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                                       ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

 

 Диссертатсия ба тањлили вижагињои маъноиву сохтории воњидњои 

фразеологии таърихномањои ба забони форсии тољикї таълифшуда ва аз 

забони арабї тарљумагардидаи садањои X-XIII бахшида шуда, забону 

услуби чунин осори таърихї дар мисоли истифодаи таркибу иборањои 

рехта баррасї карда шудааст. 

МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Дар забоншиносии тољик дар масъалаи 

омўхтан ва баррасї намудани хусусиятњои маъноиву сохтории ВФ-и дар 

захираи луѓавии забони тољикї мављуда то имрўз осори тањќиќии 

судманд интишор ёфта, дар ин замина рисолањои фаровони илмии 

номзадиву докторї ба дифоъ расидаанд. 

Дар чунин пажуњишњо ањли тањќиќ кўшиш ба харљ додаанд, ки услуби 

нигориши адибони муосирро дар мисоли корбурди ВФ нишон дода, 

умумияту тафовути онњоро ошкор созанд ва ба ин васила хидмати њар 

кадом нависандаву шоирро дар ривољи забони тољикї инъикос намоянд. 

Чунин иќдом дар асоси таълифоти ањли илму адаби даврони 

асримиёнагї, ба хусус таърихномањои садањои X-XIII пеш гирифта 

нашудааст. Муњаќќиќон А. Абдуќодиров ва А. Давронов ба душвор 

будани ин масъала ишора карда, њанўз охири солњои 90-уми асри 

гузашта навишта буданд, ки “...олимон  мафњуми халќиятро чи аз љињати 

маъно ва чи дар бобати шакл (забон) бештар ба адабиёти муосир нисбат 

медињанд. Нисбати классикон, махсусан забони осори онњо ин мафњум 

камтар дучор мешавад. Ин масъала шояд вобастаи он бошад, ки 

воњидњои забони халќиро аз забони адабии имрўза људо кардан ва шарњ 

додан осонтар аст, аммо онро аз тору пуди забони адабї, ки низ мањсули 
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тафаккури миллат мебошад, дар як давраи гузаштаи таърихї маънидод 

кардан душвортар аст”[15, с. 47]. 

 Мањз њамин вазъи омўзиши масъалаи зикргардида моро водор 

намуд, ки даст ба муайян намудани вижагињои корбурди таркибу 

ибороти рехтаи осори таърихии ќарнњои  X-XIII зада, наќши њар кадом 

муаллиф ё  мутарљими таърихномањоро дар инкишофи забони адабии 

тољикї нишон дињем. 

 Дараҷаи тањќиќи мавзуи илмӣ. Доир ба дараљаи омўзиши ВФ бояд 

ин нуктаро ишора намуд, ки дар атрофи љанбањои гуногуни он њам дар 

забоншиносии халќњои дигар, њам забоншиносии тољик силсилаи калони 

осори тањќиќї анљом дода шудаанд. Профессор Њ. Маљидов ба ин нукта 

таваљљуњ зоњир намуда, њанўз дар миёнаи солњои 80-уми садаи ХХ 

навишта буд, ки дар ин масъала олимони хориљї беш аз се њазор корњои 

илмиро таълиф кардаанд [64, с. 3]. 

 Осори тањќиќии дар забоншиносии тољики дар ин мавзўъ то соли 

1977-ум анљомёфтаро забоншинос С. В. Хушенова дар китобномааш 

нишон додааст [225, с. 5-61], вале пас аз он низ доманаи тањлили ин 

масъала поён наёфта, љанбањои нокушодаашро муњаќќиќон бо зикри 

маводи фаровони забонї мавриди баррасї ќарор додаанд. 

 Тањќиќоти аз љониби муњаќќиќони тољик анљомдодаи ба ВФ 

рабтдошта то ибтидои асри XXI дар монографияи  профессор Њ. 

Маљидов ба таври муфассал ва мушаххас тањлил карда шудаанд [180, с. 

8-22]. Аз ин рў, мо дар диссертатсия таваљљуњи бештари худро ба 

муњтавои осоре равона хоњем кард, ки дар ду дањсолаи охир анљом дода 

шудаанд. Дар мавриди пеш омадани зарурат аз бархе пажуњишњои 

ќаблан интишоргардида низ ёдоварї хоњад шуд.   

 Лозим ба ёдоварист, ки аз охирњои ќарни зикршуда чи дар 

забоншиносии хориљї ва чи тољик таваљљуњ ба љанбањои дигари 

мубрами ВФ бештар гардид. Ин љо метавон аз пажуњишњои анљомдодаи 

А. Н. Баранов ва С. И. Юшманова [139], А. Н. Баранов ва Д. О. 

Доброволский [140],  Г. С. Голева [150], Д. О. Доброволский [158; 159; 160; 
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161], И. Г. Добродомов [162], Ю. Е. Коркина [177], В. Н. Телия [216], В. Д. 

Ушаков [220] ва дигарон ёдовар шуд, ки дар онњо масъалањое монанди 

усулњои ташаккули маънои инкор дар ВФ, принсипњои тањлили маънои 

ВФ, инъикоси љанбањои миллї-фрањангї дар чунин воњидњои забон, 

робитаи ќолабњои грамматикї ва фразеология, иќтидори ВФ дар бунёди 

матн, љињати таърихї-этимологии ВФ ва м. и. баррасї гардидаанд. 

 Забоншиносони тољик низ, мисли профессорон Њ. Маљидов [64; 

180], Т. С. Шокиров [120, с. 4-108], Мирзоева М. [185], забоншиносон  Њ. 

Дўстов [34] ва Нихмонова Р. [75] љанбањои алоњидаи ин масъаларо бо 

зикри маводи фаровони забонї мавриди баррасї ќарор додаанд.  

 Як силсила пажуњишњо ба тањлили вижагињои истифодаи ВФ-и 

осори ањли адаби гузаштаву њозира бахшида шудаанд. Ин гуна осорро  

метавон ба се даста људо кард:  

1.Онњое, ки дар ќатори масоили дигари забонии ин ё он осори бадеии 

адибони муосир вижагињои истифодаи  ВФ низ баррасї шудааст. Осори 

тањќиќии олимон Н. Маъсумї [65, с. 145-159], Р. Ѓаффоров  [29, с. 67-88] 

ва Б. Камолиддинов [42, с. 58-68], М. Мирзоева [185, с. 174-362], Х. 

Њусейнов [116, с. 51-63], Њ. Талбакова  [215, с. 13-18],  Ш. Рањматов  [198, 

с. 7-25] аз љумлаи њамин гуна пажуњишњоянд, ки мавриду хусусиятњои 

истифодаи ин навъи унсурњои рехтаи забонро ба риштаи тањлил 

кашидаанд.  

 Баъзе масоили фразеология, мисли соњањои мухталифи зиндагиро 

инъикос кардани онњо, сохту таркиби гуногун доштанашон, ягона 

набудани обуранг ва хусусияти эмотсионалї дар њама навъи онњо, 

бартарї доштани ВФ аз муродифи калимагии худ, вуљуди гунанокї дар 

онњо, дар заминаи санъатњои бадеї зуњур намудани аксари онњо ва м. и. 

дар кулли осори номбурда тањлил гардидаанд [29, с. 67-88; 42, 58-68; 65, с. 

145-159; 116, с. 51-63; 215, с. 13-18]. Баробари ин, дар бархе аз чунин 

асарњо хусусияти махсуси миллї доштани иддае аз чунин унсурњои рехта, 

фаровонии корбурди ВФ-и дар асоси вожањои муродифиву антонимї ва 

љуфтистеъмол ташаккулёфта, зиёдии унсурњои рехтаи дар таркиби худ 
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баъзе вожањои соматикї дошта дар иддае аз асарњо [29, с. 67-88; 42, с. 59], 

ду хели онњо аз рўйи характери истифода, иборањои хусусияти таърихї 

ва китобї дошта [65, с. 145-159],  вуљуди ду навъи ТР дар асар, дар шакли 

чида омадани ќисме аз онњо [116, с. 51-63], вижагињои услубии корбурди 

ВФ дар осори баъзе адибони њозираи тољик, мисли С. Турсун, Ў. Кўњзод, 

Ф. Муњаммадиев, Сорбон,  А. Самадов, Л. Шералї ва дигарон тањлил 

шудааст [198, с. 7-25]. 

 Дар чанде аз чунин тањќиќот масъалаи муродифоти луѓавї ва 

фразеологии осори нависандаи алоњида баррасї шудааст. Тањќиќоти М. 

Мирзоева аз љумлаи њамин гуна пажуњиш аст, ки дар он  муаллиф 

вижагињои истифодаи вожаву унсурњои рехтаи муродифии осори 

Садриддин Айниро мавриди тањлил ќарор додааст [185, с. 62- 362]. 

Инчунин Н. Саидов низ вожаву унсурњои рехтаи њикоёти нависанда 

Абдулњамид Самадро ба риштаи тањлил кашидааст [204, с. 3-21]. 

2.Дар гурўњи дуюми осори тањќиќї танњо масъалаи вижагињои корбурди 

ВФ-и ин ё он асари адибони имрўза баррасї шудаанд. Асару маќолањои 

И. Њасанов [115], М. Юсупова  [129; 130, с. 3-24], Р. Нихмонова [75, с. 3-

169] аз ќабили њамин гуна пажуњишњо ба шумор  мераванд, ки дар онњо 

истифодаи ИФ дар романи “Дохунда”, муродифшавии калима бо 

унсурњои рехта дар публитсистикаи устод Садриддин Айнї ва усулњои 

асосии корбурди чунин унсурњои луѓавї дар“Духтари оташ”-и Љалол 

Икромї ба риштаи тањлил кашида шудаанд. 

 Дар баъзе осори тањќиќї истифодаи чунин воњидњои рехтаву 

устувор дар заминаи маводи назми шоир ё эљодиёти халќ мавриди 

баррасї ќарор гирифтааст. Тањќиќоти Б. Мањкамова, ки ба тањлили 

вижагињои корбурди унсурњои рехтаву устувори назми шоир Лоиќ 

Шералї бахшида шудааст [56, с. 12-106: 183, с. 8-27]  ва пажуњиши Р. 

Саидов, ки баррасии ВФ-и “Гурўѓлї”-ро мавриди тањлил ќарор додааст 

[205, с. 4- 34], аз љумлаи њамин гуна осор њисоб мешаванд. 

 Дар иддае аз тањќиќот дар радифи дигар масоили ба корбурди 

унсурњои луѓавї бахшидашуда мавзўи њусну ќубњи истифодаи ВФ дар 
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матбуоти даврї тањлил шудааст. Асари профессор Б. Камолиддинов аз 

љумлаи чунин пажуњиш ба шумор рафта, дар он муаллиф ба гунаи 

вайрон ба кор бурда шудани ин гуна захираи луѓавии забон, бо сабаби 

ѓалат таѓйир додани шакл ё мавќеи иддае аз вожањои таркиби онњо роњ 

ёфтани халал дар баён, нозукии маънои унсури рехта назар ба вожа ва м. 

инњоро тањлил намудааст [43, с. 44-60].   

3.Гурўње аз асару маќолањо ба усулњо ё вижагињои истифодаи ВФ дар 

бархе аз осори ниёгон бахшида шудааст. Ин навъи пажуњиш низ аз рўи 

мазмуну муњтавояшон ба ду банд људо мешаванд: 

1) Тањќиќоте, ки ба тањќиќи танњо ВФ-и асари алоњида бахшида шудаанд. 

Дар ин хусус, пеш аз њама, осори забоншинос Р. Эгамбердиевро метавон 

зикр кард. Номбурда њанўз солњои 60-уми садаи ХХ дар заминаи 

маводи“Бадоеъ-ул-ваќоеъ”- и Зайниддин Мањмуди Восифї хусусиятњои 

ИФ, вусъати маънояшонро[122], забон ва услуби ў [123], вуљуди ташбењу 

истиора дар ВФ [124], хусусиятњои бадеии ВФ [125], муносибати 

фразеологизмњо бо иборањои бадеї [127], вусъати маънояшон [126; 128]-

ро ба риштаи тањлил кашидааст.  

2) Пажуњишњое, ки дар онњо ВФ дар ќатори баррасии масоили дигари 

забонии осори алоњидаи ниёгон мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Дар ин хусус яке аз аввалин ќайдњоро академик А. Мирзоев кардааст. 

Номбурда њангоми нишон додани маќоми шоир Сайидои Насафї  як 

самти таваљљуњашро ба истифодаи унсурњои халќї, ба хусус ВФ равона 

карда таъкид менамояд, ки чунин захирањои луѓавии забон ба тарзи 

баёни шоир нафосати хосеро ато кардаанд [185, с. 118-119]. 

 Асари профессор С. Сабзаев яке аз  љумлаи тањќиќотест, ки дар 

радифи дигар масоили забони Мавлавї корбурди унсурњои рехтаи осори 

Мавлоно Љалолуддини Балхї ба риштаи тањлил кашида шудааст [82, с. 

322-422]. 

 Профессор  А. Абдуќодиров ва  забоншинос А. Давронов низ дар 

љараёни баррасии вижагињои забонии Камоли Хуљандї диќќати худро ба 

истифодаи мавридшиносонаи ВФ аз љониби Шайх Камол равона 
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намуда, мањорати шоирро дар корбурди чунин унсурњои рехтаи забон 

бидуни шикасти ќолаби шеър дидаанд. Муаллифон инчунин ошкор 

сохтаанд, ки шоир њангоми пеш омадани зарурат бархе ВФ-ро ба таври 

љузъї таѓйир дода (фурўгузор кардани баъзе љузъ ё иловаи иддае аз 

вожањои мушаххаскунанда), ин нави захираи луѓавии забонро басо 

фаровон ба кор бурдааст [15, с. 47-52]. 

 Профессор Б. Маќсудов низ зиёд истифодагардии ВФ-ро дар 

ашъори Шайх Камол зикр намуда, то имрўз гардиш доштанашонро дар 

забони тољикї бидуни дигаргунии шаклу маъно таъкид кардааст [181, с. 

21]. 

 Чунин њукм дар пажуњиши бархе забоншиносони дигар низ  ќайд 

шуда, истифодаи фаровони вожањои алоњидаи соматикї, мисли чашм, 

сар, даст, панља, дил ва м. и. дар таркиби ќисми зиёди ин гуна захирањои 

луѓавии забон ишора мешавад [201, с. 19-20]. 

 Забоншинос А. Давронов дар заминаи маводи “Ќобуснома”- 

Кайковус вобаста ба даврони корбурдашон ду навъи чунин ВФ-ро 

нишон дода, фаровонии истифодаи онњоро ба мазмуну муњтавои асар 

вобаста медонад ва мањорати нависандаро дар истифодаи 

мавридшиносона ва устодонаи ин гуна воњидњои луѓавї мебинад [153, с. 

6-8]. 

 Профессор  М. Саломов (Саломиён) як фасли боби сеюми 

пажуњишашро ба тањлили метафора ва ВФ-и назми асрњои XII-XIV 

бахшида ќайд мекунад, ки шоирони ин даврон бо таќозои услуби баён 

бештар њамон ВФ-ро ба кор бурдаанд, ки дар таркибашон вожањои 

китобї вуљуд доранд. Баъдан таъкид мекунад, ки дар  ашъори адибони 

ин ќарнњо баробари корбурди унсурњои адабї боз бо истифодаи ВФ-и ба 

забони шифоњї хос  низ  метавон дучор гардид. Бояд гуфт, ки ќайдњои 

муњаќќиќ дар хусуси корбасти иддае аз ВФ-и нодир дар чунин осор 

таваљљуњро ба худ мекашанд [202, с. 26-29]. 

 Профессор Ф. Шарипова дар фасли сеюми боби дуюми 

диссертатсияи номзадияш ВФ-и аз љониби муаллифи “Кашф-ул-мањљуб” 
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истифодашударо ба риштаи тањлил кашидааст. Лозим ба ёдоварист, ки 

ќайдњои муњаќќиќ дар бораи ба маънои ѓайримаъмул ба кор рафтани 

бархе ВФ, дар ифодаи мафњумњои алоњида фаровон истифода шудани 

чунин унсурњои забон, аз даврони Њуљвирии Ѓазнавї то имрўз ба 

тањаввулот дучор нагардидани баъзе ВФ ва аз истифода хориљ шудани 

иддаи дигари онњо диќќатљалбкунанда мебошанд [230, с. 15-16]. 

 Ба ин тариќ, муњаќќиќон  Р. Набиева рољеъ ба ВФ дар “Таърихи 

салотини манѓития”-и Сомї андешаронї кардааст[73], Њ. Турсунова оид 

ба параллелњо дар фразеологияву зарбулмасалњои тољикї-ўзбекии 

“Ѓуломон”-и С. Айнї тањќиќоте анљом додааст [101], И. Њасанов доир ба 

роњњои асосии истифодабарии ИФ [114] ва ВФ-и муродифии романи 

“Духтари оташ” назари худро баён намудааст [115], М. Юсупова дар 

хусуси вижагињои корбурди ВФ-и романи «Дохунда»-и С. Айнї рисолаи 

илмї дифоъ кардааст [130, с. 3-25], И. Болтубоев робитаи ВФ-и 

«Мусталањот-уш-шуаро» Вораста бо лањљаи Хуљанд ва атрофи онро 

инъикос кардааст [144, с. 13-24], М. Ќосимї дар мисоли тасвири марг 

фаровонии корбурди ВФ-ро дар осори мухталифжанри ниёгон нишон 

додааст  [48], Њ. Талбакова масъалаи муродифоти ВФ ва гунанокии 

онњоро дар “Шоњнома”-и Фирдавсї тањлил намудааст [96; 99], С. 

Њалимова мавридњои истифодаи ИФ-ро дар осори Сайидои Насафї 

баррасї кардааст [107], Б. Рањмонов дар заминаи маводи “Таърихи 

Бухоро”-и Наршахї ба љузъ феълњо унсурњои рехтаи феълиеро монанди 

ба њосил омадан “ба даст овардан”, рўй турш кардан “бо ѓазаб ва нафрат 

ба касе нигоњ кардан”, даст ќавї кардан “устувору собит будан дар  

майдони набард”, заминро бўса кардан “эњтиром ба љо овардан”, тозиёна 

рањо кардан “фурўмоя ва нотавон дидани њариф”, дил бад кардан 

“њамраъй набудан, мухолифат  кардан”-хулоса нуздањ адади онњоро ба 

риштаи тањлил кашидааст [78, с. 160-164], У. Азимова дар боби сеюми 

рисолааш ВФ-и «Таърихи Байњаќї»-ро бо лањљањои муосири шимолї ва 

љанубии тољикї ќиёс намудааст [19, с. 19- 146],  З. Назарова 

таваљљуњашро дар ќатори вижагињои дигари луѓавии “Гулистон”-и 
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Саъдї боз ба зиёдии корбурди ВФ-и муродифї  дар ашъори шоир, аз 

лињози услуб тафовут доштани њар кадоми онњо, дар њама њолат ВФ-ро 

иваз карда тавонистани вожањои муродифашон, аммо аз  чунин  имкон 

мањрум будани ВФ равона кардааст [192, с. 11-13]. 

Робитаи тањќиќ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъњои илмї.  

Масъалањои дар пажуњиш баррасигардида бо барномањо (лоињањо)-и 

мавзуъњои тањќиќоти илмї иртиботи ќавї дошта, он дар доираи яке аз 

самтњои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи забон ва адабиёти тољики 

факултети забонњои шарќи Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоњи 

давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров” анљом ёфтааст. 

 

                       ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

 Маќсади таҳќиќ. Маќсади пажуњиши мазкур ба риштаи тањлил 

кашидани вижагињои маъноиву сохтории ВФ-и таърихномањои садањои 

X-XIII буда, кўшиш ба харљ дода мешавад, ки умумияту тафовути забон 

ва услуби чунин осор дар мисоли корбурди унсурњои рехтаву устувор 

нишон дода шавад, вуљуд доштани захирањои нодири ВФ дар осори 

таърихии даврони мазкур ошкор карда шавад, наќши вожањои алоњида 

њамчун унсурњои мењварї ё суробсоз муайян карда шавад. 

 Вазифаҳои илмии таҳқиқ. Њаллу фасли масоили зерин мењвари 

пажуњишро дар бар мегирад:  

-тањќиќи масъалањои назариявии марбут ба вижагињои истифодаи ВФ 

дар осори таърихии  асрњои X-XIII; 

-нишон додани наќши вожањои суробсози соматикиву ѓайрисоматикии 

таркиби ВФ дар бунёди чунин захирањои луѓавии забон; 

-муайян кардани умумияту тафовути ВФ-и осори таърихии садањои X-

XIII аз даврони баъдии инкишофи забони адабии тољикї, ба хусус 

замони њозира; 

-муайян намудани сохтору маънои ВФ-и дар таърихномањои ќарнњои X-

XIII мављуда; 
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-нишон додани таносуби истифода гардидани ВФ-и номї ва феълї дар 

чунин осор; 

-баррасї намудани усулњои зуњури мувозии ВФ ва муайян кардани 

навъњои онњо аз рўи тањаввулоти овозиву луѓавї ва унсурњои 

грамматикии таркиби онњо; 

-ќиёс намудани дараљаи корбурди хелњои гунањои фразеологї дар осори 

таърихии даврони номбурда; 

-нишон додани наќши овозњои алоњида дар пайдогардии гунањои ової, 

ивази вожањо  дар зуњури мувозињои луѓавї ва ширкати унсурњои сарфї 

дар ташаккули ќаринањои морфологї; 

-ошкорнамоии вижагињои корбурди унсурњои рехтаи муродифї дар 

таърихномањои асрњои  Х-ХIII; 

-муайян намудани силсилаи ВФ-и муродифмаъно; 

-баррасї кардани ВФ-и нодир дар таърихномањои даврони мавриди 

тањлил; 

-ошкор кардани теъдоди ВФ-и дар фарњангномањо шарњёфта; танњо дар 

осори муаллифони алоњидаи садањои X- XIII мустаъмал; фаќат дар 

таърихномањои ин даврон вуљуддошта; дар осори њама даврон 

мустаъмал; ВФ-и дар фарњангномањо зикрнашуда;  

-нишон додани дараљаи корбурди ВФ-и нодири осори таърихии асрњои 

X- XIII; 

- баррасї намудани вижагињои маъноиву сохтории ВФ-и аз забони арабї 

тарљумагардида. 

 Объекти таҳќиќ дар заминаи маводи фактологии таърихномањои 

садањои X-XIII баррасї намудани вижагињои корбурди ТФ-ву ИФ аз 

лињози маънову сохтор буда, нишон додани дараљаи истифодаи вожањои 

аслии тољикї ва иќтибосии таркиби чунин захирањои луѓавии забон аст. 

Мавзуи (предмети) тањќиќ вижагињои сохториву маъноии ВФ-ро дар 

таърихномањои ба забони форсї-тољикї ва тарљумавии таълифгардидаи 

ќарнњои X-XIII, монанди “Таърихи Байњаќї”-и Абулфазли Байњаќї, 

тарљумаи “Таърихи Табарї”-и Абуалии Балъамї, “Зайн-ул-ахбор”-и 
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Абусаид Абдулњай, “Муљмал-ут-таворих»-и маљњулмуаллиф, “Таърихи 

Бухоро”-и Абубакри Наршахї, “Таърихи Систон”–и маљњулмуаллиф,  

тарљумаи “Таърихи Яминї”-и Абушшарафи Љурфодиќонї мебошанд, ки 

куллашон (ба истиснои “Муљмал-ут-таворих”) дар бар мегирад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқ. Зимни тадқиқи диссертатсия пажуҳишу 

тадқиқоти забоншиносони ватанию хориҷӣ, ба монанди В. В. 

Виноградов, Н. М. Шанский, В. П. Жуков, А. А. Кунин, Ю. А. Рубинчик, 

Д. О. Добровольский , Е. И. Дибирова, Г. С. Голева, И. Г. Добродомов, 

М. Т. Тагиев, Ю. Е. Коркина, В. Н. Телия, И. М. Мелчук, О. И. 

Москалская, А. К. Арендс, Л. П. Смирнова, Н. Маъсумї, Д. Тољиев, М. 

Н. Ќосимова, Р. Саидов, Њ. Маљидов, Р. Ѓаффоров, Б. Камолиддинов, Б. 

Сиёев, Д. Хољаев, Х. Њусейнов, С. Њалимов (Њалимиён), С. Сабзаев, Д. 

Саймиддинов, Т. С. Шокиров, М. Мирзоева, Н. Гадоев, М. Бањор, П. Н. 

Хонларї, К. Сафавї, Х. Фаршедвард, С. Шамисо, З. Саљљодї, Э. Табарї, 

Ѓ. Юсуфї ва дигарон истифода шудаанд. 

Асосњои методологии тањќиќ. Бо маќсади равшан шудани вижагињои 

корбурди ВФ-и таърихномањои X- XIII дар диссертатсия аз усулњои 

маъмулу санљидашудаи тањќиќи забоншиносї, монанди мушоњидаву 

муќоиса, синхрониву диахронї, шарњу тафсир, тањлили матнї, 

семантикиву услубї, муќоисаи таърихї, инчунин усулњои тањлилу 

таљзияи маводи фактологии аз осори таърихии даврони зикршуда 

гирдомада ва оморї истифода шудааст. 

 Навгонии илмии диссертатсия. Дар диссертатсия бори нахуст дар 

забоншиносии тољик масъалаи вижагињои маъноиву сохтории ВФ-и 

таърихномањои садањои X-XIII ба риштаи тањлил кашида шуда, наќши 

муаллифону мутарљимони осори таърихї дар инкишофи таркиби 

луѓавии забон нишон дода шудааст. Њамзамон дар асоси маводи 

фаровони забонии чунин таърихномањо кўшиш ба харљ рафтааст, ки 

маъхази муњимми унсурњои рехтаву устувор мањсуб гардидани ин гуна 

осор ба субут расонида шуда, умумият ва тафовути забонии њар кадом  
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таърихномањои мавриди омўзиш дар мисоли истифодаи ВФ муайян 

карда шавад. 

 Дар љараёни баррасии масъалаи мазкур кўшиш шудааст, ки 

дараљаи робитаи забони осори таърихии садањои тазаккурёфта бо 

забони адабии њозираи тољикї ошкор карда шуда, ба ин васила то кадом 

андоза ба тањаввулот дучоргардии забон дар масири таърих муайян 

карда шавад.   

                                 Нуктаҳои ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. Маводи аз таърихномањои садањои X-XIII гирдомада гувоњи он аст, ки 

муаллифону мутарљимони онњо дар радифи огоњии хуб доштан аз 

таърихи ниёгон, воќиф будан аз масоили баррасикунандаашон, дар 

ихтиёр доштани асноду далелњо боз мањорати калони ифодаи матлабро 

бо истифодаи мавридшиносонаи калимаву ибораро соњиб будаанд.  Ин 

аст, ки чунин осори таърихї фаќат аз зикри факту раќам иборат набуда, 

дар онњо воќеаву њодиса бо истифода аз забони ноби форсї-тољикї ба 

ќалам оварда шудаанд ва дар натиља забони баёни ин гуна осор боиси ба 

хурўш омадани дили хонанда ва болида гардидани рўњаш мегардад. 

2. Дар чунин таърихномањо бакоргирии унсурњои ба эњсос 

таъсиркунанда дар як поя ќарор надошта, дар як асари таърихї бештар 

ва дар дигаре камтар аст. Ин аст, ки баёни  бархе аз муаллифони осори 

таърихї басо љаззоб, аммо дигаре камтар таваљљуњро ба худ мекашад. 

3. Яке аз усулњои љаззобу дилнишини баён намудани  матлаб аз тарафи 

муаллифон ё мутарљимони таърихномањои асрњои  X-XIII корбурди 

воњидњои рехтаву устувор ба шумор рафта, мањз истифодаи фаровони 

онњо боиси зебову рангоранг баён гардидани матлаб шудааст. 

4. Аз назари тањлил гузаронидани кулли унсурњои рехтаи осори 

таърихии даврони мазкур ва ќиёсашон бо таълифоти ќарнњои баъдї, ба 

хусус имрўза нишон медињад, ки таќдири онњо ба таври якранг сурат 

нагирифта, ќисме дар тўли њазорсола бидуни дигаргунии шаклу маъно 

пойдор мондаанд, гурўње як даврони муайян ба кор рафта, баъдан аз 
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доираи истифода хориљ шудаанд ва њиссае бо вуљуди то њол дар забони 

тољикї гардиш доштанашон ба тањаввулоти маъно дучор гардидаанд. 

 5. Вожањои таркиби силсилаи калони чунин унсурњои рехта мансуб ба 

забони тољикї буда, баробари он дар бархе аз онњо корбурди калимањои 

забонњои дигари эронї ё  бегона, ба хусус арабї ба мушоњида мерасад. 

6. Дар таркиби њиссаи калони унсурњои рехтаи таърихномањои  ќарнњои 

X-XIII вожањои соматикї њамчун унсурњои мењварии ифодањои устувор 

ба кор рафта, баъзеяшон дар ин вазифа хеле фаровон ва бархе 

камистеъмоланд.   

7. Дастаи калони ВФ-и дар таърихномањо сабтшуда ва дар забони 

адабии муосири тољикї мављуда танњо дар як шакли мушаххас мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд, вале гурўње аз онњо дар осори таърихї дар 

ду ё зиёда шакл мустаъмаланд, вале имрўз дар як гунаи мушаххас гардиш 

доранд ё, баръакс, дар таърихномањои ин даврон дар як шакли мушаххас 

ба кор рафта, дар давраи њозира хусусияти сермувозигиро касб 

кардаанд.  

8. Ѓаномандии забони осори таърихии даврони мавриди тањлилро аз ин 

нукта метавон дарк кард, ки силсилае аз онњо дорои муродифњои 

фаровон буда, мањз ба туфайли истифодаашон забони ин гуна осор хеле  

пуробуранг, диќќатљалбкунанда гардида, љазаботи ба худ хосро соњиб 

шудааст. 

9. Дар таърихномањои садањои X-XIII дар радифи ВФ-маъмули даврони 

куњан гунањои нав низ ба назар мерасанд. Як ќатор ВФ њатто дар 

луѓатномањои муътабартарини бароямон дастрас дучор наомад. 

Аҳамияти назариявї ва амалии таҳқиқ. Натиљањои илмии пажуњиш 

имкон дорад, ки дар забоншиносї бањри кушода шудани гирењи 

муаммоњои дар бахши фразеологияи таърихї љойдошта мусоидат 

намояд. Нуктањои дар диссертатсияи мазкур ироагардида метавонад 

барои анљом додани корњои илмї-тањќиќотии марбут ба решашиносии 

ВФ, навиштани рисолањои илмии доктории дараљаи PhD, магистрї, 

рисолањои хатми дараљаи бакалавр, корњои курсї  мадад расонад. 
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Инчунин маводи аз таърихномањои садањои X-XIII гирдомадаро метавон 

барои таълифи китобњои дарсии академї ва донишгоњии таърихи забони 

адабии тољикї, ба хусус фразеологияи таърихии даврони зикргардида ба 

кор бурд. 

  Бардоштњои аз диссертатсия бадастомада, пеш аз њама, барои 

таълифи фарњангномањои фразеологияи таърихї мадад хоњад расонид, 

инчунин дар тањияи дастуру васоити таълимї истифода шуда, онро 

метавон зимни хондани лексияву дарсњои амалї аз фразеологияи 

таърихї, таърихи забони адабии тољикї дар факултетњои филологияи 

тољику забонњои шарќ ва монанди ин ба кор гирифт. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқотро мувофиқати ҳаҷми 

диссертатсия, коркарди натиҷаҳои тадқиқот дар шакли мақолаҳои илмӣ 

ва хулосабарориҳо дар асоси манбаъҳои тадқиқшуда собит менамоянд. 

Хулосаҳо ва тавсияҳои илмии натиҷаҳои тадқиқоти анҷомёфта ба 

муҳаққиқони минбаъда пешниҳод гардида, ҷанбаҳои тозаи ин равияи 

омӯзишро кушода медиҳанд.  

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Диссертатсия дар мавзуи “Вижагињои маъноиву сохтории воњидњои 

фразеологї дар таърихномањои садањои X-XIII” барои дарёфти дараљаи 

илмии доктори илми филология бо шиносномаи ихтисоси 10.02. 01-

Забони тољикї мувофиќат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар тањќиќи мавзуъ. 

Масъалањои дар диссертатсия матрањшуда дар мувофиќа бо мушовири 

илмї тарњрезї гардида, муаллиф дар заминаи маводи таърихномањои ба 

забони форсї-тољикї таълифшуда ва аз забони арабї тарљумагардидаи 

ќарнњои X-XIII хусусиятњои сохториву маъноии ВФ-ро ба риштаи 

тањлил кашида,  онњоро бо муодилњои имрўзаашон муќоиса кардааст.  

Аз баррасии ин масъала муайян карда шудааст, ки дар ин гуна 

таърихномањо асосан ТФ- ва ИФ ба кор рафта, дар бештари маврид 

кулли онњо ба як маънои мушаххас ба кор рафтаанд. 
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 Баррасии ин масъала нишон дод, ки њиссаи калони ВФ дар як 

шакли мушаххас ба кор рафта, ќисми камашон дар ду гуна ё беш аз он 

мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

 Аз тањлил муайян гардид, ки як бахши муњими ВФ-и 

таърихномањои ин давронро унсурњои луѓавии нодир дар бар мегиранд, 

ки хоси як ё чанд осори таърихї буда, шарњашон дар њељ як 

фарњангномаи бароямон дастрас мушоњида нагардиданд. 

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мазмуну муњтавои 

пажуњиши мазкур дар њамоишњои сатњњои гуногун- конференсияњои 

илмии њарсолаи њайъати профессорону омўзгорони Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон 

Ѓафуров» (солњои 2012-2022), конференсияи минтақавии илмӣ- амалӣ 

таҳти унвони “Масъалаҳои мубрами фанҳои гуманитарӣ” (Хуљанд, 2019), 

конференсияи байналмилалии онлайнї дар Донишгоњи  давлатии 

Фарғона (Фарѓона, 20-уми октябри соли 2020),  конференсияи 

байналмилалии “Замонавий таълим тизимини ривоҷлантириш ва унга 

қаратилган креатив ғоялар, таклифлар ва йечимлар мавзӯсидаги кӯп 

тармоқли 12 сонли республик илмий онлайн конфренсия” (Тошканд, 1-

уми апрели соли 2021 ), конфронси байналмилалии илмӣ-амалии 

онлайнӣ таҳти унвони “Нутқ маданияти ва ӯзбек тилшиносликнинг 

долзарб  масъалалари” (Тошканд, 21-уми майи соли 2021),  конфронси 

байналмилалии илмӣ-амалии онлайнӣ (Варшава, 29-уми марти соли 

2021),  конфронси байналмилалии илмӣ-амалии онлайнӣ таҳти унвони 

“Нутқ маданият ва ӯзбек тилшиносликнинг долзарб масъалалари” 

(Андиљон, 21-уми майи соли 2021) дар шакли гузоришњои илмї баён 

карда шудааст. 
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 Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Мазмуни асосии 

диссертатсия дар 1 монография ва 24 маќолаи илмї баён гардидааст, ки 

аз љумлаи онњо 15 маќола дар нашрияњои тавсиянамудаи КОА-и 

Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ва  КОА-и назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон нашр гардидаанд. Диссертатсия дар 

љаласаи якљояи кафедрањои забони тољикии факултети филологияи 

тољик ва забону адабиёти факултети забонҳои шарқи Муассисаи 

давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Бобољон Ѓафуров» дар таърихи 12 – уми январи соли 2022 (протоколи 

№6) муњокима гардида, он пас аз ислоњи эродњои љойдошта ба 

муњокимаи семинари назди факултети забонҳои шарқ пешнињод шудааст. 

Диссертатсия дар семинари мазкур дар таърихи 31-уми марти соли 2022 

(протоколи №8) муњокима гардида, ба њимоя пешнињод гардидааст. 

  Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз фењристи 

ихтисорањо, муќаддима, шаш боб, хулоса, пешнињодњо ва фењристи 

осори тањќиќии мавриди истифода ќарорёфта иборат буда, 340 сањифаи 

чопи компютериро дар бар мегирад.  
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      БОБИ I 

 ТАЊАВВУЛОТ ДАР САБКИ НИГОРИШИ ТАЪРИХНОМАЊОИ 

    ФОРСЇ-ТОЉИКЇ 

 Маълум аст, ки тамоми сарвати луѓавї ва дороињои сарфию нањвии 

забони ниёгони халќи тољик дар осори хаттии гуногунжанр: адабї – 

бадеї, илмї (фалсафї, љуѓрофї, риёзї, тиббї, таърихї ва ѓайра), 

дидактикї ва монанди инњо инъикос ёфта, ба туфайли онњо хонандаи 

имрўза аз манзараи гузаштаи ин забон њаматарафа ошної пайдо 

мекунад. Дар байни чунин осор наќши таърихномањо дар ривољу 

равнаќи таркиби луѓавии забон басо калон аст.  

 Дорои љойгоњи олии њамешагї ва маќоми арљманд доштани илми 

таърихнигории форсї-тољикиро дар тамаддуни љањонї аз ин нукта низ 

дарк намудан мумкин аст, ки “...ниёгони бедору шарофатманди мо дар 

хусуси воќеоти дар тўли њазорсолањо суратгирифта беш аз њазор осори 

таърихї (таъкиди мо- Љ. С.) таълиф намудаанд” [11, љ. 1, с. 3]. 

 Маълум аст, ки таълифи таърихнома кори басо зањматталаб буда, 

он аз нависанда дар баробари таќозои огоњии хуб доштан аз таърихи 

гузаштагон ва њаводиси мушобењи онњо, воќиф будан аз масоиле, ки дар 

пайи сабти онњост, садоќат ва ростгўї, дар ихтиёр доштани асноду 

мадорики кофиву вофї, љустуљўи даќиќи илмї аз афроди муътабар, 

парњез аз ѓаразварзї, ќудрати тањлили њодисоти рухдода боз талаб 

менамояд, ки матлабашро огоњона бо истифодаи мавридшиносонаи 

калимаву ибораву љумла ифода намояд. Мањз њамин мушкилоти 

таърихнигориро дар назар дошта, муњаќќиќи эронї М. Карамї 

овардааст, ки “бидуни шак, навиштани таърих дар миёни анвои 

навиштањову маќулањои нависандагї душвортарин навъи он аст, ба  
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вижа барои нависандаи огоњ ва сиддиќ, ки тасмим дорад њаќоиќи 

таърихии рўзгори хешро сабт намояд ва њамаи чашмњои худиву бегона 

ва соњибони ќудрат ба  сурати маръиву номаръї ўро мепоянд ва чашм 

нињодаанд, ки нависанда дар куљо пой каљ менињад, то гиребонашро 

бигиранд ва њама кўшишњои ўро барбод дињанд” [238, с. 155]. 

Агар дар даврони аввали инкишофи забони адабии тољикї 

таърихномањое, чун тарљумаи “Таърихи Табарї”-и Абуалии Балъамї, 

“Таърихи Бухоро”-и Абубакри Наршахї, “Таърихи Байњаќї”-и 

Абулфазли Байњаќї, “Зайн-ул-ахбор”-и Абусаиди Гардезї, “Таърихи 

Систон”-и маљњулмуаллиф ва м. инњо таълиф гардида бошанд, пас дар 

ќарнњои баъдї таърихномањое чун тарљумаи “Таърихи Яминї”-и 

Љурфодиќонї, “Таърихи Љањонкушой”-и Љувайнї (соли 1260-уми м.), 

“Низом-ут-таворих”-и Носируддин ал- Байзовї, “Љомеъ-ут-таворих” -и 

Рашидуддини Фазлуллоњ, “Таљзият-ул-амсор ва таљзият-ул-аъсор” 

маъруф ба “Таърихи Вассоф”, “Таърихи гузида”-и  Њамдуллоњи 

Муставфї ва ѓайрањо эљод гардиданд. 

Таълифи чунин осори таърихї дар ањди Темуриён низ идома ёфта, 

дар замони Темуру Шоњрух, Улуѓбеку Њусайн Бойќаро таърихномањое 

монанди “Зафарнома”-и Шомї, “Зафарнома”-и Алии Яздї, “Зубдат-ут-

таворих”-и Њофизи Абрў, “Равзат-ус-сафо”-и Мирхонд, “Њабиб-ус-

сияр”-и Хондамир ва ѓайрањо интишор гардиданд. Њамин тавр, 

дунболаёбии риштаи таълифи ин гуна осорро то даврони пасин  метавон 

мушоњида кард.  

Иддае аз муњаќќиќон аз ќиёси теъдоди таълифи таърихномањо дар 

даврони мухталиф ошкор кардаанд, ки дар ањди муѓулу даврони 

салтанати Темур на танњо дар Эронзамини таърихї, балки дар тамоми 

олами ислом ањли илму адаб “дар њељ давра зиёдтару бењтар аз ин давра” 

осори таърихї эљод накардааст [20, с. 380, 454]. 

 Сабаби болоравии эљоди таърихномањо ва аз гузаштањо пеш 

рафтани таърихнависї дар ањди муѓул ба таваљљуњи бештар доштани 

онњо ба забти њодисаву воќеањо аст.   



21 
 

Тањлилу ќиёси забон ва мазмуну муњтавои таърихномањои даврони 

мазкур нишон медињад, ки агар дар оѓози инкишофи забони адабии 

тољикї, ба хусус садаи X танњо таърихномањои тарљумавї вуљуд дошта 

бошанд, пас дар даврони баъдї, аз љумла ќарнњои XI-XII дар баробари 

аз забони арабї тарљума гардидани чунин осор бо худи ин забон эљод 

шудани таърихномањо сурати бештар пайдо намуд. Дар ќарнњои 

зикршуда дар радифи таърихномањои тарљумавии “Таърихи Бухоро”-и 

Наршахї, “Таърихи Яминї”-и Утбї осори таърихие чун “Таърихи 

Байњаќї”-и Абулфазли Байњаќї, “Таърихи Байњаќ”-и Абулњасани 

Байњаќї, “Зайн-ул-ахбор”-и Абусаиди Гардезї, “Муљмал-ут-таворих ва-

л-ќисас”-и маљњулмуалиф, “Табаќоти Носирї”-и Минњољи Сирољ  ва м. 

инњо таълиф шуданд. Бинобар ин, мо минбаъд вижагињои њар кадоми 

онњоро дар алоњидагї ба таври мухтасар баррасї хоњем кард. 

 

1.1.Таърихномањо ва тањаввули сабки нигориши онњо 

 Таълифи таърихнигории форсї-тољикї собиќаи басо куњан дошта, 

ибтидои онро метавон ќабл аз мелод шуморид. Њанўз дар катибањои 

шоњони Њахоманишї мо бо зикру тафсири воќеоти даврони 

пешазмелодї дучор мегардем. Дар катибањои Доро аз Персепол, Суз, 

Бесутун, дар рўи сангњои вазна, инчунин катибањои Хашёршоњ аз 

Персепол, Суз, катибањои Дорои II аз Суз, катибаи Ардашери II аз Суз 

ва Њамадон, катибањои Ариярамна аз Њамадон, катибаи Аршом аз 

Њамадон, катибаи Куруш аз Мурѓоб (Посоргад) ва монанди инњо, ки дар 

рўи сангњои махсуси сайќалдодашудаи камари кўњњо, оромгоњњои 

шоњон, девору сутунњои ќасрњо, дар рўи олоти мухталифи филизї, 

зарфњои сангї, муњрњо ва пойдеворњои кохњо кандакорї шудаанд, 

хонанда аз умури иќтисодиву дафтардорї ва ё идорї, робитањои 

иќтисодиву тиљоратии онњо, алоќаи кишварњои мутеи ин шоњаншоњї ба 

марказ, муњорибањои шоњони  хонадони Њахоманишї ва пирўзии онњо 

дар чунин љангу набардњо, асирони онњо, ситоиши Ањурамаздо, 

муаррифии шоњон, зикри сохтмони кохњо огоњї пайдо карда метавонад.  
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Бино ба ќайди профессор Д. Саймиддинов, “ин осор аз муњимтарин 

манбаи таърихии ањди Њахоманишї ва намунаи нотакрор аз забони 

форсии  бостон мебошад” [86, с. 11]. Лозим ба таъкид аст, ки чунин 

катибањо бо забони содаву равон таълиф гардида, дар онњо гоње ибороти 

мўљаз дар фахру муњобот, монанди ситоиши мардуми форс ба назар 

мерасад. Як хусусияти барљастаи ин гуна катибањо њамин аст, ки дар 

онњо воќеоти таърихї бо истифодаи ибораву љумла ва порчањои такрор 

баён шудаанд, ки он яке аз вижагињои намоёни  кулли насри ќадими 

ориёї ва сомї мањсуб мегардад [86, с. 69].  

 М. Бањор низ ба ин нукта ишора карда овардааст: “Чизе, ки дар 

катибањои Њахоманишї зананда аст, љумлањои мукаррари он аст, ки ин 

ихтисос дар тамоми насрњои ќадими ориёиву сомї низ њувайдо ва ошкор 

аст, билљумла катибањои мазкур намунаи содатарину ќадимитарини 

насре аст, ки вориди марњалаи фаннї шуда ва аз њоли бадовату содагии 

наср берун омадааст- бар хилофи ашъори “Авасто”, ки комилан 

намояндаи њаяљону авотиф ва омехта ба саноеи шеърї аст” [235, љ. 1, с. 

135]. Вале ин гуфтањо њаргиз маънои онро надоранд, ки дар чунин 

катибањо андеша танњо хушку холї ифода гардида бошанд. Далелњои 

мављуд мебошанд, ки аз истифодаи ВФ дар ин гуна  матнњо дарак 

медињанд. Чунончи, дар як љумлаи яке аз катибањои мансуб ба Дорои 

аввал, ки “Катибаи Бесутун” ном дорад, мо корбурди ду ИР-и феълиро 

мушоњида мекунем: δātiy Dārayavahuš xšāyaδiya antar imā dahyāvā martiya 

hya āgriya āha avam hubartam abaram hya arika  āha avam hufrastam aparsam 

(Мегўяд Дорошоњ: “Андар ин кишварњо марде, ки нисбат ба ман дўст 

буд, ўро бо некї пешбарї мекардам ва он ки нисбат ба ман душман буд, 

ўро ман  сахт мепурсидам”).  

 Дар љумлаи фавќ ИР-и  hubartam abaram, ки  маънои “дастгирї 

кардам аст ва hufrastam aparsam, ки маънояш “хуб пурсидам, хеле љазо 

додам” мебошад, ба кор рафтаанд. Вобаста ба љузъи пурсидани ин ибора 

бояд гуфт, ки як маънои он “љазо додан” низ њаст [45, с. 37-39]. 
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Ё ки дар катибаи писари Дорои аввал- Хашёршоњ, ки аз Персепол 

дастрас шудааст, мо бо ИР-и номии pasā tanūm, ки муодили имрўзааш 

пас аз сари касе ба маънои “баъди марги касе” аст, дучор мешавем: δātiy 

Xšayāršā xšāyaδiya Ahuramazdām avaδā kāma āha  Dārayavahuš hya manā 

pitā pasā tanūm mām maδištam akunauš (Мегўяд Хашёршоњ: 

“Ањурамаздоро хоњиш чунин буд, ки Доро-падарам пас аз худ маро  

ворис таъин кунад”) [45, с. 70, 71, 73]. 

 Таълифи чунин осор дар даврони Сосониён низ идома ёфта, дар 

онњо зиндагиномаи шоњони Сосонї баррасї шудааст. Яке аз чунин осор 

“Корномаи Ардашери Бобакон” ба шумор рафта, дар он салтанати 

подшоњи  Сосонї Ардашери I (њукм. солњои 226- 240-уми м.), ѓолиб 

омадани ў бар охирин шоњи Ашконї - Ардавони V (њукм. солњои 213-

224-уми м.) ва дигар шањриёрони Эроншањр, инчунин муттањид 

намудани кишвар ба як шоњаншоњии бузург ва неруманди Сосонї 

мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар асар дар хусуси таваллуд, овони 

љавонї ва парвариши Ардашер, набардњову пирўзињои ў бар душманон, 

таваллуди Шопури  I (њукм. солњои 240-272 м.), Њурмузди I (њукм. солњои 

272-273-юми м.) ва дигар лањзањои њаёти онњо бо сабки сода баён 

шудааст [85, с. 24]. Бояд гуфт, ки дар  “Корномаи Ардашери Бобакон” 

мавзўъњои њамосї ва асотирї якљоя бо мавзўъњои таърихї ва ё воќеї 

тасвир гардидаанд [84, с. 49]. Лозим ба ёдоварист, ки асари мазкур 

таърихї буда, матни то мо расидаи он аз нусхаи дар даврони Сосониён 

эљодшуда то андозае тафовут мекунад ва лањзањои афсонавї ба матни 

асар хеле баъд аз роњи шифоњї ворид гардидааст [84, с. 50]. Мањз њамин 

вижагии таърихї доштани асари мазкур боиси бештар таваљљуњ зоњир 

намудани муњаќќиќон, ба хусус донишмандони таърихи даврони 

Сосониён шудааст. 

 “Корномаи Ардашери Бобакон” яке аз шинохтатарин, љолибтарин 

ва калонтарин матн ба забони порсии миёна буда, таркиби луѓавии он 

фарогири беш аз панљ њазору шашсад калима аст  [108, с. 29-30]. 
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 Агар забони осори ин давра, ба хусус “Корномаи Ардашери 

Бобакон” бо забони катибањои Њахоманишї ќиёс карда шавад, маълум 

хоњад гардид, ки дар тўли ин даврон дар баёни матлаб тањаввулоти 

муайяне ба вуќўъ омада, кўшиши муаллифон бештар бар он будааст, ки 

андешаашон зебову дилнишин ифода ёбад. Чунин вижагии асари 

номбурдаро метавон бо як далел собит кард. Маълум аст, ки яке аз 

аломатњои ѓаномандии забон мављуд будани вожањои муродифї ба 

шумор меравад. Агар аз ин љињат забони «Корномаи Ардашери 

Бобакон»-ро тањлил намоем, равшан хоњад гашт, ки муаллифи он дар 

истифодаи чунин унсурњои луѓавї мањорати калон дошта, њадафаш 

танњо “...баёни хушку холии шаљараи Ардашер, тавлиду овони љавонї, 

тарбияву омўзиши улуму фунуни замон ва монанди инњо набуда, балки 

зимни баррасии андешааш ба назокати баён ва гўшнавозии тарзи ифода 

диќќат додааст. Ин аст, ки муаллифи «Корнома…» сурати мухталифи 

ифодаи айни як матлабро яке аз роњњои бењтарини ба њадаф расидани 

матлаб њисобидааст [108, с. 31-32; 271, с. 27-28]. 

 Дар ин асар хонанда бо истифодаи ВФ-њо низ метавонад дучор ояд. 

Масалан, нигорандаи  «Корнома…» њангоми нишон додани муњассаноти 

духтари Мењрак ВФ-ии tanbahr ud dīdan ud čābukīh…zōr ud nērōg-ро 

истифода кардааст, ки маънои “хушќади зебо ва чобуку бонеру”-ро 

дорад: Ud ka sāl  ē čand būd kanizag ō dād ī zanān mad ud (pad) tanbahr ud 

dīdan ud  čābukīh ud pad-iz zōr nērōg  ēdōn būd (kū) az hamōyēn zanān weh ud 

frāztar  būd (Ва ваќте ки чанд сол гузашт, канизак ба синни занон расид 

ва ба хушќадиву зебоиву чобукиву ќувват чунон буд, ки аз кулли занон 

бењтар ва фирўзмандтар буд) [7, с. 27-28, 59-60, 81]. 

 Дар љумлањои зерин низ мо бо ВФ-ии феълї дучор оем: Pābag šād 

būd ud framūd kū tan < pad  > abzōn kun (Бобак шод буд ва фармуд, ки: 

“Шодком бош”) [7, с. 39, 67]. 
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 О. М. Чунакова ифодаи фавќро ёдовар шуда тахмин мекунад, ки 

дар љумлаи боло tan < pad  > abzōn kun шояд идиомаи феълї бошад [7, с. 

87]. 

 Ба ин тариќ, азбаски дар «Корнома…»  мазмунњои фаровони 

фолклорї ба кор рафтааст [7, с. 29, 35], њељ љои шубња буда наметавонад, 

ки чунин сюжетњо бо истифодаи таркибу ИР баён карда нашаванд. 

 Профессор Д. Саймиддинов дар вожаномаи мухтасари ба феълњои 

осори порсии миёна таълифнамудааш дар ќатори вожањои марбут ба 

феъл як силсила таркибњоеро зикр намудааст, ки бархе аз онњо, ба 

тахмини мо, ТР ба шумор мераванд. Ин љо чанде аз ин гуна ТР-ро ёдовар 

шуданї њастем: bōzīd kardan “рањо кардан”, drupuštīh dādan “њимоят 

кардан”, framān padīriftan “иљрои фармон кардан”, frāz abgandan “дур 

афкандан”, frāz griftan “иљро кардан, анљом додан”, gōš andar dāštan “гўш 

фаро доштан”,  griftār kardan “гирифтор кардан”, giyān kandan “љон 

кандан”, hamdādastān būdan “мувофиќ будан”, hamtōzišn  būdan «дар 

пардохти ќарз якљоя муваззаф будан», judtar kardan “мухолифат кардан”, 

kāmag dōšīdan “ибрози майл кардан”, kār framūdan \ wizārdan “кор 

фармудан”, kast griftan “кам шудан”, mih ēstādan “мухолифат кардан”, 

nigūn wardīdan “сарнагун гардидан”, nimūd kardan “ошкор кардан”, nišān 

kardan “мушаххас кардан”, ō frayād rasīdan  “ба фарёд расидан”, ō  ham 

kardan “љамъ кардан”, ō  xweš  kardan “ба даст овардан”, ōšmārag kardan 

“њисоб кардан”,  pad daxšag dāštan “ба ёд доштан”, pad frajām rasīdan 

“итмом ёфтан”, pad mayān būdan “нигањдорї шудан”, pad mayān kardan 

“ошкор кардан”, pad rāmišnīg dāštan “хушњол кардан”, pušt kardan “такя 

кардан”, ranjak dāštan “ранљ кашидан”, rastag kardan “озод кардан, наљот 

додан”,  rēdag bē abgandan “бача афкандан”, sar ō stōwīh wardēnīdan “ба 

сутуњ омадан, шикаст хўрдан”, sōgand xwardan “савганд хўрдан”, spās 

dāštan “сипосгузорї кардан”,  spāsdārīh hangārdan “сипосгузорї кардан”,  

spōz kardan “муътал кардан”, stōwīh padiriftan “ѓамгин шудан”, tag abar 

kardan “њамла кардан”, tar kardan \ mēnīdan “дашном додан, густохї 
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кардан”, tīmār dāštan “ѓамгин шудан”, wani kardan “шикаст додан, нобуд 

кардан”,  wāng zadan “бонг задан”, wēn āwarišn barišn kardan “нафас 

кашидан”,  wēn madan “нафас кашидан”, wiyābān kardan “гумроњ кардан, 

ба иштибоњ андохтан”, xwamn griftan “хоби касе бурдан”, zamān 

handāxtan “њисоби ваќт кардан, гоњшуморї кардан”, zarīg ō dil kardan 

“ѓамгин шудан” [265, с. 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,]. 

 Њамин тавр, таърихнависї байни ќавмњои эронтабор аз даврони 

хеле куњан шуруъ гардида, он на танњо минбаъд идома ёфт, балки дар 

густариши ин фан дар миёни тоифањои ѓайриэронї низ наќши муњим 

бозид. Ба хотири эътимоднок  шудани матлаб ин љо зикри танњо як 

нуктаро бамаврид мешуморем.  

 Баъди истилои араб ва истиќрор пайдо намудани давлати онњо дар 

Эрон ва ба вуљуд омадани шавќи шадиде ба иттилоъ ва илму фан ва 

ахбору таворихи ќавмњои тобеъшуда яке аз эрониёни дар байни ањли 

фазлу адаб бисёр маъруф, яъне Абдуллоњ ибн ал-Муќаффаи эронитабор 

дар њудуди соли 142 њ.\ 760 м. китоберо дар таърихи подшоњони Эрон 

мавсум ба “Худойнома” ё  “Сияр-ул-мулук” аз пањлавї ба арабї тарљума 

кард.  

  Абдуллоњ ибн ал-Муќаффаъ дар асл эронитабор буда, дар шањри 

Ардашерхурра (Фирўзободи њозира)  ба дунё омадааст. Номи аслияш 

“Рўзбењ” (номи падараш “Додбењ”) буда, дар зоњир агарчи худро 

мусалмон мењисобид, вале дар ботин зардуштии асил мањсуб ёфта, мањз 

бо сабаби эронитабор буданаш номбурда аз љониби халифањои ислом 

шиканљаи бисёр дидааст. Мувофиќи ќайди муаррихон, ў рўзе аз канори 

оташкадаи “Дарби мењр” гузашта, бо овози баланд шеъри мазкурро 

мехонд: 

Эй хонаи мењр, гар шудам аз ту  бурун, 

Бо чашме ашкбору ќалбе пурхун. 

Савганд ба хоки дарат, эй даргањи мењр, 

Тан бурдаму дил нињодам он љо ба дарун. 



27 
 

Ваќте ки иддае шеъри мазкурро шуниданд, онро ба халифаи замон 

расониданд ва ў фармон дод, ки аввал дастонаш, баъдан пойњои Ибн ал-

Муќаффаъро буриданд ва дар пеши назараш онњоро ба оташ андохтанд 

ва сипас танашро бо ханљар пора- пора карда, бо чунин шиканљаи 

вањшиёна ба њалокат расониданд. Ба ин тариќ, агарчи ин бузургмарди 

эронитабор  дар соли 143-юми њ. \ 761-уми м. дар синни 36-солагї пора-

пора шуд, вале хотирааш њамеша љовид монд [241, с. 14]. 

Пас аз Ибн ал-Муќаффаъ чандин нафари дигар аз ќабили 

Муњаммад ибн ал-Љањм ал-Бармакї, Муњаммад ибни Бањром ибни 

Матёр ал-Исфањонї, Њишом ибни Ќосим ал-Исфањонї ва Мўсо ибни ал-

Касравї, Зодуя ибни Шоњуя ал- Исфањонї ва м. и. низ дар таърихи 

подшоњони Эрон осори арзишмандеро ба забони арабї таълиф намуданд 

ё мустаќиман аз пањлавї ба арабї тарљума карданд, вале, мутаассифона, 

дар даврони баъдї чунин осор ба коми оташ ва нобудї рафта, алњол аз 

онњо осоре боќї намондааст.  Аз мазмуну мундариљаи онњо мо танњо дар 

баъзе таърихномањо, мисли “Таърихи Табарї” метавонем огоњї пайдо 

намоем [20, с. 267]. 

 Дар замони Ал-Муътасим Биллоњи Аббосї (њукм. солњои 834-840-

уми м.) таваљљуњи дарбори хилофат ба риљоли эронї коста гардида, 

арабњо ба донишмандон ва дабирони эронї мисли пештара эътимод 

нанамуданд. Агарчи онњо ба сўи туркон, ба хусус туркњои фарѓониву 

кошѓарї мутаваљљењ шуда, дувумињо дар дарбори Баѓдод азиз гардида, 

дар сояи парвариши халифањо аз байни онњо мардони бузурге зуњур 

карданд,  бо сабаби мисли эрониён дурбину зирак набуданашон миёни 

онњо ва араб муносибати гарм – муносибате, ки ќаблан байни арабу 

эрониён мављуд буд, дида намешуд. Ин аст, ки баъди ба сари ќудрат 

омадани Сомониён нафароне, мисли Абумансур Муњаммад ибни 

Абдурраззоќи Тўсї зуњур карданд, ки танњо як маќсад: зинда 

гардонидани номи шоњаншоњони форс ва эњёи осори гузаштаи Эронро 

доштанд. Мањз дар айёми њукмравоии хонадони Сомониён риљоли 

соњибфикре аз Љайњониёну Балъамиён дар дарбори Бухоро гирд омада, 
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дар зуњури афкори тоза хидмати арзишманде намуданд ва он боиси 

таълифи “Шоњнома”-ву “Гаршосбнома”-и Абулмуайяди Балхї, 

“Шоњнома”-и Абумансурї, “Шоњнома”-и манзуми Масъуди Марвазї ва 

нињоят “Шоњнома”-и Њаким Фирдавсї шуд. Дар ќатори чунин осори 

гаронбањо муњимтарин намунаи насри таърихии ин даврон яке 

“Шоњнома”-и Абумансурї аст, ки муќаддимаи он ба наср эљод гардида, 

боќияш ба назм тадвин шудааст ва дигаре тарљумаи “Таърихи Табарї”-и 

Абуалии Балъамї ба шумор меояд [20, с. 89-93]. Вале, мутаассифона, 

инќирози давлати Сомониён сабаби рў ба заъф овардани љунбиши 

фикрии тозаи дар ањди салтанати Сомониён зуњуркарда гашт, бо вуљуди 

“форситар аз аввалї” (яъне Сомониён-Љ. С.) [20, с. 93] будани давлати 

Ѓазнавиён бино ба беалоќа будани Мањмуди Ѓазнавї ба эњёи осори 

бостон кори девон ба арабї баргардонида шуда, таърихномањое ба 

забони арабї, мисли “Таърихи Утбї” ё “Таърихи Яминї” эљод шуданд.  

Хушбахтона, муаллифоне, монанди Абулфазли Байњаќї, Абусаиди 

Гардезї, муаллифи гумноми “Таърихи Систон” нагузоштанд, ки риштаи 

нигориши осори таърихї ба забони форсї-тољикї канда шавад. Ба ин 

тариќ, агарчи њам дар даврони Ѓазнавиён, њам Салљуќиён шоњони эшон 

гоње хоњони хондани китоби таърихї ё илмї ба забони форсї-тољикї 

мешуданд,  вале бештари китобњои ин риштаи илм ба забони арабї 

таълиф мегардид.  

 Дар замони њукмравоии хонадони Хоразмшоњиён навиштани 

осори илмї, ба хусус  таърихнависї ба забони форсї-тољикї рў ба ривољ 

нињод, аммо фитнаи муѓул боиси ба боди фано рафтани осори ба арабї 

ва форсї-тољикї эљодшуда гардид. Хушбахтона, баъд аз чанд муддати 

суќут дар ин замон низ њаракате мисли даврони Сомониён дар дарбори 

Мароѓа ва Султония падид омад ва сабаби эљод шудани осори таърихии 

муътабаре, чун “Таърихи Љањонкушо”-и Љувайнї, “Таърихи Вассоф”-и 

Абдуллоњ ибни Фазлуллоњи Шерозї, “Љомеъ-ут-таворих”-и Хоља 

Фазлуллоњи вазир шуд. 
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 Дар робита ба ин масъала бояд гуфт, ки муаллифони осори 

таърихї, чунон ки дар боло ишорааш рафт, вазифаи таърихномањоро 

танњо дар зикри хушку холии њодисаву воќеа надида, балки кўшиш ба он 

низ доштанд, ки дар љараёни баёни матлаб баробари ба аќли хонанда 

таъсир расонидан боз эњсоси онњоро низ ба љунбиш оранд. Барои 

расидан ба чунин њадаф соњибони чунин осор кўшиш ба харљ додаанд, ки 

аз воситањои ифодаи эњсосу муассирии (эмотсионалї-экспрессивї) баёни 

матлаб фаровон истифода намоянд. Мањз њамин хусусияти чунин осорро 

дар назар дошта, академик Н. Салимов (Салимї) дар ваќташ 

навиштааст, ки  “фаровон ба кор гирифтани унсурњои маърифати њиссї 

аз љониби муаррихон ва нуфузи љанбаи зењнї дар нигориши воќеањо ва 

ашхоси таърихї дар бархе маворид таърихномањоро дар радифи осори 

бадеї ќарор додааст” [88, с. 365].  

 Баъзан корбурди чунин унсурњои луѓавии ба эњсос 

таъсиррасонанда дар иддае аз таърихномањо ба њаддест, ки боиси хеле 

љаззобу нишонрас ифодаёбии матлаб ва нигориши воќеаву њодисот 

гардидааст. Аз ин рў, таърихномањои асримиёнагї фаќат манбаи санаду 

далелњои таърихї набуда, балки дар мавридњои муайян дар радифи 

осори бадеї низ ќарор доштанд. Дар  мавридњои алоњида муаллифони 

чунин осор дар љараёни зикри љавњари воќеоти таърихї ба ин ё он 

муносибат пандњои ибратангезеро оварда, андешањои худро ба бењтарин 

сурат баён намудаанд. Ин аст, ки мутолиаи чунин осори фарогири 

воќеоти њар давру замон дорои мазият ва кайфияти хоссае гардидааст. 

Бо вуљуди аз чунин муњассанот бархурдор будани ин гуна осор, 

мутаассифона, “мустаќиман ва дар заминањои мухталиф (таъкиди мо-Љ. 

С.) камтар тањќиќ ва арзёбї шудааст” [11, љ. 1, с. 7]. 

 Мањз ба чунин вижагї соњиб будани осори таърихии 

асримиёнагиро ба эътибор гирифта, бархе муњаќќиќони ватаниву хориљї 

ба забони таърихномањои гузашта, ба хусус осори таърихии ќарнњои X-

XIII бањои сазовор додаанд ва дар ѓояти фасоњат ќарор доштани онњо, аз 

лињози пешрафти насри форсї-тољикї муњимтарин кори дар замони 
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давлатдории иддае аз хонадон анљомёфта мањсуб гардиданашон, 

намунаи барљастаи насри таърихї ба шумор рафтани онњо, бо забони 

бисёр пухтаву равон ва ба сабки ќадим тањрир шуданашон, ба ѓояти 

содагию равонї нигошта шудани онњо [20, с. 93, 129-130, 269, 277] 

ишорањои љолиб кардаанд. 

Яке аз тањаввулоте, ки дар забони осори таърихї дар ќатори дигар 

таълифот ба назар мерасад, аз даврони ќадим ба баъд, тавре ки ќаблан 

низ ишора шуд, тадриљан афзудани корбурди калимаву ифодањои 

муродифист. Агар дар осори даврони аввали инкишофи забони адабии 

тољикї расм набудани истифода аз унсурњои тазаккурёфта бошад, пас 

дар даврони баъдї чунин сабки нигориш зери таъсири забони шоирон 

ривољ ёфта, “...њар чї дар љодаи таърихи пойинтар меоем, наср барои 

такмили худ аз назм чизе мерабояд ва перояи хеш месозад ва бар зебоии 

худ меафзояд. Дар натиља алфозу калимот зеботар ва асбобу абзори 

баёни матлаб бештар ва саноеъ дар он афзунтар ба кор бурда 

мешавад...” [20, с. 68]. 

Дигар ин ки агар дар осори даврони нахусти инкишофи забони 

адабии тољикї бештари муродифот аз нигоњи мансубияти забонї ба 

тољикї тааллуќ дошта бошанд, пас дар ќарнњои баъдї онњо аз њисоби 

воридшавии бештари воњидњои луѓавии иќтибосї, ба хусус арабї 

афзуданд. 

Омили сеюме, ки боиси тањаввулоти сабки нигориши ањли илму 

адаб, аз љумла таърихнигорон гардид, роњ ёфтани унсурњои лањљавї ба 

забони осори онњо ва тадриљан ба њукми воњидњои луѓавии 

умумиистеъмолї пазируфта шуданашон гардидааст. Далели ба чунин 

хусусият молик гардидани ин гуна калимаву ифодањо њамин аст, ки агар 

дар осори даврони аввали инкишофи забони адабии тољикї онњо њамчун 

унсурњои лањљавї гоњ-гоњ ба кор раванд, пас дар таълифоти даврони 

баъдї васеъ истифода шуданд. Њељ љои шак нест, ки як њиссаи чунин 

захираи луѓавии забонро воњидњои рехтаву устувор дар бар 

мегирифтанд. Њатто фарњангнигорон дар љараёни шарњи ин ё он вожаву 
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ибора чунин калимаву ифодањоро дар нутќи худ фаровон ба кор 

бурдаанд.  

 

1.2.Таърихномањои ба забони форсї-тољикї таълифгардида 

 Пайдост, ки таърихномањо яке аз василањои беназири ошної пайдо 

намудан бо гузаштаи халќ, зиндагиномаи он, шиносої бо фарњангу 

маданият, андўхтани таљриба аз њодисаву воќеоти даврони мухталиф ва 

равшан намудани оянда ба шумор мераванд. Аз ин љињат ба таври комил 

аз худ кардани мазмуну муњтавои онњо, ибрат гирифтан аз роњи 

пурпечухами зиндагии дар онњо инъикосгардида амри зарурист. Дар ин 

хусус ањли тањќиќ фармудаанд, ки “дар шуур ва зењни инсонњо њифзи зот 

бо ѓаризањои табиї мањдуд нест ва њадафњои олитари маънавиро 

пайгирї менамояд. Ин аст, ки табањњур дар таърих ва ибратпазирї аз 

онро василаи касби иршод ва сууди инсону љомеањои инсонї аз чоњи 

љањолат бар арши маърифат ба шумор овардаанд. Њељ ќавме бидуни 

бархурдорї аз таљрибаи пешгузаштагони хеш, бидуни худљўињои 

таърихиву миллї наметавонад ба њаёти маънавї, ки љавњари њастии банї 

башар аст, оѓоз нињад. Ќавме, ки аз ин сифот мањрум  мебошад, мањкум 

ба завол ва нестиву гумномист” [11, љ. 1, с. 3]. 

Мањз њамин андеша боиси он гардид, ки ањли илму адаби 

эронитабор ба љуз бо номи “Сияр-ул-мулук” эљод намудани 

таърихномањо барои мутолиаи арабизабонњо боз  дар фикри гирдоварии 

ахбори подшоњони гузаштаи Эрон низ буда, ба забони форсї-тољикї 

маљмуањои мухталиферо барои мутолиаи худи форсизабонњо ба номи 

“Шоњнома” таълиф намуданд, ки аѓлаби онњо, мисли “Шоњнома”-и 

Абулмуайяди Балхї ба наср ва гоње ба назм буданд.  

 Чунон ки дар боло ќайд гардид, агар кулли таърихномањои садањои 

X-XIII аз нигоњи забон баррасї карда шаванд, равшан хоњад шуд, ки дар 

радифи таърихномањои ба забони форсї-тољикї тарљумашуда дар 

њудуди чањор садаи тазаккурёфта форсиписандї низ дар љараёни 

ривољёбї ќарор дошта, аз љониби ањли илму адаби он даврон бо забони 
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ноби форсї-тољикї осоре, монанди “Таърихи Байњаќї”, “Зайн-ул-ахбор” 

ва м. и. таълиф гардидаанд [105, с. 28]. 

 Маълум аст, ки таърихномањои асримиёнагї, ки аз назари баъзе 

ањли тањќиќ саргузашт ё силсилаи воќеоти ќобили тазаккур ба шумор  

мераванд ва ба пиндори ќисми дигарашон инъикоскунандаи рўйдодњои 

муњимми даврони муайяни њаёти башар њисоб меёбанд [88, с. 359], дар 

ќатори дигар осори илмиву адабї дар њифзи вижагињои забони 

ниёгонамон наќши боризу шоиста дошта, мањз ба туфайли онњо хонанда 

бо захираи луѓот ва ќолабњои баёни забони адабии форсї-тољикї дар 

марњалањои мухталифи таърихї ошноии комил пайдо мекунад. Тафовути 

љиддии чунин осор аз сарчашмањои дигари то замони мо баёдгормонда 

дар он зоњир мегардад, ки онњо ба љуз сарчашмаи муфиди матолиби 

таърихї ва илмиву адабї ба шумор рафтанашон инчунин маъхази 

беназири луѓоту ифодањои забон низ њисоб меёбанд. Бархе аз онњо њам 

инъикоскунандаи таѓйироти дар забону услуб рўйдода, њам 

нигоњдорандаи вижагии забони осори куњан, мисли содагї, эљоз, 

пухтагиву санљидагї низ њастанд, ба  маънои дигар, ин гуна осорро 

метавон мањфуздорандаи сабки ќадим ва љадид њисобид.  

 Њангоми таълифи ин гуна осор муаллифон дороињои забони 

модарии худро тавре истифода намудаанд, ки аз мутолиа кардани онњо 

дили хонанда ба хурўш меояд, рўњаш болида мегардад, завќи 

забондонияш боло меравад. Мањз ба чунин вижагї доро будани 

таърихномањои даврони мазкурро дар назар дошта, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 

миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар китоби дуюми “Забони миллат-

њастии миллат” махзани бебањои бархе ибораву ифодањои нодир будани 

онњоро таъкид намудаанд [79, с. 338].  

 Воќеан, њангоми аз назари тањлил гузаронидани забони 

таърихномањое, чун “Таърихи Байњаќї”-и Абулфазли Байњаќї, “Таърихи 

Байњаќ”-и Абулњасани Байњаќї, “Зайн-ул-ахбор”-и Абўсаиди Гардезї, 

“Таърихи Систон”-у “Муљмал-ут-таворих”-и маљњулмуаллиф ва м. инњо 



33 
 

хонанда на танњо бо калимањои зебои асили тољикї рўбарў мешавад, 

балки бо силсилаи калони ВФ низ вомехўрад, ки бархе аз онњо дар 

таърихи забонамон камназиранд. 

 Азбаски ин љо сухан дар хусуси забони ин гуна осори таърихї 

рафт, зикр кардани чанд матлабро рољеъ ба дараљаи омўхта шудани 

баъзе вижагињои забонии таърихномањои асрњои X-XIII бамаврид 

мешуморем.  

 Дар забоншиносии тољик то имрўз дар мавриди тањлили вижагињои 

алоњидаи луѓавї ва сарфию нањвии осори таърихї як силсила пажуњишњо 

анљом дода шудаанд. Чунончи, профессор М. Н. Ќосимова дар љараёни 

баррасї кардани забони осори мухталифи садаи X, мисли намунаи хуби 

сабки хуросонї будани чунин асарњо, вижагињои корбурди калимањои 

аслии тољикї ва иќтибосњо аз забонњои дигари эронї (пањлавї, суѓдї, 

хоразмї, фарѓонї), вуљуди дигаргунињои овозї, ќабатњои услубии 

унсурњои луѓавї, бештар  будани калимањои иќтибосии арабї дар бархе 

осор, тавзењу тафсири бархе вожањо аз љониби муаллифон ё мутарљимон, 

љумлањои соддаву мураккаб ва м. инњо дар ќатори намунањои дигари 

таълифоти манзуму  мансур аз “Таърихи Систон”, “Зайн-ул-ахбор”, 

шоњиди фаровонеро овардааст [51, с. 18, 19, 22, 30, 36, 48, 50, 63, 67-70, 75, 

77, 82, 91, 92-329].  

 Муњаќќиќи мазкур њангоми тањлили забони осори ќарнњои XI-XII 

дар хусуси корбурди зиёди таркибу иборањо ва шуморањои забони арабї 

дар “Зайн-ул-ахбор”, иќтибосњои њиндї дар асари мазкур, вуљуди 

унсурњои луѓавии аз забони шифоњї ба ин таърихнома дохилшуда, 

бањамоии пешванду пасвандњои тољикї бо иќтибосњои арабї, 

муарработ, корбурди истилоњоти мусиќї, вожањои дугуна, мифонимњо-

номњои афсонавї ва асотирї, номњои шањру дења, халќ, ќавму ќабила, 

вожањои муродифмаъно дар “Зайн-ул-ахбор”-у “Муљмал-ут-таворих”, 

мансубияти забонии чунин унсурњои луѓавї дар “Зайн-ул-ахбор”-у 

“Таърихи Бухоро”-ву “Таърихи Байњаќї”, сермаъноии бархе калимањо 

дар “Таърихи Байњаќї”-ву “Зайн-ул-ахбор”, корбурди вожањои 
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камистеъмол дар “Муљмал-ут-таворих”, зуњури калимањои сохтаву 

мураккаб дар бархе аз чунин осори таърихї, баъзе вижагињои сарфию 

нањвии онњо  назари худро изњор кардааст [53, с. 9- 13, 17, 18, 20-21, 26, 

35, 42, 50, 51-52, 65, 66, 79, 82, 84, 88, 89, 104, 105, 108, 123- 126, 129, 136, 

139, 141, 142, 144, 146 - 149, 151, 154, 156, 157, 159, 161-169, 171, 172, 174, 

175, 182, 183, 185, 186, 189, 190, 194-196, 200-203, 205- 210, 213-216, 218-

224, 226, 227].  

 Забоншинос С. Њалимов (Њалимиён) дар асари ба забони осори 

садањои XI-XII бахшидааш рољеъ ба сохта шудани феълњои фаровони 

таркибие аз исму сифатњои арабиасл (монанди зиёдат гаштан, фориѓ 

шудан, сиёсат намудан...), мављуд будани хусусиятњои табиии забонро 

дар истифодаи калима, иборањои озоду ИР ва риояи синтаксиси равони 

забони тољикї дар њикоёти дохили осори таърихие чун “Зайн-ул-ахбор”-

у “Таърихи Байњаќї”,  ба таври мухтасар ва бо забони содаву фањмо 

эљод шудани “Таърихи Систон”, назар ба садаи Х бештар ба кор 

рафтани феълњои таркибї бо љузъи номии арабиасос (ба азоб мондан 

“тааљљуб кардан”, мазолим кардан “љавру ситам кардан”...), худашро 

“тољик” номидани муаллифи “Таърихи Байњаќї”, ба услуби рўзнома 

шабоњат доштани услуби баёни Байњаќї, дорои унсурњои барљастаи 

бадеї будани таърихномаи ў, диќќати бештар додани Байњаќї ба 

корбурди вожањои алоњида, гирд оварда шудани типњои гуногуни 

луѓатњои забон (мисли марди дуто нестї “дурўя нестї”, холї кардан 

“хилват кардан”, сипар афкандан “таслим шудан”...), сабаби рангоранг 

будани лексикаи асар,  аз сад дањ адади калимањои асарро ташкил 

додани иќтибосњои арабї, истифодаи феъли омадан дар вазифаи шудан 

њамчун унсури тарзи мафъулсози феъл, истифодаи баъзе пешояндњои 

нодир дар асар, вуљуди љумлањои кўтоњи гуфтугўї дар “Таърихи 

Байњаќї” маълумоти муњиме додааст [106, с. 18, 45, 68, 69, 70, 71, 72]. 

 Пажуњиши М. Давлатова ба баррасї намудани доираи маъноии 

феълњои соддаи «Зайн-ул-ахбор»-и Абусаиди Гардезї бахшида шуда [32, 

с. 139-146], муњаќќиќ кўшиш ба харљ додааст, ки мавќеъву мавридњои 



35 
 

корбурди чунин вожањои гуногунсохторро дар таърихномаи мазкур 

муайян намояд [152, с. 3-24; 31, с. 68-78].  

 Ба ин тариќ, дар дањсолањои охир доир ба сермаъноии 

таърихномаи Байњаќї О. Мирмуњаммадов [187, с. 3-24], рољеъ ба 

иќтибосоти асари мазкур Ж. Абдулњадов [131, с. 4-22], лексикаи феълии 

он Б. Саидї [203, с. 3-23], хусусиятњои сарфияш О. Сулаймонов [213, с. 3-

24] рисолањои номзадї њимоя кардаанд. 

 А. К. Арендс дар хусуси то Абулфазли Байњаќї дар ин ришта 

мушаххас шудани ќоидањои таълифи таърихномањо ва таълиф гардидани 

осори таърихии муайяне андешаронї карда афзудааст, ки бо вуљуди 

анљомёбии чунин маъхазњо онњо муаллифи “Таърихи Байњаќї”-ро ќонеъ 

карда наметавонистанд. Муњаќќиќ афзудааст, ки як бартарии асари 

зикршудаи Байњаќї аз дигар осори њамгунаш ин аст, ки ў ба љойи баёни 

хушку холии матлаб андешањояшро бо илова намудани љузъиёти 

дилпазир ва забони зебову рангин ифода кардааст [1, с. 3], мањз бо пеш 

гирифтани ин гуна иќдом муаллифи таърихномаи мазкур на танњо 

мазмуни навро ба осори таърихї ворид намуд, балки ба шакли баёни 

матлаб низ дигаргунї даровард [1, с. 16].  

 Ба ин тариќ, А. К. Арендс назари худро рољеъ ба вуљуди 

арабизмњои асар, аз њад фаровон набудани он (баръакси аќидаи бархе 

муњаќќиќон), дар ягон маврид мушоњида нагардидани пургўии Байњаќї 

(агарчи худи муаллифи асар аз роњ доданаш ба пургўї изњори хавотирї 

мекунад), мањз дар наќли њикоёт ба таври равшан љилвагар шудани  

мањорати нависандагии Байњаќї,  идома наёфтани услуби нигориши ў 

дар даврони баъдї ва м. инњо баён намудааст [1, с. 18, 21]. 

 Аз љониби Л. П. Смирнова вижагињои грамматикии «Таърихи 

Систон»-и маљњулмуаллиф  мавриди тањлил ќарор дода шуда, дар 

љараёни баррасии он муњаќќиќ тавонистааст, ки манзараи комили 

забонамонро дар мисоли мавридњои корбурди унсурњои сарфии мансуб 

ба њиссањои мухталифи нутќ ошкор созад [209; 208]. 
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 Муњаќќиќи эронї П. Н. Хонларї дар заминаи маводи беш аз 150 

асари мухталифжанр забони маъхазњои асримиёнагиро мавриди 

пажуњиш ќарор дода, дар таќвияти андешааш дар радифи дигар 

сарчашмањо аз осори таърихие, чун “Таърихи Бухоро”, “Таърихи 

Систон”, “Таърихи Байњаќї”,  “Зайн-ул-ахбор”, “Муљмал-ут-таворих” ва 

м. и. љумлаву порчањои алоњидаро зикр намудааст. Аз љумла, номбурда 

дар љилди дуюми асари ба таърихи забони форсї бахшидааш доир ба 

табдили овозњо ба якдигар дар мавќеъњои гуногуни вожањо (аввал, байн 

ва охир), њазфи њарфњои алоњида, ба маъноњои хосса ба кор рафтани 

баъзе феълњои сода, ташаккули феълњои таркибии номї, дар ду гуна ба 

кор рафтани баъзе феълњо, афъоли монда,  корбурди баъзе пешвандњои 

шаклсози феъл, бар ивази пешванди би- ба кор рафтани њо-, истифодаи 

њаме- \ ме-, на-, корбурди якљояи њаме- + -ї, замонњои мухталифи феъл, 

вожањои мансуб ба зарф,  сиѓаи дуо, вижагињои корбурди шакли наќлии 

феъл, истифодаи феъли боистан, феъли маљњул ва ѓайрањо мулоњизањои 

судманд изњор кардааст [102, љ. 2, с. 48, 49-51, 53-56, 58, 60 - 68, 96- 99, 104, 

105, 107, 111-114, 116, 118, 119-124, 127, 128, 133, 138- 143, 145 -146, 166, 

168- 176, 178-180, 182-189, 196- 198, 199-203, 208-211, 213-222, 223- 250, 

258- 261, 266, 267, 270, 272, 275, 292-284, 288, 312-300, 304-310, 315-324].  

  Њамин муњаќќиќ  дар љилди 3-юми асари номбурда дар хусуси бо 

ёрии пешванду пасвандњои калимасози маъмулу нодир ба вуљуд омадани 

унсурњои нави луѓавї, бо роњи бањамоии калимањои сода ташаккули 

вожањои мураккабро баррасї намуда, дар ќатори осори манзуму мансур 

аз таърихномањои зикршуда низ шоњиди зиёде овардааст. Инчунин 

њангоми тањлили љамъбандии тољикиву арабї,  муайяниву ягонагии 

исмњо, сифат ва ифодаи дараљањои он, робитаи сифат бо мавсуф, 

шуморањо, вижагињои корбурди љонишину бандакљонишинњо, зарф ва 

хелњои он, калимањои ёвар (мисли пешоянду пасояндњо, њиссачањои 

саволї, ќолабњои пешояндиву пасояндї),  љумла ва аљзои он, такрори 

њиссањои љумла, ифодаи хабари љумлањои мураккаб бо феълњои замони 

мухталиф, зери таъсири забони арабї ба гунаи ѓайримаъмулї ба кор 
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рафтани феълњо андешањои муфид баён намудааст [102, љ. 3, с. 16, 18 - 20, 

23 - 25, 27 -29, 32 - 35, 41 - 49, 51 - 56, 58 - 60, 62, 63 - 66, 73, 74, 77- 86, 93, 

94, 97, 99, 103 - 106, 109 - 117, 120 - 123, 125 - 133, 136 - 139, 143 - 146, 149 - 

156, 159 - 161, 163 - 167, 169, 172, 173, 175, 177 - 181, 185 - 191, 194 - 208, 

215, 217 - 219, 222 - 230, 232, 235 - 242, 244- 246, 248, 250- 256, 258 - 260, 

262, 264 - 270, 272 - 290, 292, 279, 280 - 284, 300 - 288, 305, 306 - 304, 306, 

308, 310, 314, 317, 318, 324 - 330, 332, 341, 342, 345 - 347, 349 - 361, 363, 364]. 

 З. Сафо рољеъ ба забони “Таърихи Систон” мулоњиза ронда, 

кўњнагии забони онро таъкид менамояд ва аз ин љињат шабоњаташро ба 

услуби баёни осори таърихие монанди насри Балъамї ишора мекунад 

[91, с. 144].  

   С. Шамисо њангоми тањлили забони осори куњани форсї овардааст, 

ки дар гузашта бе аз бар ивази бидуни истифода  мешуд ва чун далел аз 

таърихномаи Байњаќї мисол овардааст. Њамин тавр, дар вазифаи феъли 

шудан бакорравии истодан, дар маънои “дасиса кардан” ба кор рафтани 

сохтан, ба маънои “мурдан” истифода гардидани феъли шудан, 

корбурди ба сўи ба маънои “барои”, феъли озодї кардан ба маънои 

“ташаккур кардан”, дар вазифаи феъли шудан истифодагардии будан, 

истифодаи шахси якуми шумораи танњои феълро ба љойи шахси сеюми 

шумораи љамъ, бароиро ба маънои “муќорабаи (наздики)” ёдовар 

шудааст [253, с. 216, 252, 254, 255].  

 С. Шамисо дар асари дигараш – “Сабкшиносии наср” дар хусуси ба 

насри байнобайн дохил гардидани “Таърихи Байњаќї”, ба насри сода 

мансубшавии “Муљмал-ут-таворих”, “љузви аввалини шохастарини 

нависандагон”-и сабки хуросонї њисобёбии Балъамї, бо ду сабк иншо 

шудани “Таърихи Систон”, ба насри байнобайн мансуб будани “Таърихи 

Байњаќї” (зеро он, аз як тараф, содагиву устувориву порсимадории ањди 

Сомониву Ѓазнавиро дорад, аз љониби дигар, дар он нишонањои насри 

фаннї: омехтагии насру назм ба мушоњида мерасад), бисёр нодиру  

камёб ба назар расидани истишњод, истидлол ва оёту тамсил дар насри 
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Балъамї, вижагињои мухталифи забонии “Таърихи Байњаќї” 

мулоњизањои муфид изњор кардааст [254, с. 12, 23, 34, 35, 48, 50-53].  

 З. Саљљодї ва Т. Бассорї дар хусуси сабки хуросонї мулоњиза 

ронда, “бисёр сода ва дур аз саноеи лафзї” будан, шабоњат доштани 

љумлањои сабки номбурдаро дар аксар маврид ба љумлањои пањлавї ќайд 

намуда, мансубияти таърихномањои Балъамї, Байњаќї, “Таърихи 

Систон”, “Зайн-ул-ахбор”-ро ба њамин навъи сабк ишора кардаанд [252, 

с. 12-13]. 

 Њангоми мулоњизаронї дар бораи сабки даврони бозгашт З. 

Саљљодї ва Т. Бассорї овардаанд, ки намояндагони онњо ба насри 

Балъамї ва Байњаќї таќлид намудаанд [252, с. 47]. 

 Дар байни чунин осор забони таърихномаи Абулфазли Байњаќї 

маќому мавќеи намоёнеро дорост. Асари мазкур дар  асл “Таърихи 

Масъудї” ном дошта, баъдан бо номи муаллифи донишманду 

нуктасанљаш Абулфазли Байњаќї (тав. 996-уми м. – ваф. 1077-уми м.) ба 

унвони “Таърихи Байњаќї” шуњрат пайдо намудааст. Ин асар яке аз 

бахшњои таълифоти бузургњаљми Байњаќї “Таърихи Оли Сабуктегин” ба 

шумор меравад, ки дар 30 љилд навишта шуда буд, аммо, мутаассифона, 

аз чунин асари бузургњаљм то мо порањои ночизе омада расидааст.  

 “Таърихи Байњаќї” дар гузашта бо чанд номи дигар, мисли 

“Таърихи Оли Мањмуд”, “Таърихи Носирї”, “Китоби Яминї”, 

“Муљалладот”, “Муљалладоти Абулфазл”, “Љомеъ-ут-таворих” низ ёд 

гардидааст. Асар, ба таъбири муњаќќиќи эронї Э. Табарї, агарчи “тайи 

як давраи муайян дар давраи тасаллути императории Ѓазнавї ойинаи 

тамомнамои љомеаи феодалии Эрони пас аз ислом” буда [245, с. 11], ба 

даврони њукмронии хонадони Ѓазнавиён бахшида шудааст, вале боз 

барои омўхтани замони салтанати дудмони Сомониён низ аз љумлаи 

маъхазњои муфид ба шумор меравад. 

 Забоншиноси тољик С. Њалимов рољеъ ба хусусияти забони 

таърихномаи мазкур таваќќуф карда овардааст, ки “ин асар гарчи асари 

таърихї аст, вале љињати услуби нигориши он рўзномаро мемонад. 
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Муаллиф бисёр воќеањоро худ дида иштирок карда, шунида ё дар 

ахборњо хондааст ва дар асар сабт намудааст. Дар асар тасвирњои дарози 

зиёд нест, балки, пеш аз њама, тасвири сурати воќеа, њодиса, одамон, 

предмету табиат мебошад” [106, c. 69]. 

 Њамин муњаќќиќ дорои унсурњои барљастаи забонї будани асари 

мазкурро ишора карда менависад, ки он гўё як навъ инъикоси забони 

зиндаи муаллифи он аст. Ў баъдан ќайд менамояд, ки маводи дар он 

гирдомада барои таърихи забони мо аз ду љињат ањамияти муњим дорад: 

яке аз љињати лексика, дигаре- синтаксис” [106, c. 69]. 

 Бино ба таъкиди олими номбурда дар таърихномаи мазкур 

“...типњои гуногуни луѓатњои забонамон гирд омадааст: марди дуто 

нестї “дурўя нестї”, холї кардан “хилват кардан”, зањра таркидан \ 

зањра кафидан ...“сахт тарсидан”, дилхуш гардонидан “хурсанд кардан”, 

сипар афкандан  “таслим шудан”...” [106, c. 70]. 

 Аз ќайди охирини С. Њалимов бармеояд, ки дар таърихномаи 

Байњаќї дар ќатори дигар навъњои унсурњои луѓавї ВФ ва зарбулмасалу 

маќолу андарз низ мавќеи намоён доранд. Воќеан, маводи аз 

таърихномаи мазкур гирдомада моро водар менамояд, ки ВФ-и онро ба 

гурўњњои зерин људо намоем: 1) ВФ-и њам дар таърихномаи Байњаќї, њам 

дар забони имрўза истифодашаванда; 2) ВФ-и танњо дар даврони 

асримиёнагї мустаъмал; 3) ВФ-и дар таърихномаи Байњаќї ба маъноњои 

хос вуљуддошта. 

 Муаллифи таърихнома кулли матолиби марбут ба хонадонњои 

Сомониву Ѓазнавиро бо каломи зебое матрањ намудааст, ки дилнишину 

хотирмон буда, аз он дарак медињад, ки муаллифи асар “аспи тавсани 

вожагон”-ро роми худ кардааст ва инонашро ба даст гирифтааст. 

Номбурда дар интихоби калимот њунари ба худ хос дошта, завќи 

сухангузинияш бењамтост. Баъзан муаллифи таърихнома њамчун нишони 

хоксорї ишора бар он менамояд, ки суханро ба дарозо кашидааст. 

Аммо, бино ба таъкиди муњаќќиќ А. К. Арендс, “чунин хавотирї 

кашидани муаллиф  бењуда буда, наќлаш ба дараљае дилнишин аст, ки 
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хонанда тўлонї будани баёни ўро ба њељ ваљњ њис намекунад, балки аз 

идома дода нашудани иддае аз љузъиёти њаводис афсўс мехўрад... Ин аст, 

ки бархе ањли тањќиќи солњои сиюми ќарни љорї (яъне ХХ- Љ. С.) то њол 

шеъре аз шуаро ва асаре аз нависандањоро монанди абёти Фирдавсиву 

асари Байњаќї нахондааст” [1, с. 18]. 

 Чунин њунари сухандониву суханшиносии Байњаќиро хуб эњсос 

намуда, муњаќќиќи эронї Ѓ. Юсуфї низ таъкид намуда навиштааст, ки 

«аз тааммул дар «Таърихи Байњаќї» бармеояд, ки ў бар забони форсї 

тасаллути комил доштааст. Маљмўаи луѓот ва вожагони Байњаќї чунон 

васеъ ва ѓанї аст, ки мўљиб шудааст, то забони ў вусъати таъбире 

шигифтангез биёбад. Байњаќї на танњо маводи забонро дар таъбироти 

ошно ба кор мебарад, балки метавонад аз онњо таъбироти тозаву латиф 

падид оварад. Бад-ин тартиб њам маънии мавриди назарро бо диќќати 

тамом адо мекунад ва њам зебоии хосе ба баёни худ мебахшад» [257, с. 

820]. 

 П. Гулизода бошад, таърихномаи Байњаќиро ба дарёе монанд 

кардааст, ки «њамвора метавон аз ќаъри он марворидњои зебову 

дурахшоне аз калому забони форсї истихрољ кард  [237, с. 206]. 

 А. К. Арендс ќайд мекунад, ки Абулфазли Байњаќї бањри тасвири 

симои амироне чун Масъуд корбурди унсурњои луѓавии зебову 

гўшнавозро дареѓ надоштааст, чунин тарзи баёни матлабро мо дар дигар 

осори њамзамонони муаллифи “Таърихи Байњаќї” вонамехўрем [1, с. 7, 

8]. Бино ба ќавли муњаќќиќонаи В. В. Бартолд,- менависад А. К. Арендс,- 

таърихномаи Байњаќї инъикоси зиндаи њаводиси рўзгори муаллифи асар 

будааст [1, с. 8]. Соњиб будани Байњаќї ба чунин забони ороишёфта ба 

дабирии ў марбут аст. 

 Бино ба таъкиди А. К. Арендс, Абулфазли Байњаќї ба шарофати 

услубшиноси тавоно буданаш, мањорати волои нависандагї доштанаш 

ва табъи саршори адабиро соњиб буданаш на танњо таърихномаи аз 

факту раќамњо бойро таълиф намуд, балки дар шароити онзамона асари 

гаронбањои бадеиро рўи коѓаз овард . 
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 Муњаќќиќи мазкур дар як маврид ишора менамояд, ки Байњаќї 

барин адибу таърихнигор бар хилофи муносибати Абурайњони Берунї 

барин олим, ки забони тавонои тољикиро дар баёни андешањои илмї 

ољиз њисоб карда буд [1, с. 16], бо ин асараш нишон дод, ки забони 

мазкур иќтидори беназири ифодаи матлабњои илмиро дорост. 

 Ба ќудрати баёни мўљази ќобили таваљљуње доро будани Абулфазли 

Байњаќї, ки, мутаассифона, дар даврони баъдї аз байн рафтааст, боис 

гардидааст, ки аз  мутолиаи наздик ба њазор сањифаи асар хонанда ба 

нишот меояд. Тавассути  ин асараш муаллифи он таърихномаро ба як 

навъ андарзнома табдил додааст, ки аз мутолиаи он хонанда дарси 

зиндагї меомўзад. Аз он ки Байњаќї таърихашро шабењ ба “дебои 

хусравонї” ва асноди дар он зикргардидаро ба “равзањои ризвонї” 

ташбењ мекунад, маълум мешавад, ки ў ба кори пешгирифтааш 

муњаббати беандоза дорад. 

 Забони таърихномаи Байњаќї аз њар љињат ќобили тањлилу тањќиќ 

аст. Дар он метавон њам бо дастаи калони вожањо, њам бо калимасозињои 

аљиб, њам иборањои озоду рехтаи ѓайриоддї, њам ќолабњои нодири баёни 

матлаб дучор омад. Ба ин нукта ишора намуда, муњаќќиќи эронї М. 

Бањор навиштааст, ки “луѓоти зебои форсї ва зарбулмасалњои ширин 

дар Байњаќї бисёр аст ва пайдост, ки ин луѓатњо ва масалњо дар забони 

муњовараи он рўзгор марсум ва мутадовил будааст...” Баъдан ў чанд 

масали зерро барои намуна меорад: сумч гирифтан “машѓул шудани 

сипоњ ба кандани сўрохњое дар зери ќалъаи душман”; боло додан “бузург 

кардани  матлаб ва ањамият додан ба коре”; фаро кардан “тањрик кардан 

касро”; рўз сўхтан “ваќт гузаронидан ва тааллул намудан”; рўй доштан 

ва надоштан “савоб будан ва набудан”; якрўя шудани кор “сару сурат 

гирифтани кор”... [20, с. 312]. 

  Муњаќќиќи номбурда таърихномаи мазкурро дар радифи се асари  

дигар: “Ќобуснома”, “Сиёсатнома” ва “Чањор маќола” оварда, онро бо 

ибороти “хотами кутуби адабии мутаќаддимон” васф мекунад [20, с. 348]. 
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 Муњаќќиќ Э. Табарї низ шириниву шевоии забони  асарро дар 

назар дошта фармудааст: “Аммо он чї, ки забони Байњаќиро ба вижа 

ширин мекунад, яке ба кор бурдани зарбулмасалњост, ки бархе аз онњо 

љонсахтї ба харљ додаанд ва то имрўз њам ба кор мераванд... Дигар, 

корбурди таркибњои нањвии зебое аст, ки барои имрўз куњан шуда ва 

оркоик (архаистї-Љ. С.) аст, вале, воќеан, фасењу мўљазу дилрабост ва 

низ корбурди бисёре масодир ва вожањои форсии таркибї аст, ки дар 

забони имрўзи мо ѓолиби онњо ба кор намеравад ва алфози арабї  ё 

таркиботу ибороти тафсилї ва нозебое љонишини онњо шудааст” [2, с. 

34]. 

 Таркиби луѓавии таърихномаи Байњаќї басо рангоранг буда, 

сабаби вуљуд доштани лексикаи мухталифмавзўъ ба он вобаста аст, ки 

Байњаќї бар хилофи дигар таърихнависон њангоми баёни њодисаву 

воќеот ба майда-чуйдањои зиндагї, маишат, суњбату муколамаи шахсон 

диќќат додааст.  

 Асари дигаре, ки бо номи “Таърихи Систон” шуњрат пайдо карда, 

вале дар нусхаи асли асар ин ном њаргиз зикр нагардидааст, аз љумлаи 

куњантарин осори таърихї ба шумор рафта, муаллифаш номаълум аст.  

 Мазмуну муњтавои асар таърихи минтаќаи Систон, мавќеи 

љуѓрофию њодисањои таърихии марбут ба ин сарзаминро дар бар 

гирифта, рўзгори шахсиятњои маъруф баррасї шудааст. 

 Сабку нигориши асар аз оѓоз то охир ягона набуда, ба се бахш људо 

мешавад ва аз байни њар се ќисм бахши аввал ќадимист. Далели куњан 

будани ин бахш њамин аст, ки муаллиф маводи сарчашмањои адабиву 

таърихии ќадимеро чун “Шоњнома”-и Абумансурї, Абулмуайяди Балхї, 

“Шоњнома”-и Фирдавсї, “Фазоили Сиљистон”-и Авќї, “Сияр-ул мулук”-

и Абдуллоњ ибни Муќаффаъ, “Бундањишн”-и зардуштиён ва ѓайрањоро 

мавриди истифода ќарор додааст. 

 Ду ќисми дигари асар мансуб ба ќалами муаллифони гуногун буда, 

забону услубашон аз ќисмати нахуст тафовути љиддї доранд ва он 
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содагиву фасоњати мўљази дар бахши аввал мављуда дар онњо мушоњида 

карда намешавад.  

 Бояд гуфт, ки “Таърихи Систон” ба сифати сарчашмаи муњиму  

арзишманд барои тањќиќи вазъи забони адабии форсї-тољикї дар 

ќарнњои Х-Х1 њисоб меёбад. Дар сабки нигориши ин китоб осори саъйи 

муаллифи он барои нигоњ доштани асолати забони форсии дарї ва 

њаддалимкон парњезкунї аз калимаву таъбироти арабї мушоњида карда 

мешавад. Дар ин хусус М. Бањор навиштааст, ки “дар “Таърихи Систон” 

нависанда ба савќи табиї чиз навишта ва ќасди хос дар нигоњ доштани 

шева ва мурооти сабк ва тарки луѓоти форсї аз рўи амд надоштааст. Аз 

ин рў,... “Таърихи Систон” якдаст нест, чи ќисматеро аз кутуби 

ќадимитари форсї наќл кардааст, ки махсуси  фусули аввалияи он аст ва 

боќиро ё муаллиф худ ба форсї иншо карда ё аз тозї тарљума намудааст, 

он чї ба форсї иншо кардааст, шабењ ба сабки насри Балъамї ва 

Абулмуайяд аст ва онњо...аз тозї тарљума гардида... аз охирин 

намунањои насри форсии давраи аввал ба шумор меравад” [20, с. 290]. 

 Саъйи муаллифи асарро дар нигоњдории асолати форсї-тољикии 

забони китоб аз чунин таъкиди ў, ки “аммо шарти мо андар ин китоб 

порсї аст, магар љое, ки андар монем ва порсї ёфта нашавад”, низ возењ 

мегардад. 

 Донишманди эронї З. Сафо таърихномаи зикршударо “аз кутуби 

муътабари форсї” номида, вуљуди ду сабки баёни асарро таъкид 

менамояд ва меафзояд, ки “равиши нигориши ин муаллиф бисёр сода ва 

табиист ва ин содагиву наздикї ба табиат ва фасоњати нависанда ба 

њаддест, ки насри ўро њамдўши фусањои бузурги ќадим, монанди 

Балъамї кардааст ва агарчи ин китоб дар поёни ањди мавриди тањќиќи 

мо нигориш ёфта, боз њам аз луѓоти арабї ва таркиботи мушкили тозї 

мусталењ ва ё порае таркибот аст, ки ба маврид ва ѓолибан аз забони 

арабї истеъмол мешавад... Осори кўњнагии забон ва калимоту таркибот 

аз баъзе мавориди китоб ба дараљае машњуд аст, ки онро ба насри ањди 

Сомонї ба шиддат наздик мекунад. Кўтоњии љумлањо ва расо будани 
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ибороту тамом будани афъол ва ба кор рафтани таркиботи хос, ки баъзе 

аз ќабили таркиботи мањаллии нависанда аст, аз хасоиси умдаи ин китоб 

шумурда мешавад” [91, с. 144]. 

 Ба  ин тариќ, маводи дар таърихномаи Систон зикршуда дар 

ривољи забони адабии тољикї сањми шоиста дошта, бино ба ишораи 

забоншинос С. Њалимов, “дар ин асар њодисаю воќеањо ба таври 

мухтасар ва бо забони соддаю фањмо навишта шудааст ” [106, с. 68]. 

 «Зайн-ул-ахбор» аз осори гаронбањои дигаре аст, ки ба ќалами 

Абусаид Абдулњайи Гардезї мансуб буда, муаллиф онро дар њудуди 

солњои 1050-1052-юми м. дар замони њукмронии Абумансур Абдуррашид 

ибни Мањмуд мулаќќаб ба «Зайн-ул-милла» навиштааст. Бино ба 

ишораи муњаќќиќон, номи ин китоб низ  баргирифта аз лаќаби амири 

номбурда будааст. 

 “Зайн-ул-ахбор» навъе аз донишнома ба шумор омада, муаллиф 

бештар ба масъалањои таърих ва мардумшиносї пардохтааст. Аз асар 

мавзуъњои зерин: офариниши замину замон, ахбори анбиё, таърихи 

подшоњони љањон, хулафои ислом, амирони Хуросон, идњо ва расму 

ойину динњо, дар шинохти мардумони мухталиф ба таври мухтасар, вале 

муфид баррасї гардидааст.  

 Таърихномаи мазкур намунаи забони насри садаи XI ба шумор 

омада, он метавонад дар инъикоси њолати забони он рўзгор маводи хубе 

дињад. Муњаќќиќи эронї М. Бањор ба забони асар таваљљуњ зоњир карда 

навиштааст, ки “Зайн-ул-ахбор” “ба забони форсии бисёр пухтаву равон 

ба сабки ќадим тањрир шудааст... Ин китоб аз Байњаќї бештар бо сабки 

ќадим наздик аст ва ба сабки Балъамї шабоњате дорад ва нависанда саъй 

кардааст, ки онро ба ѓояти содагию равонї бинигорад, вале аз фарти 

эљоз ва муќаййад будан ба зикри рууси матолиб майдоне монанди 

“Таърихи Систон” ва Байњаќї аз барои љавлони ќалам надоштааст, љуз 

матолиби мўљази муайян...” [20, с. 277]. 

 Муњаќќиќ А. К. Арендс дар муќаддимаи тарљумаи русии “Таърихи 

Байњаќї” њангоми тањлили масъалаи иќтибоси вожањои арабї ба забони 
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осори ањди Сомониёну Ѓазнавиён менависад, ки дар даврони њукмронии 

дудмони аввал теъдоди чунин калимањо кам бошад, пас дар замони 

салтанати хонадони Ѓазнавї таваљљуњи ањли зиё ба корбурди онњо афзуд, 

аммо “дар асоси маводи осори нимаи дуюми садаи XI  метавон ба ин 

натиља омад, ки таъсири тўфонвори унсурњои арабї якбора сурат 

нагирифт ва насри ба забони форсии дарї то охири ќарни номбурда ба 

њамон услуби нигориши пешина идома ёфт. Мањз бо чунин сабк дар 

миёнаи садаи  XI  таърихномањое  чун “Зайн-ул-ахбор” ва “Таърихи 

Систон” таълиф гардидаанд” [1, с. 17]. 

 Њамин муњаќќиќ дар мавриди дигар низ ќайд мекунад, ки дар 

нимаи дуюми садаи XI бо њамин услуб чор асари дигар низ эљод шуданд. 

Номбурда дар ќатори “Маќомоти Абунасри Машкон”, “Сиёсатнома”-и 

Низомулмулк ва “Ќобуснома”-и Кайковус таърихномаи Байњаќиро низ 

ёдовар мешавад [1, с. 17]. 

 Ба ин тариќ, муаллифони чунин таърихномањо ба туфайли зикри 

њодисаву воќеот тавоноии забони давронашонро ба хонандаи хеш 

нишон додаанд, таркиби луѓавии бойи чунин осор ба соњибони асар 

имкон додааст, ки сабабњои вуќўи њодисањои хурдтаринро ба тавассути 

корбурди калимаву ибороти нобу нодир мўшикофона биёбанду баён 

намоянд. Мањз њамин вижагии забони чунин осорро дар назар дошта 

забоншинос С. Њалимов таъкид намудааст, ки “дар байни забон ва 

услуби осори бадеї ва таърихї њадду њудуди фосиле нест, ки онњоро аз 

њам људо кунад. Ин осор бар пояи асарњои гузашта бо истифода 

намудани ганљинаи бузурги сухани забони китобї ва забони зинда 

офарида шудааст” [106, с. 68]. 

 Вуљуд доштани таркиби луѓавии гуногун, ќолабњои нањвї ва 

умуман  хусусиятњои грамматикї дар осори мухталифжанри асрњои  XI - 

XII ва ибтидои садаи XIII далели басо ѓаноманд  будани забони ин асрњо 

мебошад. Сабаби вусъат ёфтани таркиби луѓавии  забони адабии тољикї 

дар ин ќарнњо, аз як тараф, ба он вобаста аст, ки осори хаттии ин даврон 

сарвати луѓавии давраи аввали инкишофи забонро дар худ мањфуз 
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дошта, аз љониби дигар, аз њисоби зуњури унсурњои нави луѓавї 

мукаммал гардидааст.  

Дар ќатори дигар навъњои унсурњои луѓавї ва воситањои  тасвир-

санъатњои лафзию маънавї ВФ-и дар дохили њикоёти дар таркиби осори 

таърихии ин давра, мисли  “Таърихи Байњаќї”, “Зайн-ул-ахбор” ва м. и. 

дучороянда хусусиятњои табиии забони ин давраро бештару хубтар 

инъикос намуда, боиси фарохтар гардидани доираи таркиби луѓавии 

забони давр шудаанд.  

Лозим ба таъкид аст, ки чунин осор бо вуљуди доштани умумияти 

бисёр бо њам њар кадоме боз дорои вижагињои муайяни услубї буда, 

ошкор намудан ва бањо додан ба услуби нигориши њар яки онњо кори 

басо душвор мебошад. Ба муњаќќиќ лозим меояд, ки дар љараёни 

тањлили забон ва услуби таърихномањо ба хусусиятњои фардии осори 

муаллифони људогона низ дахл намуда, тафовути њар кадоми онњоро ба 

таври мушаххас нишон дињад. Мутаассифона, чунон ки њанўз дар оѓози 

садаи XXI муњаќќиќ С. Њалимов ишора намуда буд, “дар  асарњои 

забоншиносии мо њоло ба ин масъала диќќати лозим дода нашудааст” 

[106, с. 8]. 

Тањлил ва муќоисаи забони таърихномањои ин давра нишон 

медињад, ки онњо, воќеан, сарчашмањои муњимми таркибу ибора ва 

љумлањои рехтаи нобу нодир ба шумор рафта, бо гузашти замон 

силсилаи калони онњо дар тўли њазорсола аз байн рафтаанд. Ин аст, ки 

шинохти онњо, шарњу маънидодашон барои хонандаи имрўза 

душворињои муайянеро пеш меоранд. Муњаќќиќи Эрон М. Бањор њамин 

хусусияти осори даврони асримиёнагиро дар назар дошта навишта буд: 

“Амсол ва истилоњоти бисёр дар насру назм ба кор мерафтааст, ки њама 

мансух шуда ва аз миён рафтааст ва...мо барои намуна яке-ду мавридро 

ёд мекунем: аз буни дандон, яъне аз самими дил ва аз рўи камоли ихлосу 

эътиќод ва иродат (мисолро аз Байњаќї меорад-Љ. С.); асп хостан-

истилоње будааст дар ќадим ва дар кутуби назму наср аз он бисёр 

омадааст, ки њар касро дар дарбори подшоњ ба маќоме ё шуѓле ё лаќабе 
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сарфароз мекарданд, њангоми берун омаданаш њољиб фарёд мекардааст, 

ки аспи фулонро биёваред (ва он мансабу шуѓл ё лаќабро ёд мекардааст); 

фармон ёфтан- фурў шудан-шудан-бадруди њаёт гуфтан-даргузаштан, 

инњо ѓолибан ба љойи мурдан истеъмол мешудааст; ба чарм будани гов-ин 

масалест, ки љуз дар “Шоњнома” љое дигар ба назари њаќир нарасидааст 

ва киноя аз коре њаст, ки њанўз оќибати он номаълум аст, пайдо нест, ки 

ин кор ба нафъи кадом кас ва кадомин тараф тамом хоњад шуд ва гоње 

гови песа ба чарм будан оварад ва гоњ гов ба чарм будан...” [20, с. 257]. 

Воќеан, чунин ВФ-и нодир ва дар давраи њозираи инкишофи 

забони адабии тољикї  номаъмул дар осори таърихии даврони мавриди 

тањлил зиёд ба мушоњида мерасанд. Бояд ќайд кард, ки гурўње аз  чунин 

ВФ дар њамаи таърихномањо, њиссае дар аксари онњо ва бархе танњо дар 

як-ду адади онњо ба кор рафтаанд. Доир ба хусусиятњои истифодаи 

чунин ВФ мо дар боби охир муфассал бањс хоњем кард, аммо ин љо чун 

далел корбурди чанде аз онњоро зикр намуданї њастем:  

 Дил машѓул будан \ кардан ба маънои “хавотир будан \ шудан, 

хавотирї кашидан”: Ва агар тазрибе кунанд, то туро ба мо дилмашѓул 

гардонанд, нигар, то дили хештан машѓул накунї, ки њоли ту наздики мо 

ин аст, ки аз лафзи мо шунудї [2, c. 190]. Гуфт: «Сахт некў мегўяд 

худованд, ки дилњо машѓул аст ва чун ин ранљ бар тани мубораки худ 

нињад, бисёр фоида њосил шавад» [2, c. 541]. Ва Њоким тазриб кард ва 

гуфт амир Нўњро, ки: «Ин њама Ањмад ибни Њамавия кунад, то дили ту 

машѓул бошад» [2, с. 187]. 

 Дили касе бипечидан “дилтанг шудан”: Амирро дил бипечид ва 

Абдусро гуфт: «Ин мард бегунањ аст ва Худой, азза ва љалла, бандагонро 

нигоњ тавонад дошт ва набояд гузошт, ки бад-ў ќасде бошад» [2, c. 306]. 

 Чунон ки дида мешавад, агарчи кулли калимањои таркиби чунин 

воњидњои рехта ба хонандаи имрўза фањмоянд, дарки маънояшон на ба 

њар кас даст медињад, зеро ин гуна иборањо дар айни њол ба њукми 

фаромўшї рафтаанд. Масалан, дар чанд љой Абулфазли Байњаќї ибораи 

рехтаи рўзгор гирифтанро мавриди истифода ќарор додааст: Аз дарвозаи 
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Роњи Рай то дари масљиди одина биёроста буданд ва њамчунон ба 

бозорњо бисёр дираму динору шакару тароиф нисор карданду андохтанд 

ва ба боѓи Абулќосими Хазонї фуруд оварданд ва то намози пешин 

рўзгор гирифт… [2, c. 409]. Ва намози пешин рўзгор гирифт ва афвољи 

туркмонон пайдо омад... [2, c. 659]. Ва мувозза ба хатти хеш набиштан 

гирифт ва замоне рўзгор гирифт, то набишта омад… [2, c. 690]. Ва 

муддате дароз рўзгор гирифт омадшуди расулон миёни Шоњмалику 

Хоразмиён ва бисёр сухан рафт… [2, c. 725]. 

 Аз мазмуни љумлањо бармеояд, ки муаллиф зери ин ибора маънои 

«тўл кашидан»-ро дар назар дорад. А. Дењхудо низ ин ибораро дар 

шаклњои рўзгор гирифтан ва рўзгор баргирифтан зикр карда маънояшро 

«тўл кашидан» шарњ додааст [277, љ. 8, с. 12357]. 

Ё муаллифи “Таърихи Систон” зимни баёни матлаб ибораи фародид 

оварданро ба кор бурдааст: Эзад, таоло, он љо рўшної фародид овард, ки 

акнун оташгоњ аст [12, с. 39]. 

 Дењхудо дорои маънои “падид овардан” будани ин ибораро ќайд 

намуда, ба сифати далел љумлаи фавќро овардааст [277, љ. 11,  с. 17009]. 

 Мањз нодиру диќќатљалбкунанда будани ин гуна иборотро дар 

назар дошта, муаллифи китоби якуми “Забони миллат-њастии миллат” 

Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат Э. Рањмон дар 

“Таърихи Систон” мављуд будани бисёр калимаву таркиботи асили 

забони тољикї ишора намудааст ва дар ќатори чанд унсури луѓавї 

ибораи фародид наомаданро ба маънои “ба чашм нанамудан” ва фародид 

оварданро дар ифодаи маънои “ба вуљуд овардан” зикр кардааст [79, c. 

338].  

 Гилем андар сар кашидан низ аз љумлаи њамин гуна иборањо мањсуб 

мегардад: Ва чун хабари Бахтиёр ва Абушшуљоъ ба амми эшон Њасан 

ибни Бўя расид, тофта шуд ва бигиристу гилем андар сар кашид ва касро 

бор надод [4, с. 127]. 

 Дар ФЗТ ибораи ёдшуда дар шакли сар дар гилем кашидан зикр 

гардида, он: а) сар дар гиребон кашидан; сар дар љома печидан; б) хомўш 
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нишастан; канорагирї кардан шарњ ёфтааст ва ба њайси шоњид як байти 

Мавлавї оварда шудааст [266, љ. 1, с. 199]. 

 Њаёт Неъмат моддаи «гилем»-ро, ки дар «Маснавии маънавї» 

омадааст,  «ќолї, фарш» шарњ дода, байтеро аз асари номбурда 

овардааст, ки дар он ибораи  сар дар гилем кашидан мављуд аст, аммо ў  

вуљуди ин ибораро дар маснавии мазкур ишора накардааст: 

   Ањмаќон сарвар шудастанду зи бим, 

   Оќилон сарњо кашида дар гилем. [272, c. 68] 

  Аз байт аён аст, ки ин ибора дар баёни маънои “хомўш нишастан; 

канорагирї кардан” ба кор рафтааст. 

Ё ки Байњаќї дар як маврид ИР-и рама дур бирасиданро истифода 

кардааст: Хоља маро дар роњ гуфт: «Ин худованд акнун огоњ шуд, ки 

рама дур бирасид, аммо њам нек аст, то беш чунин наравад [2, c. 369]. 

 Аз ахбори дар фарњангномањо мављуда бармеояд, ки ибораи фавќ 

киноя аз “гузаштани ваќти кор, аз даст рафтани фурсат” аст. 

Мураттибони чанде аз луѓатномањо пас аз шарњи ин ибора њамчун 

шоњид фаќат љумлаи фавќи Байњаќиро ёдовар шудаанд [266, љ. 2, c. 118; 

276, љ. 2, с. 872]. 

 Иддае аз чунин иборањо бо тањаввулоти муайяни шаклї дар забони 

адабии муосири тољикї ба кор мераванд. Чун намуна ин љо зикр 

намудани ибораи аз даст бишудан бамаврид аст, ки он дар “Таърихи 

Байњаќї”, “Зайн-ул-ахбор”, “Таърихи Систон” мавриди истифода ќарор 

гирифтааст: Гуфт: “Ё Буабдуллоњ, њамчунин аст, ки ту мегўйї ва бар ман 

ин пўшида нест, аммо кор аз дасти ман бишудааст, ки Афшин дўш дасти 

ман бигрифтааст...” [2, с. 225]. Ва чун эшон њама нест гаштанд, халалњо 

андар кори мамлакат роњ ёфт…ва Њорун аз карда пашемон шуд ва суд 

надошту кор аз даст бишуда буд [4, с. 109]. …пушт ба мамлакат овард ва 

темори он надошт ва андешаи он накашид, то њамаи вилояташ аз даст 

бишуд ва душманон бар вай берун омаданд… [4, с. 310]. Љањд бояд кард, 

то духтари хеш ба Абдуллоњ дињї, пеш аз он ки аз даст бишавад [12, с. 

55].  
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 Њоло, чунон ки ќайд шуд, љузъи феъли ин ибора-бишудан ба 

рафтан иваз гардида, ибора ба гунаи аз даст рафтан маъмул  аст ва он 

дар ифодаи ду маъно: 1. аз даст баромадан; 2. мањрум гардидан аз чизе  

дар забони тољикї гардиш дорад [270, љ. 1, с. 320]. 

 Сабаби мањз ба феъли рафтан иваз гардидани шудан ин аст, ки 

унсури луѓавии дуюм дар гузашта њамчун феъли мустаќилмаъно 

истифода шуда, дорои маънои зиёде будааст ва яке аз онњо «рафтан» 

будааст [80,  с. 44]. 

 Лозим ба ќайд аст, ки дар мавридњои алоњида муайян намудани 

маънои бархе аз ВФ-и дар таърихномањо мустаъмал ба хонанда мушкилї 

пеш меорад. Масалан, дар љумлаи зер Байњаќї ибораи хоку намак 

оварданро мавриди истифода ќарор додааст:…ва расули мо бад-он ризо 

дињад ва хоку намаке биёрад, то эшон пиндоранд, ки раво бошад [2, c. 

713]. 

 Дењхудо барин муњаќќиќ ва фарњангнигор дар шарњи ибораи 

шабењи боло ољиз монда навиштааст: “Ва боз дар “Таърихи Байњаќї” 

хоку намак бехтан дар иборати зайл омадааст, вале маънои он барои ман 

маълум нест” (таъкиди мо-Љ. С.). Баъдан ў њамин љумлаи таърихномаи 

Байњаќиро овардааст: Ва аз он љо Пирии охурсолор бо муќаддаме чанд 

бифиристоданд, ба думи њазиматиён эшон бирафтанд, кўфта бо савороне 

њам аз ин тироз ва хоку намак бехтанд ва љойе биёсуданд [276, љ. 2, с. 

711]. 

Аммо дар љумлаи нусхаи мавриди истифодаи мо ќароргирифта ин ибора 

дар њамин љумла ба назар нарасид (ќиёси њар ду љумла нишон медињад, 

ки онњо фарќи љиддї доранд-Љ. С.) [ниг. 2, с. 478]. 

 Дар љараёни мулоњизаронї Дењхудо дар мавриди маънои тахминии 

ин ибора менависад, ки «ба нишони оштиву сулњ гўё овардани хоку 

намак дар миёни туркон расме будааст» [276, љ. 2, с. 711]. 

 Тањиякунандаи матни кириллии “Таърихи Байњаќї” низ дар њошияи 

асар маънои “суратсозї кардан” доштани ибораи болоро ишора 

намудааст [2, c. 713], ки мо ба он мувофиќ њастем. 
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 Ба ин тариќ, дар чунин таърихномањо таркибу ибороти латифу 

ширини фаровоне мављуданд, ки баъдтар дар натиљаи вуруди бешумори 

луѓоти арабї маќому мавќеи худро аз даст дода, ба њукми фаромўшї 

рафтаанд ва дар  айни њол нишоне аз онњо боќї намондааст. Яке аз 

чунин иборањо роњ ба дењ бурдан аст, ки маънои “муваффаќ шудан, ба 

маќсад расидан”-ро дорад: Ва Хоља Ањмади Њасан сухани ў бишнид ва 

роњ ба дењ бурд ва даристод, то руќъати ўро ба њилат ба амир 

Мањмуд…расониданд…[2, c. 446]. Ва амирро ин таќарруб нохуш наёмад 

ва бар он ќарор доданд, ки ќозї Бўнасри Синиро фиристода ояд бо ин 

донишманди бухорї, то биравад ва сухани аъёни туркмонон бишнавад 

ва агар зарќе несту роњ ба дење мебарад, он чї гуфтаанд, дархоњад, то бо 

вай расулон фиристанд ва сухан кушода бигўянд ва ќоидаи рост нињода 

шавад, чунонки дилњо ќарор гирад [2, c. 523].  

 Дар ФЗТ ин ибора ба гунањои роњ ба љое бурдан \ доштан зикр 

гардида, киноя аз “комёб шудан, ба  маќсад расида тавонистан” буданаш 

ишора шудааст ва ба сифати шоњид аз Њофиз байте омадааст [266, љ. 2, c. 

148], Дењхудо бо вуљуди ќайди ибораи мазкур бидуни шарњ се љумларо аз 

«Таърихи Байњаќї» ва якбайтї аз шоироне, монанди Анварї, Носири 

Хусрав, Манучењрї, Фаррухї, Камоли Исмоил, Ибни Ямин овардааст 

[277, љ. 2, c. 861].  

 Аз тањлил бармеояд, ки ибораи фавќ дар гузашта мавриди 

истифодаи васеъ ќарор доштааст. Њатто муњаќќиќ М. Бањор дар хусуси 

њамчун унсури фаъоли гуфтугўї мањсуб гардидани роњ ба љое бурдан 

чунин менависад: “Яъне њаќиќате дорад ва роњ ба љойе мебарад ва беасос 

нест. Ва аз ин ќабил луѓоту амсолу таркибот бисёр дорад... Мо медонем, 

ки ин шева мунњасир ба Байњаќї ё устодаш Абўнаср набудааст. Маълум 

аст, ки дар он рўзгор лутфу зебоии хосе дар муњовараи мардуми Ѓазнину 

Хуросон буда ва забони форсї дар дарбори Мањмуд зебоиву лутфу 

ширинии хосе пайдо карда буд ва њамон таъсир аст, ки насри дарборї ва 

муншаоти девони рисолати Мањмудро чунин зебо сохтааст ва аз он љойе, 

ки ин шеваи латиф аз тарафи соњибдевони рисолат ихтироъ ё пазируфта 
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шуда ва сипас шогирдони вай, ки дабирони бузурги њазрат будаанд, 

онро ихтиёр кардаанд, шакке нест, ки соири нависандагони он аср њам 

ин шеваро дунбол кардаанд ва низ шубњае нест, ки то дере њамин луѓату 

истилоњоту тарзи тањрир, ки дар ин фасл вонамуд шуд, дар тањрироти 

асотиди аср роиљ будааст, зеро ба таљриба дарёфтаем, ки дар њар аср ва 

замоне калимоту алфозу таркиботи онњо ва тарзи адои калимот ва ба 

кор доштани луѓот аз тозиву форсї шабењ ба њам ва аз рўйи таќлиди 

якдигар аст ва ин њолро дар давраи баъд аз асри Байњаќї низ ба дурустї 

мебинем ва аз ин рў муътаќидем, ки ин шева бо тамоми љузъиёташ дар  

асре, ки нишонаи оѓозу анљоми ќарни панљуми њиљрї буд, ривољ 

доштааст” [235, љ. 2, с. 100]. 

 Мисли ибораи боло дар бархе осори таърихии ин давра як ВФ-и ба 

он шабењ, вале аз нигоњи маъно мутафовит, яъне роњ бар дења рафтан ба 

мушоњида мерасад: Агар роњ ба дења биравад, вайро бихонем ва навохта 

ояд ва њар ањкомеву васиќат, ки карданист, карда ояд, ки марде љалду 

корї ва шуљоъ аст ва фавље лашкари ќавї дорад, то ўро лашкаре тамом 

ва солоре дар рўйи туркмонон кунем ва сомони љанги эшон бењтар донад 

[2, c. 592]. 

 Мо шарњи ибораи фавќро ба истиснои ФЗТ аз аксари луѓатномањо 

(њатто комилтарин) пайдо накардем. Дар луѓатномаи зикргардида роњ ба 

дења бурдан / доштан њамчун киноя аз “маъќул ва мувофиќ будани чизе” 

ба ќайд омадааст ва шоњиде аз Камоли Исмоил ва Фаррухї зикр 

гардидааст [266, љ. 2, с. 148]. 

 Теъдоди чунин ИР дар таърихномањои даврони мавриди тањлил, 

чунонки ишора гардид, зиёд аст, аз ин рў, мо баррасии муфассали чунин 

унсурњои  луѓавиро дар бобњои минбаъда идома дода, ин љо фаќат бо 

тањлили ду љумлаи дигар мањдуд хоњем шуд. 

 Дар таърихи забони адабии тољикї ИР-и чанг задан ба \ дар чизе 

дар ифодаи маънои “даст задан, часпидан ба чизе, дарафтодан” вуљуд 

дошт [266, љ. 2, c. 522], вале дар таърихномаи Байњаќї ибораи фавќ дар 

шакли чанг дарзадан ба чизе ба њамон маънои зикршуда ба кор рафтааст: 
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…паймонест, ки бар њар як аз бандањои Худо баста шуда аз  сахттарин 

паймонњо ва бар он, ки чанг дарзанам ба он чї гирифта шудааст бар ман 

аз байъат… [2, c. 358]. 

 Маъхази муњими ВФ њисобёбии таърихномањои ин давраро аз ин 

нукта низ дарк кардан мумкин аст, ки дар доираи айни як љумла 

муаллифон ду, се ё беш аз он ибораи рехтаро ба кор бурдаанд.  Чунончи, 

дар љумлаи зерини “Таърихи Байњаќї” метавон бо се адади чунин 

иборањо: чанг дарзадан, дарун бо беруни касе як будан, ботин бо зоњири 

касе як будан дучор гардид: …чанг дарзадаам дар байъати ў ба вафои 

ањду барї сохтани зимма аз аќд, даруни ман дар ин якест бо берунам ва 

ботинам якест бо зоњирам [2, c. 356].  

 Аз тањлили чанд намунаи чунин унсурњои рехта бармеояд, ки дар 

таърихномањои даврони мавриди тањлил захираи беназири ин гуна 

воњидњои нобу нодир ва баёнкунандаи аниќу даќиќи матлаб мањфуз 

њастанд.  

 Истифодаи чунин ВФ дар кулли осори таърихии ба забони форсї-

тољикї таълифшуда ягона набуда, балки дар бархе аз онњо, мисли 

“Таърихи Байњаќї”бештар, дар дигаре, монанди “Зайн-ул-ахбор”-у 

“Таърихи Систон” камтар ба кор рафтаанд.   

 Баъзеи чунин осор, амсоли таърихномаи Байњаќї сарчашмаи 

муњимми ВФ-и нодир ба шумор мераванд. Ин гуна унсурњои луѓавї ба 

дараљае нодиранд, ки дар шарњи онњо иддае фарњангнигорони тавоно 

њамчун Алиакбари Дењхудо ољиз мондани худро ишора кардаанд. 

 

1.3.Таърихномањои аз забони арабї тарљумашуда 

  Чунон ки дар фасли нахуст ишора шуд,  тоифањои эронитабор бар 

хилофи арабњо, ки “...бештар ба кишваркушої машѓул буданд ва аз 

иштиѓол ба улум худдорї карданд ва раѓбате ба корњои илмї 

надоштанд” [231, с. 39], аз љумлаи нахустин муаррихони ислом ба шумор 

рафта, дар таърихнигорї низ чун  риштањои дигари илм табањњури 

комил доштанд ва аз гомбардорони таърихнависї эътироф гардидаанд. 
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Арабњо то ислом низ дар  пешрафти тамаддуни башар кори судманде 

анљом надодаанд. Ин нукта дар пажуњиши бархе муњаќќиќони хориљї 

низ зикр шудааст ва омадааст, ки  “арабњо пеш аз ислом аз љињати 

тамаддуну сиёсату шавкату иќтидору сарват ва аз њайси улуму фунуну 

саноеъ њаќиртарин ва заифтарин милал ва умам буданд. Табъан дар 

фанни таърихнависї, ки худ яке аз улуми судманд аст, низ дасте 

надоштанд ва асаре аз худ ба ёдгор нагузоштанд. Чун ислом зоњир 

гардид, дар натиљаи таолими олия пешвои бузургвори арабњо дар 

муддати каме аз он маќоми паст берун омаданд ва ба дараљоти шохиси 

тамаддун ноил шуданд ва ба ќавитарин ва мутамаддинтарин  милали он 

замон, яъне Эрон ва Рум бинои љангу муборизаро гузоштанд ва дар 

андак муддате он ду кишвари бузургро зери тасарруфи худ ќарор доданд 

ва хостанд, ки он тасарруфотро дар таърих сабт кунанд” [231, с. 39]. 

 Воќеан, фарзандони фарзонаи эронинасаб дар гузашта бо осори 

гаронмояи ба забони арабї эљодкардаашон дар рушду нумўи 

таърихнигорї наќши шоиста гузошта, ин гуна осорашон аз љумлаи 

муътабартарин ва муътамадтарин таърихномањои љањони ислом 

њисобида шудаанд.  

  Азбаски ин љо низ доир ба таърихномањои тарљумавї ишора 

гардид, зарурати зикри дараљаи омўхташавии онњо аз нигоњи 

забоншиносї пеш меояд. 

 Профессор М. Н. Ќосимова дар фасли алоњидае баъзе хусусиятњои 

луѓавї (гурўњњои маъноии вожањои аслии тољикї, иќтибосоти арабї, 

њиндї, юнонї, лотинї; номи одамон, лаќаби ашхос; истилоњот; 

категорияњои луѓавї-маъної: муродифот, антонимњо, омонимњо, 

вожањои сермаъно; калимасозї, вижагињои морфологї (њиссањои номї, 

феъл ва калимањои ёвар) ва нањвї (хелњои ибора, сохтори љумлањои сода  

ва мураккаб)-и тарљумаи “Таърихи Табарї”-ро ба риштаи тањлил 

кашидааст [51, с. 330-358]. 

 Забоншиноси тољик, шодравон С. Њалимов (Њалимиён) дар хусуси 

вижагињои забони осори садаи Х мулоњиза ронда, дар ин давраи ривољи 
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бошукўњи забони тољикї бо фармони амири Сомонї Мансур ибни Нўњ 

аз забони арабї баргардон шудани асари калонњаљми тарљумаи 

“Таърихи Табарї”-ро ба порсии накў, ки “андар вай нуќсоне набошад”, 

ишора кардааст. Дар баргардони асари мазкур забоншиноси номбурда 

хидмати беназири Абуалии Балъамиро таъкид намуда овардааст, ки ў 

дар љараёни тарљума “...аз таъсири забони арабї њазар мекунад ва ба 

намунањои ин забон мустаќилона муносибат мекунад” [105, с. 28]. Баъдан 

С. Њалимов басо нозук ва хушобуранг баромадани баъзе порчањои 

бадеии  ин асарро зикр карда, намунаи барљастаи насри таърихї 

мањсубёбии асари номбурдаро ќайд менамояд [105, с. 28]. 

 Муаллифи номбурда дар мавридњои дигар доир ба таркиби 

луѓавии асари аз љониби Балъамї тарљумагардида мулоњиза ронда, дар 

он дар ќиёс бо вожањои мушаххасмаънои ѓулом, расул, њукамо, уламо 

имтиёз доштани калимањои абстрактмаънои навъи васият, насиб, сано, 

саљда, салоњ ва дањњои дигарро зикр карда, вижагињои алоњидаи асарро, 

мисли њамроњгардии пешванди шаклсози би- ба замони гузаштаи сиѓаи 

хабарии феъл, мавридњои корбурди пешванди созандаи шакли инкории 

феъл на- \ ма-, то андозае маънои мустаќил доштани пешванди феълсози 

фурў-, вазифаи хоссаи морфемаи – од, маънои бештарро соњиб будани 

шакли аористи феъл, мавриду мавќеи корбурди њиссачаи мар-ро дар 

таърихномаи мазкур баррасї намудааст [105, с. 39, 52, 53, 56, 62]. 

 Забоншинос Х. Камолов дар заминаи маводи тарљумаи “Таърихи 

Табарї” вижагињои корбурди иборањои изофї, хусусияти маъноии онњо, 

мансубияташонро ба њиссањои нутќ (исму исм, исму сифат, исму 

љонишин, исму шумора, исму масдар ва исму сифати феълї)-ро баррасї 

кардааст.  

 Муаллифи номбурда масъалањои ибораву матн, алоќаи изофї ва 

муодилњои он, инчунин иборањои изофию вобастагиро низ ба риштаи 

тањлил кашидааст  [44, с. 9-139]. 

 Забоншинос Б. Рањмонов дар заминаи маводи “Таърихи Бухоро”-и 

Абубакри Наршахї хусусиятњои луѓавию грамматикии феълро мавриди 
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пажуњиш ќарор додааст. Дар љараёни баррасї номбурда назари ањли 

тањќиќро ба феъл тањлил карда, оид ба дараљаи корбурди ин гурўњи 

унсурњои луѓавї дар таърихномаи зикршуда, феълњои серистеъмолу 

камистеъмоли асар, баромади вожањои мансуб ба њаракату њолат, 

сохтори онњо (содда, сохта ва вуљуди љузъњои шаклсози грамматикї дар 

феълњо), асосњои феъл (феълњои боќоида ва беќоида), тасрифи феъл, 

феълњои бевосита ва бавосита, сиѓа, вижагињои луѓавию маъноии онњо, 

њамнишинии феълњои таркибї бо ёварњо равона намуда, дар охир 

мухтасаран доир ба баъзе ВФ-и асари мазкур андешаронї кардааст [78, 

с. 21-159].  

  Аз ќайдњои фавќ бармеояд, ки бештари муњаќќиќон таваљљуњи 

худро ба тањлили забони тарљумаи “Таърихи Табарї” равона кардаанд. 

Ин асар, чунон ки ёд шуд, дар асл ба забони арабї буда, бо номи 

“Таърих-ур-русул ва-л мулук” машњур аст ва муаллифаш Абуљаъфар 

Муњаммад ибни Љарири Табарї мањсуб гардида, муаррих, муфассир ва 

фаќењи бузурги арабизабони эронинажод аст ва асараш дорои љанбаи 

умумиљањонист ва ба таври солнома таълиф гардида, фарогири воќеаву 

њодисањо аз офариниши олам то соли 915-уми м. аст; муаллифи 

таърихномаи Бухоро Абубакр Муњаммад ибни Љаъфари Наршахист, ки 

зодаи Бухорост ва таърихномаи худро ба забони арабї таълиф карда, 

онро соли 944-уми м. ба амири Сомониён Нўњ ибни Насри Сомонї (943-

954-уми м.) таќдим намудааст; Абунаср Муњаммад ибни Абдулљаббори 

Утбї аз љумлаи таърихнигори дигарест, ки “Таърихи Яминї”-ро ба 

забони арабї анљом додааст, ў аз хонадони машњури эронї буда, ба 

хидмати давлатии дарбори Ѓазнавиён шомил шуд ва таърихномааш 

воќеањои даврони охири Сомониён ва Ѓазнавиёнро то замони султон 

Мањмуд дар бар мегирад.  

 Баъдан  чунин осор боз њам аз тарафи донишмандон ва тарљумонњои 

номвари эронитабор ба забони форсї-тољикї тарљума карда шуд: 

таърихномаи Табариро вазири фарзонаи хонадони Сомониён Абуалии 

Балъамї (ваф. 974-уми м.) бо њидоят ва далолати яке аз амирони Сомонї  
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Абусолењ Мансур ибни Нўњ ибни Наср (њукм. 961-976-уми м.) ба забони   

форсї-тољикї баргардонид; нусхаи арабии “Таърихи Бухоро” баъдан аз 

байн рафта, соли 1128-1129-уми м. Абунаср Ањмад ибни Муњаммад ибни 

Насри Ќубовї бо дархости дўстонаш онро ба забони форсї-тољикї 

тарљума кард; таърихномаи Яминиро дар њудуди солњои 1205-1206-уми 

м. Абушшараф Носењ ибни Зуфар ибни Саъди Љурфодиќонї аз арабї ба 

форсї-тољикї баргардон намуд.  

 Осори мазкур танњо тарљумаи тањтуллафзии таърихномањои арабї 

набуда, балки мутарљимон дар љараёни баргардони чунин матнњо 

кўшидаанд, ки љузъиёти баъзе њодисаву воќеањои аз љониби муаллифон 

фурўгузоршударо батафсил шарњ дињанд, иддае аз ихтилофњои дар  

матни асл вуљуддоштаро ислоњ намоянд. Њамчун намуна ин љо аз корњои 

анљомдодаи Абуалии Балъамї-мутарљими “Таърихи Табарї” ёдовар 

шудан кофист. Воќеан, Абуалии Балъамї дар раванди тарљумаи 

таърихномаи Табарї ба матни асл иловањои фаровоне ворид менамояд, 

носањењињоро барњам мезанад. Аз назари тањлил гузаронидани чунин 

ќайду ишорањои Балъамї моро водор сохт, ки онњоро ба се даста људо 

намоем: 

1) Абуалии Балъамї дар чанд маврид дар хусуси аз тарафи Ибни Љарир 

зикр нашудан ё фаромўш гардидани ин ё он њадис, ќисса ё воќеаро 

ёдовар мешавад. Дар чунин њолатњо мутарљими таърихнома ибораву 

љумлањоеро, мисли “Муњаммад ибни Љарир нагуфтааст бад-ин китоб 

андар” [3, љ. 1, с. 135], “Муњаммад ибни Љарир рањмату-л-Лоњи алайњи ёд 

накардааст” [3,  љ. 1, с. 156], “ва ин лафзњо Муњаммади Љарир ёд 

накардаасту мо ёд кардем” [3,  љ. 1, с. 162], “андар ин љой нуктаест, ки на 

илми Муњаммади Љарир аст ва на гуфтаи ў” [3,  љ. 1, с. 176], “ва 

Муњаммад ибни Љарир...њељ ёд накардааст” [3,  љ. 1, с. 277], “ва 

Муњаммад ибни Љарир дар ин китоб даст боздоштааст ва ёд накардааст” 

[267,  љ. 1, с. 355], “ва Муњаммад ибни Љарир нагўяд” [3,  љ. 1, с. 358], “ва 

Муњаммад ибни Љарир аз ин њељ нагуфтааст” [3,  љ. 1, с. 430], “ва 

Муњаммад ибни Љарир дар ин китоб нагуфтааст” [3,  љ. 1, с. 505], “ва 
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Муњаммад ибни Љарир онро нагуфтааст” [3,  љ. 1, с. 701],  “ва Муњаммад 

ибни Љарир ин ёд накардааст” [3,  љ. 1, с. 724; љ. 2, с. 1255],  “ва ин њадиси 

ковин Муњаммад ибни Љарир ривоят накардааст” [3,  љ. 1, с. 965],  “ва 

эдун гўянд берун аз ин китоби Муњаммад ибни Љарир” [3,  љ. 1, с. 1245], 

“ва ин ќисса Муњаммад ибни Љарир нагуфтааст, валекин ба дигар 

китобњо андар аст” [3,  љ. 1, с. 1277], “ва эдун гўянд берун аз ин китоби 

Муњаммад ибни Љарир” [3, љ. 2, с. 1306, 1336]-ро ба кор мебарад. 

2) Балъамї агарчи аз тарафи Муњаммад ибни Љарир ќайд шудани ин ё он 

нуктаро ишора менамояд, аммо боз њам таъкид мекунад, ки ќисса ё 

ривоятеро муаллифи “Таърих-ур-русул...” ба таври комил шарњу эзоњ 

надодааст. Дар чунин мавридњо мутарљим ибороту љумлањои “ва 

Муњаммад ибни Љарир андар ин китоб тамом нагуфтааст, валекин мо 

тамом бигўем” [3, љ. 1, с. 412], “ва андар ин китоб нагуфтааст,...ин 

ќиссаро худ тамом нагуфтааст” [3,  љ. 1, с. 292], “ва Муњаммад ибни 

Љарир тамом нагуфта буд ва ман тамом бигўям” [3, љ. 1, с. 414, 533, 740], 

“ва аз он ќасида Муњаммад ибни Љарир ду-се байт беш нагуфтааст, мо 

онро тамом бигўем” [3,  љ. 1, с. 570]-ро мавриди истифода ќарор медињад.   

3) Як њиссаи эродњои Абуалии Балъамї ба нодуруст ташрењ шудани 

њадис, ќисса ё ривоят аз тарафи Ибни Љарир дахл дорад. Дар чунин 

мавридњо пиндори ѓалати муаллифи “Таърих-ур-русул”-ро Балъамї бо 

љумлањое, монанди “ва њадис нодуруст аст ва сахт мункар аст сўи уламо” 

[3,  љ. 1, с. 112], “ “Муњаммад ибни Љарир...ин  хато гуфтааст” [3,  љ. 1, с. 

194], “ва на чунин аст, ки ў ривоят кунад” [3,  љ. 1, с. 201], “ин њадис чизе 

нест, њадиси дуруст он аст, ки...” [3,  љ. 1, с. 255], “ва ин на дуруст аст ва 

бо хабари Ќуръон мувофиќ нест” [3,  љ. 1, с. 262], “ва Муњаммад ибни 

Љарир бар ин маънї нагуфтааст ва ин гуфтаи нависандаи ин нусха 

будааст, ки ин нусхаро аз ў набиштем” [3, љ. 1, с. 266], “ва Муњаммад 

ибни Љарир се ривоят кунад андар ин китоб аз марги Мўсо ва њар се гуна 

дуруст ва рост нест” [3,  љ. 1, с. 307], “Муњаммад ибни Љарир андар китоб 

ин њадис ѓалат гуфтааст” [3,  љ. 1, с. 352], “ва Муњаммад ибни Љарир 

гуфтааст..., ва ин њадис на дуруст аст” [3,  љ. 1, с. 425-426], “ва ин ки 
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Муњаммад ибни Љарир гўяд, муњол аст” [3,  љ. 1, с. 727], “Муњаммад ибни 

Љарир эдун гўяд бад-ин китоб... ва ин на дуруст аст” [3,  љ. 1, с. 769], “на 

чунин аст, ки вай гуфт” [3,  љ. 1, с. 816],  “ва ин хабар на дуруст аст” [3, љ. 

1, с. 845],  “Муњаммад ибни Љарир њаме эдун гўяд, ки ин андар ахбори 

Аљам нест, андар њама ахбори Аљам эдун хондам” [3, љ. 1, с. 1059] баён 

мекунад.  

 Аз тањлили ќайду ишороти Балъамї аён аст, ки эроди бештари ў 

дар мавриди он аст, ки муаллифи “Таърих-ур-русул” дар аксар њолат  

ќиссаву ривоят ё њадисеро зикр накардааст. Мутарљими таърихнома дар 

17 маврид ишора менамояд, ки Муњаммад ибни Љарир дар бораи њадис ё 

ќиссаву ривоёте хомўширо ихтиёр кардааст, дар њоле ки дар 6 њолат 

онњоро ба таври ихтисор ва дар 14 маврид ба таври ѓалат баён 

намудааст.   

 Маќсад аз овардани чунин эродњои мутарљими таърихномаи 

Табарї ба хотири он аст, ки хонанда тавонад хуб дарк намояд, ки 

Абўалии Балъамї то кадом андоза гуфтаи Муњаммад ибни Љарирро 

такмил додааст ё ба он илова кардааст. 

Чунин хусусияти тарљумаи асар њанўз барваќт таваљљуњи 

донишмандонро ба худ љалб карда буд. Аз љумла, муњаќќиќ О. И. 

Смирнова ќайд намудааст, ки хонанда метавонад дар “Таърихи Табарї”-

и Балъамї бо бисёр санадњои муњимми таърихї дучор ояд, дар њоле ки аз 

вуљуди чунин аснод дар матни худи Табарї нишоне ба мушоњида 

намерасад   [209,  с. 5].  

 Донишманди эронї З. Сафо назар ба тарљума ба таълиф шабоњат 

доштани таърихномаи мазкурро дар назар дошта навиштааст, ки “ин 

китоб (“Таърихи Балъамї” – Љ. С.) машњур аст ба тарљумаи “Таърихи 

Табарї”, лекин чун басе матолиб аз кутуби дигаре  ѓайр аз “Таърих-ул-

умам ва-л-мулук”-и Табарї дар он наќл шуда ва китоб аз сурати тарљума 

ба њайъати таълиф  даромадааст, онро ба исми Балъамї меномем” [91,  с. 

138]. 
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 Муњаќќиќи мазкур дар љойи дигари асараш низ Абуалии 

Балъамиро “мутарљим ва муаллиф” номидааст [91,  с. 138]. 

 Забоншинос С. Њалимов овардааст, ки њатто дар сурати тарљума 

будани иддае аз чунин осор мутарљимон ба намунањои забони бегона, ба 

хусус арабї мустаќилона муносибат  карда, баёни хешро мутобиќ ба 

табиати забони модарияшон изњор кардаанд. Маълум мешавад, ки онњо 

нозукињои забони модарии хеш-порсии дариро даќиќ медонистаанд. 

Исботи ба ин дараља забондонии бархе аз онњо, мисли Абуалии Балъамї 

њамин аст, ки тарљума будани осори аз љониби эшон баргардоншударо 

ба осонї пай бурдан басо мушкил аст [105, с. 28]. 

 Забоншинос Б. Ќосимов низ навиштааст, ки “ў (Балъамї-Љ. С.) 

њангоми тарљумаи матни асл эљодкорона рафтор намуда, ба он бисёр 

санадњои љолибро аз дигар сарчашмањои муътабар илова кардааст. 

Илова бар ин, Балъамї аз овардани силсилаи аснод даст кашида, яке аз 

ривоятњоро, ки ба назди ў мураљљањ ба назар мерасид, мепазирад ва 

пайваста мекўшад, ки ба хонанда маъниро бозгў кунад, на тарљума. Ва 

низ њар љое, ки ривоят ноќисї ёфтааст, онро аз  маъхазњои дигар дар 

матни китоб наќл мекунад...” [49, с. 38]. 

 Чунин  муносибати мутарљимон боис гардидааст, ки забони ин 

гуна таърихномањо бисёр содаву равон, фасењу возењ ва дилчасп шаванд. 

Ба ин нукта њанўз дар њудуди садањои  XIX-XX, ки даврони рушди 

њиндуаврупошиносиву эроншиносї ба шумор меомад, донишманди 

немис Њерман Эте таваљљуњ зоњир карда, арзиши аввалиндараљаи 

таърихномаи Балъамиро дар омўзиши сабку забони порсї таъкид 

намуда оварда буд, ки “дар садди насри шоирона ва насри илмии порсї 

таълифоти таърихї љой мегиранд, ки шумори онњо мисли реги канори бањр 

зиёд аст (таъкиди мо- Љ. С.). Баъзе ин китобњо дар мутакаллифтарин 

наср навишта шуда ва баъзе дигар, баръакс, кўтоњ ва орї аз њар гуна 

такаллуфот аст, вале ќисми аввал фузунї дорад. Ќадимтарин асари 

таърихии адабиёти порсї њамон тарљумаест, ки аз љониби Абуалї....ал-

Балъамї...анљом пазируфта...“Таърихи Табарї”-и Балъамї муддати 
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мадид на танњо аз лињози забон, балки аз нигоњи арзиши таърихї низ  

муњимтарин асари мансури адаби ќадими Эрон шуморида шуд. 

Ањамияти ин китоб аз лињози забону сабки порсї, ки ба шеваи равону 

зебо навишта шудааст, њанўз њам боќист” [258, с. 355]. 

 Олими франсавї Ж. Лазар дар ќатори дигар хусусиятњои луѓавии 

асар истифодаи ВФ-и онро низ ишора карда меафзояд, ки “асари мазкур 

нусхаи боњашамати забони адабї ба шумор меояд” [260, с. 41]. 

 Муњаќќиќи эронї М. Бањор тарзи баёни басо пухта ва равони 

“Таърихи Табарї”-и Балъамиро ќайд карда меафзояд, ки “...бо вуљуди 

доштани шабоњат бо насри пањлавї, аз як тараф, ва насри арабї, аз 

љониби дигар, исботи он буда метавонад, ки зебоиву равонии баёни он 

исботи дорои собиќаи якќарнї ё бештар доштани насри порсї аст. 

Агарчи байни забони ин таърихнома бо осори пањлавиву арабї 

шабоњатњои муайяне дорад, аммо он боз дорои вижагињое низ њаст, ки ба 

туфайли он дорои нигориши мустаќили ба забони форсї хос буданашро 

нишон медињад [20, с. 155].  

 Њамин муњаќќиќ дар мавридњои дигар тарљумагардии таърихномаи 

Табариро “дар ѓояти фасоњату содагї” ишора намуда менависад, ки дар 

он “...саљъу мувозана ва мутародифот вуљуд надорад ва агар саљъе дида 

шавад, дар фотињаи китоб ва љойњое монанди он хоњад буд”. Баъдан ў ба 

кам будани вожањои иќтибосии арабї дар асари мазкур диќќат дода, 

сабаби онро “...њамоно лузуми сода будани китоб ва мутаваљљењ будани 

мутарљим ба мизони завќу дарки омма” медонад [20, с. 130, 269, 304]. 

 Дигар ањли тањќиќ низ чун намунаи бењтарини насри таърихию 

ривоятї хизмат кардани “Таърихи Табарї”-и Балъамиро барои асрњои 

баъдина ишора карда, дар давраи њозира низ сарчашмаи бебањои 

ѓановат ва асолати забон ба шумор рафтанашро таъкид намудаанд ва 

афзудаанд, ки “...ѓаввоси моњир аз жарфои ин бањри бекарон метавонад 

дурру марвориди шигарфу нафисро ба домон кунад ” [49, с. 38]. 
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 Ба ин тариќ, таърихномаи Табарї мисли дигар осори таърихии 

асримиёнагї танњо сарчашмаи асноди њодисаву воќеот набуда, маъхази 

бебањову муњимми  њифзкунандаи луѓот ва ВФ мањсуб меёбад.  

 Ниёгони бошарафи тољикон њар чї бештар кўшиш ба харљ 

медоданд, ки таваљљуњи мардумро ба мутолиаи осори ба забони 

модарияшон таълифгардида равона созанд. Тавре ки зикраш рафт, 

“Таърихи Бухоро”-и Абубакр Муњаммад ибни Љаъфар ибни Закариёи 

Наршахиро зодаи яке аз шањрњои Фарѓона- Ќубо Абунаср Ањмад ибни 

Муњаммад ибни Насри Ќубовї аз забони арабї ба забони форсї-тољикї 

баргардонид. Сабаби аслии тарљума гардидани асар њамин буд, ки 

“бештар мардум ба хондани китоби арабї раѓбат нанамоянд” [20, с. IV]. 

Абунасри Ќубовї дар љараёни аз забони арабї ба форсї-тољикї тарљума 

намудани асари мавриди тањлил  матолиберо, ки ба назараш бефоида 

буд, њазф намуда, ба љойи он матолиби муфиду зарурро аз дигар осор 

бар он афзудааст. 

 Мутаассифона, њам асли китоби «Таърихи Бухоро»-и Наршахї, ки  

ба забони арабї таълиф шуда буд, аз миён рафтааст, њам аз тарљумаи 

форсї-тољикии он, ки тавассути Абунаср Ањмад ал-Ќубовї анљом 

пазируфтааст, имрўз асаре боќї нест. «Таърихи Бухоро»-и зери дасти мо 

ќарордошта нусхаест, ки соли 1178-уми м. аз љониби Муњаммад ибни 

Зуфар ном шахс тарљумаи Абунасри Ќубовиро талхис карда, онро ба 

номи донишманд ва бузурги маъруф ороста кардааст ва дар љараёни 

талхис асли ибороту љумлањои асарро таѓйир додааст [20, с. V, 309, 350]. 

  Тарљумаи “Таърихи Яминї”, ки бо сабаби ба Яминуддавла 

(лаќаби султон Мањмуд) бахшида шуданаш чунин ном гирифтааст, 

шарњи солњои њукмронии Сабуктагин ва султон Мањмуд (аз соли 975-ум 

то 1022-юми м.)-ро дар бар  мегирад.  

  Мутарљими асар Абушшарафи Љурфодиќонї, ки дар назму насри 

њам арабї, њам форсї моњир ва устод будааст, матни арабии асари 

Утбиро хеле даќиќ ва наздик ба асл тарљума намудааст. Аз эътирофи 
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худи мутарљим (агарчи он нишони хоксорї ва фурўтании ўст) бармеояд, 

ки забони арабии ў хубтар аз форсї-тољикияш будааст.  

 Тарљумаи номбурда баробари доро буданаш ба арзиши илмї-

таърихї боз љанбаи адабии муњимро њам дорад, зеро мутарљим дар 

љараёни андешаронї ба ин ё он муносибат достонњои дилкаш, пандњои 

муассир, байтњои олиљаноби арабиву форсї-тољикї ва масъалањои 

мазњабї ва иљтимоии мухталифро басо зиёд ва бо забони шеър баён 

менамояд. Љурфодиќонї кўшидааст, ки аз матни асл дур нарафта, 

љараёни њодисаву воќеањоро бидуни ихтисор шарњ дињад. Танњо дар 

мавридњои муайян  аз суханпардозињо, печидагињо, иборапардозињои 

адибонаи муаллиф рў гардонида, ихтисор кардани онњоро бамаврид 

шуморидааст. Ин аст, ки забони тарљума диќќатљалбкунанда мебошад. 

Донишманди эронї М. Бањор дар бораи ањамияти ин тарљума дар 

таърихи забони форсї – тољикї менависад, ки “ман баъд аз насри 

Абулмаолї ва “Калила” насре аз насри Љурфодиќонї устувортару 

дилпазиртар наёфтам, на аз Ватвоту Бањодуддин чунин сухан шунида ва 

на аз Ќозї Њамиду Нуруддини Муншї чунин ибороти бадеъву баланд 

дидаам ва он љо, ки дасту ќаламро озод сохтаву ќасдаш пардохтани 

маънии сирф аст, дар камоли фасоњату саломат аз уњдаи адои маќсуд 

баромада ва дар он љо, ки ќаламро нигоњ доштааст, низ ба хубї њаќиќати 

санъатро адо кардааст” [235, љ. 2,  с. 304]. 

Мутарљими “Таърихи Яминї” аз  љумлаи адибонест, ки кўшиши 

истифодаи каломи шифоњии зебову гўшнавозро  мекунад,  калимаву 

таркиб ва ибораву ифодањои мушаххаскунандаи матлабро бо мањорати 

ба худ хос мавриди истифода ќарор медињад. Дар љараёни тарљумаи 

таърихномаи мазкур Љурфодиќонї њар чї бештар мекўшад, ки аз 

такрори калима ё ибораи табъро хиракунанда дурї љўяд, маќсадро бо 

истифодаи вожањои ноби забони модарияш баён кунад, унсурњои 

луѓавии муродифии дар таркиби луѓавии забони ниёгон мављударо 

фаровон ба кор барад. Ин аст, ки забони тарљумааш љазаботе пайдо 

карда, дили хонандаашро тасхир менамояд.  
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Ба ин тариќ, таърихномањои аз забони ѓайр, ба хусус арабї 

тарљумашуда низ дар њифзи луѓоти асилу зебои тољикї аз њамин гуна 

осори таърихии ба забони асл таълифгардида монданї надоранд, дар 

онњо низ дар радифи луѓоти бегона боз гурўњи калони калима, таркиб ва 

ибороти фаровони аслии форсї - тољикї вуљуд дошта, мутарљимон њар 

чї бештар кўшиш ба харљ додаанд, ки ба тавассути онњо дорои  сарвати 

ѓании луѓавї будани забони модарии худро нишон дињанд. Дар чунин 

таърихномањо дар ќатори вожањои фаровон метавон бо ВФ-е дучор шуд, 

ки ќисме аз онњо дар давраи њозираи инкишофи забони адабии тољикї 

њамчун унсури фаъоли забон ба кор мераванд, њиссаи дигар бо баъзе 

љузъњои таркиби худ аз шакли имрўзаашон фарќ мекунанд ва њиссаи 

сеюм њоло дар гардиш ќарор надоранд. Чунончи, мутарљимони 

“Таърихи Табарї” ва “Таърихи Яминї” дар чанд маврид ИР-и феълии 

чашм бар касе афтоданро ба маънои “касеро дидан” ба кор бурдаанд: 

Чун чашми пайѓомбар бар вай афтод, Алиро гуфт: «Ё Алї, хезу он назри 

пайѓомбаратро вафо кун» [3, љ. 1, с. 769]. Эшон гуфтанд: «Ё айюњо-л-

амир, зинњор, ки бозмагард, агар бозшавї, чун чашмаш ба ту афтад, 

туро бикушад ва њељ диранг надињад» [3, љ. 2, с. 1447]. Гуфто: «Њамон гоњ, 

ки чашми ман бар вай афтад, бикушамаш» [3, љ. 2, с. 1449]. Чун чашми 

Носируддин бар талъати малик афтод, равъати малик ва шукўњи 

подшоњї зимоми ихтиёр аз дасти ў бистад... [3, с. 84].  

 Ибораи мазкур њоло низ дар забони адабии тољикї ба њамон 

маънои “бо касе дучор гардидан, бо касе рў ба рў шуда мондан, касеро 

дидан” дар истифода ќарор дорад [270, љ. 2, с. 368]. 

 Дар таърихномањои тарљумавї метавон бо чунин ИР-е дучор омад, 

ки назири онњоро мо аз њељ осори таърихии ба забони асл таълифшудаи 

бароямон дастрас вонахўрдем. Чунончи, Љурфодиќонї дар чанд маврид 

ТР-и аз бом то шомро дар ифодаи маънои “муддати дарози рўз” ба кор 

бурдааст: Ва бар зоњири шањр ба љониби Машњад Дої фурў омад ва 

асњоби Шамсулмаолї дил ба муќораату мумосаати ќавм нињоданд ва аз 

бом то шом дар муќосоти баъс ва мусоќоти љоми њумом буданд...[13, с. 
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169]. ...Ва аз сиќоти њазрат ќањрамоне кофї ва меъморе љалд бар эшон 

гумоштанд, то аз бом то шом ба сари эшон мушорафат мекард... [13, с. 

265]. 

 Ё ки Абуалии Балъамї ИР-и феълии дили касе бартофтанро дар 

ифодаи маънои “ихлос гаштан” истифода кардааст: Ва Фотимаро магўй, 

ки ман ќисос хоњам кардан, ки дили ў барнатобад [3, љ. 2, с. 914]. 

 Бояд гуфт, ки мо ТР ва ИР-и фавќро аз њељ як фарњангномањои ба 

мо дастрас пайдо накардем. 

 Як њиссаи калони ин гуна ВФ дар њар ду навъи таърихномањо (њам 

бо забони асл эљодшуда, њам тарљумавї), ќисми дигар фаќат дар яке аз 

чунин осор фаровон ба кор рафтаанд. Дар фаслу гузашта дар хусуси 

ибороти дил машѓул будан ба маънои «хавотир шудан, тарс доштан» 

мулоњизаронї шуда буд. Бояд гуфт, ки дар осори таърихии тарљумавї 

низ ин ВФ. басо серистеъмол аст: Ва Худой донист, ки пайѓомбарро дил 

машѓул аст бад-ў [3, љ. 1, с. 817]. Акнун  фармони ман кун ва ин занонро 

ба Тоиф фирист, то он љо андар њисор бошанд ва ин мардумонро дил 

фориѓ гардад, ки эшон њарб бад натавонанд кардан, ки дилашон машѓул 

бувад ва пушт-гарон ва дум-дароз [3, љ. 2, с. 873]. Умарро дил сахт 

машѓул буд аз бањри лашкар, эшонро гуфт… [3, љ. 2, с. 1040; ниг. инч. љ. 2, 

с. 1050, 1066, 1445, 1579, 1611]. Ва пайваста ўро аз љињати маволиёни хеш 

дил машѓул будї, то рўзе амир Исмоил аз њисори Бухоро ба Љўи Мўлиён 

наззора мекард, Симоъ-ул-кабир-мавлои падари ў пеши ў истода буд, 

[ки] ўро баѓоят дўст доштї ва некў доштї [9, с. 63]. Њаљљољро дил бад-ин 

љониб машѓул мебуд ва дар масљидњо Ќуръон мехонданд ва хатмњо 

мекарданд ва дуоњо мегуфтанд [9, с. 95; ниг. инч. с. 141]. 

 Рољеъ ба корбурди ИР аз даст бишудан низ мо дар фасли гузашта 

назари худро изњор намуда будем. Ин ВФ дар бархе таърихномањои 

тарљумавї низ бо дараљаи зиёди истифодааш фарќ мекунад. Аз байни 

чунин осор, ба мушоњидаи мо, ин ИР дар “Таърихи Балъамї” ва 

тарљумаи “Таърихи Яминї” зиёд ба кор рафтааст: Холид чун донист, ки 

кор аз даст бишуд ва бо ў бас кас намонд, барнишаст ва Солимро-



66 
 

мавлои Буњузайфаро гуфт… [3, љ. 2, с. 959]. …Бумуслим худ аз бањри 

таассуби Бўсалама бар мо осї шавад. Ва ин кор аз дасти мо бишавад [3, 

љ. 2, с. 1426]. Ва Буљаъфар баристод, ки: «Ё амиралмуъминин, ўро бикуш 

ва яла макун, ки аз даст бишавад, ки андар сари ў фузул аст» [3, љ. 2, с. 

1436]. Пас тадбири боздоштани Абдуллоњ ибни ал-Њасан кард ва тарсид, 

ки агар ба Риёњ нома кунад ва Риёњ ўро боздорад, мабодо, ки Мадина 

бишўрад ва кор аз даст бишавад [3, љ. 2, с. 1466]. Ва чун Нўњ ба Омулшат 

расид, ба Абуалї кас фиристод ва гуфт: “Интизор аз њад гузашт ва кор 

ба ѓоят расид ва душман зафар ёфт ва хона аз даст шуд” [13, с. 80]. Ва ў 

соѓаре чанд шароб хўрда буд ва сурати мастї бар ў истило ёфта ва инони 

тањаффузу таяќќуз аз даст шуда... [13, с. 153]. Интиќом он гањ мехост, ки 

домани тадорук аз даст шуда буд ва шамшери ќазо коргар омада [13, с. 

322]. 

 Мутарљимони  чунин осор дар  аксар маврид кўшиш намудаанд, ки 

њангоми ифодаи матлаб аз такрори айни як калима, таркиб ё ибора гурез 

кунанд ва барои ноил гардидан ба чунин маќсад усулњои мухталифи 

парњез аз такрори нобарљоро пеш гирифтаанд. Онњо яке аз роњњои 

худдорї карданро аз такрори айни як таркиб ё ибора дар чанд гуна баён 

намудани маќсад ба шумор овардаанд, ки дар ин хусус мо дар бобњои 

оянда муфассал андешаронї хоњем кард. Ин љо танњо чун мушт-намунаи 

хирвор бо зикри чанде аз онњо мањдуд мешавем. Чунончи, мутарљимон 

барои ифодаи маънои «маљоли сухан гуфтан надоштан, гап зада 

натавонистан, аз беморї ва бењолї ќобилияти гапзаниро гум кардан» аз 

ИР забони касе гарон шудан, забони касе кор накардан истифода 

намудаанд: Ва пайѓомбарро, алайњи-с-салом, …забонаш гарон шуд, чунон 

ки касеро њушаш бишавад [3, љ. 2, с. 917]. Язид дар њоли љон кандан буд, 

сухан натавонист гуфтан ва забонаш кор намекард, даст дар гулўи хеш 

дармолид, яъне асиронро сар бибур [3, љ. 2, с. 1210]. 

 Њоло дар забони адабии тољикї ин матлаб бо ИР-и аз забон мондан  

баён мегардад [270, љ. 2, с. 448]. 
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 Ё ки маънои “дар њайрат мондан, тааљљуб кардан”-ро 

Абушшарафи Љурфодиќонї тавассути се шакли айни як ВФ: ангушти 

њазозату ѓайз хоидан \ ангушти (тањайюр ва) надомат хоидан \ ангушти 

тааљљуб дар дандон гирифтан ифода намудааст: Ангушти тањайюр ва 

надомат хоидан гирифт ва шуълаи раъйи ў дар зулмати он њодиса фурў 

мурд ва равзаи айши ў ба сарсари он воќеа пажмурда гашт [13, с. 82]. ...ў 

чун сурати он шерон ва савлати далерон мушоњадат кард, ангушти 

надомат газидан гирифт ва хиљилу пушаймон...бозгашт [13, с. 172]. Ва 

Бектузун ба њар љониб мусрион давонид ва аз фатње, ки баромада буд, 

эълом дод ва авлиёи давлат бад-он масаррат ва ибтињољ фузуданд, магар 

Фоиќ, ки бад-он ѓамнок шуд ва аз он ѓусса ангушти њазозату ѓайз мехоид 

[13, с. 127]. Ангушти тааљљуб дар дандон гирифтанд ва расули Туѓонхони 

турк њозир буд, њамагон иќрор карданд, ки ин љинс дар њавсалаи зунун 

нагунљад ва хизонаи Ќорун ба ушри он нарасад [13, с. 203]. ...аз талвину 

тазйин ба љое расониданд, ки њар кас, ки медид, ангушти тааљљуб дар 

дандон мегирифт... [13, с. 266]. 

 Дар давраи имрўза аз байни се шакли фавќ њељ кадоме идома 

наёфта, бар ивази онњо шаклњои нави ангушти њайрат ба лаб бурдан; 

ангушти њайрат (тањайюр) (ба дандон) газидан дар ифодаи ду маъно 

арзи вуљуд кардаанд: 1) хомўш шудан, дар њайрат мондан, тааљљуб 

кардан; 2) моту хомўш шуда мондан [270, љ. 1, с. 26, 27]. 

 Сарчашмаи муњимми ВФ мањсуб шудани осори таърихиро аз ин 

нукта низ метавон дарк кард, ки мутарљимон ба андешаи баёни 

мушаххаси матлаб дар доираи айни як љумла ду-се ва зиёда аз он и. р. – 

ро ба кор бурдаанд. Мавриди ёдоварист, ки чунин вижагии бархе аз 

таърихномањои мавриди тањлил таваљљуњи иддае аз пажуњишгаронро ба 

худ љалб намудааст. Чунончи, забоншинос Б. Рањмонов љумлаеро аз 

“Таърихи Бухоро” оварда (Чун амир Наср аз дунё бирафт, амир Исмоил 

аз Бухоро ба Самарќанд рафт ва мулк рост кард ва писари ў Ањмад 

бинни Насрро халифаи худ биншонд ва вай аз он љо ѓазв пеш гирифт), 

навиштааст, ки “дар љумлаи мазкур се таъбири феълї: аз дунё рафтан, 



68 
 

мулк рост кардан, ѓазв пеш гирифтан зикр гардидааст. Таъбири аз дунё 

рафтан киноя аз “фавтидан, бандагї кардан”, ...ва мулк рост кардан ба 

маънои “ба кори роњбарї ва ободонї машѓул шудан, њамчун сарвар 

тасмим гирифтан”...ва таъбири ѓазв пеш гирифтан ба маънии “ба хотири 

Худой, дин ва раият муборизањо намудан” омадааст” [78, с. 163]. 

 Лозим ба ёдоварист, ки чунин хусусият дар  дигар осори таърихии 

ин давра низ ба мушоњида мерасад. Масалан, дар љумлаи зерин 

Љурфодиќонї маъноњои “оѓоз шудан, воќеъ гардидан” ва “дучори 

бадбахтї шудан”-ро  мутаносибан ба тавассути ду ИР: ба сар даромадан 

ва дар доми бало гирифтор шудан ифода намудааст: ...худро ба мехи 

идбор фурў баст ва мукотабати Бухоро ва истирзои малики разї Нўњ ва 

талаби муњол фаро пеш гирифт, то селоби мењнат ба  сар даромад ва дар 

доми бало гирифтор шуд [13, с. 94]. 

 Њамин мутарљим дар мавриди дигар се ибораи рехта: роњи чизеро 

пеш гирифтан, худро дар вартаи њалок афкандан, ба пои хеш рафтанро 

мавриди истифода ќарор додааст: ...то мусоадати Фоиќ фурў гузошт ва 

роњи мубоадат пеш гирифт ва худро ба дасти хеш дар вартаи њалок 

афканд ва ба пои хеш ба доми мењнат рафт [13, с. 100].  

 Њоло бар ивази ибораи нахуст се шакли дигар: роњи гурез пеш 

гирифтан “ба ќасди гурез афтодан, гурехтан” [270, љ. 1, с. 901]; роњи 

дигарро пеш гирифтан “чораи дигар љустан, ба тариќи дигар амал 

кардан” [270, љ. 1, с. 902]; роњи љое (чизеро) пеш гирифтан ба маъноњои: 1) 

ба тарафи...(љое, маќсаде) равона шудан, рањсипор гардидан; 2) интихоб 

намудан [270, љ. 1, с. 907] вуљуд дорад; ба љои ибораи дуюм гунањои худро 

ба теѓу табар задан, худро ба обу оташ задан дар баёни ду маъно: 1) ба 

њељ душворї ва мамониат нигоњ накарда, ба коре иќдом намудан; 

кўшишу ѓайрати зиёд кардан; 2)  њаёти худро ба хатар андохтан [270, љ. 2, 

с. 311]; бар ивази ибораи сеюм танњо як шакли ба пои худ омадан дар 

ифодаи ду маъно: 1) бе даъват, бе хабар омадан (мас., ба мењмонї); 2) 

муфт ба даст омадани чизе дар гардишанд [270, љ. 1, с. 852]. 
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 Њамин тавр, аз муќоисаи забони сарчашмањои даврони 

Њахоманишї, Сосонї ва Сомониву ќарнњои баъдї маълум мешавад, ки 

нахустин намунањои корбурди чунин захирањои луѓавии забон њанўз дар 

ањди Њахоманишї ба назар расида, дар замони салтанати Сосонї 

миќдорашон рў ба афзунї овардааст. 

 Бештари ВФ-и дар осори хаттии замони Сосониён мустаъмалро ТР 

ташкил дода, онњо аз лињози обуранги бадеї муътадилмаъноянд.   

 Дар даврони Сомонї ва садањои баъдї њам дар таърихномањои ба 

забони асл таълифшуда, њам осори таърихии тарљумавї хонанда бо ВФ-е 

дучор меояд, ки ќисме аз онњо дар тўли садсолањо њамчун сарвати 

луѓавии беназир ба ањли ќалам њамчун унсурњои фаъоли луѓавї барои 

баёни андеша хидмат кардаанд, матлабашонро нишонрас ифода 

намудаанд, ба туфайли корбурди онњо ба ањли адаб имконе даст додааст, 

ки аз такрори нобарљо, ки аломати ољизї, нотавонї ва аз имкониятњои 

бењудуди забон истифода карда натавонистани муаллифи асар мањсуб 

мегардад, худдорї кунанд. 

 Дар радифи ВФ-и дар њар давру замон маъмул дар таърихномањо 

боз онњое ба назар  мерасанд, ки хеле нодир буда, аксарашонро аз 

фарњангномањои комилтарин пайдо кардан душвор аст. Њатто худи 

мураттибони чунин луѓатномањо нофањмо ва ѓариб будани ин гуна ВФ-

ро эътироф карда, маънояшонро ба таври тахмин шарњ додаанд. 

 Иддае аз чунин ВФ дар аксари таърихномањо ва бархе фаќат дар 

айни як осори таърихї дучор меоянд. Маълум мешавад, ки дар гузашта 

бархе ВФ доираи хеле мањдуди истифода дошта, шояд зери таъсири 

забони мањалли муаллифон  ё мутарљимон ба забони осори онњо роњ 

ёфта бошанд. 

 Аз ќиёси ВФ-и дар њар ду навъи таърихномањо мављуда  бармеояд, 

ки аз байни осори таърихии бо забони форсї-тољикї таълифгардида дар 

“Таърихи Байњаќї” ва аз миёни маъхазњои таърихии тарљумавї дар 

“Таърихи Яминї”  миќдори бештари ВФ ба кор рафтаанд.    
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      БОБИ II 

 МАНСУБИЯТИ ЗАБОНИИ ВОЖАЊОИ ТАРКИБИ ВФ-И   

     СОМАТИКЇ  

 Муносибату мухолифати хонадонњо, тоифаву ќавмњо, тохтутози 

харобиовари онњо бар  сари якдигар ва дар натиља бар ивази як давлат 

ба сари ќудрат омадани намояндагони давлати дигар, ривољи робитањои 

иќтисодї, сиёсї ва фарњангї ва ѓайрањо метавонад нишонањои худро дар 

забон гузорад.  Ин аст, ки дар тўли вуљуди беш аз њазорсолаи худ дар 

таркиби луѓавии забони тољикї тањти таъсири омилњои мухталифи 

айниву зењнї пайваста тањаввулоти гоњ љузъї ва гоњ љиддї ба вуќўъ 

омадаанд. Ин њама натиљаи таъсири њаводиси мухталифи рўзгор 

мебошад. Агар аз ин љињат таркиби луѓавии забони адабии тољикї аз 

назари тањлил гузаронида шавад, мо ба љуз вожањои аслии тољикї бо 

теъдоди муайяни калимањои иќтибосї вомехўрем, ки онњо дар давру 

замони мухталиф вобаста ба рўйдоди воќеоти гуногун вориди ин забон 

гардидаанд. Чунин унсурњои луѓавї ѓайр аз он ки дар алоњидагї дар 

ифодаи маъноњои мухталиф ба кор мераванд, боз њамчун љузъи 

калимањои сохта ё мураккаб, ё ки як бахши иборањои озоду рехта гардиш 

карда, ба ањли адаб барои нишонрас ифода шудани матлаб мадад 
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мерасонанд. Аз ин љињат давра ба давра омўхтани ин масъала барои 

мушаххас шудани роњи инкишофи таркиби луѓавї мадад мерасонад. 

Чунин њукмро дар хусуси ВФ-и забон низ метавон кард, зеро ин навъи 

захираи луѓавї низ дар муддати њазорсолаи вуљуди худ роњи 

пурпечухами тањаввулу такомулро паси сар кардааст. Мањз њамин 

љињати омўзиши забонро дар назар дошта, Президенти кишвар, 

Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 

Рањмон дар китоби дуюми “Забони миллат- њастии миллат” навиштаанд: 

“Омўзиши сайри таърихии ташаккул ва тањаввули забони тољикї имкон 

медињад, ки мо забонамонро дўст дорем, барои њифзи он талош варзем 

ва ба хотири ѓанї гардонидани ин забони ширину шево тамоми неруи 

зењнии кишварро сафарбар карда, рушди бемайлони онро таъмин 

намоем” [79,  к. 2, с. 9]. 

  

2.1.Вожањои аслии тољикї-асоси ВФ 

  Калимањои аслии тољикї, ки аз гурўњи дигари унсурњои 

луѓавии забон бо қабатҳои таърихии худ, вижагиҳои овоиву луѓавиву 

сарфию нањвияшон фарќ мекунанд, дар ташаккули ВФ наќши басо калон 

дошта, мањз онњо боиси ба вуљуд омадани фонди асосии фразеологии 

забонамон гардидаанд. Чун сухан аз калимањои аслии тољикї рафт, 

зарур меояд, ки меъёрњои мансуб будани воњидњои луѓавї ба ин гурўњи 

вожањо муайян карда шавад, зеро то њол дар хусуси  ин масъала дар 

байни муњаќќиќон фикри ягона вуљуд надорад. Бархе забоншиносон 

рољеъ ба таърихан басо мухталиф будани таркиби чунин вожањоро 

ишора намуда, ба чунин бардошт расидаанд, ки дар байни ин гуна 

унсурњои луѓавї метавон се ќабат: ҳиндуаврупоӣ, умумиэронӣ ва сирф 

тоҷикиро људо кард [63, с. 93], иддае дигар  имконнопазир будани 

таснифи амиќи ин гуна вожањоро дар сатњи имрўзаи инкишофи 

вожашиносии тољик ишора намуда, боз, ба ҳар сурат, ба љуз се ќабати 

зикршуда ба таркиби ин навъи калимањо дохил кардани унсурњои 

луѓавии шарќиэрониро низ таъкид намудаанд [24, с. 70]. Ба тахмини мо, 
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зери истилоњи “калимањои аслии тољикї” чунин воњидњои луѓавиеро 

бояд фањмид, ки оѓозашон аз даврони умумиэронии вуљуди забон шуруъ 

шуда, минбаъд аз рўи ќоидаву ќонуни овоии инкишофи забонњои 

љанубї-ѓарбии эронї идома ёфтанд. Онњоеро, ки аз рўи вижагињои 

забонњои шарќиэронї (хоњ шимолї-шарќї ва хоњ љанубї-шарќї) ва 

хусусиятњои забонњои шимолї-ѓарбии эронї инкишоф ёфтанд, 

наметавон ба гурўњи вожањои аслии тољикї мансуб донист, зеро онњо 

баъди мањрум гардидан аз вижагињои умумиэронии худ махсусиятњои 

овоиву сарфию нањвии ба табиати забони тољикї бегонаро ќабул 

намуданд. Ба ин тариќ, калимањои аслии тољикї “умр”-и сеюним-

чањорсола дошта, дар муддати чунин даврони тўлонї њамчун унсурњои 

фаъоли забон ба љуз мавриди истифода ќарор доштанашон дар ифодаи 

мафњумњои њаётан муњим инчунин ба сифати унсурњои созандаи вожањои 

мухталифсохт ва  суробсози ВФ хидмат мекунанд. Мањз ба туфайли 

истифодаи онњо њамчун унсурњои муњим ва зарурии  ВФ онњо дар  

муддати дурударози мављудияташон чун вожањои муќаррарии забон дар 

тўли даврони дурудароз ба њамон шаклу маънои куњани худ то имрўз дар 

забони тољикї гардиш дошта, њамчун масолењи тайёр дар баёни матлаб 

ба ањли ќалам ёрии калон мерасонанд. Ин нуктаро дар назар дошта, 

профессор Њ. Маљидов овардааст, ки “воњидњои фразеологие, ки ба ин 

фонди асосї дохил мешаванд, њамчун  воситањои ифодакунандаи 

мафњумњои њаётан муњим, њодисаву реалияњои воќеї, расму русум ва 

њаёти маънавии халќамон аз насл ба насл гузашта то замони мо 

расидаанд” [60, с. 69].   

  ВФ-и аслии тољикї низ мисли вожањои муќаррарии забон аз 

лињози замони зуњури худ ягона набуда, инъикоскунандаи даврони 

мухталифи инкишофи забон мебошанд. Муњаќќиќи рус Н. М. Шанский 

истилоњи “воњидњои фразеологии аслии русї”-ро шарњ дода навиштааст, 

ки “воњидњои фразеологии аслии русї њамонњое ба шумор мераванд, ки ё 

дар заминаи забони русї ба вуљуд омадаанд, ё аз забон-асоси нисбатан 

куњан ибтидо ёфтаанд. Замони зуњури чунин ВФ-ро мисли вожањо ба се 
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навъ људо кардан мумкин аст: воњидњои фразеологии умумиславянї, 

славянии шарќї ва худи забони русї. Ду хели аввал аз лињози миќдор 

нисбатан кам буда, навъи сеюм, ки пас аз људогардии забонњои славянии 

шарќї ба вуљуд омадаанд, басо ѓанї буда, афзоишашон то имрўз идома 

дорад” [228, с. 124-125]. 

 Профессор Њ. Маљидов низ дар натиљаи тањлилу ќиёси ВФ-и 

тољикї ба хулосае омадааст, ки тибќи он чунин захирањои луѓавї ба 

гурўњњои умумиэронї, тољикї ва иќтибосї људо мешаванд [60, с. 66, 69, 

73]. 

 Аз чунин ќайду ишорањо бармеояд, ки ба таври мушаххас нишон 

додани замони зуњури гурўњи калони ВФ кори басо зањматталаб буда, аз 

муњаќќиќ огоњии комил доштанро аз даврањои мухталифи инкишофи 

забони тољикї таќозо дорад. Вобаста ба ин љињати масъала ин љо 

зарурати ишора намудани як нукта пеш меояд. 

 Бино ба аќидаи маъмул, “забони форсии миёна ва забони форсї 

(забони бо хати арабї навишташудаи осори адабиёти тољику форс) ду 

давраи инкишофи пайдарпайи  як забон мебошад, ки дар хатњои 

гуногунсистема: пањлавї, монї ва арабї инъикос ёфтаанд. Муаллифоне, 

ки забони форсї ва забони форсии миёнаро аз њам људо мекунанд, хоњу 

нохоњ таърихи забони адабиёти классикии тољикро мањдуд мекунанд. Ин 

забон ду-се аср пеш аз истилои араб не, чунон ки баъзе муаллифон 

менависанд, балки якуним њазор сол  пештар ба вуљуд омада, ёдгорињои 

хаттии он ба асри VI пеш аз мелод рафта мерасад” [30, љ. 1, с. 510]. 

 Модом ки чунин бошад, пас то имрўз мо дар хусуси вижагињои 

корбурди ВФ дар катибањои мехинавишти порсии ќадим, матнњои 

порсии миёна ва осори мухталифжанри форсї-тољикии даврони 

асримиёнагї маълумоти муќаддимотї надорем. Профессор Њ. Маљидов 

низ мањз њамин љињати масъаларо дар назар дошта, кори як андоза 

мушкил будани тањќиќи ќабатњои ќадимаи захираи фразеологии забони 

форсї-тољикиро бинобар то њол омўхта нашудани онњо ишора 

намудааст   [60, с. 67]. 
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 Мушоњидањо нишон медињанд, ки аз байни се даврони инкишофи 

забони форсї-тољикї: ќадим, миёна ва нав теъдоди бештари ВФ ба 

давраи нави инкишофи он мансуб њастанд. Барои чунин даъво метавон 

ду  далел овард: 1) маълум аст, ки аз байни њар се давра аз њама беш аз 

даврони нав осори хаттии фаровон дастраси мост, аз ду давраи пеш 

бошад, ба љуз чанд катибаи даврони њахоманишї ва  силсилае аз 

матнњои пањлавї чизе омада нарасидааст; 2) дар ќиёс бо тарзи баёни 

осори даврони нави инкишофи забони форсї-тољикї матнњои порсии 

миёна ё пањлавї то андозае якрангу якнавохт аст. Як сабаби камобуранг 

будани забони ин гуна навиштаљот, ба тахмини мо, ба камии шумори 

ВФ марбут аст. Вале аз осори пешгузаштагону муосирони Рўдакиву 

Фирдавсї сар карда, то даврони пасин њељ ягон матнро бидуни 

истифодаи ВФ наметавон тасаввур кард. Махсусан, дар матнњои давраи 

нахусти инкишофи забони адабии форсї-тољикї аѓлаби чунин унсурњои 

забонро воњидњои луѓавии аслии тољикї ташкил медињанд. 

 

2.1.1.ВФ-и номї бо вожањои аслии тољикї 

ВФ-и номиро аз рўи сохторашон метавон ба ду навъ: ТР ва ИР 

дастабандї намуд. Аз мушоњидањо бармеояд, ки дар ќиёс бо иборањо 

шумори ТР аз ќадимулайём дар забони  тољикї кам буда, аксари онњо 

дар ифодаи як маънои мушаххас ба кор рафтаанд. 

 Дар осори таърихии ин давра бо чунин ТР-е низ метавон дучор 

шуд, ки профессор Њ. Маљидов онњоро дар асл ибора номида, људо карда 

шуданашонро њамчун таркиб басо  мушкил мењисобад [180, с. 336]. 

Чунин ифодањо дар оѓоз таркибњои пайваст буда, баъдан дар натиљаи ба 

онњо илова гардидани пешояндњо ба ВФ забон мубаддал шудаанд. 

Чунин усули ташаккули таркибро дар мисоли ба дилу дида “самимона, 

сидќан” метавон мушоњида кард, яъне дар ибтидо таркиби пайвасти дилу 

дида вуљуд дошта, баъдан ба он пешоянди ба њамроњ шудааст: Абдуллоњ 

гуфт: «Њамчунон аст, ки мегўяд  ва ман ин силати бузургро, ки арзонї 
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дошт, ба дилу дида пазируфтам ва миннате сахт бузург доштам ва 

хонадони худро ин фахр захира нињодам» [2, c. 80]. 

 Њоло дар забони тољикї бар ивази таркиби фавќ ифодаи аз (бо) 

дилу љон пайдо шуда, дар баёни маъноњои: 1. аз тањти дил, самимона; 2. 

бо мењру муњаббат, бо садоќат мавриди истифода ќарор дорад [270, љ. 1, 

c. 405]. 

 Хусусияти муњимми чунин ТР њамин аст, ки дар байни ин гуна 

унсурњои забон ворид намудани вожањои ѓайр ё ягон унсури грамматикї 

имконнопазир буда, дар сурати роњёбии онњо аз устувориву рехтагии 

онњо нишоне боќї намемонад. Чунончи, маводи таърихномањои садањои 

X-XIII шоњиди он мебошад, ки аз ќадимулайём дар забони ниёгонамон 

ТР-и аз сар то пой (ё шакли ихтисоргардидаи он сар то пой) мављуд 

будааст: …аз њар кунгура љавшаневу саворе ва хўдеву сипаре карг ва 

сози саворї тамом нињода буданд аз сар то пой ороста ва њанўз њеч дари 

силоњхона боз накарда буданд [12, с. 292]. Чун ба масљид фуруд омад, дар 

зери минбар бинишаст ва минбар аз сар то пой дар дебои зарбафт 

гирифта буданд [2, c. 345].   

 Лозим ба ќайд аст, ки ќисми бештари ВФ-ии таърихномањои ин 

давронро ИР-и исмї дар бар гирифта, онњо аз лињози зоњирашон ба 

иборањои озод шабоњат доранд, заминаи бунёдашон ду ё беш аз он 

вожањост, аз байни љузъњои он яке тобеъкунанда ва дигаре тобеъшаванда 

аст, аммо ин гуна шаклашон танњо љињати  зоњирї асту бас, на љузъи 

мустаќилмаъно ва на унсури грамматикии дар дохили он мављуда њељ 

наќши муассире надорад, онњо танњо инъикоскунандаи робитаи 

собиќашон аст. Чунин унсурњои забон дар давоми солњову асрњо дар ин ё 

он шакли мушаххас шах шуда мондаанд. Масалан, дар яке аз осори 

таърихии ин давра ибораи сари сухан «моњияти фикру масъала» ба кор 

рафтааст: Омадем ба сари сухан. Оре, бозори фусуќ бинињод ва њарами 

фуљур мубоњ кард… [13, с. 312]. 

 Дар ФИР-и М. Фозилов иборањое, мисли ба сари гап истодан  [1. 

дар гуфтаи  худ исрор кардан, дар гапи худ устувор истодан; 2. ба ќавл ва 
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ањди худ вафо кардан-270, љ. 2, с. 36], сари гапро кушодан (1. воќеа, 

сирреро ба гуфтан оѓоз намудан; 2. дар бораи матлабе гап сар кардан-

270, љ. 2, с. 36), сари гапро ќапидан [ба гапе бовар кардан- 270, љ. 2, с.  36] 

дучор омаданд, вале ибораи сари сухан ё  гап ба назар нарасид. 

 Чунин ифодањо дар ќолаби воњидњои рехтаи забон бунёд гардида, 

дар баёни як мафњуми бутун меоянд ва муодили вожањо ба шумор 

мераванд. Чунончи, дар љумлаи зерин ибораи рўшноии чашм маънои 

«фарзанд»-ро дорад: Фиръавн гуфт: «Инро бикушам.» Осия гуфт: «Моро 

фарзанд нест, ин марову туро рўшноии чашм бувад [3, љ. 1, с. 221]. 

 Тавре ки эњсос мешавад, калимањои дохилии чанд ибораи фавќи 

тањлилгардидаро танњо вожањои тољикї ташкил дода, сарчашмаашон 

иборањои озоданд ва дар лањзаи муайяни таърих бо сабабњои айниву 

зењнї вижагии рехтагиву устуворї пайдо кардаанд. Ибораи ростии дарун  

низ далели чунин гуфтањост, ки муаллиф онро дар ифодаи маънои 

“софдилона, њаќќонї” ба кор бурдааст: Амир Исмоил аз сари саломати 

садр ва ростии дарун гуфт... [13, с. 136]. 

  Дар  ФИР-и М. Фозилов иборањои аз дили ростї [1. аз самими дил; 

2. њаќќонї, бетарафона- 270, љ. 1, с. 386], бо дили сафед (бо нияти холис, 

беѓараз, софдилона- 270, љ. 1, с. 388) дучор меоянд, вале шакли аз ростии 

дарун ба назар нарасид.  

 Ба ин тариќ, дар як љумлаи таърихномаи Байњаќї њамчун як шакли 

дашном, ки маънояш  “лаънат ба касе, марг ба касе”-ро дорад, ибораи 

хок бар сари касе ба кор рафтааст: Гуфт: «…хок бар сари он хоксор, ки 

хидмати подшоњон кунад, ки бо эшон вафову њурмату рањмат нест…» [2, 

c. 630].  

 Ибораи мазкурро тољикон то њол ба кор мебаранд [270,  љ. 2, с. 280]. 

 Зикри чанд намуна, тањлили онњо ва муќоисаашон бо забони 

даврони минбаъда, ба хусус њозира нишон медињад, ки аксари чунин ВФ 

агарчи муддати тўлонї дар ифодаи мафњумњои зарури њаёт ба кор 

мерафтанд, вале боз њам зери таъсири омилњои айниву зењнї ё аз нигоњи 
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шакл дигар шудаанд, ё дар он шакли куњанашон ба куллї аз байн 

рафтаанд.  

 

2.1.2. ВФ-и номї бо вожањои аслии тољикиву арабї 

  Забони тољикї њамчун яке аз забонњои мутамаддини олам аз 

забонњои бегона силсилаи калони унсурњои луѓавиро ќабул намуда, 

онњо, чунон ки ќаблан низ ишора гардид, ба тору пуди ин забон ворид 

шудаанд. Мањз њамин хусусияти ин забонро дар назар дошта, бархе ањли 

илм ќайд кардаанд, ки аз лињози теъдод зиёд будани чунин воњидњои 

луѓавї дар ќиёс бо вожањои худии он забон њаргиз маънои њаќиру 

нотавон будани забони вомгирандаро надошта, баръакс, “он аломати 

тавоноии ўст ё дар равиши муомилоти чандинасра чунин забонњо 

унсурњои мухталифи забонњои дигарро ќабул карда, ба андозае њазм 

кардаанд, ки акнун онњоро моли забони бегона њисобидан дуруст нест. 

Забони имрўзаи форсии тољикии мо аз ќабили њамон забонњоест, ки як 

њиссаи бузурги таркиби луѓавии онро вожањои иќтибосї ташкил 

медињанд” [64, с. 246]. Чунончи, дар љумлаи зерини тарљумаи “Таърихи 

Яминї” ибораи араќи љабин ба кор рафтааст: Кошкї султон ўро ба сад 

њазор динор бо мо фурўхтї, то мардон ба кадди ямин ва араќи љабин касб  

мекардандї... [13, с. 292]. 

 Дар ФИР-и М. Фозилов араќи љабин “мењнати њалол, мењнати 

пуразобу машаќќат” шарњ ёфта, њамчунин он ба сифати яке аз љузъњои 

таъбироти феълии аз (бо) араќи љабин ёфтан (чизеро дар натиљаи мењнат 

ба даст даровардан, дар сояи мењнат ёфтан, бо азобу машаќќат пайдо 

намудан) араќи љабин рехтан (1. мењнат кардан, мењнати њалол кардан; 2. 

азобу машаќќат кашидан) ќайд шудааст [270, љ. 1, c. 29-30].  

 Ба ин тариќ, забони тољикї дар муддати садсолањо, аз як тараф,  

дар натиљаи раќобаташ ва, аз љониби дигар, ба туфайли ќаробаташ бо 

забонњои мухталифи љањон, ба хусус арабї њамчун забони   мутамаддину 

тавоно ќудрати ба ќонуниятњои савтию грамматикии худ мутобиќ 

намудани сарвати луѓавии забони ѓайрро дошта, барои ба занљири 
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гуфтору навиштор ворид гардидани онњо ва дар натиља ба пайдо шудани 

ибороту љумлањо мусоидат кардааст. Мањз њамин ќудрати он сабаб 

шудааст, ки миќдори муайяни калимањои бегона бо вожањои аслии 

тољикї ба њам омада, њамчун унсурњои рехтаву устувор дар тўли 

садсолањо пойдор мондаанд. Чунин пойдорї ва дар муддати чандин 

даврони таърихї дар гардиш ќарор доштани ин гуна унсурњои рехтаро 

дар мисоли ибораи аз тањи дил “бо мењру муњаббат, самимона, 

софдилона, садоќатмандона” эњсос кардан мумкин аст: Байъат кардам ба 

саййидии худ ва мавлои худ…аз рўйи эътиќод ва аз тањи дил ба ростии 

нияту ихлоси дарунї… [2, c. 356]. 

 Дар айни њол ибораи мазкур ба љуз шакли аз тањ(т)-и дил [270, љ. 

1, c. 186] боз ба гунаи аз таги (таки) дил дар ифодаи маъноњои: 1. бо 

мењру муњаббат, самимона, софдилона, садоќатмандона; 2. бо шавќу 

завќ, бо раѓбат дучор меояд [270, љ. 1, c. 145]. 

 Иддае аз чунин иборањо дар давраи њозираи инкишофи забони 

тољикї аз истифода монда, бар ивази онњо унсурњои наздикмаънояшон 

ба гардиш ворид шудаанд. Масалан, дар ин љумлаи таърихномаи 

Байњаќї ибораи шуѓли дил ба маънои “гирифтории хотир, нигаронї” ба 

кор рафтааст: …мо ќасди Дењистон дорем, то аз ин љониб дар рўйи 

Хоразму Нисову Балхонкўњ бошем ва турмононро ба љумла аз Хуросон 

рамонида ояд ва шуѓли дил намонад [2, c. 482]. 

 Дар таркиби ВФ гардиш кардани иќтибосњои арабї далели он 

буда метавонад, ки онњо кайњо ба тору пуди забони форсї – тољикї 

дохил гардида, наќши унсурњои мењварї ё суробсози чунин унсурњои 

рехтаву уствуорро иљро кардаанд. 

  

 2.2. ВФ-и феълї 

 Дар байни навъњои унсурњои рехтаву устувори забони ниёгонамон 

ВФ- феълї дорои љойгоњи ба худ хос буда, њам аз лињози мавќеи 

истифода, њам аз љињати таркиби худ таваљљуњро ба худ мекашанд. 

Чунин унсурњои забон гоње дар таркиби худ танњо вожањои асили форсї-
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тољикиро доранд ва гоње аз њисоби калимањои аз љињати мансубияти 

забонї мухталиф бунёд ёфтаанд.   

 

2.2.1. ВФ-и феълї бо вожањои аслии тољикї 

 Дар ташаккули ин навъи ИР дар ќиёс бо хелњои дигарашон наќши 

вожањои аслии тољикї барљаста буда, мањз онњо як навъ созандаи суроби 

воњидњои рехта ба шумор мераванд. Мавќеи чунин калимањо дар 

таркиби ин гуна иборот њамешагї буда, бавуљудоварандаи мазмуни 

доимии онњо мањсуб мешаванд. Як њиссаи чунин вожањои мењварии 

таркиби иборотро калимањои соматикї дар бар мегиранд.  

 Дар аксари забонњои дунё дар таркиби гурўњи муайяни ВФ 

вожањои соматикї дучор омада, ба чунин ифодањо образнокии махсусро 

ато менамоянд. Агар кулли ин гуна вожањои соматикии дар таркиби ВФ 

истифодашаванда дастабандї карда шавад, дар онњо се аломати 

барљастаашон намудор мегардад: 1. аломати сохторї (масалан, њиссаи 

чизе будан); 2. аломати љисмонї (чунончи, сатњу рангу њарорати љисм); 3. 

аломати функсионалї (масалан, барои гардан аломати асосї 

васлкунанда будани он, барои пой-њаракаткунанда њисобёбии он) [176, с. 

55].    

 Дар таркиби чунин ВФ сухан дар хусуси вожањои соматикии 

дохили онњо нарафта, балки хусусиятњои онњо зикр мешавад. Масалан, 

дар ибораи рехтаи аз ин гўш даромада, аз он гўш баромадани сухан ё гап  

чунин нишонањои гўш зикр мегардад: љуфт будани гўш, вуљуди сўрохї 

дар гўш, мавќеияти гўш (дар сар љойгиршавии он), аломати асосии он-ба 

тавассути он шунида шудан. Ба туфайли ибораи фавќ вуруди ахбор ба 

гўш, вале дар майна дарк нагашта, фаромўш шудани он баён мешавад. Ё 

истифодаи вожаи дил дар таркиби ибораи аз санг будани дили касе 

муњимтарин хусусияти дил- маркази эњсос мањсубгардии он (ѓам, шодї) 

инъикос ёфтааст. 

 Ба назар чунин мерасад,  ки аз байни кулли унсурњои луѓавии 

тољикї наќши вожањои аслии тољикии дар таркиби худ вожањои 
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соматикї дошта дар пайдогардии ИР басо калон аст. Забоншинос Х. 

Њусейнов дар љараёни тањлили забон ва услуби Садриддин Айнї ќайд 

кардааст, ки дар таркиби ин навъи иборот вожањои соматикии даст, дил, 

сар, чашм, димоѓ, гўш ва амсоли инњо зиёд ба мушоњида мерасанд [116, с. 

52]. Тибќи ќайди ањли тањќиќ, дар њамон фарњангномаи М. Фозилов, ки 

фарогирандаи на њамаи воњидњои фразеологии забонамон аст, вожаи сар 

дар таркиби беш аз 240, дил-212, чашм-140  ИР вуљуд дорад [60, с. 70]. 

Сабаби ин гуна фаровон ба назар расидани чунин  вожањо дар таркиби 

иборањои устувору рехта ба серистеъмол будани онњо ва робита 

доштанашон бо њаёт ва мењнати њаррўзаи одамон вобаста аст [270, љ. 1, с. 

VII]. Маводи аз таърихномањо гирдомада нишон медињад, ки чунин 

унсурњои луѓавї дар њама давру замон мањз бо серистеъмолии худ аз 

дигар хели воњидњои луѓавї фарќ мекунанд. Дар таркиби бештари 

иборот вожањои дил, даст, сар, чашм, гўш ва ѓайрањо ба кор бурда 

шудаанд. Чунончи,  аз њисоби оморї маълум мешавад, ки вожаи дилро 

муаллифон ё мутарљимони осори таърихии асрњои X-XIII дар таркиби 53 

ибораи рехта мавриди истифода ќарор додаанд. Албатта, чунин иборањо 

аз љињати дараљаи корбурдашон ягона нестанд. Аз ин рў, мо онњоро ба  

се навъ људо кардем: 

I.ИФ-е, ки танњо дар даврони гузашта ба кор рафтаанд. Чунин ИФ дар 

давраи њозира ё дорои муодил њастанд, ё њељ як муродифи дигар 

надоранд. 

 Њисоби оморї нишон медињад, ки миќдори чунин ИР 24 ададро 

ташкил медињад. Сабаби чунин афзунии истифодаи калимаи дил, тавре 

ки ишора шуд, ба маркази зоњиршавии эњсосоти мусбат ва манфии инсон 

ба шумор омадани дил  аст. Дар ин бобат забоншинос М. И. Исаев 

навиштааст: «Марказ ва сарчашмаи њамаи ќобилиятњо ва падидањои 

њиссиву маънавии рўњи инсон дил  ба њисоб меравад. На танњо хайрхоњї 

ва бадбинї, шодї ва ѓам, умеду ноумедї, балки шуур ва хотира, 

диловариву мардонагї,  њамаи ин дар дил ѓунљоиш меёбад» [166, с. 103]. 
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 Маълум аст, ки ИФ-и феълї низ аз рўи вуљуди унсурњои дар 

таркибашон мављуда ба ду навъ људо мешаванд: а) ИФ-и феълии 

бепешоянд; б) ИФ-и феълии пешоянддор. Маводи осори таърихии 

даврони мавриди тањлил нишон медињад, ки хели дуюм дар ќиёс бо 

навъи нахуст бештаранд.  

 Лозим ба таъкид аст, ки ин гурўњи иборањо дар давраи имрўзаи 

инкишофи забони адабии тољикї комилан аз истифода монда, бар ивази 

онњо муодилњои дигарашон ба вуљуд омадаанд. Чунончи, муаллифи 

“Таърихи Систон” маънои “хурсанд шудан”-ро тавассути ибораи дил 

хуш кардан ифода кардааст: Расул бозгашт дил хуш карда ва Муњаммад 

ибни Восилро хабар дод, бад-он чї дид… [12, с. 177]. 

 Тољикон њоло ибораи дил кушода шудан / гаштан-ро барои ифодаи 

маъноњои: 1. аз ѓаму андўњ фориѓ шудан; 2. хурсанд гардидан; 3. њузуру 

њаловат кардан истифода мебаранд [270, љ. 1, с. 374], ки, ба гумони мо, 

муодили дил хуш кардан аст. 

 Дили касе бозгаштан бошад, маънои “осудахотир шудан”-ро 

дорад: Гуфт: «Аз масолењи мулк ва ин корњо, ки дорем ва пеш хоњем 

гирифт, он чї савоб аст ва ба фароѓи дили вай бозгардад, бибояд набишт, 

чунонки њељ бадгумонї намонад ўро  [2, c. 133]. 

 Дар таркиби ИР-и феълии пешоянддор мо бо истифодаи 

пешояндњои ба, бар, аз, дар дучор мешавем, ибороте, чун  дил бар касе 

афтодан [Умар гуфто: «Маро дил бар Нўъмон ибни Муќаррин ал-Мозинї 

афтад»  - 3, љ. 2, с. 1039]; њоло ба касе / чизе дил кашол шудан «ба касе / 

чизе моил, толиб, орзуманд шудан» [270, љ. 1, с. 374], доди дил аз касе 

бистадан [Ва лашкари мо пас аз намоз эшонро молише ќавї доданд ва 

тане дувистро бикуштанд ва доди дил аз эшон бистаданд, ки чошние ќавї 

чашонданд - 2, c. 606]; њоло алами худро гирифтан дар ифодаи маъноњои: 

1. касеро ба ивази рафтор ё гуфтораш коњиш намуда, ранљиши дили 

худро нишондан; 2. ниќор гирифтан; 3. машѓули коре шуда, андўњи 

худро сабук кардан [270, љ. 1,  c. 18], касеро дилхуш кардан “хурсанд 

намудани касе” [Агар раъйи олї бинад, ўро дилхуш карда ояд ба њама 



82 
 

бобњо ба њадиси моли замон, ки бад-ў арзонї дошта ояд, чун бар вай 

чандин ранљ аст аз њар љинсе, хосса акнун, ки чокарону бандагони 

даргоњ бад-ў илтиљо карданд - 2, c. 581].  

 Дар чунин мавридњо пешоянди таркиби ИФ ќудрати таѓйирдињии 

маънои онњоро пайдо мекунад. Дар ин хусус муњаќќиќи эронї М. 

Ќосимї овардааст, ки “яке аз нукоти муњиме, ки дар забони форсии 

ќадим (манзур забони форсї-тољикии давраи асримиёнагї аст- Љ. С.) 

камтар мавриди таваљљуњ ќарор гирифта, корбурди њуруфи изофаи 

мухталиф бо афъол ба манзури таѓйир додани маънии онњост. Дар 

мутуни форсии куњан гоњ – гоњ бо афъоле бармехўрем, ки мутаммим ё 

мафъули бавоситаи онњо бо њуруфи изофї мутафовут ба феъл вобаста 

шуда ва мўљиби таѓйири маънои феъл гаштааст. Масалан, пардохтан аз 

ба маънии “фориѓ шудан” ба кор рафта, дар сурате ки пардохтан ба дар 

маънии “машѓул шудан, таваљљуњ кардан ба” истеъмол шудааст ” [47, с. 

5]. Баъдан ў мављуд будани чунин хусусиятро дар бештари забонњо 

ишора намуда, аз забони арабї чанд далел меорад ва ќайд мекунад, ки 

дар забони форсї-тољикї чунин њолат зери таъсири забони арабї  пайдо 

гардидааст [47, с. 6]. Ин љо мо дар хусуси дар заминаи худи забони 

тољикї ё арабї ба вуљуд омадани чунин тарзи баён бањс накарда, фаќат 

ишора намуданї њастем, ки бо сабаби фаровон будани ин навъи 

корбурди ифодањо дар забони тољикї зери таъсири забони ѓайр арзи 

њастї кардани он дар забони ниёгонамон бањснок менамояд. Дигар ин ки 

худи М. Ќосимї дар аксари забонњои дунё ба назар расидани чунин 

хусусиятро таъкид менамояд. 

 Дар таърихномањои даврони мавриди тањлил ду ибора: дил аз љой 

бишудан [Ва лашкари Ќоранро дил  аз љой бишуд ва рўй бозпас нињоданд- 

3, љ. 2, с. 1096] ва дил ба љой шудан [Амир Муњаммад, разияллоњу анњу, 

чун рўзе ду баромад, дилаш ба љойњо шуд, кутволро гуфта буд, ки аз 

њољиб бояд пурсид, то сабаб чї буд, ки касе наздики ман намеояд? - 2, c. 

116] дучор гардида, ибораи аввал ба маънои “тарсидан” ва ибораи дуюм 

ба маънои “нигарон шудан” ба кор рафтааст.  
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 Аз корбурди ибороти фавќ пай бурдан душвор нест, ки мањз ба 

туфайли пешояндњои таркиби чунин ИР маънои онњо аз њамдигар 

тафовут пайдо кардааст. 

 Дар давраи њозира муодили ибораи нахустро метавон дили касе ба 

так кашидан [1. сахт задани дил, тапидани дил; 2. тарсидан, њаросидан - 

270, љ. 1, с. 359] ва они дуюмро ба дили касе оташ афтодан  [1. беќарор, 

бесаранљом гардидан; 2. ошуфта шудан] ва дили касе рамидан [њаросидан, 

тарсидан, хавф бурдан -270, љ. 1, с. 382, 385] ба шумор овард. 

 Аз корбурди ин гуна иборањо бармеояд, ки муаллифону 

мутарљимони таърихномањои мазкур ба туфайли истифодаи ИР њангоми 

баёни рўйдодњо ба сифати нависандаи борикбину њунарманд фазои 

њодисаи таърихиро барои хонандаи худ ончунон муљассам кардаанд, ки 

гўё њељ нуктае аз њаракати ашхос, суханронињои онњо ва њолати 

чењрањову сањнањо аз диди тезбинашон дур намондааст. Мањз ИР-и 

навъи бар дили касе гаштан ва ба дил андар шудан боиси инъикос карда 

шудани маъноњои “ба хотир овардан” (ибораи аввал) ва “зуњур кардани 

тарс ба касе” (ибораи дуюм) гардидааст: Гуфт: «Бар дилам мегардад 

шукри ин чандин неъматро, ки тоза гашт бе ранље, ки расид ва ё фитнае, 

ки ба по шуд» [2, c. 337]. Ва тарсу бим ба дили туркон андар шуд, рўй ба 

њазимат нињоданд [3, љ. 2, с. 1501]. 

 Иборањои дар забони њозираи тољикї истифодашавандаи аз дил 

гапе гузаштан «фикр, мулоњизае аз хаёл гузаштан, дар бораи чизе 

андешидан», аз / дар дил гузаштан  / гузаронидан  «1. фикр кардан; 2. ба 

хотир овардан, ба хаёли кас расидани чизе» [270, љ. 1, с. 365, 396], ба 

фикри мо, бо ибораи бар дили касе гаштан ва иборањои кунунии ба дили 

касе вањму њарос андохтан, ба дили касе воњима (дањшат) андохтан 

«касеро тарсонидан, вањмонидан» [270, љ. 1, с. 365] аз љумлаи унсурњои 

наздикмаънои ба дил андар шудан мебошанд. 

 Аз тањлили иддае аз чунин мисолњои таърихномањо ва муодили 

имрўзаи онњо пайдост, ки унсурњои рехтаи куњан бештар дар ифодаи як 

маънои мушаххас ба кор рафта, муодилњои њозираашон дорои ду-се 
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маъно њастанд. Чунин њолати истифода дар аксари онњо ба мушоњида 

мерасад. Чунончи, Байњаќї содиргардии бадрафторињоро аз љониби 

Њасанак њангоми вазир буданаш нисбат ба Масъуд бо ёрии дар дил дард 

овардан баён  карда бошад [Хоља Ањмадро бигўй, ки њоли Њасанак бар ту 

пўшида нест, ки ба рўзгори падарам чанд дард дар дили мо овардааст… - 

2, c. 233], пас њаммаънои аввали њозираи он дили касеро ранљонидан фаќат 

мафњуми «касеро ранљонидан, озурдахотир кардан, боиси ранљиши касе 

шудан» ва муодили дуюмаш ба дили касе расидан  дорои ду маъно: 1. ба 

касе таъсир кардан; 2. боиси алам ва ранљиши касе шудан  [270, љ. 1, с. 

385] аст. 

 Чунин хусусияти иборотро дар мисоли дилмашѓулї будан ба 

маънои “ба риќќат омадан” низ метавон мушоњида кард: Бўритагин 

фурсате нигоњ дошт ва баъзе аз буна бизад ва уштуре чанд асбу чанд 

љанибат бирабуданду бибурданд ва обрехтагї ва дилмашѓулї бибуд [2, c. 

599]. 

 Њоло тољикон ин маъноро дар ќатори маъноњои дигараш бо ёрии 

ибораи дили касе ганда шудан 1. хафа, ѓамгин шудан; 2. ба риќќат омадан; 

3. гиря ѓалаба кардан [270, љ. 1, с. 365] ифода мекунанд. 

 Дар байни чунин намунањо дар баробари иборањои дар айни њол як 

муодил дошта онњое низ ба назар мерасанд, ки ин ё он ИР-и дар 

таърихномањо зикргардида имрўз на танњо як, балки ду – се муодил 

доранд. Масалан, агар ИР-и дар тарљумаи “Таърихи Табарї” омадаи 

касеро дил ба гумон уфтодан [Язидро дил ба гумон уфтод ва низ наёрист 

ба салом омадан - 3, љ. 2, с. 1431] имрўз дорои фаќат як њаммаънои 

гумонбар шудан «чизеро аз касе гумон кардан, аз касе бадгумон шудан» 

[270, љ. 1, с. 238] бошад, пас ибораи дил ба касе гарон будан [Гуфт: 

«Мухолиф нашудам, валекин аз ту тарсидам, донистам, ки туро бар ман 

дил гарон аст» - 3, љ. 2, с. 1452] њоло дорои њаммаъноњои дили касе аз касе 

бад будан (1. аз касе ба шубња афтодан, бадгумон шудан; 2. ба касе 

эътимод намондан), дил аз касе гаштан (1. нисбат ба касе боварї, 

эътиќоди  худро гум кардан; 2. касеро бад дидан, дўст надоштан, 
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танаффур доштан), дар дил чирк доштан (1. бадгумон, бадандеша будан; 

2. бадкирдор будан, кинаву адоват доштан) [270, љ. 1, с. 354, 400] 

мебошад. 

 Дар таърихномањо хонанда бо як силсила ИР-е дучор мешавад, ки 

ошкор намудани маънои онњо душворињои муайянро  пеш меорад. 

Чунин иборањо дар давраи њозираи инкишофи забони тољикї њаммаъно 

ё њамвазифаи худро надоранд. Њамин љињати масъаларо дар назар 

дошта, дар ваќташ муњаќќиќ ва фарњангнигори тољик М. Фозилов ќайд 

карда буд, ки “њаматарафа маънидод намудани тамоми иборањои 

фразеологии забони адабии тољик дар давраи инкишофи зиёда аз 

њазорсолаи вай кори нињоят мушкил буда (таъкиди мо- Љ. С.), тадќиќоти 

чандинсолаи коллективи калонеро талаб менамояд” [270, љ. 1, с. IX-X].  

Лозим ба ќайд аст, ки бештари чунин иборањо фаќат дар як таърихномаи 

муайян ба кор рафта, дар њолатњои басо кам дар аксари осори мазкур 

дида  мешаванд. Ба ќатори ин гуна ИР метавон касеро дилгармї 

фармудан [Аз Бухоро эшонро дилгармї фармуданд ва ба муованат мавъуд 

гардониданд - 13, с. 51], касеро дил боздодан [...њунарваронро дил 

бозмедодї ва ба ривољи кор ва нафоќи бозори эшон эњтизозе менамудї... 

– 13, с. 20], дар дили касе пўшида шудан [Ин њол дар дили вай пўшида шуд 

ва ният дуруст кард, ки ин фарзандро валиањд кунад ба зиндагонии худ 

ва аз паси вай халифатии замин ўро бувад - 3, љ. 2, с. 1606], чизеро андар 

дили касе бинишондан [Ва аз баъди ранљи бисёр ислом ошкоро кард ва 

мусулмонї андар дили эшон бинишонд, ба њар тариќе кор бар эшон сахт 

кард ва эшон ислом пазируфтанд ба зоњир ва ба ботин бутпарастї 

мекарданд - 9, с. 96], дил аз хештан буридан [Фардо љанг бошад ба њама 

њол, ба љойи худ бозравед, имшаб неку пос доред ва агар овозе уфтад, дил 

аз хештан мабуред ва наздики дигар маравед…- 2, c. 387], ба дил шодї 

афгандан [Агар ќозї бинад, дархоњад аз амир, то ба дил халќ шодї 

афканад, бад-он дастурї дињад худованд ва рањо кунад (рухсат дињад) , 

то такаллуф беандоза кунанд - 2, c. 80], аз дил бишудани чизе [Чун њољиб 

чунин гуфт, тарс аз дили Љаъфар бишуд ва њамаро бибурданд, то охир ў 
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бимонд - 3, љ. 2, с. 1432], дил бинишастан [Ва Абдулмалик дил бинишаст 

бо ин, ки гуфтанд бар мардумон арза накунад талаби саломатро ва аз он, 

ки њаме нахост, ки њарб бувад - 3, љ. 2, с. 1242], аз дил фуруд омадан [Ва 

ин љо корњо сохта мебояд кард ва агар эшон биљунбанду мувофаќате 

намоянд, аз дил фуруд оянд ва лашкарњо оранд, аз ин љо низ худованд 

њаракат кунаду лашкарњо дар њама омезанд ва коре сара биравад - 2, c. 

680]-ро дохил кард. 

 Тавре ки мушоњида мегардад, 4 адади ин гуна иборот дар 

“Таърихи Байњаќї”, 3 ададаш дар тарљумаи “Таърихи Табарї”, 2 ададаш 

дар тарљумаи “Таърихи Яминї” ва танњо 1 ададаш дар “Таърихи 

Бухоро” мавриди истифода ќарор гирифтааст. 

 Аз байни ин гуна иборањо танњо яке аз онњо- касеро дил надоданро 

ќариб њамаи муаллифон ё мутарљимони осори таърихї мавриди 

истифода ќарор додаанд: Эшон фармон набурданду гуфтанд: «Моро дил 

надињад эдар будан ва ту ин љо бибош бо хоссагиёни хеш ва њисорро 

нигоњ дор, то мо биравем» [3, љ. 2, с. 1442]. Бозгардед, ки ман њарчанд 

меандешам, маро дил намедињад, ки бозоям [3, љ. 2, с. 1447]. Дил надод, ки 

ўро бедор кардаме [12, с. 62]. …ману монандаи ман…бенаво гашта ва дил 

намедод, ки аз пойи ќалъаи Кўњтез з-остар шавем [2, c. 115]. 

 Дар таркиби иддае аз љумлањои таърихномањои ин даврон ду ё беш 

аз он ИР ба мушоњида мерасанд, ки яке аз онњо њоло низ чун унсури 

фаъол истифода шуда, дигаре аз доираи гардиш баромадааст, аммо 

муодили имрўзааш пойдор аст. Ба силсилаи онњо ИР-е мисли дилтанг 

будан ва машѓулдил будан [Он шаб чун дилтанг буд, хоссагон њама 

машѓулдил буданд, фаромўш карданд овардани шерро -9, с. 167]; њоло 

дилтанг будан [1. андуњгин будан, хафа будан; 2. асабонї будан; 3. 

бобардошт набудан - 270, љ. 1, с. 408], дил ба Худой нињодан ва дил бар 

чизе рост кардан [Ин њама ќисса бигуфт, ки ў дил ба Худой нињод ва дил 

бар куштани писар рост кард…- 3, љ. 1, с. 140]; њоло дил ба касе гарм 

шудан [1. касеро дўст доштан, ба  касе мењр, муњаббат пайдо кардан; 2. ба 

касе боварї, эътимод пайдо намудан-270, љ. 1, с. 355], дил ба чизе рафтан 
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[чизеро хостан, майли чизеро кардан, хоњони чизе шудан-270, љ. 1, с. 358], 

ба касе / чизе дил кашол шудан [ба касе моил, толиб, орзуманд шудан-270, 

љ. 1, с. 374], ба дили касе нигоњ кардан [хоњиш, майли касеро ба назар 

гирифтан-270, љ. 1, с. 377], љон бар кафи даст нињодан ва бар дил хуш 

кардан [Эшон мардумонеанд хоставу хона аз эшон шуда ва ба ѓарибї 

афтода ва љон бар кафи даст нињода ва марг бар дил хуш карда -3, љ. 1, с. 

755], дил бо касе хуш доштан ва миёни касе роњ ёфтани касе [Ва дар нома 

ёд кард, ки «њарчанд амирулмуъминин ин вилоят моро дод, валекин туро 

бо худ шарик кардам дар мулк, бояд, ки маро ёр бошї ва дил бо ман хуш 

дорї, то њеч бадгўе миёни мо роњ наёбад ва миёни мо дўстиву ягонагї 

бувад» -9, с. 158]; њоло дили касеро гирифтан [1. њусни таваљљуњи касеро 

ба худ љалб кардан, назари касеро нисбат ба худ гарм кардан; 2. мавриди 

боварии касе гардидан; 3. касеро аз худ хурсанд кардан  - 270, љ. 1, с. 367]  

метавонанд мансуб бошанд. 

 Чунон ки дида мешавад, наќши вожаи дил њамчун унсури мењварї 

дар таркиби чунин иборањо басо калон аст. Муњаќќиќи эронї П. Н. 

Хонларї дар мавриди серистеъмолии унсури луѓавии мазкур дар 

калимасозиву ибораорої овардааст, ки “...дар забони форсї алфози бо 

калимаи  дил таркибшаванда аз саду панљоњ таљовуз” мекунад [249, с. 

228]. 

II.Гурўњи дигари ИР-и феълиро онњое фаро мегиранд, ки дар љараёни 

истифодаи тўлонияшон як-ду љузъашон ба њаммаънои худ иваз шудааст. 

Тедоди ин гуна унсурњои рехта, аз рўйи њисоби мо, 10 ададро дар бар 

мегирад. Лозим ба ќайд аст, ки ба истиснои як-ду намуна аксари чунин 

иборањоро унсурњои рехтаи феълии пешоянддор ташкил медињанд.  

Ин гуна ИР низ мисли дастаи нахуст аз рўйи дорои  як ё чанд муодили 

њозира доштанашон ба ду навъ људо мешаванд: 

а) Онњое, ки дар давраи имрўза танњо як муодил доранд. Ба силсилаи 

чунин ИР метавон унсурњоеро чун дил ба љўш омадан [Чун пайѓомбарро 

бад-он њол дид, дилаш ба љўш омаду тофта шуду ба шитоб бирафт, то об 

овард - 3, љ. 1, с. 799]; њоло дил љўш задан [1. ба завќ омадан; 2. ба њаяљон 
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омадан - 270, љ. 1, с. 406], дили касеро сард кардан [Ва нахуст, ки њама 

дилњоро сард карданд бар ин подшоњ он буд, ки Бўсањли Завзанї ва 

дигарон тадбир карданд дар нињон, ки моли байъатї ва силатњо, ки 

бародарат амир Муњаммад додааст, боз бояд ситад…- 2, c. 310]; њоло 

дили касеро хунук кардан [1. нисбат ба касе, чизе бераѓбат, бе мењру 

муњаббат, бењавас, бењавсала гардидан; 2. аз чизе, касе мењру муњаббати 

худро кандан - 270, љ. 1, с. 399], ба дил андеша кардан [Маликро аз он 

аљаб омад ва ба дил андеша кард, ки магар Абдулмуталлиб соњир аст -12, 

с. 53]; њоло аз дил гапе гузаштан «фикр, мулоњизае аз хаёл гузаштан, дар 

бораи чизе андешидан» дучор меояд [270, љ. 1, с. 365], дили касе 

бирабудан [Ва дилњои хоссу оми шањр бирабуд ба ширинсуханї ва ќабулу 

иъзозу таќарруб ёфт аз маљлиси малик ва бад-ин сабаб ваљењу манзур 

гашт - 2, c. 626]; њоло дили касеро аз љо бурдан «касеро мафтун кардан, 

касеро ба худ ошиќ гардонидан» [270, љ. 1, с. 354] дохил намуд. 

 Дар байни чунин иборањо низ онњое ба мушоњида мерасанд, ки дар 

таркибашон пешояндњои мухталиф омада, ивази яке аз онњо ба дигаре 

боиси куллан таѓйирёбии маъно мегардад. Масалан, дар љумлањои поён 

ИР-и аз дил кардан ва дар дил кардан мушоњида мешаванд, ки аввалї 

маънои “аз тањти дил кардан” ва дувумї маънои “андеша, фикр кардан”-

ро дорад: …Бусаиди Сањл ба рўзгори гузашта вайро бисёр хидматњои 

писандида аз дил карда буд ва чї ба он ваќт, ки зиёи хос дошт дар 

рўзгори амир Мањмуд [2, c. 176]. Сахт неку гузашт ва мо дар дил карда 

будем, ки агар ба амир ба бадї ќасде бошад, шарре ба пой кунем… [2, c. 

179]. Ва амир Мањмуд фармуда буд, то ўро дар љумлаи ѓуломони 

хоссатар бидошта буданд, ки кўдак буд ва дар дил карда, ки ўро ба рўйи 

Аёз баркашад… [2, c. 449]. 

 Бархе аз ин иборот, чунон ки ёд шуд, монанди гурўњи аввал дар 

таърихномањо танњо дар як шакли мушаххас ба кор рафта, дар давраи 

њозира чанд муодил доранд. Чунончи, ибораи дили касе бар хештан 

кашидан [Дили ин мардумони навоњї бар хештан кашид…-12, с. 96. Ва 

андар омад ба Систон дањ рўз гузашта аз љумодиюлаввали санаи ситтун 
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ва миъатайн (дусаду шаш) ва бо мардумон некуї кард ва зиёъ бисёр 

харид ва дили мардумон ба хештан кашид аз некуї кардан ва гуфтан -12, 

с. 142] њоло дорои чањор муодил: дили касеро ба худ кашидан «диќќати 

касеро ба худ љалб намудан, касеро ба худ роѓиб кунонидан» [270, љ. 1, с. 

360], дар дили касе хона кардан «мавриди мењру муњаббати касе шудан», 

ба дили касе роњ ёфтан «ёфтани роњи ба даст овардани мењру муњаббат, 

илтифот ва боварии касе», дили касеро ром кардан «касеро ба худ љазб, 

моил кардан, њусни таваљљуњи касеро ба худ љалб кардан», дили касеро 

гарм кардан / намудан [1. касеро ба коре љазм кардан; 2. дар касе њисси 

мењру муњаббати чизе, касберо ба вуљуд овардан; 3. њусни таваљљуњи 

касеро ба худ љалб намудан» - 270, љ. 1, с. 366, 386, 387, 394] мебошад. 

 Ба ин тариќ, муодили ИР-и дил бирён шудан ба маънои “азоб 

кашидан”, ки мутарљими “Таърихи Яминї” ба кор бурдааст [Њозирони 

он маљлис аз риќќати ин калима ва вањшати ин њол об дар чашм оваранд 

ва дилњо бар оташи ин мењнат бирён шуд -13, с. 81], њашт ададро ташкил 

дода, ќариб њамаи онњо дар ду ё беш аз он маъно ба кор рафтаанд: дили 

касе абгор шудан, дили касе хун шудан, дили касе доѓ шудан “аз мусибате 

дилсўхта ва андўњгин  будан”, дили касе нимта шудан (1. бисёр мусибат, 

кулфат, азоб кашидан; 2. ѓам хўрдан; 3. маъюс гаштан), дили касе обу адо 

шудан (1. гирифтори азобу азият гардидан; 2. мусибатзада шудан), дили 

касе об шудан \ гардидан: 1. ѓаму ѓусса хўрдан, азоб кашидан; 2. 

мутаассир шудан, дили касе пора-пора шудан / гардидан (1. хафа, ѓамгин, 

андўњгин гардидан; 2. мушавваш шудан [270, љ. 1, с. 353, 371, 378, 379, 

380, 382].  

III.Гурўњи сеюми ИР онњое мебошанд, ки аз даврони асримиёнагї то њол 

ба дигаргунї дучор нашуда, пурра ё ќариб дар њамон шаклу маъно дар 

гардиш ќарор доранд. Шумори ин гуна иборањо, аз рўйи њисоби мо, 15 

ададро дар бар мегирад. Ин хели ИР аз рўйи доираи маънояшон дар 

таърихномањо ва давраи имрўза ба ду навъ људо мешаванд:  

а) Онњое, ки њам дар таърихномањои давраи мавриди тањлил, њам имрўз 

танњо ба як маънои мушаххас истифода шудаанд. Ибороте чун дил бо 
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касе будан [Муњаммад гуфт: «Агар ў надонистї, ки дилњои шумо  бо ў 

аст, ба шумо номањои чунин кай кардї» - 3, љ. 2, с. 1476]; њоло дил ба 

тарафи касе будан “ба касе њусни таваљљуњ доштан, моил будан” [270, љ. 

1, с. 359], дил ба касе доштан [Њумайд љавоби нома кард, ки: «Ман 

натавонам омадан, ки ин сипоњ дил ба Иброњим дорад, чун ман аз эшон 

људо шавам,  ба зинњор шаванду лашкаргоњ бад-ў супоранд» -3, љ. 2, с. 

1575]; њоло дил ба дил роњ доштан “дўстї, мењр, муњаббат аз ду тараф 

будан, њусни таваљљуњи мутаќобил доштан” [270, љ. 1, с. 356] дар 

истифода аст, дил аз чизе сер шудан [Яъќуб дил аз ин љањон сер шуда буд, 

гуфт: «Ё амиралмуъминин, маро чашмњо заиф шудааст ва аз тани хеш 

бозмондаам ва ман хидматро нашоям…» - 3, љ. 2, с. 1511; Ва аз Ќурайш 

чанд хандаќ ва хорї кашидам. Акнун дилам аз Макка сер шуд - 3, љ. 1, 

с.716]; њоло аз касе / чизе сер шудан “аз касе, чизе безор шудан, бартараф 

шудани майл ва иштиёќ ба чизе” мављуд аст [270, љ. 2, с. 98], дил аз касе ё 

чизе бирамидан [Ва аммо сиёњї-дил аз ў бирамад ва бо сапедї дил 

биёромад, на тарсад ва на шод шавад -3, љ. 1, с. 280; Чун Абдуллоњи 

Ансориро ба Куфа номзад кард, Мухтор навмед шуд ва дилаш  аз 

Абдуллоњи Зубайр бирамид - 3, љ. 2, с. 1199]; њоло дили касе рамидан 

«њаросидан, тарсидан, аз чизе хавф бурдан» [270, љ. 1, с. 385] намунаи ин 

гуна мисолњо мебошанд. 

Иддае аз чунин ИР дар яке аз таърихномањо дар як шакл, вале дар дигаре 

ба гунаи ѓайр ба кор рафтаанд ва имрўз низ њар ду гунаашон дар гардиш 

ќарор доранд. Масалан, муаллифи “Таърихи Систон”  шакли дилтангї 

кардан, аммо соњиби  “Зайн-ул-ахбор”  мувозии дил танг карданро дар 

шакли инкорї ба кор бурдааст: Бўталња ба Хуросон бозгашт, боз 

дилтангї кард ва роњ баргардониду ба Гургон шуд [12, с. 185]. …Айюбро 

андар он бало гирифтор кард ва хоставу фарзандон њама бирафт ва њафт 

сол дар он ранљи тан бимонд, ки њеч дил танг накард ва собир буд… [4, с. 

30]. 

 Дар ФИР-и М. Фозилов мо бо ибораи дили касе танг будан / шудан 

дучор шудем, аммо шакли дил танг кардан ба назар нарасид [270, љ. 1, с. 
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390]. Ба њар тољик маълум аст, ки њар ду шакли куњанро имрўз мардум 

дар гуфтугў фаровон ба кор мебаранд. 

 б) Тањлил ва муќоисаи чунин ИР нишон медињад, ки назар ба 

навъи аввал миќдори ИФ-и дар таърихномањо ба як маъно, вале дар 

давраи имрўза ба чанд маъно мустаъмал бештаранд. Ин гуна иборот низ 

аз љињати дар  як ё чанд осори таърихї истифода шуданашон ба ду гурўњ 

људо мешаванд: 1. онњое, ки дар як таърихнома вуљуд доранд; 2. онњое, 

ки дар чанд адади чунин осор ба назар мерасанд. 

Ба навъи нахуст метавон ИР-еро монанди дили касе пур шудан […њилаву 

тазрибу иѓро мекарданд ва дили амир азбаски бишнид, пур шуд, то эшон 

ба мурод расиданд -2, c. 285]; њоло дар њамон шакл ба маъноњои: 1. ба 

чизе, касе боварї, эътимод доштан, боварї њосил кардан; 2.  ѓамгин 

шудан; 3 рўй додани њолати гиря [270, љ. 1, с. 381], дили касеро нарм 

кардан [Ва фурсат мељустанд, то дили Маъмунро нарм карданду бар вай 

хуш гардониданд, то мисол дод, ки ба хидмат бояд омад - 2, c. 77]; њоло 

айнан мисли боло ба маъноњои: 1. касеро аз ќањру љањл фаровардан; 2. 

касеро ба чизе розї кунондан [270, љ. 1, с. 377],  дар дил гарм кардан [Ва 

Ѓозї силоњ аз худ људо кард ва пиле бо мањд даррасид, Ѓозиро дар мањд 

нишонданду ѓуломонаш  ва ќавмашро дар дил гарм карданд - 2, c. 288]; 

њоло дили касеро гарм кардан (намудан) ба маъноњои: 1. касеро ба коре 

љазм кардан; 2. дар касе њисси мењру муњаббати чизе, касберо ба вуљуд 

овардан; 3. њусни таваљљуњи касеро ба худ љалб кардан [270, љ. 1, с. 366], 

дили касе аз коре сард шудану сер гаштан [Пас Исо гуфт: «Рост гўї, ё 

амиралмуъминин, њар гоњ, ки хоњї, мардумон гирд кун, то ман бар 

хештан гувоњ кунам ва аз ин кор безор шавам, ки дилам аз ин кор сард 

шуду сер гашт» - 3, љ. 2, с. 1490]; њоло дили касе сард шудан: 1. нисбат ба 

касе, чизе бемайл, бешавќ, бераѓбат гардидан; 2. аз касе дилмонда, 

дилгир, хафа шудан [270, љ. 1, с. 387; боз чашми касе аз чизе сер шудан 

њаст, ки маъноњои: 1. аз чизе ќонеъ гардидан, хуморшикаста шудан; 2. 

гум шудани майлу раѓбати касе ба чизеро дорад -270, љ. 2, с. 388], дар дил 
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нигоњ доштан […маро андар он бедор карда ояд ва худ гўшмол дода 

шавад ва онро дар дил нигоњ дошта наёяд -2, c. 514] мансуб донист. 

 Муќоисаи чунин гурўњњо нишон медињад, ки теъдоди ИР-е, ки дар 

чанд таърихнома мустаъмаланд, назар ба онњое, ки дар як асари таърихї 

дида мешаванд, ба маротиб каманд. Ба силсилаи унсурњои рехтаи дар 

чанд таърихнома  мустаъмал метавон ИР-еро чун дил гувоњї додан [Зиёд 

гуфт: «Маро њаме дил гувоњї дињад, ки ту рост мегўї, валекин ман 

сиёсати хеш андар расме нињодаам, натавонам табоњ кардан, ки фардо 

дигаре ба кўй бошад њам, чунин бањона орад ва сиёсати ман табоњ 

шавад» - 3, љ. 2, с. 1166]; њоло айнан мисли фавќ дар баёни маъноњои: 

1.њис кардан; 2. боварї, дилпурї доштан  [270, љ. 1, с. 367], дил ба касе 

бисўхтан [Овози ў бишунид, дилаш бисўхт ва ўро бихост ва дар канор 

нињоду њамегирист -3, љ. 2, с. 1182; ниг. инч. љ. 1, с. 493, 565, 567, 649, 710, 

760; љ. 2, с. 1216, 1220, 1256, 1284, 1537; Љумла найзањо бияндохтанд ва 

теѓњо берун кашиданд ва чандон кушиш рафт, ки шамшерњои оњаниндил 

бар зории кори љавонони корзор хун гирист ва Аќрабро бар Осмон дил 

бисўхт... – 13, с. 124]-ро мансуб донист. 

 Наќши вожаи даст низ њамчун унсури суробсози ИР-и феълї 

калон аст. Аз рўи њисоби мо, дар таърихномаи мазкур 29 адади чунин 

ИР-ро онњое ташкил мекунанд, ки дар таркиби худ љузъи даст доранд. 

Чунин иборањоро низ мувофиќи минбаъд идома ёфтан ё наёфтанашон ба 

се навъ таќсим намудан мумкин аст: 

а) Онњое, ки дар даврони баъдии инкишофи забони тољикї аз гардиш 

хориљ шуданд. Теъдоди ин гуна иборот, тибќи њисоби мо, ба 15 адад  

расида, ба навъњои унсурњои рехтаи бепешоянд ва пешоянддор људо 

мешаванд. Аз тањлилу ќиёс бармеояд, ки навъи аввал дар осори таърихї 

басо кам буда, аксарашонро хели дуюм ташкил медињанд. Чунончи, 

мутарљими “Таърихи Яминї” дар ду маврид мафњуми “пешдастї кардан, 

чаќќонї зоњир намудан”-ро бо ёрии ибораи дастбурдї намудан ифода 

кардааст: Абуаливу Фоиќ таъљил намуданд, то пеш аз он ки падар расад, 

дастбурдї намоянд [13, с. 93]. Он рўз Сайфуддавла Мањмуд дар изњори 
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осори мардонагї ва таќдими абвоби диловарї дастбурдї намуд, ки 

зикри он бар сањифаи айём ва љаридаи аъвом боќї монд [13, с. 97]. 

 Баъзеи ин гуна иборањо њоло ба маънои дигар ба кор мераванд. 

Масалан, муаллифи “Таърихи Байњаќї” ва мутарљими “Таърихи Яминї” 

ибораи даст бароварданро ба маънои “даст баланд кардан, ишора 

намудан” истифода кардаанд: Ва султон даст баровард ва ўро пеши тахт 

хонду даст ўро дод, то бибўсид [2, c. 101]. Ва чун хабари вафоти ў 

мунташир шуд, авоми шањр даст бароварданд ва њашами ўро-вазиу 

шариф, хурду бузург-поймоли ќатлу накол гардониданд... [13, с. 70]. ...ба 

батолату иститолат даст бароваранд ва роњи татовулу тааддї пеш гиранд 

[13, с. 215].  

 Њоло дар забони тољикї ибораи шаклан ба унсури боло шабењи 

ба касе, чизе даст боло кардан вуљуд дорад, аммо он маънои “бар зидди 

касе, чизе баромадан”-ро дорад [270, љ. 1, с. 301]. 

 Чунон ки ишора шуд, ИР-и феълї бо вожаи даст миќдоран зиёд 

буда, дар шаклгирии бештари онњо пешояндњои ба, аз ва миќдори хеле 

камашон пешояндњои бар, дар сањм доранд. Чунончи, дар ташаккули 

иборањои ба даст бидодан “ба душман супоридан” [Бидонистам, ин 

муште жож аст, ки Булњасану дигарон набиштаанд аз гўш буридани дар 

роњ ва љуз ва ба даст бидодан - 2, c. 683], ба даст кардан “ба даст 

даровардан, соњиб шудан” [Ў бирафт ва њилат кард, то зану духтарон ва 

бунаи Алитегинро ба даст кард ва пеши амир Мањмуд овард - 4, с. 223; 

Ва Лайс њар чї ба Систон ба даст кардї, таом сохтиву айёрони Систонро 

мењмон кардї ва хилъат додї - 12, с. 141; Пас Муаддил Кирмон њама 

ѓорат кард ва моле ба даст  кард ва рафт то ба Систон бо моле бузург ва 

беандоза ва ба наздики бародар шуд - 12, с. 224]; њоло ба даст даровардан 

[1. соњиб шудан, аз худ кардан, ба тасарруфи худ даровардан; 2. дастгир 

кардан - 270, љ. 1, с. 303], ба љой омадан ба маънои “ба даст омадан” [Чун 

фармуд амирулмуъминин, то ба хидмат оям ва донї, ки маро љоњеву 

номе бузург будааст ва њамчунон падарамро, ки ин ному љоњ ба муддате 

сахт дароз ба љой омадааст, талаттуфе дигар бояд кард… [2, c. 77]; њоло 
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чизе ба даст омадан “њосил шудан, ба вуљуд омадан” [270, љ. 1, с. 316], 

чизе, коре ба дасти касе шудан “ба даст даромадан” [Чун шуѓл ба дасти 

вай шуд, фариќайнро бинвохту некуї гуфт ва гуфт: «Таассуб набояд, ки 

моро худ мењнат уфтодааст…» - 12, с. 213]; њоло ба даст даромадан [1. 

соњиб шудан; 2. њосил шудан - 270, љ. 1, с. 305], даст ба чизе баргушодан 

[Рост, ки аз Баѓлон бирафт ва ба душман наздиктар шуд, он эњтиёт яла 

карданд ва даст ба ѓорат баргушоданд, чунонки раият ба фарёд омада ва 

ба таъљил бирафтанду Довудро огоњ карданд  - 2, c. 686] пешоянди ба 

наќши муњиме бозидааст. 

 Дар адои чунин вазифа, тавре ки ќайд шуд, пешоянди аз низ 

фаъол мебошад. Лозим ба ќайд аст, ки муаллифон ё мутарљимони осори 

таърихї  њангоми истифодаи ИР њамчун донандаи тамоми нозукињои 

забон њар кадоми чунин унсурњоро бо дарназардошти  хусусиятњои 

услубияшон истифода намудаанд. Масалан, муаллифон дар як маврид 

барои баёни мафњуми роњёбии тарс ба шахс ибораи даст аз кор 

бишуданро ба кор бурдаанд: Ва бад-он чї бар ман бадгумон мебошад ва 

ман тарсонхотиру даст аз кор бишуда, зарари он ба корњои мулк 

бозгардад ва чї гуна дар муњиммот сухан тавонад гуфт [2, c. 514]. Аммо 

дар ифодаи маънои “хеле ба тарсу њарос афтодан” гунаи  дасту пой 

бишудан ё дасту пой аз кор бишуданро истеъмол кардаанд: Ва ин авлиёву 

њашамро, ки ин љоянд, дасту пой аз кор бишудааст ва мутањаййир 

бимондаанд ва умеди њамагон ба Хољаи бузург аст… [2, c. 697]. Ва 

халќеро аз румиён андар њисор аз сармо дасту пой бишуд ва аз 

мусалмонон њеч касро нашуд [3, љ. 2, с. 1004].  

 Њоло дар забони тољикї шаклњои ба ибороти фавќ шабењи аз 

дасту по мондан [1. ољиз, хаста, фартут шудан; 2. кор карда натавонистан 

- 270, љ. 1, с. 318], аз кор мондан [1. аз кор бозистодан, бекор нишастан, 

кор накардан; 2. ќобилияти кор карданро гум кардан, ољиз, нотавон, 

фартут шудан; 3. аз њаракат бозистодан - 270, љ. 1, с. 551] мављуд 

мебошанд. 
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 Дар чунин мавридњо соњибони осори таърихї кўшидаанд, ки 

дорои чанд шакл будани ин гуна ИР-ро ба хонанда нишон дода, ба ин 

восита аз имкониятњои бешумор бархурдор будани забони ниёгонро 

инъикос намоянд. Чунончи, маънои “даст кашидан аз чизе”-ро Абуалии 

Балъамї ба тавассути ибораи даст аз чизе бозкардан баён кардааст: Пас 

даст аз шутур бозкард ва зонуи шутур бикушоду рафт [3, љ. 2, с. 825]. 

Вале дар тарљумаи “Таърихи Яминї” ин маъно бо ёрии ибораи аз чизе 

даст барбастан ифода гардидааст. Фарќи иборањои фавќ аз якдигар 

њамин аст, ки шакли дуюм назар ба якум бештар ба кор рафтааст. Аз ин 

љо андешае ба сар мезанад, ки гунаи дуюм дар ќиёс бо шакли аввал дар 

даврони мазкур серистеъмол будааст: Ва шайхи љалил ба Њирот омад ва 

равъати њукму њайбати мулки ў зулмро даст барбаст ва рояти залама 

нагусор кард [13, с. 237]. ...ва аз тамаи маносии саний(й) ва тааррузи 

матомеи дунёвї даст барбандад [13, с. 273]. Аввал бародарони хешро аз 

анвои љавру шатат ва татовул бар бандагони Худои таоло даст 

барбаст... [13, с. 294]. 

 Имрўз тољикон дар ќатори маъноњои дигар барои ифодаи маънои 

зикргардида ибораи аз чизе даст кашиданро истифода менамоянд: 1. аз 

коре худро боздоштан, аз њаракате бозистодан; 2. аз бањри касе, чизе 

баромадан, умед, алоќаи худро кандан [270, љ. 1, с. 310]. 

 Чунин вижагии истифодаи ин гуна унсурњои забонро дар мисоли 

ИР-е чун аз дасти касе кардан \ аз дасти касе берун кардан, аз дасти касе 

бистадан ба маънои “ѓасб кардани чизе аз каси дигар” метавон 

мушоњида намуд: Ва амир Исмоили Сомонї ин зиёоот ва мустаѓаллот аз 

дасти вай берун  кард… [9, с. 36]. Ва амир Булфазл гуфт: «Маро бар ќавли 

ту њеч эътимод нест, туро нахоњам ва  туро хутба накунам, Систон аз 

дасти ман ба шамшер тавон кардан» [12, с. 304]. Чун чашми Носируддин 

бар талъати малик афтод, равъати малик ва шукўњи подшоњї зимоми 

ихтиёр аз дасти ў бистад... [13, с. 84].  

 Дар љумлаи зерини таърихномаи Байњаќї ибораи даст дар рўйи 

касе андохтан ба назар мерасад, ки муаллиф ба тавассути истифодаи он 
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маънои “бо касе густохона гап задан”-ро ифода кардааст: Ќоид љавобе 

чанд дурушт дод, чунонки даст дар рўйи Ањмад андохт [2, c. 367]. 

 Њоло дар забони тољикї ибораи аз нигоњи маъно ба унсури 

рехтаи фавќ наздик ба рўйи касе давидан дар гардиш аст [270, љ. 1, с. 929]. 

 Бархе аз ин гуна иборањо гўё имрўз низ мављуданд, вале 

гузаштагон онњоро ба маънои дигар ба кор бурдаанд. Масалан, Байњаќї 

маънои “бар  касе чира гардидан”-ро ба тавассути ибораи даст бар раги 

касе нињодан баён кардааст: …аммо шарти солориро ба тамомї ба љой 

орї, чунонки он мардак даст ба раги ту нанињад  ва туро забун нагирад 

[2, c. 322]. 

 Чунин хусусият аз байни таърихномањои садањои номбурда дар 

“Таърихи Байњаќї” фаровон ба назар мерасад, яъне ў њам калимањои 

алоњида, ба хусус феълњо, њам иборањоро ба  маъноњои ѓайр бисёр ба кор 

бурдааст. Мањз њамин вижагии асарашро дар назар дошта, муњаќќиќи 

эронї Э. Табарї ишора кардааст, ки “забони ширини Байњаќї њамроњ бо 

гироии ривояти таърихї бархе аз бахшњои китоби ўро...ба  яке аз 

дилкаштарин насрњои кўњнаи љањон бадал месозад” [245, с. 39].  

 Баъзан дар байни ин гуна иборањо намунањое низ вуљуд доранд, 

ки њам дар садањои X-XIII, њам имрўз мавриди истифода ќарор доранд, 

аммо бо доштани бархе унсурњои таркибї ва маъно аз якдигар фарќ 

мекунанд. Масалан, дар љумлаи поён ибораи даст пеш кардан дар 

ифодаи маънои “иќдом кардан” ба кор рафтааст, аммо дар давраи 

њозираи инкишофи забони тољикї шакли дигараш- пешдастї кардан / 

намудан дар баёни ду маъно: 1. пеш аз дигарон ба коре иќдом кардан, 

дар коре аз дигарон пеш гузаштан; 2. забардаст, ѓолиб шудан мављуд аст 

[270, љ. 1, с. 830]: Ва њаллума љарран, то кораш бад-он поя расид, ки дар 

миёни аъён менишаст дар халвату тадбирњо, то ба чунин шуѓл, ки 

бознамудам аз они Ањмади Янолтагин, даст пеш кард, ки тамом кунад ва 

бахту давлаташ он кор биронд ва баромад… [2, c. 447]. 

 Ќисме аз ин гуна иборањоро чун гурўњњои фавќ бо вуљуди сипарї 

гардидани садсолањо мардуми тољик то њол истифода мекунанд. Шумори 
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чунин иборот 12 адад буда, њиссаи ками онњо бидуни пешоянд ва бахши 

калонашон пешояндї мебошанд. Баъзеи чунин иборањо хоси забони як 

асар, бархе дар аксари осори таърихї истифода шудаанд. Масалан, 

воњиди рехтаи даст ёфтан дар љумлаи поён маънои “ѓалаба кардан, 

ѓолиб шудан”-ро дошта, имрўз тољикон онро дар ифодаи се маъно: 1. ба 

даст даровардан; 2. тасаллут ёфтан, њукмрон шудан, ба итоати худ 

даровардан; 3. ѓолиб омадан ба кор мебаранд [270, љ. 1, с. 308]: …дар ин 

охирњо…лахте мизољи ў бигашт ва сустї бар  аслати раъй бад-он 

бузургї, ки ўро буд, даст ёфт… [2, c. 124]. ...ва низ касоне, ки даст ба 

раги вай нињода буданд ва даст ёфта, нахостанд, ки кори мулк ба дасти 

мустањаќќ  уфтад… [2, c. 126]. 

 Ба ин тариќ, маънои “ќавї гардидан”-ро муаллифи “Таърихи 

Бухоро” ба тавассути ибораи дасти касе дароз гаштан ифода кардааст: 

Чун Муќаннаъ падид омад ва фитнаи сапедљомагон ба рустои Бухоро 

зоњир шуд ва Баййинот ба эшон майл кард ва эшонро ёрї дод, то дасти 

сапедљомагон дароз гашт ва ѓалаба карданд [9, с. 34-35]. 

 Мураттиби фарњанги ИР аз мављуд будани ибораи дасти касе дароз 

будан ба маънои “тавоно, пуриќтидор, ќудратнок, пурзўр будан, њар 

кореро карда тавонистан” ишора намудааст [270, љ. 1, с. 304], аммо дар 

хусуси корбурди шакли дасти касе дароз гаштан ё шудан хомўш 

мондааст.  

 Тавре ки ќайд гардид, дар осори таърихї дар ќиёс бо ИР-и 

феълии бепешоянд гунаи пешоянддор афзалият дошта, онњо аз лињози 

доираи корбурдашон таърихномањо ба ду навъ таќсим мешаванд: 

 а) Онњое, ки фаќат дар як таърихнома ба кор мераванд. Ин гуна 

ИР низ дар осори таърихии асрњои зикрёфта ба як маънои мушаххас, 

вале њоло дар баёни  як ё чанд  маъно гардиш доранд. Ба силсилаи онњо 

метавон ИР-еро чун дасти касе аз касе кўтоњ будан “аз ихтиёри касе 

берун будан, ба љое ќудрати касе нарасидан” [Пайѓоми амирулмуъминин 

бишнав: мефармояд, ки Ќосими Иљлиро макуш ва таарруз макун ва њам 

акнун ба хона бозфирист, ки дасти ту аз вай кўтоњ аст ва агар ўро 
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бикушї, туро бадали вай ќасос мекунам - 2, c. 227; њоло дасти касе дар 

љое, коре кўтоњ будан -270, љ. 1, с. 313], дасти касеро кўтоњ доштан 

“касеро аз иќтидор мањрум намудан, имконият надодан” [Ва Муњаммад 

сўи Њарсама кас фиристоду зинњор хост, бар он, ки сўи ў ояд, чунон ки 

Тоњир надонад ва Њарсама дасти Тоњир аз ў кўтоњ дорад ва ўро сўи 

Маъмун фиристад -3, љ. 2, с. 1561; њоло дасти касеро кўтоњ кардан -270, 

љ. 1, с. 313], даст ба касе, чизе задан “ниёиш кардан” […соат то соат 

халале афтад, ки онро дарнатавон ёфт, ки мардумони Хуросон чун аз 

худованд навмед шаванд, даст ба Эзид, азза зикруњу, зананд ва фитнаи 

бузург ба пой кунанду аз туркон мадад хоњанд…- 2, c. 459; њоло даст 

задан: 1. ба коре мудохила кардан; 2. ба чизе шуруъ кардан; 3. машѓули 

чизе шудан- 270, љ. 1, с. 309], ба дасти касе гузоштан “вогузор кардан ба 

касе” [Боз Субкарї ба Љирафт омад ва гуфт: «Њеч набувад, Мукрон ба 

дасти ў набояд гузошт ва ба мол набояд гашт» - 12, с. 215], аз даст 

нагардидан “дар коре ољиз мондан” [Гуфтам: «Бозгардонид маро бад-он 

муњиммоти Рай, ки бар худованд пўшида нест ва он номањо фардо 

битавон набишт, ки чизе аз даст менагардад» [2, c. 217] мансуб донист. 

 Иддае аз чунин иборот бо вуљуди дар ду даврони таърихї: 

садањои  X-XIII ва њозира гардиш доштанашон аз нигоњи маъно бо 

њамдигар  мувофиќат надоранд. Масалан, ибораи дасти касеро 

бигрифтанро Байњаќї дар ифодаи маънои “паймон кардан” истифода 

кардааст:…Афшин дўш дасти ман бигрифтааст ва ањд кардаам ба 

савгандони муѓаллаза, ки ўро аз дасти Афшин наситонам ва нафармоям, 

ки ўро бистонанд [2, c. 225]. 

  Вале имрўз мардуми тољик онро дар баёни маъноњои: 1. ба касе 

кўмак расонидан; 2. эњтиёљи касеро баровардан; 3. ба касе дар коре халал 

расонидан; 4. касеро аз чизе боздоштан [270, љ. 1, с. 303] ба кор мебаранд:  

 Корбурди њиссаи дигари ИР-и феълии пешояндї дар кулли осори 

таърихии мавриди тањлил ба мушоњида мерасад. Хусусияти барљастаи 

чунин иборањо њамин аст, ки онњо басо серистеъмол мебошанд. Ба 

силсилаи чунин ИР метавон ифодањоеро чун даст ба касе / чизе дароз 
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кардан “таарруз намудан, ѓорат кардан” […Хоразмшоњ хуфта нест ва 

зуд-зуд даст бар вай дароз натавон кард - 2, c. 375; …саройњои ањли салоњ 

ѓорат њамекарданд ва даст бар њарами мардумон дароз њамекарданд -4, с. 

126; Ўро дар аморї ба  савби Туркистон бурданд ва авоми Бухоро дасти 

интиќом ба азноби лашкари ў дароз карданд ва халќе бисёр бикуштанд -

13, с. 81; ниг. инч. с. 103, 132, 193, 233, 247], ба даст омадан / наомадан 

“дастрас шудан” [Ва таом ба даст намеомад - 3, љ. 2, с. 1225; Ва ба хосса 

инчунин иттифоќе, ки мар ин худованди оламро…уфтод, бе њеч 

такаллуфе подшоњї ба дасти ў омад… -4, с. 207; Ва хонае пур аз зар 

ёфтанд ва ѓаноиме бузург ба дасти мусулмонон омад -12, с. 82; ...силсилаи 

љамъият набояд гусаст, то ба ваљње аз вуљўњ аз ин њодиса махраље ба даст 

ояд -13, с. 95; Мегўянд, ки ба Омул њазор њазор мард аст, агар аз њар 

марде диноре ситада ояд, њазор њазор динор бошад, љома ва зар низ ба 

даст ояд -2, c. 481], аз чизе даст би-\ накашидан “худдорї кардан \ 

накардан” [Ва намози дигар Њасан мунодї фармуд, ки даст аз куштану 

гирифтан бикашед, ки бегоњ шуд - 2, с. 89; Чун Рашид њадияњои Алї ибни 

Исо бапазируфт ва ўро ба Хуросон бозфиристод, ў даст аз ситам 

накашид -3, љ. 2, с. 1543; Бифармуд, то лашкариён даст аз ѓорату торољ 

бикашиданд -4, с. 233]; њоло аз чизе / касе даст кашидан [1. аз коре худро 

боздоштан, аз њаракате бозистодан; 2. аз бањри касе чизе баромадан, 

умед, алоќаи худро кандан - 270, љ. 1, с. 310] ва монанди инњоро дохил 

кард.  

 Аз истифодаи мавридшиносонаи чунин ИР бармеояд, ки 

муаллифон ё мутарљимони осори таърихї, тавре ки ишора гардид, 

баробари таърихшинос будан инчунин донандагони беназири захирањои 

луѓавии забони модарияшон ба шумор рафта, дар таркиби луѓавияшон 

миќдори бешумору ѓании ВФ вуљуд доштааст. Ин аст, ки баёнашон 

босалосату пурнафосат ва хушоњангу муассир гардидааст.  

 Дар  гурўње аз ВФ-и дар таърихномањо мављуда њамчун унсури 

мењварї вожаи чашм ба кор рафтааст. Профессор Б. Камолидинов 

њангоми тањлили ВФ-и осори Њаким Карим ќайд кардааст, ки нависанда 
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дар осори худ 30 ИР-еро ба кор бурдааст, ки вожаи мењварии онњо чашм 

аст [42, с. 90]. Сабаби дар чунин миќдори фаровони ИР-и осори 

нависандаи номбурда мављуд будани калимаи чашм ба гардиши  беш аз 

њазорсолаи вожаи мазкур (чун дигар калимањои соматикї) вобаста аст. 

Аз рўйи њисоби мо, теъдоди ин гуна ИР дар таърихномањои садањои X- 

XIII ба 23 адад мерасад. Чунин иборањо низ мувофиќи идома доштан ё 

надоштанашон дар даврони баъдї ба се навъ људо мешаванд: 1. онњое, 

ки њоло дар истифода нестанд; 2. ибороти минбаъд ќисман дигаршуда; 3. 

ибороти дар айни њол низ гардишдошта. 

 Миќдори гурўњи аввал 14 ададро дар бар гирифта,  бахши басо 

камашонро ибороти бепешоянд ва аксарашонро ибороти пешояндї дар 

бар   мегиранд. Ба навъи нахуст метавон ибороти ба  касе чашму гўш 

бастан “бо тамоми њастї интизор будан” [Ва пеши маљлиси султон љамъе 

њуљљоб чун моњу офтоб истода ва дастњо ба ќабзаи шамшер ёзида ва 

чашму гўш ба ишорати ў баста - 13, с. 220; њоло гўшу чашм шудан “аз 

љониби касе ба коре назорат кардан”; гўшу њушам ба ту “сухани туро 

бодиќќат гўш мекунам” -270, љ. 1, с. 265], чашм гарм кардан “шикоят аз 

бехобї” [Гуфт: «Як соат фуруд ой, то чашм гарм кунем, ки бехобї маро 

ранља медорад -3, љ. 2, с. 1283]-ро дохил намуд. 

 Дар байни ин гурўњи иборот низ, чунон ки ишора шуд, унсурњои 

рехтаи пешоянддор афзалият дошта, онњоро мувофиќи дар давраи 

њозира як ё чанд муодил доштанашон ба ду навъ људо кардан мумкин 

аст: 1.онњое, ки дар айни њол танњо як муодил доранд; 2. онњое, ки дорои 

ду ё беш аз он муодил њастанд.  Лозим ба ќайд аст, ки навъи аввал аз 

лињози миќдор имтиёз дошта, ба силсилаи онњо ибороте мисли чашм бар 

сар андар шудан “бо сабаби беморї фурў нишастани косахонаи чашми 

касе” [Ва пайѓомбарро, алайњи-с-салом, чашм бар сар андар шуд …чунон 

ки касеро њушаш бишавад - 3, љ. 2, с. 917; њоло чашми  касе нишастан -

270, љ. 2, с. 382], ба касе чашми бад дархўрдан “аз рўйи эътиќоди мавњум 

бо назар кардани касе рўй додани офате: аз касе ба касе осеб расидан, 

захми чашм расидан” [Ва охири кор, чун кор ба охир расид, чашми бад 
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дархўрд, ки мањмудиён аз њилат намеосуданд, то мардро бияфкананду ба 

Ѓазнин оваранд мавќуфшуда... –  2, c. 189; њоло чашм расидан  -270, љ. 2, с. 

385], ба чашм андак омадани касе  “касеро аз худ паст шуморидан, њаќир 

њисобидан, ба назари эътибор нагирифтан” [Пас чун эшон ба сари талли 

рег баромаданд ва он тал бузург буд-чанди кўње ва ба лашкари 

пайѓомбар нагаристанд аз дур ва ёрони пайѓомбар ба чашмашон андаке 

омад. Ва њамчунин ёрони пайѓомбар, алайњ-с-салом, эшонро ба чашм 

андак омад  - 3, љ. 1, с. 753; њоло ба чашми кам нигоњ кардан -270, љ. 2, с. 

376] метавонанд мансуб бошанд. 

 Тавре ки ишорааш рафт, шумори ибороти рехтаи феълии дар 

давраи њозира якчанд муодил дошта дар ќиёс бо навъи нахуст кам 

њастанд. Ба ќатори онњо ИР-и зеринро дохил намудан мумкин аст: чашм 

аз касе бияндохтан “эътибор надодан, сарфи назар кардан” [Ва ў ба 

њукми он, ки султон нахост, ки ўро тааррузе зиёдат расад ва ба 

мутолабати молї бо ў хитобе равад, чашм аз ў бияндохт, то дар хонае ба 

ибодат машѓул мебошид... – 13, с. 288; њоло чашм пўшида гузаштан; аз  

касе, чизе чашм пўшидан: 1. аз бањри касе, чизе гузаштан; 2. ба касе, чизе 

диќќату эътибор надодан, чизеро нодида ангоштан -270, љ. 2, с. 385], 

чашм дар чизе хира гаштан “дар њайрат мондан” [Ва онро ба анвои алвон 

ва асбоѓ чун арсаи боѓ биёростанд ва чун равзаи рабеи пурнаќш бадеъ 

карданд, чунонки чашм дар он хира мегашт ва аќл дар он њайрон 

мемонд... – 13,  с. 265; њоло чашми худро калон кушода мондан “њайрон 

шуда мондан” \ чашми худро мош барин кушодан: 1. аз ѓафлат бедор 

шудан, њушёр шудан; 2. аз њодисае њайрон, моту мабњут гардидан -270, љ. 

2, с. 394]. 

 Иддае аз чунин ИР дар давраи њозира  то чањор муодил доранд ва 

баъзеи ин гуна муодилњо дорои чанд маъно шудаанд. Намунаи чунин ИР 

чашм бар касе афкандан “чашми бадбинї ва кинаљўї доштан” [Гуфт: 

«Њама хубї дорам дар дил ва њаргиз аз ман хиёнатеву кажжие 

наёмадааст ва ин, ки гуфтам «бидруд бош» на он хостам, ки бар асари 

шумо нахоњам омад, валекин бидруд бош ва ба њаќиќат бидон, ки чандон 
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аст, ки султон Масъуд чашм бар ман афканд, беш шумор маро набинед» -

2, c. 97], ки њоло муодилњоеро мисли бо чашми нафрат нигаристан “бо 

касе бадбинона, нафратомезона рафтор кардан” [270, љ. 2, с. 382], чашми 

нигоњ кардан надоштан, чашми дидан надоштан “касе, чизеро нињоят бад 

дидан, њаргиз дидан нахостан” [270, љ. 2, с. 373, 382], ба чашми бад нигоњ 

(назар) кардан [1. нисбат ба касе, чизе тамаъ кардан; 2. ба касе кинаву 

ѓараз доштан - 270, љ. 2, с. 368], ба чашми худ касеро хўрдан [1. тунду тез 

нигаристан; 2. ба касе њасадомезона нигаристан - 270, љ. 2, с. 395] пайдо 

кардааст. 

 Баръакси гурўњи боло ИР-и дар давраи њозира ќисман таѓйирёфта 

аз лињози теъдод кам мебошанд. Њамин миќдори кам низ танњо дар 

таърихномањои алоњида дучор меоянд. Масалан, аз рўйи мушоњидањои 

мо, ИР-и чашм боз кардан “таваљљуњ кардан” танњо дар тарљумаи 

“Таърихи Яминї” [...дар тайсири мурод ва тањсили маќсуд чашм боз 

мекард ва ба асрори кор вуќуф меёфт, то ба Испиљоб расид - 13, с. 77; …ў 

ба тадриљ њавошии он мамлакат бозмебурид ва дар тайсири мурод ва 

тањсили маќсуд чашм боз мекард ва бар асрори кор вуќуф меёфт, то ба 

Исбиљоб расид -13, с. 77]; њоло чашм кушодан [1. пайдо шудан, таваллуд 

ёфтан; 2. диќќат кардан, мулоњиза кардан, андеша намудан - 270, љ. 2, с. 

379], чашм нињодан “бодиќќат нигоњ кардан” фаќат дар “Таърихи 

Байњаќї” […ва бо он шарорат дилсўзї надошт ва њамеша чашм нињода 

будї, то подшоњи бузургу љаббор ба чокаре хашм гирифтї ва он чокарро 

лат задию фурў гирифтї  -2, c. 230; њоло чашм партофтан ва чашм 

андохтан  -270, љ. 2, с. 364, 381], чашмро бихобонидан “ба дигар сўй 

нигаристан” танњо дар тарљумаи “Таърихи Табарї” [Пайѓомбарро хуш 

омад, хост, ки дигар бор бинигарад, чашмро бихобониду гуфт… - 3, љ. 2, с. 

816; њоло чашм пўшидан “хобидан, хоб кардан” -270, љ. 2, с. 385] истифода 

шудааст. 

 ИР-е, ки аз садањои X-XIII то њол гардиш доранд, аз гурўњи аввал 

камтар, вале аз навъи дуюм бештаранд. Тибќи њисоби мо, теъдоди ин 

гуна ИР ба 6 адад расида, њиссаи ночизро иборањои бепешоянд ва 
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бештарро Ир-и пешояндї ташкил медињанд. Навъи бепешояндї гоњ дар 

як таърихнома ва гоњ дар чанд осори таърихї истифода гардидаанд. 

Чунончи, корбурди ибораи чашм сер нагаштан “ќонеъ нашудан аз чизе” 

дар тарљумаи “Таърихи Яминї” [...ва шањр чунон маъмур шуд, ки чашм 

аз тасовиру таориљи он сер нагаштї -13, с. 275; њоло чашми  касе аз чизе 

сер шудан / нашудан 1. аз касе ќонеъ гардидан, хуморшикаста шудан; 2. 

гум шудани майлу раѓбати касе ба чизе  -270, љ. 2, с. 388] ва чашми бад 

дур бод «аз балою офати назари бад эмин бошад» дар таърихномаи 

Байњаќї [Њасан гуфт: «Худованд барњаќ аст дар ин раъйи бузург, ки дид 

ва ман бар ботилам, чашми бад дур бод!» - 2, c. 81; Чашми бад дур, ки 

Нўшервони дигар аст -2, c. 418; њоло аз чашми бад нигоњ дорад -270, љ. 2, 

с. 368] мушоњида гардид. 

 ИР-е назири чашм кор кардан / накардан ба маъноњои “хирагардии 

чашм” ва “аз назар дур мондан” дар чанд осори таърихї ба кор 

рафтааст: Ва он сањро чандон, ки чашм кор кард, расанњо ва чўбњо 

фиганда буд, ки аз афсуни эшон дар њаракат омад… [4, с. 32]. Ва он зањр 

андар Абўмансур кор карда буд ва музтар гашта буд, чашмаш низ кор 

накард [4, с. 195]. Эзад, таоло, ўро нигањ дошт ва чашми эшон бар ў кор 

накард, бозгаштанд ва надиданд [12, с. 55]. 

  Њоло бар ивази шакли тазаккурёфта чашми касе аз кор мондан; аз 

чашм мондан “нобино шудан, хира шудани чашм” [270, љ. 2, с. 363, 380] ба 

гардиш ворид шудааст. 

 Дар ин гурўњи ИР низ бартарият доштани ифодањои феълии 

пешояндї истисно нест. Ба силсилаи ин гуна ИФ намунањое мисли аз 

чашми касе афтодан \ уфтодан “аз эътибор дур мондан” [Ва аз банї 

Умайя яке Умар буд, ки ўро ба чашми додгарон менигаристам, ў низ аз 

чашми мо афтод ва аз љумлаи ситамкорон шуд  -3, љ. 2, с. 1517; Ва љуз 

фармонбардорї рўй нест, ки душманони бисёр дорем ва муттањам бар 

алавиёнем, то аз чашми ин худованд наюфтем -2, c. 454; њоло аз чашми 

касе афтидан: 1. ба назари касе нанамудан, аз мадди назари касе дур 

будан; 2. беэътибор шудан  - 270, љ. 2, с. 365], ба чашми дигар ба касе 



104 
 

нигаристан “таѓйир додани муносибат ба касе, чизе” [Ва он халват 

бирафт, њама хидматкорон ба чашме дигар бад-ў нигаристанд, ки ўро 

бузург дида буданд… - 2, c. 72; Ва то Бўсањл рафта буд, маро 

менишонданд дар маљлиси мазолим ва ба чашми дигар менигарист -2, c. 

688; њоло бо чашми дигар нигоњ (назар) кардан  -270, љ. 2, с. 373], аз чашм 

дур будан “назорат карда натавонистан” [Ва ѓараз аз фиристодани ў ба 

Ќасдор он буд, то якчанд аз чашми лашкар дур бошад, ки номи 

сипоњсолорї бар вай буд - 2, c. 313] мансубанд.  

 Чунон ки дида мешавад, наќши њар кадом вожаи соматикї њамчун 

унсури мењварї ва суробсози таркиби ИР њар хел буда,  яке бештар, 

дигаре камтар истифода  гардидаанд. Тибќи ќайди фарњангнигорону 

муњаќќиќон [270, љ. 2,  с. 24- 91; 60, с. 70], аз байни калимањои соматикї 

вожаи сар яке аз фаъолтарин унсурњои луѓавии мењварї ва суробсози ИР 

мањсуб гардида, дар таркиби беш аз 240 адади чунин унсурњои рехтаву 

устувор ба назар мерасад.  

 Дар таърихномањои асрњои X-XIII вожаи номбурда дар таркиби 18 

адад ИР-и феълї мушоњида шуда, њар кадоми онњо бо доштани 

вижагињои алоњидаашон аз њамдигар фарќ мекунанд. 

 Чун навъњои дигари ин гуна унсурњо дар байни чунин ИР онњое ба 

назар мерасанд, ки дар осори хаттии гузашта дар гардиш ќарор дошта, 

баъдан аз доираи корбурд хориљ гардиданд. Теъдоди ин навъи ИР дар 

таърихномањо њамагї ба 6 адад мерасад. Лозим ба таъкид аст, ки кулли 

чунин ИР фаќат дар ин ё он таърихномаи алоњида дида мешаванд. 

Чунончи, ибораи сар дар гиребон кашидан “хомўш мондан, муќобилат 

накардан”ва аз сари гузашта даргузаштан “ба хотир наовардани 

гузашта” танњо дар тарљумаи “Таърихи Яминї” (аввалї як дафъа ва 

дувумї ду маротиба) дучор гардиданд: Ва Нисобур ба њайбати ў 

биёромид ва дабиби аќориби бало ва сарири љанодиби ањво бияфтод ва 

касро дар ихтилофи мазоњиб ва танозуи маносиб маљол намонд ва ањли 

фитнату асњоби бидъат сар дар гиребон кашиданд... [13, с. 273]. Ва Фоиќ аз 

сари гузашта даргузашт ва ба уњуду мавосиќ истизњор дод ва 
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испањсолорї бар Бектузун муќаррар шуд [13, с. 120]. Ва амир 

Сайфуддавла баъд аз сукуни соираи љанг ва хумуди ноираи њарб ўро 

амон дод ва дар замони риояту иноят гирифт ва аз гузашта даргузашт ва 

нусуњи ухувват ва нусуи маваддат ба ќарори асл бозрафт [13, с. 125].  

 Муодили имрўзаи ибораи дуюм шояд ба гузашта салавот [270, љ. 1, 

с. 232] бошад. 

 Ба ин тариќ, иборањои боди чизе дар сари касе шудан “пайдо 

шудани майл ба чизе” ва боде дар сари касе нињодан “касеро ташвиќ 

кардан, майли касеро ба чизе зиёд намудан”, дар сар боди чизе набудан 

“ба чизе майлу раѓбат надоштан”-ро фаќат муаллифи таърихномаи 

Байњаќї мавриди истифода ќарор додааст: Ва Юсуфро бад-он бањона 

фиристоданд, ки гуфтанд, боди солорї дар сари вай шудааст ва лашкар 

чашм ба сўйи ў кашида, то якчанде аз даргоњ ѓойиб бошад [2, c. 114]. 

…пас аз вафоти падар бар он љумла рафтааст, ки рафтааст, то боди шоњї 

дар сари вай шуд ва тамаи фармон додану бар тахти мулк нишастан ва 

молњои багазоф аз хазоин итлоќ кардан ва бахшидан кай рост ояд, ки 

вай гушода бошад… [2, c. 288]. Биёвардаам пеш аз ин њоли Арёруќ-

солори Њиндустон дар рўзгори амир Мањмуд…, ки бод дар сари вай чї 

гуна шуд, то чун нимосї гирифтанд ўро… [2, c. 275]. Ва корњои Алитагин 

рост карда ояд, ба љанг ё ба сулњ, ки боде дар сари вай нињоданд бад-он 

ваќт, ки худованд ќасди Хуросон кард… [2, c. 337]. Гуфт: 

«Фармонбурдорам, њар чї ба њаќ бошад, бидињам ва дар сар боди 

вазорат несту набудааст» [2, c. 404]. 

 Дар давраи њозира аз байни ифодањои фавќ бар ивази ибораи 

нахуст тољикон унсури ИР-и њавои касе баланд шудан «мутакаббир, 

маѓрур шудан»-ро [270, љ. 2, с. 559] ба кор мебаранд. 

 Баъзеи чунин ИР-и дар осори таърихї дучоршаванда дар марњилаи 

имрўзаи инкишофи забони тољикї дорои чанд муодил гардида, яке дар 

баёни як маъно ва дигаре дар ифодаи чанд маъно ба кор  мераванд. 

Масалан, муаллифи “Таърихи Систон” дар љумлаи зерин ибораи сар 

фаро касе доданро дар ифодаи маънои “мутеъ шудан, таслим гардидан” 
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истифода кардааст: Пас гуфт: «Ё ќавм, ман дањ њазор динор меросе њалол 

дорам, агар ин сар  фаро ман дињед, то бомдод ман он зар шуморо 

бидињам њалол» [12, с. 85].  

 Њоло яке аз муодилњои ибораи фавќ сари худро хам кардан ва 

дигаре сари итоат хам кардан  \ фуруд овардан буда, аввалї ба се маъно  

[1. худро шарманда, беобрў кардан;  2. таслим шудан, тан додан, ќоил 

шудан; 3. дар пеши касе фурўтанї, зорї, илтиљою илтимос кардан - 270, 

љ. 2, с. 73] ва дувумї фаќат ба њамон як маънои тазаккурёфта дар гардиш 

аст [270, љ. 2, с. 41]. 

 6 адади дигари ИР-и феълии љузъи сар доштаро онњое дар бар 

мегиранд, ки аз шакли дар таърихномањои садањои X-XIII  мављуда бо 

доштани баъзе љузъњо ё фурўгузор ё ки афзуда шудани иддае аз вожањои 

таркибашон фарќ мекунанд. Чунин дигаргунї дар аксар маврид дар 

натиљаи ивази феъли содда ё сохтаи таркиби иборањои дар осори 

таърихї мављуда ба феълњои таркибї љараён гирифтааст. Намунаи 

чунин ифодањо ИР-и сар аз љой баркардан “сар бардоштан” [Пас бар дор 

кардандаш ва низ њам андар рўзгори ў њеч ќарматї наёрист сар аз љой 

баркардан  -4, с. 119; њоло сар бурун кардан: 1. сар баровардан; 2. сар 

бардоштан; 3. намоён, зоњир гардидан  -270, љ. 2, с. 34], сар андар пеш 

афгандан “хомўш мондан, ба андеша фурў рафтан” [Чун Хоља аз ман ин 

бишнид, сар андар пеш афганд, замоне андешиду донист, ки ин њадис ман 

аз љое мегўям…-2, c. 219] ва монанди инњо мебошад. 

 Истифодаи феълњои таркиби баъзе ИР-и таърихномањои даврони 

зикршуда дар он шаклашон имрўз аз байн рафта, мањз ивазгардии онњо 

ба чанд феъли дигар боиси пайдо шудани якчанд ќаринаи айни як ибора 

шудааст. Ба сифати мисол метавон аз ИР-и сар дарнаёвардан “итоат 

накардан” ёдовар гардид [Ва амир Булфазл боз ибо кард ва сар 

дарнаёварду гуфт: «Бо чунин муомилат, ки ту мекунї, вилоят хостан 

набошад»  -12, с. 305], ки њоло ќаринањои зайле, чун сари итоат хам 

накардан \ фуруд наовардан,  сари таслим хам накардан, сар нафаровардан 

пайдо кардааст. 
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 Дар бархе  аз ин навъи ИР њодисаи баръакс, яъне бар ивази феъли 

сохтаи таркибашон ба гардиш ворид шудани шакли содаашон ба назар 

мерасад. Чунончи, ИР-и феълии аз сари гуноњи касе бархостан ба маънои 

“бахшидан” [Њазрати хилофатро шарм омад ва отифат фармуд ва аз сари 

гуноњоне, ки ў карда буд, бархосту афв фармуд ва рутбати дастбўс 

арзонї дошт  -2, c. 79] њоло ба гунаи аз гуноњи касе гузаштан «гуноњи 

касеро афв намудан, бахшидан» [270, љ. 1, с. 239], Ир-и аз чизе сар 

боззадан “розї нашудан” [Азноб ва атбои ќавм аз ин сухан сар боззаданд 

ва гуфтанд: “Ин сухан нишони заъфи њол ва нишони ќуввату ќудрат 

бошад...” -13, с. 96] дар шаклњои аз чизе сар печидан \ кашидан \ тофтан: 

[1. ба чизе розї нашудан; 2. чизеро ќабул накардан; 3. итоат нанамудан - 

270, љ. 2, с. 46, 55, 63] гардиши фаъол доранд.  Ибораи охир дар чанде аз 

таърихномањои садањои X-XIII  ба гунаи аз касе сар печидан низ ба кор 

рафтааст: Ва сари Мусъаб сўйи писари Хоразм фиристоданд ва 

хуросониён њам аз ў сар печиданд ва ба Тўс ба якдигар расиданд ва њарб 

карданд [4, с. 143]. Њама сар аз ин тањаккум бипечиданд ва ибову илтиво 

ва нифору истикбор пеш гирифтанд [13, с. 257]. Ва султон њар касро, ки 

мегаравид ва имон меовард, амон медод ва њар кас, ки сар аз чанбари 

њукми ў мепечид, сар меандохт ва вилоят меѓоратид... [13, с. 267]. 

 Дастаи сеюми чунин ИР-ро онњое ташкил медињанд, ки аз садањои 

X-XIII то имрўз идома ёфта, теъдодашон ба 6 адад мерасад ва мувофиќи 

истифодаашон дар осори таърихї ва вусъати маънояшон ба ду навъ људо 

мешаванд: 1. онњое, ки танњо  дар як таърихномаи мушаххас ба як маъно 

ба кор рафтаанд; 2. онњое, ки муаллифон ё  мутарљимони чанд осори 

таърихї дар ифодаи як маъно ба кор бурдаанд, вале њоло доираи 

маънояшон вусъат ёфтааст. Лозим ба ќайд аст, ки бештари ин гуна ИР ба 

навъи аввал мансуб њастанд. Ба силсилаи чунин ИР метавон хок бар сар 

кардан њамчун навъи дашном ба маънои  “лаънат ба касе, марг ба касе” 

[Пас Исфандиёр васият кард ва Рустам љома бидарид ва хок бар сар карду 

гуфт: «Ай шоњзода, донї, ки маро љурме набуд, аммо ту фармон набурдї 

ва ман аз бањри љони хеш бикўшидам, то чунин уфтод» - 4, с. 68; ...на 
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љумњури куффор ба монанди ин никоят ќасди духтаре парданишин ва 

каримаи мухаддара накардааст, парда бар хештан бидарад ва хок ба  сар 

карда ба њазрати султон шитобад... – 13, с. 317; њоло хок ба (бар) сари 

касе -270, љ. 2, с. 280], чизеро аз сар дур кардан [Агар бояд, ки саломат 

ёбї, амирулмуъминї аз сар дур кун… - 12, с. 159; њоло аз сари касе дур 

нашудани чизе “фаромўш нашудан, аз лавњи хотир нарафтани чизе” -270, 

љ. 2, с. 42], касеро бо сари кор овардан “ба касе вазифае додан” [Ва ба 

муддати наздик ба азли ў мисол доданд ва Абуалї Домѓониро бо сари 

кор оварданд -13, с. 73] ва монанди инњоро мансуб донист. 

 Бархе аз ин гуна ИР-и осори таърихї њоло бо чанд муродифашон 

ба кор мераванд. Намунаи чунин ИР ба сар бурдан “гузаронидани умр” 

[Хон донад, ки бузургону мулуки рўзгор, ки бо якдигар дўстї ба сар 

бурданд ва роњи маслањат супурданд, вифоќу мулотафотро пайваста 

гардонанд… - 2, c. 122-123; Гуфтам: «Чун худованд медонад, ки чунин аст 

ва ин мард вазир аст ва чанд хидмат, ки вайро фармуда омад, неку ба сар 

бурд ва љону мол пеш дошт…» -2, c. 513; њоло ба сар бурдан, аз сар 

гузаронидан \ гузаштан -270, љ. 2, с. 35, 39, 40], сари касеро аз тан људо 

кардан  “касеро нобуд кардан, њалок намудан, куштан” [Пас Абдуллоњ 

ибни Масъуд сари Буљањл аз тан људо кард ва пеши пайѓомбар оварду 

бар замин зад  - 3, љ. 1, с. 763; њоло сари касеро ба (бар) бод додан, сари 

касеро гирифтан, касеро сар задан -270, љ. 2, с. 6, 31, 38, 42] мебошанд. 

 Чунон ки ишора гардид, доираи маъноии иддае аз ин гуна ИР 

мисли сар (ба чизе) баровардан “сар бардоштан” тадриљан васеъ шудааст,  

яъне дар таърихномањо он фаќат ба  як маъно ба кор рафтааст: Ва ин 

Имом бозгашт ва волии Љирм ўро бигирифт дар роњ ва њар чї дошт, 

биситад, ки волиёни кўњ сар бароварда буданд… [2, c. 560]. Бозгуфт андар 

маљлиси Муътазид ва нома арза кард, амирулмуъминин сар фуруд 

афканд ва замоне бибуд, боз сар бароварду гуфт… [12, с. 196]. Ва 

мардумзодагон сар ба шаторату батолат бароварданд ва њама заййи 

обову аљдод бигардониданд ва даст аз давоту ќалам бидоштанд... [13, с. 

309]. Аз Муњаммад ибни Абдулљаббор маъруф ба Утбї рисолате аст, ки 
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мерасад ба њар шањрнишине, ки сар аз гиребони вуљуд  барорад... [13, с. 

302-303]. 

 Вале ибораи фавќ имрўз дар шакли сар бурун кардан дар ифодаи 

маъноњои: 1. берун баромадан; 2. сар бардоштан; 3. намоён, зоњир 

гардидан  [270, љ. 2, с. 34]  ба кор меравад. 

 Вожаи забон аз љумлаи дигари соматизмњое мебошад, ки дар 

таркиби 13 адад ИР-и феълї ба мушоњида мерасад. Аз чунин  миќдори 

иборањо 6 ададашонро онњое дар бар мегиранд, ки дар айни њол аз 

истифода мондаанд. Ин гуна иборањоро мо аз фарњангномањои 

комилтарини бароямон дастрас пайдо карда натавонистем, ки дар хусуси 

он дар боби охир батафсил сухан меравад.  

 Як њиссаи ин гуна ИР-и таърихномањои ин даврон шаклан аз 

њозира њељ фарќе надоранд, аммо маънояшон комилан тафовут дорад. 

Масалан, Ир-и бар забон овардан “дашном додан” [Њасирї Хољаро 

душном доду гуфт: «Бигиред ин сагро, то киро зањраи он бошад, ки инро 

фарёд расад ва Хољаро ќавитар бар забон овард» -2, c. 211; …њар якро 

њазор уќобайн бизананд, то пас аз ин њеч касро зањра набошад, ки номи 

Хоља бар забон орад љуз ба некўї -2, c. 216; њоло бар (ба) забон бурдан; ба 

забон овардан “чизеро гуфтан, изњор кардан, баён намудан, ба хотир 

овардан” -270, љ. 2, с. 443, 449], бо касе забоне будан “бо касе паймон 

доштан” [Ва дигар сурат карданд, ки ўро бо аъдо забоне будааст ва 

мурод ба ин њадис омадани Салљуќиён ба Хуросон аст  -2, c. 511; њоло 

забон як будан “бо касе ањду паймон кардан, бо касе њамраъй будан” -270, 

љ. 2, с. 455] намунаи чунин ифодањо њастанд. Мањз њамин хусусияти ин 

гуна Ир-ро дар назар дошта, муњаќќиќ ва фарњангнигор М. Фозилов дар 

ваќташ ишора карда буд, ки “иборањои фразеологї як њодисаи тасодуфї 

набуда, ќонунї ва њатмї мебошанд. Онњо садњо сол чун  як ќисми 

барљастаи лексикаи забон мувофиќи ќонуну ќоидањои забони тољикї 

инкишоф ва такмил ёфта омадаанд. Албатта, дар давоми асрњо њам дар 

маъно ва њам дар шакли онњо таѓйироти куллї рўй додааст (таъкиди мо – 

Љ. С.)” [270, љ. 1, с. IX]. 
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  Иддае аз чунин ИР (2 адад)-и дар осори таърихї мављуда аз шакли 

имрўзаашон бо љузъњои алоњидаи худ фарќ мекунанд. Чунин тафовути 

љузъии таркиби ИР-ро дар мисоли забон баста гаштан “ба гуфтани чизе 

љуръат накардан, суханеро талаффуз карда натавонистан, хиљолат 

кашидан, хомўш мондан” […њама тахтњои мулуки олам андар он шаб 

нагун гашта буд, ки бомдод бидиданд ва њама мулукон он шаб забон 

баста гаштанд, ки ин сухан наёристанд гуфтан то бомдод - 12, с. 57; Ва 

чун хабари ќатли ў ба Баѓдод расид ва  салобати дини султон маълум 

шуд ва забони асњоби аѓроз ва азли уззол баста гашт, амирулмуъминин 

онро ба ињмод маќрун дошт... – 13, с. 256; њоло забон нагаштан (ба чизе); 

забон нарафтан  -270, љ. 2, с. 448, 449], бар забони касе рафтан “чизеро 

гуфтан, талаффуз намудан, ном бурдан, зикр кардан” [Ва њарчанд ин ду 

баёт хитоби ошиќест фарои маъшуќе, хирадмандонро ба чашми ибрат 

дар ин бояд нигарист, ки ин фоле будааст, ки бар забони ин 

подшоњ…мерафт  - 2, c. 121; њоло чизеро бар (ба) забон рондан - 270, љ. 2, 

с. 450] мушоњида кардан мумкин аст. 

 Дар ќиёс бо гурўњи фавќ теъдоди ИР-и бидуни дигаргунї аз 

садањои X – XIII то имрўз мустаъмал бештаранд. Тибќи њисоби мо, 

миќдори онњо 5 ададро дар бар мегирад. Чунин ИР аз лињози минбаъд 

мањдуд мондан ё фарох гардидани доираи маънояшон ду навъанд: 1. дар 

њар ду давра ба як маънои мушаххас истифода шудаанд; 2. дар муќоиса 

бо ќарнњои X – XIII њоло доираи маънояшон вусъат ёфтааст. Ба гурўњи 

аввал ИР-е мисли забон додан “бо касе ањду паймон кардан, ќавл додан”  

[...ва бар ман эътизод намуд ва ман ба хидмату њифзу њиросати давлат ва 

мумонаат аз арсаи мамлакати ў забон додаам ва мултазам шуда -13, с. 

105; њоло ба касе забон додан -270, љ. 2, с. 445], забони касе бурида бод “як 

навъи дашном” [Бањром ўро дашном доду гуфт: «Хомўш бош, ки 

забонат бурида бод, аз он дењ, ки туї, љуз моњигирон берун наёянд»  - 3, љ. 

1, с. 595], забон аз касе кўтоњ шудан “ба сабаби иштирок доштан дар коре 

љуръати дар бораи он гапзаниро надоштан, муттањам, гунањкор шудан” 

[Чун бигўянд, ки Худои азза ва љалла якест ва ман пайѓамбари Ўям, 
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Худои азза ва љалла аз эшон хушнуд шавад ва забони ман аз эшон кўтоњ 

шавад  - 3, љ. 1, с. 691] мансуб мебошанд. 

 Дар ФИР-и М. Фозилов шакли забони касе кўтоњ будан омадааст, 

вале мо гунаи забони касе кўтоњ шуданро дучор нашудем [270, љ. 2, с. 

447]. 

 Баръакси ифодањои фавќ ИР-и забонро нигоњ доштан, забон бар 

касе дароз гаштан дар муддати истифодаи беш аз њазорсолаи худ аз 

нигоњи маъно вусъат ёфта, аз якмаъної ба сермаъної майл кардаанд. 

Масалан, ибораи аввал дар осори таърихии ин давра, аз рўйи 

мушоњидањои мо, ба як маънои “худдорї намудан аз изњор кардани 

чизе”-ро дошта [Њамеша мардум забон бояд нигањ дошт ва љуз сухани 

некў набояд гуфтан ва љуз фол некў набояд задан, ки њар чї мардумон ба 

забон бигўянд, њамон фол бар ў биёяд  - 3, љ. 1, с. 175], њоло ба се маъно: 

1. забони худро ќатъ кардан, хомўш шудан; 2. аз гуфтани чизе худдорї 

намудан, мулоњиза намудан; 3. сирреро ошкор нанамудан [270, љ. 2, с. 

453] мустаъмал аст.  

 Њамин тавр, ибораи дуюм низ дар осори таърихии ќарнњои X – 

XIII фаќат ба маънои “њаќ ба љониби касе гардидан” мавриди истифода 

ќарор гирифта [Ва Абуљаъфари Утбї молњо асорат њамекард ва андар 

имороти хазинањо истиќсои балеѓ њаме ба љой овард, то забонњо бар вай 

дароз гашт ва вазорат аз Абуљаъфар бозситаданд ва ба Абумансур Юсуф 

ибни Исњоќ бидоданд… - 4, с. 193], дар айни њол дар шакли забони касе 

дароз шудан ба се маъно: 1. њаќ ба тарафи касе шудан; 2. далер гардидан; 

3. сергап, густох, мањмаддоно шудан [270, љ. 2, с. 445] ба кор меравад. 

 Аз байни вожањои соматикии наќши унсури мењваридошта дар 

таърихномањои даврони мазкур калимаи рўй низ то андозае фаъол аст. 

Аз рўйи њисоби мо вожаи номбурда њамчун унсури суробсоз дар таркиби 

7 адади ИР мавриди истифода ќарор гирифта, онњо аз лињози даврони 

гардишашон ягона нестанд. 3 адади онњо танњо дар даврони гузашта 

мављуд буда, минбаъд аз гардиш хориљ гардиданд. ИР-е мисли касеро аз 

рўи замин баргирифтан “несту нобуд кардан”[Бўсалама гуфт: «Њанўз 
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ваќти берун омадан нест, хамўш бояд будан, то он гањ, ки Воситро 

бикушоем ва Ибни Њубайраро бикушем ва Марвон аз рўи замин баргирем 

ва љањон аз душман пок кунем, он гоњ имомро берун оварем» -3, љ. 2, с. 

1411], касеро гуна аз рўй бишудан “таѓйир ёфтани њолати шахс” [Ва 

Иброњимро гуна аз рўй бишуд ва хост, ки баргардад ва бар он љо 

нанишинад  - 3, љ. 2, с. 1480], бар касе рўй гирифтан “бартарият пайдо 

кардан” [Боз Муњаммад ибни ал-Њузайн бар хавориљ рўй гирифт ва бад-

эшон таќвият љуст ва берун шуд, ба Фароњ шуд…-12, с. 143] мансуб ба ин 

навъанд.   

 Як адади ин гуна иборот дар давраи њозира ќисман ба дигаргунї 

дучор шудааст. Масалан, дар “Таърихи Байњаќї” ибораи ранг аз рўи 

касе бигаштан “таѓйир ёфтани њол аз таъсири њодисаи ногувор: аз тарс, 

беморї, бехобї ё дар натиљаи њодисаи ногуворе” [Ва аз гулшан устодам 

ба девон омад, аскудори Байњаќї расид, њалќа барафганда ва бар дар 

зада, устодам бигшоду ранг аз рўяш бигашт - 2, c. 387] дучор меояд. Ин 

ибора имрўз дорои се муодил: ранги касе кандан, ранги касе паридан, 

ранги нуќат намондан  дар гардиш ќарор дорад [270, љ. 2, с. 881, 882]. 

 4 адади чунин ИР њоло низ дар гуфтору навиштори тољикї ба кор 

рафта, баъзеяшон хусусияти якмаъної ва бархе вижагии чандмаъної 

пайдо намудаанд. Иддае аз ибороти зайл низ фаќат хоси забони як 

таърихномаи муайян, баъзе дар чанд осори таърихї ба кор рафтаанд. 

Чунончи, иборањои рехтаи рўй бо рўй омадан “дучор шудан бо касе” [Ва 

чун сипоњ рўй ба рўй омаданду саф баркашиданд, Бањром пеши душман 

берун шуд танњо ва њар шамшере, ки бизадї, марде ба ду ним кардї…- 3, 

љ. 1, с. 516; њоло рў ба рў омадан \ шудан 1. бо касе дучор шудан, 

бархўрдан; 2. мулоќот кардан  -270, љ. 1, с. 926], рўй ба касе / чизе нињодан 

“майл намудан ба касе” [Сайф аз он љо рўй ба дари Кисро нињод ва 

мегуфт: «Агар аз вай сипоњ бозёбам, нек ва илло бар сари гўри падар 

бинишинам, то њам он љо бимирам» -3, љ. 1, с. 566; њоло рў нињодан 1. сар 

кардан; 2. майл кардан мас., ба таназзул, тараќќї - 270, љ. 2, с. 925] фаќат 

дар тарљумаи «Таърихи Табарї» ба назар расиданд.  
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Аммо ИР-и ба рўи касе чї гуна нигаристан [Бо Муњаммаду ёронаш љанг 

макунед, ки эшон њама хешони шумоянд, чї гуна нигаред андар рўи эшон 

ва шамшер чї гуна занед?  -3, љ. 1, с. 755; Вай бигиристу гуфт: «Надонам 

дар рўйи худованд чун нигарам» -2, c. 575; њоло рўй нашудан  1. љуръат 

накардан; 2. шарм доштан  -270, љ. 1, с. 934], рўй турш  кардан [Бўњузайфа 

писари Утбаро дид, рўй турш карду гуфто: «Ё Бўњузайфа, магар туро 

андўње омадааст аз бањри падару бародару амм?» - 3, љ. 1, с. 764; 

Њорунаррашид аз ин љавоб сахт тира шуд, чунонки он њадя бар вай 

мунаѓѓас шуд ва рўй турш карду бархост аз он хазро ва бирафт - 2, c. 457] 

дар ду адади чунин осор ба кор рафтаанд. 

 Аз тањлили мисолњои фавќ бармеояд, ки ВФ низ мисли калимањои 

муќаррарии забон гузаштаи тўлонї доранд. Њар кадоми онњо њамчун 

инъикоскунандаи ин ё он воќеияти таърихї аз даврони куњан то њол дар 

гардиш ќарор доранд. Ба чунин вижагии ин гурўњи унсурњои луѓавї 

ишора намуда, профессор Њ. Маљидов таъкид намудааст, ки “албатта, 

барои муќаррар кардани сарчашмаи њар яке аз чунин воњидњои 

фразеологии забони муосири тољикї ба љузъ такя ба чунин ќайдњои 

умумии муњаќќиќон боз тадќиќоти амиќи муќоисавиро низ ба анљом 

расонидан лозим меояд. Танњо дар њамин сурат манбаи пайдоиши њар як 

ибораи рехтаи имрўзаи тољикиро бо аниќии том арзёбї кардан мумкин 

аст” [64, с. 292].  

 Њамин тавр, иддае аз вожањои соматикии дигар низ чун калимањои 

мењварии ин гуна ИР мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Аз тањлилу 

ќиёс бармеояд, ки теъдоди онњо назар ба чанд вожаи дар фавќ 

тањлилгардида кам буда, аз лињози дар њама давр гардиш доштан \ 

надоштанашон ягона нестанд. Масалан, ибораи пой аз љое берун нињодан 

“даст задан ба кори зишт” [Ва ќурби сад ѓулом аз кибори мамолики ў, ки 

њар як ифрите аз афорити унс буд ва фиръавне аз тавоѓити башар, пой аз 

љодаи ростї берун нињоданд -13, с. 15]  намунаи ИР-е бо љузъи пой аст, ки 

дар айни њол дар он шакл (пой аз љое берун нињодан) аз истифода монда, 

бар ивазаш муодили пои худро бељо мондан “кори зишт, ношоиста 
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кардан, ба роњи бад даромадан” [270, љ. 1, с. 851] ба гардиш ворид 

шудааст. 

 Бархе аз ИР-и љузъи пойро дошта дар давраи њозира бо дигаргунии 

љузъї ба кор мераванд. Ибороти ба по афгандан «барпо намудан, бино 

кардан» [Ва аз он љо ба Ѓазнин омаду Зобулистон бигирифт ва 

шористони Ѓазнинро бино ба по афганд -4, с. 172] намунаи чунин навъи 

ифодањо мебошад. 

 Аз мисолњо аён аст, ки њар кадоми чунин ИР дорои махсусиятњои 

шаклї буда, бо љилоњои маъноии хоссаи худ, мавридњои истифодаашон 

барои инъикоси муассири љињатњои мухталифи њаводиси замон кўмак 

намудаанд.  

 Ба гурўњи ибороти рехтаи изофии дар даврони баъдї аз истифода 

монда ё тањаввулёфта пушти касе будан “њимоятгар, мудофиакунандаи 

касе будан” [Ё амирулмуъминин, агар нияти рафтан дорї, мо туро 

фармонбардорем ва агар тадбири мо хоњї, ман савоб он бинам, ки ту 

наравї ва сипоњсолоре берун кунї ва бифиристї ва ту пушти эшон бошї, 

то агар мадад бояд, бифиристї ва агар њазимат афтад, сўи ту оянд - 3, љ. 

2, с. 995; њоло пушту паноњи касе будан  -270, љ. 2,  с. 868], пушти хеш 

гирифтан “фирор намудан” [То Муњаммад ибни Восил нигоњ кард, то дањ 

њазор мард ба як љо аз они ў кушта шуд, Муњаммад ибни Восил ба 

њазимат бирафт ва ба дами Сарбиљон пушти хеш гирифт ва Яъќуб бар 

аќиби ў шуд, то ў ба кўњ даршуд  - 12, с. 177-178] мансуб  мебошанд. 

 Њиссаи дигар њоло бо таѓйироти таркибашон мустаъмаланд. ИР-и 

дандон боз кардан “бо касе хусумат доштан” [Ва Мунтасир аз пеш 

бархост ва ба љониби Ќањистон рафт, чи дар њамин љањон мањрабе 

намеёфт ва ваљњи маќсаде намедид ва њар куљо рўй метофт, аждањои офат 

дандон боз карда меёфт ва ба њар љониб, ки мешитофт, шери мењнат 

чангол тез карда пазира медид  -13, с. 147; њоло дандон тез кардан 1. бо 

касе хусумат, кина варзидан; 2. тамаъ доштан - 270, љ. 1,  с. 292], ангушт 

фурў бурдан “моту мањбут шудан” [Ва ал-Ясаъро ба Хоразм рамаде сахт 

њодис шуд ва тоќати мусоќоти он алам надошт, аз сари заљрату малолат 
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ангушт фурў бурд... – 13, с. 213; њоло ангушти њайрат ба лаб бурдан -270, 

љ. 1, с. 27], ангушти њайрат (тањайюр) (ба дандон) газидан 1. њайрон 

шудан, дар њайрат мондан, тааљљуб кардан; 2. моту хомўш шуда мондан  

- 270, љ. 1, с. 26] ва дањњои дигар аз љумлаи њамин гуна унсурњои рехта 

мебошанд. 

 Лозим ба ќайд аст, ки шумори ИР-и феълии пешояндї минбаъд аз 

гардиш монда хеле кам мебошанд. Аз рўи мушоњидањои мо ба чунин 

навъи иборот фаќат мўй дар кори касе нахазидан “кореро бе камбудї 

анљом додан” мансуб аст: В-аз Бумансури Муставфї шунудам-ва ў он 

сиќаву амин буд, ки мўй дар кори ў натавонистї хазид ва нафсе бузургу 

ройе равшан дошт… [2, c. 452]. 

 Баръакси навъи боло теъдоди ИР-и феълии ќисман дигаргашта 

бештар буда, онњо дар натиљаи бар ивази як исми таркиби ибора 

истифода гардидани њамин навъи вожа, ба љойи феъли содаи таркиби 

иборот бакорравии феъли таркибии номї, таѓйири пешоянди таркиби 

онњо, тахфиф ё афзоиши љузъњои онњо тањаввули шаклиро паси сар 

намудаанд. Ибороте амсоли ларза ба андоми  касе афтодан “њаросидан, 

тарсидан, ба вањм афтодан” [Ва чун  Афшин ин сухан бишнид, ларза бар 

андоми ў уфтод ва ба дасту пой бимурд ва гуфт, ки: «Пайѓоми худованд 

ба њаќиќат мегузорї ?» - 2, с. 227; њоло дили касе ларзидан -270, љ. 1, с. 

375], якто мўйи касеро наозордан “ба касе њељ осебе расонида 

натавонистан” [Агар якто мўи вай биёзорї, аз ин љо бознагардам, то 

турову пайвастагони туро берун наёрам ва бар дор накунам  - 3, љ. 2, с. 

1248; њоло як тор мўйи касеро кам карда натавонистан; як тори мўйи касе 

кам шавад -270, љ. 2, с. 497], касеро бимолидан «касеро танбењ кардан»  

[Ва Хоља сахт хоњон буд, ки бањона мељуст бар Њасирї, то вайро бимолад, 

ки донист, ки ваќти нек аст - 2, c. 211; њоло гўши касеро кашида мондан \ 

гўши касеро тоб додан \ гўши касеро тофтан -270, љ. 1, с. 260, 263] ва 

дањњои дигар мисоли њамин гуна ВФ мебошанд. 

 Дар байни чунин ИР онњое низ мављуд мебошанд, ки дар баробари 

дигаршавии љузъии шаклашон доираи маънояшон низ вусъат ёфтааст. 
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Масалан, дар тарљумаи “Таърихи Табарї” ибораи касеро  дар миён 

гирифтан ба маънои “ињота кардан, миёнагир намудан” истифода 

гардидааст: Ва Ибни Њозимро дар миён гирифтанд ва аз аспаш 

бияфканданд [3, љ. 2, с. 1225]. 

 Аммо дар давраи њозира ањли адаб ин ибораро дар ду шакл: ба миён 

гирифтан [1. касеро миёнагир кардан; 2. насињатборон кардан - 270, љ. 1, 

с. 634] ва касеро миёнагир кардан [1. ба касе аз њар тараф гап задан; 2. 

касеро ба маломат ё насињат ба муросо овардан; 3. касеро ба чизе розї 

кунондан - 270, љ. 1, с. 639] ба ду-се маъно ба кор бурдаанд. 

 Аз маводи таърихномањои зикршуда бармеояд, ки фаровон ба кор 

бурдани ин гуна ИР яке аз суннатњои дерин будааст. Масалан, дар 

љумлаи зерини тарљумаи “Таърихи Яминї” ду ибора: дандон боз кардан 

ва чангол тез кардан дучор мегардад, ки яке њоло аз истифода хориљ 

шудааст (чангол тез кардан), дигаре дар шакли тањаввулёфтаи ба касе 

дандон доштан “ба касе ѓараз, хусумат доштан; кина варзидан” [270, љ. 1, 

с. 277] дар гардиш аст: Ва Мунтасир аз пеш бархост ва ба љониби 

Ќањистон рафт, чи дар њамин љањон мањрабе намеёфт ва ваљњи маќсаде 

намедид ва њар куљо рўй метофт, аждањои офат дандон боз карда меёфт ва 

ба њар љониб, ки мешитофт, шери мењнат чангол тез карда пазира медид 

[13, с. 147].  

 Бо иборањои аљал чанг ба гиребон ёзидан ва дандон тез кардан низ 

њамин њолат рўй додааст: Ва чун Љандбол зањмати мавокиб ва садамаи 

марокиби султон дид, донист, ки аљал чанг ба гиребон ёзидааст ва 

малакулмавт дандон бар ќалъи ў тез карда... [13, с. 262].  

 Дар хусуси ибораи дуюм Дењхудо мулоњизаронї карда, онро 

“часпидан; баробар кардан; хусумат варзидан; ва кина хостан; тамаъ 

доштан ва њарису ознок гардидан; ба худ ваъдаи он додан” шарњ додааст 

[277, љ. 7, с. 11129]. 

 Њоло ибораи мазкур дар шаклњои дандон тез кардан, дандон тез 

намудан дар ифодаи маъноњои: 1. бо касе хусумат, кина варизидан; 2. 

тамаъ доштан [270, љ. 1, с. 292; 266, љ. 1, с. 322] ба кор меравад. 
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 Њамин тавр, чунин ИР аз љониби муаллифон ё мутарљимони 

таърихномањо истифодагардида њамчун яке аз воситањои муњиму 

барљастаи бањодињии муаллифону мутарљимони осори таърихї ба 

њодисањо, тавсифи ашхоси алоњида наќш дошта, мањз ба туфайли 

корбурди чунин унсурњои забон сухани соњибони  чунин осор љонноку 

пурќувват гардидааст. 

 Ќариб кулли ИР бо љузъи вожањои соматикии дар таърихномањо 

дарљёфта бо хусусияти мањдудмаъноии худ фарќ карда, бо гузашти замон 

тадриљан доираи маънояшон вусъат ёфтааст. Ин аст, ки аксари онњо дар 

давраи имрўзаи инкишофи забони тољикї аз ду то се-чор маъноро соњиб 

шудаанд.  

 

2.2.2. ВФ-и феълї бо вожањои тољикиву арабї 

 Аз назари тањлил гузаронидани силсилаи калони ИР-и феълии 

таърихномањои садањои X- XIII бар он гувоњї медињад, ки гурўњи 

муайяни унсурњои иќтибосї, ба хусус арабї дар таркиби ин гуна иборот 

гоњ ба таври фаъол ва гоњ  ањёнан мавриди истифода ќарор гирифта, 

якљоя бо вожањои аслии тољикї дар ифодаи маъноњои мухталиф ширкат 

кардаанд.  

 Тањлили дараља ва миќдори корбурди ин гуна калимањо дар 

таркиби чунин иборањо нишон медињад, ки дар аксар маврид танњо як 

унсури иќтибосї, дар њолатњои бисёр кам ду ё се адади чунин вожањо 

њамчун љузъњои људонопазири ИР ба кор рафтаанд. Чунин иборањо низ 

аз рўйи иштироки вожањои соматикї ва ѓайрисоматикї ба ду навъ људо 

мешаванд: 1. ИР-и дар таркиби худ вожањои соматикї дошта; 2. ИР-и аз 

калимањои ѓайрисоматикї ташаккулёфта. Њар кадоми чунин ИР 

мувофиќи мустаъмал буданашон дар як ё чанд асар ба ду навъ људо 

мешаванд: 1. истифодаашон дар як таърихнома; 2. мављуд буданашон 

дар чанд осори таърихї. Чунончи, дар чанд маврид дар таърихномањои 

алоњидаи ин давра бо ИР-и дар таркиби худ вожаи соматикии дил дошта 
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метавон дучор гардид, ки яке аз љузъњояшон калимаи иќтибосии арабї 

аст.  

1.Онњое, ки аз љониби фаќат муаллифон ё мутарљимони таърихномањои 

алоњида истифода гардидаанд (мо вожањои иќтибосии дар таркиби 

чунин ИР мављударо бо курсив ишора кардаем-Љ.С.). Дар бархе аз ин 

гуна иборањо калимаи иќтибосии машѓул ба кор рафтааст. ИР-и 

дилмашѓул шудан “хавотир шудан” намунаи чунин мисолњост: ...ў чун 

пасу пеш лашкар бинад ва аз љонибайн дилмашѓул шавад, заъфи дил ва 

вањни њоли ў зиёдат гардад [13, с. 49]. ...амир Носируддин ба Хуросон 

омад ва Абуалї дилмашѓул шуд [13, с. 223]. Дар ФЗТ мо ин ибораро дучор 

наомадем, дар “Луѓатнома”-и Дењхудо ибораи мазкур “музтариб, 

мушавваш, нигарон шудан” шарњ ёфтааст ва дар ифодаи чунин  маъно аз 

“Таърихи Байњаќї” ва тарљумаи “Таърихи Яминї” шоњид зикр 

гардидааст [277, љ. 7, с. 9722]. 

 Дар забони адабии њозираи тољикї ИР-и дили касе танг шудан “зиќ 

шудан, ѓамгин, малул, озурдахотир шудан” [270, љ. 1, с. 390] ба кор 

меравад, ки онро метавон муодили имрўзаи дилмашѓул шудан њисоб кард. 

2.Њиссае аз чунин ИР баръакси хели фавќ дар чанд таърихнома мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд. Мо ин љо метавонем танњо ду ибора- дил 

ќавї доштан “нотарсї зоњир кардан” ва аз чизе, коре дил фориѓ карданро 

ба маънои “осуда гардидани хотир” орем: Пас гуфт: «Ту ва ёрон дил ќавї 

бояд дошт, ки бештари сипоњи ман ва бузургон њама хавориљанд ва 

шумо андар ин миёна бегона нестед» [12, с. 171].  Дил ќавї дор ва њар гоњ 

ки њољат ояд, ман мадади туям [2, c. 255]. Чун Мањдї дил  аз кори 

Муќаннаъ ва сапедљомагон фориѓ кард, саворон фиристод… [9, с. 35]. Ва 

чун Салм аз шуѓли Мовароуннањр дил фориѓ кард, вилояти Систон мар 

Талња ал-Талњотро бидод ва ўро Талња ибни Абдуллоњ ал-Хузої 

гуфтандї [4, с. 142; ниг. инч. с. 153, 169, 205, 238].  

 Миќдори ИР-и дар таърихномањо зикршуда ва имрўз ќисман 

таѓйирёфтаи як љузъашонро вожаи иќтибосии арабї дарбаргиранда низ 

кам мебошанд. Масалан, дар як маврид муаллифи “Таърихи Байњаќї” 
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маънои “ба гумони бад водор кардани касе”-ро бо ёрии ибораи дили 

касеро табоњ кардан баён намудааст: Гуфт: «Суд надорад, ки дили ин 

худованд табоњ кардаанд» [2, c. 512]. 

Дењхудо дар “Луѓатнома”-аш шакли дил (-и касе) табоњ шудан 

«бадгумон шудан»-ро зикр кардааст [277, љ. 7, с. 10988], вале дар мавриди 

дили касеро табоњ кардан хомўш мондааст. 

Ба тахмини мо, дар давраи њозираи инкишофи забони тољикї муодили 

ибораи фавќ дили касеро сиёњ кардан [1. бо хабаре ё гапе касеро ѓамгин, 

андўњгин кардан; 2. мушавваш кардан - 270, љ. 1, с. 389] аст. 

 Ибораи ќарор аз дил шудан “бетоќат шудан” намунаи дигари 

чунин ИР мањсуб меёбад: ...ва озоду бандаи ў аз ў ноумед шуданд ва 

лањза ба лањза аз хавфи вуќўи мањзур ва сатвати он мутаљаббири мавтур 

њуш аз танњо мерафт ва ќарор аз дилњо мешуд [13, с. 292].  

 Њоло дар байни тољикон ифодаи беќарор шудани дил маъмул аст. 

 Чанде аз ин гуна иборањо бо вуљуди сипарї гардидани чандин 

садсола ба њамон шакли пешинаашон дар забони тољикї гардиш доранд. 

Баъзеи чунин иборањо фаќат дар як асари мушаххас ба назар расиданд. 

Иборањое чун дил ба касе ќарор гирифтан “ба касе эътимод кардан” [Ва 

чунонки султон ба охир дида буд, дилам бар Ањмади Абдуссамад ќарор 

мегирад, ки лашкаре бад-он бузургї ва Хоразмшоњи мурдаро ба Омўй 

донад овард…-2, c. 407], дили касе ќарор гирифтан “ором шудан” [Ва дар 

ин миён амир Исмоилро дидам аз дур, хостам, ки фуруд оям, ба љону 

сари хеш савганд додам, ки фурў маой, дили ман ќарор гирифт ва маро ба 

саропарда фуруд овард  - 9, с. 163], касеро ќуввати дил додан “далер 

кардани касе” [Худро фароњам бигирифт ва киштї аз миёни  Љайњун 

бозгардонида буд, то кадхудояш Ањмади Абдуссамад ўро ќуввати дил дод 

- 266, c. 385; њоло ќуввати дил шудан «боиси дилбардорї, тасаллии хотир 

шудани чизе ба касе, рўњбахш шудан» -270, љ. 1, с. 554], аз дил хидмат 

кардан “содиќона хидмат кардан” [Чун лашкар ба Њирот расид, султон 

Масъуд барнишасту ба сањро омад бо шавкатеву уддатеву зинате сахт 

бузург ва фављ-фављ лашкар пеш омаданду аз дил хидмат  карданд…- 2, 
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c. 99], њушу дил ба хидмати касе будан «дар фикри мадади касе будан» 

[Ва мо бандагонро њама њушу дил ба хидмати вай буд, то имрўз, ки 

саодати он биёфтем - 2, c. 101], дил дар таваккул бастан [Ва дар  ин 

рўзгор амир дар кору ахбори Субошї бипечид ва њама сухан аз ин 

мегуфту дил дар таваккул баста ва фармуда буд, то ба роњи Ѓур 

саворони мураттаб нишонда буданд овардани ахборро, ки муњимтар 

бошад -2, c. 571] мисоли чунин унсурњои рехта њастанд. 

 Њамин тавр, дар таркиби дигар ИР-и феълї, ки як љузъашонро 

вожањои соматикї дар бар мегирад, калимањои алоњидаи иќтибосии 

арабї омадаанд, ки бархе аз онњо њоло архаистї шудаанд, вале ќисми 

бештарашон то имрўз боќї мондаанд. Њамчун унсури суробсоз дар 

бахши бештари чунин иборањо вожањои соматикии сар, даст ва теъдоди 

камашон калимањои чашм, чанг \ чангол ба кор рафтаанд. Дигар ин ки 

иддае аз ин гуна иборањо њоло дар он шакл дар забони тољикї истифода 

намешаванд. Чунончи, сар ба гиребони узлат фурў бурдан “дар танњої 

ќарор доштан” [...ба теѓи обдор ва раъйи њушёр музмањиллу муталошї 

гардониданд, то ањди батолат сар ба гиребони узлат фурў бурданд ва пой 

дар домани адаб кашиданд ва даст аз шаторат боздоштанд ва рўй ба 

њирафу синооти хеш оварданд - 13, с. 294] намунаи чунин ИР мебошад. 

 Гоњо дар таркиби ин гуна ИР ду адад калимаи иќтибосии арабї 

истифода шудаанд. Масалан, дар ифодањои аз михлаби (чанголи) аљал 

берун андохтан вожањои арабиасли михлаб, ки маънои “панљаи 

њайвоноти даранда”-ро дорад ва аљал ба мушоњида мерасанд: Ва Фоиќ 

чун ба шатти Љайњун расид, киштї наёфт ва ба њилате худро аз михлаби 

(чанголи) аљал берун андохт ва аз об гузар  кард ва ба љониби Балх рафт 

[13, с. 78].  

 Тањлили маводи гирдомада нишон медињад, ки аѓлаби ин навъи 

ибороти дар таърихномањои асрњои X-XIII  мустаъмал дар давраи 

њозира низ њамчун ИР-и фаъол дар истифода ќарор доранд. Аз рўйи 

мушоњидањои мо аксари ин гуна иборотро муаллифи “Таърихи 

Байњаќї”-ву  мутарљими “Таърихи Яминї” ва камтарашонро 
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муаллифони “Таърихи Систон”-у “Зайн-ул-ахбор” ва мутарљими  

“Таърихи Табарї” истифода намудаанд. Чунин ИР мувофиќи дар 

даврони минбаъда афзуда шудани доираи маънояшон ягона нестанд. 

Чанде аз онњо ё муодили имрўзаашон минбаъд низ ба њамон маънои дар 

таърихномањо омада гардиш доранд. Чунончи, тану љон фидои касе 

будан “ба касе содиќ будан” [Њама гуфтанд: «Тану љони мо фидои номи ту 

бодо! Агар фармон дињад, љанг кунем» - 12, с. 317], дарди саре таваллуд 

гаштан /нагаштан «ѓурбат ва ташвиши барзиёд гардидан \ нагардидани 

чизе ба касе» [Гуфтанд: «Шатате нахостааст ин љавон, агар ўро бад-ин 

иљобат карда ояд, фоида њосил шавад, яке он ки аз љониби ў эйманї 

уфтад, ки низ дарди сареву фасоде таваллуд нагардад…» - 2, c. 542; њоло 

дарди сари зиёдатї шудан  -270, љ. 1, с. 300], дунё пеши чашм чун пашша 

будан [Ва чун ба њазрати султон пайваст, ба истиќболи ў берун омад ва 

дар иљлолу таъзими ў муболиѓат кард ва бо ў аз зару сим ва хайлу анъом 

чандон инъом кард, ки дар вањм нагунљад ва дар њиммати башарийят 

наёяд, магар дар њиммати подшоњони султон, ки дунё пеши чашми ў чун 

пашша бевазн ва чун хок беваќъ (беэътибор) бувад - 13, с. 249] аз љумлаи 

њамин гуна ИР мебошанд.  

 Агарчи баъзе иборањои ба шаклњои фавќ шабењро муаллифони 

луѓатномањо шарњ додаанд, вале эзоњи гунаи дар таърихномањо 

зикргардидаро мо аз ин гуна фарњангномањо пайдо карда натавонистем. 

Чунончи, ибораи дасти (касеро) ќавї доштанро А. Дењхудо “пуштибонї 

ва таќвият кардани ў” эзоњ додааст  [277, љ. 7, c. 10805], аммо гунаи даст 

ќавї гаштан дар ин луѓатнома ба назар нарасид: …Бонња андар он миён 

кушта шуд ва лашкариёнаш њама њазимат шуданд ва дасти Ањмади 

Йинолтегин ќавї гашт [4, с. 235]. 

 Бархе аз ИР-и мањдудмаънои дар осори таърихии ин давра 

мустаъмал њоло хусусияти сермаъної зоњир намудаанд. Масалан, дар 

љумлаи зерини тарљумаи “Таърихи Яминї” ибораи чанг дар гиребони 

аљал задан ба маънои “маѓлубнопазир будан” истифода шудааст: Ва 

кумоти љунуд ва хумоти љуюши ў чун шери шарза, ки њангоми љанг чанг 
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дар гиребони аљал занад ва дар ваќти набард чун гард бо боди њаво 

баровезад, дар муборазат омаданд [13, с. 124].  

 Њоло ИР-и чанг заданро тољикон ба ду маъно: 1. бо коре машѓул 

шудан, ба коре ќасд кардан; 2. ба чизе, касе дарафтодан, часпидан [270, љ. 

2, с. 358] истифода мекунанд. 

 Иддае аз ин гуна ИР-и дар давраи њозираи инкишофи забони 

тољикї дорои ду ё се муодил шудаанд. ИР-и рўй ба љонибе тофтан “ба 

самте равона шудан” [..ва њар ду ѓирори посу нуоси ў аз масокини љуфун 

нифору фирор гирифт ва рўй ба љониби Њинд тофт... – 13, с. 267] њоло 

дорои муодилњои: рўй гардонидан: 1. дилмонда шудан; 2. алоќаи худро 

кандан, рад кардан; 3. худдорї кардан [270, љ. 1, с. 927], рўй тофтан: 1. аз 

касе, чизе рўй гардонидан; 2. касе, чизеро рад кардан, инкор намудан, 

ќабул накардан; 3 саркашї кардан [270, љ. 1, с. 942] шудааст, ки њар 

кадоме ба се маъно гардиш дорад. ИР-и сар ба тоат даровардан «тобеъ 

гардидан» низ аз ќабили чунин ВФ аст: Баъд аз он мардуми он 

ќасаба…сар ба тоати ў дароварданд ва њисорро таслим доштанд [12, с. 

313].  

 Дар давраи имрўза ИР-и фавќ се муодил пайдо кардааст, ки 

баъзеяшон танњо як маъно ва иддае дорои ду маъно мебошанд: сари 

итоат хам кардан «мутеъ шудан, таслим гардидан» [270, љ. 2, с. 41]; сари 

таслим хам кардан: 1. изњори итоат кардан; 2. ќоил шудан [270, љ. 2, с. 

62]; сар фаровардан: 1. тобеъ шудан, итоат кардан; 2. розї шудан [270, љ. 

2, с. 64]. 

 Аз шоњидњои зикрёфта аён аст, ки чунин ИР дар таркиби худ танњо 

як калимаи арабї доранд, аммо дар осори таърихии ин давра вуљуди ду 

вожаи арабиасл низ дар доираи ин гуна иборањо мушоњида мешавад. 

Љони азизи хеш дар хатар андохтан “дар њолати фалокат ќарор доштан” 

[Низак гуфт: «Айюња-л-амир, макун ва панди ман бипазир ва пеши ў 

машав ва љони азизи хешро дар хатар маяндоз» - 3, љ. 2, с. 1448], љону мол 

фидо кардан “тамоми дороии худро сарф кардан” [Ва Майњам ба Буст 

бирафт бо сипоње сохта, љону мол фидо карда, ки: «Мо мењтаре ёфтем, аз 
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ёдгори подшоњи хеш ва аз хидмати бегонагону бандагон растем»  - 12, с. 

243] намунањои њамин гуна ИР мебошанд.  

 Иддае аз чунин ИР низ дар давраи њозира дорои якчанд муодил 

гардидаанд, ки онњо дар ифодаи як маънои мушаххас ё чанд маъно ба 

кор мераванд. Чунончи, худро ба дасти хеш дар вартаи њалокат 

афкандан “худро дар хатар андохтан” [...то мусоадати Фоиќ фурў гузошт 

ва роњи мубоадат пеш гирифт ва худро ба дасти хеш дар вартаи њалок 

афканд ва ба пои хеш ба доми мењнат рафт [13, с. 100] аз ќабили њамин 

гуна ИР буда, муодилњои имрўзааш ба худ кафан дўхтан “боиси 

њалокати худ гардидан” [270, љ. 2, с. 320], худро ба теѓу табар задан, 

худро ба обу оташ задан [1. ба њељ душворї ва мамониат нигоњ накарда, 

ба коре иќдом намудан, кўшишу ѓайрати зиёде кардан; 2. њаёти худро ба 

хатар андохтан - 270, љ. 2, с. 311-312] мебошад. 

 Баъзан дар таркиби ин навъи иборањо мо бо корбурди се адад 

вожаи арабї дучор мегардем. Масалан, дар ИР-и љони касеро аз вартаи 

њалок халос додан метавон бо вожањои арабиасли варта, њалок ва халос 

дучор шуд: ...њикоят кунам, ки Борї таоло дар њаќќи ман чї фазле азим 

ва  анъи љасим фармудааст ва љони ман аз вартаи њалок халос дод [13, с. 

217]. 

 Њоло ибораи љонро халос кардан хусусияти сермаъної зоњир 

намуда, дар баёни: 1. аз чанголи марг халос ёфтан; 2. аз ташвиши касе, 

чизе озод гардидан [270, љ. 2, с. 665] мавриди истифода ќарор дорад. 

 Њамин тавр, ВФ-и дар таърихномањои садањои X-XIII мављуда њам 

аз нигоњи маъно, њам сохтор гурўњњои мухталифро дар бар гирифта, дар 

таркиби онњо вожањои соматикї ба сифати унсурњои мењварї ва 

суробсоз наќши калон доранд ва бархе дар тўли њазор сол ва баъзе фаќат 

як даврони муайян гардиш карда, дар ифодаи мафњумњои зарурии њаёт 

истифода шудаанд. 

 Наќши кулли вожањои соматикии дил, даст, рўй, чашм ва м. и. дар 

бунёди унсурњои рехтаву устувор њамчун унсури суробсоз ягона набуда, 

дар ин вазифа баъзеяшон басо фаъол ва бархе хеле кам ба кор рафтаанд. 
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 Чунин унсурњои рехтаву устувор дар баъзе осори таърихї фаровон 

ба мушоњида мерасанд (мисли “Таърихи Байњаќї”, тарљумаи“Таърихи 

Яминї”), бархе дар чанде аз онњо дида мешаванд (тарљумаи “Таърихи 

Табарї”, “Таърихи Бухоро”, “Таърихи Систон”) ва иддае фаќат хоси 

забони як таърихнома (монанди“Таърихи Байњаќї” ё тарљумаи“Таърихи 

Яминї” ) њастанд. 

 Кулли чунин ИР дар таърихномањои ќарнњои X-XIII ба як маънои 

мушаххас ба кор рафта, дар давраи њозира маънояшон вусъат ёфтааст. 

 Дар байни чунин унсурњои забон онњое низ вуљуд доранд, ки дар 

давраи њозираи инкишофи забони тољикї дар чанд шакл ба кор 

мераванд ё дар осори таърихии  садањои X-XIII ба як маъно мустаъмал 

буда, њоло доираи маънояшон вусъат ёфтааст. 

 Миќдори фаровони ин гуна ВФ дар таърихномаи Байњаќї ва 

тарљумаи “Таърихи Яминї” мушоњида гардида, онњо бо нодир 

буданашон фарќ мекунанд. 

 Дар аксар маврид кулли вожањои таркиби ИР-и таърихномањоро 

унсурњои аслии тољикї ташкил дода, њолатњои дар радифи чунин 

калимањо вуљуд доштани иќтибосњои арабї низ ба назар мерасад. 

 Дар таркиби баъзе ИР як адад, дар њиссаи дигар ду, дар сеюмї се 

адад вожањои арабї ба назар мерасанд. Калимањои алоњидаи арабиасли 

таркиби ин гуна ИР њам дар садањои  X-XIII, њам имрўз њамчун унсури 

фаъол гардиш доранд, бархе аз онњо на танњо дар давраи њозира, балки 

дар њамон гузаштаи дур низ доираи мањдуди истифода доштанд. 
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     БОБИ III 

 МАНСУБИЯТИ ЗАБОНИИ ВОЖАЊОИ ТАРКИБИ ВФ-ИИ  

     ЃАЙРИСОМАТИКЇ  

 Вожањои дар таркиби ВФ-ии дар осори таърихии садањои X-XIII 

мустаъмал аз он дарак медињанд, ки аз ќадимулайём дар як гурўњи 

калони онњо воњидњои луѓавии мухталифмаъно мавриди истифода ќарор 

гирифта, баъзеяшон њамчун унсурњои суробсоз дар бунёди силсилаи 

калони ин навъи захирањои луѓавии забон њисса гузоштаанд.  Бояд гуфт, 

ки дар ташаккули ВФ-ии ин гурўњ низ мисли ВФ-ии дар таркибашон 

вожањои соматикї мављуда наќши калимањои мењвариро боз њам 

унсурњои луѓавии аслии тољикї ташкил медињанд, вале дар радифи ин 

гуна воњидњои луѓавї дар њиссае аз онњо чунин наќшро калимањои 

иќтибосї низ бозидаанд.  

 Тањлил нишон медињад, ки дар таркиби ВФ-и забони ниёгонамон 

аз байни иќтибосњои забонњои мухталиф асосан калимањои арабиасл ба 

мушоњида мерасанд ва онњо якљоя бо вожањои аслии тољикї дар баёни 

матлаб барои муаллифон ва мутарљимони  осори таърихї мадад 

расонидаанд.  

   

3.1.Вожањои аслии тољикї-асоси  ВФ 

 Ба риштаи тањлилу ќиёс кашидани вожањои таркиби ВФ-и дар 

осори таърихї зикргардида нишон медињад, ки наќши муњиму 

аввалдараљаро дар бунёди онњо калимањои аслии тољикї ташкил 

медињанд. Агар кулли чунин захираи луѓавии забон аз рўйи вазифаи 

номбаркунандагиву мухобиротї бо якдигар муќоиса карда шавад, 

маълум хоњад шуд, ки онњо, пеш аз њама, ба ду навъи асосї: ВФ-ии номї 

ва феълї људо мешаванд. 
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3.1.1.ВФ-и номї 

 Маълум аст, ки дар забони адабии њозираи тољикї  ТФ аз љињати 

сарчашмаи ташаккул ягона набуда, баъзеяшон аз пешоянду исм, бархе аз 

ду ё зиёда вожањои мустаќилмаънову пешояндњо ё пайвандаки – у, ё ки 

такрори айни як калима ва дар байни он љойгиршавии пешояндњои 

алоњида ба  вуљуд меоянд [60, с. 38-39; 180, с. 305-332]. Аммо ќиёси 

маводи таърихномањои даврони мавриди тањлил нишон медињад, ки 

бештари чунин унсурњои забон ба тавассути такрори айни як калима ва 

дар байни онњо љойгиршавии пешояндњо ба вуљуд омадаанд. 

 Мувофиќи он ки чунин воњидњои устувору рехтаи забон ба 

тавассути вожањои кадом забон ба вуљуд омадаанд, онњоро ба ду навъ 

метавон људо намуд:   

 

3.1.2. ВФ-и номї бо вожањои аслии тољикї 

 Аз назари тањлил гузаронидани воњидњои рехтаву устувори дар 

таърихномањо сабтшуда шањодати он аст, ки дар шаклгирии таркибњои 

мазкур такрор омадани айни як калима ва дар байни онњо мавриди 

истифода ќарор гирифтани пешояндњои ба ва то ба назар мерасад. 

Мисли забони адабии њозираи тољикї [180, с. 328] дар забони ин даврон 

дар чунин мавридњо пешоянд аз маънои нахустини грамматикии худ 

мањрум гардида, ба унсури пайвандкунандаи калима табдил  меёбад. 

Чунин хусусиятро метавон дар таркиби ТР-и осмон ба осмон ба маънои 

“коинот” мушоњида намуд: Гуфт: «Њама бад-ин чашма фурў шавад ва 

њамчунин осмон ба осмон њамеравад, то ба зери арш Худойро саљда 

кунад» [3, љ. 1, с. 18]. Пас гуфт: «Чун офтоб ба чашмае аз он чашмањо 

фурў шавад, фариштагон ўро њамебаранд осмон ба осмон то зери арш…» 

[3, љ. 1, с. 22]…ва он њама фариштагон ўро бар гардун фурў нињанд ва 

осмон ба осмон њаме фуруд оранд… [3, љ. 1, с. 22]. 
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 Вобаста ба ин таркиб бояд гуфт, ки онро мо аз байни 

таърихномањои садањои X-XIII танњо дар тарљумаи “Таърихи Табарї” 

дучор гардидем. 

 Профессор Њ. Маљидов дуруст ќайд мекунад, ки дар ташаккули 

чунин ТР бештар исмњо наќш доранд [180, с. 329]. Ин њолат дар мисоли 

таркиби рехтаи сар то сар “саросар, пурра” ба таври равшан њувайдост: 

Ва намози дигар наздики Хоља рафтам ва њар чї рафта буд, бо ў 

бигуфтам ва пайѓоме њама сар то сар навохту дилгармї бидодам [2, c. 

514]. 

 Дар чунин мавридњо пешоянди ба бо пешоянди дигар- то 

њамвазифа гардида метавонад бар ивази он истифода шавад. Чунончи, 

дар љумлањои зайли тарљумаи “Таърихи Яминї” дар як маврид мо бо 

корбурди таркиби рўз ба рўз ва дар њолати дигар рўз то рўз дучор 

мешавем: Ва...султон рўз то рўз осори маосир ва анвори мафохири ў дар 

тазоюд медид... [13, с. 253]. Ва то эшон он љода нигоњ доранд ва халќи 

Худойро аз эшон осоиш бошад, рўз ба рўз амдоди нусрат ва фирўзї ва 

комравоию фармонравої муттасил мегардад... [13, с. 300]. 

 Сабаби бо ду пешоянд шаклгирии чунин ТР ба сервазифаю 

сермаъно будани ин гуна калимањои ёвар вобаста буда, он дар таърихи 

забони тољикї собиќаи беш аз дувунимњазорсола дорад. Њанўз дар 

сангнавиштањои њахоманишї ва баъдан дар осори ба порсии миёна 

эљодгардида мо бо њолатњои фаровони бар ивази якдигар ба кор рафтани 

вожањои ёвар, ба хусус пешояндњо дучор шуда метавонем.  

 Њоло дар забони тољикї мувозии нави таркиби мавриди тањлил -

рўз аз рўз пайдо гардидааст [180, с. 329].  

 Лозим ба ёдоварист, ки бар ивази якдигар мавриди истифода ќарор 

доштани пешояндњо дар доираи ин гуна таркибњо дар давраи њозираи 

инкишофи забони тољикї низ давом дорад [180, с. 340]. 

 Дар  чунин осор дар як ваќт аз пешоянду пайвандаки 

пайвасткунанда бунёдшавии ТР низ мушоњида мешавад. Намунаи ин 

гуна ТР ба дуру наздик ба маънои “њама љо” аст:…ва ин хабар шоеъ ва 



128 
 

мустафиз кунад (фош кунад), чунонки ба дуру наздик расад, ки чун 

хонадонњо якест, шукри Эзидро, азза зикруњу, неъмате, ки моро тоза 

гашт, ўро гашта бошад [2, c. 128]. 

 Гурўњи дигари ВФ-и таърихномањои ин давраро ИР ташкил 

мекунанд. Муњаќќиќ Н. М. Шанский дар натиљаи тањлили хусусиятњои 

маъноиву грамматикии чунин ибороти забони русї муайян намудааст, 

ки дар сурати ба инобат гирифтани мансубияташон ба њиссањои нутќ аз 

байни њафт гурўњи онњо (иборањои фразеологии исмї, сифатї, зарфї, 

модалї, нидої ва пайвандакї) ќисми бештарро навъњои исмї, феълї ва 

зарфї ташкил медињанд [228, c. 63], В. П. Жуков таъкид намудааст, ки аз 

байни кулли дигар навъњо аз њама сермањсул ИР-и феълї ба шумор 

мераванд [164, c. 34-35]. 

 Дар забони тољикї бахши аз њама калони захираи ИФ-иро 

ифодањои мансуб ба исму феъл ташкил карда, ибороти зарфї басо кам 

мебошанд [180, c. 217]. Фаровонии ин навъи чунин унсурњои забонро аз 

њамин њам дарк кардан мумкин аст, ки муњаќќиќон одатан дар аксар 

маврид бар ивази истилоњи “ВФ” ифодаи “иборањои фразеологї”-ро 

(њарчанд дуруст нест) мавриди истифода ќарор медињанд [58, c. 40-41].  

 Ин гуна иборањо метавонанд маќсади муаллифро бо обуранги 

хосса ифода кунанд, њолат ва вазъияти ашхоси алоњидаро равшану возењ 

баён намояд. Масалан, дар љумлаи зерин Байњаќї ба тавассути 

истифодаи ибораи мори думканда дар тањлука мондани яке аз 

иштирокдорони воќеа-Алитагинро инъикос карда, ба ин восита 

суханашро ширин ва худашро њамчун ривоятгари чирадаст нишон 

додааст: Ва Алитагин душман асту мори думканда, ки бародарашро 

Туѓоншоњ аз Балосоѓун ба њашмати амири мозї барандохтааст ва њаргиз 

дўст душман нашавад [2, c. 136].  

 Дењхудо агарчи ибораи фавќро дар “Амсолу њикам”-и худ зикр 

менамояд, вале дар шарњи маънои он хомўширо ихтиёр кардааст [276, љ. 

3, с. 1386]. 
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 Дар забони адабии њозираи тољикї дар баёни маъноњои: 1) одами 

гарму сарди њаётро чашида, пуртаљриба, кордида, пухта; 2)  маккор 

ибораи гурги борондидаро истифода менамоянд [270, љ. 1, с. 242; 180, с. 

252], вале дар яке аз таърихномањои ин давра дар чанд маврид ибораи 

гурги пир ба кор рафтааст: Ва бархосту ба девон рафт ва сахт 

андешаманд буд ва ин гурги пир  гуфт… [2, c. 285]. Ин гурги пир љанги 

пешин рўз бидида буд ва њоли заъфи худовандаш дар шаб кас фиристода 

буд назди кадхудойи Алитагин-Мањмудбек ва пайѓом дода…[2, c. 391]. 

Амир гуфт: «Ин сахт нек тадбиру раъй будааст, мадад бояд кард ва аз мо 

умед дод ин гурги пирро, то охири кораш сохта ояд дар чањор-панљ моњ 

[2, c. 721]. 

 Чунон ки аз љумлањо мушоњида мегардад, Абулфазли Байњаќї дар 

мавриди аввал ин ибораро дар нисбати вазир Њасани Маймандї, дар 

њолати дуюм нисбат ба кадхудои Хоразмшоњ Ањмади Абдуссамад  ва дар 

љумлаи охир дар хусуси Бусаиди Сањлї мавриди истифода ќарор 

додааст, ки њар се шахсони рўзгордида ва таљрибаандўхта буданд. 

 Иддае аз ин гуна ИР дар њамон гузаштаи дур доираи васеи 

истифода доштаанд, ки намунаи онњо гарму сарди рўзгор аст: Ва пас бар 

Бунаиму Нўштагини навбатї корњо гузашт, то он гоњ, ки гузашта 

шуданд, чунонки гарму сарди рўзгор бар сари одамї [2, c. 451]. 

  Дар “Амсолу њикам”-и Дењхудо ин ибора дар шакли гарму сарди 

рўзгордида омада, маънояш “озмуда” эзоњ ёфтааст [276, љ. 3,  c. 1306]. Аз 

ќайди ин луѓатнигор мусаллам мегардад, ки онро шоироне чун 

Фирдавсї ва Амир Хусрав низ истифода намудаанд.  

 

3.1.3.  ВФ-и номии аз вожањои тољикиву забонњои дигари эронї бунёдёфта 

 Забони тољикї дар муддати тўлонии вуљуд доштанаш бо забонњои 

мухталифи хешу ѓайрихеш робита дошта, барои такомули таркиби 

луѓавии он забонњо наќши муассир гузоштааст ва худ низ аз чунин 

забонњо аз рўи зарурат калимањои муайянеро иќтибос гирифтааст. Ин 

гуна калимањо ба тору пуди таркиби луѓавии забонамон чунон ворид 
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шудаанд, ки ба љуз дар алоњидагї ба кор рафтанашон инчунин њамчун як 

њиссаи ВФ мустаъмал гардида, дар тўли ќарнњои зиёд дар ифодаи 

маъноњои мухталиф мадад расонидаанд. 

 Чанде аз ин гуна калимањо гоњ њамчун љузъи ТР ва гоњ ба сифати як 

њиссаи ИР ба кор рафтаанд. Чун далел ин љо зикри ТР-и чун мўру малах 

бамаврид аст.  

 Маълум аст, ки забони суѓдї ба таркиби луѓавии забони тољикї 

таъсири муайян расонида, наздики 50 вожаи он ба њамон гунаи 

суѓдияшон ба забони ниёгонамон ворид шудаанд [108, c. 445].  Калимаи 

малах дар ТР-и чун мўру малах зери таъсири гўишњои ѓарбии суѓдї ба 

забони форсии нав роњ ёфтааст, шакли куњани он madaka аст [87, c. 9-10]. 

Аз  чунин ишора бармеояд, ки замони корбурди ифодаи рехтаи чун мўру 

малах ба даврони куњани вуљуди забони форсї – тољикї мансуб аст. 

 Абулфазли Байњаќї таркиби мазкурро дар ифодаи маънои “бисёр, 

хеле зиёд” истифода намудааст: Мардуми ѓурї чун мўру малах ба сари он 

кўњ пайдо омаданд, савораву пиёда бо силоњи тамом ва гузарњову роњњо 

бигрифтанду бонгу ѓирев бароварданд ва ба фалохун санг меандохтанд 

[2, c. 163].  

 Дар забони адабии њозираи тољикї ибораи номбурда бо 

дигаргунии љузъї дар шакли мўру малах барин гардиш дошта [180, c. 

342], дорои ду маъно: 1. нињоят бисёр, аз њад зиёд; 2. њарисона ба чизе 

часпидани одами бисёре шудааст [270, љ. 1, с. 669]. 

 Забони портї низ, ки яке аз забонњои шимолї-ѓарбии эронї аст, ба 

таркиби луѓавии забони тољикї таъсири муайяне гузоштааст. Аксари 

вожањои аз ин забон ба тољикї иќтибосшуда то њол дар забонамон чун 

унсурњои фаъоли луѓавї ба кор мераванд. Яке аз онњо вожаи мурѓ аст, ки 

сарчашмааш ба mṛga-и умумиэронї расида, баъдан зери таъсири 

савтиёти забонњои шимолї-ѓарбии эронї, аз љумла портї гунаи murγ-ро 

ќабул намудааст [197, c. 36]. Дар осори ниёгон муддате ду шакли калимаи 

мазкур: мурв, ки шакли хос ба забонњои љанубї-ѓарбии эронї, аз љумла 

тољикї буд ва мурѓ, ки гунаи портии он аст, баробар истифода гардида, 
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баъдан танњо мувозии дуюмаш на танњо дар гардиш ќарор гирифт, балки 

њамчун унсури фаъоли луѓавї ба љуз дар алоњидагї ба кор рафтанаш 

инчунин ба њайси њиссаи ифодањои рехтаи шири мурѓ истифода 

гардидааст. Аз маводи осори таърихии асримиёнагї бармеояд, ки ин 

ибора дар њамин шакл ба маънои “чизи ноёфт” ќариб њазор сол дар 

забони ниёгонамон вуљуд доштааст: Ва некўдоштњо њар рўз ба зиёдат 

буд, чунонки агар, ба масал, шири мурѓ хостї, дар ваќт њозир кардї [2, c. 

115]. 

 Аз як ќайди муаллифи “Амсолу њикам” бармеояд, ки ибораи 

номбурда дар гузашта дар осори чанде аз ањли адаб, мисли Фаррухї, 

Хоќонї, инчунин “Марзбоннома” ва м. инњо мавриди истифода ќарор 

доштааст [276, љ. 2, с. 1046].  

 

3.1.4. ВФ-и номї бо вожањои арабї  

 Маълум аст, ки як њиссаи муњими таркиби луѓавии забони 

тољикиро иќтибосњои арабї дар бар мегиранд. Онњо дар муддати беш аз 

њазор сол дар баробари вожањои аслии тољикї њамчун унсурњои луѓавии 

зарурї  ба ањли адаб дар баёни андеша мадади калон расонида, ба љуз 

дар алоњидагї истифода гардиданашон дар бой шудани захираи 

фразеологии  забони тољикї низ наќши сазовор доранд. Аммо бояд ба 

назар гирифт, ки миќдори чунин  калимањо дар муќоиса бо вожањои 

аслии тољикї кам мебошанд. Ба ин нукта њанўз ибтидои солњои 60-уми 

садаи ХХ М. Фозилов ишора карда навишта буд, ки “гарчанде забони 

арабї зиёда аз њазор сол чун забони њоким, забони дуюми олимон ва 

классикони тољик ва забони дину шариат омада бошад њам, калимањои 

асосии иборањои фразеологї, њамчун ќоида, калимањои арабї ё туркї 

набуда, балки калимањои тољикї мебошанд. Онњо њатто дар таркиби 

иборањои фразеологї нињоят кам истеъмол мегарданд” [270, љ. 1, c. VII]. 

 Чунин унсурњои забон дар асоси ќолабњои мављудаи 

фразеологияи тољикї ба вуљуд омадаанд. Дар ин хусус профессор Њ. 

Маљидов навиштааст, ки “дар ин маврид ќолаби ягон воњиди 
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фразеологии мустаъмал дар ташаккули воњидњои фразеологии дигар 

хизмат мекунад” [60, с. 73]. 

 Чунин ВФ дар таърихномањои ин даврон монанди ИР-и дар 

заминаи вожањои аслии тољикї бунёдгардида аз нигоњи сохтор ду 

навъанд:1. ТР; 2. ИР.  

 ТР-и дар осори таърихии ин даврон мављуда аз рўи он ки дар 

таркибашон кадом унсурњои грамматикї вуљуд доранд, ягона набуда, 

бархе пешоянд, баъзеи дигар пайвандаки пайвасткунандаи – у доранд. 

Чунончи, ТР-и лањза ба лањза ба маънои “дам ба дам, њар дам, њар лањза” 

аз такрори айни як вожаи арабиасли лањза ва пешоянди ба сохта 

шудааст:...ва озоду бандаи ў аз ў ноумед шуданд ва лањза ба лањза аз 

хавфи вуќўи мањзур ва сатвати он мутаљаббири мавтур њуш аз танњо 

мерафт ва ќарор аз дилњо мешуд [13, с. 292-309]. 

  Њоло дар забони адабии тољикї бар ивази таркиби фавќ муродифи  

он соат ба соат  дучор меояд [270, љ. 2, c. 105], ки он низ ба тавассути 

такрори вожаи арабии соат ва пешоянди ба пайдо шудааст. 

 Дар байни чунин таркибњо баъзан вожањое истифода шудаанд, ки 

онњо бо сабаби кўњна гардидан аз доираи истеъмол баромадаанд ё ба 

маънои ќадим ба кор бурда мешаванд. Чунин вижагии таркибњо дар 

забонњо аз назари ањли тањќиќ пинњон намондааст [60, с. 32; 228, с. 94, 96-

97]. Молу манол мисоли њамин гуна ТР ба шумор меравад. Вожаи арабии 

манол маънои “замин, дўкон, осиё”-ро дорад, ки аз он нафъе, даромаде 

ба даст меояд, таркиби молу манол бошад, дар ифодаи мафњуми дороии 

манќул ва ѓайриманќул ба кор меравад [268, љ. 1, с. 755]. Бояд гуфт, ки 

корбурди вожаи манолро  дар алоњидагї дар осори ањли адаби 

асримиёнагї, монанди Низомї, Фаррухї, Хоќонї, Носири Хусрав, 

Саъди Салмон, Сўзанї, Убайди Зоконї, инчунин осори насрии 

“Синдбоднома”, “Марзбоннома” ва м. и. метавон дучор гардид [277,  љ. 

13, с. 19052-19053], аммо баъдан он њамчун љузъи ТР боќї монд. Ин аст, 

ки мутарљими “Таърихи Яминї” онро дар дохили таркиби зикргардида 
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мавриди истифода ќарор додааст: ...дастбурди ў ба молу манол ва њитом 

инљањонист... [13, с. 326]. 

 Њоло дар забони тољикї бар ивази таркиби фавќ дар аксар маврид 

унсури рехтаи чизу чора “лавозими рўзгор, асбобу анљом” истифода 

мегардад [270, љ. 2, c. 403].  

  

 Аз тањлилу ќиёси чунин ВФ бармеояд, ки теъдоди ИР назар ба ТР 

дар осори таърихии ин давра бештар аст. Масалан, дар љумлаи поён 

муаллифи асар ИФ-и номии рубъи маскунро мавриди истифода ќарор 

додааст: Ва агар даъво кунам, ки муќавваси чатри фалак бар чунин 

бузургї соя наяфкандааст ва дар рубъи маскун дар мураббаи маснади 

вазорат чун ў вазире нанишастааст... [13, с. 23]. 

 Дар ФЗТ [266, љ. 2, с. 150]  ва ФТЗТ [268, љ. 2, с. 173] маънои ин 

ибора “ќисми хушкї ва ободонии рўи замин, чоряки ањолинишини рўи 

замин, ба эътибори он ки аз чор се њиссаи сатњи кураи замин об ва як 

њиссааш хушкї аст” эзоњ ёфта, дар фарњанги нахуст чун далел аз осори 

Саної ва “Маљмаъ-ул-ансоб” мисол зикр карда шудааст. 

 Иддае аз ин гуна иборањо дар осори ниёгон басо кам мавриди 

истифода ќарор гирифта, онњоро дар чунин шакл њатто мураттибони 

фарњангномањо зикр накардаанд. Баъзе гунањои иддае аз иборотро  мо аз 

луѓатномањои комилтарини бароямон дастрас пайдо карда 

натавонистем. Дењхудо ибораи њусули маќсудро оварда, онро “ба даст 

омадани мурод, комравої” эзоњ додааст [277, љ. 6, с. 8005], вале шакли 

дар бархе осори таърихї зикргардида дар он ишора нашудааст. Аз байни 

таърихномањои ќарнњои X-XIII мутарљими “Таърихи Яминї” ибораи 

њусули муродро дар  як маврид дар баёни маънои “њосил шудани матлаб” 

ба кор бурдааст: Ва ўро “Имодуддавла” лаќаб дод ва ў бо њусули мурод 

бо Нисобур омад ва тањзибу тартиби он аъмол ва тадбиру таќдири он 

ашѓол бар ваљње хуб ва нияте мањбуб ќиём намуд [13, с. 74]. 

 Ибораи фавќро имрўз тољикон дар шакли мурод њосил баъди 

“зиёрат ќабул” гуфтани каси азсафаромада истифода менамоянд, ки он 
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маънои “ба маќсад расидам, сафар хушбахтона ба охир расид”-ро дорад  

[270, љ. 1, с. 659]. Ба љуз ин, њоло  дар байни тољикон ИР-е, мисли муроди 

дил ёфтан, муроди дил њосил шудан “иљро гардидани хоњиш, майл, орзу”, 

ба мурод (маќсад)-и худ расидан “ба маќсад, хоњиш, орзуи худ муваффаќ 

шудан”, мурод њосил шудан “ба маќсад, орзу, хоњиш комёб гардидан” 

гардиш дорад [270, љ. 1,  с. 659-660]. 

 Аз тањлили ибораи фавќ мушоњида мешавад, ки чунин унсурњои 

забон аз нигоњи дараљаи истифодаашон ягона нестанд: баъзеяшон хеле 

кам фаќат дар як асари таърихї (тарљумаи “Таърихи Яминї”) ба кор 

рафтаанд, њиссаи дигарашон бештар ва дар аксари таърихномањо 

мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Чунончи, ибораи  ањли байт бар 

хилофи чанд таъбири фавќ њам дар  таърихномањои ба забони форсї – 

тољикї таълифгардида, њам дар њамин гуна осори тарљумавї фаровон ба 

кор рафтааст: …ва ба њаќќи Муњаммад, ки набиййи баргузида аст ва ба 

њаќќи ањли байти ў, ки поконанд ва асњоби ў, ки баргузидагонанд ва 

азвољи ў, ки покизагонанду модарони ањли имон… [2, c. 357]. Ва чунин 

ривоят аст, ки чун Яъќуб дар Миср рафт, њафтод тан аз ањли байт бо вай 

буданд… [4, с. 29; ниг. инч. с. 62, 306]. Рўзи Ошуро чоршанбе буд, санаи 

ињдо ва ситтин (шасту як) ва аз  ањли байти расул (с)…бо Њусайн он љо 

кушта шуданд [12, с. 84]. Ва ў бедор шуду бифармуд, то астарро зин 

карданд ва худ барнишаст бо се тан аз ањли байти хеш [3, љ. 2, с. 889; ниг. 

инч. љ. 1, с. 367, 484, 514, 544, 545, 619, 631; љ. 2, с. 819,  с. 922, 1026, 1051, 

1213, 1362, 1468, 1471, 1572]. Ва чун Ќутайба…ба сабаби риддат, ки аз вай 

зоњир шуд, Абумуслим ўро бикушт ва мар бародар ва ањли байти ўро 

зиёот ва мустаѓаллоти ўро ба Баййинот…дод ва бо вай мебуд [9, с. 35]. 

...рояти ў якборагї нагунсор шавад ва дар истисол ва ихлоли њол ва 

итфои љамараи ў ва ањли байти ў ба њељ ваљњ муњобо наравад [13, с. 74].  

 Дар ФИР-и М. Фозилов дар ин ќолаби иборасозї таъбири ањли 

дард “њамдард, шарики дард, њолдон” зикр шудааст [270, љ. 1, c.], аммо 

ањли байт ба назар нарасид, дар ФЗТ шаклњои ањлу авлод “зану фарзанд, 

аъзоёни хонавода, хешу табор” ва ањли байт “зану фарзандон, хонавода, 
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аъзои оила” ишора ёфтааст [266, љ. 1, c. 118], дар ФТЗТ танњо шакли ањли 

байт “зану фарзандон, аъзои оила, афроди хонавода” зикр гардидааст 

[268, љ. 1, c. 100]. 

 Тањлили чунин ИР далели он буда метавонад, ки ин гурўњи 

унсурњои луѓавї яке аз воситањои муњимтарини баёни тафаккури 

образнок ба шумор рафта, онњо “баробари лањзањои мафњумї, боз 

унсурњои эњсосотї, бањодињї, обуранги бадеї ва лањзањои дигар-дигарро 

дар бар мегиранд” [64 , c. 282]. 

 

 3.2. ВФ-и феълї 

 Ин навъи ИР, тавре ки ишора гардид, дар забони адабии тољикї 

яке аз гурўњњои калонтаринро дар бар гирифта, онњо аз ќадимулайём 

њамчун масолењи асосиву образнок ва унсури фаъоли забон то имрўз ба 

сифати дар истифода ќарор доранд. Дар натиљаи тањлили забони  осори 

бадеии муосир профессор Њ. Маљидов ба хулосае омадааст, ки аз се ду 

њиссаи захираи фразеологияи забони тољикиро мањз њамин навъи иборот 

ташкил медињанд [180, с. 218]. 

 Маводи осори таърихии садањои X-XIII нишон медињад, ки онњо на 

танњо дар давраи њозира аз лињози миќдор зиёд њастанд, балки дар 

гузаштаи дур низ теъдодашон фаровон будаанд. 

 Чунин иборањо дар ќиёс бо дигар навъњои ВФ бо чунин хусусияти 

худ тафовут доранд, ки робитаи сарфию нањвии байни љузъњои онњо 

барњам нахўрда, то андозае нигоњ дошта шудаанд. 

 Ин навъи ВФ-и дар таърихномањо сабтгардида низ аз рўйи 

мансубияти забонии вожањои таркибашон ягона нестанд. 

 

3.2.1. ВФ-и феълї бо вожањои аслии тољикї 

 Дар ташаккули чунин ВФ наќши вожањои аслии тољикї барљаста 

буда, мањз онњо як навъ созандаи суроби ИР ба шумор мераванд. Мавќеи 

чунин калимањо дар таркиби ин гуна ВФ њамешагї буда, 

бавуљудоварандаи мазмуни доимии онњо мањсуб мешаванд.  
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 Чунин ВФ аз рўи сохторашон ду навъ њастанд: а) ТФ; б) ИФ. Бояд 

гуфт, ки чунин ТФ дар таърихномањо хеле кам буда, намунаи он рўзгор 

баромадан ба маънои “гузаштани ваќт” аст. Ин ТР дар “Шоњнома”-и 

Фирдавсї ва таърихномаи Байњаќї ба назар мерасад. Ин аст, ки Дењхудо 

ба сифати шоњид ду байт аз Фирдавсї ва ду љумла аз “Таърихи Байњаќї” 

овардааст: Чун рўзгоре баромад, Њорун пушаймон шуд аз барандохтани 

Бармакиён. Хоља њанўз дар ин кор нав аст, магар рўзгоре барояд, маро 

некутари бишносад  [277, љ. 8, с. 12356-12357]. 

 Теъдоди фаровони чунин ВФ-ро ИР дар бар мегиранд.  

Як гурўњ ИР-и дар таркиби худ калимањои аслии тољикї доштаи 

таърихномањои ќарнњои X-XIII-ро онњое дар бар мегиранд, ки унсурњои 

суробсозашонро воњидњои луѓавии мухталифи ѓайрисоматикї дар бар 

гирифта, барои бо обуранги махсус ифода гардидани андешаи 

муаллифон ё мутарљимони осори таърихї мадад расонидаанд. Фарќи 

муњими ин навъи ИР аз онњое, ки дар таркиби худ вожањои соматикї 

доранд, њамин аст, ки агар инњо бештар дар баёни амал ва натиљаи кор 

мавриди истифода ќарор дошта бошанд, пас навъи дуюм бештар барои 

ифодаи њолат хидмат мекунанд [116, с. 53]. Аз њисоби оморї бармеояд, ки 

шумори ин гуна ИР дар таърихномањо 99 ададро дар бар мегирад. Аз 

байни чунин миќдори иборањо 46 ададашонро онњое фаро мегирад, ки 

дар осори баъдии ба забони форсї- тољикї таълифгардида, ба хусус 

давраи њозира аз истифода хориљ шудаанд. Дар иддае аз ин гуна иборањо 

бархе калимањои аслии тољикї њамчун унсурњои суробсоз бисёр ба кор 

рафтаанд, дар гурўњи дигар вожањои мухталиф мавриди истифода ќарор 

гирифтаанд.  

 Унсури луѓавии кор яке аз вожањои серистеъмоли таркиби ин гуна 

иборањо ба шумор  меравад. Кулли ВФ-и дар таркиби худ ин вожаро 

дошта аз рўйи доро будану набуданашон ба муодили њозира ягона 

нестанд: баъзеяшон муодил доранд, бархе аз он мањруманд. Њисоби 

оморї нишон дод, ки шумори иборањои дар давраи њозира муодил 

дошта бештар буда, теъдоди ВФ-и аз чунин хусусият мањрум хеле кам 
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мебошад. Ба навъи аввал иборањое чун кор рост гаштан «кори касе пеш 

рафтан, равнаќ ёфтан» [Чун ин ду мард кушта шуданд, кори Форс рост 

гашт ва ќарор гирифт  - 13, с. 186; њоло кор боло гирифтан (рафтан) -

270, љ. 1, с. 542], ба хидмат бознаомадан “ба кор наомадан” […чандон 

љафову ќасди зишт, ки  Фазл карда буд, гуноњаш бибахшид ва ўро афв 

карду ба хона бозфиристод, чунонки ба хидмат бознаояд - 2, c. 76; њоло 

ба кор омадан \ наомадан], аз коре даст бидоштан “худро аз амале 

боздоштан, худдорї намудан, худро даст гирифтан” [Банї Исройил азим 

битарсиданд ва аз он кори азим зишт даст бидоштанд  - 4, с. 36; њоло 

худдорї кардан, худро нигоњ доштан  -270, љ. 2, с. 322, 331], пешонї ба кор 

бознињодан “бо майл ва раѓбати тамом ба коре машѓул шудан, саргарми 

коре будан” [...тамаи хом ва фарти ваќоњат ўро бар он дошт, ки пешонї 

ба кор бознињад ва рўй ба Бухоро овард, то бар сабили тањаккуму 

таѓаллуб мулки Нўњро ба даст гирад ва садде аз тањаввур дар пеши 

њамлаи кароњияти ў кашад – 13, с. 83; њоло ба кор дода шудан  -270, љ. 1, с. 

546], дар коре печидан [Хоља гуфт: «Он чї бар ман  аст, бикунам, то 

фардо рўз, ки аз ин рафтан пушаймон шавад ва валлоњ, ки шавад ва ба 

тамаи муњол ва истибдод дар ин кор печидааст, натавонад гуфт, ки касе 

набуд, ки моро бознамудї хатову носавобии ин рафтан» - 2, c. 483; њоло 

аз кор сар набардоштан “њамеша ба кор андармон будан, бисёр кор 

кардан”,  ба кор часпидан-270, љ. 1, с. 557, 563] метавонанд мансуб 

бошанд.  

 Чунин иборањои дар таърихномањо мустаъмалро мо аз аксари 

луѓатномањо пайдо карда натавонистем, ё муаллифони фарњангномањо 

шакли ба он наздикро шарњ додаанд, вале гунањои дар чунин осор 

мављуда ба назар нарасиданд. Масалан, муаллифи “Таърихи Систон” 

ИР-и феълии кор сохта карданро ба маънои “тадбир кардан, омода, 

муњайё намудан” истифода кардааст: Пас Њаљљољ сипоњ љамъ кард ва кор 

сохта кард ва бирафт, ки Абдуррањмонро андар ёбад [12, с. 97].  

Дењхудо дар “Луѓатнома”-аш шакли ба он шабењи кор сохтанро ишора 

намуда, маънояшро «эњтиёл, тањия дидан» эзоњ додааст [277, љ. 12,  с. 
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17970]. Ба андешаи мо кор сохта кардан гунаи дигари њамон кор сохтан 

буда , муодили имрўзааш шояд корро аз сар пухта кардан ба маънои 

«чизеро аз аввал санљида, мулоњиза карда иљро намудан, бекаму кост 

иљро намудан» [270, љ. 1, с. 536] бошад. 

 Силсилаи дигари ИР-и дар таркибашон вожаи кор доштаро онњое 

ташкил  медињанд, ки дар таърихномањо ба як маъно ба кор рафта, 

муодили имрўзаашон дорои чанд маъно шудаанд. Намунаи ин гуна 

иборањо кор бар касе танг гардонидан “муносибати сахтгирона зоњир 

кардан” [Ва Азиз марде рост буд андар амал, аммо кушодадасти шойгон 

набуд ва корњо бар хештан ва бар мардумон танг гардонид  - 12, с. 292; 

њоло корро сахт гирифтан: 1. дар коре талаби зиёд гузоштан, сахтгирона 

рафтор кардан, ба њељ мусолињакорї роњ надодан; 2. аз тањти дил ба кор 

часпидан - 270, љ. 1, с. 558], кор бар касе бигаштан “аз вазифа сабукдўш 

шудан” [Ва Яњё ангуштарї касро надод ва худ корњо њамеронд то он 

ваќт, ки кор ба ў бигашт - 3, љ. 2, с. 1536; њоло аз кор рафтан: 1. аз кор 

мондан, аз кор баромадан; 2. аз кор озод шудан - 270, љ. 1, с. 556], кор аз 

касе шудан “аз даст додан” [Ва њарчанд кўдак буд, андарёфт, ки ў чї 

њамегўяд ва донист, ки кор аз вай шуд - 3, љ. 2, с. 1619; њоло кор аз даст 

рафтан: 1. гузаштани фурсат, бефоида шуда мондани чизе; 2. чизеро аз 

даст додан, бой додан - 270, љ. 1, с. 534] ба шумор мераванд. 

 Тавре ки дар боло ќайд гардид, мо муодили имрўзаи миќдори ками 

ин гуна иборањоро пайдо карда натавонистем. ИР-и кор бар касе сахт 

шудан [Пас Тоњир бо Њарсама гирди Баѓдод андар омаданд ва кор бар 

Муњаммад сахт шуд - 3, љ. 2, с. 1557; Чун кор бар Яъќуб сахт шуд, панљоњ 

савор баргузид аз миёнаи лашкар ва худ бо эшон берун шуд ва њамла 

андар овард ва Занбилро бияфканду бикушт ва њама сипоњ њазимат 

карданд [12, с. 162] ва кор ба касе дароз гаштан […масофат дур асту 

ќавми Ѓазнин боде дар сар кунанд, ки кор бар мо дароз гардад - 2, c. 60] аз 

љумлаи њамин гуна ифодањое мебошанд, ки њар ду ба маънои “душвор 

шудани вазъият” ба кор рафтаанд. Ба ин тариќ, дар њолати мушкил 

ќарор додани касе \ чизе низ ба тавассути ИР-и кор бар касе, чизе сахт 
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фурў гирифтан баён шудааст: Боз писари ў Бубардаъа ба њарби Занбил 

шуд ва кор бар Занбил сахт фурў гирифт, то он чї сулњро пазируфта буд 

каррати улво, дигар роњ бидод ва ба Систон бозомад [12, с. 94]. 

 Унсури луѓавии дигар вожаи об аст, ки дар таркиби чанд ВФ 

њамчун вожаи мењварї ба кор рафтааст. Дар ваќташ профессор Д. Т. 

Тољиев таъкид намуда буд, ки ин воњиди луѓавї дар таркиби ВФ ва 

зарбулмасалу маќол ба таври вусъатнок ба кор меравад. Муњаќќиќи 

номбурда 38 ВФ (мисли ба об даромада, аз об хушк баромадан; ба сари 

касе об рехтан...) ва 37 зарбулмасалу маќол (то реша дар об аст, умеди 

самар аст; об аз сар лой...)-ро зикр намудааст [218,  с. 126-136].  

 Профессор М. Н. Ќосимова низ дар заминаи маводи “Шоњнома”-и 

Фирдавсї  муайян кардааст, ки вожаи об дар таркиби чунин иборот, 

зарбулмасалу маќол ва панду андарз ба маъноњои хосса фаровон ба кор 

рафтааст [50, с. 56-59]. 

 Лозим ба ќайд аст, ки њељ яки ИР-и дар таркиби худ љузъи об 

доштаи дар таърихномањои садањои X-XIII  мустаъмал дар айни њол (ба 

истиснои як-ду ададашон) дар гардиш ќарор надоранд. Ба силсилаи 

чунин ИФ оби касе бишудан “обрўи касе рехтан” [Дигар амирии об будї, 

фалон Муњаммад ибни Абдуррањмонро додї, оби он бишуд  - 12, с. 245], 

оби хеш бибурдан “худро беобрў кардан” [Ин миќдор шунудам, ки ду тан 

бо якдигар мегуфтанд, ки: «Хоља Бусањлро бар ин кї овард, ки оби хеш 

бибурд»  - 2, c. 236], оби касе тира шудан “таваљљуњ накардан” […Тоњир аз 

чашми амир бияфтод ва обаш тира шуд, чунонки низ њеч шуѓл накард ва 

дар утлат гузашта шуд… - 2, c. 479], обе бар оташ задан “хашми касеро 

паст намудан” […банда ба фармон рафтам наздики Хоља, чунонки 

фармони олї буд, обе дар оташ задам, то Њасириву писарашро назананд 

ва сесад њазор динор хатте бистаданд ва ба њабс боздоштанд  - 2, c. 214-

215], обе бар оташ омадан “фурў нишастани фитна” [Чун Абдус ин 

пайѓом бигузорид, обе бар оташ омад ва њољибу ѓуломонаш замин бўса 

доданд - 2, c. 283-284], об рехтаву бод бинишаста “басо шарманда 

гардидан” […ва ба девони рисолат боз нишаст, валекин об рехтаву бод 
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бинишаста, ки низ зањра надошт сухан фарохтар гуфтан ва охири кораш 

он буд, ки гузашта шуд…- 2, c. 553; њоло обрўй оби љўй шудан: 1. сахт 

беобрў, расво, шарманда шудан; 2. мавриди мазоњ шудан - 270, љ. 1, с. 

757] ва м.и. мансубанд. 

 Чанде аз ИР-и бо вожаи бод сохташуда низ дар таърихномањои ин 

давра ба маъноњои хосса ба кор рафта, дар давраи њозираи инкишофи 

забони тољикї истифода намешаванд. Боди касе бишикастан \ 

бинишастан “барњам хўрдани ѓурур” [Ва мард ба шабењи вазире гашт ва 

сухани амир њама бо вай мебуд ва боди Тоњиру аз они дигарон њама 

бишкаст ва мисол дар њар бобе ў медоду њишматаш зиёдат мешуд - 2, c. 

72; Ва амир пас аз ин…бо ман мегуфт ва боди ин ќавм бинишаст, ки 

муќаррар гашт, ки њар чї мегўянду мешунаванд, хатост [2, c. 366] 

намунаи чунин ИР аст.  

 Дењхудо ибораи бод...нишастанро “аз андешаи он мунсариф шудан, 

тамаи онро аз дил берун кардан, аз ѓурури он дил пардохтан” шарњ дода, 

чун далел ду љумларо аз “Таърихи Байњаќї” овардааст, ки яке њамин 

љумлаи болост [277, љ. 3, c. 3944-3945]. 

 Ибораи ба бод шудан намунаи дигари ин гуна ИФ буда,  онро 

муаллифи “Луѓатнома” «табоњ шудан, њалок гаштан» эзоњ додааст ва 

шоњидњоро аз Даќиќї, Фирдавсї, “Тољ-ул-масодир” ва таърихномаи 

Байњаќї зикр кардааст [277, љ. 3, c. 3945]: Маро чунин њол пеш омад ва ба 

худ машѓул шудам, он чї савоб аст, бикунед, то душман  комї набошад 

ва ин лашкар ба бод нашавад [2, c. 390]. Ањмадрову маро бозгирифту 

гуфт: «Ин лашкар имрўз ба бод шуда буд…» [2, c. 390]. 

 М. Фозилов дар ФИР шакли ба бод доданро ба маънои “несту 

нобуд кардан, исроф намудан” ќайд кардааст [270, љ. 1, c. 115], вале гунаи 

ба бод шуданро наовардааст. 

 Ќисми зиёди ин гуна иборањо, аз рўйи мушоњидањои мо, аз даврони 

асримиёнагї ба замони баъд интиќол наёфтаанд ва муодили имрўзаи 

онњоро низ пайдо кардан душвор аст. Чунончи, ба осмон шудани касе 

“олидараља шудани кори касе” [Ва Саиди Сарроф, кадхудои Ѓозї, ба 
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осмон шуд ва ли кулли ќавмин йавмун - 2, c. 107], ба касе ситора ба рўз 

намудан “сазои касеро додан” [Амир Абулњасан тира шуд ва хашм 

гирифт ва гуфт: «Волии Хуросон манам ва сипоњсолор Абуалї аст, 

писари ман, валлоњ, ки ман ситора ба рўз бад-эшон намоям» - 4, с. 198], бо 

номи касе рост шудан “мансуб шудани амале ба касе” […он кори бузург 

бо номи мо рост шуд…- 2, c. 133], љањон бар касе танг шудан “ѓамгин 

шудан, ошуфта гардидан” [Чун ин хабар бишунид, љањон бар ў танг шуд 

ва андар тадбири он истод, ки киро фиристад ба њарби ў… - 3, љ. 2, с. 

1332], касеро ба хештан наздик кардан “аз аќрабои худ њисобидани касе” 

[Ањли илму зуњдро ба хештан наздик кард ва амалњо бад-эшон доду он чї 

Худой, таоло, ба гардани вай кард - 12, с. 102], хештанро ба дасти хеш 

баргирифтан “худдорї кардан” [Ва агар бар мо зафар ёбанд, аз мо чизе 

ба эшон нарасад. Ва чун љанг накунед, пас хештанро ба дасти хеш 

баргирам - 3, љ. 1, с. 569], миёни касе ба касе сахт гарм будан “робитаи 

наздик доштан бо касе” [Билготагин гуфт: «Фармонбурдорам». Ва миёни 

эшон сахт гарм буд - 2, c. 212], ришта тофта натавонистани касе касеро 

“илољи кори касеро ёфта натавонистан” [Ва дигар офат он омад, ки 

сипоњсолор Ѓозї гурбузе буд, ки иблис, лаънатуллоњ, ўро ришта 

барнатавонистї тофт - 2, c. 277], аз гоњ ба чоњ уфтодан “аз вазифа 

сабукдўш гардидан” [Ва амир Масъуд аз ин биёзурд, ки чунин 

дуруштињо дид аз аммаш ва ќазои ѓолиб бо ин ёр шуд, то Юсуф аз гоњ ба 

чоњ уфтод…-2, c. 303], кас ба кас нарасидан “ба имдод нарасидан” [Ва 

метарсам ва гўї бад-ин менигарам, ки моро њазимате уфтад дар биёбоне, 

чунонки кас ба кас нарасад ва он љо бе ѓулому ёр монам… - 2, c. 624], ба 

љой мондан “тарк кардан” […љавоби номае, ки ба амир Масъуд набишта 

буданд, боз расид, фармуд, то ба даргоњ њозир шаванд ва эшон басичи 

рафтан карданд, чигунагии он ва ба даргоњ расиданро ба љой мондам, ки 

нахуст фариза буд рондани таърихи муддати мулки амир Муњаммад… - 

2, c. 56] аз љумлаи њамин гуна ИР ба шумор мераванд. 

 Аз мисолњои фавќ равшан мушоњида мегардад, ки дарки маънои 

иддае аз чунин ИР бо сабаби минбаъд аз гардиш берун шуданашон 
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барои хонандаи имрўза душворї пеш меорад. Дар чунин мавридњо 

шарњу маънидоди фарњангнигорон барои дарёфти маънои ин гуна ИР 

мадад хоњад расонид. Чунончи, дар ин љумлаи тарљумаи “Таърихи 

Табарї” ИР-и бар касе рост истодан истифода шудааст: Аз њадди 

Туркистону Мовароуннањр ва аз њадди Машриќ то замини Хуросон…бар 

Анўшервон рост истод  ва ба ободонии љањон машѓул шуд ва хирољ бар 

њадди Ироќ вай нињод  [3, љ. 1, с. 574]. 

 Тибќи эзоњи Дењхудо, ИР-и мазкур маънои “ќарор гирифтан бар касе”-

ро доштааст  [277, љ. 8, с. 11711]. 

Ё ки дар таърихномаи Байњаќї дар чанд маврид ИР-и дар касе дамидан  

ба кор рафтааст: Ва ба Балх дар амир медамид, ки: «Ночор Њасанакро 

бар дор бояд кард» [2, c. 232]. Ањмади Њасан ваќти гусел кардани Ањмади 

Янолтагин-солори Њиндустон дар вай дамида буд, ки аз ќозии Шероз 

набояд андешид… [2, c. 441]. Чун ин нома бад-ў расид ва худ лахте 

шайтон дар ў дамида буд, боде дар сар карду бадгумон шуд… [2, c. 443]. 

 Ибораи мазкур, мутобиќ ба шарњи Дењхудо, маънои «хондани 

дуову афсуну оят ва ба одами хеш бад-он кас ё чиз вазонидан»-ро 

доштааст [277, љ. 7, c. 11113].  

 Аз ќайду ишорањои соњибони бархе луѓатномањо бармеояд, ки 

иддае аз чунин иборотро дар таърихномањои даврони мавриди тањлил 

танњо яке аз онњо ба кор бурдаанд. Масалан, Дењхудо пас аз шарњи 

ибораи ба љой мондан чун далел фаќат аз “Таърихи Байњаќї” ду љумларо 

зикр намудааст [277, љ. 5, c. 7466]. 

 Ибораи хештанро олуда накардан ба маънои “худро аз иљрои амале 

боздоштан” низ аз њамин ќабил аст: Ва ўро бар уламои Бухоро таќдим 

кардандї ва ўро бисёр биёзмуданд ба ришват пинњон ва бар њар маънї, 

ба њеч чиз хештанро олуда накард, балки њар рўз адлу инсоф аз вай 

зоњиртар мешуд [9, с. 25]. 

 Њоло тољикон дар ифодаи ин маъно ИР-еро назири худро нигоњ 

доштан,  худдорї кардан  [270, љ. 1, с. 322, 331] ба кор мебаранд. 
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 Иддае аз чунин иборањоро ба љузъ соњибони осори таърихї 

инчунин шоирон низ мавриди истифода ќарор додаанд. Масалан, дар яке 

аз таърихномањои ин даврон ибораи аз чизе бозор сохтан њамчун маљоз 

ба маънои “эљоди њарљу марљ ва шулуѓе ва ошўб ба ќасди истифода» ва 

њамчун киноя ба маънои “худро љилва додан” ба кор рафтааст: Њотамї 

аз он бозоре сохтааст, то сазои хеш бидид ва молиш ёфт [2, c. 363]. …ва 

Ќоиди Манљуќро таъбия карда ва аз вай бозоре сохта ва моро бар он 

дошта, ки раъйи некўро дар боби њољиб, ки мар моро ба љойи падар ва 

амм аст, бибояд гардонид [2, c. 373].  

 Аз ќиёси чунин  љумлањо бо маводи дар луѓатномањо зикрёфта 

маълум мешавад, ки ибораи фавќро ба маънои дуюм шоироне чун 

Фирдавсї ва Масъуди Саъд ба кор бурдаанд [277, љ. 3, c. 4085].  

 Як њиссаи ночизи чунин ИР-ро онњое дар бар мегиранд, ки дар 

забони адабии њозираи тољикї муодил доранд. Муодили бархе аз чунин 

иборањо танњо як маънои мушаххас доранд. ИР-и бо касе сухан рост 

кардан “ањду паймон кардан, ба як ќарор омадан” яке аз намунањои 

чунин иборањо мебошад: Саффоњ гуфт: «Ман на эминам бад-ў, ки ў ба 

сирр андар тахлит  дорад ва набояд, ки бо Алавиён сухан рост кунад ва 

кор бар ман табањ кунад» [3, љ. 2, с. 1426] 

Муодили њозираи ибораи фавќ забон як кардан [270, љ. 1, с. 455] фаќат 

њамон маънои зикршударо дорад. Аммо муодили њозираи ИР-и ба касе 

дев роњ ёфтан “аз аќл бегона гардидан” [Оќибат ў он њаќро фаромўш 

кард, пас ба чанд сол, ки дар Хуросон ташвиш уфтод аз љињати 

туркмонон, дев роњ ёфта бад-ин љавони корнодида, то сар ба бод дод  - 2, 

c. 397], ки љин задан аст, аз нигоњи доираи маъно вусъат ёфта, дорои 

маъноњои: 1. ба касе ягон воќеа, њодиса рўй додан; 2. аз аќл дур шудан, 

девона шудан  мебошад [270, љ. 2, с. 639]. 

 Баъзеи ин гуна иборањои дар таърихномањо сабтшуда дорои 

муодиле аст, ки дар баробари дучоршавї ба тањаввули маъно љузъњои 

дохилияшон низ аз њамдигар фарќ мекунанд. Дар натиља байни маънои 

куњан ва навашон ихтилоф  ба вуљуд омадааст. Масалан, дар 
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таърихномаи Байњаќї ибораи аз дањ яке кардан ба маънои “мухтасар 

кардани сухан” ба мушоњида расид: …њар чї Бўсањл мисол дод аз 

кирдори зишт дар боби ин мард, аз дањ яке карда омадї ва бисёр муњобо 

рафтї [2, c. 232]. 

 Вале имрўз ИР-е монанди аз як дањ кардан “чизеро аз будааш зиёд 

нишон додан; ба чизе аз худ иловањо даровардан [270, љ. 2, с. 476], 

якро...карда гуфтан “муњобот кардан” [270, љ. 2, с. 481],  якро сад карда ба 

кас расондан [270, љ. 2, с. 491] вомехўрад, ки аз лињози маъно бо ИФ-и 

фавќ муќобил аст. 

 Тањлил нишон медињад, ки дар чунин таърихномањо дар радифи 

иборањои мањдудмаъно ИР-и сермаъно низ ба назар мерасанд. Вобаста 

ба ин масъала ин љо зикр намудани як ќайди муњаќќиќи рус В. П. Жуков 

бамаврид аст. Номбурда дар хусуси доираи маъноии ИР-и забони русї 

мулоњиза ронда ишора кардааст, ки дар забони русї сермаъної бештар 

ба ибороти зарфї ва феълї ва баъдан ба ИР-и номї хос аст [164, с. 128]. 

 Аммо тавре ки аз мисолњои боло ва баъдї дида мешавад, дар 

забони тољикї хусусияти сермаъної бештар  ба навъи ИР-и феълї хос 

аст. Чунин иборот баробари аз лињози маъно аз забони адабии њозираи 

тољикї тафовут доштан боз дорои хусусияти сермаъної буда, кулли 

чунин маъноњо низ ѓайриоддї ба назар мерасанд. Яке аз намунањои 

чунин иборањо рост шудан аст. Дењхудо дар “Луѓатнома”-аш аз хусуси 

маъноњои зайли ин ибора ёдовар шудааст: аз каљї баромадан; мустаќим 

ќарор гирифтан; муътадил барпо шудан; рост шудани тир ба нишона- ба 

њадаф расидани он;  рост шудани мўй ба андом- киноя аз сахт њаросидан, 

киноя аз сахт хашмнок шудан; рост шудани хоб- ба некї гузорда шудан; 

рост шудани занн-мутобиќ даромадани он; рост шудани гумон- тањќиќ 

ёфтани гумон; содиќ шудан; њаќиќат доштан; мураттаб шудан; ислоњ 

шудан; устувор гардидан; якдил шудан; муттафиќ шудан бо; созгор 

шудан; њамоњанг шудан; рост шудани маърака- барпо шудани он [277, љ. 

8,  с. 11715-11716]. 
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 Маводи аз таърихномањо гирдомада гувоњи он аст, ки доираи 

маънои ифодаи рост шудан аз пиндори Дењхудо вусъатноктар будааст. 

Ин гуна хусусияти сермаъноии ИР-и зикргардида дар тарљумаи 

“Таърихи Табарї” ба мушоњида расид. Мутарљим онро ба маъноњои: 1. 

сипарї шудан, гузаштан [Чун сї сол рост шуд  Ашмуил, алайњи-с-салом, 

фармон ёфт ва Толут андар тадбири куштани Довуд истод  - 3, љ. 1, с. 

330]; 2. вуљуд доштан [Довуд ўро бад-ин шарт ба занї кард. Ва Довудро 

сад зан рост шуд - 3, љ. 1, с. 335]; 3. пур шудан, ба синне расидан [Гуфт: «Ё 

Раб, шаст сол аз умри ман ўро дењ, то ўро сад сол рост шавад» - 3, љ. 1, с. 

53] ба кор бурдааст. 

 Дар таърихномањои мавриди тањлил ќариб 10 ИФ-е  ба назар 

расиданд, ки њоло баъзе вожањои таркибашон дигар шудааст. 

 Аз рўи миќдори љузъњои тафовуткунанда ин гуна иборањо ду хел 

мешаванд: 1. танњо яке аз љузъњо таѓйир ёфтааст; 2. ду љузъи дохилї фарќ 

мекунанд. Аз байни ин ду навъ миќдори бештарро хели аввал ташкил 

медињад. Дар чунин иборањо асосан феъли таркибашон аз њамдигар фарќ 

менамояд: аз роњ бишудан “роњи худро дигар кардан, аз маќсад, ќарор, 

фикр, азми худ баргаштан” [Пас банї Исройил аз роњ бишуданд ва њеч 

сухани Њорун нашуниданд - 4, с. 33; њоло аз роњ гаштан -270, љ. 1, с. 901], 

хештанро бар касе задан “њаракати ногањонї ба самте” [Ва Мусанно ду 

њазор мард бисохт ва бирафтанд андар шаб бе роњ ва ба се шабонарўз он 

љо расиданд ва ногоњ хештанро бар эшон заданд ва шамшер дарнињоданд 

ва ду њазор мард он љо бикуштанд… - 3, љ. 2, с. 994; њоло худро ба тарафи 

(сўи) чизе задан «ба сўи чизе рафтан, якбора ба тарафе равона гардидан» 

-270, љ. 2, с. 311]. 

 Бархе аз ин гуна ИР-ро ба љуз соњибони таърихномањои даврони 

мавриди тањлил инчунин бархе аз пешиниёну баъдинањои онњо низ ба 

кор бурдаанд. Масалан, дар таърихномањое мисли “Зайн-ул-ахбор”, 

“Таърихи Байњаќї”, тарљумаи “Таърихи Табарї” ва м. и. иборањои њушу 

дил ба касе бозомадан “њушёр шудан” […ва агар пас аз ин дар боби вай 

сухане гўянд беваљњ, бонг бар он кас зада ояд, то њушу дил бад-ин мард 
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бозояд ва корњои худованд напечад ва неку пеш равад -2, c. 513], ба њуш (-

у аќл) бозомадан [Мањдиро хабар омад, пойбарањна берун омад пеши 

Яъќуб ва бибуд, то ба њуш бозомад -3, љ. 2, с. 1508; Чун ба њушу аќл 

бозомаданд, Љирљисро диданд он љо истода - 4, с. 50] истифода шудаанд. 

Аз муќоисаи чунин осори таърихї бо эљодиёти бархе ањли адаб 

бармеояд, ки ибораи фавќро шоироне чун Хайём, Низомї, Саъдї низ ба 

кор бурдаанд  [4, љ. 15,  с. 23586]. 

 Њоло дар забони тољикї ИФ-и ба њуш омадан дар гардиш ќарор 

дорад. М. Фозилов дар ФИР иборањоеро монанди ба њуш овардан, аз њуш 

рафтан зикр кардааст [270, љ. 2, с. 626], вале ба њуш омадан ба назар 

нарасид. 

 Ба таѓйирот дучор гардидани ду љузъи ин гуна иборањо кам 

мушоњида шуд. Дар мисоли ИР-и кори касе рост истодан «тараќќї 

кардан, равнаќ ёфтан, рў ба хубї овардани кор» [Ва миёни мардумони 

Исо ва мардумони Њамза њарбњо бисёр уфтод ва кори Исо рост истод  - 

268, с. 165; њоло кор пеш рафтан  -270, љ. 1, с. 555], рўзи касе ба поён 

омадан “ба охир расидани умр”  [Амир гуфт: «Рост њамчунин аст, ки ту 

мегўйї ва Манучењр бар хостани ин ањд мусир биистодааст, ки медонанд, 

ки рўзи падарам ба поён омадааст, љониби хештанро мехоњад, ки бо мо 

устувор кунад, ки марде зираку пиру дурбин аст…» -2, c. 183; њоло рўз 

буд шудан -270, љ. 1, с. 914] ба тањаввулот дучоргардии ду-се  љузъи ин 

гуна иборотро метавон мушоњида кард. 

 Иддае аз чунин ИР бо ѓайриоддї будани худ ва дар њамон рўзгор 

бо серистеъмолияшон аз дигар иборањо фарќ мекарданд. ИР-и њуш аз 

касе бишудан мисоли њамин гуна ИР аст, ки маънояшро Дењхудо “аз њол 

рафтан” шарњ додааст [277, љ. 15, с. 23587]: Чун эшон нигоњ карданд ва 

хира шуданд ва корд бар турунљ нињоданд ва чашмонашон ба Юсуф 

бимонда буд, њар панљ зан дастњо бибуриданд ва огоњї надоштанд, ки 

њуш аз эшон бишуд буд аз некўии рўи Юсуф…[3, љ. 1, с. 171]. Пайѓомбар, 

салла-л-Лоњу алайњи, гуфт: «Худой макунод, ки ба њангоми шудан њуш аз 

ман бишавад» [3, љ. 2, с. 917]. Санге бар пушти дасташ омад ва аз минбар 
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андар гардонид ва њуш аз вай бишуд ва он асои пайѓомбар, алайњи-с-

салом ба даст дошт [3, љ. 2, с. 1102]. Пўшида ўро дар саройпарда бурданд 

ба хиргоњ ва бар тахт бихобониданд ва њуш аз вай бишуд… [2, c. 390].Чун 

Абдулмуталлибро бидид ва он нур бар љабини ў, битарсиду ларзон гашт 

ва њуш аз ў бишуд, то як замон, ки ба њуш омад, гуфт, ки: «Њаќќо сайиди 

Ќурайш туї» [12, с. 52].  

 Ибораи фавќ дар забони адабии њозираи тољикї дар шакли њуши 

касе аз сар паридан ба кор рафта, маъноњои: 1. њайрон, моту мабњут 

шудан; 2. сахт тарсидан [270, љ. 2, с. 625]-ро дорад. 

 Лозим ба ќайд аст, ки миќдори чунин муодилњои сермаънои 

имрўзаи ИР-и дар таърихномањои ќарнњои X-XIII  вуљуддошта фаќат бо 

ИР-и њуши касе аз сар паридан мањдуд нест, балки инчунин ибороте 

монанди кори касеро рост доштан “ќабул кардан, пазируфтан” 

[…Яздгирд…нома кард аз Рай ба Порс ба мардумони Порс, ки: «Ин 

динро чунин хор гирифтеду кори араб рост доштед…» - 3, љ.  2, с. 1030; 

њоло кори касеро баробар кардан: 1. њољати касеро баровардан, ба касе 

дар коре ёрї додан; 2. касеро бо касе ба муросо овардан - 270, љ. 1, с. 538], 

бо замин рост кардани љое “хароб, вайрон кардан” [Маслама огоњ шуд ва 

њарби эшонро биёрост ва шамшер андар нињод ва халќеро аз эшон 

бикушт ва бифармуд, то Масњанаро вайрон карданд ва бо замин рост  

карданд - 3, љ. 2, с. 1321; Ва занону фарзандон ва хостањо бар ёрон 

бибахшид ва бифармуд, то боруи ќалъа хароб карданд ва бо замин рост 

карданд - 3, љ. 2, с. 1354; њоло ба замин яксон кардан \ намудан: 1. касеро 

беобрў, шарманда, расво кардан;  2.  нобуд кардан - 270, љ. 2, с. 464] ва м. 

и.  мансуб њастанд. 

 Чанде аз ин гуна ИР-и таърихномањо  дар давраи њозира дорои 

якчанд муодил шудаанд. Масалан, дар баъзе осори таърихии ба забони 

форсї-тољикї эљодшуда, монанди “Таърихи Байњаќї” ва таърихномањои 

тарљумавї, мисли “Таърихи Табарї” ибораи кор ба касе уфтодан “пайдо 

шудани зарурате, њољате” истифода шудааст: Ва хабар ба Валид шуд. 

Сахт тофта шуд ва донист, ки кор уфтод [3, љ. 2, с. 1375]. Ва мардону 
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сутурону силоњ сохта бувад, то агар коре биюфтад рўзи корро, сохт 

кардан набоядат, ки бошад, ки фароѓат набувад ва кор аз даст бишавад  

[3, љ. 2, с. 1495]. Худойи азза ва љалла бар вай рањмат кунод, кораш бо 

њокиме адилу рањим уфтодааст… [2, c. 452]. Амирро бад-ин сабаб дил 

машѓул шуд, ки кор бо љавонони корнодида уфтод ва номањо фармуд ба 

сипоњсолор Алии Доя дар ин боб… [2, c.  499]. 

 Имрўз дар забони тољикї иборањои кори касе ба касе ѓалтидан, кор 

баромадан ба  маъноњои: 1. коре ба миён омадан;  2. њољате ба миён 

омадан  [270, љ. 1, с. 540, 564] истифода мешаванд. 

 Муодили ИР-и дам даркашидан “хомўш мондан” бошад, боз 

бештар аст. Дар таърихномаи Байњаќї он танњо ба њамин шакли 

зикргардида истифода шудааст: Хоразмшоњ Олтунтош бад-ин ду љавоб, 

хосса ба сухани Хоља Бунасри Мушкон ќавидилу сокин гашту биёромид 

ва дам даркашид [2, c. 107]. Ва амирони Ѓур ба хидмати амир омаданд, 

гурўње ба раѓбат ва гурўње ба рањбат, ки асарњои бузург намуд, то аз вай 

битарсидандї ва дам даркашиданд [2, c. 160]. …ва асњоби атроф бад-ў 

нигаранду дам даркашанд [2, c. 434].  

Вале миќдори муодилњои њозираи ибораи зикршуда, мувофиќи њисоби 

мо, ба 6 адад мерасад: дами касе ба дарун афтодан, дами касе  дар дарун 

афтодан, дами касе дар дарун гаштан “дар муќобили даъво, эроди касе 

хомўш шуда мондан, ољиз мондан, чизе гуфта натавонистан” [270, љ. 1, с. 

272], дам фурў бастан “хомўш шудан, лаб накушодан” [270, љ. 1, с. 288], 

дами худро набаровардан, дами худро берун набаровардан ба маъноњои: 1. 

хомўш будан, овоз набаровардан, њељ чиз нагуфтан; 2. шикоят накардан 

[270, љ. 1, с. 275] . 

 Аз тањлили се навъи чунин ибороти таърихномањо (онњое, ки танњо 

дар гузашта буданд; ќисман имрўз боќї мондаанд; дар айни њол бидуни 

дигаргунї дар гардиш ќарор доранд) маълум мегардад, ки њиссаи 

бештарашонро онњое ташкил медињанд, ки аз ќарнњои X-XIII то замони 

њозира бе дигаргунии љиддї идома доранд. Тибќи њисоби мо, теъдоди ин 

гуна ИР 43 адад аст.  
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 Ќисме аз чунин ИР-и феълї дар чанд таърихномаи ба забони форсї 

– тољикї эљодшуда ё њам дар чунин осор ва њам осори таърихии 

тарљумавї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Яке аз чунин ИР-и басо 

кор ба љое расидан аст, ки муаллифон ё мутарљимони таърихномањо онро 

дар ифодаи маънои “кор ба як шакли ногувор ва номатлуб даромадан, 

ба дараљаи бад расидани ањвол” ба кор бурдаанд: Ва ёрон бисёр шуданд 

ва кор ба хун рехтан ва љанг расид [3, љ. 1, с. 694]. Пас як рўз мардеро аз 

муњољир бо ансор љанг афтод ва бонг бархост аз бањри об ва миёни эшон 

кор ба шамшер расид [3, љ. 2, с. 827]. Ва кор бад-он љо расид, ки пайѓоме 

омад, ки шуморо чўб фармуда ояд, шаш тан муќаддамтари эшон 

хештанро ќатора зад, чунонки хун дар он хона равона шуд [2, c. 470]. Чун 

кор бад-ин љо расид, бомдод намоз хост кард рўзи чоршанбе… мин 

зилњиљља хост, ки такбир [гўяд] Булуълуъа ѓуломи Муѓира ибни Шаъба 

ўро се таъна бизад [12, с. 69]. Ва чун Нўњ ба Омулшат расид, ба Абуалї 

кас фиристод ва гуфт: “Интизор аз њад гузашт ва кор ба ѓоят расид ва 

душман зафар ёфт ва хона аз даст шуд” [13, с. 80].  

 Дар ќиёс бо ИР-и фавќ ифодањои обрўи касе \ чизеро рехтан 

“шарманда кардани касе, чизе” [Ва њанўз дањ рўз барнаёмадааст, ки 

Њасирї оби ин кор бирехт… -2, c. 213; Ва касро шубњат намонд, ки 

гурехтани вай аз Самарќанд аз сари мувототе буд ва хубси ботин ва 

фасоди дахлат ва баѓй бар валинеъмати ўро бар он дошт, ки обрўи малик 

бирехт-13, с. 79; ...њар рўз бо њарифе ва њар шаб бо зарифе ба муоширату 

мубошарат машѓулї ва хонаи ман бар бод додї ва обрўи ман бирехтї -

13, с. 227], андўњ хўрдан ба касе, чизе «ба касе, чизе ѓамхорї намудан; дар 

тараддуди ёрї ва дастгирии касе будан» [Ва сипоњи Шом андўњ хўрданд 

бад-он, ки њисор аз даст бидода буданд - 3, љ. 2, с. 1442; Ва Масъуди Лайс 

маро гуфт, ки султон аз ту чанд бор пурсид, ки Булфазл чун уфтода 

бошад ва андўњи ту мехўрад - 2, c. 661] камтар ба кор рафтаанд. 

 Њиссаи дигар баръакси ИР-и боло танњо дар  як таърихнома ба кор 

рафтаанд. Масалан, ИР-и феълии дар љањон пайдо омадан “таваллуд 

шудан” [Ва бар худовандони падарон беш аз он набошад, ки бандагон 
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фарзандони хешро номњои некў ва басазо арзонї доранд, бад-он ваќт, ки 

эшон дар љањон пайдо оянд… - 2, c. 177; њоло ба дунё омадан] ва дард 

хўрдан “озор ёфтан, ранљ кашидан” [Он шањомат бин, ки он дард бихўрд 

ва дар маърака изњор накард ва ѓуломро фармуд, то тир аз  вай људо 

карду љароњат бибаст - 2, c. 389], суханро дароз кашидан «бисёр гап 

задан, пургўї кардан, суханро кашол додан, лаќќидан» [Ин фасл низ ба 

поён омад ва чунон донам, ки хирадмандон, њарчанд сухан дароз 

кашидаам, биписандиданд… - 2, c. 153; Ва хонандагони ин таърихро ба 

фазул озодагї иброму гаронї мебояд кашид, агар суханро дароз кашам, 

ки ночор њаќќи дўстиро бибояд гузорд, хосса, ки ќадимтар бошад - 2, c. 

326; њоло гапро дароз кардан -270, љ. 1, с. 181], ба ком расидан «ба маќсади 

худ расидан, орзу ва њаваси худро шикастан» […ба њеч њол халале 

наяфтад, ки душманеву њосидеву тоине шод шаваду ба ком расад… - 2, c. 

154], аз миёна бардоштан “монеаеро бартараф кардан, нест кардан, мањв 

кардан” [Ва њар кас, ки онро аз фалаку кавокибу буруљ донад, 

Офаридгорро аз миёна бардорад ва муътазиливу зиндиќаву дањрї бошад 

ва љои ў дўзах бувад… - 2, c. 145; њоло аз миён бардоштан -270, љ. 1, с. 

632], тир бар нишона задан “ба њадаф расидан” [Ва маро муќаррар аст, ки 

имрўз, ки ман ин таълиф мекунам, дар ин њазрати бузург, ки њамеша бод-

бузургонанд, ки агар ба рондани таърихи ин подшоњон машѓул гарданд, 

тир бар нишона зананд ва ба мардумон намоянд, ки эшон саворонанду 

ман пиёда… - 2, c. 153], сабукї кардан «бемулоњизагї кардан, беандешагї 

кардан, дар гуфтор ва рафтор пешхезї кардан»  [Устодам руќъате 

набишт сахт дурушт…ва ба вусоќи Оѓољї омад ва њаргиз ин сабукї 

накарда буд дар умри хеш… - 2, c. 630; њоло ба њамон шакл - 270, љ. 2, с. 9] 

ва чанди дигар танњо дар “Таърихи Байњаќї” дида шуд. 

 Вале ИФ-и роњи касеро бибастан “пеши роњро гирифтан, ба 

гузаштани касе аз љое имконият надодан, монеъ шудан” […бар лаби љўй 

маѓок канданд рўзи шанбе, чун моњї дар он љо шудї, роњ бибастандї ва 

якшанбе бигрифтандї ва таъвил нињодандї, ки мо якшанбе њамегирем… 
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- 4, с. 45; њоло роњ бастан -270, љ. 1, с. 900] хоси забони “Зайн-ул-ахбор” 

мебошад. 

 Баъзан дар иддае аз таърихномањо ИР-и алоњида ба чунин 

маъноњое ба кор рафтаанд, ки дар давраи њозираи инкишофи забони 

тољикї онњо ба чунин маъно маъмул нестанд. Чунончи, дар  мавриди 

ибораи ба љой овардан Дењхудо овардааст, ки он маъноњои «анљом 

додан, адо кардан»; «ба љо овардани вољибе шаръї»; «шинохтан, ташхис 

додан, дарёфтан»; ба љо овардани кин «кашидани кин» [277, љ. 5, c.7465] -

ро ифода менамояд. Муаллифи таърихномаи Байњаќї ибораи мазкурро 

танњо ба маънои «шинохтан, ташхис додан, дарёфтан» бисёр истифода 

намудааст: Чун як пос аз шаб бимонд, Олтунтош бо хоссагони худ 

барнишасту бирафт ва фармуда буд, ки кўс набояд зад, то ба љо наёранд, 

ки ў бирафт [2, c. 131]. Чун дор бидид, ба љой овард, ки писараш аст [2, c. 

246]. Ва мањмудиён лахте хабаре ёфтанд аз њоли ин ду кадхудой, ки дар 

шароб лофњо зада буданд, ки эшон чокарони султонанд ва ба љой 

оварданд, ки эшонро бифирефтанд… [2, c. 290; ниг. инч. c. 340, 389, 446]. 

 Њамин гуна њолат бо ИР-и бо касе наздикї кардан рўй додааст: 

…мар он канизакро дасторча доду гуфт: «Чун Абдуллоњ бо ту наздикї 

кунад, ин дасторча бад-ў дењ, ки хештанро пок кунад» [4, с. 169]. Ва сабаб 

он буд, ки чун Доро духтари Файлаќусро овард ва бо вай наздикї кард, аз 

дањони он зан бўйи нохуш омад  [4, с. 311]. 

 Муаллифи “Луѓатнома” маънои ибораи мазкурро «муроќибат, 

љимоъ, мубошират, оромидан бо зан, осудан бо зан»  шарњ дода ишора 

намудааст, ки он ба чунин маъно дар  «Наврўзнома»-и Хайём низ дучор  

мегардад [277, љ. 4, с. 22436]. 

 Чи хеле ки аз мисолњо дида мешавад, аз байни таърихномањои ба 

забони форсї – тољикї таълифгардида ќисми зиёди чунин ИР дар 

“Таърихи Байњаќї” ва њиссаи ночизашон дар “Зайн-ул-ахбор” мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд. 

 Дар њолатњои бисёр нодир ба як маънои мушаххас ба кор рафтани 

ин гуна ИР дар таърихномањо, аммо хусусияти сермаъної пайдо 



152 
 

намуданашон дар забони адабии њозираи тољикї ба мушоњида мерасад. 

Ибораи ба кор омадан / наомадан  “ќобили истифода будан” намунаи ин 

гуна иборањост: Ва фоидаи кутубу њикоёту сияри гузашта ин аст, ки онро 

ба тадриљ бархонанд ва он чї бибояду ба кор ояд, бардоранд [2, c. 82]. 

Чунин чокар ба кор наёяд [2, c. 284]. Абдусро бихонду холї карду гуфт: 

«Моро ин бадраг ба њеч кор наёяд, ки бадном шуд бад-ин чї кард» [2, c. 

304]. Зудтар бибояд шитофт, ки аз ин худованди мо њеч кор менаёяд, љуз 

лањв, то саѓри Хуросон, ки бузург саѓрест, ба бод нашавад [2, c. 301]. 

Гуфтам: «Агар худованд бинад, бознамояд, ки бандаро он ба кор ояд» 

[266, c. 375]. Ва нагўям, ки  маро сахт дар бояст нест, аммо чун бад-он чї 

дораму андак аст, ќонеам ва зару ваболи ин чї ба кор ояд? [2, c. 545]. 

…амирро, ки моро бародару домод аст, бедор кунему биёмўзем, ки 

амирї чун бояд кард, ки амири заиф ба кор наёяд [2, c. 711; ниг. инч. c. 

109, 146, 192, 200, 230, 292, 316, 365, 435, 489, 702].  

 Њоло дар забони тољикї ба кор омадан \ кор омадан дар баёни се 

маъно: 1. ќобили истифода будан, даркор шудан; 2. муфид, муносиб, 

лоиќу сазовор будани чизе; 3. фоидаи чизе ба касе расидан истифода 

мешавад [270, љ. 1, с. 553, 554]. 

 2.Њиссаи дигари чунин ИР танњо дар таърихномањои тарљумавї ба 

кор рафтаанд. Аз мушоњидањо бармеояд, ки бештари ин гуна ИР дар 

тарљумаи “Таърихи Табарї” ва камтарашон дар тарљумаи “Таърихи 

Яминї” ба кор рафта, дар њар ду даврон ба як маънои мушаххас гардиш 

доштаанд. Офтоб гирифтан  “нуљ. торик шудани рўи офтоб дар натиљаи 

пеши онро панањ кардани моњ, кусуф” [Ва он ваќт бувад, ки офтоб 

бигирад ва љањон торик шаваду рўз чун шаб гардад ва як соату ду соат 

бимонад, чунон ки Худои азза ва љалла бихоњад  - 3, љ. 1, с. 21], хашми 

касе нишастан «таскин ёфтан, ором шудан, аз љањл фаромадан»  […њар 

кї бонги вай бишунидї, аз сањму бонги ў њалок шудї ва он хашми ў 

нанишастї, то касе аз Оли Яъќуб даст бар ў нанињодї - 3, љ. 1, с. 187; 

њоло хашм фурў нишастан -270, љ. 2, с. 267], оташи хашм биншондан “аз 

хашм худдорї намудан, худро ба даст гирифтан” [...узри он бихоњї ва 
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оташи хашм биншонї ва ѓубори кароњият барангезї ва обе бар кор занї, 

ки агар мо боди ѓуруре дар сар доштем, берун кардем ва сар ба бандагї 

нињодем... – 13, с. 86; њоло хашми худро фурў бурдан - 270, љ. 2, с. 267], 

касеро лахт-лахт кардан “касеро куштан” [Аз паси вай андар омад ва 

шамшере задаш ва ўро бияфканд ва тоѓиён гирди вай андар омаданд ва 

ўро лахт-лахт карданд  - 3, љ. 2, с. 1181], чизе ба осмон расидан “бисёр 

баланд шудан (мас., овоз)” [Ва дар мулк халале фоњиш ва шакале шанеъ 

зоњир гашт ва фарёд аз аќтори мамолик бархост ва нафири мазлумон ба 

осмон расид - 13, с. 233; ...аз баќоёи он мадобир аз нињеби њашр ва осеби 

лашкари султон ѓирев бархост ва нифор ба осмон расид - 13, с. 267; ниг. 

инч. с. 71, 269, 272; њоло ба осмон расидан - 270, љ. 1, с. 781] мисоли њамин 

гуна ИР њисоб меёбанд. 

 Баръакси иборањои фавќ ИФ-и зерин дар таърихномањои ќарнњои 

X-XIII дар ифодаи як маъно, вале дар давраи њозира ба чанд маъно 

гардиш доранд. Роњи касеро гирифтан “садди роњ гардидан” [Рўй бо 

Сарахс нињод ва Муњсин ибни Тоќ, ки амири ѓуз буд, роњи ў бигрифт… - 

13, с. 195; њоло 1. пеши роњи касеро банд кардан, касеро аз роњ 

боздоштан; 2. ба касе халал расонидан - 270, љ. 1, с. 901], дар дом афтодан 

“фирефта шудан” [Ва чун дар дом афтод ва маќсуд аз тањсили ў ба њусул 

пайваст, дар ифотату ифлоти он ба саъйи зиёдат њољат наяфтад ва 

танфиру тазйеи он кулфате надорад - 13, с. 152; њоло 1. ба таъсири касе 

мондан; 2. ба фиреби касе гирифтор шудан- 270, љ. 2, с. 415], роњ бар касе 

гирифтан “монеи рафтани касе шудан” [Саид гуфт: «Ман акнун ба Суѓду 

Самарќанд меравам ва ту  ба роњи манї, аз ту гараве бояд, то роњ бар ман 

нагирї ва маро наранљонї» - 9, с. 82; њоло роњи касеро гирифтан: 1. пеши 

роњи касеро банд кардан, касеро аз роњ боздоштан; 2. ба касе халал 

расонидан - 270, љ. 1, с. 901], касеро бардошт кардан “тоќат кардан” [Чун 

рўзгори Бумансур андар гашт ва бисёр ўро бардошт карданд ва амири 

сипањсолор андар гузашта буд… - 9, с. 292; њоло 1. тањаммул, сабр 

кардан; тоб овардан, тоќат кардан; 2. нигоњ карда истодан- 270, љ. 1, с. 

72], истодагї кардан “муќобалат намудан” [Ва муонидонро дар рибќаи 
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тоат кашид, то зикри њайбат ва шукўњи он мамлакат дар аќтори љањон 

мунташир шуд ва асњоби атроф бар минњољи убудият ба илтизоми њамл 

ва итовату иќомати русуми хидмат истодагї карданд  - 13, с. 37; њоло 

истодагарї кардан: 1. дар муќобили касе ё чизе пойдор истодан, 

муќовимат кардан; 2. бардошт намудан- 270, љ. 1, с. 497], њар чї бод бод 

“аз рўйи таваккал” [Аз бањри ин озодмард Будулафро хатаре бикунам, 

њар чї бодо бод ва раво дорам, ки ин бикарда бошам, ки ба ман њар балое 

расад -2, c. 227; њоло 1. њар чї шавад, шудан гирад; 2. таваккалан - 270, љ. 

2, с. 596] аз љумлаи њамин гуна ИР мебошанд. 

 Њамин тавр, вожањои аслии тољикї, ки хусусияти муњимашон 

устувориву пойдорї аст ва дар забонамон асрњои аср дар гардишанд, 

њамчун унсури асосии суробсози ИР-и феълї дар ташаккули силсилаи 

фаровони чунин захирањои луѓавии забон наќши калон доранд. 

Профессор Њ. Маљидов ба ин нукта ишора карда фармудааст, ки “аз њар 

яки чунин калимањои решагї дањњо, гоњњо садњо ВФ ба вуљуд омадаанд” 

[63, с. 95]. Њамин муњаќќиќ фикрашро идома дода дар мавриди дигар 

навиштааст, ки “бисёре аз  чунин  калимањо, ки дар забони муосир ба 

таври озод ба кор бурда намешаванд, ба тавассути њамин гуна воњидњои 

фразеологии забон дар истеъмол боќї мондаанд” [63, с. 95]. 

 

3.2.2. ВФ-и феълї бо вожањои тољикиву арабї 

  Аз силсилаи ИР-и дар боби гузашта мавриди тањлил ќароргирифта 

маълум гардид, ки таркиби як њиссаи муайяни ин навъи захираи луѓавии 

забонро бидуни иштироки калимањои бегона, ба хусус арабї тасаввур 

кардан душвор аст, зеро онњо кайњо ба унсурњои људонопазири забони 

тољикї мубаддал гардида, барои ифодаи мушаххаси матлаб мусоидат 

мекунанд. Шояд ќабл аз ислом таркиби ин гуна ИР танњо аз унсурњои 

луѓавии эрониасл иборат бошанду баъдтар дар зери таъсири авомили 

мухталифи забониву ѓайризабонї бар ивази иддае аз љузъњои эрониасли 

ин гуна таркибу иборањо унсурњои бегона ба кор рафта бошанд. Ба њар 

њол, як ќисми ин гуна калимаву ифодањои бегона, аз љумла арабї ба  
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тору пуди ВФ ворид гардида, матлаби ањли илму адабро нишонрас 

ифода кардаанд. Ин аст, ки таркиби як силсила ИР-и дар таърихномањои 

садањои X-XIII  дучороянда аз вожањои аслии тољикиву арабї фароњам 

омадаанд. Ќисме аз чунин унсурњои рехта мисли гурўњњои фавќ фаќат 

дар  як асари таърихї ва њиссаи дигар дар чанд адади чунин осор ба 

мушоњида расиданд. Кулли он ИР-е, ки фаќат дар як асар дида 

мешаванд, аз байни осори таърихии бо забони форсї-тољикї эљодшуда 

ба “Таърихи Байњаќї” ва аз миёни чунин осори тарљумавї 

таълифгардида ба  “Таърихи Яминї” мансуб мебошанд. Ин гуна ИР дар 

сурати доштани муодили њозира  якмаъно ё сермаъно мешаванд. Ба 

навъи нахуст метавон иборотеро мисли бар касе масал задан “дар забони 

одамон будан” [Ба ваљње ќазо ронд, ки бар вай масал заданд, аз адлу 

инсоф ва шафќат бар халќи Худойи таоло - 9, с. 25; њоло вирди забон 

будан -270, љ. 1, с. 157], ба фано овардан “мањв намудан” [Пас якборагї 

њамла карданд ва халќеро аз эшон ба фано оварданд ва дигарон рўй ба 

њазимат нињоданд - 13, с. 35; Ва дар шањр афтоданд ва халќе бисёр аз 

азнобу авбош ба фано оварданд ва шиками гургон аз  љайфаи куштагон 

мумталї шуд ва бар ањли он хитта баъд аз воќеаи Язид ибни Муњаллаб 

чунон њодиса наяфтода буд - 13, с. 71], рўи заминро аз касе холї 

гардонидан “ба ќатл расонидан” [Ва чун шаб даррасид, ду њазор савору 

пиёда бифиристод, то дар макомини ољом ба ваќти иртиќоми залом бар 

ў шабехун кунанд ва рўи заминро аз ў холї гардонанд  -13, с. 100], хобу 

ќарор аз касе рафтан “мушавваш будан” [Ва чун хабари ин рисолат ва 

њаќиќати ин маќолат ба ман расид, рўзи равшан бар чашми ман торї 

шуд ва хобу ќарор аз ман бирафт ва умеди њаёт мунќатеъ гашт - 13, с. 66], 

каронаи умр кардан “зиндагонї ба поён бурдан” [Банда ва фарзандони 

њар кас, ки дорад, фидойи як тори мўйи худованд бод, ки саодати 

бандагон он бошад, ки дар ризои худованд каронаи умр кунанд -2, c. 509; 

њоло рўзи касе пур шудан “ваќти марги касе расидан, умри касе ба охир 

расидан” -270, љ. 1, с. 917], ќоида каж дидан “бунёди корро нодуруст 
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дидан” [Ва иститлои раъйи дигар, то биравам, нахоњам кард, ки ќоида 

каж мебинам -2, c. 130] ва м. и. – ро метавон њамчун далел овард. 

 Чунон ки дида мешавад, чунин ИР аз љињати дар њар давру замон 

вобаста ба дараљаи тањаввулашон ягона нестанд: баъзе комилан дар он 

шакли куњан аз байн рафтаанд, бархе то андозае аз асли ќадимашон 

фарќ доранд. Дар ќатори намунањои боло ин љо аз назар гузаронидани 

ИР-и њаќќи нону намак будан ба маънои “мадюну сипосгузор будан аз 

парастор” бамаврид аст, ки онро Абулфазли Байњаќї ба як маъно ба кор 

бурдааст, вале имрўз доираи маънояш афзудааст: Агар бинад Хољаи 

бузург ба њукми он, ки моро ба Хоразм навбат доштааст ба рўзгори  

Хоразмшоњ Олтунтош ва њаќќи нону намак бувад, миёни ин кор дарояд… 

[2, c. 523]. 

 Муаллифи “Амсолу њикам” шакли њаќќи нону намак бисёр 

бошадро бидуни шарњ ишора намуда, шоњидеро аз Низории Ќањистонї 

зикр кардааст [276, љ. 2, c. 698].  

 Ибораи мавриди тањлил њоло бо дигаргунии муайяни љузъї дар 

шакли ба касе њаќќи нону намак доштан дар баёни маъноњои: 1. аз 

тарбияткунанда ва хўронандаи худ мадюн ва сипосгузор будан; 2. дар 

гардани касе њаќќи падарї, модарї доштан мавриди истифода ќарор 

дорад [270, љ. 2, с. 606]. 

 Вобаста ба мисоли фавќ ишораи ин нукта бамаврид аст, ки ИР-е, 

ки муодили имрўзаашон ба  чанд маъно ба кор мераванд, дар ќиёс бо 

онњое, ки мањдудмаъноянд, кам ба назар мерасанд.  Хусусияти дигари 

муодили чунин иборањо ин аст, ки онњо дар давраи њозира дорои якчанд 

гуна мебошанд, ки баъзеяшон фаќат як маъно ва бархе чанд маъно 

доранд. Думи офият гирифтан “роњату оромиро ихтиёр кардан” мисоли 

њамин гуна ИР аст: Ва Омўй чун бар вай кор дардид, думи офият гирифт 

ва пас аз Юсуф даст аз хидмати махлуќ бикашид ва мењробу намозу 

Ќуръону порсої ихтиёр кард ва бар ин бимондааст [2, c. 308].  

 Дар забони адабии њозираи тољикї мувозии аз дунболи касе овезон 

шудан танњо маънои “аз паси касе рафтан; касеро таъќиб кардан [270, љ. 
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1, с. 432]-ро дорад, аммо шаклњои ба дунболи касе афтидан, дунболи 

касеро гирифтан дар ифодаи маъноњои: 1. касеро таъќиб кардан; 2. аз 

паси касе гаштан ва гунаи дунболи чизеро гирифтан дорои маъноњои: 1. 

аз паси чизе шудан; 2. кореро сар кардан, ба коре машѓул шудан, ба коре 

бо љиддият машѓул гардидан мебошад.   

 Њамин гуна хусусиятро дар ИР-и кори касе ба Сурайё расидан 

“равнаќ ёфтани кор” низ метавон мушоњида кард: Ва дар муддате наздик 

кори ў ба Сурайё расид ва раёсате мутамашшї шуд, ки дар билоди 

Хуросон бад-он оину равнаќ кас раёсат накарда буд... [13, с.  288]. 

 Њоло ду муодили нахусти он: кор омад кардан “кор барор кардан, пеш 

рафтан, равнаќ ёфтан; бахти касе тохтан” ва кор боло гирифтан 

(рафтан) “кори касе пеш рафтан, равнаќ ёфтан” фаќат ба як маъно, вале 

гунаи кор пеш рафтан, кори касе барор гирифтан дорои ду маъно: 1. кор 

пеш рафтан; 2. хоњиши касе иљро шудан, ба  маќсад расидан шудааст 

[270, љ. 1, с. 540, 541, 553, 555] . 

 Гурўњи дигари ИР-ро онњое дар бар мегиранд, ки аз шакли дар 

таърихномањои садањои X-XIII  доштаашон бо бархе љузъњои 

таркибияшон тафовут пайдо кардаанд. Чунин дигаргунї дар натиљаи 

ивази исм, пешоянд, феъли соддаву сохтаи таркиби онњо ба феъли 

таркибии номї, ё баръакс, феъли таркибии номияшон ба содда рўй 

додааст. Лозим ба ёдоварист, ки кулли чунин ИР фаќат дар як асари 

муайян мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Чунончи, иборањои дар 

љумлањои зерин вуљуддошта дар осори тарљумавии “Таърихи Бухоро”, 

“Таърихи Табарї” ва “Таърихи Яминї” мушоњида шуданд. ИР-и феълии 

навъи худро аз аљал берун андохтан “худро эњтиёт кардан” [Ва Фоиќ чун 

ба шатти Љайњун расид, киштї наёфт ва ба њилате худро аз михлаби аљал 

берун андохт ва аз об гузар кард ва ба љониби Балх рафт - 13, с. 78], 

расми чизеро бардоштан “монеаеро бартараф кардан, нест кардан, мањв 

кардан” [Бад-ин тариќ, мусулмонї ошкоро кард ва ањкоми шариат бар 

эшон лозим гардонид ва масљидњо бино кард ва осори куфр ва расми 
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габрї бардошт - 273, с. 96; њоло аз миён бардоштан -270, љ. 1, с. 632] аз 

љумлаи њамин гуна  намунањо  мебошанд. 

 Дар байни чунин ИР баъзе калимањои арабї њамчун унсурњои 

суробсоз бисёр истифода шуда, дар бунёди чунин захирањои луѓавї 

наќши муайян бозидаанд. Масалан, дар љумлањои зерин метавон бо ИР-и 

рўзи умр ба шабонгањ омадан “ба поён расидани умр” ва умр ба поён 

омадан “ба охир расидани умр” дучор гардид: Ва вай рафт ва он ќавм, ки 

мањзар сохтанд, рафтанд ва моро низ мебибояд рафт, ки рўзи умр ба 

шабонгањ омадааст  ва ман дар эътиќоди ин мард сухане љуз ба некуї 

нагўям… [2, c. 71]. Подшоње умр ба поён омаду њама муродњо биёфта ва 

фарзандеро бенаво ба замини бегона бигзошта… [2, c. 73]. 

 Бархе аз ин гуна иќтибосњои арабї дар таркиби бештари ИР илова 

ба истифодаашон њамчун унсурњои мењварї инчунин дар соњиб 

гардидани чунин ИР ба хусусияти эмотсионалї наќши назаррас 

гузоштаанд. Чунончи, мо дар таркиби ИР-и аз бало бирањонидан “аз 

хатар халос ёфтан”, ба балои касе андар будан “зери фишори касе будан”, 

дар доми бало афтодан “дучори бадбахтї гардидан”, касеро дар доми 

бало андохтан “касеро ба нохушї, бадбахтї, мусибат гирифтор кардан” 

бо вожаи арабиасли бало дучор меоем: Ва ин доя…шуморо ва моро аз 

бало бирањонид [3, љ. 2, с. 1619]. Ва банї Исроил ба балои ў андар буданд 

ва аз Худои азза ва љалла пайѓамбаре њамехостанд, то дину шариати 

Мўсо тоза гардонанд ва сї сол андар ин орзу буданд [3, љ. 1, с. 322]. Ва 

надонист, ки кушандаро бикушанд ва сазои бадкирдор чун зењи гиребон 

перомуни вай дарояд ва љоне агарчи замоне муњлат ёбад ва муддате 

муњмал монад, оќибат дар доми бало ва њиболаи ано афтад [13, с. 243]. 

Ва…пўшида намонад, ки тамаи салоњ ва таваќќўи маѓфирату иѓмоз 

оњани сард кўфтан бошад ва худро ба ишваи муњол дар доми бало 

андохтан [13, с. 99].  

 Аз байни ИР-и фавќ  ибораи дуюму сеюм њоло дорои муодили ба 

бало мондан «гунањкор шудан, ба љавобгарї кашида шудан, гирифтори 

ногуворї, бадбахтие гардидан; боиси сарзаниш, танќиди касе гардидан» 
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буда [270, љ. 1, с. 67], муодили ибораи охир ба бало гирифтор кардан аст 

[270, љ. 1, с. 66]. 

 Муодили имрўзаи чанде аз чунин ИР-и таърихномањои ќарнњои  X-

XIII  низ дар ќиёс бо шакли пешинаашон аз лињози доираи маъної 

вусъат ёфтааст. Ба ќатори ин гуна ИР метавон њисоби хеш бо касе кардан 

“ќасосгирї намудан” [Он рўз, [ки] ўро ба хилофат нишонданд, вукалои 

хешро љамъ кард ва њисоби хеш бо эшон бикард ва  мунодї кард, то њар 

киро бар ў хусумате буд, биёмаданд, њамгинон ва он чї дархостанд, 

бидод ва аз њама хештанро андар њалл кард -9, с. 102; њоло њисобро 

баробар кардан ба маъноњои: 1. ќарзи худро дода адо кардан, пардохтани 

ќарз, муомила, доду гирифти худро дуруст кардан; 2. ќасоси худро аз 

касе гирифтан - 270, љ. 1, с. 613], аз ин љањон хабар надоштан “бетаљриба 

будан” [Вай он сипоњи љўшро бозгардонид ва Арёруќ худ аз ин љањон 

хабар надорад, чун ба даргоњ расид, Багтагини њољиб пеши ў бозшуд ва 

амири њарас, ўро фуруд оварданд ва пеши вай рафтанд то торам ва он љо 

бинишонданд  - 2, c. 282; њоло аз дунё бехабар будан ба маъноњои: 1. аз 

ањволи олам хабар надоштан; 2. мушкилињои зиндагиро надонистан; 3. 

камтаљриба будан  - 270, љ. 1, c. 433] ва м. и. – ро дохил намуд. 

 Аз рўйи он ки бархе аз ин гуна иборањо дар  чанд осори таърихї ба 

кор рафтаанд, метавон ба бардоште расид, ки дар гузашта доираи 

корбурди онњо назар ба гурўњи фавќ вусъатнок будааст. Яке аз чунин 

унсурњои рехта димор аз касе баровардан “љазои касеро додан” аст, ки 

онро Абубакри Наршахї ва Абулфазли Байњаќї истифода кардаанд: 

Мусулмонон такбир гуфтанд, кофирон ба як бор њазимат шуданд ва 

мусулмонон бар асари кофирон њамерафтанд ва мекуштанд, то димор аз 

нињоди кофирон бароварданд ва бисёр ѓанимат гирифтанд ва он рўз 

ќисмат карданд [9, с. 89]. Мањмудиён лашкари хиёра равон карда буданд 

ва пинњон мисол дода, то димор аз Ѓозї бароранд [2, c. 288]…савоб он аст, 

ки ба тани хеш њаракат кунем њам аз Гургон бо ѓуломони саройї ва 

лашкари гузидатар ба роњи Самангон, ки миёни Испаройин ва Устуво 
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берун шавад ва ба Нисо берун ояд, тохтане оварем њар чї ќавитар, то 

димор аз эшон бароварда шавад [2, c. 507; ниг. инч. c. 500, 606, 725].  

 Њоло ин ибора дар шакли димор аз рўзгори касе кашидан ба ду 

маъно: 1. касеро ба љазо расонидан; 2. мањв, њалок кардан ба кор меравад 

[270, љ. 1, с. 409]. 

 Ба силсилаи чунин ИР инчунин дар умри хеш надидан “дар њайрат 

мондан” […гуфтї, рўзи ќиёмат аст ва расулро бигзарониданд бар ин 

такаллуфњои азим ва чизе дид, ки дар умри хеш надида буд ва  мадњушу 

мутањаййир гашт ва дар кўшк шуд… - 2, c. 343], дидор ба ќиёмат афтодан 

[Ман рафтам сўйи Њирот ва чунон гумон мебарам, ки дидори ман бо туву 

бо хонагиён ба ќиёмат уфтодааст… - 2, c. 99] ва монанди инњо мансуб 

мебошанд, ки ибораи аввал њоло ба гунаи дар умри худ надидан ва 

дувумї дидор ба \ дар ќиёмат мондан мавриди истифода ќарор дорад. 

 То имрўз бидуни ягон таѓйирот пойдор мондани баъзеи чунин ИР 

низ ба мушоњида мерасанд. Чунончи, дар ин љумлаи “Таърихи Байњаќї” 

ифодаи лоф задан “худро таъриф кардан” дида мешавад: …мухолифон 

лофњо зананд ва ин корро узме нињанд, ки ин халал аз лашкари мо уфтод, 

то чунон нодира бояст дид [2, c. 668].  

 Њоло дар забони тољикї ибораи мазкур дар шаклњои лофу бод 

задан «кореро ба иљро нарасонида, лоф задан» [270, љ. 1, с. 601] ё худ 

танњо лоф задан ба њамон маънои зикрёфта дар истифода аст. 

 Кор аз њад бигзаштан “ислоњнашаванда шудан” намунаи дигари 

чунин ИР мебошад: Ва чун кор аз њад бигзашт, аиммаву уламо ва 

зуњњоду сулањои шањр амон хостанд ва Ќуръони маљидро шафеъ 

сохтанд...  [13, с. 71].  

 М. Фозилов дар ФИР шаклњои кор аз илољ гузаштан,  кор аз ислоњ 

гузаштан, кор аз кор гузаштанро зикр карда, дорои ду маъно будани 

гунаи нахуст (1. ислоњнопазир шудан; 2. муолиљанопазир гаштани 

бемор), ба маънои  “ислоњнопазир шудан, беваќт шудан, роњи илоље 

намондан” ба кор рафтани ибораи дуюм ва маънои “фурсат аз даст 
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рафтан, илољи коре имконнопазир шуда мондан” доштани шакли 

сеюмро ќайд намудааст [270, љ. 1, с. 535]. 

 Дар таркиби иддае аз чунин ИР ду калимаи арабиасл вуљуд дорад. 

Ин гуна иборањо низ аз рўйи дар ин ё он давраи таърихї мањдуд мондан 

ё идома ёфтанашон ба ду навъ људо мешаванд:  

 1. Онњое, ки дар осори ниёгон, аз љумла таърихномањои гузашта ба 

кор рафта, баъдан аз доираи истифода хориљ гардиданд. Ба силсилаи 

чунин ИР намунањое чун аз чизе хотир фориѓ гардонидан “хотирљамъ 

шудан” [Ва баъд аз он Маљдуддавла ва Шамсулмаолї бо якдигар сулњ 

карданд ва Насрро ба фидо дар миён нињоданд ва ба иттифоќи якдигар 

њилате андешиданд, ки Насрро ба даст оранд ва хотир аз кори ў фориѓ 

гардонанд  - 13, с. 171], дар боби чизе оят будан “намунаи ибрат будан” 

[Ва чунин кўшк нишон надињанд њеч љой ва њеч подшоњ чунин бино 

нафармуд ва њама ба донишу њандасаи хеш сохт ва хатњое ў кашид ба 

дасти олии хеш, ки дар чунин адавот, хусусан дар њандаса ояте буд… - 2, 

c. 532; Ва бо мо пиёдаи бузург буд, кандањо карданд гирд бар гирди 

лашкаргоњ ва њар чї аз эњтиёт мумкин буд, ба љой оварданд дар ин рўз, 

ки амир, разияллоњу анњу, ояте буд дар боби лашкар кашидан  - 2, c. 605] 

мансуб мебошанд.  

 2. Аммо ибораи тоќат тоќ шудан “ба танг омадан” [Њолї 

зулумоте азим дар он њаволї пайдо омад ва рўзи равшан торик шуд ва 

боду сармои сахт бархост ва аз њаво аз њарири замњарир санљоби сињоб 

дар пушт кашид, чунонки он мадобирро тоќат тоќ шуд ва пеш аз аљал 

марг мушоњадат карданд  - 13, с. 32] дар тўли садсолањо ба њамон шакл, 

вале бо вусъати маъно то имрўз дар байни тољикон ба кор меравад. Ин 

аст, ки М. Фозилов дар ФИР-аш ин ибораро ба гунаи тоќати касе тоќ 

шудан зикр намуда, маънояшро: 1. бетоќат шудан, дигар тоќат 

надоштан; 2. ба танг омадан [270, љ. 2, с. 202] шарњ додааст. 

 Дар осори таърихии садањои X-XIII дар таркиби ќисме аз ИР ду 

калимаи муродифии арабиасл ба кор рафтаанд, ки таќдири баъдии онњо 

ба тарзи гуногун љараён гирифтааст. Аз байни бархе чунин иборањо яке 



162 
 

аз онњо аз истифода хориљ шуда, дигаре њамчун ибораи маъмул то њол 

гардиш дорад. Чунончи, маънои “ба ваъдаи худ вафо кардан” дар 

тарљумаи “Таърихи Табарї” ба тавассути иборањои ањд шикастан ва  

вафо бишкастан  баён шудааст: Пас кас фиристод, ки ман ин њар ду дийят 

бидињаму ањди шумо нашиканам [3, љ. 1, с. 810]. Пас агар ў бевафої кунад 

ва вафоњои ту бишиканад ва ба љой наоварад ва њаќњои ту фаромўш 

кунад, он гањ ту низ оњанги ў кун [3, љ. 2, с. 1447]. 

 Њоло ибораи аввал ба маънои зикршуда вуљуд дошта [270, љ. 1, с. 

51], дувумї ба назар намерасад. 

 Гоњо дар байни чунин ИР онњое низ ба назар мерасанд, ки дар 

таркиби аввалї як калимаи арабиасл ва дар дигаре ду адади чунин 

вожањо истифода шудаанд. Иборањои мурод бар сар омадан,  мурод ба 

њосил овардан  ба маънои “иљро гардидани хоњиш, майл, орзу” аз њамин 

ќабил ИР-и феълї мебошанд: То имрўз њар чї ба ман расид, маро хуш 

гашт, ки ин кофирнеъмати бевафоро фурў гирифтанд ва муроди ў дар 

дунё ба сар омад [2, c. 120]. Ва пас Иброњим ибни Исњоќ ал-Ќозиро ба 

русулї фиристод сўи Амр ва сулњ кард бо ў ва њама муродњои Амр ба 

њосил овард ва фармон дод, то номи ў бар њамон љойњо, ки буд, 

бинавиштанд… [12, с. 193]. 

 Њоло дар забони тољикї маънои “иљро гардидани хоњишу орзу” бо 

ёрии иборањое чун муроди дил ёфтан, ба муроди (маќсади) худ расидан, 

мурод (-и дил) њосил шудан баён карда мешавад [270, љ. 1, с. 659, 660]. 

 Намунаи дигари чунин ИР аљал наздик расидан, аљал чанг ба 

гиребон ёзидан, касро аљал омадан, аљали мавъуди касе расидан мањсуб 

меёбанд, ки њар чањор шакл маънои “фарорасии марг”-ро доранд: Ту 

инчунин сухан нагуфтї ва љуз он кас намирад, ки ўро аљал наздик расида 

бошад [3, љ. 2, с. 1244]. Ва Абдулазиз љавоб кард, к-: «Эй 

амирулмуъминин, ману ту ба сол ба љое расидем, ки њељ аз ањли байти мо 

нарасид, ки на аљалаш наздик расида бувад ва мо надонем, ки аз мо зудтар 

марг киро пештар хоњад будан» [3, љ. 2, с. 1256; ниг. инч. љ. 2, с. 1400]. Ва 

чун Љандбол зањмати мавокиб ва садамаи марокиби султон дид, донист, 
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ки аљал чанг ба гиребон ёзидааст... [13, с. 262]. Ва Абдулљаббор шитоб 

кард, ки вайро низ аљал омада буд… [2, c.722]. Пас ба љой овард 

рисолатрову адо кард амонатро ва насињат намуд умматрову љињод кард 

дар роњи Худо, ки Парвардигораш буд ва ибодат кард то замоне, ки 

аљали мавъудаш расид…  [2, c. 350]. 

 Дар давраи њозираи инкишофи забони тољикї танњо шакли аљал 

расидан ба маънои “умр ба охир расидан, фаро расидани марг” [270, љ. 1, 

с. 53] ба кор бурда мешавад. 

 Аз тањлили чунин ИР-и дар таркибашон вожањои арабї 

вуљуддошта ин андеша ба сар мезанад, ки онњо хеле барваќт дар таркиби 

луѓавии забони ниёгонамон њазм шуда њамчун калимањои умумихалќї 

маќом пайдо карда буданд. Агар њамин хел намебуд, ин навъи унсурњои 

луѓавї дар таркиби гурўње аз ИР, ки дар заминаи забони халќ ба вуљуд 

меоянд, ба сифати љузъњои људонашавандаи онњо мустаъмал 

намешуданд.  

 Дар робита ба масъалаи мазкур ин нуктаро ёдовар шуданї 

њастем, ки як хусусияти муњимии таърихномањои алоњидаи ќарнњои X-

XIII ин аст, ки дар доираи айни як љумла соњибони  чунин осор ду ё зиёда 

иборањои рехтаро ба кор бурдаанд, ки дар таркиби бархе аз онњо фаќат 

вожањои аслии тољикї ва дар дохили дигаре ду гурўњи унсурњои луѓавї: 

аслии тољикї ва иќтибосии арабї дида мешаванд. Вобаста ба миќдори 

истифодаи ИР дар доираи айни як љумла ё порчаи шеър чунин нуктаро 

ёдовар шуданї њастем, ки ин гуна њолат аз ањли ќалам мањорати калони 

забондониро таќозо менамояд.  Масалан,  адибони муосири тољик Љ. 

Икромї дар як љумла шаш адад, Ў. Кўњзод низ шаш адад ва шоири 

тавонои тољик М. Турсунзода дар як порчаи шеъраш њафт адади чунин 

иборотро ба кор бурдаанд [54, c. 6].  

 Њамин гуна њолатро дар мисоли корбурди ИР-и осори таърихии 

ќарнњои X-XIII метавон мушоњида намуд. Чунончи, дар љумлаи зерини 

тарљумаи “Таърихи Яминї” ИР-и парда бар хештан даридан, хок бар сар 

кардан ба кор рафтаанд: …њаргиз њеч падар на аз табаќоти ањли ислом ва 



164 
 

на аз љумњури куффор ба монанди  ин никоят ќасди духтаре парданишин 

ва каримаи мухаддара накардааст, парда бар хештан бидарад ва хок бар 

сар  карда, ба њазрати султон шитобад… [13, с. 317]. 

 Ибораи нахусти фавќ дар осори ниёгон боз дар шаклњои пардаи 

касе даридан “касеро расво кардан” [277, љ. 4, с. 5492], парда даридан 

“шарманда кардан, шармсор намудан, дар хиљолат монондан”, пардаи 

касе дарида кардан “беобрў кардан, бадном кардан касеро” [3, љ. 1, с. 32] 

низ дар гардиш вуљуд дошт. 

 Њоло яке аз чунин шаклњо, яъне пардаи касе даридан дорои 

маъноњои: 1. сирри касе ошкор, фош шудан; 2. расво, бадном гардидан 

[270, љ. 1, с. 808] дар истифода аст. 

 Тањлил ва муќоиса нишон медињад, ки ибораи дуюми фавќ - хок бар 

сар кардан дар осори ниёгон дар ифодаи як маъно (“аз бањри чизе 

гузаштан, чизеро бартараф кардан”), вале шаш шакл: хок бар сар 

афшондан, хок бар сар афкандан, хок бар сар задан, хок бар сар кашидан, 

хок бар сар нињодан, хок бар сар рехтан дар баёни маънои “мотам 

гирифтан, азодор шудан; бисёр андўњгин шудан; њасрату надомат 

кардан” вуљуд доштааст [266, љ. 2, с. 486]. 

 Њоло аз забони марудми тољик ИР-и хок ба \ бар сари касе њамчун 

нишони дашном, лаънат ба касе, марг ба касе [270, љ. 2, с. 280] бисёр садо 

медињад. 

 Баъзеи њар дуи чунин иборањои дар матнњои таърихии ин даврон 

зикргардида то њол низ њамчун унсурњои фаъоли забон дар истифода 

њастанд. Чунончи, дар љумлаи поён ду ибора: дил ба Худой додан ва 

хештанро ба Худой супурдан ба назар мерасад: Ва Иброњим дил ба Худо 

доду хештанро ба Худой супурд [3, љ. 1, с. 142]. 

 Аз тањлил бармеояд, ки дил додан  дар осори ниёгон ба маъноњои: 1. 

љасорат талќин кардан, далер кардан; 2. мењр бастан, ошиќ шудан дар 

ашъори ањли адабе чун Хусрави Дењлавї ва Шоњї низ ба кор рафтааст 

[266, љ. 1, с. 371]. 
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 Њоло бошад, дил додан  (ба  касе) дар ифодаи маънои “ба касе 

таваљљуњ кардан, ошиќ, мафтуни касе гаштан, касеро дўст доштан, ба  

касе дил бохтан” [270, љ. 1, с. 370] басо серистеъмол аст. 

 Ибораи дуюм - хештанро ба Худой супурдан дар давраи њозира дар 

шакли касеро ба Худо супурдан њамчун ИР-и фаъол дар гардиш ќарор 

дорад. 

 Абушшарафи Љурфодиќонї дар љумлаи зерин ду ибора: чизе ба сар 

даромадан ба маънои “рўй додани ягон њодисаву воќеа” ва дар доми бало 

гирифтор шуданро дар ифодаи маънои “ба фалокат дучор гардидан” 

истифода кардааст:…ба Нисобур биншаст ва худро ба мехи идбор фурў 

баст ва мукотабати Бухоро ва истирзои малики разї Нўњ ва талаби 

муњол пеша гирифт, то селоби мењнат ба сар даромад ва дар доми бало 

гирифтор шуд [13, с. 94]. 

 Њар ду ИР-и феълї дар давраи имрўза мутаносибан дар шаклњои ба 

сар омадани чизе ва ба бало мондан ба кор мераванд.  

 Њамин мутарљим дар асари номбурда ду ибораи дигар: об дар чашм 

оварданро дар баёни маънои “гиря кардан” ва дил бар оташи чизе бирён 

шуданро дар ифодаи маънои “азият кашидан” ба кор бурдааст: 

Њозирони ин маљлис аз риќќати ин калима ва вањшати ин њол об дар 

чашм оваранд ва дилњо бар оташи ин мењнат бирён шуд [13, с. 81].  

 Дар давраи њозира иборањои фавќ мутаносибан ба гунањои чашм 

пури об шудан ва дил хун шудан \ гардидан  дар истифода аст. 

 Лозим ба ќайд аст, ки як далели дигари фаровонии ИР дар 

таърихномањои ќарнњои X-XIII дар доираи як љумла ба кор рафтани на 

танњо ду, балки се ИФ мањсуб меёбад. Масалан, дар ин љумлаи “Зайн-ул-

ахбор” мо бо корбурди се адади ин гуна ибора: дами касе гаштан 

“нафасгир шудан”, дам задан “овоз баровардан” ва забон гирон шудан 

“душворгардии сухан кардан” дучор меоем: Ва аз ин пул то дари 

Таббатхоќон кўње аст, ки чун наздики ў шавї, аз њавои он дами мардум 

бигардад, чунонки дам натавонад задан ва забонаш гирон шавад ва бисёр 

мардум андар он бимирад [4, с. 295]. 
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 Аз ќайду ишорањои дар фарњангномањо зикршуда бармеояд, ки аз 

байни ибороти ёдшуда дам заданро ањли адаби гузашта дар ифодаи шаш 

маъно: 1. нафас кашидан; 2. таваќќуф кардан; 3. сухан гуфтан, гап задан; 

4. овоз баровардан; 5. даъво кардан; лоф задан; 6. дамидан, расидан (оид 

ба субњ) истифода намудаанд [266, љ. 1, с. 318]. 

 Њоло аз байни се ибораи фавќ дуи аввал ба њамон шакл ва сеюмї 

ба гунаи забон гирифтан дар ифодаи ду маъно: 1. гап зада натавонистан; 

2. саќав-тутила будан [266, љ. 1, с. 443] гардиш дорад. 

 Абулфазли Байњаќї низ дар љумлаи зерин се адади чунин ИР: љон 

дар хизонаи Эзид буданро дар ифодаи “дар арафаи марг ќарор доштан”, 

љон монданро барои баёни “зинда мондан” ва аз кор шуданро дар ифодаи 

маънои “бењаракат гардидан” ба кор бурдааст: Гуфт: «Ин аст, ки банда 

гуфт ва дар як рўзу як соат се иллати саъб уфтод, ки аз яке аз он 

бинатвон љаст ва љон дар хизонаи Эзид аст таоло, агар љон бимонад, ними 

тан аз кор бишавад» [2, c. 631]. 

 Аз байни њар се ибораи фавќ дуи аввал дар давраи њозираи 

инкишофи забони тољикї ба кор намеравад, аммо сеюмї дар шакли аз 

кор мондан дар истифода аст.  

 Баръакси чанд ибораи боло, ки дар давраи њозира яке аз онњо дар 

гардиш ќарор дошта, дигаре аз доираи истифода хориљ шудааст, дар 

осори таърихии ин давра онњое низ ба мушоњида мерасанд, ки аз байни 

ду ё се ададашон њељ кадоме дар забони муосири тољикї побарљо 

намондаанд. Чунончи, дар љумлаи зерин ду адади ин гуна иборот: марг 

дар љон гирифтан, синон ба дандон хоидан дида мешаванд: Ва љамъе аз 

мардоне, ки дар муњорабат марг дар љон  гиранд ва касоне, ки дар 

музорабат синон ба дандон хоянд, дар санљаќ бидошт [13, с. 87]. 

 Аз фарњангномањои бароямон дастрас мо зикру шарњи чунин 

иборањоро дучор нашудем. Аз мазмуни матн аён аст, ки ИР-и аввал, 

зоњиран, дар ифодаи маънои “ба мурдан розї шудан” ва дуюмї дар 

баёни “азият кашидан” ба кор рафтаанд.   
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 Баъзан дар бархе таърихномањои даврони мавриди тањлил се адади 

ин гуна иборањо истифода шудаанд. Масалан, дар ин љумлаи тарљумаи 

“Таърихи Яминї” мо бо корбурди иборањое чун дањан боз кардан, пару 

бол кушодан ва чангол тез кардан дучор мешавем, ки њар се то њол дар 

ифодаи як маъно, яъне “омода шудан, интизор шудан” дар забони 

тољикї дар истифода ќарор доранд: Чун ба Ќумис расиданд, Наср 

нањанги марг дид дањан боз карда ва уќоби аљал пару бол кушодаву чангол 

тез карда, љуз зинњору эътизор ва истиѓфор раво надид [13, с. 69]. 

 Њамин мутарљим дар ин љумла чањор адад ИР-и феълї: чашми 

басирати касеро бозбастан, гўши њуш кар сохтан, худро ба дасти хеш дар 

вартаи њалок афкандан, ба пои хеш ба доми мењнат рафтанро истифода 

намудааст: Таќдири Бории таоло чашми басирати Абуалї бозбаст ва 

гўши њуши ў аз истимои мавоиз ва иттиоз бад-он насоењ кар сохт, то 

мусоадати Фоиќ фурў гузошт ва роњи мубоадат пеш гирифт ва худро ба 

дасти хеш дар вартаи њалок афканд ва ба пои хеш ба доми мењнат рафт 

[13, с. 100]. 

 Аз мазмуни љумлаи фавќ аён аст, ки ду ибораи нахуст: чашми 

басирати касеро бозбастан, гўши њуш кар сохтан ба маънои “дар ѓафлат 

андохтани касе” ва дуи сонї: худро ба дасти хеш дар вартаи њалок 

афкандан, ба пои хеш ба доми мењнат рафтан дар ифодаи маънои “худро 

дар хатар гузоштан” ба кор рафтаанд. 

 Њиссаи дигари чунин ИР-ро онњое дар бар мегиранд, ки њар 

кадомашон дар забони муосири тољикї њамчун унсури зарурї ба њамон 

маъно ё бо тобиши нави маъної ба кор мераванд. Масалан, дар  љумлаи 

зерин ду ИР: сар ба кафи даст гирифтан ба маънои “худро дар хатар 

гузоштан” ва љон фидои чизе кардан ба маънои “ба марг розї шудан” ба 

кор рафтаанд:…ў њамчун фили  маст сар дар муќоталат нињода ва дар 

нусрати дини Њаќ(ќ) сар ба кафи даст гирифта ва љон фидои шањодат 

карда [13, с. 230].  

 Аз байни ду ибораи зикргардида аввалї њоло ба маънои 

“пушаймон шудан” ва дувумї ба њамон маънои ёдшуда ба кор меравад. 
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 Теъдоди љумлањое, ки дар таркиби худ се адади чунин ИР-ро 

доранд, бо њамин як љумла мањдуд нест, балки дар љумлаи зайл низ бо 

корбурди иборањое монанди љон фидо кардан, сар ба бод додан, ба муроду 

орзу норасидан метавон дучор гардид: ...аслофи мулуки Оли Сомон 

умрњои дароз орзуи ин мамолик будаанд ва бар он базли беандоза карда 

ва лашкарњо фиристода ва бар умеди истихлоси он љонњо фидо карда ва  

сарњо бар бод дода ва бад-ин муроду орзу норасида [13, с. 91]. 

 Дар љумлаи фавќ ду ибораи нахуст: љон фидо кардан, сар ба бод 

доданро мутарљими асар дар баёни маънои “худро фидо кардан” ва 

ибораи сеюмро ба маънои “њосил нашудани натиља” истифода 

намудааст. 

 Њар се ибораи тазаккурёфтаро имрўз тољикон фаровон ба кор 

мебаранд.  

 Ба ин тариќ, таърихномањои садањои X-XIII аз љумлаи устувонањои 

муњими насри форсї-тољикї ба шумор рафта, муаллифон ё мутарљимони 

онњо дар интихобу корбасти унсурњои луѓавї, ба хусус ИФ њунари 

назаррасе доштаанд. Истифодаи фаровони чунин ТР-ву ИР боиси 

дилнишину хотирмон гардидани каломи муаллифон ё мутарљимони 

чунин осор шудааст.  

 Аксари соњибони ин гуна осор дар радифи ИФ-и дар њар давру 

замон маъмул боз ВФ-еро низ мавриди истифода ќарор додаанд, ки дар 

таърихи забони тољикї камназир буда, эњё карда шудани онњо мўљиби 

вусъатнок ва ширину гуворо гардидани забони тољикї хоњад шуд.  

 Маълум мешавад, ки муаллифону мутарљимони таърихномањои 

ќарнњои X-XIII аз захираи ВФ-и асримиёнагї огоњии хуб дошта, дар 

корбурди онњо роњи эњтиётро пеш гирифтаанд. Дар натиља матлаби 

худро нишонрас ифода намуда, на танњо ба аќли хонанда, балки ба 

эњсоси ў низ таъсир гузоштаанд. 

 ВФ-и осори таърихии даврони зикргардида дорои шакли мухталиф 

буда, чунин њолат дар натиљаи истифодаи гунањои куњану нави айни як 

ВФ, баробари шакли адабї ба кор рафтани мувозии гуфтугўї, инчунин 
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дар радифи корбурди ибороти танњо аз њисоби калимањои аслии тољикї 

фароњамомада мавриди истифода ќарор гирифтани унсурњои аз вожањои 

аслии тољикї ва иќтибосии арабї зуњурнамуда ба вуќўъ омадааст. 

 Бархе аз калимањои арабї дар таркиби якчанд ИР ба сифати 

унсури фаъоли нутќ ба кор рафтаанд ва чунин вижагии худро то имрўз 

дар забони тољикї нигоњ доштаанд. 

 Дар таърихномањо  ВФ-и гуногунсохтор (таркиб, ибора) ва мансуб 

ба њиссањои номиву феълии нутќ ба мушоњида расида, аз байни онњо ИР-

и феълї бартарї доранд.   

 Аз рўйи корбурди чунин таркибу иборањо дар як асари мушаххас ё 

дар чанд осори таърихї метавон хулоса кард, ки иддае аз онњо дар њамон 

гузаштаи дур њамчун унсурњои маъмулу шинохта дар гардиш ќарор 

дошта, бархе дигар дар доираи мањдуд истифода  мешудаанд. 

 Дар иддае аз таърихномањои ин давра ИР ба таври фаровон ба кор 

рафтаанд. Зиёдии корбурди онњоро аз ин нукта низ дарк кардан мумкин 

аст, ки дар доираи худи як љумла аз ду то чањор адади ИР мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд. 

 Кулли ИР-и дар таърихномањои асрњои X-XIII мављуда минбаъд 

таќдири њархеларо соњиб гардидаанд: гурўње њам дар гузашта, њам имрўз 

ба сифати унсури фаъоли забон ба кор мераванд, дастаи дигар агарчи 

њоло низ дар гардиш вуљуд доранд, бо љузъњои алоњидаи худ фарќ 

доранд, њиссаи дигар дар осори ниёгон ба кор рафта, минбаъд, ба хусус 

имрўз аз доираи истифода хориљ шудаанд 

 

      

 

 

 

 

       

 



170 
 

       

 

 

 

 

 

     БОБИ IV 

 ВФ-и СЕРМУВОЗЇ ДАР ТАЪРИХНОМАЊОИ САДАЊОИ  X- 

      XIII 

 Таркиби луѓавии забони тољикї дорои захираи фаровони калимаву 

таркиб ва ибораву ифодањо буда, онњо дар тўли садсолањо ба ањли ќалам 

дар ифодаи нишонраси фикру андеша њамчун унсурњои зарурии забон 

мадад расонида омадаанд. Иборањои устувори забон дар байни дигар 

навъњои ВФ њиссаи калон ва муњими чунин захирањои луѓавиро ташкил 

медињанд. Ин гуна унсурњои луѓавї дар тўли беш аз њазор сол ба ањли 

илму адаб барои даќиќ, равшану возењ ва зебову гўшнавоз баён 

намудани матлаб ёрї расонидаанд.  

 Ваќте ки таркиби луѓавии осори гуногунсоњаи ниёгонро аз назари 

тањлил мегузаронем, равшан хоњад шуд, ки чунин  сарвати луѓавии забон 

дар њама давру замон барои соњибонаш њамчун масолењи тайёр ва зарури 

забон дар адои нозуктарин љињати ифодаи фикр хидмат кардаанд. Аз 

байни чунин сарчашмањои аз гузаштагон то мо меросмонда 

таърихномањои садањои X-XIII дар њифзи ин гуна ифодањои рехтаву 

устувор наќши шоиста доранд. Ин аст, ки иддае аз муњаќќиќон   мањз 

њамин хусусияти таърихномањои куњанро дар назар дошта, дар ваќташ 

таъкид намуда буданд, ки “фаровон ба кор гирифтани унсурњои 

маърифати њиссї аз љониби муаррихон ва нуфузи љанбаи зењнї дар 

нигориши воќеањо ва ашхоси таърихї дар бархе маворид 

таърихномањоро дар радифи осори бадеї ќарор додааст” [88, с. 365].  

 Воќеан, њангоме ки хонанда бо забони таърихномањое, чун 

тарљумаи “Таърихи Табарї”-и Абуалии Балъамї, “Таърихи Бухоро”-и 
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Абубакри Наршахї, “Таърихи Байњаќї”-и Абулфазли Байњаќї, “Зайн-

ул-ахбор”-и Абусаиди Гардезї, “Таърихи Систон”-и маљњулмуаллиф, 

тарљумаи “Таърихи Яминї”-и Љурфодиќонї ва м. и. шинос мешавад, бо 

гурўњи калони калимаву ибора ва ифодањои зебои рўњро 

навозишкунанда дучор мегардад, ки баъзеи онњо бо вуљуди дилнишину 

гўшнавоз буданашон аз таркиби луѓавии забон бо гузашти айём 

тадриљан хориљ шудаанд. ИР, чунон ки ишора гардид, яке аз њамин гуна 

захирањои луѓавии ба аќл ва эњсос таъсиркунанда њисоб меёбанд. 

 Маълум аст, ки МФ яке аз шаклњои луѓавї-грамматикии аз рўи 

маъно ва дараљаи устуворї ягона ба шумор рафта, чунин сарвати 

луѓавии забон метавонад гоњ дар як шакли муайян, гоњ дар чанд ќарина 

мавриди истифода ќарор дошта бошад [228, с. 66, 67]. 

 Дар аксари забонњои дунё аѓлаби ВФ дар як шакли мушаххас ба 

кор мераванд, вале теъдоди унсурњои луѓавии дугуна ё сермувозї низ кам 

нестанд. 

 Агарчи байни чунин гунањо тафовут ба андозаи кам ё зиёд ба назар 

мерасад, аммо дар шаклњои мухталиф вуљуд доштани онњо ба њељ ваљњ 

устувории онњоро аз байн бурда наметавонанд [228, с. 67]. 

 Бояд дар назар дошт, ки гунањои чунин ВФ ба тариќи механикї 

пайдо нагардида, онњо дар натиљаи ба таври мутаносиб истифодашавии 

иборањое ба вуљуд омадаанд, ки бо гузашти замон фразеологизатсия 

шуда [164, с. 103], вобаста ба ивазшавии овозњои алоњидаи таркибашон, ё 

таѓйирёбии калимаи мустаќилмаънои дохилашон, ё ки ба љойи як унсури 

грамматикї ба кор рафтани њамин гуна унсури дигар ба се навъ: гунањои 

фонетикї, луѓавї ва морфологї људо мешаванд [60, с. 60-62]. 

 Тањлили воњидњои рехтаву устувори таърихномањои садањои X-XIII 

гувоњи он аст, ки дар ду ё бештари гуна ба кор рафтани њиссае аз ин гуна 

ибораву ифодањо низ гузаштаи тўлонї доранд. 

 

 4.1.Зуњури мувозї бо таѓйири овоии вожањо 
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 Дар як гурўњи ВФ-и дар осори таърихї зикргардида  мувозии 

фонетикї дар натиљаи ивази яке аз садонокњои љузъњои таркиби онњо ба 

дигаре ба вуљуд омадааст. Чунончи, ивази садоноки “а” ба “о”-и яке аз 

љузъњои ИР-и кори касе табањ \ табоњ шудан боиси пайдо шудани 

мувозии фонетикї гардидааст. Лозим ба ќайд аст, ки бо гузашти айём 

яке аз гунањои чунин ИР боќї мондаанд ё бар ивази бархе аз онњо шакли 

наве пайдо шудааст: Ва пас аз он ки Мањдї Яъќубро боздошту 

Абуубайдуллоњ ал-вазир ба мурод расид, боз кори Буубайдуллоњ сўи 

Мањдї табањ шуд ва ўро аз вазирї бозкард [3, љ. 2, с. 1511]. Ва раийяту 

сипоњ ва Мўнис, ки исфањсолор буд, битарсиданд, ки он модар бар эшон 

ѓалаба шавад ва кор бар эшон табоњ шавад… [3, љ. 2, с. 1604]. 

Њоло ба љойи њар ду шакли тазаккурёфта тољикон ибораи кор лат 

хўрданро дар баёни маъноњои: 1. ба мамониат, зарба дучор гардидани 

кор, пеш нарафтан; 2. шикаст ёфтан дар кор истифода мекунанд [270, љ. 

1, c. 550]. 

Њамин тавр, ивази садоноки “а” ба “у” ва “э” ба “а” ва афзоиши “й” низ 

боиси зуњури ду мувозии айни як ибора шудааст. Муаллифи “Зайн-ул-

ахбор” шакли пашемонї хўрдан, вале соњиби “Таърихи Систон” гунаи 

пушаймонї хўрданро ба маънои “пушаймон шудан, афсўс хўрдан”ба кор 

бурдаанд: Ва бисёр бигирист бар он кардањои хеш ва аз он пашемонї 

хўрд фаровон [4, с. 64]. Дигар ба њушёрї з-он пушаймонї хўрд ва расулро 

хилъатњо дод ва молњои бисёр ва узрњо хост ва бидошт, то риши вай 

баромад ва бар  казои њољат бозгардонид ва узрњо њамехост [12, с. 246]. 

 Њоло тољикон бар ивази њар ду шакл гунаи пушаймон хўрданро 

истифода менамоянд [270, љ. 1, c. 866]. 

 Бархе аз чунин ИФ дар натиљаи њам дар шакли муќаррарї, њам 

гунаи тахфифёфта ба кор рафтани иддае аз љузъњои дохилашон 

хусусияти дугунагї пайдо кардаанд. Чунончи, дар бархе осори садањои 

X-XIII њар ду шакли як ибора, яъне касеро андар миёна гирифтан ва 

касеро дар миён гирифтан, дар иддаи дигар танњо яке аз шаклњои 

тазаккурёфта мустаъмал аст: Чун сипоњро дур диданд, Сайфро дар миён 
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гирифтанд ва бикуштанд [3, љ. 1, с. 572]. Ва эшонро андар миёна 

гирифтанд ва бикуштанд [3, љ. 2, с. 1181]. Муњаллаб пеш андар омад ва 

њарби сахт шуд ва кофирон њамла карданд ва ўро дар миён гирифтанд [9, 

с. 89]. Носируддин ба њазме матин ва ќадаме собит он њамларо рад кард 

ва Сайфуддавла даррасид ва лашкари Абуалиро дар миён гирифтанд ва 

љўйњои хун дар сањрои он малњама биронданд [13, с. 96]. 

 Чунон ки дида мешавад, дар як маврид вожаи миёнаи таркиби ин 

ибора дар шакли маъмулї, дар њолати дигар ба гунаи мухаффаф, яъне 

миён истифода гардида, ба туфайли чунин шакли корбурдаш ИР дорои 

мувозии фонетикї шудааст. 

 Дар давраи њозира бо сабаби бар ивази пешоянди дар 

истифодагардии ба ибора дар шакли ба миён гирифтан дар иљрои ду 

маъно: 1. касеро миёнагир кардан; 2. насињатборон кардан [270, љ. 1, c. 

634] маъмул аст. 

 Бо њамин усул зуњур намудани мувозии фонетикии ибораро 

метавон дар мисоли ду шакли як ИР: сар аз итоат кашидан ва сар аз 

тоат кашидан ба маънои “тобеиятро напазируфтан” мушоњида намуд: 

Ва…чун ба Њиндустон расид, сар аз итоат бикашид ва исён падид кард 

[4, с. 231]. Амири шањид кас фиристод, то васиќате, ки вољиб омад, бо 

байѓу бикарданд ва ўро савгандон бидоданд, ки низ сар аз тоат накашад 

ва фармонбардор бошад… [4, с. 238]. Ва мардумони Авќ сар аз тоат 

бикашиданд ва ба Рунљ љамъ шуданд ва њарб карданду ба њазимат шуданд 

[12, с. 254]. Ва Бўдовуд бар Хуросон волї буд ва хабари Систон бар ў 

расида буд, ки Бўосим он љо њаме чї кунад ва сар аз тоат кашидааст ва 

ќасди Хуросон дорад [12, с. 113]. 

 Аз љумлањо аён аст, ки баъзе муаллифони осори таърихї 

корбурди њар ду шакл, бархе истифодаи яке аз гунањоро авло 

донистаанд. Ќиёс нишон медињад, ки шакли  сар аз тоат кашидан дар 

муќоиса бо сар аз итоат кашидан бештар аст. 
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 Њоло ин ибора дар забони тољикї ба гунаи аз чизе сар кашидан 

дар ифодаи се маъно: 1. ба чизе розї нашудан; 2. чизеро ќабул накардан; 

3. итоат накардан мустаъмал аст [270, љ. 2, c. 46]. 

 Гоњо љузъи феълии чунин иборањо низ дар шаклњои мухталифи 

овозї ба кор рафта, боиси пайдо шудани мувозии фонетикї шудаанд. 

Масалан, дар се таърихномаи ин давра ибораи љон биситадан боз ба 

гунањои љон бистондан, љон бистандан ба назар мерасад: Пас Худои 

таоло хоб бар эшон афканд ва ба хоб андар љон аз эшон биситад [3, љ. 1, с. 

465]. Ва эшон љамоате бисёр буданд, ки аз марг бигурехтанд, Худой, 

таоло, њамаро љон бистад, натавонистанд ба гўр кардан аз бисёрї, ки 

буданд [4, с. 36-37]. Пас сар сўйи осмон карду гуфт: «Ё Раб, агар андар 

собиќ ќазои ту ва таќдири осмонї чунон рафтааст, ки ин подшоњї аз ман 

бишавад, ту маро љон бистон» [4, с. 181]. Ва султон дар ин айём 

бифармуд ва билоди мамолик тавќеъ равон кард, то уммолу муътамадон 

анборњои ѓалла бирехтанд ва бар фуќарову масокин сарф карданд ва 

љони эшон аз чанголи њалок ва михлаби эњтинок бистанданд [13, с. 219].  

 Дар давраи њозираи инкишофи забони тољикї бар ивази шаклњои 

фавќ гунаи љони касеро гирифтан мустаъмал шуда, ба тавассути  он 

маъноњои: 1. касеро куштан; 2. ќањру ѓазаби касеро овардан [270, љ. 2, c. 

657] ифода карда мешавад. 

 

4.2. Зуњури мувозї бо ивази вожањои мансуб ба њиссањои мухталифи нутќ 

 Бо њамдигар ќиёс кардани ВФ-и сермувозии дар осори таърихї 

мустаъмал нишон медињад, ки ќисми асосии чунин унсурњои забон дар 

натиљаи ивази вожањои мустаќилмаънои таркибашон хусусияти 

бисёршаклиро доро гардидаанд. Лозим ба ёдоварист, ки калимањои 

дохили ин гуна ВФ аз лињози мансуб буданашон ба њиссањои нутќ 

мухталиф буда, яке исм, дигаре сифат, сеюмї феъл ва м. и.  мебошанд.   

 

4.2.1. Зуњури мувозї бо ивази исми таркиби ИР 
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 Аз назари тањлил гузаронидани мансубияти забонии исмњои 

таркиби чунин ИР нишон дод, ки гунањо дар натиљаи бар ивази як вожаи 

тољикї омадани калимаи дигари њамин забон, ё як унсури луѓавии 

тољикї ва як арабї, ё ки ба љойи як вожаи арабї мавриди истифода 

ќарор гирифтани воњиди луѓавии дигари њамин забон пайдо шудаанд. 

Чунончи, дар забони тољикї маънои “худро дар хатар гузоштан” бо ИР-

и љон ба кафи даст гирифтан ифода мешавад. Дар ФЗТ агарчи иборањои 

љон аз каф гузоштан, љон аз каф додан ба назар мерасад [266, љ. 2, с. 788], 

вале гунаи фавќ дучор нагардид, дар ФИР шакли љон ба каф гирифта / 

монда дида мешавад [270, љ. 2, с. 652]. 

 Аз рўи мушоњидањои мо, аз байни таърихномањои зикршуда 

ибораи мазкур дар тарљумаи “Таърихи Яминї”-и Љурфодиќонї дучор 

омад: Ва дар ин айём ќурби бист њазор мард аз муттаввиаи ислом аз 

аќсои Мовароуннањр омада буданд ва мунтазири айёми њаракати султон 

нишаста ва шамшерњо кашида ва такбири муљоњадат зада ва љонњо дар 

роњи ињтисоб бар кафи даст гирифта... [13, с. 259].  

 Њамин муаллиф дар мавриди дигар мувозии сар ба кафи даст 

гирифтанро истифода кардааст, ки чунин шакли онро мо аз њељ 

луѓатномаи бароямон дастрас пайдо накардем: ...ва ў њамчун фили маст 

сар дар муќоталат нињода ва дар нусрати дини Њаќ(ќ) сар ба кафи даст 

гирифта ва љон фидои шањодат карда [13, с. 230].  

 Чунин ИР дар таърихномањои мавриди тањлил аз љињати дараљаи 

корбурд ягона нестанд: дар баъзеи онњо истифодаи як шакл имтиёз 

дорад, дар дигаре мувозии дигар бартарият пайдо кардааст. Масалан, аз 

ќадимулайём дар забони тољикї маънои “омодаи хидмат шудан” ба 

тавассути ИР-и камар бастан ва миён бастан баён карда мешавад [277, љ. 

11, с. 16377, љ. 13, с. 19381; 266, љ. 1, с. 532, 686; 270, љ. 1, с. 518, 633]. 

 Аз байни њафт таърихномаи тазаккурёфта шакли миён бастан хоси 

забони “Таърихи Байњаќї”, аммо гунаи камар бастан мансуб ба 

тарљумаи “Таърихи Яминї” аст: Валекин чун давлат эшонро машѓул 

кардааст, то аз шуѓлњои бузург андеша медоранду кифоят мекунанд ва 
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миён бастаанд, то ба њеч њол халале наяфтад…[2, c. 154]. …чун муќаррар 

аст султонро, ки ѓарази ман андар он чї гўям, љуз салоњ нест, ин корро 

миён бастам ва њам имрўз гирди он бароям… [2, c. 106]. Љое, ки 

Сулаймон мулк бирасид, сазад, ки чун мўр камари хидмат бибандам ва 

бад-ин хатти чун пойи малах љузве чанд нависам... [13, с. 17]. 

 Дар айни як асар мавриди истифода ќарор гирифтани ду мувозии 

худи њамон як ИР низ ба  ќайд гирифта шуд. Њамчун намуна ин љо дар 

ифодаи маънои “ба њалокат расонидани шахс” зикр намудани ибораи 

касеро аз љањон гум кардан кофист, ки он дар тарљумаи “Таърихи 

Табарї” дар шакли касеро аз пушти замин гум кардан низ дучор гардид: 

Савоб он аст, ки Њурмузро аз пушти замин гум кунем [3, љ. 1, с. 608]. Ва 

чун аз бино бипардохт, ўро њељ ѓам набуд, љуз ѓами Бобаку њарби ў, то 

ўро аз љањон гум кунад [3, љ. 2, с. 1583].  

 Дар таърихномањои ин даврон инчунин дар се гуна ба кор рафтани 

айни як ИР-и феълї мушоњида карда шуд. Ба сифати далел ин љо ёдовар 

шудани иборањои дил бо касе яке кардан, сар бо касе яке кардан, даст бо 

касе яке кардан бамаврид аст, ки маънои “бо касе иттифоќ кардан, мадад 

кардан дар коре”-ро мефањмонанд [275,  љ. 2, с. 975, 994; 277, љ. 7, с. 9496, 

9663-9664; 266, љ. 1, с. 343]: Пас ў њилат кард ва пинњони ў ямониёнро кас 

фиристод ва эшонро хоста пазируфт бисёр, то дилашон бо хештан яке 

кард [3, љ. 2, с. 1430]. Пас њама мардумонро бихонду бинвохт ва асиронро 

берун гузошт ва хилъат дод ва савганду ањдњо баргирифт [ва] боз њама 

дил [бо ў] яке бикарданд ва сипоњро рўзї доду сўи Аммори Хориљї кас 

фиристод… [12, с. 159]. Пас Дирњам ва Сарботак сар яке карданд ва 

хостанд, ки бар Яъќуб шањр бигиранд [12, с. 159]. Чунон донам, ки Ањмад 

ибни Абдулазиз ва Муњаммад ибни ал-Лайс, ки халифати ман аст, он љо 

бо Хуљистонї низ сар яке доранд андар хилоф [12, с. 185]. Мардумони 

Систон чи хосу чи ом бо эшон даст яке карданд [12, с. 93]. Боз бояд гашт 

ва даст яке кард, ки ќасди Суманот дорем, чун аз он фориѓ шавем ва 

шумо низ хонии Туркистон бигрифтед, он гоњ тадбири ин сохта ояд [2, c. 

558]. 
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 Чунон ки дида мешавад, дар иддае аз таърихномањо, мисли 

“Таърихи Систон” њар се гуна, дар дигаре, монанди “Таърихи Байњаќї” 

фаќат яке аз гунањои айни як ИР истифода шудааст. Дар осори дигари 

асримиёнагї низ шаклњои мазкур аз рўйи дараљаи корбурд фарќ доранд. 

Ин аст, ки А. Дењхудо барои як гуна аз чанд сарчашма, барои дигар 

шакл танњо аз як маъхаз шоњид овардааст [277, љ. 7, с. 9496, 9663-9664]. 

 Тавре ки ишора гардид, бархе аз гунањои иборањои мазкур дар 

натиљаи ивази як исми тољикии таркиби онњо ба вожаи арабиасл ба 

вуљуд омадаанд. Дар чунин мавридњо аз љињати дараљаи истифода њамон 

шакле бартарї дорад, ки дар таркиби худ исми аслии тољикї дорад. 

Чунончи, дар таърихномањои ин давра чун осори дигари гузашта  

ибораи савганд хўрдан фаровон мушоњида мегардад, вале гунаи ќасам 

хўрдан хеле кам дида мешавад. Ин аст, ки дар  фарњангномањои 

тафсирии гузаштаву њозира ќариб тамоми шоњид барои шакли аввал 

оварда шуда [277, љ. 8, с. 12210; 266, љ. 2, с. 168], барои мувозии дуюм 

далеле ба назар намерасад [277, љ. 11, с. 15501], дар ФЗТ чун шоњид  

барои ќасам хўрдан танњо аз Фасењї ном шоир як байт зикр гардидааст 

[266, љ. 2, с. 677].  

 Дар таърихномањои мавриди тањлили мо низ ќариб кулли мисолњо 

барои гунаи савганд хўрдан омадаанд: Ва савганд хўрд, ки ман аз он 

њадисњо, ки бар ту бардоштанд ва аз он дирамњо, ки Бањром зада буд, 

огоњ набудам ва надонистам ва нафармудам [3, љ. 1, с. 605]. Ва Усома 

андар хонаи пайѓамбар парварда буд, гуфт: «Ман аз Оиша њељ чиз 

надидам њаргиз, на ба кирдору на ба гуфтор. Ва бад-ин савганд хўрам» [3, 

љ. 2, с. 831; ниг. инч. љ. 1, с. 605; љ. 2, с. 846, 886, 1083, 1131, 1213, 1219, 

1229, 1242, 1251, 1273, 1309, 1308, 1313, 1350, 1355, 1360, 1423, 1447, 1471, 

1472, 1511, 1528, 1537, 1538]. …ба Худойи азза ва љалла савганд хўрам, ки 

то маро зиндагонї аст, инон бо инони хулафо нанињодаам [2, c. 80; ниг. 

инч. с. 105, 201,105, 152, 187, 201, 227, 229, 233, 258, 258, 304, 361, 370, 394, 

455, 617]. Ва Абдуллоњ ибни Молик ал-Хузої соњиби шурати Мањдї ва 

Њодї буд ва Њорун савганд хўрда буд, ки ба њаљ пиёда равад [4, с. 108; 
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ниг. инч. с. 147, 229, 309]. Ќайдор ба хона шуд ѓамгин ва савганд хўрд, ки 

таому шароб нахўрам, то Эзад, таоло, маро пайдо гардонад, ки чї бояд 

кард [12, с. 46, 112, 264, 317, 324].  

 Аз рўйи мушоњидањои мо, муаллифи “Таърихи Байњаќї” дар 

баробари шакли савганд хўрдан, ки дар асари номбурда зиёд ба чашм 

мерасад, танњо дар ду маврид (агар тањрифи котибон набошад) мувозии 

ќасам хўрданро ба кор бурдааст: Ва бо ин њама ќасам мехўрам, дар 

њолати ризо, на дар ваќти икроњ ва дар њини амн, на дар замони хавф… 

[2, c. 357]. Ва ин ќасам ќасами ман  аст ва ин байъати набишта байъати 

ман аст, ќасам хўрдаам ба он аз аввал то охири ќасаме, ки эътиќод дорам 

ба он, ки ба љой орам онро… [2, c. 359]. 

 Вобаста ба чунин навъи ВФ ин нуктаро ёдовар шудан бамаврид 

аст, ки шояд иддае аз ин гуна унсурњои луѓавї дар давраи муайяне бар 

ивази ИР-е ба гардиш ворид шуда бошанд, ки дар таркиби худ танњо 

вожањои аслии тољикиро доштанд. Чунин намунањо дар таърихи забони 

тољикї вуљуд дорад ва муњаќќиќон барваќт ба он ишора намудаанд. 

Масалан, гуфта мешавад, ки “ибораи ќасам хўрдан, ки дар таркиби худ 

калимаи арабии “ќасам”-ро дорад, варианти лексикии нисбатан 

баъдтари ифодањои ќадимаи тољикии савганд хўрдан, ё ки савганд ёд 

кардан мебошад” [60, с. 67]. 

 Ба чунин гуфтаи муњаќќиќ ин нуктаро афзудан мехоњем, ки шакли 

савганд хўрдан њанўз дар матнњои забони порсии миёна ба гунаи sōgand 

xwardan  мавриди истифода ќарор дошт [265, с. 37]. 

 Бино ба ќайди профессор Т. Шокиров низ љузъи аввали ИФ-и 

мазкур дар забони авестої дар шакли soukanti \ soukanta  вуљуд дошта, 

маънои “кибрит, сулфур”-ро дошт. Ниёгонамон дар замонњои ќадима 

барои исбот намудани бегуноњии худ сулфурро оташ зада ё онро ба 

мањлул даромехта мехўрданд [232, с. 78]. 

 Аз чунин њолати корбурди ИР-и фавќ метавон ба ин натиља расид, 

ки  шакли савганд хўрдан муддати дароз дар гардиш ќарор дошта, гунаи 

ќасам хўрдан минбаъд бо сабаби гароиши зиёд ба истифодаи вожањои 
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арабї на танњо љойи мувозии аввалро гирифт, балки аз он дар истифода 

бартарї пайдо кард. Ин аст, ки дар забони адабии њозираи тољикї дар 

ќиёс бо гунаи савганд хўрдан шакли ќасам хўрдан маъмул гардидааст 

[270, љ. 2, c. 543]. 

 Дар истифодаи чунин иборањо дар  таърихномањои ин даврон 

њолати акс низ дида мешавад, яъне дар бархе мавридњо истифодаи ИР бо 

исми арабиасли дар таркибашон мављуда дар ќиёс бо гунаи дар таркиби 

худ вожаи аслии тољикї дошта имтиёз пайдо кардаанд. Намунаи чунин 

ифодањо метавонанд ИР-и ѓам хўрдан ва андўњ хўрдан бошанд. Вобаста 

ба ин масъала бояд гуфт, ки дар ФЗТ андўњ хўрдан зикр шуда, тафсираш 

бидуни зикри шоњид ба ѓам хўрдан њавола шудааст [266, љ. 1, с. 76], вале 

мураттибон баъдан ќайди  гунаи ѓам хўрданро фаромўш кардаанд [266, љ. 

2, с. 645].  

 Тањлилу ќиёси забони таърихномањои фавќ нишон медињад, ки  дар 

онњо мувозии ѓам хўрдан бештар, вале шакли андўњ хўрдан кам истифода 

гардидааст: Умар ѓами писар њамехўрд, ки аср шуда буд, гуфт: «Хоста 

надорам, ки ўро фидо кунам…» [3, љ. 1, с. 776; ниг. инч. љ. 2, с. 1442, 1579]. 

Он шаб бо ѓаме сахт бузург бихуфтам, дар хоб дидам Хизрро, алайњи-с-

салом, наздики ман омад ва маро пурсиду гуфт: «Чандин ѓам чаро 

мехўрї?» [2, c. 258; ниг. инч. с. 378, 394, 517, 631, 661].  

 Гоњо дар тарљумаи “Таърихи Табарї” шакли ѓаму андўњ хўрдан низ 

дучор меояд: Пас чун шаб андар омад, Худои азза ва љалла фариштаро 

сўи Љирљис фиристод ва гуфт: «Эй банда, њељ ѓам махўру андўњ, ки он 

душмани Ман се бор туро бикушад ва Ман туро зинда кунам ва бори 

чањорум туро бипазирам ва ў бар ту зафар наёбад» [3, љ. 1, с. 477]. 

 Дар таърихномањои тазаккурёфта мавридњои ивазгардии як исми 

арабиасли таркиби чунин иборањо ба њамин гуна исми он забон низ дида 

мешавад. Намунаи корбурди ин гуна ИР ањд шикастан ва вафо шикастан 

аст, ки дар њар ду гуна ба њайси исми таркиби онњо вожањои арабии ањд 

ва вафо ба кор рафтаанд. 
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 Дар фарњангномањои бароямон дастрас дар ифодаи маънои “аз 

ќавл гаштан, ќарордодро барњам задан, ваъдахилофї кардан” дар 

ќатори шакли ањд шикастан гунаи ањду паймон шикастан низ дучор 

гардида, мувозии вафо шикастан ба мушоњида нарасид [266, љ. 1, с. 117].  

 Аз байни таърихномањои мазкур њар ду гуна дар тарљумаи 

“Таърихи Табарї” мавриди истифода ќарор гирифта, дар “Зайн-ул-

ахбор” танњо шакли ањд шикастан мушоњида карда шуд: Пас кас 

фиристод, ки ман ин њар ду дийят бидињаму ањди шумо нашиканам [3, љ. 1, 

с. 810; ниг. инч. љ. 2, с. 1103]. Пас агар ў бевафої кунад ва вафоњои ту 

бишиканад ва ба љой наоварад ва њаќњои ту фаромўш кунад, он гањ ту низ 

оњанги ў кун [3, љ. 2, с. 1447; ниг. инч. љ. 1, с. 812; љ. 2, с. 1290]. Ва ин он 

ваќт гуфтанд, ки љосусон бозомаданд ва сифати љабборон ва Уљ ибни 

Аноќа мегуфтанд ва ањд бишкастанд, ки ба њам карда буданд ба 

ногуфтани ин сухан [4, с. 34].   

 Корбурди фаровони чунин гунањоро дар мисоли ибороти дар 

ифодаи мафњуми марг истифодашаванда бисёр мушоњида кардан мумкин 

аст. Азбаски ин масъала дар боби оянда матрањ мегардад, ин љо мо бо 

зикри чанд намуна мањдуд хоњем шуд. Чунончи, дар яке аз 

таърихномањои ин даврон-тарљумаи «Таърихи Яминї» дар чанд маврид 

ду мувозии як ИР: рўњ таслим кардан ва љон таслим кардан дучор меоянд: 

Ва, њайњот, кор аз дасти табиб рафта буд, њам дар замон рўњ таслим кард 

ва арсаи љањон аз љањони маониву маолї холї гузошт... [13, с. 53]. Ва 

Буѓрохон дар баъзе аз он мароњил љон таслим кард [13, с. 81]. Ва мансаби 

ў ба писари ў-Абдулмалик ибни Нўњ расид ва њафт солу шаш моњу 

понздањ рўз њукм ронд ва...аз асб бияфтод ва љон таслим кард [13, с. 149]. 

Ва зањр дар он карданд ва ба дасти хеш ба вай боздод, то бихўрд, 

Маъмун берун омад, Ризо љон таслим кард [13, с. 352]. 

 Аз мисолњо пай бурдан душвор нест, ки тафовути њар ду шакли 

зикршуда дар дараљаи корбурдашон аст: гунаи љон таслим кардан назар 

ба рўњ таслим кардан дар истифода афзалият дорад. 
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 Ба ин тариќ, аз назари тањлил гузаронидани чанде аз ИР-и дар 

таркиби худ вожањои мансуб ба исм доштаи таърихномањои садањои X-

XIII нишон медињад, ки аксарашон дар як шакли мушаххас, вале ќисми 

дигарашон дар  њамон гузаштаи дур дар чанд гуна маъмул шуда будаанд. 

  Дугунагии чунин  ИР дар натиљаи баробари шакли куњан ба кор 

рафтани гунаи баъдї ва шояд зери таъсири забони минтаќаи муаллифон 

сурат гирифта бошад.  

 Дар ду ё беш аз он шаклњо ба кор рафтани гурўње аз ИР дар 

натиљаи ивази ду вожаи муродифї, ё ду-се калимаи мухталифмаъно ба 

вуќўъ омада, бархе аз онњо њамчун Ир-и нодир шинохта шудаанд.  

4.2.2. Зуњури мувозї бо ивази сифат \ зарфи таркиби ИР 

 Аксари чунин ИР дар як шакли мушаххас мавриди истифода ќарор 

гирифтаанд, вале теъдоди иборањое низ кам нестанд, ки дар ду гуна ё 

зиёда аз он ба кор рафтаанд. Чунин гунањо дар натиљаи ивази ду вожаи 

мансуб ба сифати тољикии таркиби иборањо, калимањои тољикиву 

иќтибосии арабияшон ба вуљуд омадаанд. Чунончи, барои ифодаи 

маънои “зиќ будан” муаллифони бархе таърихномањо ИР-и дилтанг 

будан ва машѓулдил буданро истифода кардаанд: Он шаб чун дилтанг буд, 

хоссагон њама машѓулдил буданд, фаромўш карданд овардани шерро [9, с. 

167]. 

  Калимаи машѓулдилро соњибони бархе фарњангномањо 

“гирифтадил, нигарон” шарњ додаанд [277, љ. 12, с. 18508] ва, аз ин рў, он 

бо чунин маънояш бо вожаи танглил метавонад муродиф гардад.  

 Аз ќайду ишорањои соњибони иддае аз фарњангномањо маълум 

мешавад, ки баъзеи ин гуна иборањо фаќат хоси таърихномањои садањои 

X-XIII аст. Чунончи, Дењхудо њангоми эзоњи ибораи дилмашѓул будан як 

шоњидро аз “Таърихи Бухоро”, як шоњидро аз “Таърихи Табаристон” ва 

чањор шоњидро аз “Таърихи Байњаќї” зикр намудааст [277, љ. 7, с. 97222]. 

Ё ки номбурда мувозии машѓулдил буданро эзоњ дода, фаќат се шоњидро 

аз таърихномаи Байњаќї овардааст [277, љ. 12, с. 18508]. 
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 Дар баъзеи ин гуна иборањо ивазгардии њар ду љузъ: сифат ва 

феъли таркиби онњо ба мушоњида мерасад. Чунин њолатро метавон дар 

мисоли гунањои дилтанг гаштан-тангдил шудан нишон дод: Абдулмалик 

чун ин љавоби Абдуллоњ бишунуд, дилтанг гашт [3, љ. 2, с. 1225]. Ва 

њарчанд амир аз ин њадис беш мегуфт, сухани эшон њамин буд, то амир 

тангдил шуду гуфт: «Тадбири ин чист?» [2, c. 652; ниг. инч. с. 716]. З-он 

тангдил шуд ва бирафт, то ба Балх расид [12, с. 197]. Ва чун амир Мањмуд 

ин номаро бихонд, тангдил шуд ва низ ќарор накард ва лашкар 

бикашид… [4, с. 226; ниг. инч. с. 203].  

 Аз љумлањои фавќ аён аст, ки муаллифони чунин осор бештар гунаи 

тангдил шуданро мавриди истифода ќарор додаанд, дилтанг гаштан 

танњо дар тарљумаи “Таърихи Табарї” дучор омад. 

 Аз муќоисаи забони таърихномањои даврони мазкур бо осори 

баъдинањо мусаллам мегардад, ки корбурди њар ду шакл то дер гоњ 

идома ёфта, онњоро ањли адабе, чун  Фахриддини Гургонї, Хоља Њофиз, 

Бадриддин Њилолї ва дигарон истифода намудаанд [266, љ. 1, с. 377-378; 

љ. 2, с. 321], вале имрўз танњо шакли тангдил шудан маъмул аст [270, љ. 1, 

с. 408].  

 Чунин тарзи истифодаи ИФ-ро дар байни онњое низ метавон 

мушоњида кард, ки яке аз љузъњояшон зарфанд, яъне дар ин гуна 

мавридњо њам зарфи таркиби ИР, њам феъли онњо дар ду шакл мавриди 

истифода ќарор гирифта, боиси пайдогардии мувозии фразеологї 

шудаанд. Чун намуна метавон ин љо гунањои айни як ибора: ба поён 

омадан, ба охир омадан ва ба поён расидан, ба охир расиданро зикр намуд, 

ки њар чањор ибора дар ифодаи маънои “хотима ёфтан, тамом шудан” ба 

кор рафтаанд: Мањдї гуфт: «Маро огоњ њамекунанд, ки корат ба поён 

расиду ба охир» [3, љ. 2, с. 1514]. Ё Фазл, кори ман ба поён омад ва марг 

наздик аст… [2, c. 75]. Ва пас аз он ки ўро ба Њирот фурў гирифтанд ва 

кори вай ба поён омад, ба муддате дароз пас аз он шунудам, ки вай…аз 

Тагинобод пеши амир Масъуд ба сўйи Њирот рафт… [2, c. 99]. …амир аз 

заъфи пирї сахт менолид ва кораш ба охир омада буд… [2, c. 313]. 
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 Аз чанд љумлаи боло аён аст, ки дар осори таърихии ин давра 

гунањои ба поён расидан ва ба поён омадан дар ќиёс ба шаклњои ба охир 

омадан, ба охир расидан бартарї доранд.  

 Аз байни кулли чунин гунањо њоло дар забони тољикї мувозии ба 

поён расидан, ба охир расидан мавриди истифода ќарор дошта, илова бар 

он гунаи нав: поён ёфтан низ пайдо шудааст [268, љ. 2, с. 45; 266, љ. 1, с. 

857, 858]. 

 Бархе аз гунањои дар таърихномањо истифодагардидаро мо аз њељ 

кадом луѓатномањои асримиёнагї ва имрўзаи бароямон дастрас пайдо 

накардем. Чунончи, маълум аст, ки дар забони тољикї барои ифодаи 

маънои “аз сар гузаронидани некиву бадї” аз дер инљониб ибораи 

рехтаи гарму сарди рўзгор чашидан ба кор меравад. Гузаштаи тўлонї 

доштани ибораи фавќро далелњои аз осори таърихии садањои X-XIII 

гирдомада низ собит мекунанд: Ва Хоља Исмоил ранљњои бисёр кашиду 

фаровон гарму сард чашид ва њаќќи ин хонадон нигоњ дошт… [2, с. 307; 

ниг. инч. с. 318, 691]. Ва инкор кунад, ки номумкин бошад, ки ин 

мусовиву муќобењ ва разоилу фазоењ ва маоибу масолиб дар шахсе 

муљтамаъ тавонад бувад, ки шўри навоиб ва гарму сарди рўзгор чашида 

бошад... [13, с. 309].  

 Вале дар баъзе осори таърихии ин даврон дар радифи шакли 

ёдшуда инчунин мувозии сарду гарми рўзгор чашидан низ дучор меояд. 

Масалан, дар ин љумлаи тарљумаи “Таърихи Яминї” метавон бо 

истифодаи чунин шакли ибора дучор омад: Амир Абулњорис аз сари 

сакрати љавонї ва ѓафлати кўдакї ва он, ки таљрибати рўзгор наёфта буд 

ва сарду гарми айём начашида, њашаве  чанд фароњам кард... [13, с. 130]. 

  Лозим ба зикр аст, ки ин шакли ибораи мавриди тањлил дар 

фарњангномањои ба мо дастрас мушоњида нагардид. Дар ФЗТ мувозии 

гарму сард озмудан дучор меояд [266, љ. 1, с. 258], вале гунаи дар 

тарљумаи “Таърихи Яминї”  зикрёфта ба назар нарасид. Аз љониби 

муаллифи “Бањори Аљам” киноя аз њаводиси замона будани таркиби 

сарду гарм ишора шудааст, вале ибораи фавќ зикр нагардидааст [275, љ. 
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3, с. 1781]. Дењхудо њарчанд шакли сарду гарм озмудан / чашиданро ишора 

менамояд, вале дар мисолњои аз Фирдавсї, Байњаќї ва Саъдї овардааш 

танњо шакли гарму сард озмудан \ чашидан зикр шудаанд [277, љ. 8, с. 

11976].  

 Аз тањлилу ќиёси њар ду шакли ибораи номбурда маълум мегардад, 

ки гунаи сарду гарм чашиданро ањли адаби гузашта басо кам ба кор 

бурдаанд.  

 Дар иддае аз чунин ИР ду ё зиёда вожаи бо њамдигар робитаи 

муродифї доштаи мансуб ба сифат њамчун љузъи номии феълњои 

таркибии номии дохили онњо ширкат намуда, мањз онњо боиси зуњур 

кардани гунањои чунин ИР гардидаанд. Чун намуна ин љо аз гунањои 

фразеологии феълии дил ба касе гарон кардан ва дил ба касе табоњ кардан 

метавон ёдовар шуд, ки хусусияти вариантнокї пайдо кардани њар ду 

ибора мањз ба туфайли ивази як сифати аслии тољикии гарон ба калимаи 

арабии табоњ сурат гирифтааст. Њар ду гуна дар ифодаи маънои “касеро 

хашмгин кардан, мутанаффир намудан” истифода шудаанд: Маро аз ту 

суханони бад гуфтанд ва дили маро бар ту гарон карданд ва ман кунун 

донистам, ки он њама дурўѓ буд ва гуфтори душманон буд [3, љ. 2, с. 1428; 

ниг. инч. љ. 2, с. 1618]. Ва дили амир бо вай гарон карда буданд, ки Хољаи 

бузург бо вай бад буд аз љињати Буабдуллоњи Порсии чокараш… [2, c. 

397; ниг. инч. с. 456]. Ва чун хоќони дигар биншаст, дил бар вай гарон 

кард, чора набуд, ки аз он љо бибояст рафт [4, с. 306]. Эшон њаргиз ба 

њарби шумо бознаёянд ва дигаронро дил табоњ кунанд [9, с. 160]. Ва 

Хусрави Парвиз ба љойи падар ва љадди хеш биншаст ва чун мулкат бар 

ў рост шуд, ба њилат кардан истод, то дили хоќон бар Бањром табоњ 

кунад, аз паси он ки Бањром дар Туркистон корњои некў карда буд [4, с. 

82-83].  

 Аз мисолњои фавќ аён аст, ки дар баъзе таърихномањо, монанди 

тарљумаи “Таърихи Табарї” ва “Зайн-ул-ахбор” њар ду гуна, дар њиссаи 

дигар, чун “Таърихи Байњаќї” танњо як шакли ибораи мавриди тањлил 

истифода гардидаанд. Сабаби чунин њолат агар, аз як тараф, ба услуби 



185 
 

муаллифони чунин осор рабт дошта бошад, аз љониби дигар, ба 

маъмулии онњо дар забони минтаќаи ањли илму адаби алоњида 

алоќаманд аст. Чунин њукмро метавон бо чунин далел собит сохт, ки 

соњибони баъзе фарњангномањо пас аз эзоњи иборањои фавќ шоњидро 

танњо аз бархе осори таърихї зикр кардаанд. Чунончи, Дењхудо барои 

мувозии дил ба касе гарон кардан танњо аз “Таърихи Байњаќї” се шоњид 

[277, љ. 11, с. 16766] ва барои гунаи дил бар касе табоњ кардан аз 

таърихномаи тазаккурёфта ва “Таърихи Бухоро” якададї љумла 

овардааст [277, љ. 4, с. 5557] 

 Дар “Таърихи Байњаќї” ва тарљумаи “Таърихи Яминї” дар 

ифодаи маънои “хашмгин гардидан, ошуфта шудан” гунањои дил бар 

касе гарон шудан ва дил бар касе табоњ шудан низ омадаанд: Чунин њолњо 

мебуду фатарот меуфтод ва дили амир бар аъён табоњ мешуд ва эшон низ 

ноумеду шикастадил меомаданд… [2, c. 649]. Ва дилњои халќ бар эшон 

гарон шавад ва њиммат дар заволи мулк ва њукми эшон банданд... [13, с. 

300]. 

  Барои чунин гунањо низ Дењхудо мисолњои шоњидро фаќат аз 

таърихномањои мавриди тањлили мо, мисли “Таърихи Байњаќї” (ду 

шоњид) ва тарљумаи “Таърихи Табарї” (як шоњид) овардааст [277, љ. 4, с. 

5554].  

 Маълум мешавад, ки ВФ-и дар осори таърихии даврони мавриди 

тањлил мављуда на танњо аз лињози хусусиятњои маъної, балки аз љињати 

сохтор низ дорои вижагињое мебошанд, ки назири онњо дар адабиёти 

гузаштаамон кам ба мушоњида мерасад.  

 Дар гунањои мухталиф мавриди истифода ќарор гирифтани ИР-и 

феълї аз љумлаи њамин гуна вижагињост, ки дар пайдо шудани онњо 

наќши калимањои мансуб ба сифат (бештар) ва зарф (камтар) ба таври 

равшан дида мешавад.    

 

4.2.3 Зуњури мувозї бо ивази феъли таркиби ИР 
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 Аз тањлили силсилаи мисолњои дар осори таърихии ин даврон 

зикргардида маълум мешавад, ки онњо баробари доро буданашон ба 

ањамияти бузурги таърихї инчунин инъикоскунандаи бењамтои 

имкониятњои беохири забони ниёгонамон низ ба шумор мераванд. Дар 

чунин осор низ мисли таълифоти соњањои дигари илм тамоми дороињои 

забони даврон, луѓоту таркиботи тољикиасли ѓанї истифода гардида, 

муаллифони онњо андешањои худро бо нињояти пухтагиву равонї ба 

ќалам овардаанд. Чунин вижагии забони ниёгонро њам дар 

таърихномањои ба забони асл таълифшуда, њам дар осори таърихии аз 

забони арабї тарљумагардида метавон эњсос кард. Чунин дороии забони 

осори таърихии садањои  X-XIII-ро дар мисоли корбурди гунањои ИР-и 

феълї низ метавон нишон дод. 

 Дар осори мазкур силсилаи калони ИФ-и феълие дучор меоянд, ки 

дастае аз онњо дар як шакли мушаххас, ќисми дигар дар ду ё беш аз он 

гуна мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Ин љо мо нахуст таваљљуњи 

худро ба баррасии ИР-и дуљузъа равона хоњем кард, ки дар натиљаи 

ивази феълњои таркибашон, ё унсурњои шаклсозу калимасозашон 

гунањои мухталиф пайдо кардаанд. Лозим ба зикр аст, ки дар њафт 

таърихномаи мавриди тањлил аз байни се навъи гунањо: фонетикї, 

лексикї ва морфологї [58, с. 60] ду хели охир маъмуланд.   

 Дар осори таърихии даврони мавриди тањлил кулли мувозии ИР 

дар натиљаи ивази феълњои таркиби онњо ба вуљуд омадааст. Барои 

хусусияти думувозигиро соњиб шудани гурўње аз ИР-и феълї ба якдигар 

ивазшавии феълњои шудан \ гаштан, шудан \ доштан, бурдан \ овардан, 

кардан \ доштан, нињодан \ овардан, гирифтан \ овардан, сохтан \ кардан, 

баргирифтан \ бардоштан ва м. и. басо калон аст. Чунончи, маънои 

«розї ва ќонеъ сохтани дил»-ро соњибони бархе аз таърихномањои ин 

даврон ба тавассути гунањои дил хуш шудан ва  дил хуш гаштан ифода 

намудаанд: Њурмузро дил хуш шуд ва ўро шукр кард [3, љ. 1, с. 605]. 

Буъљафар чун он бидид, дилаш хуш шуд [3, љ. 2, с. 1427]. Ва якеро низ 
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бихонд ва бинавохт, то њама дилњо хуш гашт ва њама эмин шуданд  [3, љ. 

2, с. 1539]. Акнун дили ман хуш шуд [3, с. 56]. 

 Чунон ки аз љузъњои таркибии ин гуна иборањо дида мешавад, яке 

аз њиссањои њар кадоми онњо вожаи соматикї буда, кулли дигар љузъњо 

низ унсурњои луѓавии аслии тољикї мебошанд. Масалан, дар љумлањои 

зерин бо ИР-е назири дасти касеро кўтоњ сохтан ва дасти касеро кўтоњ 

кардан ба маънои “касеро нотавон намудан” метавон дучор омад: Кас 

фиристод ба наздики Тархун-малики Суѓд ва гуфт: «Ман туро ба занї 

бошам ва Бухоро шањри туст, бояд, ки биёї ва дасти араб аз ин мулк 

кўтоњ созї» [9, с. 86]. Љавоб кун номаи Амр чунонки дархостааст ва 

чунин донам, ки њалоки ў дер нест ва наздики Исмоил ибни Ањмад 

бинвис, ки: «Мо дасти ту кўтоњ накардем з-он амал, ки карда будем, 

вассалом» [12, с. 197]. Ва модар кас фиристод ва Бадр ибни Њаснуяро пеш 

хонд ва Рай бо тасарруф гирифт ва дасти нуввоби писар кўтоњ кард [13, с. 

246; инч. инг. с. 58].  

 Ё ки дар љумлаи зайл баъзе муаллифон ё мутарљимон ду шакли 

айни як ибораро ба гунањои даст  яке доштан ва даст  яке кардан зикр 

кардаанд: ...Шамсулмаолї ба Исфањон навишт, то пеши Бобї равад ва 

дар шиаби њаво ва силки валои љониби ў бо Бобї даст яке дорад [13, с. 

166]. Боз бояд гашт ва даст яке кард, ки ќасди Суманот дорем, чун аз он 

фориѓ шавем ва шумо низ хонии Туркистон бигрифтед, он гоњ тадбири 

ин кор сохта ояд [2, c. 558]. 

 Аз тањлил бармеояд, ки дараљаи корбурди ин гуна иборањо якранг 

набуда, баъзе бештар, бархе камтар мавриди истифода ќарор 

гирифтаанд. Чунончи, дар љумлањои зерин гунањои рўй ба чизе нињодан ва 

рўй ба чизе овардан ба мушоњида мерасанд, ки, тибќи њисоби мо, гунаи 

нахуст дар ќиёс бо дувумї бештар ба кор рафтааст: Чун Бањром ин хабар 

биёфт, лашкар бикашид ва рўй ба Мадоин нињод ба њарби Хусрави 

Парвиз [4, с. 82]. Ва Басра дар айёми ин фитна хароб шуд ва бештари 

навоњии Ањвоз рўй ба харобї нињод [13, с. 210; ниг. инч. с. 70, 89]. ...ва 

љамъе дар ќайди исор гирифтор шуданд ва бархе дар либоси хизю хасор 
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рўй ба њазимат оварданд [13, с. 27]. ...ў бо зинате тамом ва лашкаре 

ороста ва њашами вофир ва кавкабае азим рўй ба Нисобур овард [13, с. 88; 

ниг. инч. с. 170, 249].  

 Ќиёси даврони истифодаи чунин иборањо аз он дарак медињад, ки 

яке аз шаклњо минбаъд низ идома ёфта, дигаре аз доираи истифода хориљ 

шудаанд. Њамчун намуна ин љо зикр кардани ИР-и феълї бо љузъи 

мењварии љон бамаврид аст. Масалан, дар љумлањои поён муаллифону 

мутарљимон гунањои љон фидо кардан ва љон фидо доштанро дар баёни 

маънои “дар иљрои коре бо тамоми њастї кўшидан” ба кор бурдаанд: 

Пас Бањром гуфт: «Ман рањии маликам ва фармонбардор ва шамшереам 

аз шамшерњои малик, њар куљо фиристад, љон фидо кунам» [3, љ. 1, с. 593]. 

...аслофи мулуки Оли Сомон умрњои дароз орзуи ин мамолик будаанд ва 

бар он базли беандоза карда ва лашкарњо фиристода ва бар умеди 

истихлоси он љонњо фидо карда ва  сарњо бар бод дода ва бад-ин муроду 

орзу норасида [13, с. 91]. Вазир гуфт: «Ман бандаам ва љон фидои 

фармонњои худованд дорам ва њар чї љадди одамист, дар ин кор ба љой 

орам» [2, c. 550]. Сипоњсолор гуфт: «Ману монанди ман, ки худовандони 

шамшерем, фармони султон нигоњ дорем ва њар куљо фармояд, биравему 

љон фидо кунем…» [2, c. 562]. 

 Чунон ки дида мешавад, мутарљимони “Таърихи Табарї” ва 

“Таърихи Яминї” фаќат шакли љон фидо кардан, аммо муаллифи 

“Таърихи Байњаќї” њар ду шакл: љон фидо кардан ва љон фидо доштанро 

мавриди истифода ќарор додааст. Сабаби дар ду гуна ба кор рафтани 

ибораи мазкурро метавон ду хел шарњ дод: 1. дар минтаќаи Байњаќ, ки 

зодгоњи нигорандаи муаллифи асар аст, ба љуз гунаи љон фидо кардан 

шакли дигар- љон фидо доштан низ дар гардиш вуљуд доштааст; 2. 

маълум аст, ки дар асари Байњаќї шаклњои ѓайримаъмули  калимаву 

иборањо бсиёр дучор меоянд. Аз ин рў, гунаи љон фидо доштан шояд ба 

услуби баёни Байњаќї хос бошад.   

 Дар давраи њозира аз байни ду шакли тазаккурёфта гунаи љон фидо 

кардан дар гардиш ќарор дорад.  
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 Бо гунањои љон берун бурдан ва љон берун овардан низ њамин њолат 

рўй додааст, яъне шакли аввал то њол пойдор монда, дувумї 

мањдудистеъмол гардидааст: Гуфтам: «Ба давлати худованд љон берун 

овардам ва аз додаи худованд дигар њаст» [2, c. 661]. Ва чун лашкари ў аз 

њоли ў хабар ёфтанд, мунњазим шуданд ва њар яке аз љонибе љон берун 

бурд [13, с. 78].  

 Бояд ќайд кард, ки шакли љон берун бурдан дар тарљумаи “Таърихи 

Яминї” хеле бисёр ба кор рафтааст: Ва Арслон Болу ба Бухоро тохтан 

кард ва Љаъфартакинро бо њафдањ каси дигар аз умаро ва маорифи ў 

асир кард ва ба Љурљония фиристод ва дигарон љон берун бурданд ва 

пеши Эликхон рафтанд [13, с. 139; ниг. инч. с. 96, 146, 196, 231, 257, 263]. 

 Аз мисолњои боло ва намунањои поён дарк намудан душвор нест, 

ки дар осори таърихии ба забони асл таълифгардида њар ду шакли айни 

як ибора, вале дар таърихномањои тарљумавї фаќат яке аз гунањои он ба 

кор бурда шудаанд. Чунончи, аз байни гунањои кор ба касе танг гаштан 

ва кор ба касе танг шудан њар ду шакл дар “Зайн-ул-ахбор”, вале шакли 

дуюм дар тарљумаи “Таърихи Табарї”мавриди истифода ќарор 

гирифтааст: Ва Баѓдодро њисор карданд ва кор бар Муњаммад ибни 

Зубайда танг шуд [4, с. 167]. Ањмад андар муњаррами санаи самон ва 

ишрин ва салсамоъа (328 њ.) сўйи Гургон шуд ва шањр бар Моконї њисор 

кард ва кор бар вай танг гашт ва њамаи ќавми Моконї аз Абуалї зинњор 

хостанд, ки алаф танг шуда буд [4, с. 185]. Ва кор бад-эшон танг шуд ва 

бад-ин гуна бист рўз бар дари сарой њамебуданд [3, љ. 2, с. 1103; ниг. инч. 

љ. 2, с. 1308, 1358, 1405].  

 Аммо чунин њукм маънои онро надорад, ки дар осори тарљумавї 

њамеша фаќат яке аз шаклњои ИР-и сергуна вуљуд дошта бошад. 

Масалан, Љурфодиќонї маънои «гиристан»-ро бо ду шакли як ибора: 

ашк аз дида равон кардан ва ашк аз дида боридан баён намудааст: Ва чун 

ба наздики Ќобус расид, замини хидмат бибўсид ва пеши ў ба тавозее њар 

чї тамомтар биистод ва ашк аз дида равон кард [13, с. 240]. Ва ман дар ин 

ањд ба даргоњ будам ва дидаме, ки соњиби одил саййидулвузаро 
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Абулќосим ибни Абилњасан дар ин мулимми муълим ба ин њодисаи 

музлим чун моњї дар шаст метапид ва чун борон ашк аз дида меборид... 

[13, с. 292]. 

 Иддае аз ИР-и дар таърихномањои садањои X-XIII 

истифодагардида агарчи аз лињози шаклашон аз гунаи њозира њељ фарќе 

надоранд, вале аз нигоњи маъно комилан тафовут доранд. Чунончи, 

нависандаи «Таърихи Байњаќї» дар чанд  маврид гунањои ба сари кор 

шудан ва ба сари кор расиданро ба маънои “ба навиштани нома шуруъ 

кардан” истифода намудааст. Лозим ба таъкид аст, ки шакли нахуст 

танњо дар як маврид, аммо гунаи дуюм дар чанд њолат ба кор рафтааст: 

Пас ба сари кор шудам, гуфтам: «Ман бидонистам, ки нома чун набишта 

бояд, фармони олї кадом касро бинад, ки барад?» [2, c. 133]. …биштофт, 

то ба зудї ба сари кор расад, ки ин муњиммот, ки мебояст, ки бо вай ба 

мушофања андар он раъй зада ояд, ба нома рост шавад [2, c. 135; ниг. 

инч. с. 322, 323, 652].  

 Аз ќайду ишорањои дар бархе фарњангномањо зикргардида маълум 

мешавад, ки ин гуна ИР фаќат дар осори иддае аз ањли ќалам мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд [277, љ. 7, с. 9661].   

 Вобаста ба корбурди ќисме аз ИР-и осори таърихии ќарнњои 

ёдшуда ин нуктаро таъкид намудан бамаврид аст, ки онњо низ мисли 

калимањои муќаррарии забон метавонанд дар як давраи инкишофи забон 

маъмул шуда, дар даврони дигар тадриљан камистеъмол гарданд ва аз 

доираи истифода хориљ шаванд. Ба ин нукта њанўз солњои 80-уми садаи 

гузашта ишора карда, профессор Њ. Маљидов чунин навишта буд: 

«Дуруст аст, ки як ќисм воњидњои фразеологии дар  фарњангњои пешин ва 

осори гузаштагонамон истифодашуда имрўз ба кор бурда намешаванд,  ё 

ин ки ба таѓйиротњои шакливу маъної дучор шудаанд. Ин њодисаи 

табиї аст…» [58, с. 70]. 

 Чунин пиндори муњаќќиќи номбурдаро корбурди бархе ИР-и 

феълии осори таърихии даврони мавриди тањлил ба маънои аз њозира 

фарќкунандаашон собит мекунад. Ба сифати намуна метавон ибораи дил 
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машѓул шудан ва дил машѓул гаштанро зикр кард. Кулли вожањои 

таркиби ИР-и фавќ барои хонандаи имрўза фањмост, вале худи ибора дар 

чунин шаклу маъно дар айни њол аз истифода хориљ шудааст ва онро мо 

аз фарњангномањои њозира пайдо карда наметавонем. Маънои вожаи 

машѓулро соњибони луѓатномањо «саргарми коре ё чизе, он ки бо коре 

банд аст; андармон, банд» шарњ додаанд [266, љ. 2, с. 782; 277, љ. 12, с. 

18507]. Мо тафсири ибораи дил машѓул гаштанро аз њељ кадом 

фарњангњои бароямон дастрас пайдо накардем. Аз маънои љумлањои 

зайл аён аст, ки муаллифони таърихномањо ибораи фавќро њамчун 

муродифи ибораи дилтанг шудан / гаштан истифода намудаанд: То 

пайѓомбар бишунид, дилаш машѓул шуд [3, љ. 2, с. 828]. Ва эшонро набояд 

љунбонидан, ки тарсам, ки моро дил машѓул доранд аз њарби душман  [3, 

љ. 2, с. 1130]. Моро сахт дил машѓул шуд ва бозгаштем сахт андешаманду 

ѓамнок [2, c. 116; ниг. инч. с. 454, 607]. Дил бад-ин боб машѓул набояд 

дошт, агар Эзид, таоло, хоњад, тамом шавад ва њаќќи ту бар мо вољиб 

шуд, ки ёрону касњои мо аз ту бисёр шукр карданд [12, с. 141]. 

 ИР-и мазкур низ дар баъзе осор, мисли тарљумаи “Таърихи 

Табарї” ва “Таърихи Байњаќї” њар ду мувозии ибораи фавќ, дар дигаре, 

чун “Таърихи Систон” танњо яке аз чунин ќаринањо истифода шудааст. 

 Чанд ибораи дар  фавќ тањлилгардида дар кулли таърихномањои 

мавриди тањлил танњо дар ифодаи як маънои мушаххас омадаанд, вале 

набояд фаромўш кард, ки хусусияти дугунагї фаќат ба чунин иборањои 

мањдудмаъно хос аст. Иддае аз чунин иборањо дар ду шакл ё беш аз он ба 

чанд маъно низ истифода шудаанд. Дар ин гуна мавридњо унсурњои 

созандаи гуна ба якдигар иваз шуда меистанд [164, с. 107]. Дил бад кардан 

ва дил бад доштан намунаи њамин гуна ИР мањсуб мешаванд. Гунањои 

мазкур дар осори таърихии даврони номбурда дар ифодаи ду маъно ба 

кор рафтаанд: а) нияти бад кардан: Ва Бўмуслим гуфт: «Шумо аз 

Сулаймон растед ва њар кас, ки андар кори  ин имом дил бад кунад, љони 

ўро зї ман ин хатар нест» [3, љ. 2, с. 1428; ниг. инч. љ. 2, 1537]. Ва баъд аз 

муддате ўро маълум шуд, ки лашкари вай бо вай дил бад кардаанд… [9, с. 
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173]. Донистаї, ки…дар корњои султонї истиќсо кунам ва набояд ки 

туро сурат бандад, ки аз ту озоре дорам ва ё ќасде мекунам, то дил бад 

надорї, ки он љо, ки як маслањати худованд-султон бошад, дар он 

бандагони давлатро њеч чиз боќї намонад аз насињату шафаќат [2, c. 321; 

ниг. инч. с. 516]; б) маъюс шудан, ноумед гаштан: Набийя гуфт: 

«Зиндагонии амир дароз бод, султон, ки бародар аст, њаќќи амирро 

нигањ дорад ва мењрубонї намояд, дил бад набояд  кард…» [2, c. 55]. 

Њорун гуфт: «Ай падар, сухан бар ин љумла магўй ва дил бад  макун, ки 

њоли туву фарзандони ту њамон аст, ки буд…» [2, c. 458]. 

 Дил  танг шудан \ гаштан “малул, зиќ ва дилгир шудан” [Ё Оиша, 

донї, ки  мардумон андар ту чї мегўянд ва ин њадим фош гашт ва маро 

дил танг шуд - 3, љ. 2, с. 831; ниг. инч. љ. 2, с. 1524, 1528; Чун Муаддил ин 

бишнид, дилаш танг гашт ва сулњ пеш овард ва Касир ибни Ањмад ибни 

Шањфурро андар миён кард ва  ашоихи шањрро - 12, с. 228], дил хуш 

кардан \ гардонидан «мењрубонї кардан бо касе, хушнуд кардани касе» 

[ниг. 3, љ. 2, с. 1449, 1613, 1619; 8, с. 118; 4, с. 121, 125, 230, 312; 2, с. 183, 

234, 242;  266, c. 514, 553, 577, 579, 611], дил сард шудан \ гаштан [Алї 

тофта гашт ва роњи Шом бозпас афканд ва дилаш аз куфиён сард шуд ва 

боз ба Куфа андар омад, ба соли сию њафт буд аз њиљрат - 3, љ. 2, с. 1144; 

ниг. инч. љ. 2, с. 1159; Ва унфњову ташдидњо рафту охир бисёр мол 

шикаст ва ба як бор дилњо сард гашт ва он майлњо ва њавохоњињо, ки 

дида омада буд, бинишаст…- 2, c. 313; њоло дили касе сард шудан: 1. 

нисбат ба касе, чизе бемайл, бешавќ, бераѓбат гардидан; 2. аз касе 

дилмонда, дилгир, хафа шудан - 270, љ. 1, c. 387], дил рост гаштан \ шудан 

“якранг гаштан, мувофиќ будан” [Ва њар чї аз ин боб бибояд гуфтан, 

бигўй ва дилњои эшон рост гардад - 3, љ. 2, с. 1608; Акнун, ки дилњо рост 

шуд ва Эзад, таоло ва таќаддус, ин кор неку гардонид, асари фатњу 

нусрати њама олам аст ба баракоти ту - 2, с. 264] ва м. и.  низ аз  љумлаи 

чунин ИР  њастанд. 

 Чунон ки дар боло ишора гардид, таркиби гурўњи калони ИР-и 

сермувозиро мисли навъњои дигари дар осори таърихии даврони 
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мавриди тањлил вуљуддошта вожањои аслии тољикї дар бар мегиранд, 

аммо мавридњои дар доираи чунин иборањо корбаст шудани калимањои 

иќтибосии арабї  низ дучор меоянд. Дар чунин  њолатњо танњо яке аз 

љузъњои дохили ин гуна ИР-ро арабизмњо ташкил медињанд. Чунончи, 

маънои “оромидан, ором шудан”-ро соњибони осори таърихї ба 

тавассути ќаринањои дили касе фориѓ шудан ва дили касе фориѓ гаштан 

ифода кардаанд: Ва (фарзандони Асад) Рофеъро бад-он доштанд, то бо 

Њарсама сулњ кард ва миёни эшон мусоњарат карданд ва дили Њорун аз он 

кор фориѓ гашт [9, с. 141]. Ва дилам аз љињати вай фориѓ шуд, ки ба дасти 

ин бењурматон наяфтод… [2, c. 116]. Гуфтам: «Сипос Худойро, азза ва 

љалла, ки дили худованд аз вай фориѓ гашт» [2, c. 116]. Ва чун дилаш аз он 

фориѓ шуд, хештанро бо шоњаншоњ ном кард [4, с. 72; ниг. инч. с. 114]. 

Алњамдуллилоњ, ки шарри ту кифоят шуд ва дилњо аз шуѓли ту фориѓ 

гашт [4, с. 177; ниг.  инч. с. 227, 232]. 

 Пайдост, ки дар таркиби ибораи тазаккурёфта калимаи арабиасли 

фориѓ корбаст шудааст. 

 Гунањои дили касе ќавї шудан ва дили касе ќавї гаштан низ аз 

љумлаи њамин гуна ИР мањсуб меёбанд: Чун Абуабдуллоњ ибни Хоља 

Абуњафс берун омад ва то Кармина бирафт, дили вай ќавї шуд, донист, ки 

Абуабдуллоњ њар чї кунад, ањли шањр онро ботил натвонанд кардан, азм 

ќавї гардонид [9, с. 146]. Ва ў ба Систон омад ва мардумонро дил ќавї 

гашт, ки давлат рўй ба некуї кард, чун аз шањри мо мењтаре бар мо 

солор гашт [12, с. 279]. 

 Иддае аз чунин гунањо танњо дар як асар мавриди истифода ќарор 

гирифтаанд. Њамчун намуна ин љо метавон аз гунањои гардани тамаъ 

дароз кардан ва гардани тамаъ ёзидан, ки њар ду шакл дар тарљумаи 

“Таърихи Яминї” дар ифодаи маънои “интизори дастрас кардани чизе 

будан” ба кор рафтаанд, ёдовар шуд: ...ва... бегона дар миён омад ва ба 

хонаи ќадиму мансаби мавруси Оли Сомон гардани тамаъ дароз кард... 

[13, с. 138]. ...ва ба вилояти Буст ва музофоти он навоњї гардани тамаъ 

меёзид [13, с. 152]. 
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 Њоло дар забони тољикї бар ивази як вожаи соматикї- гардан 

њамин навъ калимаи дигар- чашм ба гардиш ворид шуда, гунаи чашми 

тамаъ дўхтан “ба чизе бо тамаъ нигоњ кардан, тамаъкорона назар 

кардан” зуњур намудааст  [270, љ. 2, c. 390]. 

 Истифодаи иддае аз чунин ИР-и дугуна танњо дар осори тарљумавї 

ба назар мерасад. Масалан, мутарљимони “Таърихи Табарї” ва 

“Таърихи Яминї” дар баёни маънои “хидмати касеро фаромўш 

накардан” ду гунаи як ибора: ќадри касе бидонистан, ќадри касе 

бишнохтанро ба кор бурдаанд: Ин ки њаќ аз мо биситада буданд ва 

Худои азза ва љалла яке бигумошт аз шиати мо аз мардумони Хуросон, 

то ќадри мо бидонистанд ва кини мо бозхостанд [3, љ. 2, с. 1417]. Ва дувум 

он, ки ќадри ањли фазлу  фазоил ва арбоби њунар бишиносад ва бидонад, 

ки он подшоњон дафоини љањон ва хазоини олам бар ањли шамшер сарф 

карданд... [13, с. 18; ниг. инч. с. 38]. 

 Дар байни ин гуна иборањои осори таърихї низ яке аз ќаринањо бо 

истифодаи фаровон, дигаре бо мањдудистеъмолии худ фарќ мекунанд. 

Масалан,  дар чанд љумлаи зайл муаллифону мутарљимон се шакли як 

ибора, яъне чашм расидан, чашми захме расидан, чашми захме уфтоданро 

дар ифодаи маънои “аз рўи эътиќоди мавњум бо назар кардани касе рўй 

додани офате; аз касе осебе расидан, захми чашм расидан” ба кор 

бурдаанд: Нома кард њам ба Мухтор, ки Убайдуллоњи Зиёд пештарак 

омад бо лашкари ѓалаба ва ман бозпас нишастам, ки мабодо, ки чашми 

захме расад [3, љ. 2, с. 1210]. То чунон уфтод, ки ба љињати љамъе аз ашоир 

ва ќадоили модар дар миёни ў ва падар озоре зоњир гашт ва чашми захм 

уфтод [12, с. 313]. Чун сипоњи ў аз тохтан ранља шуда буданд, андешид, 

ки агар баровезанд, туркони хонро бизананд ва бошад, ки ин зафару 

фирўзиро чашм расад [4, с. 211; ниг. инч. с. 224]. Агар коре ба мурод 

барояд, фоидат бад-ў бозгардад ва агар, ва-лиёзу-би-л-Лоњ, чашми захме 

расад ё аљз афтад, ин ор бар љабини давлат боќї мемонад [13, с. 141]. 



195 
 

 Аз љумлањои фавќ аён аст, ки дар осори таърихї гунањои чашм 

расидан ва чашми захме расидан ќариб баробар истифода шудаанд, 

шакли чашми захме уфтодан бошад, кам мустаъмал аст. 

 Дар забони адабии муосири тољикї шакли чашм расидан маъмул 

аст [277, љ. 2, c. 386]. 

 Аз љумлањои охир пайдост, ки дар таърихномањои ин давра на 

танњо ду адади ќаринањо, балки беш аз он низ дучор мешаванд. Чунин 

хусусиятро мо гоњо дар як асар ва гоњи дигар дар чанд осори таърихї 

дучор гардидем. Масалан, дар “Таърихи Байњаќї” дар баёни маънои 

“маѓрур гардидан” метавон бо се мувозии айни як ибора: боде дар сар 

кардан, боде дар сар доштан, боде дар сар гирифтан дучор омад: Ай амм, 

ту рўзгоре осуда будаї ва мегўянд, ки волии Ќусдор дар ин рўзгори 

фатрат боде дар сар кардааст, туро сўйи Буст бояд рафт бо ѓуломони хеш 

ва ба Ќусдор муќом бояд кард… [2, c. 114; ниг. инч. с. 134, 186, 317, 375, 

402, 443, 591]. Ва Тоњиру Ироќї боде дар сар доштанд бузург [2, c. 139]. 

Зиндагонии худованд дароз бод, банда мегуфт, ки аз вай вазорат наёяд, 

ки нагузоранд ва њар кас боде дар сар гирифтааст [2, c. 212; ниг. инч. с с. 

202].  

 Аммо корбурди се мувозии айни як ибора: даст ба чизе задан,  даст 

ба чизе кардан, даст ба чизе ёзидан дар аксари таърихномањои ин даврон 

мушоњида мешавад: Ва рўзи душанбе, нуњуми моњ, мухолифон пайдо 

омаданд ва ба сањрои Алиобод аз љониби биёбон ва  султон ба болое 

биистод ва бар модапил буд ва лашкар даст ба љанг карду њар касе 

мегуфт: «Инак шўху далер марде, ки ўст!» [2, c. 601; ниг. инч. с. 570]. Ва 

малики Миср бо Сора тамаъ кард, то ќудрати Худой, таоло, бидид, ки 

чун хостї, ки даст ба вай ёзад, даст хушк њамешуд… [4, с. 25] Подшоњ 

зобит бояд, ки чун мулкеву буќъате бигирад ва онро зобит натавонад 

кард ва зуд даст ба мамлакати дигар ёзад ва њамчунон бигзараду онро 

муњмал гузорад… [2, c. 142]. …њар хирадманде ин накунад бад ихтиёре, 

ки ў кардааст, ки муњимтарро фурў гузоштааст ва даст дар номуњимтар 

задааст [2, c. 151; ниг. инч. с. 273, 375, 393, 495, 653-654]. ...дар њазрати 
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Бории таоло ба такфири ямин ва таъфири љабин биистод ва даст дар 

домани инояти азалї зад ва бад-ў паноњид... [13, с. 198; ниг. инч. с. 198, 

224, 268]. Ва дар рамазони ин сол...ба Баѓдод расид ва табаќоти мардум 

аз сидќи яќину хулуси эътиќод даст ба мубойаати ў ёзиданд... [13, с. 206].  

 Маводи гирдомада шоњиди он аст, ки соњибони осори таърихии 

даврони мавриди тањлил инчунин чањор шакли айни ибораро, мисли ба 

кор бурдан, ба кор бастан, ба кор овардан, ба кор доштан низ истифода 

намудаанд: Вай чўбњои он масљидро бихарид аз варасаи Солор ва он 

масљидро вайрон кард ва чўбњоро ба шањри Бухоро овард ва мадраса(е) 

бино кард ба наздики Чўбаи Баќќолон ва он чўбњоро дар он харљ кард ва 

моли бењад дар он љо ба кор бурд [9, с. 41]. Тадбир он созанд ва 

латоифулњиял ба кор оранд, то ман зудтар бозгардам, ки осори хайру 

равшанойї намебинам [2, c. 106; ниг. инч. с. 133]. Банда он чї донад аз 

њидояту маунат ба кор дорад, то кори лашкар бар низом равад [2, c. 208]. 

Ў…фармуд, то дари хазина бигушоданд ва моли бисёр бад-он ќавм 

бидод ва зару љавоњири бисёр бар он дарафш ба кор бурд [4, с. 60]. Пас 

ќавме аз муљримон фароз омаданд ва бар амир Муњаммад ба пошоњї 

салом карданд ва чун амири шањид…чунон дид ва љойи сиёсат ба кор 

бастан ва њарб кардан набуд, андар работи Моригала рафт [4, с. 240; 

ниг. инч. с. 326]. З-ин љумла ду бор њазор њазор дирам султонро будї, 

дигар бар ин љумла, ки тафсил бад-он нотиќ аст, ба кор бурдандї, то 

мардумон ба дарди сар набудандї [ва] бар ќассомот ва хашрњо шуѓлњои 

хеш пардохта будандї [12, с. 35; ниг. инч. с. 41, 215].  

 Дар забони адабии њозираи тољикї аз байни шаклњои фавќ фаќат 

гунаи ба кор бурдан дар ифодаи маъноњои: 1. истеъмол кардан, љорї 

кардан, кор фармудан, истифода бурдан; 2. амал кардан, рафтор кардан 

боќї мондааст [270, љ. 1, c. 543].  

 Мувозии бархе ИФ дар натиљаи иваз гардидани асосњои феълии 

феълњои сохтаи таркиби иддае аз онњо ба вуљуд омадаанд. Чунончи, аз 

байни таърихномањои ин давра дар “Таърихи Байњаќї” ва “Таърихи 

Систон” маънои “ќатъи алоќа кардан” бо ёрии ИР-и дил баргирифтан ва 
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дил бардоштан (аз касе, чизе) ифода шудааст: Чун Амр ин байтњо бихонд, 

навмед гашт ва дил аз ин љањон баргирифт [12, с. 201]. Ва низ аз Баѓдод 

ахбор расидааст, ки халифа ал- Ќодир биллоњ нолон аст ва дил аз худ 

бардоштаву корњо ба Ќоими писараш супурда… [2, c. 338]. Пас гуфт: 

«Ман хато кардаам…ва дил аз љон бардоштаам, аз иёлу фарзандон 

андеша бояд дошт ва Хоља маро бињил кунад» [2, c. 238; ниг. инч. с. 368, 

399, 402]. 

 Тавре ки мушоњида мешавад, аз байни ду асари таърихї истифодаи 

ибораи тазаккурёфта дар “Таърихи Байњаќї” бештар аст. Ин аст, ки дар 

бархе луѓатномањо низ аѓлаби шавоњид аз таърихномаи номбурда оварда 

шудаанд [277, љ. 3, с. 3939]. 

 Агар мувозии дил бардоштанро њам пеш аз муаллифони “Таърихи 

Байњаќї” ва “Таърихи Систон”, њам пас аз онњо ањли адабе, чун Рўдакї, 

Фирдавсї, Њилолї истифода карда бошанд [277, љ. 3, с. 3939; 252, љ. 1, с. 

371], пас гунаи дил баргирифтанро баъди соњибони таърихномањои 

тазаккурёфта шоироне, мисли Масъуди Саъд, Низомї, Аммод, Саъдї 

мавриди корбаст ќарор додаанд [277, љ. 3, с. 4007-4008].  

 Истифодаи чањор мувозии зерин: дили касе (касеро)хуш кардан, дил 

бар касе хуш кардан, дили касеро хуш гардонидан,  дили касеро хуш 

њамекарданро низ дар радифи њамин гуна ИР ќарор дорад: Пас чун 

Бумуслим наздики ў омад, Бумансур њама сипоњро бифармуд, то пеши ў 

бозомаданд ва мар ўро башорат доданд ва дили ў хуш карданд [3, љ. 2, с. 

1449; ниг. инч. љ. 2, 1613, 1619]. Эшон азм карданд ва гуфтанд бо якдигар, 

ки: «Бухорхудот чун моро хоњад куштан, боре дили худ хуш кунем» [9, с. 

118]. Чун хабар ба амири саид Наср ибни Ањмад расид, фармуд, то 

Муњаммад ибн ал-Музаффар, амири Нишобур, Моконро бихонд ва дили 

ў хуш кард ва бо вай ањд баст [4, с. 121; ниг. инч. с. 125, 230, 312]. Ва Алї 

ибни ал-Лайсро халос кард ва моли бисёр доду дили вай хуш гардонид [12, 

с. 183; ниг. инч. с. 242]. Айёронро њама барошуфт ва Симљўр некуї 

њамекарду мегуфт ва дили мардумон хуш њамекард [12, с. 234]. Ва дили 
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вайро хуш кардаму бозгаштам ва он чї рафта буд, ба тамомї ба амир 

гуфтам… [2, c. 514; ниг. инч. с. 553, 577, 579, 611].  

 Хусусиятњои назарраси чунин  гунањоро дар мисоли ИР-и дар 

ифодаи мафњуми марг мустаъмал мушоњида кардан мумкин аст. 

Масалан, дар тарљумаи «Таърихи Яминї» ифодањои фурў шудан ва фурў 

рафтан дар баёни маънои “фавтидан” чунин омадааст: Ва шаби сешанбе, 

чањордањуми моњи сафари санаи хамса ва тисъина ва миатайн (14. 02. 295 

/ 24. 11. 907) ба Бухоро фурў шуд [13, с. 149; ниг. инч. с. 210]. Таќдири 

Бории таоло ўро замон надод ва ба љавонї фурў рафт ва љањон аз фазлу 

маолї ва лутфу маонии хеш отил гузошт [13, с. 275; ниг. инч. с. 235, 273, 

305]. 

  Мањз ба туфайли бар ивази якдигар ба кор бурда шудани феълњои 

шудан ва рафтан хусусияти думувозигї пайдо кардани ИР-ро дар 

намунањое, чун бад-он љањон рафтан\ шудан, ба љавори Њаќ(ќ) таоло 

рафтан\ шудан метавон пай бурд: Ва чун бад-он љањон равед, 

чашмравшан бошед ва подоши нек ёбед [3, љ. 2, с. 1335]. Ва ў њанўз 

наёмада буд, ки падари вай бад-он љањон шуд [12, с. 57]. Ва рўзи одина, 

сездањуми моњи раљаби санаи сабъа ва самонина ва салосумиа... ба 

љавори Њаќ(ќ) рафт [13, с. 150]. Ва мулки Кирмон бар Азудуддавла ќарор 

гирифт, то ба љавори Њаќ(ќ) таоло рафт... [13, с. 213]. ...ўро дар канафи 

риояти њиётати хеш медошт, то ба љавори рањмати Њаќ(ќ) шуд... [13, с. 

228]. 

 Ба ин тариќ, дар байни дигар навъњои гунањои ИР аз њама беш хели 

ќаринањои луѓавии онњо аз лињози теъдод имтиёз дошта, дар шаклгирии 

чунин гунањо наќши вожањои мансуб ба исму феъли таркибашон калон 

аст.   

 Чанде аз ин гуна гунањо дар давоми беш аз њазор сол гардиш карда, 

дар давраи њозираи инкишофи забони тољикї низ дар истифода њастанд, 

бархе дар даврони мањдуди таърихї ба кор рафта, баъдан аз байн 

рафтанд ва њамчун унсурњои луѓавии нодир дар забони чунин 

сарчашмањо мањфуз монданд. 
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4.3. Зуњури мувозї бо пешвандњои шаклсоз 

 Дар зуњури гунањои ИР-и таърихномањои ин даврон наќши 

пешвандњои алоњидаи шаклсоз, мисли би-, њаме калон аст. Аз байни 

чунин пешвандњо яке аз унсурњои шаклсоз би- мањсуб мешавад. Њамроњ 

шудани пешванди шаклсози “би-“ ё “бо-и таъкид”-ро муњаќќиќ М. Бањор 

яке аз вижагињои намоёни забони насри даврони Сомониён ба шумор 

овардааст [20, с. 282]. Рољеъ ба вазифаи пешванди мазкур дар байни 

муњаќќиќон аќидаи ягона ба назар намерасад: бархе онро пешванди 

бахшандаи тобишу оњанги адабї-китобї ба феъл ё “префикси 

оњангбахш” номидаанд [26, љ. 1, с. 189], дигаре онро унсури 

ифодакунандаи таъкид њисобидаанд [20, с. 282], сеюмї воситаи 

баёнкунандаи тобиши ќатъитар итмомёбии амал ва таъкидкунандаи он 

мањсуб донистаанд [92, с. 44].  

 Аз тањлилу муќоисаи маводи гирдомада метавон ба ин хулоса 

омад, ки би- дар вазифаи таъкиди амал меояд.  

Дар осори таърихии ин давра асосан љузъи феълии чунин иборањо дар 

шакли муќаррарї истифода шуда, дар мавридњои басо кам ба феълњо 

пешванди би- њамроњ шудааст. Ин њолатро дар мисоли таъбири аз ин 

љањон рафтан \ бирафтан мушоњида намудан мумкин аст: Дигар рўз 

Мањдиро аз Баѓдод бихонду ўро гуфт: «Ман сахт њаметарсам, ки аз ин 

сафар бознаёям,…модар маро ба зулњиљља зод ва њам ба зулњиљља ба 

халифатї бинишастам ва эдун гумон барам, ки њам ба зулњиљља аз ин 

љањон биравам» [3, љ. 2, с. 1494]. Ва ёд карда буданд, ки вай ба ваќти 

рафтан аз љањон гуфтааст, ки вайро амир Мањмуд озод нокарда буд, њар 

чї вайрост, аз они султон аст, боз бояд намуд… [2, c. 549]. Чун 

Иброњимро ваќти рафтан омад аз ин љањон, тобути Одам биёвард ва 

фарзандонро љамъ кард ва он рўз шаш писар буданд ва њар 

пайѓомбареро андар он тобут хонае буд [12, с. 44]. 

 Ин њолатро боз дар мисоли иборањои дил нињодан ва дил бинињодан, 

ки луѓатнигорон маънояшро “ризо додан, таслим шудан” эзоњ додаанд 
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[277, љ. 14, с. 20231], метавон мушоњида намуд: Ва дил бар марг нињодаам, 

дўзах њаром шавад [3, љ. 1, с. 756; ниг. инч. љ. 2, с. 1226]. Яздгирдро сахт 

омад рафтан аз Мадоин, валекин ба ноком дил бинињод ба рафтан [3, љ. 2, 

с. 1008]. Ва мардумони Њирот шиати Яъќуб гашта буданд аз пеш ва дил 

бар ў нињода [12, с. 170]. Фоиќ аз илѓои калима ва радди маъзарати ў ва 

хитобе, ки бо сафири ў рафт, дар хашм шуд ва дил бар  он нињод, ки аз 

Љайњун бигзарад... [13, с. 99]. Гурўњеро ба мењнат озмуда ва гурўњеро 

пироњани неъмат пўшонида, то хирадмандонро муќаррар гардад, ки дил 

нињодан бар неъмати дунё муњол аст [2, c. 416; ниг. инч. с. 479].  

 Тавре ки мушоњида мешавад, аз байни љумлањои фавќ танњо дар як 

љумлаи тарљумаи “Таърихи Табарї” мувозии дил бинињодан зикр 

шудааст.  

 Ба гунаи муќаррарї (бидуни корбурди пешванди би-) бартарї 

доштани истифодаи љузъи феълии чунин иборањоро аз намунањои зерин 

низ метавон эњсос намуд. Чунончи, њам дар осори ба забони асл 

таълифгардида, њам таърихномањои тарљумавї аз байни шаклњои ибораи 

рехтаи даст додан ва даст бидодан ба маънои “муяссар шудан” гунаи 

аввал дар аксар маврид ва ќаринаи сонї танњо дар як њолат ба мушоњида 

расид: Ва Абдуллоњ ибни Омир нома кард ба Усмон, ки: «Бар дасти ман 

чандон шањрњо кушода шуд, ки њаргиз чанд фатњ набуда буд ва ба њеч 

ваќт даст надода, маро дастурї дењ, то бозоям ва ба шукри ин фатњњо 

њаљ кунам» [3, љ. 2, с. 1095]. Ва Абдуррањмон ибни Љабаларо Муњаммад 

Амин бо сї њазор кас ба њарби Тоњир фиристод ва дар наздикии 

Њамадон миёни эшон муњорибаи азим даст бидод...[4, с. 167]. …њилатро 

ва мардиро бад-ў роњ набуд ва низ бинои њисор бар санги хора буд, ки 

њафр кардан ва буриданро ваљњ набуд ва тадбир дигар даст надод, фуруд 

нишаст ва чанд рўз бимонд бар он љо [4, с. 219]. …он чї бар эшон буд, 

кардаанд ва он чї маро даст дод, ба миќдори дониши хеш низ кардам, то 

бад-ин подшоњи бузург расидам [4, c. 141]. ...ва луѓоти ѓариб тамассук 

насозї ва бад-он чї бадоњати хотиру саховати табъ даст дињад, ќаноат 

намої... [13, с. 18; ниг. инч. с. 91, 221, 268].  
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 Њоло дар забони тољикї ИР-и фавќ дар шакли даст додан дар 

ифодаи маъноњои: 1. ба даст даромадани чизе; 2. пайдо шудани 

имконият, муяссар шудани чизе гардиш дорад [270, љ. 1, c. 307]. 

 Далели дигари дар корбурд имтиёз доштани ин гуна иборањо дар 

осори таърихии ин даврон ИФ-и даст ба чизе бурдан  аст, ки “ќасд, нияти 

амалї кардани чизе” – ро дорад. Ибораи мазкур  ќариб њамеша дар 

шакли зикрёфта ба кор рафта, фаќат дар як маврид гунаи даст ба чизе 

бибурдан дучор гардид: Ва њазиматиён чун ба дења расиданд, онро њисор 

гирифтанду сахт устувор буд ва бисёр кўшкњо буд бар расми Ѓур ва даст 

ба љанг бурданд… [2, c. 164; ниг. инч. с. 219, 294, 327, 517, 687]. Чун бар 

тахти салтанат бинишаст, даст ба бадї бурд ва марде бадхў буд ва 

муъљаброй [4, с. 73]. Ва чун хабари марги Њурмуз ба араб расид, аз 

билоди Абдулќайс ва Козимаву Бањрайн биёмаданд ва бар гўшаи 

Эроншањр бинишастанд ва даст ба дуздию роњдорї бибурданд ва 

њамекўфтанду куштанду бастанд… [4, с. 74; ниг. инч. с. 76, 229]. Ва шањри 

айёрон фурў гирифтанд ва даст [ба] ѓорату куштану сўхтан бурданд 

[12, с. 241]. 

 Аммо дар њолатњои алоњида аз лињози дараљаи корбурд дар байни 

чунин иборањо ягонагї низ дида мешавад. Ин гуна њолатро метавон дар 

айни як осори таърихї мушоњида кард. Чунончи, маънои «гуфтан, изњор 

кардан» дар таърихномаи Байњаќї гоњ ба гунаи бар забон рондан  ва гоњ 

дар мувозии бар забон бирондан ифода шудааст: Ва савгандномае бошад 

бо шароити тамом, ки вазир онро бар забон ронад ва хатти хеш зери он 

нависад ва гувоњ гирад, ки бар њукми он кор кунад [2, c. 201; ниг. инч. с. 

239, 396, ]. Хоља онро бар забон биронд, пас бар он хатти хеш набишт ва 

Бунасру Бусањлро гувоњ гирифт [2, c. 202; ниг. инч. с. 153,  270].  

 Намунаи дигари чунин ИР ду гунаи айни як ибора: кор бар касе 

танг гирифтан ва кор бар касе танг бигирифтан ба маънои “сахтгирї 

кардан” аст: Ва Бубишри Таббонї…имоми бузург буд ба рўзгори 

Сомониён ва сохти зар дошт ва бад-он рўзгор ин ташриф сахт бузург 

будааст, ки корњо танг гирифта буданд [2, c. 254]. Ва Њамуя ибни Алї бар 
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аќиби Исњоќ бирафт ва кор бар вай танг бигирифт, чунонки айш бар ў 

мунаѓѓаз гашт ва чун сахт музтар гашт, нома набишту амон хост [4, с. 

182].  

 Њатто њолатњои бартарї пайдо намудани истифодаи чунин 

иборањо бо пешванди би- низ ба назар мерасад. Масалан, муаллифони 

осори таърихии ин даврон маънои “сар задан, ќатл кардан”-ро бештар 

бо ёрии ибораи касеро гардан бизадан  ва камтар ба тавассути касеро 

гардан задан баён намудаанд: Чун амир Мањмуд ин хабар бишнид, низ 

мар он расулро пеши хеш нагузошт ва бифармуд, то ўро ба Њасан ибни 

Тоњир…супурданд ва Њасан Тоњариро ба дасти хеш гардан бизад ба 

шањри Буст [4, с. 214]. Пас яке аз он мардумони Бани Тамим беадабї 

кард, Иброњим фармон дод, то гардани ў бизаданд, Бани Тамим 

бишўриданд ва Язиди Бастом, ки соњиби шурта буд, кушта гашт  [12, с. 

111]. Боз Азиз сарњангонро бозгирифт ва ба тозиёна бизаду наќибонро 

гардан бизад ва ба ду нима кард [12, с. 280].  

 Кори хеш кардан / кори хеш бикардан иборањои дигари ин навъи 

гунањо мањсуб меёбад: Зайд гуфт:…«Байъат гуфтед, ки нашканем, 

бикардед кори хеш» [3, љ. 2, с. 1365]. …маро «Алии амирнишон» ном 

карданд ва ќазо кори хеш бикард… [2, c. 98]. Ва њар чї мерафт, 

нописандида буд, ки ќазо кори хеш бихост кард [2, c. 655]. 

 Доир ба чунин навъи гунањо метавон далели фаровоне овард, вале 

мо ин љо бо зикри як намунаи дигар мањдуд хоњем шуд. Мутарљими 

тарљумаи «Таърихи Яминї»   дар њар ду љумлаи зерин маънои «озор 

додани касе»-ро ба тавассути ибораи касеро бишикастан ифода кардааст: 

Ва ўро бишкастанд ва асњобу ањзоби ўро ба анвои ќатл ва танкил ба 

њалок оварданд [13, с. 77-78]. Ба эшон масоф(ф) дод ва эшонро бишикаст 

ва бар аќаби эшон то Нисобур бирафт [13, с. 126]. ...ва эшон лашкари 

Исфањбадро бишикастанд ва ўро асир карданд [13, с. 172]. 

 Мувозии бархе ИР-и осори таърихии ин даврон дар натиљаи ба ду 

шакл: муќаррарї ва бо пешвандњои шаклсози њаме-, ме- омадани љузъи 

феълии онњо ба вуљуд омадааст. Забоншинос С. Њалимов рољеъ ба 
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хусусияти корбурди пешвандњои ме- ва њаме- дар осори садаи Х 

мулоњиза ронда овардааст, ки “дар забони осори манзуму мансури ин 

давра дар осори њамон як муаллиф њар ду шакл дида мешавад. Лекин 

фарќ дар ин љост, ки њаме- мустаќилии маънояшро нигоњ доштааст...”  

[105,  с. 50]. Њамин муњаќќиќ дар асари дигараш доир ба вазифаи  

пешванди њаме- андеша ронда таъкид кардааст, ки он  дар осори 

мухталифжанр барои ифодаи “давомнокии амал” ба кор мерафт [106,  с. 

76]. Профессор Б. Сиёев низ дар робита ба истифодаи ду шакли айни як 

пешванд: ме- ва њаме- андеша ронда ќайд кардааст, ки дар оѓоз 

истифодаи феълњо бо пешванди њаме- басо вусъатнок буда, баъдан 

корбурди гунаи ме- бар он имтиёз пайдо намуд [92,  с. 46 - 47]. Њамин 

гуна хусусияти корбурди пешванди њаме-ро дар осори таърихии садањои 

зикргардида низ метавон мушоњида кард. Аз маводи гирдомада ба чунин 

натиља расидан мумкин аст, ки дар доираи ИФ низ пешванди њаме- дар 

радифи ме-  истифода шуда, боиси пайдо гардидани ќаринањои айни як 

ИР шудааст. Чунин хусусияти онро метавон дар мисоли ибораи чашм 

доштан ба маънои “интизори касе \ чизе будан” мушоњида намуд. Лозим 

ба ёдоварист, ки ибораи фавќ ба љуз гунаи чашм доштан инчунин дар 

шакли чашм њамедоштан низ ба кор рафта, мувозии аввал назар ба дуюм 

бештар мавриди истифода ќарор гирифтааст: Ва биистод ва њаме чашм 

дошт, ки Худои осмон сипоњ аз кадом сўй фиристод [3, љ. 1, с. 120]. 

Муовия њаргиз ин чашм надошт, валекин чун бишунид, тамаъ афтодаш 

[3, љ. 2, с. 1099]. Мардумон гуфтанд: «Ё Бомуњаммад, …Мо аз ту ин чашм 

надоштем» [3, љ. 2, с. 1498; ниг. инч. љ. 1, с. 227, 238, 261, 306,  467, 469, 

683, 743, 746, 750, 766, 782, 811; љ. 2, с. 880, 913, 935, 937, 939, 935, 979, 988, 

995, 1040, 1068, 1110, 1165, 1189, 1199, 1320, 1342, 1400, 1488, 1540]. …ба 

зудї ќосидонро бозгардонад, ки аммаат чашм ба роњ дорад [2, c. 58-59]. 

Љавоб доду гуфт: «Ё Абдуллоњ, чиро дер омадї, ки дерест, ки туро чашм 

медоштам?» [2, c. 224; ниг. инч. с. 179, 195, 198, 359, 396, 514, 630]. Ва 

пайѓом бидод бар забони Абуабдуллоњи ѓозї, ки: «Мо ба љойи ту 

истиноъ бештар аз он кардем, ки ту чашм доштї, зеро ки  андар ту 
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нишони вафо ва далели рушд дидем, нигар, то занни мо хато накунї» [4, 

с. 197; ниг. инч. с. 202]. Ва султон з-он љо бозгашт рўзи шанбе…ва амир 

Халаф чашм дошт, амир Тоњир ва сипоњи Систон шабехун оранд ба 

сипоњи султон [12, с. 268; ниг. инч. с. 89].  

 Тавре ки мушоњида мегардад, дар кулли љумлањои боло фаќат 

шакли чашм доштан ба кор рафтааст. Гунањои чашм медоштан, чашм 

њамедоштан танњо дар як-ду маврид ба назар мерасад. Њангоми 

истифодаи шакли чашм њамедоштан бархе муаллифон ё  мутарљимон ду 

усули истифодаи онро пеша кардаанд: њаме- гоњ дар шафати феъл ва гоњ 

дар фосилаи муайян аз феъл ба кор рафтааст: Ва Њусомуддавла Тош ва 

Шамсулмаолї Ќобус ва Фахруддавла Алї дар Нисобур ба интизорї 

вусули ў чашм ба роњ медоштанд ва бар умеди таќвияти инљод ва 

маунату имдодаш рўзгор мегузоштанд [13, с. 54]. Ва чашм њамедошт, 

магар корвоне бо касе гузарад ва ўро аз он чоњ даркашанд ва ба љое 

баранд [3, љ. 1, с. 166]. Бояд, ки фалон рўз ваќти чоштгоњ ба сари дара 

бошам, он љо, ки лашкар аст, ки Бобак бо сипоњ бадар омадааст, њаме 

туро чашм дорад [3, љ. 2, с. 1585]. 

 Тањлили забони чунин осори таърихї нишон медињад, ки бо 

гузашти замон корбурди чунин иборањо бо пешванди њаме- тадриљан рў 

ба инќироз меовард. Аз ин љињат њаќ ба љониби профессор Б. Сиёев аст, 

ки дар насри даврони баъдї  комилан рў ба нестї овардани шакли 

феълии њамехондро ишора карда буд [92, с. 47]. Чунончи, дар 

таърихномањои ба забони асл эљодшуда ва аз арабї тарљумагардида  мо 

бартарї доштани шакли кори касе боло гирифтанро дар ќиёс бо кори касе 

боло њамегирифтан эњсос менамоем: Ва кори Бумуслим њар рўз боло 

њамегирифт ва бими ў андар дилњои мардумони Хуросон њамеафтод ва 

њар гоњ ўро ёд њамекарданд [3, љ. 2, с. 1403]. Ва кори Кулакї боло гирифт 

ва ба нафси хеш муаљљаб шуд ва њамегуфт, ки: «Ин кор ба шамшер 

гирифтам» [12, с. 232]. Ва кори Тоњир он љо боло гирифт, то ўро амири 

Хуросон ба сипоњсолорї ба њарби Мокон фиристод ва Амираки 

Тўсирову Абдуллоњи Фарѓониро зери дасти ў [12, с. 257]. 
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 Аз мисолњои фавќ аён аст, ки кулли чунин иборањо дар 

таърихномањои садањои X-XIII дар ду гуна истифода шудаанд, вале боз 

мавридњои дар се -чор ќаринањо ба кор рафтани ин гуна ИР низ 

мушоњида мегардад.  Масалан, маънои “зиќ шудан”-ро соњибони осори 

ин даврон бо ёрии чањор шакли айни як ИР: ѓам хўрдан, ѓам њамехўрдан, 

ѓам бихўрдан, андўњ хўрдан баён намудаанд: Умар ѓами писар њамехўрд, 

ки аср шуда буд, гуфт: «Хоста надорам, ки ўро фидо кунам…» [3, љ. 1, с. 

776]. Ва Худои азза ва љалла ўро аз њарб кардан бирањонид ва ѓам хўрдан 

кифоят кард [3, љ. 2, с. 1579]. Он шаб бо ѓаме сахт бузург бихуфтам, дар 

хоб дидам Хизрро, алайњи-с-салом, наздики ман омад ва маро пурсиду 

гуфт: «Чандин ѓам чаро мехўрї?» [2, c. 258]. Ва касоне, ки шањрњову дењњо 

ва биноњову корезњо сохтанд ва ѓами ин љањон бихўрданд, он њама 

бигзоштанду бирафтанд ва он чизњо мадрус шуд [2, c. 378; ниг. инч. c. 

394, 517, 631]. Ва сипоњи Шом андўњ хўрданд бад-он, ки њисор аз даст 

бидода буданд [3, љ. 2, с. 1442]. Ва Масъуди Лайс маро гуфт, ки султон аз 

ту чанд бор пурсид, ки Булфазл чун уфтода бошад ва андўњи ту мехўрад 

[2, c. 661]. 

 

4.4. Зуњури мувозї бо пешвандњои калимасоз  

 Навъи дигари гунањои морфологї дар натиљаи аз љониби 

муаллифони бархе осори таърихї ба шакли содаи феъли таркиби ИР 

њамроњ кардани иддае аз пешвандњои феълсоз ба вуљуд омадаанд. 

Чунончи Абулфазли Байњаќї маънои “гўшмол додан ба  касе”-ро ба 

тавассути гўш кашидан ва гўш баркашидан ифода намудааст: Ва солори 

њиндувонро низ гўш бибояд кашид [2, c. 656]. Ва бо ин њама имрўз таќсир 

накарданд ва банда эшонро гўш баркашад, то он чї фардо мумкин аст, аз 

љидд ба љой оранд [2, c. 656].  

 Ба тахмини мо, дар ИР-и фавќ фарќи шакли гўш баркашидан аз гўш 

кашидан шояд ин бошад, ки тобиши таъкид дар ибораи аввал бештар 

инъикос гардидааст. 
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 Аз тањлили маводи чунин осор бармеояд, ки гунањои бархе ИР дар 

натиљаи ба љузъи феълии айни як ибора њамроњ гардидани гоњ пешванди 

шаклсози  би-  ва гоњ пешванди феълсози бар- ташаккул ёфтаанд. 

Масалан, муаллифи “Таърихи Систон” маънои “розї нашудан, эътироз 

намудан”-ро бо ду гунаи айни як ибора: сар битофтан ва сар бартофтан 

ифода кардааст: Язид ба Систон омад ва рўзгоре бибуд бо сирате неку. 

Пас мардумони Кобул сар бартофтанд [12, с. 86]. Ў ба Систон омад ва 

бо мардумон некуї карду гуфт ва он сипоњи Талњаро љамъ карду бинвохт 

ва хабари Бусту Кобул карданд, ки эшон сар битофтанд [12, с. 90]. 

 Ё ки муаллифи «Таърихи Байњаќї» маънои «худдорї кардан»-ро бо 

ёрии ибораи даст аз касе \ чизе бидоштан, вале мутарљимони «Таърихи 

Табарї»-ву «Таърихи Яминї» ба тавассути гунаи даст аз касе \ чизе 

боздоштан баён кардаанд: …њурмати туро нигоњ дорад, ки њолу мањалли 

ту донад ва даст аз Будулаф бидорад ва вайро табоњ накунаду ба ту 

супорад… [2, c. 225]. Ва ањли заръу њарс ва аворизи кулаф ва навозили 

анзолу аќсоми ќасамоти ватан бозгашатанд ва даст аз зироат 

бидоштанд [13, с. 233; ниг. инч. с. 288, 295]. Њилат кард ва бар он љо 

баршуд. Ва мардумони ќалъат даст боздоштанд [3, љ. 2, с. 1356]. ...ва пой 

дар домани адаб кашиданд ва даст аз шаторат боздоштанд ва рўй ба 

њирафу синооти хеш оварданд [12, с. 294].  

 Муаллифону мутарљимони ин гуна осор њангоми истифодаи чунин 

иборањо ба љуз усули зикргардидаи мувозисозї боз як роњи дигар- илова 

ба зикри љузъи феълии ин гуна иборањо дар шаклњои муќаррарї инчунин 

љузъи феълии онњоро ба њамин гуна вожаи дигари сохта иваз намудаанд. 

Масалан, мутарљими «Таърихи Табарї» ва муаллифи «Таърихи 

Байњаќї» маънои «дар фикри барбод додани худ шудан»-ро бо ёрии 

ибораи даст аз љон шустан ва даст аз љон бишустан ифода кардаанд, 

аммо муаллифи “Зайн-ул-ахбор” њамин маъноро ба тавассути ибораи 

даст аз љон бардоштан баён намудааст: Ва Усмон ибни Нуњайкро – 

амири њарасиён, бикуштанд ва дар бибастанд. Ва Мансур даст аз љони 

хеш бишуст [3, љ. 2, с. 1456; ниг. инч. љ. 2, с. 1477]. Ва яксаворагони мо 
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нек ба дард омадаанд ва бад-он зиштї њазимат шуда ва агар Хоразмшоњ 

он сабот накардї ва даст аз љон бинашустї, халале уфтодї, ки дарёфт 

набудї ва Хоразмшоњ маљрўњ шудааст ва бисёр мардум кушта шудаанд 

[2, c. 392; ниг. инч. с. 641]. Ва дигар рўз, ки Рустам  даст аз љони хеш 

бардошта буд, биёмад ва њарб карданд [4, с. 68].  

 Чунин навъи гунањо дар осори таърихии ин даврон фаровон ба дид 

мерасанд, вале мо ба хотири тўлонї нашудани сухан бо зикри танњо ду 

намунаи дигар мањдуд хоњем шуд. Чунончи, маънои “гуфтан, изњор 

кардан”-ро яке аз муаллифони осори таърихї дар шакли забон гушодан, 

дигаре забон бикушодан ва сеюмї забон баргушодан ифода намудааст: Ва 

ба маљлис андар буд ва забон бикушоду хутбае сахт фасењ кард ва Худои 

таолоро њамду сано гуфт…[3, љ. 2, с. 1626]. Ва амир Масъуд…њамчунон 

њамаро лутф кард ва неку гуфт ва умедњои неку кард ва њамаи мардуми 

Ѓазнин ба як бор забон баргушоданд ва ўро санои бисёр гуфтанд… [4, с. 

232]. Афозили замон ва шуарои љањон ба мадњу итрои ў забон гушода ва 

зикри фазоил ва маосири ў дар афвоњи хоссу ом афтода [13, с. 158]. 

 Гунањои чунин иборањо низ монанди ќаринањои ИР-и дигар аз 

нигоњи дараљаи корбурд ягона нестанд. Масалан, маънои “ќатл кардани 

касе” ба тавассути иборањои сари касеро бигирифтан ва сари касеро 

бардоштан ифода шудааст. Фарќи њар дуи ин ИР дар дараљаи 

корбурдашон мушоњида мегардад, яъне дар муќоиса ба ибораи нахуст 

ИР-и дуюмї бештар ба кор рафтааст: Биёмаданду хостанд, ки сари 

Осимро баргиранд, Худои азза ва љалла занбўрро бифиристод, то бар 

Осим гирд омаданд, чунонки дар њаволии он кас наёраст гузашт [3, љ. 1, 

с. 807]. Дар тадоруки он буд, ки расиданд ва њеч сухан нагуфтанд ва 

шамшерњо кашиданд ва сари вайро бардоштанд [9, с. 35]. Ва он њарб 

дертар бидошт, ки Алї ибни Исоро бикуштанд ва  сари ў бардоштанд ва 

сўйи Маъмун фиристод [4, с. 111; ниг. инч. с. 120]. Тоњир мар он ѓуломро 

фармуд, то ўро ба харпуштаи хеш барад ва кас фиристод, то сари ў 

бигрифтанд ва пеши Тоњир оварданд ва Тоњир сўйи  Маъмун фиристод 

[4, с. 112; ниг. инч. с. 121, 195, 210, 231, 240]. 
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 Аз мисолњо пайдост, ки дар зухури чунин  гунањо наќши 

пешвандњои феълсоз баробар нест, яъне дар ќиёс бо пешванди боз- 

имкони васлгардии пешванди бар- ба феълњо бештар буда, мањз ба 

туфайли он миќдори бештари гунањои ИР ба вуљуд омадаанд.  

 

 4.5. Зуњури мувозї бо таѓйири пешояндњову пайвандакњо 

 Ивазшавии пешояндњову пайвандакњои таркиби ИР-и дар 

таърихномањои мавриди тањлил мављуда низ боиси зуњури як ќатор 

гунањои ИР шудаанд. Дар чунин мавридњо корбурди шакли куњани баъзе 

пешояндњо баробари гунаи баъдии онњо ё ивази як пешоянд ба њамин 

гунаи калимаи ёвар, инчунин баъзе пайвандакњои пайвасткунанда аз 

љумлаи усулњои асосии ба вуљуд омадани гунањои ИР шудаанд. 

 Ин навъи гунањоро метавон њам дар доираи ТР, њам ИР мушоњида 

намуд. Дар зуњури чунин  гунањо дар доираи таркибњо асосан 

пешояндњои ба ва то наќши муайян доранд. Масалан, маънои “тадриљан, 

бо гузашти ваќт” дар як маврид бо ќаринаи сол ба сол ва дар њолати 

дигар ба тавассути сол то сол ифода шудааст: Ва бад-ин сабаб дењњо ва 

љойњо муќотиа ситонанд ва аз жола нигоњ доранд ва сол ба сол муќотиаи 

хеш биситонанд ва агар касе имтиноъ кунад, жоларо бар замин ў ронанд 

[4, с. 314]. ...ўро бинавохт ва он вилоят бар вай муќаррар дошт ва њамле 

муайян фармуд, ки сол ба сол ба хизона мерасонад... [13, с. 31]. Ва 

дурудгарону наќќошонро фармуд, ки сол то сол бутон тарошидандї ва 

бад-ин бозор ба рўзи муайян њозир кардандї ва фурўхтандї ва мардумон 

харидандї [9, с. 51]. Ва чунин гўянд, ки туѓузѓузхоќонро њазор чокар 

бошад ва чањорсад канизак ва ин њазор мард сол то сол пеши хоќон таом 

хўранд њар рўз се бор ва чандон ки хоњанд, таом бардоранд [4, с. 313]. Ва 

ба зимистон меваи тар бошад, њамчунон ки ба тобистон сол то сол ва 

испарѓамњои неку ва њамасола барраи ширмаст ёфта шавад… [12, с. 25; 

ниг. инч.  с. 29].  

 Аз љумлањои фавќ пай бурдан душвор нест, ки дараљаи корбурди 

сол то сол назар ба сол ба сол бештар аст. 
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 Баъзан мувозињои ин гуна ТР дар натиљаи ивази љойи љузъњои онњо 

ва дар байнашон ба кор рафтани пайвандаки пайвасткунандаи – у ба 

вуљуд меоянд. Чунончи, муаллифон ва мутарљимони таърихномањои ин 

даврон маънои “њамеша, пайваста”-ро ба воситаи ду шакли айни як 

таркиб: рўзу шаб ва шабу рўз ифода намудаанд, ки имрўз умумиистеъмол 

гаштааст. Тафовути њар ду таркиб танњо дар фаровонии истифодаи яке 

назар ба дигаре аст, яъне ќаринаи аввал дар ќиёс ба дуюм бештар аст: Ва 

Тоњир илмдўст буд ва рўзу шаб бад-он машѓул гашт ва уламову фуќањои 

Бустро рўзу шаб наздики хештан доштї ва мунозира кардандї андар 

пеши ў ва ў андар он сухан гуфтї [12, с. 254]. ...ва рўзу шаб дар њазрати 

Бории таоло менолид ва мезорид ва садаќањои сар бадрањо медод... [13, с. 

292; ниг. инч. с. 307, 312]. Як моњ шабу рўз мењмон дошт [12, с. 258]. 

 Чунон ки дида мешавад, дар аксар маврид шакли рўзу шаб ва танњо 

дар як њолат гунаи шабу рўз ба кор рафтааст. 

 Дар “Таърихи Байњаќї” таркиби фавќуззикр боз дар як мувозии 

дигар истифода шудааст, яъне дар ТР-и фавќ ба љуз истифодаи 

пайвандаки – у инчунин пешоянди ба дар шакли такрор ба кор рафта, 

таркиб дорои мувозии ба рўзу ба шаб гардидааст: Ва бунањошон…он чї 

мондааст, бо хеш доранд ва бар љониби биёбон бурда ва нек эњтиёт 

мекунанд ба рўзу ба шаб ва њам љангро месозанд ва њам сулњро [2, c. 511]. 

 Ба пиндори мо, Абулфазли Байњаќї бо истифодаи чунин шакли 

таркиб њамеша, њамвора сурат гирифтани воќеаро таъкид кардан 

хостааст.  

 Чунин гунањо, чунон ки ќаблан ишора шуд, ба ду навъ људо 

мешаванд: 1) бар ивази як пешоянд ба кор рафтани пешоянди дигар; 2) 

бар ивази шакли ќадими ин ё он пешоянд мавриди истифода ќарор 

гирифтани гунаи баъдии он. Намунаи навъи аввали ин гуна мувозињо 

ИР-и дил бастан аст, ки он дар осори тазаккурёфта дар шакли дил андар 

бастан низ ба кор бурда шудааст: Гуфт: «Агар мо дил дар ин диёр 

бандем, кор душвор шавад ва чандин вилоят ба шамшер гирифтаем ва 

сахт  боном аст» [2, с. 64; ниг. инч. с. 651]. Ва Абуањмад ал-Муваффаќ 
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хабар шунид аз ин, ки чунин њолњо буд ва мардумони љањон дил бад-ў 

андар бастанд аз он чї ў одил буд ва ба њар љой, ки рўй кард, касе бар ў 

барнаёмад [12, с. 180; ниг. инч. с. 60].  

 Чунин вижагии истифодаи гунањоро дар мисоли дигар ИР низ 

метавон мушоњида кард. Дар ин гуна мавридњо дар радифи як пешоянди 

аслии куњан (мисли зї) пешоянди дигари номии ба гардиш баъдтар 

воридшуда (монанди пеши) истифода гардидааст. Чунончи, дар 

љумлањои зерини тарљумаи “Таърихи Табарї” хонанда бо истифодаи зї 

Худои азза ва љалла шудан ва пеши Худои азза ва љалла шудан дучор 

мешавад: Ва пайѓомбар намурдаст ва пайѓомбар зї Худои азза ва љалла 

шудаст ва бозояд… [3, љ. 2, с. 919]. Пайѓомбар гуфто: «Чаро чунин  

кардї?» Гуфт, ки: «Ваќти он бувад, ки пеши Худои азза ва љалла 

њамешавем» [3, љ. 1, с. 756]. 

 Вобаста ба вожаи “зї”-и таркиби ибораи нахуст бояд ин нуктаро 

таъкид кард, ки дар таърихи забони тољикї ду калимаи ба њам шабењ ва 

наздикталаффуз: зи ва зї вуљуд доштанд, ки “зи”-и аввал шакли ба назм 

хоси  пешоянди аз ва “зї”-и дуюм дар асл вожаи мустаќил буда, 

њаммаънои унсури луѓавии сўйи, тарафи, љониби, наздики буд [277, љ. 8, с. 

11495] ва бо гузашти айём тадриљан дар истифода мањдуд гардида, дар 

давраи њозира танњо дар лањљањои тољикї мањфуз мондааст. 

 Вобаста ба якдигарро иваз намудани пешояндњо ёдовар шудан 

бамаврид аст, ки чунин хусусият њам дар таърихи забони адабии тољикї 

[51, с. 238], њам дар давраи њозираи инкишофи он мушоњида мешавад. 

Дар бархе осори илмї ин њолатро муродифгардии пешояндњо њисобида, 

таърихї будани он таъкид шудааст [26, с. 292].  

 Усули зикршудаи мувозигардии иборањо намунањои зиёде дорад, 

вале мо ин љо ба хотири тўлонї нашудани сухан танњо бо зикри чанд 

гуна, мисли ибораи ба дил андар афтодан ва андар дил афтодан мањдуд 

мешавем. Аз ду шакли ИР-и фавќ пай бурдан душвор нест, ки дар 

мавриди аввал ќолаби пешояндиву пасояндии ба… андар ва дар њолати 

дуюм фаќат пешоянди андар ба кор рафта, сабаби пайдогардии мувозии 
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айни як ИР шудааст. Соњибони бархе аз фарњангномањо маънои ибораи 

мазкурро «хутур кардан, илњом шудан» шарњ додаанд [277, љ. 7, с. 9668]: 

Ва сањму бим ба дили мушрикон андар афтод ва њазимат шуданд [3, љ. 2, 

с. 877]. Ва сабаб чунон буд, ки чун мардумони Бухороро он њол расид, 

њайбати Ќутайба ба дили мардумон андар афтод [3, љ. 2, с. 1268]. Ва 

дўстии банї Њошим андар дилаш афтод [3, љ. 2, с. 1399].  

 Аз намунаи фавќ пайдост, ки ба вуљуд омадани чунин гунањо 

наќши пешояндњои алоњида калон аст, яъне мањз пешояндњое чун андар \ 

бад, ба- бар, ба – фаро, ба- бар-фаро ва ќолабњои пешояндиву пасояндии 

ба – андар, бар- андар сабаби соњибшавии ИР ба ќаринањо шудаанд.  

Масалан, маънои «зинда будан, дар ќайди њаёт будан» ба тавассути 

гунањои ба љой будани касе ва бар љой будани касе ифода гардидааст: Ва 

њамагон рафтаанд, магар Хоља Булќосими писараш, ки бар љой аст, боќї 

бод, рањматуллоњи алайњим аљмаин [2, c. 222]. Ва ин Бойтагин ба љой аст, 

марде љалду корї ва савора, ба шўронидани њамаи силоњњо устод, 

чунонки анбоз надорад ба бозии гўй [2, c. 594]. 

Ба ин тариќ, муаллифони осори таърихї маънои “худро ба хатар 

андохтан”-ро бо ёрии гунањои айни як ибора: љон ба миён бастан ва љон 

бар миён бастан баён намудаанд. Њар ду гуна гоњо дар айни як 

таърихнома мавриди истифода ќарор гирифтааст: Накардам ва дояи 

мењрубонтар аз модар  будам ва љон бар миён бастам ва имрўз њамгинон 

аз миён биљастанду њар кас хештанро дур карданд… [2, c. 98]. Ва Боѓи 

Хуррамакро љома афканданду нузл сохтанд ва истиќболро бисељиданд ва 

кори туркмононро љон бар миён баст [2, c. 584]. Ва Ироќї дар ин кор љон 

ба миён баст ва нусхате, ки Тилак муфассал дар боби хоњиши худ 

набишта буд, бар раъйи амир арза дод… [2, c. 445].  

 Чунин гунањо низ аз нигоњи таносуби истифодаашон ягона нестанд: 

яке бисёр мустаъмал аст, дигаре ањён-ањён ба кор рафтааст. Масалан, аз 

байни гунањои бо ёрии пешояндњои ба – андар ва бад- андар зуњурнамуда 

дар ќиёс бо навъи аввал (ба – андар) гунаи сонї (бад- андар) дар њар ду 

гурўњи таърихномањо: ба забони асл таълифшуда ва тарљумагардида 
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зиёд ба кор рафтааст. Бо ёрии пешояндњои ба – андар ќаринањои чашм ба 

замин афкандан ва чашм андар замин афкандан пайдо шудаанд, ки маънои 

“шарм доштан, дар хиљолат мондан”-ро дорад:  Муѓира бирафт бад-он 

миён андар ва чашм бар замин афканд ва ба кас нанигарист [3, љ. 2, с. 

1041]. Чашм андар замин афканд ва бо Аббос њадис накард ва ўро посух 

надод, магар он, ки гуфт: «Он чї ту бинї» [3, љ. 2, с. 1619]. 

 Дар натиљаи ивази пешоянди андар ба бад гунањои андар ин љањон 

омадан ва бад-ин љањон омадан ба маънои «таваллуд шудан» сохта 

шудаанд: Худой дуруди хеш бар ман кард, он рўз, ки андар ин љањон 

омадам… [3, љ. 1, с. 420]. Фармуд, ки се тан биёмаданд ва бо эшон таште 

заррин буд ва ибриќе заррин ва шиками маро аз ноф то сина 

бишикофтанд ва њар чї андар шиками ман буд, андар он ташт 

бишустанд ва ба љои хеш бознињоданд ва маро гуфтанд: «Пок омадї бад-

ин љањон ва поктар шудї» [3, љ. 1, с. 586]. Ва ту њанўз андар љањон наёмада 

будї, ки миёни ману он падарам људої афтод [3, љ. 1, с. 646; ниг. инч. љ. 1, 

с. 724-725]. Ва сабаб он буд, ки суфе доштанд сапед аз они Яњёи Закариё 

(а) ва хуни ў бар он љо хушк гашта ва бар он љубба набишта буд, ки: 

«Њар он ваќте ки бинед, ки ин хун ќатра-ќатра аз ин љубба бичакад ва 

љубба сапед гардад, бидонед, ки Абдуллоњ падари Муњаммади Мустафо 

(а) андар ин љањон омад» [12, с. 55]. 

 Дар байни ин гуна мувозињо онњое низ дида мешаванд, ки яке аз 

пешояндњои таркиби онњо дар њама давру замон њамчун унсури фаъол 

гардиш карда, дигаре басо кам мустаъмал буд. Чунин хусусиятро дар 

мисоли ќаринањои ба даст овардан ва фаро даст овардан метавон 

мушоњида намуд: Як-якро ба даст меоварданд, то бисту чањор касро 

бикуштанд [3, љ. 2, с. 1212]. Илњоњ кард, гуфт: «Акнун як њафта маро 

замон дењ, то ба даст орам» [3, љ. 2, с. 1214]. Боз чандон сухан рафт, ки  

кор ба чї мебояд ва бад-он сухан кор дароз карданд бар худ, то гов ба 

даст оварданд ва ба бањои гирон бихариданд [4, с. 34; ниг. инч. с. 68, 317]. 

Ва аз Ќусай Абдуманноф биёмад ва ўро шарафи бузург буд, чунонки 

њама мулуки замин ўро њадя ва расулон фиристоданд ва ливои Назору 
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камони Исмоил…ба даст овард [12, с. 50; ниг. инч. с. 95]. …аз вилоятњое 

нав ба даст овардан ва ѓазвњои боному дурдаст кардан ва равони 

подшоњони гузашта…шод кардан, ки чун мо суннати эшонро тоза 

гардонем… [2, c. 269; ниг. инч. с. 452, 458, 491]. Ва надонист, ки подшоњи 

муќбил моњии фалак дар шаст гирад ва Насри Тоирро ба банодиќи ќањр 

ба даст орад [13, с. 30; ниг. инч. с. 55, 64, 72, 95, 138, 139, 171, 176, 209, 

209, 212, 227, 228, 244, 254, 264, 305, 323]. Ва лашкари Рай...бо љониби  

Муњаммадобод нишастанд, то аз љониби Љаношак улуфа фаро даст 

тавонанд овард [13, с. 169]. Ва аз љойњои дурдаст сангњои мармар фаро 

даст оварданд-мураббаъ ва мусаддас, њама равшану амлас... [13, с. 265] 

 Аз мисолњо аён аст, ки ба истиснои тарљумаи “Таърихи Яминї” дар 

аксари таърихномањо шакли ба даст овардан истифода шудааст, гунаи 

фаро даст овардан дар радифи ќаринаи ба даст овардан фаќат ду дафъа 

дар тарљумаи “Таърихи Яминї” ба кор рафтааст. 

 Аз як ишораи Дењхудо бармеояд, ки фаро дар осори ниёгон њамчун 

унсури сермаънову  сервазифа мањсуб шуда, дар ифодаи маънову 

вазифањои:  1. назди, наздики, пеши; 2. кунљ, гўша; 3. баланд; 4. наздик; 5. 

њамвазифаи пешояндњои ба, бо, дар мустаъмал аст [277, љ. 11, с. 17002]. 

Дар таркиби ИР-и фавќ фаро дар вазифаи охир ба кор рафтааст. 

 Роњи дигари ташаккули мувозии ИР-и дар таърихномањои 

ќарнњои X-XIII мављуда, њамон навъи ки ишора гардид, дар таркиби 

чунин унсурњои луѓавї ба кор рафтани ду шакли айни як пешоянд: андар 

ва дар аст, ки нахуст гунаи ќадим ва дувумї шакли баъдист. Масалан, 

дар «Таърихи Байњаќї» (бештар) ва «Зайн-ул-ахбор» (дар як маврид) 

гунањои дар дил афгандан ва андар дил афгандан дучор меоянд, ки дар 

иддае аз луѓатњо «ба дили касе хутур додан» эзоњ ёфтаанд [277, љ. 7, с. 

9665]: …кори мулк аз чун Фахруддавлаву Соњиб ибни Аббод ба заневу 

писаре ољиз уфтод ва дастњо ба Худой, азза ва љалла, бардошта, то 

малики исломро Мањмуд дар дил афганд, ки ин љо омад ва эшонро фарёд 

расид… [2, c. 67; ниг. инч. с. 687]. Пас истионат хост аз Эзад, таоло, то 
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ўро зафар дињад ва чун шаб андар омад, Эзад, таоло, раабе ва фазае 

андар дили Нандо афганд ва лашкар бардошту бигурехт [4, с. 218].  

 Мушоњида нишон медињад, ки корбурди мувозии дар дил афгандан 

дар ќиёс бо андар дил афгандан  дар осори ин давра имтиёз дорад. Сабаби 

ин њолат ба ривољёбии гунаи тахфифёфтаи андар, яъне дар вобаста аст, 

ки њанўз дар ќарни Х (шояд барваќттар) оѓоз гардида буд. 

 Истифода шудани се пешоянд дар таркиби чунин ИР боиси ба 

вуљуд омадани се мувозии онњо гардидааст. Масалан, маънои “бадгўї 

кардан, маломат кардан”-ро Абулфазли Байњаќї бо шакли касеро дар 

забон гирифтан ифода намудааст, аммо Абусаиди Гардезї њамин 

маъноро ба тавассути ду гунаи ибора: касеро андар забон гирифтан ва 

касеро бар забон гирифтан баён кардааст: Ва Бусањли Завзаниро дар он 

чї рафт, мардумон дар забон гирифтанд… [2, c. 109]. Ва амир Муњаммад 

андар Ѓазнин фурў нишаст ва даст ба тарабу нишот бурд ва ба шароб 

хўрдан машѓул гашт, то наздикони ў мар ўро гуфтанд, ки: «Ин њама 

хатост, ки њаме ту кунї ва оммаи мардум туро андар забон гирифтаанд 

ва бад-ин ки ту мекунї, туро накўњиш њамекунанд…» [4, с. 229]. Чун ин 

истихфофи амир Абулњасанро Абулњусайн бишунид, кина гирифт ва 

масолиби амир Абулњасан бар забон гирифт ва ба њар ваќт њамегуфт, ки 

Абулњасан ољиз аст, аз вай кор наёяд… [4, с. 198]. 

 Маводи гирдомада далели он аст, ки мавридњои дар айни як 

таърихнома истифодашавии се шакли як ибора низ мављуд аст. Дар ин 

гуна њолатњо ба назар гирифтани вазифаи њар як пешоянд амри зарурист, 

зеро сарфи назар кардани онњо боиси ѓалат маънидод карда шудани ИР 

хоњад гардид. Дар ин маврид М. Ќосимї хуб овардааст, ки “...маънои 

феъл дар ин гуна маворид ба миќдори зиёде тобеи њарфи изофае аст, ки 

бо он ба кор рафта ва фарњангнавис низ бояд ин гуна  афъолро њамроњ 

бо њарфи изофае, ки дунболи он омада, якљоя маънї кунад, на ин ки, 

масалан, барои феъле монанди пардохтан маонии “машѓул шудан” ва 

“фориѓ шудан”-ро забт кунад, бидуни ин ки мутазаккири ин нукта 

гардад, ки дар ин маврид њуруфи изофаи аз ва ба мўљиби ин таѓйири 
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маънї гаштааст” [47, с. 6]. Чунончи, муаллифи “Таърихи Байњаќї” ба 

туфайли истифодаи се пешоянд: бар, дар ва фаро се гунаи айни як ибора: 

забон бар касе дароз  кардан, забон дар касе дароз кардан ва забон фаро 

касе дароз карданро ба кор бурдааст, ки маънои “бар касе бартарї 

кардан”-ро дорад: Ва бад-он сабаб мардумон забон бар Бусањл дароз 

карданд… [2, c. 232]. Ва бо ин њама забон дар худовандони шамшер дароз 

мекард ва дар боби эшон талбисњо месохт, чунонки, инак, дар боби 

њољиб сохтааст… [2, c. 373]. Ва давлат њама иттифоќи хуб аст ва кутуби 

сияру ахбор бибояд хонд, ки аљоибу наводир бисёр аст ва бисёр будааст 

аз ин гуна, то зуд-зуд забон фаро ин подшоњи муњаррам дароз карда наёяд 

ва аљзе бад-ў бозбаста нашавад [2, c. 521-522]. 

 Маводи таърихномањои ќарнњои X-XIII гувоњи онанд, ки чунин 

гунањо фаќат дар натиљаи ивази як пешоянд ба пешоянди дигар ба вуљуд 

наомада, дар зуњури ин гуна ќаринањо ивазшавии як феъл ба феъли 

дигари таркиби ИР низ наќш бозидаанд. Мувофиќи ивази феълњои 

гуногунсохти таркиби чунин ИР онњоро ба чанд навъ људо намудан 

мумкин аст. Яке аз усулњои зуњури гунањо афзун бар пешоянди 

мухталифи таркиби иборањо ба љойи як феъл ба кор рафтани њамин гуна 

вожаи дигари ИР мањсуб меёбад. Масалан, муаллифон ва мутарљимони 

осори таърихии ин даврон маънои «дастгир шудан»-ро бо ёрии се 

ќаринаи як ибора: ба дасти касе у(а)фтодан, дар дасти касе 

у(а)фтодан, ба дасти касе шудан ифода намудаанд: Пас чун Љањар 

Синбодро бикушт, он њама хазинањову хостањо ба дасти вай афтод ва 

тарсид, ки…боз наздики Мансур шавад… [3, љ. 2, с. 1454; ниг. инч. љ. 2, с. 

76].  Ва Бусањл девоне бинњод ва мардумро дарпечид ва он мардум, ки ба 

дасти вай уфтод, гурехтагонро медардоданд, ки њеч шањре набинанд, ки 

он љо бадону рофеон набошанд… [2, с. 497; ниг. инч. с. 578, 625, 653]. 

Хуљистонї њама лашкаргоњу бунаи Амр ѓорат кард ва моле бузург ба 

дасти ў  уфтод [12, с. 183-184; ниг. инч. с. 214, 226]. Ва ќурби сад њазор 

барда аз зарориву љавории эшон, ки дар њусн бо моњ баробарї 

мекарданд ва дар нур аз луълуи мансур гарав мебурданд, ба дасти ањли 



216 
 

ислом афтод [13, с. 251]. Ва чун домод дар дасти ў афтод, ўро бигирифт 

ва банд барнињод ва ивази моле ва асбобе, ки бар дасти падараш талаф 

шуда буд, аз ў мутолабат кард [13, с. 263]. Ва кор Субкарї гирифт ва њама 

њаллу аќд ба дасти ў шуд ва Субкарї боз ќасди куштани писарони 

Шањфур кард…[12, с. 199]. 

 Тавре ки аз љумлањои фавќ дида мешавад, аз байни шаклњои 

зикргардида беш аз њама мувозии ба дасти касе у(а)фтодан ба кор 

рафта, гунањои ба дасти касе шудан ва дар дасти касе у(а)фтодан танњо 

якдафъагї мавриди истифода ќарор гирифтаанд.  

 Усули дигари ба вуљуд омадани гунањо баробари истифода 

гардидани пешоянди мухталиф боз корбурди гунањои соддаву сохтаи 

феъли таркиби ИР мањсуб мешавад. Чунончи, дар љумлањои зерин  

маънои «мањв кардан, мањрум шудан аз чизе»-ро муаллифони 

таърихномањо ба тавассути панљ мувозии айни як ибора: ба бод додан, 

бар бод додан, ба бод бардодан, ба бод кардан, ба бод сохтан баён 

кардаанд: …миёни Абдусу Бусањл душманоягии љонї буд ва гуфт, ки 

Бусањл ин давлати бузургро ба бод хоњад дод [2, c. 361]. Занони ањли 

байти ў гуфтанд, ки: «Њар чї бимонд, ин ба бод кунад ва бихўраду 

бидињад» [12, с. 214]. Эшон худовандзодагони мананд ва њеч касе сазотар 

нест, ки эшонро бандагї кунад, ки ман, аммо эшон подшоњї нахоњанд 

кард ва њиммати он надоранд ва хазинаву моли љамъкардаи Яъќубу Амр 

њама ба бод доданд [12, с. 219]. Абдуллоњ ибни Алї бифармуд, то он 

устухонњо бисўхтанд ва ба бод бардоданд [3, љ. 2, с. 1422]. Ва бифармуд, то 

ўро... пас аз он ки... аз бањри лавот бар рўй хобонида буд ва... модару 

падарро фидои ў карда ва бад-он љони азизи писарро ба бод сохта [13, с. 

321]. ...ва хонаи  ќадими давлат бар бод дод [13, с. 79]. 

 Баъзан дар таърихномањо зуњури шаклњои мухталифи айни як ИР 

дар натиљаи иваз шудани аксари калимањои таркибашон ба назар 

мерасад.  Масалан, маънои “дар дил сидќ пайдо намудан”-ро мутарљими 

“Таърихи Табарї” ба тавассути ибораи андар дили касе љой гирифтан, 

вале муаллифи “Таърихи Систон” бо ёрии гунаи дар дили касе љойгир 
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уфтодан баён кардааст. Чунон ки дида мешавад, дар гунањои 

зикргардида ба истиснои вожаи дил дигар кулли унсурњои луѓавии 

таркиби ИР иваз шудаанд: Ин њадис андар дили Абўбакр љой гирифт, 

нома кард ба Холид ва ўро ба хиёнат туњмат карду суханони дурушт 

гуфт ба нома андар [3, љ. 2, с. 965]. Ва марде бузургвори некусирати 

бохирад буд ва њеч касе ўро андар шуљоат ва саховат назир набуд ва аз 

саховату адли хеш чунон гашт, ки мардумони Систон њама савганд ба 

љони ў ёд кардандї аз муњаббати ў, ки дар дилњо љойгир уфтод… [12, с. 

87]. 

 Њамин тавр, усулњои дар осори таърихии садањои X-XIII мављудаи 

мувозии ИФ аз он дарак медињад, ки забони ниёгони тољикон на танњо 

дорои захирањои ѓании луѓавї аст, балки имконоти ифодаи матлабро 

дар ќолабњои мухталиф баён карданро низ соњиб мебошад. Ин гуна 

ќолабњо барои парњез аз такрори айни як тарзи ифода, ки он аломати 

ољизї, нотавонї ва аз имкониятњои забон  дуруст истифода карда 

натавонистани соњибќалам аст, мусоидат менамояд. 

 Дар таърихномањои даврони мазкур се навъи гунањои ИФ: 

фонетикї, луѓавї ва морфологї ба мушоњида расида, аз байни онњо 

хелњои дуюму сеюм дар ќиёс бо якум фаровон мавриди истифода ќарор 

гирифтаанд. 

 Гунањои фонетикї дар натиљаи табдили садонокњо ба якдигар, 

тахфифи овозњои алоњидаи таркиби иборањо ба вуљуд омада, гунањои 

луѓавї ба туфайли ивази вожањои мансуб ба исм, сифат, зарф ва феъли 

дохили чунин ИР зуњур намудаанд. 

 ИФ-и дар осори таърихии даврони мазкур мављуда аз лињози дар 

таркибашон вуљуд доштани унсурњои мувозисоз ягона нестанд. Баъзе 

гунањо дар натиљаи ивази яке аз унсурњои луѓавии таркиби онњо, бархе 

ба туфайли ду-се ва иддае аксари вожањои дохилашон ба вуљуд 

омадаанд. 

 Дар пайдогардии гунањои морфологї  наќши пешвандњои 

шаклсозу калимасози феъл, амсоли би-, њаме-, бар-, дар-, боз- , инчунин 
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пешояндњои ба, бар, дар, андар, фаро ва ќолабњои пешояндиву пасояндии 

навъи ба... андар калон буда, вуљуди ин гуна пешванду пешояндњо сабаби 

таѓйир ва мушаххас гардидани маънои ИР гардидааст. 

 Бархе пешояндњои куњани дар таркиби ИР-и дар чунин осор 

истифодашуда, ки ба туфайли онњо иборањо дорои гуна шудаанд, дар 

даврони баъдии инкишофи забони тољикї аз гардиш хориљ шуданд ва ба 

таркиби ин гуна ИР пешояндњои дигар ворид гардиданд. 

 Аз  мушоњидањо бармеояд, ки теъдоди гунањои чунин ИР њар хел 

буда, аз ду то панљ ададро ташкил медињанд. Баробари дар њар як асар 

ба кор рафтани яке аз гунањо боз њолатњои дар айни як таърихнома 

истифода гардидани чанд ќаринаи як ИФ низ мушоњида мегардад. 

 Дар баъзе осори таърихи садањои X-XIII, монанди «Таърихи 

Байњаќї» ва тарљумаи “Таърихи Табарї” ва тарљумаи “Таърихи Яминї” 

гунањои ИР бо гуногунрангї ва серистеъмолии худ аз дигар 

таърихномањои ин даврон фарќ мекунанд. 

 Маводи гирдомада нишон медињад, ки аксари чунин ИР дар осори 

таърихии даврони мазкур дар ифодаи як маънои мушаххас ба кор рафта, 

дар ќарнњои минбаъда, аз љумла њоло дар онњо вусъати маъно ба назар 

мерасад. 

 Агарчи баъзе гунањо то имрўз бидуни таѓйир њамчун ИФ-и фаъол 

гардиш доранд, вале байни маънои пешин ва њозира дигаргунї дида 

мешавад.  

 Аз байни чанд мувозии иддае аз ИР-и дар таърихномањо мустаъмал 

дар давраи њозира яке аз онњо маъмул гардида, боќї ба њукми фаромўшї 

рафтаанд. 
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      БОБИ V 

ВФ-И МУРОДИФЇ  ДАР ТАЪРИХНОМАЊОИ САДАЊОИ Х-ХIII 

 

 Азбаски корбурди вожањои муродифї дар ифодаи рангини матлаб 

мадади калон мерасонад, ниёгони тољикон ба истифодаи дуруст ва 

мавридшиносонаи он аз дер инљониб таваљљуњи фавќулода доштанд. 

 Донишманди асри ХIII Насируддини Тўсї њанўз дар “Асос-ул-

иќтибос”-и худ дар хусуси вуљуди вожањои муродифї ишора намуда 

оварда буд, ки “гоњ бошад, ки як лафз бар як маънї беш далолат накунад 

ва гоњ бувад, ки як лафз бар маънии бисёр далолат кунад. Ва њамчунон 

гоњ бувад, ки алфози бисёр бар як маънї ё зиёда аз як маънии мутаќориб 

ё ѓайримутаќориб далолат кунад. Ва чун ин вуљуњро њаср кунанд, аз 

чањор ваљњ холї набувад, ё эътибори лафзи бисёр кунад ба нисбат ба як 

маънї ё маънии бисёр; ва ё эътибори як лафз кунад ба нисбат бо як 

маънї, ё маънии бисёр. Аммо ќисми аввал, ки алфози бисёр ба як маънї 

далолат кунад, онро “асмои мутародифа” хонанд, монанди далолати 

инсон ва башар бар мардум” [5, с. 84-85].  
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 Профессор Д. Хољаев, ки пажуњишаш ба таърихи афкори 

забоншиносии тољик бахшида шудааст,  дар тањќиќоти худ андешаи ањли 

илму адаби асримиёнагиро дар хусуси масъалаи мазкур батафсил шарњ 

додааст [103, с. 115, 116, 117, 219; 5, с. 84, 85]. 

 Ба ин тариќ, чи дар осори донишмандони гузашта  ва чи 

муњаќќиќони имрўза вижагињои корбурди унсурњои луѓавии муродифї 

ба риштаи тањлил кашида шудааст, аммо ин масъаларо наметавон ба 

таври комил њалшуда њисоб кард. Агарчи то њол муродифоти луѓавї то 

андозае њаллу фасл гардидааст [71], пас навъњои дигари он: муродифоти 

фразеологї, сарфию нањвї ва ѓайрањо ё ба таври умумї [46, с. 55-58] ё дар 

заминаи осори адиби муайян [55, с. 12-27; 75, с. 3- 169; 185, с. 3-371] ё яке 

аз самтњои он (мисли муродифоти нањвї) баррасї гардидаанд [168, с. 3-

46]. Мањз њамин вазъи тањќиќ шудани ин масъаларо дар назар дошта 

профессор Њ. Маљидов навишта буд:  “Табиист, ки њар яке аз ин 

њодисањо дар сатњи муайяни забон амал мекунад ва аз њамин гуна 

њодисањои сатњи дигар ба куллї фарќ дорад. Синонимия аз категорияњои 

нињоят мураккаби забон ба шумор рафта, дар боби маъношиносї ё 

семасиология он мавќеи махсусро ишѓол мекунад... Аммо ќонуниятњои 

зиёди мављудият ва истеъмоли ин категорияи нињоят муњими забон, ба 

хусус, хосиятњои фарќноки  он, гурўњбандї, тафовут  ва умумияти он аз 

вариантнокї, синонимияи воњидњои нутќ ва масъалањои монанди инњо 

тањќиќ нашудаанд” [63, љ. 1, с. 78]. 

 Муродифоти ВФ бо вуљуди дифоъ гардидани баъзе рисолањои 

номзадиву докторї ва интишор ёфтани бархе осори тањќиќї [185, 400 с.; 

75, 182 с.] боз њам яке аз масъалањои кам тањќиќгардидаи забоншиносии 

имрўзаи тољик њисоб меёбад, зеро онњо то њол аз нигоњи маъноиву 

сохторї, услубї, инчунин аз назари диахронї хеле кам ба риштаи тањлил 

кашида шудаанд. Ин аст, ки дар доираи ВФ бисёр нуктањои нокушуда ва 

мубњами ин масъала мављуд аст.  

 

5.1. Дараљаи корбурди ВФ-и муродифї 
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 Истифода гардидани калимаву таркиб ва иборањои муродифї 

боиси мушаххас, нишонрас ва зебову гўшнавоз баён шудани матлаби 

адиб мегардад. Нависанда ё шоир њангоми корбурди чунин воњидњои 

луѓавї њаракат мекунад, ки тобишњои маъної ё обурангии услубии онњо, 

ё ки њар ду љињати ин гуна вожаву ифодањо (њам тобишњои маъної, њам 

обуранги услубї)-ро ба назари эътибор гирад. Мањз аз рўи њамин 

хусусияташон агар чунин унсурњои луѓавиро ба якдигар дар мавридњои 

алоњида иваз кардан имконпазир бошад, пас дар  њолати дигар кор 

фармудани яке аз ин гуна вожањо ба љойи калимаи дигари муродифї 

ѓайриимкон аст. 

 Лозим ба ёдоварист, ки бо њамдигар хусусияти муродифї пайдо 

намудани вожањову ИФ дар забонњо њодисаи маъмул аст. Ин аст, ки 

муњаќќиќони хориљиву ватанї ба ин масъала таваљљуњи махсус равона 

кардаанд [75, с. 3-169; 167, с. 91-98; 163, 273 с.; 177, с. 174-362; 192, с. 13]. 

 Маълум аст, ки љињати муњими ВФ-и муродифї доро буданашон ба 

маъноњои умумии ба њамдигар наздик, аз лињози сохт бо якдигар 

мутобиќ ва бо обуранги бадеиву мавќеи корбурдашон аз њам ба куллї 

фарќкунанда ба шумор  меравад [60,  с. 55, 56]. 

 Адиб чунин унсурњои забонро мисли калимањо дар ифодаи 

хусусият, рўњия, характер, идея ва фаъолияти бисёрсамтаи одамон ба кор 

бурда, кўшиш менамояд, ки каломаш дилгир, хастакунанда ва якрангу 

бенур баён нашавад.  

 Вобаста ба унсурњои луѓавии муродифмаъно ин нуктаро бояд ба 

эътибор гирифт, ки дар забон калима, таркиб ё ибораи муродифие, ки 

комилан якдигарро иваз карда метавониста бошад, вуљуд надорад. Дар 

ин хусус муњаќќиќи эронї К. Сафавї хуб фармудааст, ки “маъмулан ба 

њангоми таърифи њаммаъної чунин гуфта мешавад, ки агар ду вожае 

њаммаъно ба љойи якдигар ба кор раванд, дар маънї занљираи гуфтор 

таѓйире њосил намеояд, вале бояд таваљљуњ дошт, ки дар њељ забоне 

њаммаъноии мутлаќ вуљуд надорад, яъне њељ ду вожаеро наметавон ёфт, 
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ки дар тамоми љумалоти забон битавонанд ба љойи якдигар ба кор 

раванд ва таѓйире дар маънои он занљира падид наёваранд” [244,  с. 106].   

 Дар ќатори муаллифони дигар навъи осори мансур соњибони 

таърихномањои садањои X- XIII низ дарк намудаанд, ки ВФ-и забон яке 

аз василањои муњиму нишонрас ва мушаххаскунандаи матлаб њисоб ёфта, 

истифодаи бамавриди онњо метавонад њам ба аќл, њам ба њисси хонандаи 

асарашон таъсири гуворое расонад. Чунин хусусияти осори таърихии ин 

давронро дар назар дошта, ањли тањќиќ овардаанд, ки «таърихнигорї 

дар ќуруни вусто аз анвои илми адаб ба шумор омада, арзиши ахлоќиву 

адабии он бо ањаммияти илмиву ахборияш њамсанг буд. Муаррихон 

бештар ба њикмати ахлоќии таърих мувољењ гардида, мунтањо камолоти 

маънавии инсонро дар њадаф доштаанд. Дар ин поя шинохтани моњияти 

таърих, ки дар он муаммои сарнавишти инсон бар санаду далоил имтиёз 

дорад, шакли мувофиќи ифодаи матлабро таќозо карда, ба истиќболи 

шаклњои маърифати бадеї роњ кушодааст» [11, љ. 1,  с. 9]. 

 Албатта, дараљаи истифодаи чунин ВФ дар кулли осори мавриди 

тањлил ягона набуда, он ба сатњи маърифати ањли ќалам марбут аст. 

Профессор Р. Ѓаффоров њангоми тањлили забон ва услуби Р. Љалил ба ин 

љињати масъала дахл карда навишта буд, ки “нависандагони мо аз ин 

“гули эљодиёти халќ” њар кадом ба ќадри дониш ва мањорати эљодии худ 

истифода бурда, обуранги миллии асарњои худро зиёд кардаанд”  [29,  с. 

67]. 

 Ин навъ маводи аз таърихномањои ќарнњои зикршуда љамъгардида 

аз рўи ба кадом навъ: номї ё феълї мансуб буданашон ягона набуда, 

хели якум басо кам, вале навъи дуюм фаровон њастанд. Масалан, маънои 

“њамеша, доимо”-ро муаллифону мутарљимони осори таърихї ба 

тавассути ду ибораи њаммаъно: аз бом то шом ва рўзу шаб ифода 

намудаанд: Ва бар зоњири шањр ба љониби Машњад Дої фурў омад ва 

асњоби Шамсулмаолї дил ба муќораату мумосаати ќавм нињоданд ва аз 

бом то шом дар муќосоти баъс ва мусоќоти љоми њумом буданд... [13, с. 

169]. ...Ва аз сиќоти њазрат ќањрамоне кофї ва меъморе љалд бар эшон 
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гумоштанд, то аз бом то шом ба сари эшон мушорафат мекард... [13, с. 

265]. Ва Тоњир илмдўст буд ва рўзу шаб бад-он машѓул гашт ва уламову 

фуќањои Бустро рўзу шаб наздики хештан доштї ва мунозира кардандї 

андар пеши ў ва ў андар он сухан гуфтї [12, с. 254]. ...ва рўзу шаб дар 

њазрати Бории таоло менолид ва мезорид ва садаќањои сар бадрањо 

медод... [13, с. 292]. ...курури рўзу шаб онро намешикофонад ба сабаби 

моње, ки бар уфуќ мегардад... [13, с. 307]. ...дасти даврони рўзу шаб аз 

пистони байсуроки љарбои фалак шири машиб дар ќањфи  сараш дўшид 

[13, с. 307]. ...сел њайфи ўро мебурд ва рўзу шаб бар ў навња мекард, то чун 

мерафт, ба ѓаму изтироб мерафт, ё чун бозмеомад, ба хашму њаќд 

бозмеомад [13, с. 312]. 

 Дар байни забоншиносон дар масъалаи фарќ доштан ё надоштани 

муродифоти фразеологї аз гунањои он фикри ягона ба назар намерасад. 

Профессор Њ. Маљидов иборањои навъи дил бохтан, дил доданро ба 

муродифот мансуб медонад, худро ба нодонї задан, худро ба нофањмї 

задан, њамчунин аз фикр гузаронидан, аз дил гузарониданро бошад, гуна 

мењисобад [60, с. 55, 59]. 

 Дар пайравии чунин андешаи муњаќќиќи ёдшуда мо ду ибораи дар  

тарљумаи “Таърихи Яминї” истифодагардида: чангол тез кардан ва 

дандон боз карданро на гуна, балки муродиф њисоб мекунем. Њар ду 

ибораро Љурфодиќонї дар ифодаи мафњуми “тамаъ кардан” истифода 

намудааст: Чун ба Ќумис расиданд, Наср нањанги марг дид дањан боз 

карда ва уќоби аљал пару бол гушодаву чангол тез карда, љуз зинњору 

эътироз ва истиѓфор дар як маврид бо раво надид [13, с. 69]. Ва 

Мунтасир аз пеш бархост ва ба љониби Ќањистон рафт, чи дар њамин 

љањон мањрабе намеёфт ва ваљњи маќсаде намедид ва њар куљо рўй 

метофт, аждањои офат дандон боз карда меёфт ва ба њар љониб, ки 

мешитофт, шери мењнат чангол тез карда пазира медид [13, с. 147].  

Ё ки мутарљими асар дар баъзе мавридњо вожаи обро ба ашк ва чашмро 

ба дида ва оварданро ба равон кардан иваз намуда, ибораро дар як маврид 

дар шакли об дар чашм овардан ва дар њолати дигар ба гунаи ашк аз дида 
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равон кардан мавриди истифода ќарор додааст: Њозирини ин маљлис аз 

риќќати ин калима ва вањшати ин њол об дар чашм оварданд ва дилњо бар 

оташи ин мењнат бирён шуд [13, с. 81]. Ва чун ба наздики Ќобус расид, 

замини хидмат бибўсид ва пеши ў ба тавозее њар чї тамомтар биистод ва 

ашк аз дида равон кард [13, с. 240].  

 Дар миёни ин гуна ИР истифодаи ду ибораи муродифие 

мушоњида мешаванд, ки яке дар таркиби худ вожаи архаистї дошта, 

дигаре бидуни таѓйири шакл бо вусъатёбии доираи маъно то њол дар 

гардиш аст. Масалан, дар ин љумлањо муаллифону мутарљимони 

таърихномањои ќарнњои X-XIII барои баёни маънои “таарруз кардан” ду 

ибора: даст ба касе фароз кардан ва дастдарозї карданро ба кор 

бурдаанд: Гуфт: «Агар дар миёни лашкар яла кардаме, зоеъ шудї ва касе 

даст бар ў фароз кардї, баргирифтам, то нигоњ дорамаш, то ба 

худовандаш супорам поку покиза» [3, љ. 2, с. 1452]. Ва ба њар ваќт аз 

Њиндустон хабар њамерасид, ки Ањмад андар вилояти Њиндустон 

дастдарозињо мекунад ва уммолро даст барбаста аст ва дар молњо хиёнат 

њамекунад [4, с. 235]. Ва ин Алии Ќуњандизї марде айёр ва муфсид буд ва 

андар ин навоњињо бисёр дастдарозињо карда буд [4, с. 237]. Ва чун устод 

Абуалии ориз ба Љурљон расид ва истилои авбош ва истиълои арозил 

дид, аз баќоёи ќавме, ки бар хуросониён дастдарозї карда буданд ва 

масту ѓурур гашта ва сар ба батолату басолат бароварда, ба талофии он 

машѓул шуд [13, с. 72].  

 Тавре ки дида мешавад, дар таркиби ибораи аввал вожаи 

архаистии фароз “боло, баланд” дида шуда, ибораи дуюмро имрўз 

мардуми тољик ба њамон шакли зикрёфтаи ба касе, чизе даст дароз 

кардан дар баёни ду  маъно: 1. таарруз кардан; 2. таљовуз кардан 

истифода менамоянд [270, љ. 1, с. 304, 327]. 

  Њар ду ИР-и муродифї аз љињати дараљаи корбурдашон баробар 

нестанд: ибораи аввал- даст ба касе фароз кардан хеле кам мустаъмал 

буда, танњо дар тарљумаи “Таърихи Табарї” дида мешавад, вале ибораи 

дуюм- дастдарозї карданро њам муаллифони осори ба забони форсї-
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тољикї эљодшуда, њам мутарљимони таърихномањо ба кор бурдаанд. 

Маълум мешавад, ки истифодаи ИР-и даст ба касе фароз кардан барваќт 

коњиш ёфта, тадриљан аз гардиш берун шудааст. Ин гуна унсурњои 

кўњнашудаи таркиби ИР бо гузашти айём дар захираи ѓайрифаъоли 

луѓавии забон мањфуз мемонанд [223, с. 288]. 

 Тањлилу ќиёси забони осори таърихии даврони мазкур нишон 

медињад, ки муаллифону мутарљимон кўшиш доштанд, ки баёнашон 

якнавохту дилгир набошад, хонанда аз мутолиаи он хаста нагардад, дар 

љараёни хондани чунин осор то андозае завќаш навозиш ёбад. Мањз бо 

њамин маќсад дар доираи айни як љумла силсилавор ИР-и муродифиро 

зикр менамуданд. Масалан, Љурфодиќонї дар љумлаи зерин иборотеро 

мисли дил биёромидан, љон биёсудан, забон равон шудан мавриди истифода 

ќарор додааст: Ва башорати ин фатњи азим ва наљањи љасим ба љумлагии 

диёри ислом бирасид ва дилњо бад-он биёромид ва љонњо биёсуд ва забонњо 

ба шукри Бории таоло равон шуд [13, с. 251]. 

 Аз як ќайди Дењхудо бармеояд, ки ибораи дил оромидан дар 

гузашта боз дорои шаклњое, мисли дил ором ёфтан ё танњо ором ёфтан 

ба  маънои “итминон ёфтан, осудахотир шудан, оромиш ёфтани дил” 

будааст [277, љ. 7, с. 10985]. 

 Аз мазмуни љумла пайдост, ки љон биёсудан низ муродифи дил 

оромидан буда, ибораи охир дорои маънои “ба калом оѓоз намудан” аст. 

 Њоло дар забони тољикї ИР-и феълии дили касе фарањ ёфтан 

“хурсанд, шод, фарањманд гардидан” [270, љ. 1, с. 392], љон њузур кардан: 

1. дар роњат ва осудагї будан, њузуру њаловат кардан; 2. хушњол, хушнуд 

гардидан [270, љ. 2, с. 670] ва ба забон даромадан “ба гапзанї шуруъ 

намудан” [270, љ. 1, с.445]; забони касе кушода шудан “майли гапзанї 

пайдо шудан, ба гапзанї сар кардан, ба гап даромадан” [270, љ. 1, с.446] 

мављуданд, ки, ба назари мо, муродифи ибороти фавќ мебошанд. 

 Иддае аз ин гуна ИР бо хусусиятњои сохториву маъноияшон 

диќќатљалбкунанда буда, дар таърихи забони адабии тољикї камназир 

мебошанд. Чунончи, маънои “њамхоба шудан”-ро мутарљими “Таърихи 
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Табарї” ба тавассути ИР-и  касеро ба хештан расонидан ва хештанро ба 

касе додан баён кардааст: Озармидухт гуфт: «Малика ошкоро шўй 

натавонад кардан, валекин имшаб биёї, то туро ба хештан расонам»  [3, 

љ. 2, с. 987]. Тарсидам, ки ў бимирад ва ин хоста дигарон баргиранд ва ин 

мењтарї ба касе дигар шавад, ўро аз араб мењмоне омада буд некўрўй, 

ман он шаб хештанро ба вай додам ва аз вай бор гирифтам [3, љ. 1, с. 661]. 

Чун малик маст шуд, ба хона андар рафт ва ин духтарро бихонд, гуфт: 

«Ман хештан туро надињам, то сари Яњё пеши ман нанињї» [3, љ. 1, с. 

439]. 

 Дар баъзе мавридњо дар таърихномањои алоњида дар ифодаи иддае 

аз матлаб ду ибораи муродифї, вале дар давраи њозира танњо як шакли 

мушаххаси онњо пойдор мондааст. Иборањои тир аз шаст бадар рафтан 

ва тир аз камон бирафтан ба маънои «кор аз кор гузаштан, акнун 

пушаймонї, афсўсу надомат ва чораљўї суд надорад» намунањои њамин 

гуна ИР ба шумор рафта, имрўз бар ивази онњо  шакли тир аз камон 

љастан  \ баромадан  [270, љ. 2, с. 191] дар гардиш ќарор дорад: 

Хоразмшоњ Олтунтош рост нест ва ўро ба Шабурќон фурў мебоист 

гирифт. Чун бирафт, тир аз шаст бадар рафт [2, c. 360]. Кор ба њукми 

мушоњадати вай мебояст баст, аммо тир аз камон бирафт ва иншоаллоњу 

таоло, ки њама хайру хубї бошад  [2, c. 570].  

 

5.2.Зикри марг бо ёрии калимањо 

 Аз тањлил ва ќиёси чунин иборањо бо њамдигар бармеояд, ки аз 

байни калима, таркиб ва ИР-и феълии муродифї ќисми калонашонро 

онњое дар бар мегиранд, ки дар ифодаи мафњуми марг мавриди истифода 

ќарор гирифтаанд.  

 Муњаќќиќ ва фарњангнигор М. Фозилов дар мавриди фаровонии 

ВФ-и забони тољикї навиштааст, ки “...як хусусияти барљастаи 

фразеологияи забони тољикї ин аст, ки дар он муродифот (синонимика) 

бисёр кор фармуда мешавад. Дар ибораи фразеологї, аз як тараф, бо 

ивазшавии як калима бо калимаи дигар муродифоти иборањои 
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фразеологї ба вуљуд оянд, аз тарафи дигар, бисёр иборањои фразеологї 

аз љињати шакл ва таркибашон аз њамдигар фарќ доранд, онњо бо 

њамдигар муродиф мебошанд, ки миќдори зиёдеро ташкил медињанд” 

[270, љ. 1, с. XIII]. 

 Мавзўи зиндагиву марг, нопойдор мондани инсон дар дунёи фонї 

аз даврони хеле дур то имрўз мавриди таваљљуњи ањли башар ќарор 

гирифта, муаллифони осори хаттї кўшидаанд, ки љараёнгирии њодисаи 

мазкурро бо истифода намудани тарзњои гуногуни баён матрањ созанд. 

Дар кулли чунин сарчашмањои хаттї таъкид шудааст, ки инсон бо 

вуљуди кўшиши фаровонаш дар осебнопазир монданаш аз њаводиси 

зиндагиву табиат, зањмати зиёд ба харљ доданаш бањри дастёбї ба 

зиндагонии љовидона оќибат фано хоњад шуд. Орзуи муяссар гардидан 

ба њаёти љовидонро ниёгон дар ќолиби достонњо ва шахсиятњои асотирї 

инъикос намудаанд. Дар ин хусус муњаќќиќ М. Ќосимї овардааст, ки 

“Исфандиёр дар достонњои эронї, Ахил дар асотири юнонї ва Зигфрид 

дар асотири германї рўинтанњое њастанд, ки монанди дигар одамиён аз 

модар зода шудаанд ва заминї њастанд, вале инсони заминї њарчанд 

рўинтан ва тановар бошанд њам, боз аз бузургтарин заъфи башарї, яъне 

марг барканор нестанд. Рўинтанњои асотирї агарчи аз бисёр љињатњо аз 

инсонњои оддї тафовут доранд, вале дар як чиз бо онњо муштараканд ва 

он фанопазирию марг аст, марге, ки чун башар натавонистааст бар он 

чира шавад, табиатан бояд ба суроѓи рўинтан њам биёяд. Достони 

Искандар ва рафтани ў ба зулмот барои ёфтани “оби њаёт” низ бозтобест 

аз орзуи љовидонагї, ки инсон њаргиз ба он нарасидааст. Искандар, дар 

њаќиќат, мазњари талошу кўшиши башар аст, ки барои расидан ба оби 

њаёту бештар зистан по дар водињои хавфнок ва дурдаст менињад ва 

саранљом ба нотавонии худ ва тавоноию ќањњорияти марг ќоил 

мешавад” [48, с.  90-91]. 

 Ба ин тариќ, ногузир будани марг, дар пеши он ољиз будани инсон, 

фонї будани ин дунё ва боќї њисобшавии он дунёро соњибони осори 

хаттї, ба хусус таърихномањои ба забони форсї-тољикї таълифгардида 
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ва њамин гуна осори тарљумавии садањои X-XIII њар дафъа ба тарзи 

дигар бо истифодаи теъдоди фаровони вожаву таркиб ва ибораву 

ифодањои мухталиф ба ќалам овардаанд, ки яке аз дигаре бо љилои 

хоссаву тобиши ѓайриодии маъно тафовут дорад. Дар ифодаи ин гуна 

тарзњои рангини баён ба ањли илму адаб, пеш аз њама, унсурњои луѓавии 

муродифї, ё, ба таъбири дигар, синонимњо мадад расонидаанд. Вобаста 

ба ин масъала бояд ќайд кард, ки тавоноии забони тољикї мањз дар 

вуљуди зиёди калимаву таркиб ва иборањои фаровони њаммаъно ё 

наздикмаъно зоњир мегардад ва муаллифони осор айни як мафњумро 

тавассути садњо унсурњои луѓавї ба риштаи тасвир кашидаанд. Чунончи, 

нависанда Љалол Икромї дар асари сегонаи худ «Дувоздањ дарвозаи 

Бухоро» дар тасвири марг ќариб чил вожаву таркиботи муродифиро ба 

кор бурдааст [224, с. 13], шоири тавонои тољик, шодравон Лоиќ Шералї 

њамин мафњумро бо истифодаи беш аз яксаду бист калимаву ВФ баён 

намудааст [56, с. 18-20], ањли адаби асримиёнагї онро бо истифодаи беш 

аз њазору дусаду њаштоду њафт воњиди луѓавї ифода кардаанд [48, с. 89-

146]. Ба ин тариќ, забони тавонои тољикї бањри ифодаи дигар мафњумњо 

низ аз ќадимулайём то њол садњо унсурњои луѓавии муродифиро дорост 

[77, с. 221-230; 108, с. 29-45; 110, с. 86-100]. Ин забон на танњо теъдоди 

фаровони вожаву иборањои муродифиро дорост, балки дар он инчунин 

ќолабњои мухталифи баён мављуд мебошад, ки онњо сабаби дар шаклњои 

гуногуни ифода  изњор намудани матлаб гардидаанд [168, с. 13-255].  

 Агар забони осори таърихии ќарнњои X-XIII тањлил ва бо якдигар 

ќиёс карда шавад, равшан хоњад гардид, ки муаллифони чунин осори 

хаттї дар назди худ танњо вазифаи баён намудани њодисаву воќеотро бо 

овардани чанд далел ё раќам надоштаанд, балки кўшишашон боз бар он 

будааст, ки муњтавои њаводисро бо истифода аз воситањои ба эњсос 

таъсиркунанда низ зикр кунанд. Дар чунин мавридњо ба муаллифони ин 

гуна таълифот истифодаи вожаву таркиб ва иборањои муродифї ёрї 

расонидаанд. Аз ин љињат, пас аз мутолиаи чунин таърихномањо  

хонанда на танњо бо таърихи гузаштаи ниёгонаш шинос гашта, дар 
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нињоди ў њисси худшиносї боло меравад, балки ин гуна осор баробари 

ба шумор омадани оинаи тамомнамои ибрат боз њамчун маъхази 

бењамтои забони устувору дилнишини бо шеър пањлузананда, забони 

љаззобу рангин дар назари ў љилвагар мешаванд. Њар хонандаи 

соњибзавќ аз мутолиаи осоре, чун “Таърихи Байњаќї”, тарљумањои 

“Таърихи Табарї”, “Таърихи Яминї” ва м. и. њаловат мебарад, зеро 

муаллифону мутарљимони онњо њангоми баёни њодисаву воќеаи рўзгор 

сабки адабии дилнишинеро пеш гирифтаанд, дар баёни матлаб њамчун 

њунарманди беназир пеши назар меоянд, дар љараёни баёни њодисаву 

воќеањо таъбиру љумлањои масалгунаеро меоранд, ки аз нигоњи забон 

басо шевою гуворо буда, банди муњками маънии њакимона доранд.  

 Чунон ки ишора гардид, яке аз аломатњои намоёни ѓаномандии 

забони осори хаттї истифода аз унсурњои луѓавии њаммаъно ё 

наздикмаънои гуногунсохторест, ки ба тавассути  ќолабњои мухталифи 

сарфию нањвї баён мешаванд [52, с. 306; 68, с. 60; 84, с. 162-171]. Аз ин 

нигоњ кулли калимаву ВФ-и дар таърихномањои садањои X-XIII 

мављударо метавон ба тарзи зерин дастабандї кард: 1) ифодаи мафњуми  

марг бо вожањо; 2) бо таркибњо; 3) бо иборањо. 

 Маълум аст, ки таркиби луѓавии адиб чї ќадар бой бошаду дар 

сухандонї мањорати бепоён дошта бошад ва дар истифодаи вожаву 

ибора нозуксанљу пухтакорї зоњир намояд, фикрашро њамон андоза 

равшан, фањмо баён карда метавонад. Аз мутолиаи таърихномањои 

садањои X-XIII бармеояд, ки муаллифону мутарљимони онњо маќому 

мавќеи њар каломи мавриди истифода ќарордодаашонро хуб медонанд, 

пањлуњои маънои унсурњои луѓавиро ба таври амиќ дарк мекунанд, ба 

интихобу тарзи истифодаи њар як калима диќќати љиддї медињанд. Ин 

аст, ки иддае аз мафњумњоро, ки шуниданаш ба хонанда таъсири манфї 

мерасонад ва хотираш ошуфта мегардад, адиб бо истифода аз калимањои 

зебову њадафи аслияшро ифодакунанда баён менамояд. Масалан, дар 

забони адабии тољикї, чунон ки ишора гардид, мафњуми марг ва ќатл, 

пеш аз њама, бо як силсила вожањои аслии ноби тољикї метавонад ифода 
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шавад ва ањли ќалам, ба хусус муаллифону мутарљимони осори таърихї 

аз ќадимулайём ин гуна воњидњои луѓавии забонро фаровон ба кор 

бурдаанд. Сабаби асосии дар таърихномањои асримиёнагї зиёд ва бо 

унсурњои луѓавии мухталиф ифода гардидани мафњуми марг ба он 

вобаста аст, ки дар ин гуна осор бештар дар бораи њодисаву воќеа, 

пайкору куштор, музаффар гардидани як хонадон ва маѓлуб шудани 

дудмони дигар ва м. и. сухан меравад. Табиист, ки дар љараёни ин гуна 

њаводис бархе мардум кушта мешавад, иддае худ ба њалокат мерасад ва 

ба муаллифи асар њар дафъа зикр кардани мањви нафаре ё гурўње бо айни 

як калимаву ибора боиси якрангии баён ва дилгир шудани хонандаи асар 

мешавад. Аз ин рў, ў кўшиш менамояд, ки њар дафъа дар чунин мавридњо 

мафњуми  марг ё љараёни ќатлро бо истифодаи унсурњои луѓавии 

мухталиф ба ќалам орад. Ин аст, ки муаллифони осори зикршуда, дар 

баёни мафњуми мазкур, пеш аз њама, аз калимаи мурдан фаровон 

истифода кардаанд, ки ин љо чанд намуна аз онњо зикр мешавад: Ва 

Мањмуди Тоњир-падараш, марде муњташам буд аз хозинони амир 

Мањмуд…ва бар вай эътимоди бузург дошт ва њам љавон мурд [2, c. 552; 

ниг. инч. c. 405, 504, 571, 644]. Ва гурўње гуфтанд, ки шасту панљсола буд, 

ки мурд [3, љ. 2, с. 924; ниг. инч. љ. 1, с. 259, 522, 559, 581, 677; љ. 2, с. 919, 

1106]. Пас овоз омад, ки њам бибояд мурдан ва њољаташ раво гашт ва 

каркас понсад сол бимонад [4, с. 23; ниг. инч. с. 27, 36, 49, 68]. Ва 

Абулаббос ал- Муътазид Биллоњ ба амирї нишаст ва он рўз, ки падар 

мурд, Муътазид мањбус буд [12, с. 192]. Ва андар ин сол мурд Наср ибни 

Ањмад…сайиди Оли Сомон ба Самарќанд шаби одина…  [12, с. 197]. 

 Дар чанд маврид соњибони таърихнома ба феъли мазкур пешванди 

шаклсози би- њамроњ намуда, онро ба гунаи бимурдан низ зикр кардаанд. 

Ба назари мо, бо гунаи бимурдан дар ќиёс бо шакли мурдан ќатъияти 

амал равшантар ифода шудааст: Ва гуфт: «Ё Айюб, Худои азза ва љалла 

[зилзила афканд] ва он хона, ки фарзандони ту андар буданд, бар сари 

эшон фуруд омад ва њама бимурданд» [3, љ. 1, с. 196]. Ва Хоља Бунасри 

Мушкон, ки ин муњташамро марсия гуфт, њам ба Њирот бимурд… [2, c. 
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405-406]. Ва Њавво аз паси Одам ба соле бимурд ва Шис Њавворо бо одам 

дафн кард [4, с. 19-20]. Пас ўро падар ба Абдуллоњ дод ва дувист зан аз 

Ќурайш бемор шуданд ва аз ѓами он бимурданд [12, с. 55]. Чун сї сол 

баромад, бимурд [8, с. 22].  

 Корбурди бархе аз чунин калимаву ифодањоро мо њанўз дар 

матнњои пањлавї дучор шуда метавонем. Масалан, муаллифи номаълуми 

«Муљмал-ут-таворих ва-л- ќисас» дар як маврид ифодаи бар љой 

бимурданро мавриди истифода ќарор додааст, ки он дар яке аз осори 

хусусияти тарбиявї доштаи пањлавї- китоби «Андарзи Озарбоди 

Мориспандон» ќариб ба њамон шакли тазаккурёфта ба кор рафтааст: 

Коѓазе зањри ќотил бихўрд, ки агар андаке аз он пиле азимро дињанд, бар 

љой бимирад [8, с. 26]. 

 Рафтан аз калимаи дигарест, ки дар чанд осори ин даврон бо ёрии 

он мафњуми зикргардида  баён шудааст: Ва ин дароз аз он додам, то 

муќаррар гардад, ки ман дар ин таърих чун эњтиёт мекунам ва њарчанд, 

ки ин ќавм, ки  ман сухани эшонро меронам, бештар рафтаанд ва сахт 

андаке мондаанд ва рост чунон аст, ки Бутаммом гуфтааст… [2, c. 703]. 

Пас Њошимро гоњи рафтан омад, Абдулмуталлибро гуфт: «Фарзандони 

Назрро љамъ кун наздики ман» [12, с. 51]. Ўро чун гоњи рафтан омад, 

Умар ибни ал-Хаттобро халифа кард ва ањд набишт ба хилофати ў ва ба 

њар љой аз он нусхате бифиристод… [12, с. 68]. 

 Ба назари мо, рафтан дар асл боќимондаи ИФ-и аз ин љањон 

рафтан, ё ба он љањон рафтан буда (намунањояш дар поён хоњад омад), 

дар мавридњои алоњида дучори њодисаи њазф (эллипсис) гардидааст ва 

дар њамин шаклаш мавриди истифода ќарор гирифтааст. Ќиёси дараљаи 

истифодаи вожаи мазкур дар њафт таърихнома нишон медињад, ки аз 

байни чунин осори ин давра он аз њама беш дар таърихномаи Байњаќї 

истифода шудааст: Ва вай (Бусањли Завзанї-Љ. С.) рафт ва он ќавм, ки 

мањзар сохтанд, рафтанд ва моро низ мебибояд рафт, ки рўзи умр ба 

шабонгањ омадааст...[2, с. 71]. Чун Ањмадро бидид, гуфт: “Ман рафтам 

ва рўзи љазаъ нест, набояд гирист, охири кори одамї марг аст, шумоён 
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мардумон пушт ба пушт оред, чунон кунед, ки марги ман имшабу фардо 

пинњон монад” ...[2, с. 392]. Зиндагонии худованд дароз бод, Бунаср 

бирафт, Бунасри дигар талаб бояд кард...[2, с. 631; ниг. инч. c. 203, 220, 

391, 405, 552, 628, 631, 703]. Ва аз љањон ба марги худ бирафт [8, с. 39]. 

 Баъд аз Байњаќї низ ин феълро дар ифодаи маънои “фавтидан” 

ниёгон мавриди истифода ќарор додаанд. Масалан, дар ин байт Саъдии 

Шерозї рафтанро ба њамин маъно ба кор бурдааст: 

  Ба охир надидї, ки бар бод рафт, 

  Хунук он, ки бо донишу додо рафт [277, љ. 8, с. 12160]. 

Ѓайр аз ин, ањли адаби гузашта маънои зикргарддаро бо шакли фурў 

рафтан низ баён намудаанд. Чунин њолатро метавон њам дар бархе 

таърихномањо, њам осори манзум метавон дучор гардид: Дар он як-ду 

сол фурў рафт [Таърихи Табаристон-277, љ. 8, с. 12161]. 

  Њамоно, ки беш аз падар нестам, 

  Падар чун фурў рафт, ман кистам ?[Низомї- 277,  љ. 8, с. 

12161]. 

 Дар њолатњои алоњида ба иддае аз таърихнигорон дар доираи айни 

як  љумла зарурати ду маротиба ќайд кардани мафњуми мурдан пеш 

омадааст ва онњо дар чунин мавридњо кўшидаанд, ки аз такрори айни як 

унсури луѓавї парњез намоянд ва дар љустуљўи муродифи дигари онњо 

шаванд. Масалан, дар љумлаи зерини “Таърихи Байњаќї” муаллиф дар  

мавриди аввал мафњуми номбурдаро бо ёрии феъли мурдан ва дар њолати 

дуюм ба тавассути феъли гузашта шудан баён кардааст: Ба аљали хеш 

мурд ва аљаб он омад, ки дар он ду-се рўз, ки гузашта шуд, даъвате сохт 

сахт некў ва Бунасрро бихонд бо ќавме ва ман низ он љо будам ва 

нишотњо рафт ва ўро видоъ буд [2, c. 551]. 

 Аз матни фавќ аён аст, ки гузашта шудан тарзи мафъули феъли 

гузаштан аст ва он, дар навбати худ, ба пиндори мо, шакли 

ихтисоргардидаи ИФ-и аз дунё гузаштан мебошад. 
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 Лозим ба ёдоварист, ки гузаштанро дар ифодаи мафњуми 

“фавтидан” аз Фирдавсї сар карда, ањли адаб истифода намудаанд. 

Чунончи: 

 Сияњчашму пурхашму нобурдбор, 

 Падар бигзарад, ў бувад шањриёр. [Фирдавсї] 

 Ба ночор як рўз њам бигзарї ту, 

 Агарчанд моро њамебигзаронї. [Манучењрї] 

 Падар чун даври умраш мунќазї гашт,  

 Маро пирона панде доду бигзашт. [277, љ. 12,  с. 18995]. 

 Корбурди ин феъл ба маънои фавќ пеш аз замони Фирдавсї низ ба 

назар мерасад. Профессор Д. Саймиддинов дар луѓатномааш [265, c. 69] 

рољеъ ба истифодаи феъли widardan \ widaštan, ки шакли порсии миёнаи 

гузаштан будааст ва њамчун муродифи феъли мурдан њисоб меёфтааст, 

ишора кардааст.   

 Дар ифодаи мафњуми “фавтидан” шакли сохтаи феъли гузаштан, 

яъне даргузаштан \ андаргузаштан низ ба кор рафтааст. Масалан, дар 

љумлањои зайли “Зайн-ул-ахбор” ва “Таърихи Систон” метавон бо 

корбурди ифодањои андар гузаштан ва даргузаштан дучор омад: Ва 

андар санаи ситт ашр ва моъа (116 њ.) андар гузашт [4, с. 150]. Ва амири 

разї Абулќосим Нўњ бемор шуд ва даргузашт рўзи одинаи сездањуми 

раљаби санаи сабъ ва самонин ва  салосмоъа (387њ.) [4, с. 204]. Ва њама 

Њиљозу Яман андар он байъат шуданд ва Ибни Таботабо андар гузашт 

рўзи панљшанбе…[12, с. 139; ниг. инч. с.181, 183, 209].  

 

5.3. Зикри марг бо ёрии таркибњо 

 Аз маводи гирдомада бармеояд, ки муаллифону мутарљимони 

таърихномањои ќарнњои X-XIII мафњуми мавриди бањсро ба љуз 

калимањо инчунин ба тавассути ТР-и феълї ифода кардаанд. Бояд гуфт, 

ки чунин таркибњо аз лињози дараљаи истифода дар як сатњ ќарор 

надошта, бархе басо  серистеъмол ва баъзе кам ба кор рафтаанд. Мо дар 
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љараёни тањлил ин гуна таркибњоро аз рўйи мансубияти вожањои 

таркибашон ба ду навъ људо кардем:  

1.ТР-е, ки кулли вожањои дохилашон аслии тољикї мебошанд. Аз байни 

чунин таркибњо, ба назари мо, фармон ёфтан яке аз унсурњои 

серистеъмолтарин ба шумор меравад. Таркиби мазкур ба љуз он ки дар 

аксари осори таърихї ба кор рафтааст, боз дар иддае аз онњо, мисли 

“Таърихи Байњаќї”, “Зайн-ул-ахбор”, “Таърихи Систон”, тарљумаи 

“Таърихи Табарї басо бисёр истифода шудааст: Ва понздањ солу нўњ моњ 

навбати салтанат зад ва рўзи панљшанбе...фармон ёфт [13, с. 149]. Ва 

понздањ солу нўњ моњ навбати салтанат зад ва рўзи панљшанбе...фармон 

ёфт [13, с. 149]. Пас Юсуф, алайњи-с-салом, ба Миср фармон ёфт [3, љ. 1, 

с. 216]. Ва дигар Абдуллоњ ал- Асѓар дар кўдакї фармон ёфт ва Амр ва 

Холид ва Убон…ба кўдакї фармон ёфт [3, љ. 2, с. 1106]. Гуфт: 

«Зиндагонии худованд дароз бод, чун аз Баѓлон банда бирафт сўйи Балх, 

нолон шуд ва муддате ба Балх бимонд, чун ба Сарахс расид, 

сипоњсолори Хуросон Њољиби Ѓозї он љо буд ва хабар омад, ки султон 

Мањмуд фармон ёфт» [2, c. 73]. Чун Талња фармон ёфт, сипоњи ў 

нофармон гаштанд андар Язиди Муовия ва њар касе ба ноњияте аз 

Систон биншастанд [12, с. 89]. Куранг беш аз сї сол зиндагонї накард ва 

ба рўзгори Гаршосб фармон ёфт [12, с. 20]. Чун кори љањон њама рўй бад-

ў гирифт, наќс андар омад ва Амр ўро андар он иллат ба нафси хеш 

хидмати бисёр кард, то рўзи душанбе, дањ рўз монда аз шаввол…фармон 

ёфт [12, с. 181]. Ва сипоњ, ки бар ў буданд ба њазимат ба Ќасаба омаданд 

ва ў…андар он банд  фармон ёфт, рўзи душанбе буд… [12, с. 271].  

 Аз љустуљўи даврони корбурди ин феъл бармеояд, ки он дар давраи 

нави инкишофи забони адабии тољикї зуњур карда, њамчун таркиби 

ифодакунандаи мафњуми фавтидан гардиши фаъол пайдо кардааст. 

Далели мо дар мавриди мањсули даврони нави забон њисобёбии ин феъл 

ќайди профессор Д. Саймиддинов мебошад, ки дар луѓатномааш дар 

бораи корбурди феълњои навъи framān burdan (фармон бурдан), framān 
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dādan (фармон додан) ишора кардааст, вале рољеъ ба истифодаи ин 

феъли таркибї хомўширо ихтиёр намудааст [265, с. 22]. 

 Истифодаи фаровони фармон ёфтанро дар даврони нави 

мављудияти забони форсї-тољикї бо чунин далел метавон собит намуд, 

ки муаллифону мутарљимони баъзе осори таърихї, амсоли “Таърихи 

Байњаќї”, “Зайн-ул-ахбор”, “Таърихи Систон”, инчунин тарљумаи 

“Таърихи Табарї” ва “Таърихи Яминї” онро басо зиёд ба кор бурдаанд: 

Чун пеши Амр омад, замин бўса дод ва нома надошт. Амр гуфт: «Кўдак 

фармон ёфт?» [2, c. 510; ниг. инч. c. 134,139, 235, 255, 257, 264, 306, 312, 

298, 302, 307, 374, 393, 437, 464, 503, 676, 678]. Ва дигар Абдуллоњ ал- 

Асѓар дар кўдакї фармон ёфт ва Амр ва Холид ва Убон…ба кўдакї 

фармон ёфт [3, љ. 2, с. 1106; ниг. инч. љ. 1, с. 398, 724; љ. 2, с. 1437, 1438, 

1505, 1601, 1602, 1603, 1628, 1629, 1630]. Чун Шопур андар ишками модар 

омад, падараш фармон ёфт ва мардумони подшоњї гирд омаданд ва тољ 

бар ишками модараш нињоданд… [4, с. 74; ниг. инч. с. 78, 89, 93, 106, 110, 

123, 150, 166, 186, 191, 219, 250].  Ва Носири Кориш андар ин сол фармон 

ёфт ва моли ў аз зани ў бистад ва ўро боздошт [12, с. 280; ниг. инч. с. 21, 

40, 68, 69, 79, 88, 178, 181, 202, 216, 229, 267, 292].  

 Аз баъзе ќайду ишорањои соњибони бархе луѓатномањо бармеояд, 

ки таркиби мазкур хоси забони осори мансур, ба хусус таърихномањост. 

Дар  ин маврид далели мо њамин буда метавонад, ки Дењхудо пас аз 

шарњи фармон ёфтан ба сифати шоњид мисолњоро фаќат аз 

таърихномањо, мисли “Таърихи Байњаќї”, тарљумаи “Таърихи Табарї”, 

инчунин баъзе  осори љуѓрофиву тиббї, монанди “Форснома”-и Ибни 

Балхї ва “Захираи Хоразмшоњї”-и Љузљонї зикр намудааст [277, љ. 11, с.  

17101].  

 Баъзан муаллифи номаълуми “Муљмал-ут-таворих” фармон 

ёфтанро якљоя бо вожаи мурдан истифода карда, бо пеш гирифтани 

чунин тарзи баён, ба тахмини мо, мафњуми “фавтидан” доштани таркиби 

мазкурро махсус таъкид намудааст: Паси андаке рўзгор фармон ёфту 

бимурд [4, с. 156]. 
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 Дар таърихи забони адабии тољикї њодисањои дар шакли 

мухаффаф ба кор рафтани таркибу иборањо (њатто љумлањо) бисёр 

мушоњида мешавад. Масалан, Саъдї дар мавридњои алоњида ИР-и ба 

андеша фурў рафтанро фаќат ба гунаи фурў рафтан истифода 

намудааст: Боре маломаташ кардаму гуфтам: “Аќли нафисатро чї шуд, 

то нафси хасис ѓолиб омад ?” Замоне фурў рафту гуфт... [ниг. 192, с. 13]. 

 Мисли ибораи фавќ фармон ёфтан низ шакли мухаффафи ИФ-и 

фармони Њаќ(ќ) ёфтан мањсуб мегардад. Чунончи, дар љумлаи зайли 

“Зайн-ул-ахбор”-и Гардезї њамин шакли комили он мавриди истифода 

ќарор гирифтааст: Ва Њушанг дар подшоњї фармони Њаќ ёфт ва баъд аз 

вай мулк ба Тањмурас расид, пас аз он ки чињил сол подшоњї њамаи 

љањонро софї буд [4, с. 58]. 

 Баръакси таркиби фармон ёфтан, ки бо серистеъмолияш аз дигар 

ИР фарќ мекунад, иддае аз чунин унсурњои луѓавї танњо хоси услуби 

муаллифони алоњидаи осори таърихї аст. Чунончи, дар љумлањои зайли 

таърихномаи Байњаќї хонанда бо таркибњое, мисли карона шудан 

метавонад дучор гардад: Ва чун карона шавед, бозгашти шумо бад-Ўст ва 

њашру ќиёмат хоњад буд ва суолу љавобу савобу иќоб… [2, c. 377]. Ва 

ёздањ рўз бихусбиду пас карона шуд [2, c. 598]. Амир бад-ин сабаб 

мутаѓаййир шуд сахт, аммо њашматро нигоњ дошт, то он гоњ, ки карона 

шуд [2, c. 625].  

 Мушоњидањо нишон медињанд, ки карона шудан ба маъноифавќ 

танњо хоси забону услуби Абулфазли Байњаќї аст. Чунин гумони моро 

ишорањои Дењхудо низ таќвият мебахшад, луѓатнигори номбурда 

маънои таркиби мазкурро “мурдан” эзоњ дода, чун далел фаќат аз 

таърихномаи Байњаќї се љумларо зикр намудааст. Шакли комили ин 

таркибро метавон ИР-и ба он љањон карона шудан њисоб кард: Ва ў 

(Абулаббос) се сол хилофат кард ва ба он љањон карона шуд [“Китоб-ун-

наќз”-277, љ. 12, c. 18235].  

 Таркиби дигари ѓайримаъмул ночиз шудан аст, ки Абулфазли 

Байњаќї онро дар ифодаи фавтидан ба кор бурдааст: Гуфтанд: 
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«Зиндагонии худованд дароз бод, њаво сахт гарм аст ва алаф ноёфта ва 

сутурон ночиз мешаванд [2, c. 612].  

Аз тањлили сайри ин феъл бармеояд, ки он дар осори ниёгон ба љуз 

маънои мазкур инчунин дар ифодаи маъноњои “аз ањамият афтодан”, 

“кам шудан, костан”, “аз ривољу равнаќ афтодан”, “хор шудан” низ 

мустаъмал будааст:  Ислом азиз гашт ва куфр ночиз шуд [12, с. 89].  Ба љуз 

ин, таркиби мавриди тањлил дар баёни маъноњои “ботил шудан”, “мањв 

гардидан”, “гум ва нобуду фаромўш шудан” [Бархостани вай ноираи 

љањолат гусаст ва љањолат ночиз шуд- 12, с. 153], “табоњ шудан, аз байн 

рафтан” [Њар чї зароиф буд аз зарринаву симина њама ночиз шуд- 9, с. 74] 

низ мустаъмал будааст.  

 Лозим ба ќайд аст, ки ба чунин  маъноњо таркиби номбурдаро 

шоироне, чун Фирдавсї, Анварї, Низомї, Фаррухї, Носири Хусрав, 

Хоќонї низ ба кор бурдаанд  [ 277, љ. 14, c. 22074] 

 Таркиби сипарї шудан дар таърихномањои Байњаќї, “Зайн-ул-

ахбор” ва тарљумаи “Таърихи Яминї” мавриди истифода ќарор 

гирифтааст. Фарќи онњо танњо дар дараљаи корбурдашон аст, яъне ТР-и 

номбурда аз байни њар се асар бештар дар тарљумаи “Таърихи Яминї” 

ба кор рафтааст. Алиакбари Дењхудо низ барои маънои мазкур аз 

таърихномаи охир мисоли фаровонро зикр намудааст [277, љ. 9, с. 13435]: 

Ё Фазл, кори ман ба поён омад ва марг наздик аст, чунон бояд, ки чун 

сипарї шавам, маро ин љо дафн кунед… [2, c. 75]. Он рўз монду он шаб, 

дигар рўз сипарї шуд, рањматуллоњи алайњи [2, c. 631]. Чун Њорун ибни 

Холид бигуфт, Яњё Њорунро бигуфт, то мудофаат кард ва ба Ќаср-ул-

муќобил рафту дањ рўз он љо муќом кард ва то вай бозомад, Њодї сипарї 

шуда буд [4, с. 107]. ...њар ду дар шаъбони санаи сабъа ва самонина ва 

салосумиа...сипарї шуданд [13, с. 115]. Ва Эликхон дар Бухоро омад...ва 

ўро бигирифт ва ба Ўзканд фиристод ва ў он љойгоњ сипарї шуд ва 

шуълаи давлати Оли Сомон якборагї фурў мурд ва њоли эшон ба завол 

расид [13, с. 138; ниг. инч. с. 212, 234, 247]. Ва ба њудуди Порс ба марг 

сипарї гашт [4, с. 66]. Њанўз онро тамом нагуфта буд, ки пашшае бар 
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рони ў нишасту бозпарид ва дар бинии ў рафт ва маѓзаш хўрдан 

гирифт…ва дар ин њол сипарї шуд [4, с. 443]. 

 Аз ќиёси маводи чунин осори таърихї бо ќайдњои дар иддае аз 

фарњангномањо зикргардида маълум мешавад, ки таркиби мазкурро ањли 

адаби гузашта ба љуз маънои “фавтидан” инчунин дар ифодаи маъноњои 

зерин ба кор бурдаанд: 1) гузаштан ва охир шудан; 2) аз миён рафтан, 

тамом шудан; 3) пардохта шудан; 4) зоил шудан [277, љ. 9, с. 13435]. 

 Дењхудо барои маънои якум аз  тарљумаи “Таърихи Табарї” ва 

“Таърихи Байњаќї”; барои маънои дуюм аз Фаррухї, “ат-Тафњим”, 

“Таърихи Систон”, “Муљмал-ут-таворих”, “Калила ва Димна”, тарљумаи 

“Таърихи Яминї”, “Гулистон”; барои маънои сеюм аз “Нозим-ул-

атиббо” ва тарљумаи “Таърихи Табарї”; барои маънои чањорум аз 

Масъуди Саъди Салмон мисол овардааст [277, љ. 9, с. 13435].  

 Маълум мешавад, ки таркиби номбурдаро ањли адаби асримиёнагї 

аз байни маъноњои зикргардида аз њама беш ба маънои дуюм мавриди 

истифода ќарор додаанд. Ба чунин маъно истифода кардани таркиби 

мавриди тањлил ва бо чунин маъно муродиф сохтани он ба аз муаллифи 

асар огоњии хуб доштанашро аз нозукињои забон таќозо менамояд. 

Профессор М. Саломиён ба сабабњои зуњури ин гуна муродифот дахл 

карда, дар мавриди корбурди калимањои њаммаъно дар назм овардааст, 

ки “дар бунёди чунин муродифот (матнї-Љ. С.) маљоз наќши муњим 

мебозад, чунки маъно ва муносибати муродифии байни вожањо дар асоси 

маънои маљозї сурат мегирад, чунин навъи муродифотро метавон 

муродифоти шоирона номид. Ташаккулёбии ин навъи муродифот ба 

сабку услуб ва њунари суханороии њар як адиб вобастагии зич дорад, 

зеро ин навъи муродифот бештар љанбаи фардї-услубї доранд ва дар 

заминаи истиора бунёд меёбанд” [90, с. 59]. 

Чунин андешањоро дар нисбати забону услуби таърихнигорон низ 

гуфтан мумкин аст.  

 Аз љумлањои фавќ аён аст, ки чунин таркибњо мувофиќи дар њар 

гуна таърихнома: оне, ки бо забони асл таълиф шудааст ва оне, ки аз 
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забони ѓайр тарљума гардидааст, мавриди корбурд ќарор доштанашон 

ягона нестанд. Масалан, агар таркибњои боло дар њар ду навъи осори 

таърихї ба кор рафта бошанд, пас баъзеи онњо монанди бељон гаштан 

фаќат дар таърихномањои тарљумавї истифода шудаанд: Ва чун рўз ба 

ваќти завол расид, аз садмаи хуюлу зањмати фуюл халќе бешумор аз 

лашкари Хоразм бар сањрои он разм бељон гашта буданд ва боќї рўй ба 

њазимат оварда... [13, с. 257].  

 Тањлили сайри таърихии таркиби мазкур аз он гувоњї медињад, ки 

он дар гузашта на танњо дар осори таърихї, балки умуман дар 

таълифоти гуногунжанр низ доираи басо мањдуди истифода доштааст. 

Дар ин маврид далели мо њамин буда метавонад, ки Дењхудо баъди зикри 

дар ифодаи маънои  “зиндагиро аз даст додан, мурдан” ба кор рафтани 

он фаќат як далелро аз Низомии Ганљавї овардааст [277, љ. 4, с. 5148]. 

 Аз мисолњо аён аст, ки муродифоти аз љониби соњибони чунин осор 

истифодашуда аз рўйи мансуб будан ба ќабатњои услубї ягона набуда, 

яке муътадилмаъно, дигаре хоси услуби китобї аст.  

2) ТР-е, ки аз маљмўи вожањои тољикиву арабї фароњам омадаанд. Љузъи 

номии чунин таркибњоро унсурњои иќтибосї ва њиссаи феълиро вожањои 

аслии тољикї дар бар гирифтаанд. Аз тањлили мисолњо бармеояд, ки 

чунин захирањои луѓавии забон ба забони ањли ќалам таровати ба худ 

хос бахшида, бањри сањењу мўљаз инъикосгардии манзарањои реалии 

њаёти моддиву маънавии халќ мусоидат кардаанд. Аз фаровонии 

корбурди бархе аз чунин ИФ метавон чунин хулоса кард, ки муаллифону 

мутарљимони осори таърихї ба эљодиёти халќ њусни таваљљуњи махсус 

дошта, корбурди онњоро дар таърихномањои хеш як усули хуби 

атонамої ба рангинии баён њисоб кардаанд.  

 Баъзеи ин гуна ТР дар тўли беш аз њазор сол дар забонамон гардиш 

карда, дар давраи њозира низ яке аз унсурњои фаъоли он мањсуб меёбанд. 

Яке аз чунин таркибњо њалок шудан аст, ки дар њудуди садањои X – XIII 

њамчун унсури серистеъмоли забон ба кор мерафт. Истифодаи фаровон 

доштани онро аз ин нукта метавон дарк кард, ки он дар њамаи осори ин 
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давра борњо ба кор рафтааст: Ва кас аз эшон зинда намонд, магар Солењ 

ва он касњо, ки бад-ў гаравида буданд ва дигар њама њалок шуданд [3, љ. 1, 

с. 102; ниг. инч. љ. 1, с. 102, 196, 498, 522]. Андар ин сухан буд, ки мављи 

оби тўфон ўро даргардонид ва њамаи љонварон њалок шуданд, магар он, 

ки бо Нўњ, алайњи-с-салом, дар сафина буданд аз њар љинсе… [4, с. 21]. 

Пас аз он ба панљоњ рўз зод, ки асњоби Фил ба Макка њалок шуданд [276, 

с. 57]. Андар ин сухан буд, ки мављи оби тўфон ўро даргардонид ва њамаи 

љонварон њалок шуданд, магар он, ки бо Нўњ, алайњи-с-салом, дар сафина 

буданд аз њар љинсе… [4, с. 21; ниг. инч. с. 23]. ...ва дар њеч ямин ясор 

намонд ва ањли мукнат ба фаќру фоќа мумтањан гаштанд ва дарвешон ба 

фано расиданд ва амлок њалок шуд... [13, с. 16; ниг. инч. с. 69, 195].  

 Баръакси таркиби фавќ воњиди дигар - вафот расидан хеле 

камистеъмол буда, мо корбурди онро танњо дар “Зайн-ул-ахбор” дучор 

гардидем: Пас њамон љо вафоташ расид ва умраш саду сї сол буд ва ўро 

пеши падар дафн карданд ва наслаш ба араб бисёр гашт [4, с. 27]. Баъди 

њолњо чун саду чињилу њафт сол аз умри Яъќуб бигузашт, вафот расидаш 

ва ўро пеши Исњоќ дафн карданд [4, с. 29]. 

 Хеле кам ба кор рафтани таркиби фавќро дар осори ниёгон аз ин 

нукта низ дарк кардан мумкин аст, ки онро њељ кадом соњибони 

фарњангномањои ба мо дастрас ишора накардаанд. Њатто Дењхудо 

агарчи корбурди таркибњои вафот кардан, вафот ёфтанро зикр 

менамояд, аммо дар хусуси вафот расидан ишорае надорад [277, љ. 15, с. 

23218].  

 Дар осори таърихии ин даврон мавридњои дар ду гуна ба кор 

рафтани яке аз таркибњои муродифї низ ба мушоњида мерасад. Лозим ба 

ёдоварист, ки дар чунин њолатњо муаллифону мутарљимон яке аз 

гунањоро басо кам, вале дигареро хеле фаровон истифода кардаанд. 

Масалан, аз байни ду шакли як таркиб: вафот кардан ва вафот ёфтан 

аввалї танњо як дафъа, аммо дувумї чанд маротиба ба кор рафтааст: Ва 

гурўње гуфтанд, ки Имрон он ваќт вафот кард, ки Марям њанўз ба 

шиками модар буд [3, љ. 1, с. 415]. Ва гурўње гўянд, ки пайѓомбари мо, 
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салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, дар шиками модар буд, ки падараш 

вафот ёфт [3, љ. 1, с. 580; љ. 1, с. 438, 587; љ. 2, с. 924, 1599, 1627]. Ва рўзи 

панљшанбе, њаждањуми шаввол аз Гардез нома расид, ки сипоњсолор 

Ѓозиро, ки он љо боздошта буданд, вафот ёфт [2, c. 463]. Ва 

пас…Туркистону Чину Мочин ва Њиндустону Кашмир бигирифт ва њама 

мулукро ќањр кард ва чун ба Бобил расид, дар он љо вафот ёфт [4, с. 70]. 

Дар шуњури санаи хамса ва ситтина ва салосумиа (365 / 976) амири садид 

Мансур ибни Нўњи Сомонї вафот ёфт ва тахти мамлакат ва сарири 

салтанат холї гузошт [13, с. 36; ниг. инч. с. 59, 92, 120, 203, 209, 248, 273]. 

 Дар байни ин гуна ТР-и муродифї онњое низ вуљуд доранд, ки бо 

нодирии худ фарќ мекунанд. Сард шудан намунаи њамин гуна ИР 

мебошад, ки онро мутарљими “Таърихи Яминї” истифода намудааст: Ва 

марду зан ва пиру љавон фарёд медоштанд ва нон-нон мезаданд ва бар 

љой сард мешуданд [13, с. 216]. 

  Аз ќайди Дењхудо дар “Луѓатнома”-аш бармеояд, ки сард шуданро 

ниёгон дар ифодаи якчанд маъно ба кор бурдаанд: 1) зидди гарм шудан; 

2) киноя аз мурдан; 3) беасар шудан; 4) хунук шудан, малул шудан- 

Фарњангнигори номбурда ба маънои нахуст аз Носири Хусрав; ба 

маънои дуюм аз “Калила ва Димна”, “Синдбоднома” ва Мавлавї; ба 

маънои сеюм аз Саної, Мавлавї ва ба маънои чањорум аз  “Захираи 

Хоразмшоњї”, Сўзанї мисол овардааст [277, љ. 9, с. 13591]. 

 Мисолњо гувоњанд, ки таърихнигорон истифодаи таркибњои 

муродифиро яке аз усулњои хуби гурез кардан аз такрори нобарљо ва 

табъро хиракунанда ба шумор овардаанд. Мањз пеш гирифта шудани  

чунин тарзи баён аз љониби онњо боиси пуртаъсир ва бо љозибаи ба худ 

хос баён гардидани матлаби соњибони осори таърихї шудааст.  

 Аз вожањои таркиби чунин ТР пай бурдан душвор нест, ки агар дар 

як маврид барќарор гардидани муносибати муродифї дар байни ду ё 

зиёда таркибњо ба туфайли мављуд будани унсурњои луѓавии муродифии 

дохили онњо сурат гирифта бошад, пас дар њолати дигар кулли 

калимањои дохили онњо дорои њамин гуна хусусият мебошанд. Ба чунин 



242 
 

усулњои зуњури њаммаъної дар осори адибони муосир низ баъзе 

муњаќќиќон ишора кардаанд [185, с. 254].  

 

5.4. Зикри марг бо ёрии ИР 

 Тањлили сайри ВФ-и дар ифодаи марг истифодашаванда нишон 

медињад, ки аз оѓози њазорсолаи дуюми мелодї то имрўз ањли илму адаб 

мафњуми мазкурро бештар бо ёрии ИФ баён кардаанд. Корбурди 

силсилаи калони ИФ-ро дар осори ањли адаби гузашта муњаќќиќон 

борњо ишора намудаанд [192, с. 11; 230, 15]. Чунончи, аз баррасии ин 

мафњум дар “Гулистон”-и Саъдии Шерозї маълум шудааст, ки шоир 13 

адади чунин ИР-ро мавриди истифода ќарор додааст, ки аљал фаро 

расидан, тарки љон гуфтан, пойи вуљуди касе бар гили аљал фурў рафтан, 

дуди фироќ аз дудмони касе баромадан, хори аљал дар пой  шудан, теѓи 

њалок бар сар задан ва м. и. намунаи њамин гуна захирањои луѓавии забон 

мебошанд [192, с. 11-12].   

 Аз назари тањлилу ќиёс гузаронидани ВФ-и гуногунсохти 

таърихномањои ќарнњои X-XIII касро ба чунин андеша водор месозад, ки 

аз байни онњо дар чунин осор аз њама беш ИР бештар мавриди истифода 

ќарор гирифтаанд. Вобаста ба чунин ИР ин нуктаро бояд ишора кард, ки 

баъзеи онњо дорои њам маънои озод, њам маънои вобастаи фразеологї 

мебошанд. Дар чунин мавридњо ин гуна иборањо бо маънои озодашон ба 

баъзе калимаву иборањои дигар, аммо бо маънои вобастаи 

фразеологияшон бо њамин гуна ИР хусусияти њаммаъної пайдо 

менамоянд. Чунончи, ибораи чашм пўшидан ба маънои “хобидан” бо 

вожаву иборањои хуфтан, дароз кашидан, ба хоб рафтан, хоб кардан 

муродиф мешавад, вале ба маънои “фавтидан” бо гурўњи калони ИР, 

монанди љон додан, аз олам гузаштан, тарки дунё кардан, бандагиро ба љо 

овардан, ба макони абадї рафтан ва м. и. хусусияти њаммаъної зоњир 

менамояд [64, с. 86].  

 Чунин ИР-ро њам муаллифони осори ба забони форсї-тољикї 

таълифшуда, њам осори таърихии тарљумавї ба кор рафтаанд. Масалан, 
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дар ду асари тарљумавии ин даврон: тарљумаи “Таърихи Табарї” ва 

тарљумаи “Таърихи Яминї”, ки яке ба садаи X, дигаре ба ќарни XIII 

мансуб аст, мафњуми “фавтидан” ба тавассути иборањои аз ин љањон 

берун шудан, аз љањони фонї ба љањони боќї тањвил кардан, љањон холї 

кардан ифода гардидаанд: Хоњам, ки чун аз ин љањон берун шавам, маро 

бад-ин љањон асаре монад ва фарзандони ман аз паси ман бебарг 

намонанд [3, љ. 1, с. 521]. Ва ин пайѓомбар, салла-л-Лоњу, аз ин љањон 

берун шуд ва моро васият кард, ки бар њама љањон, ки на бар дини мо 

бошад, њарб кунем, то дини мо бипазиранд… [3, љ. 2, с. 996]. Агар падар, 

ки њомиву њориси давлат буд, аз љањони фонї ба љањони боќї тањвил кард, 

мо дар хидмати тахт ва иќомати расми убудийят ќоиммаќоми падарем... 

[3, љ. 1, с. 129]. Ва кисрои Анўшервон ба Мадоин аз дунё берун рафт [4, с. 

76]. Ва аввали моњи шаби одина аз дунё берун шуд [4, с. 414]. Чун Исњоќ аз 

дунё бирафт, Яъќуб сўйи холаш гурехт ва муддатњо он љо бимонд ва ду 

духтар аз они вай ба занї кард-Ароњил ва Лиё [4, с. 28]. 

 Баъзан љои вожањои таркиби чунин ИР иваз карда шудаанд. 

Чунончи, дар љумлаи фавќи аз тарљумаи “Таърихи Табарї” зикргардида 

ИР-и аз љањон берун шудан вуљуд дошт, вале дар ин љумлаи “Зайнул-

ахбор” ИР-и мазкур ба гунаи берун шудан аз ин љањон ба кор рафтааст:  

Ва ба марг берун шуд аз љањон [4, с. 39]. 

 Дар робита ба чанд ИР-и фавќ ин нуктаро ќайд намудан бамаврид 

аст, ки чунин муродифот аз лињози доро буданашон ба маъноњои 

фразеологї ба се навъ: консептуалї, эмотсионалї ва модалї људо 

мешаванд. ВФ-и навъи нахуст ин ё он маъноро бидуни њељ обуранг 

ифода карда, маънои умумашон аз маљмуи маъноњои љузъњои дохилї 

зуњур менамояд; ВФ-и хели дуюм муносибат ва эњсоси мухталифи 

инсонро, мисли шодї ва хурсандї, муњаббат ва кароњат ва м. и. – ро баён 

мекунанд; ВФ-и модалї аз маънои консептуалї мањрум буда, 

муносибати субъективии гўяндаро ифода менамоянд [185, с. 179-181].    

 Гоњо бархе мутарљимон дар ифодаи мафњуми “фавтидан” ИР-еро 

истифода намуда, баъдан њамин мафњумро боз бо таркиб баён кардаанд. 
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Ба гумони мо, ин усули баён бо маќсади таъкиди маънои “фавтидан” 

пеш гирифта шудааст: Ва чун ќозї аз Баѓдод бозгардид, Бањоуддавла 

љањон холї карда буд ва вафот ёфта... [3, љ. 1, с. 248]. 

 Соњибони њар кадом осори таърихии ин давра љилоњои маъноии 

њар яки чунин иборањоро ба эътибор гирифта, онњоро мавридшиносона 

ба кор бурдаанд, яъне дар њолати марги шоњ, ё њоким як ибора, њангоми  

марги каси зиндагияш бо љангу гурез тавъам таъбири дигар, ваќти баёни 

фавти шахси фаќиру тињидаст ВФ-и сеюм ва м. и. – ро мавриди истифода 

ќарор додаанд. Ба чунин вижагии фразеологизмњо таваљљуњ зоњир 

намуда, баъзе ањли тањќиќ овардаанд, ки “тарзи аз байн рафтану 

мурдани фард ва мушаххасии зоњирию ботинии шахси фавтида ва 

њамчунин фазову мањал ва њолу њавои вежае, ки дар њангоми марг вуљуд 

дорад, омили дигарест, ки боис мешавад, то таркибу таъбир ва сурати 

хаёл ва њатто вожаи хосе дар хаёли шоиру нависандагон наќш бандад 

[47, с. 92]. Бинобар ин, њар хонандаи даррок ба зудї чї гуна љараён 

гирифтани фавти шахси мавриди тасвирро пай хоњад бурд. Чунончи, аз 

маънои ибороте, чун сар аз тан људо шудан, сар ба бод додан, ба фано 

расидан,  аљали касе расидан, бастаи доми аљал шудан дарк намудан 

душвор нест, ки ашхоси алоњида њангоми иљрои амале ба шањодат 

расидаанд: Ва ёрони Мустафо, салавоту-л-Лоњи алайњи, эдун гуфтанд, ки 

бисёр кас буд, ки бо шамшер оњанги ў кардем ва пеш аз он ки шамшери 

мо бар вай расидї, сари вай аз тан људо шудию гардани ў худ 

бишикастї… [3, љ. 1, с. 759]. Ва тамайюз миёни барї ва муљрим бархост 

ва ба њаќќу ботил халќе ба фано расиданд ва мардум аз хавфи он њаволат 

рўй ба устод Абўбакр нињоданд... [13, с. 270]. Ва ин ки оќибати хоинону 

осиён чунин бошад ва аз Одам, алайњи-с-салом, то явмино њозо бар ин 

љумла буд, ки њеч банда бар худованди хеш берун наёмад, ки на сар ба 

бод дод [2, c. 472]. Он љо аљал расид ўро ва фармон ёфт [12, с. 109]. ...имоди 

он мамлакат ва низоми он давлат ва роии рама ва њомии њама буд, 

бастаи доми аљал шуд... [13, с. 15].  
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 Мисли ТР-и феълї ИФ-и дар осори таърихии садањои X-XIII 

истифодагардида низ аз лињози мансубияти забонии вожањои 

таркибашон ба ду навъ: онњое, ки кулли калимањои дохилашонро 

унсурњои луѓавии аслии тољикї ва онњое, ки дар таркибашон ба љуз 

вожањои аслии тољикї боз иќтибосњои арабї мављуданд.  

 Аз њисоби оморї бармеояд, ки теъдоди ИР-и феълии аз љамъи 

вожањои аслии тољикї фароњамомада дар чунин таърихномањо ба 22 

адад мерасад. 

 Дар ќисми бештари ин гуна ИФ вожаи љон њамчун унсури мењварї 

ба кор рафтааст: Љони ширин бидодан [Ва аз ваќти Одам, алайњи-с-салом, 

ило явмино њозо (ќонун бар он рафтааст), ки њар банда, ки ќасди 

худованд кардааст, љони ширин бидодааст ва агар якчанде боде хезад, аз 

даст шаваду биншинад - 2, c. 722], љон аз тан људо шудан [Пас бонге аз 

осмон биёмад, ки аз сањми он бонг њама  љонњошон аз тан људо шуд… -3, 

љ. 1, с. 101; Ва љон низ аз саг људо шуд [3, љ. 1, с. 465; ниг. инч. љ. 1, с. 259 , 

481], љон аз тан берун омадан [Ва агар дањ шабонарўз камтар ё бештар, то 

ин иќрор наёранд, љон аз тани эшон берун наёяд - 3, љ. 1, с. 258; Њарба аз 

вай берун кашид ва љон бо њарба аз тани вай берун омад - 3, љ. 2, с. 1182], 

љон баромадан [Ва миёни тарсоёну љуњудон маъруф аст, ки њар киро љон 

кандан дароз шавад, гўянд: «Он сухани бозпасин бигўй». Ва талќин 

кунанд, чун бигўяд, љонаш барояд - 3, љ. 1, с. 259; Ва пайѓомбар, салавоту-

л-Лоњи алайњи, ба хона расид, Бутолибро љон баромад  -3, љ. 1, с. 708; ниг. 

инч. љ. 1, с. 757] аз љумлаи њамин гуна ИР ба шумор мераванд. 

 Аз мисолњо аён аст, ки њар кадоми чунин ИР-и муродифї ё бо 

тобиши маъної, ё бо обуранги услубї, ё ки аз њар ду љињат аз якдигар 

тафовут доранд. Муаллифону мутарљимони осори таърихї кўшиш бар 

он доштаанд, ки барои зикри тарзи фарорасии марги шахс мањз њамин 

гуна ИР-еро дарёбанд, ки њадафро мушаххас баён кунад. Ин аст, ки њар 

кадоми ИР-и зерин низ бо соњиб буданашон ба љилоњои хоссаи маъноиву 

услубї маќсади соњибони чунин осорро мушаххас ифода намудаанд: 

љони касе бирафтан [Ва…Ќутлуѓтагин…агар муњобое кунад, љонаш 
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бирафт ва њар ёрї, ки хайлтошро бибояд дод, бидињад, то ба мавќеи 

ризо бошад – 2, c. 169], љон аз касе људо кардан [Чун бихуфт, Худой, 

таоло, љон аз вай људо кард ва муддати сад сол њамчунон мурда бимонд, 

то банї Исройил бозомаданд - 4, с. 42], љон аз тан бигусастан [Ва њар 

њафтод тан љонњошон аз тан бигусаст, чунон ки Худой аз эшон њикоят 

кард… - 3, љ. 1, с. 270], љон биспурдан [Амъои (рўдањо) ў бар њам печид ва 

аламе сахт оѓоз нињод ва дар он алам љон биспурд - 13, с. 116; Аммо њар 

кас, ки аз ин ќозурот тановул кардї, бар љой бияфтодї ва љон бидодї - 

13, с. 217], љон дар сари чизе кардан [Ва амир сахт ѓамнок шуд, чи Сатї 

шоиставу шањим ва бо ќадду манзару њунар буд ва айбаш њама 

шаробдўстї, то љон дар сари он кард -2, c. 443]  

 Бархе аз муродифоти чунин ИР дар ду гуна ба кор рафта, аз байни 

онњо яке бештар, дигаре кам мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Чунончи, мафњуми “фавтидан” дар чанд маврид бо ёрии ИР-и љон додан 

баён шудааст: Пеш тоќати сухан надорам ва ба љон додану шањодат 

машѓулам [2, c. 392]. Аз ќазои омада, аз бом ба зер уфтоду љон дод ва он 

барноро дафн карданд [2, c. 443]. Абдуррањмон хештанро аз бом фурў 

фиканд, њар ду бияфтоданду љон доданд [12, с. 98]. 

 Њамин мафњум боз ба тавассути шакли љон бидодани ин ИР ифода 

гардидааст. Аз љумлаи фавќ равшан аст, ки гунаи љон додан фаќат дар 

осори таърихии ба забони тољикї таълифшуда њамагї се дафъа ба кор 

рафтааст, вале мувозии љон бидодан њам дар таърихномањои ба забони 

тољикї эљодгардида, њам дар осори таърихии тарљумагардида дар сездањ 

маврид истифода шудааст: Чунонки муфољо гиранд, растхез он халќро, 

ки ду тан нишаста бошаду њаме њадис кунанд, яке аз ин сў афтаду яке аз 

он сў, њар ду љон бидињанд [3, љ. 1, с. 24]. Пас тире  ба њалќи Иброњим 

андар омаду бияфтод ва њам бад-он як тир љон бидод [3, љ. 2, с. 1482; ниг. 

инч. љ. 1, с. 593; љ. 2, с. 1036, 1126, 1216]. Шер ба зону уфтоду љон бидод ва 

њамагон, ки њозир буданд, иќрор карданд, ки дар умри хеш аз касе ин ёд 

надоранд [2, c. 172]. …вай мурољиат нокарда бо амир, Музаффари 

Тоњирро бифармуд, то ба даргоњ дар дарахтоне, ки он љо буд, бар 
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дарахте кашиданду баровехтанд ва љон бидод [2, c. 473]. …аз пил 

бияфтоду љон бидод ва расане дар пойи ў бастанд риндону ѓавѓо гирди 

шањр мекашиданду бонг мекарданд [2, c. 723]. Ва чун ба сањро берун 

омад, асп як-ду хостан бихост ва ўро аз пушти хеш бияндохт ва лагаде 

дар сар бизад ва андар соат љон бидод ва халќ аз ў бираст [4, с. 76]. Ва 

амир Абулњасан рўзе ба боѓи Хуррамак шуд ва канизакеро дўст дошт, бо 

вай бихуфт. Бар шиками ў бихуфта буд, ки љон бидод… [4, с. 200; ниг. инч. 

с. 228, 320-321, 326]. Ва чун ин лафз бигуфт, њамон лањза љон бидод [3, љ. 2, 

с. 237]. Аммо њар кас, ки аз ин ќозурот тановул кардї, бар љой бияфтодї 

ва љон бидодї [8, с. 217]. 

 Љон аз касе берун шудан ва љон аз касе људо шудан низ аз љумлаи 

њамин гуна ИР-и муродифї аст, ки дар ду шакл мавриди истифода ќарор 

гирифтааст: Ба як замон буд њамчунон, ки чун чоштгоњ буд, хай аз 

пешонии пайѓомбар њамеомад ва дањан боз кард ва фароз кард ва љон аз 

вай берун шуд, салавоту-л-Лоњи алайњи [3, љ. 2, с. 919]. Чун умраш ба 

панљоњу панљ сол расид ва масљиди Байтулмуќаддас њамефармуд кардан, 

ќадре монда буд, бар асо фароз часфид андар масљид ва љон аз вай људо 

шуд [4, с. 41]. 

 Баъзан дар се гуна мустаъмал будани ин гуна ИР-и феълиро 

метавон дучор омад. Масалан, агар дар тарљумаи “Таърихи Табарї” мо 

ду шакли истифодаи ин ибора: љон аз касе шудан ва љон аз касе 

њамебишуданро дучор оем, пас дар таърихномањои Абулфазли Байњаќї 

ва Абусаиди Гардезї танњо корбурди мувозии љон аз касе бишуданро 

вомехўрем: ...ва седигар, он рўзи Њошимия бе зирењу љавшан берун 

омадам баробари ровандиён, то маро бозгардонид ва агар тире биёмадї, 

љони ман шуда буд [3, љ. 2, с. 1459]. Пас марде аз мисриён, номаш Кинона 

ибни Бишр ба хона андар шуд бо корд ва гуфт: «Эй мард, хештанро аз 

халифатї берун ор, ки љонат њамебишавад» [3, љ. 2, с. 1105]. Фазл гуфт: 

«Дил машѓул мадор, ки ман даристам ва агар љонам бишавад, то ин кор 

ба сулњ рост шавад» [2, c. 454]. Агар раиятро тааллуф кунї, ин бар ту ва 
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бар фарзандони ту бимонад ва агар ситам кунї, аз ту бишавад ва љони ту 

андар ин бишавад [4, с. 96].  

 Тавре ки аз мисолњо аён аст, аз байни се шакл гунаи љон аз касе 

бишудан аз лињози истифода бартарї дорад. 

 Дар осори таърихии даврони мавриди тањлил мо ИР-и феълии 

бидуни вожаи мењварии љон зуњуркардаро басо кам дучор шудем. 

Метавон фаќат аз ИР-и љовидона ба дўзах будан ва ба бињишт шудан 

ёдовар шуд: Валлоњ, ки ту ба хилофат бархурдор набошї, илло андак 

рўзгоре ва он гањ љовидона ба дўзах бошї [3, љ. 2, с. 1600]. Агар моро 

бикуштанд, ба бињишт шавем ва агар зафар ёбем, фатњ кунем [3, љ. 2, с. 

1351]. 

 Ин љо вобаста ба вожаи шудани таркиби ИР-и дуюм як нуктаро 

ишора кардан бамаврид аст. Аз маънои ибораи фавќ аён аст, ки феъли 

мазкур дар вазифаи ёварї наомада, њамчун унсури мустаќилмаъно ба 

кор рафтааст. Дар робита ба гузашта ва сайри баъдии ин вожа 

профессор А. Њасанзода чунин навиштааст: “Маълум аст, ки имрӯз 

калимаи шудан яке аз унсурҳои фаъоли ёвари феълсоз маҳсуб шуда, ду 

вазифаро ба уҳда дорад: вазифаҳои таркибсозӣ ва шаклсозӣ. Вале,  тавре 

ки маводи даврони бостон ва миёнаи инкишофи забони тоҷикї гувоҳї 

медиҳад, ин воҳиди луғавӣ дар давраҳои номбурда танҳо дар вазифаи 

калимаи мустақилмаъно истифода шуда будааст. Агар дар забони 

порсии қадим фақат ба маънои “рафтан” истеъмоли ин калимаро дучор 

оем (Paδāva adam Babirum ašiyavam // Пас ман (ба) Бобул рафтам), пас дар 

давраи миёнаи инкишофи ин забон воҳиди луғавии номбурда ба 

маъноҳои рафтан (...Арман уд Озарбодагон шавам), баргаштан (Пас 

абоз (боз) ӯ пеш(и) Ардавон шуд) ва монанди инҳо истифода шуда, 

доираи маънояш васеътар гаштааст. Ҳамин тавр, дар давраи аввали 

ташаккул ва инкишофи забони адабии тоҷикї низ калимаи номбурда 

ҷилоҳои маъноии зиёд пайдо намудааст. Қайдаш бамаврид аст, ки дар 

давраҳои минбаъдаи вуљуди забони адабиёти классикӣ вобаста ба зудуда 
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шудани табиати луғавии воҳиди номбурдаи лексикӣ бар дўши он илова 

ба вазифаи аслияш функсияи грамматикӣ зам шуд ва ниҳоят вазифаи 

охир аз болои функсияи аввал ғалаба кард. Ин аст, ки хонандаи имрӯза 

онро танҳо чун феъли ёвари таркибсозу шаклсоз мешиносад ва аз 

вазифаву маънои аслии он огоҳ нест” [108, с. 108-109]. 

 Пас, маълум мешавад, ки феъли мазкур на танњо дар таркиби 

ибораву љумлањои озод, балки дар доираи ВФ низ њамон мустаќилияти 

маъноии худро њифз карда будааст.  

 Дар таркиби дастаи дигари ИР-и феълии дар таърихномањо 

мустаъмал ба љуз вожањои аслии тољикї инчунин калимањои иќтибосии 

арабї низ мустаъмаланд. Ёдовар шудан бамаврид аст, ки иштироки 

чунин унсурњои иќтибосї дар таркиби ин гуна иборањо ягона набуда, 

дар ќисме аз онњо танњо як адади ин гуна калимањо, дар њиссаи дигар 

теъдоди бештарашон ба кор рафтаанд. Аз ин рў, онњоро мо ба чанд навъ 

људо намудем. 

 Дар таркиби гурўње аз чунин ИР ѓайр аз вожањои аслии тољикї 

фаќат як адад калимаи арабї ба мушоњида мерасад. Теъдоди ин гуна 

ИФ, тибќи њисоби мо, ба 9 адад мерасад. Чунончи, љон аз ќалб берун 

афтодан, љон нисор кардан, љон ба ризвон супурдан, љон ба молики дўзах 

супоридан, љони хеш ба дорулбавор (љањаннам) фиристодан, ба рањмати 

Худой рафтан, сўйи Њаќ шитофтан, умр ба сар омадан мутаносибан 

калимањои арабиасли ќалб, нисор, ризвон, молик, дорулбавор, љањаннам, 

рањмат, Њаќ, умр ба кор рафтаанд: Чун Халаф он њол мушоњадат кард, 

бим буд, ки аз ѓояти хавфу раъб љонаш аз ќалб берун афтад, ба фарёд 

омад ва амон хост [13, с. 157]. Чун ман он нуру бањо бидидам, хостам, ки 

љон андар пеши ў нисор кунам [12, с. 62]. Њукми ќазо ва таќдири Худо он 

имкон надод ва он умнийят ба њусул мавсул нашуд ва дар манзиле аз 

манозил љон ба ризвон супурд ва ќолаби ў дар аморї ба Ѓазнин наќл 

карданд [13, с. 113]. Ва Писари Сурї чун  мазаллати хеш дар каманди 

осор бар вадоеи њисри хеш бидид, нигине масмум дар ангушт дошт, аз он 

њасрат фурў макид ва љон ба молики дўзах супурд... [13, с. 216]. Ва чун 
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бидонистанд, ки мукнати субот ва ќудрати наљот нест, худро аз 

шурфањои ќалъа ба зер андохтанд ва баъзе худро бар синони найзањо ва 

њадди шамшерњо заданд ва љони нопоки хеш ба дорулбавор (љањаннам) 

фиристоданд [13, с. 262]. Ва Сафою Савсанро бозгардонид ва ба сарои 

худ рафту бинишаст ва мардумонро бор доду гуфт: «Муктафї ба 

рањмати Худой рафт» [3, љ. 2, с. 1621]. Чун муддати вай сипарї шуд ва 

Худойи азза ва љалла шохи бузургро аз асли мулк, ки валиањди ба 

њаќиќат буд, ба бандагон арзонї дошт ва соя бар мамлакат афканд, ки 

халифат буд ва халифат халифати Мустафо, алайњи-с-салом, имрўз 

ночор сўйи Њаќ шитофтанд ва тоати ўро фаризатар доштанд [2, c. 48]. 

Акнун ба сифати муъљизоти бузургии Муњаммад (с) агар машѓул гардам, 

умр ба сар ояд ва аз њазорон яке гуфта наёяд [12, с. 67]. 

 Аз мисолњо пайдост, ки аз байни осори таърихии ин даврон 

бештари чунин ИР дар тарљумаи “Таърихи Яминї” ба кор рафтаанд.  

 Дигар ин ки мавќеъ ва ќимати услубии кулли ИР дар 

таърихномањои садањои мавриди тањлил ягона нест. Њамин вижагии ВФ-

ро дар назар дошта, муњаќќиќи рус М. И. Фомина навиштааст, ки 

“муродифоти фразеологї ва гунањои онњо вазифањои гуногуни 

маънофарќкунї ва эмотивиро иљро менамоянд: онњо имкон медињанд, ки 

ин ё он тасаввурот дар бораи ашё, сифати он, амалаш даќиќ карда 

шавад; ба калом обуранг ато намуда, онро аз такрор озод кунад; 

бароиифодаи экспрессивї замина фароњам орад; воситаи модалияти 

объективию субъективии гардад” [223, с. 265].  

Њамин тавр, агарчи онњо дар маљмуъ бо њамдигар муродиф њастанд, 

аммо доштани обуранги бадеии ба худ хос боиси аз њаммаъно ё 

наздикмаънои дигарашон мешавад.  Аз тарафи дигар, истифодаи 

фаровони ин гуна ИР як далели муњими хазинаи суханњои пурмазмуну 

пуробуранги халќї ба шумор омадани таърихномањои садањои X-XIII 

мебошад. Ба таъбири муњаќќиќи барљаста Н. Маъсумї, “...ин боигарии 

худрў- воситањои оригиналии забони зиндаи халќ симои халќии забони 

нависандаро ташкил медињад” [65, с. 144]. 
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 Мафњуми зикршуда дар баъзе таърихномањои ин давра ба гунањое 

ифода шудааст, ки онњоро на аз њар осори дигар пайдо намудан мумкин 

аст. Чунончи, муаллифи гумноми “Муљмал-ут-таворих” мафњуми 

мавриди тањлилро  ба таври он љањонро сохта будани касе, љон аз касе 

људо шудан,  рўњ аз касе људо гаштан, фармони Њаќ(ќ ) расидан, 

мутаваффї шудан ифода кардааст: Маро боист, то ба кўњи Зоњидон 

равам ба парастиш, то он љањонро сохта бошам [8, с. 111]. Ва он љо ба 

Миср мутаваффї шуд, рањматуллоњи алайња [8, с. 476].  

 Дар њиссаи дигари чунин ИР ду адад вожаи арабиасл мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд. Аз рўйи њисоби мо, миќдори чунин 

унсурњои рехта ба 7 адад мерасад.  Лозим ба ќайд аст, ки чунин иборањо 

мувофиќи дар њама давр ё як замони муайян гардиш доштанашон ягона 

нестанд, балки иддае дар њама давр мустаъмаланд, њиссае бо таѓйироти 

љузъии шакл пойдор мондаанд ва бархе комилан аз истифода хориљ 

шудаанд. Дар таркиби иддае аз онњо арабизмњое мављуданд, ки њоло 

дарки маънояшон на ба њар кас муяссар мешавад. Масалан, дар таркиби 

ИР-и љон ба забония таслим афтодан вожаи забония ба назар мерасад: Ва 

султон кавкабае аз мавокиби лашкари хеш бар асари ў бифиристод, то 

чун гиребон перомуни ў фаро гирифтанд ва шамшер дар ў бастанд ва ў аз 

њавли он соиќа  ва раъби он њодиса ханљаре дошт, баркашид ва синаи 

хеш фурў дарид ва љони нопок ва равони нобоки ў ба забония таслим 

афтод [13, с. 191].  

 Мо аз ФТЗТ ин вожаро пайдо накардем, дар ФЗТ ду калимаи 

омонимии забонї зикр шуда, дуюмї “посбони дўзах, молики дўзах” шарњ 

ёфта, чун далел аз шоир Манучењрї байте зикр карда шудааст [266, љ. 1, 

с. 428], Дењхудо дар “Луѓатнома”-аш шакли забонияро зикр карда, бо 

такя ба гуфтаи фарњангнигорони пешин онро гунаи љамъи вожањои 

забният, забнї, забоният, забон, зобин ва м. инњо њисобидааст ва 

маънояшро “мардуми сахт; мардони сахт; мардумони сахту дурушт; 

сарњангони султон; дўзахиён; фариштагони дўзах; дўзахбонон” шарњ 

дода, фаќат аз шоир Хоќонї ду байт овардааст [277, љ. 8, с. 11151]. 
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 Дар њошияи тарљумаи “Таърихи Яминї” тањиякунандаи матни асар 

маънои вожаи мавриди тањлилро “нигањбони дўзах, фариштагони 

шиканља” эзоњ додааст, ки мо љонибдори чунин ташрењ њастем. 

 Дар ибораи љон ба забония таслим афтодан ба љуз забония инчунин 

вожаи арабиасли таслим ба мушоњида мерасад.  

 Ба ин тариќ, дар таркиби ИР-и зерин низ мо корбурди ду адади 

иќтибосоти арабиро дучор мегардем: умр ба охир расидан [Ва бар аќаби 

он Тош ба иллате саъб мубтало гашт ва умри ў дар он ѓурбат ба охир 

расид ва дар њасрати шабоб ва ѓуссаи иѓтироб ва муфораќати атроб фурў 

шуд - 13, с. 70], ба љавори рањмати Худой пайвастан [Ва азимати мо  бар 

он ќарор гирифта буд, ки њаройина ва ночор фармони олиро нигоњ 

дошта ояд ва саодати дидори амирулмуъминин хештанро њосил карда 

шавад, хабар расид, ки падари мо ба љавори рањмати Худой пайваст - 2, 

c. 124], ба љавори Њаќ рафтан [...ба љавори Њаќ рафт - 13, с. 150], аз дунё 

рењлат кардан [Ва чун пайѓомбари мо, салавоту-л-Лоњи алайњи, аз дунё 

рењлат кард, нубувват аз замин бархост, валекин то итрати пайѓомбари 

мо дар миёни мо аст, њуљљати Худой бар рўи замин зоњир аст - 3, љ. 1, с. 

658], аз дунё муфораќат кардан [Ва пайѓомбар, салавоту-л-Лоњи алайњи, 

андар ин рўзи дувоздањум аз рабеъ-ул-аввал аз модар бизод ва њам дар 

ин рўз ба вай вањй омад ва њам дар ин рўз аз дунё муфораќат кард - 3, љ. 

1, с. 680-681], ба дарки асфали дўзах расонидан [Ва Чипол бад-он сабаб аз 

маърази подшоњї доман даркашид ва сар битарошид ва худро дар оташ 

андохт ва ба дарки асфали дўзах расонид - 13, с. 156], дар роњи дўзах 

рафиќи фариќи хеш гаштан [Кулчанд ханљар берун кашид ва зани 

хештанро ба ќатл овард, пас шиками хеш фурў дарид ва дар роњи дўзах 

рафиќи фариќи хеш гашт... – 13, с. 261]. 

 Дар иборањои чорум, панљум ва шашуми фавќ мутаносибан 

арабизмњои муфораќат, асфал, фариќ истифода шудаанд, ки дар давраи 

њозираи инкишофи забони тољикї комилан аз истифода мондаанд. 

Лозим ба ќайд аст, ки муфораќат ё муфориќат бо калимаи фироќ 

њамреша буда, маънои “аз њам људо шудан”-ро дорад [268, љ. 1, с. 857], 
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дар хусуси калимаи асфал Дењхудо овардааст, ки “наъти тафзилї аз 

софил, зертар; ба зертар, пасттар; фурўтар, фурудтар, поинтар; муќобили 

аъло” [277, љ. 2, с. 1960],  фариќ дорои маъноњои: 1. љамоате аз  мардум, 

тоифа; 2. ќисм, њисса, гурўњ аст [268, љ. 2, с. 387]. Доир ба вожаи асфал 

њамин нуктаро ишора намуданї њастем, ки он, ба гумони мо, шакли 

ихтисоргардидаи асфалассофилин аст. 

 Вобаста ба ќолаби чунин ИР ишораи ин нукта бамаврид аст, ки 

кулли онњо дар як ќолаби муайян омадаанд. Дар забоншиносї доир ба 

чунин тарзи зикри ИР ду нуќтаи назар вуљуд дорад: бархе муњаќќиќон 

бар ин назар њастанд, ки ВФ метавонанд дар сурати дар ќолаби ягона ба 

кор рафтанашон бо њамдигар муродиф шаванд [60, с. 55], вале баъзе 

пажуњишгарони дигар ба якќолаба ва гуногунќолаба дастабандї 

намудани ин гуна ВФ-ро ба маќсад мувофиќ мешуморанд [185, с. 184]. 

 Маводи аз осори таърихии даврони мавриди тањлил гирдомада 

моро водор мекунад, ки якќолаба будани чунин ВФ-ро  љонибдорї 

кунем.   

 Дар таркиби њиссаи дигари чунин ИР истифодаи 3-4 адади вожањои 

арабї мушоњида мешавад. Теъдоди ин навъи иборот, аз рўйи њисоби мо, 

ба 3 адад мерасад. Ба љавори рањмати Офаридгор интиќол кардан [Ва ў 

бад-ин кор машѓул шуд, то ўро бар бистари марг афканд ва ба љавори 

рањмати Офаридгор интиќол кард - 13, с. 315], ба дори баќо рењлат  

кардан [...каримае аз кароими Носируддин...бо чанд кас аз атфоли 

авлоду ањфод ва ахоири мамолики ў ба дори баќо рењлат карданд - 13, с. 

113], рўњ ба љаннат-ул-маъво тањвил кардан [ Ва бар аќаби ин фатњ 

Туѓонхонро умр ба охир расид ва рўњи ў дар љумлаи арвоњи шуњадо ба 

љаннат-ул-маъво тањвил кард... – 13, с. 252] намунањои чунин ИР мањсуб 

мешаванд.  

 Аз мисолњои фавќ дарк намудан душвор нест, ки њар гуна унсури 

луѓавї: хоњ аслии тољикї, хоњ иќтибосї сарфи назар аз мансубияташ ба 

њиссањои нутќ танњо дар матн вижагињои худро ба таври ошкор нишон 

медињад, яъне агар берун аз матн аз љониби хонанда танњо маънои 
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умумии он дарк карда шавад, пас дар дохили матн њам тобишњои 

маъної, њам вазифањои услубї ва њам хусусиятњои эмотсионаливу 

экспрессивии он ба таври равшан инъикос мегардад. Чунин вижагии 

онњоро дар мисолњои боло ва далелњои поён мушоњида намудан мумкин 

аст. 

 Дар таърихномањои ин давра њолатњои нодири истифодаи чањор ва 

панљ адади корбурди иќтибосњои арабї дар таркиби ИР низ мушоњида 

мешавад. Ин гуна мавриди истифодаи вожањои мазкурро дар дохили ИР-

и аз дунё ба дори баќо рењлат кардан [...аз ин ѓусса бар фароши марг 

афтод ва аз дунё ба дори баќо рењлат кард - 13, с. 250], аз дори дунё ба дори 

уќбо тањвил кардан [Ва чун Абуњорис вафот ёфт, султон он вилоят бар 

писари ў- Абунаср муќаррар дошт ва ўро инояту риоят махсус кард, то 

дар шуњури санаи ињдо ва арбаъамиъата (401 / 1011) аз дори дунё ба дори 

уќбо тањвил кард - 13, с. 204] метавон мушоњида намуд.  

 Дар таркиби ИР-и љумлаи нахуст корбурди чор иќтибоси арабї: 

дунё, дор, баќо, рењлат ва дар дохили ибораи љумлаи дуюм истифодаи 

панљ адади чунин калимањо: дор, дунё, дор, уќбо, тањвил ба назар 

мерасад. 

 Њамин тавр, дар осори таърихии ќарнњои X-XIII дар доираи айни 

як љумла мо корбурди на танњо як калима, таркиб ё  ибораи  бо њамин 

гуна ИР-и дар љумлаи дигар мустаъмалшудаи муродифиро вомехўрем, 

балки мавридњои дар доираи айни як љумла ба кор рафтани ду ё беш аз 

он калима ва таркибу ибораро низ дучор мешавем. Мувофиќи дар 

дохили айни як љумла кадом унсури забон: калима, ибора ё љумла 

истифода шуданаш мо онњоро ба се навъ људо кардем: 

1) Дар айни як љумла иддае аз таърихнигорон аввал матлабро бо ТР 

ифода намуда, баъдан бидуни фосила фавран пас аз он њамин матлабро 

бо вожа низ зикр кардаанд. Чунончи, муаллифи “Зайн-ул-ахбор” 

мафњуми “фавтидан”-ро дар љумлаи зерин нахуст бо таркиби фармон 

ёфтан баён намуда, баъдан боз феъли бимурданро низ ба кор бурдааст: 
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Ин сесаду њаждањ тан њама усќуфон буданд ва зоњидон ва тарсоён ва 

њама андар як рўз фармон ёфтанд ва бимурданд [4, с. 269]. 

 Лозим ба таъкид аст, ки мо муродифшавии ТР-ро бо калима танњо 

дар як маврид дучор гардидем. 

2) Аз љониби муаллифону мутарљимони осори таърихї дар доираи як 

љумла истифода кардани ТР бо ИФ-е, ки аз рўйи маъно бо њамдигар 

муродиф шудаанд, дар ќиёс бо њаммаъної зоњир намудани калимањо бо 

ТР бештар мушоњида мешавад. Чунин муродифњо аз рўи он ки вожањои 

таркиби онњоро чї гуна унсури луѓавї: аслии тољикї ё иќтибосии арабї 

фаро мегиранд, ягона нестанд.  

 Навъи нахусти чунин ВФ-ро таркибу ИР-е дар бар мегиранд, ки 

њар ду танњо аз вожањои аслии тољикї фароњам омадаанд. Намунаи ин 

гуна ВФ фармон ёфтан ва бо хок баробар шудан аст: …Буѓрохон…мар 

Арслонхонро фурў гирифт ва чунон бародари муњташамро бикушт, чун 

кораш ќарор гирифт, фармон ёфт ва бо хок баробар шуд [2, c. 252]. 

 Навъи дигари ин гуна ВФ-ро муродифгардии ТР-е ташкил медињад, 

ки њиссаи номии он арабї буда, љузъи феълияш тољикист ва он бо ИР-е 

хусусияти муродифї зоњир кардааст, ки кулли калимањои таркибаш 

аслии тољикї аст. Масалан, дар ин љумлаи тарљумаи “Таърихи Яминї” 

хонанда бо муродифгардии таркиби њалок шудан ва ИР-и ба дўзах 

расидан дучор мешавад: …баъзе ба теѓ даромаданд ва бархе дар об ѓарќ 

гаштанд, чунонки миќдори панљоњ њазор мард аз эшон њалок шуданд ва 

ба дўзах расиданд [13, с. 261]. 

 Дар чунин осор хонанда боз бо муродифшавии ТР-и фаќат аз 

вожањои аслии тољикї бунёдёфта ва ИР-и дар таркиби худ як калимаи 

арабї дошта низ вомехўрад. Намунаи ин гуна муродифот ТР-и гузашта 

шудан ва ИФ-и ќазои марг фаро расидан [Ѓозї бад-ин суханон шод шуд 

ва дарёфт ўро назари амир, аммо ќазои марг, ки аз он чора нест одамиро 

фароз расид ва гузашта шуд, рањматуллоњи алайњи ва нек солоре буд - 2, 

c. 463], фармон ёфтан ва аљали касе расидан [Он љо аљал расид ўро ва 

фармон ёфт - 12, с. 109] мебошад. 
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 Корбурди чунин иќтибосњои арабї сабаби ба услуби баёни 

муаллифону мутарљимон ато карда шудани оњанги китобї ва мутантанї 

шудааст. 

 Муаллифону  мутарљимони осори таърихї дар таълифоти худ 

инчунин ТР-и сирф аз вожањои аслии тољикї ташаккулёфта, вале ИР-и 

дар дохили худ ду вожаи арабї доштаро низ мавриди истифода ќарор 

додаанд. Ин љо њамчун шоњид метавон таркибу ибороти бо њам 

муродифиеро чун фармон ёфтану љон ба маљлиси олї додан [Намози 

пешин фармон ёфту љон ба маљлиси олї дод - 2, c. 364], фармон ёфтан ва 

вадиати љони ширинро ба Љонофарин таслим намудан [Гўяндаи ин 

достон Абулфазли Байњаќии дабир аз дидори хеш чунин гўяд, ки султони 

мозї Мањмуд ибни Сабуктагини ѓозї, разияллоњу анњу, дар Ѓазнин 

фармон ёфт ва вадиати љони ширинро ба Љонофарин таслим намуд…- 2, c. 

45], гузашта шудан ва љон ба маљлиси олї додан [Хоља гуфт: «Њарчанд 

Ањмади Янолтагин баруфтод, Њиндустон шўридааст ва аз ин љо то 

Ѓазнин масофатест дур ва пушт ба Ѓазнину Њиндустон кардан носавоб 

аст ва-з дигар сўй, ба ирљоф хабар уфтод, ки Алитагин гузашта шуд ва 

љон ба маљлиси олї дод…»  -2, c. 481] зикр намуд.  

 Агар ду ибораи фавќ бо таркиби гузашта шудан ќиёс карда шавад, 

мусаллам хоњад гардид, ки дуи аввал дар аксари таърихномањо, аммо 

гузашта шудан танњо дар яке аз онњо-“Таърихи Байњаќї” дар шасту 

њашт маврид ба кор рафтааст. Аз ин рў, метавон истифодаи ибораи 

номбурдаро хоси услуби Байњаќї њисоб кард: Набишта буд ба хатти худ, 

ки: “Моро муќаррар аст ва муќаррар буд, ки дар он ваќт, ки падари мо 

амири мозї гузашта шуд ва самири љалил бародар Абуањмадро бихонд, 

то бар тахти мулк нишаст…” [2, c. 53]. Ва Хоља Бусањли Завзанї чанд сол 

аст, то гузашта шудааст…[2, c. 230]. Ва дигар рўз ба даргоњ омаду кор 

забт кард ва марде шањму кофї буд ва то Хоља Ањмади Њасан зинда буд, 

гоме фарох наёраст нињод ва чун ў гузашта шуд, майдон фарох ёфт… [2, 

c. 381]. Ва ривоят аст, ки ба замини Нашносон бигузашт [2, с. 155]. 
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 Дар чунин мавридњо яке аз ВФ (одатан, ИФ-и дуюм) њамчун 

муайянкунанда, шарњу эзоњдињанда ё устуворкунандаи маънои таркиб ё 

ибораи нахуст љилвагар мешавад. 

3) Дар иддае аз таърихномањои асрњои X-XIII хонандаи тољик бо 

муродиф гардидани ду ибора низ дучор мешавад. Дар чунин мавридњо 

њар ду ибора дар фосилаи муайян љойгир шуда,  нависанда, зоњиран, 

ибораи дуюмро ба хотири такрор нагардидани каломаш ба кор 

бурдааст. Чунончи, Абулфазли Байњаќї дар љумлаи зерин барои ифодаи 

мафњуми “фавтидан” дар мавриди аввал ибораи љони ширину гиромї ба 

ситонандаи љонњо додану супурданро ба кор бурда, дар њолати дуюм бар 

маркаби чўбин биншастанро мавриди истифода ќарор додааст: Ин 

муљаллад ин љо расонидам аз таърих, подшоњ Фаррухзод љони ширину 

гиромї ба ситонандаи љонњо доду супурд ва об бар вай рехтанд ва 

шустанду бар маркаби чўбин бинишаст… [2, c. 416]. 

 Њамин тавр, муаллифону мутарљимони таърихномањои ќарнњои X-

XIII марги инсонро, ки воќеаи басо њузнангез ва риќќатовар аст, 

хостаанд, ки бо усулњои мухталифи баён зикр намоянд. Ба туфайли 

корбурди калимаву таркиб ва ИР онњо хостаанд, ки мушаххасоти фавти 

одам, љињати зоњириву ботинии он, талхиву сахтияшро ифода кунанд.  

 Чунин муродифот агарчи аз баъзе љињатњо бо вожањои њаммаъно 

шабоњат доранд, аммо боз дорои бархе вижагињое мебошанд, ки ба 

туфайли  онњо аз муодили калимагияшон фарќ менамоянд. Яке аз 

тафовуташон ин аст, ки онњо агарчи байни якдигар робитаи наздики 

маъної доранд, аммо аз лињози тобиши маъної, доираву мавридњои 

корбурд, ќабатњои услубиву экспрессивї тафовут доранд.   

 

5.5.Зикри ќатл бо ВФ 

 Пайдост, ки мафњуми мурдан бо куштан робитаи наздик дорад. Ин 

аст, ки аз љониби соњибони осори таърихї тарзњои гуногуни зикри ба 

ќатл расонидани шахс низ мавриди истифода ќарор дода шудааст. 

 Маводи гирдомада далели он аст, ки дар баёни мафњуми “куштан” 
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баъзе мутарљимони осори таърихї, пеш аз њама, таркиби ба ќатл 

оварданро ба кор бурдаанд: Кулчанд ханљар берун кашид ва зани 

хештанро ба ќатл овард, пас шиками хеш фурў дарид ва дар роњи дўзах 

рафиќи фариќи хеш гашт... [13, с. 261]. 

 Аммо дар баёни чунин мафњум муаллифону мутарљимони осори 

таърихномањои садањои X-XIII  бештар аз таркибу ИР истифода 

намудаанд. Мувофиќи њисоби мо, аз љониби соњибони чунин осор 11 

адад таркибу ИР ба кор бурда шудааст.  

 Тањлилу ќиёси даврони корбурди онњо нишон медињад, ки кулли 

чунин ВФ дар њама давр гардиши фаъол надошта, бархе минбаъд аз байн 

рафтаанд ва баъзе ба гунањои таѓйирёфта то њол дар забони тољикї дар 

истифода ќарор доранд. Яке аз њамин гуна ТР-и дар иддае аз 

таърихномањо мустаъмал фурў гузоштан аст. Муаллифи “Луѓатнома” 

панљ маънои ТР-и зикргардидаро ишора намудааст: 1. ињмол ва таќсир 

кардан; 2. тарк кардан, рањо кардан; 3. равон кардан; 4. овехтан; 5. 

музоиќа кардан, дареѓ кардан; 6. аз ёд бурдан, фаромўш кардан [277, љ. 

11, с. 17125]. 

 Аз байни ин гуна маъноњои ТР-и фавќ мутарљими “Таърихи 

Яминї” онро ба маънои “овехтан” ба кор бурдааст: Ва љамъе аз 

љавориву сарории падараш дар он ќалъа буданд, эшонро назаре афтод 

бар мањбаси ў, ба њолати ў риќќат оварданд ва маќнаањои хеш дар њам 

бастанд ва ўро ба рўи ќалъа фурў гузоштанд [13, с. 211]. 

 Ба маънои зикргардида таркиби мазкур дар “Ќисас-ул-анбиё” ва 

ашъори Саъдии Шерозї мавриди истифода ќарор гирифтааст [277, љ. 11, 

с. 17125]. 

 Њамин тавр, касеро ба њам дўхтан [Юшаъ мутањаййир гашт, то аз 

фарзандони Њорун Финњос ибни Айзор зане ва мардеро ба захми њарба 

ба њам дўхт - 4, с. 36], касеро аз љањон баркандан [Агар бар ў тохтан кунї, 

ўро ба як соат аз љањон барканї, ки њеч касе нагўяд, ки Яъќуб ибни ал-

Лайс буд, ки сипоњ аз ў баргаштанд ва ѓуломе чанд хурд аст корнодида 

бари вай - 12, с. 177], касеро гирифтор кардан [Ва малик Нўњ... њамагї 
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андеша бар он гумошт, ки ин ду тавсани осиро ба дасти кадом роиз дар 

зери бори  тоат орад ва ин ду нањанги љофиро ба ќувваи кадом сайёд ба 

доми интиќом кашад ва ин ду гурги муњтолро ба мадади кадом шер дар 

чанголи никол гирифтор кунад ? - 13, с. 83] низ аз љумлаи ВФ-е мањсуб 

меёбанд, ки дар осори адибони асримиёнагї, ба хусус таърихномањои 

садањои зикршуда гардиш карда, дар ќарнњои баъдї аз истифода хориљ 

шуданд. 

 Аз љумлањои фавќ аён аст, ки ќисме аз чунин ВФ дар њар ду навъи 

осор: ба забони тољикї таълифшуда ва тарљумавї дучор меоянд, њиссаи 

дигар танњо дар таърихномањои аз арабї баргардоншуда ба назар 

мерасанд. Чунончи, иборањои касеро бељон гардонидан ва касеро бар теѓ 

бигзарониданро мутарљими “Таърихи Яминї” ва касеро ба бињишт 

бурданро Абуалии Балъамї истифода намудаанд: Ва амир Мањмуд дар 

аќаби эшон равона шуд ва дар њар кї мерасид, бељон мегардонид ва асир 

мекард [13, с. 88]. Баъзеро бар дарахт кашид ва баъзеро нишонаи тир 

кард ва ќавмеро бар теѓ бигзаронид [13, с. 72]. Ё Боњафс, ту ўро макуш, ки 

бошад, ки Худои таоло ўро шањодат дињаду бар дасти кофирон шавад ва 

ин сухан ўро бар он шањодат каффорат кунад ва ўро ба бињишт барад [3, 

љ. 1, с. 760].  

 Гоњо дар ду гуна ба кор рафтани яке аз чунин ВФ- муродифї низ ба 

чашм мерасад. Масалан, агар мутарљими “Таърихи Табарї” шакли аз 

беху бун барканданро мавриди истифода ќарор дода бошад, пас 

Абушшарафи Љурфодиќонї гунаи аз бех биканданро ба кор бурдааст: 

Валлоњ, ки ман аздиён аз беху бун барканам, то њељ кас намонад аз эшон 

[3, љ. 2, с. 1302]. Ва чун раёсат бар ў муќаррар шуд, чун табиб гирди 

аворизи иллат баромад ва њар чї сабаби айсу фасод ва мўљиби азияти 

раийят буд, аз бех биканд… [13, с. 294]. 

 Дар иддае аз осори таърихии даврони мавриди тањлил дар айни як 

љумла ба кор рафтани њар ду гунаи як ИР низ дида мешавад. Намунаи 

чунин иборањо касеро ба дўзах фиристодан аст, ки мутарљим онро дар 

мавриди дигар ба гунаи ба бињишт фиристодан зикр намудааст: Имрўз 
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бо ман берун ой, ё ту маро ба шамшери хеш ба дўзах фиристї, ё ман туро 

ба шамшери хеш ба бињишт фиристам [3, љ. 1, с. 792]. 

 Баъзан ба љуз он ки бархе аз чунин иборањо ба њамон шакли 

куњанашон то имрўз дар забони тољикї мављуданд, илова бар он боз 

гунањои дигаре низ ба гардиш ворид шудаанд. Масалан, дар “Таърихи 

Систон” ибораи ба дўзах фиристодан ва дар тарљумаи “Таърихи Яминї” 

ба дўзах расонидан ба кор рафтааст: Њарбе рафт он љо дар маънии њарби 

Бадр ва њазору чањорсад мард аз ќаромита…ба дўзах фиристоданд [12, с. 

298]. Ва чун ба воситаи диёри Њинд расид,...заими он мадобир ва азими 

он махозилро манкуб ва манхуб ба дўзах расонид... [13, с. 214].  

 Бино ба ќайди М. Фозилов, мафњуми “куштан”-ро адибони муосир 

ба тавассути ИР-и ба љањаннам фиристодан, ба асфалассофилин 

фиристодан низ баён намудаанд [270, љ. 1, с. 39; љ. 2, с. 634].  

 Њамин тавр, аз тањлили калимаву таркиб ва ИР-и муродифї 

метавон хулоса кард, ки таърихномањои форсї-тољикии садањои X-XIII 

дар ќатори дигар осори хаттии ниёгон сарчашмаи муътамади 

мањфуздорандаи унсурњои зарурї ва ноби луѓавї ба шумор рафта, ин 

њолат аз хидмати муаллифони онњо дар ривољи забони адабии тољикї 

шањодат медињад.  

 Дараљаи корбурди муродифот дар њама таърихнома ягона набуда, 

дар баъзеи онњо (мисли “Таърихи Байњаќї”, тарљумаи “Таърихи 

Табарї”, тарљумаи “Таърихи Яминї”) фаровон ва дар бархе басо кам 

(“Таърихи Систон”, “Зайн-ул-ахбор”, “Муљмал-ут-таворих”) ба назар 

мерасанд. 

 Соњибони осори таърихї дар ифодаи айни як мафњум дар баробари 

калимањо инчунин дастаи калони ВФ-ро мавриди истифода ќарор 

додаанд. Агар дар осори таърихї муродифгардии калима бо таркиб, 

таркиб бо ибора бештар ба мушоњида расад, пас  ду ё зиёда ИР-и 

њаммаъно кам дида мешавад. 
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 Њиссае аз  ТР-ву ИФ дар осори ањли адаби гузашта бо хусусияти 

сермаъноияшон фарќ карда, дар таърихномањои садањои мавриди тањлил 

танњо бо як маънои мушаххасашон бо њамдигар муродиф шудаанд.  

 Дар байни ВФ-и муродифмаъно онњое бартарият доранд, ки дар 

ифодаи мафњумњои “фавтидан” ва “куштан” ба кор рафтаанд. 

 Вожањои дохили ќисми фаровони таркибу иборањои дар чунин 

таърихномањо мустаъмал тољикї буда, теъдоди онњое, ки аз калимањои 

омехта: тољикиву арабї фароњам омадаанд, каманд. 

 Дар таркиби чунин ВФ аз як адад сар карда, то панљ адад вожаи 

арабї истифода шудаанд, ки маънои аксари онњо барои хонандаи имрўз 

фањмоянд, вале дарки маънои њиссаи ночизашон мушкилї пеш меорад. 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      БОБИ VI 

 ВФ-И НОДИР ДАР  ТАЪРИХНОМАЊОИ САДАЊОИ Х-XIII  

 

 Аз назари муќоиса гузаронидани ВФ-и дар осори ниёгон ва 

имрўзиён гардишдошта нишон медињад, ки дар радифи захирањои 

луѓавии дар њар давру замон фаъол боз онњое низ мушоњида мешаванд, 

ки аз нигоњи имтидоди мављудияташон аз навъи аввал фарќ мекунанд. 

Чунин ВФ дар осори адибони алоњидаи асримиёнагї  муддате дар 

гардиш ќарор дошта, тадриљан аз доираи истифода хориљ гардиданд ва 

њамчун унсурњои мањљур шинохта шуданд. Аз тањлили забони шоирони 
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садањои XII-XIV профессор А. Саломов (Саломиён) низ ба натиљае 

расидааст, ки бархе аз онњо дар радифи корбурди дастаи калони ВФ-и 

дар њар даврон маъмул инчунин онњоеро ба кор бурдаанд, ки ба назари  

соњибонзабони ќарнњои баъдї нодиру ѓайриоддї мерасанд. Аз љониби 

муњаќќиќи номбурда дар ифодаи маънои «фаромўш кардан, аз хотир 

зудудан» ВФ-и навъи бар ях навиштан, бар ях барнигоштан, бар ях будан 

ва м. и. зикр карда шуда, корбурди онњо дар ашъори шоироне, мисли 

Њофизи Шерозї ишора гардидааст  [89, с. 224; 202, с. 28].          

 Ёдовар шудан бамаврид аст, ки ин гуна ВФ-и нодир дар осори 

таърихии садањои  X-XIII низ мушоњида  мегарданд, ки ќисми зиёдашон 

дар тўли њазорсолањо дар забони мардуми тољик њамчун унсурњои зарури 

ифода ба кор мерафтанд, вале, мутаассифона, як њиссаи муњимми онњо 

бо сабабњои мухталифи айниву зењнї дар даврони баъдии инкишофи 

забон аз таркиби луѓавии забон хориљ шудаанд, яъне ифодањои собиќ 

машњур имрўз мањљур шудаанд. Ќисме аз ин гуна унсурњои луѓавї басо 

нодир ба шумор рафта, як давраи муайян дар осори иддае аз ањли илму 

адаб мавриди истифода ќарор доштанд, аммо минбаъд идома пайдо 

накарданд.  Чун сухан дар хусуси калимаву таркиб ва иборањои нодири 

хушсохт рафт, ин љо зарур медонем, ки андешаи баъзе муњаќќиќонро 

рољеъ ба эљод ва корбурди чунин воњидњои луѓавї зикр намоем.  

 Нахустин муњаќќиќе, ки ба корбурди иддае аз калимаву таркибу 

иборањо ва ба ин восита ба тањлили услуби хоси ањли адаб диќќати худро 

равона намудааст, Н. Маъсумї аст. Номбурда њангоми тањќиќи забони 

“Марги судхўр”-и устод С. Айнї ќайд кардааст, ки  “...дар забони С. 

Айнї характернок будани истеъмоли як ќатор калимањо ва тарзи баёни 

ба онњо махсус мебошад. Ин хислати индивидуалии забони С. Айниро 

низ њамчун як далели ќувватдињандаи љараёни умумии тараќќиёт ва 

такомулоти забони адабии њозираи тољик ба њисоб гирифтан мумкин 

аст” [65, с. 135]. Муњаќќиќ дар љараёни тањлили вожањои истифодакардаи 

устод С. Айнї наву нодир будани як ќатор унсурњои луѓавии “Марги 

судхўр”-ро ишора мекунад: “Калимаи яхдон шакли умумиистеъмолист, 
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аммо яхобдон шакли ифодаи нав аст”,  “дар истеъмоли калимањои 

мураккаб њам ин хислати махсуси тарзи баёни С. Айнї хеле равшан дида 

мешавад. Чунончи, нависанда ќувват ва тавоноии касро ба шер нисбат 

дода, ифодаи шертавонро ба кор мебарад: саройбони шертавон”, “...С. 

Айнї аз хусусият ва ќоидањои калимасозию иборасозии забони тољикї 

пурра фоида бурда, калимаву шаклњои нав месозад ва бо худи њамин 

барои калимасозии одатии ба ќоидањои умумии забон 

мувофиќаткунанда роњ мекушояд” [65, с. 140, 141, 142]. 

 Профессор Ш. Рустамов ба тањќиќи масъалаи истифодаи 

калимањои нодир дар эљодиёти ањли адаб таваљљуњ кардааст. Номбурда 

дар як маќолаи ба каломи шоири зиндаёд Лоиќ Шералї бахшидааш дар 

хусуси вожањои гуногунсохти аз тарафи шоир эљодгардида мулоњиза 

ронда навиштааст, ки “Лоиќ дар мавридњои зарурї худ калимас  месозад 

ва калимањои сохтаи номаълум ва ё камистеъмолро низ истифода 

мекунад”  [79, с. 217]. Сипас муњаќќиќ 57 адад унсурњои луѓавии сохта, 

мураккаб ва омехтасохтро, монанди мављгир (антенна), соидгоњ, ноёр, 

донишписанд, њамсоядилї, рамгирифта, шомрав, гултабассум, ризќпаймо 

ва м. и. – ро меорад, ки аксарашон мањсули тафаккури худи Лоиќ 

мебошад [80, с. 217-218]. Дар мавриди дигар низ профессор Ш. Рустамов 

таъкид менамояд, ки “Лоиќ дар сохтани калимањои мураккаб низ 

эљодкорона рафтор карда, ба офаридани калимањои нав муваффаќ 

шудааст” [80, с. 220]. Њамчун намуна ў 8 адад вожаи мураккабсохти 

навъи даридадањан, пойнорас, кўњидухтарро зикр карда [66, с. 220], ба ин 

тариќ сабки ба худ хоси шоирро дар калимачинї, калимасозї ва 

калимабандї ќайд менамояд [80, с. 219]. 

 Профессор Ш. Рустамов на танњо мањорати Лоиќро дар офаридани 

вожањои нодир  тањлил мекунад, балки чунин мањорати шоирро дар 

истифодаи ќолабњои сарфию нањвї низ мавриди баррасї ќарор додааст. 

Ин аст, ки ў дар љое менависад, ки “ба тарзи чида омадани аъзоњои 

љумла, дар шакли такрор истифода шудани таркибу таъбирот таъсири 

шеърро дуболо кардаанд”, “...такрори калима ва ба љумлањои пайрав 
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тафсил додани он моњирона истифода шудааст”, “бо љумлаи пайрави  

муайянкунанда тафсир додани аъзоњои чидаи љумла ва ба ин восита 

кушодани моњияти объекти тасвир яке аз  мухсусиятњои сабки Лоиќ 

мебошад”, “дигар њодисаи љолиби диќќате, ки дар забоншиносии тољик 

то њол зикр нашудаасту дар эљодиёти Лоиќ мушоњида мешавад, бо 

љумлањои пайрави чида такрор омадани пайвандаки ки мебошад” [80, с. 

221, 222, 226, 231]. 

 Академик М. Шукуров  дар асари ба њусни сухан бахшидааш доир 

ба омўхтани баъзе ќолабњои нодири калимасозї таваќќуф намуда, 

таъкид кардааст, ки онњо, мутаассифона, то њол тањќиќ нашудаанд. Аз 

љумла, дар як маврид ў навиштааст, ки “калимасозии бо асоси замони 

гузашати феъл аз њар љињат баѓоят љолиби диќќат аст. Афсўс, ки сайри 

таърихї ва доираи маънињои он њанўз тањќиќ нашудааст. Имони мо  

комил аст, ки агар чунин тадќиќ анљом ёбад, соњиби имконоти фаровон 

будани ин ќолиб маълу м хоњад гашт” [121, с. 108]. Ё ки дар мавриди 

баррасї кардани наќши калимањои мураккаби бисёрљузъа дар 

ѓаномандии таркиби луѓавии забон овардааст, ки “инкишофи 

калимасозї, пайдоиши калимањои мурккаби серљузъ ва афзоиши доимии 

адади онњо як нишонаи тараќќии олии забон буда, ба он иќтидор 

бахшидааст. Ин сарвату ин иќтидорро аз худ ва афзун кардан аз 

муњимтарин вазифањои ќаламкашон аст” [121, с. 112-113]. Ба ин тариќ, 

М. Шукуров дар бораи бар ивази бархе унсурњои луѓавии гаронсохт 

мавриди истифода ќарор додани гунањои зебову нодири онњо, мисли 

сабзгул ба љои гулисабздор,  куртасафед бар ивази духтари 

куртаисафедпўш, газчароѓ ба љои чароѓи бо газ даргиранда,  хидмати С. 

Айнї дар хусуси зам кардани бисёр дурдонањо ба ганљинаи пурсарвати 

калимањои мураккаб  андешаронї кардааст [121, с. 142, 150, 151, 224, 

234].   

 Дар ду  маќолаи забоншинос А. Њасанзода дар хусуси калимањои 

гуногунсохти нодири ашъори шоира Фарзона, амсоли абртар, 

Бухоротар, мантар, субњтарин, гавњардида,  гавњардил, ёќуттулўъ, 
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курсисавор, арзанзамир, ботинмуќаллидон, бохтаљавњар, даѓалолам, 

дурахшонботин, Замзамсиришт, нуртаркиб, оиназамир, фархунданавид, 

субњсиришт, зоњирмусалмон, зоњирмуњаќќиќон, ќиблабарандоз, 

латтабонувон, муханнасботин, маљрорав, саќарботин, хортабиат, 

шабнамнигањон [112, с. 188, 191, 195]; бархе вожањои сохтаву мураккаби 

“Дуди њасрат”-и Бањманёр, монанди њузнистон, темористон,сургар, 

баррагавазн, дарёвод,сабадсуму љорўбдум, ѓариблибос, тарбузшикам  сухан 

рафтааст [113, с. 197]. 

 Њамин гуна андешарониро дар нисбати бархе осори даврони 

асримиёнагї  низ метавон дучор омад . Профессор М. Н. Ќосимова дар 

пажуњиши ба забони асри Х бахшидааш дар ќатори унсурњои луѓавии 

гуногунсохти дар њар давру замон маъмул боз дар хусуси ба назар 

расидани баъзе калимањои сохтаву мураккаби нодир дар ашъори 

бозмондаи Рўдакї (мисли бебуд, беќимат, ношод, барварзидан, баршудан, 

даршудан, даруна, њотамфаш, алињикмат, палолактеѓ, парнихсанг, 

муборакхусрав...), инчунин мавриди истифода ќарор гирифтани ин гуна 

вожањо дар “Шоњнома”-и Фирдавсї (монанди бемар, бепок, ноарз, 

ноњушманд, ночамон, пандманд, ёрманд, бадравон, корварз, сарпос, 

сарфурўш...) мулоњизаронї кардааст [51, с. 389, 393, 400, 402, 497, 498, 

499, 502, 504]. Њамчунин ин муњаќќиќ дар асоси маводи аз дигар осори 

манзуму мансури ин даврон гирдовардааш дар бораи вуљуд доштани 

бархе вожањои ба назари мо камёфти “Њидоят-ул-муталлимин”-и 

Ахвайнии Бухорої (барсў, фурўсў), “Њудуд-ул-олам”-и маљњулмуаллиф  

(бебад),  тарљумаи “Таърихи Табарї” (њамчанд,баноњаќ), А. Балхї 

(дархамидан) низ ишорањои судманд кардааст [51, с. 144, 146, 147, 148, 

161]. 

 Забоншинос С. Њалимов њангоми баррасї кардани вазъи забони 

адабии тољикии давраи Сомониён љо-љо оид ба дучоргардии калимањои 

нодир (монанди жарфо, гургина, њасадгин, тарсгин, бисёрмардум, 

андакхоста, бунафшаораз, рустамдил, њотамљавоиз, тавбашикан, 
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хубдидор) дар осори гуногунжанри ин ќарн ќайдњои љолиб намудааст 

[105, с. 44, 45, 71].  

 Дар асари дигари забоншинсои мазкур низ дар радифи воњидњои 

луѓавии дар њама гардишдошта инчунин вожањое оварда шудаанд, ки 

дар таърихи забони тољикї камназир мебошанд. Аз љумла, муњаќќиќи 

номбурда дар як маврид дар бораи унсурњои луѓавии аз љониби ањли 

адаби садањои X-XII  эљодгардида навиштааст, ки “аз як тараф, дар 

забони назм таъсири лексикаи баъзе мањалњо мушоњида шавад, аз 

тарафи дигар, худи шоирон аз захираи мављудаи забон калимањои дигар 

(равоком, маъвогањ, сарвин, ростин, доягонї, дўстгонї, мењргонї, 

тарсгорї, душманком, дўстком, комгорї, пазируфтагорї) сохтаанд” [106, 

с. 26]. 

 Муњаќќиќ аз ашъори Адиб Собир, Асириддини Ахсикатї, Низомї 

ёдовар гардида, як силсила вожањои мураккабро зикр кардааст ва таъкид 

намудааст, ки “...онњоро ё шоирон аз забони гуфтугўи мардум 

гирифтаанд ё худашон сохтаанд” [106, с. 27]. 

 Дар мавридњои дигар низ С. Њалимов дар хусуси мањсули 

тафаккури ањли адаб будани њиссае аз унсурњои луѓавиро таъкид 

намуааст. Аз љумла, њагоми тањлили забони осори динї ва сўфиёнаи 

ќарнњои XI -XII овардааст, ки “баъзан дар осори динї ва сўфиёна 

калимањои мураккаберо метавон дид, ки шояд муаллифи асар сохта 

бошад: камранљ, салоњљўй, бисёртоат, андакзиллат, андакфузун, 

накўкирдор, кўтоњтамаъ, забонхуш, пешоникушода” [106, с. 65]. 

 Профессор С. Сабзаев низ дар як фасли асари ба забону услуби Љ. 

Балхї бахшидааш дар бораи њунари забондонии муаллифи чанд осор, аз 

љумла “Маснавии маънавї” андеша ронда овардааст, ки “шоир дар 

истифодаи њамаи воситањои забонї эљодкорона муносибат намуда, дар 

ин соња навоварињо њам кардааст...Эљодкорию навоварии Мавлавї дар 

соњаи вожасозї низ назаррас аст. Шоир баъзе калимањое сохтааст, ки 

шояд хоси ў бошанд, аз ин рў, дар осори дигар ќаламкашон ё тамоман 

истифода намешаванд ё ба нудрат корбаст гардидаанд” [82, с. 503-504]. 
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Баъдан ў унсурњои луѓавии навъи лангона, кашона, мантар, иљрохўр, 

иљродењ, нодирбода, шакарнавард, берунсў, хунукљон, ришговї ва м. и. – ро 

оварда [82, с. 504, 505-506], дар охир таъкид кардааст, ки “ў (Мавлавї- Љ. 

С.) баъзе вожањоро дар ашъори худ истифода намудааст, ки хеле 

нодиранд ва дар осори хаттии забони тољикї њам хеле кам истифода 

гардидаанд” [82, с. 506]. 

 Профессор А. Њасанзода аз тањлили забони яке аз осори ќадими ба 

мавзўи динї бахшидашуда- тарљумаи «Тафсири Табарї» ба хулосае 

омадааст,ки дар асари мазкур миќдори фаровони вожањои сохта, 

мураккаб ё омехтае дучор меоянд, ки дар адабиёти классикї назири онњо  

кам ба назар мерасанд. Бино ба ишораи муњаќќиќи номбурда чунин 

унсурњои луѓавї дар давраи њозираи инкишофи  забони тољикї ќариб 

истифода намешаванд. Ў њамчун намуна калимањои бистаргоњ, 

вошудангоњ, даровардангоњ,  будангоњ, гўспандсарой, бартанї водигоњ, 

њаќманд, огоњманд, писарина, пойчазор, чароистон ва м. и. – ро 

овардааст [109, с. 65].  

 Њамин муњаќќиќ инчунин рољеъ ба вожањои нодири бо ёрии 

пешванду пасвандњо бунёдгардида дар “Маснавии маънавї”-и Љ. Балхї, 

монанди нестваш, зоѓваш, оњанваш, габрваш, хомўшваш, ѓайбваш, 

њаётистон, айбистон, ќандистон, љуѓдистон, рашкманд, ѓадрманд, 

муздманд, мењрманд, фикргоњ, гўшвар, давона, макрнок, мункирнок ва 

дањњои дигар назарашро изњор карда, ткъид намудааст, ки “...бархе аз 

онњо, ба назари мо, танњо хоси услуби Мавлавист. Аз љониби 

фарњангномањои комилтарини бароямон дастрас зикри шоњиди фаровон 

танњо аз Мавлонои Балх метавонад чунин њадсро ќавї гардонад” [97, с. 

130]. Баъдан ў доир ба феълњои сохтаи маснавии мазкур, мисли 

водонистан, вобурдан, вопурсидан, вољањидан, инчунин вожањои 

мураккабсохти навъи сустчашмон, хортан, љонпардоз ва м. и. 

анденашаро кардааст [11, с. 130-132].  

 Њамин гуна ќайду ишорањоро дар хусуси забони таърихномањо низ 

метавон вохўрд. Чунончи, рољеъ ба корбурди ин гуна унсурњои нодири 
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луѓавї дар тарљумаи “Таърихи Табарї” забоншинос Б. Ќосимов 

навиштааст: «Бояд гуфт, ки «Таърихи Табарї»-и Балъамї чун яке аз 

барљастарин асарњои насрии асри Х дар худ бисёр хусусиятњои муњимми 

луѓавии он давраро инъикос кардааст. Баъзе луѓатњои нодиртарини он 

замонро метавон аз матни Балъамї пайдо кард, ки дар сарчашмањои 

дигар ањён-ањён вомехўранд ё тамоман вонамехўранд» [49, с. 47]. 

 Муњаќќиќ А. К. Арендс низ њамин гуна вижагии забони 

таърихномаи Байњаќиро таъкид намуда фармудааст, ки “наќли 

Абулфазли Байњаќї дар байни насри куњан басо аљиб буда, робитаи 

пайвасту тобеи байни љузъњои љумлањои тафсилии асараш мураккаб аст. 

Муаллиф бо маќсади ба таври равшану возењ ифода кардани матлаб ва 

ба андешаи зикри хислати ашхоси дар таърихнома амалкунанда ба 

гардиш вожаву иборотеро ворид менамояд, ки то ў касе ба кор набурда буд 

(таъкиди мо-С. Љ.)” [1, с. 18]. 

 Тањлилу муќоиса нишон медињад, ки чунин ибораву ифодањо аз 

љињати замони имтидодашон ягона набуда, бархе танњо як давраи 

муайян гардиш карда, сонї фаромўш гардиданд, ќисми дигарашон низ 

агарчи дар он шакли собиќашон аз хотирњо хориљ шуданд, вале дар 

шакли ба таври љузъї ё љиддии тањаввулёфтаашон то њол истифода 

мешаванд. Одатан чунин иборањо монанди ташбењу тамсил, чунон ки М. 

Бањор ишора менамояд, “аз ќадимтарин замонњо дар адабиёти ориёї 

(њиндуэронї) маќоми шомихе дошта ва бунёди адабиёти њиндиву эронї 

бар он будааст” [235, љ. 2, с. 300]. 

 Вобаста ба ин масъала бояд афзуд, ки дар њар кадом 

таърихномањои садањои X-XIII миќдори ВФ ба андозаи гуногун ба кор 

рафта, аз асри Х ба баъд тадриљан миќдори корбурди онњо афзудааст. 

Сабаби чунин њолат ба тадриљан суръат гирифтани таќлид ба насри 

фаннии араб, ки оѓозаш дар ќарни Х дар Баѓдод шуруъ гардид,  робита 

дошта, он баъдан пас аз ќарне дар Хуросон густариш пайдо намуд. Инро 

метавон дар мисоли ќиёси забони ду таърихнома: “Таърихи Байњаќї” ва 

“Таърихи Систон” нишон дод, яъне асари аввал чањор сол ќабл аз дуюм 
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таълиф шудааст, аммо дида мешавад, ки  дар таърихномаи Байњаќї 

теъдоди “њикоёту тамсилњо ва ашъоре, ки муносиби таърих ва барои 

шоњид ва муддао ва афзунии панду ибрат овардааст” бештар аст. Агарчи 

корбурди он мисли осори даврони минбаъда ба њадди ифрот нест, “аммо 

ифтитоње аст дар овардани амсол ва зикри шавоњиди шеърї...” [235, љ. 2, 

с. 86-87]. 

 Истифодаи ИФ-ро дар ќатори дигар сарватњои луѓавии мардумї на 

танњо дар таърихномањои бо забони форсии тољикї таълифшуда дучор 

мегардем, балки ин гуна хусусият хоси осори тарљумавї низ њаст, зеро ин 

навъи таълифот танњо тарљумаи њарф ба њарф аз забони бегона набуда, 

онњоро мутарљимон бо назардошти табиати забони модари  хеш аз як 

забон ба забони дигар баргардонидаанд. Дар бораи сифати тарљумаи  

яке аз чунин осор- “Таърихи Табарї” донишманди эронї М. Бањор 

навиштааст, ки “ин китоб ба форсии њар чї некўтар тарљума шуда 

(таъкиди мо-Љ. С.)” [235, љ. 2, с. 29]. 

 Табиист, ки забони осори дар муддати беш аз се ќарн 

таълифгардида баробари умумият боз аз њамдигар бо сабку услуби 

алоњидаашон тафовут доранд, вале дар маљмуъ онњо идомаи якдигар 

буда, муаллифон бисёр вижагии забони даврони куњанро давом додаанд. 

Дар байни ин гуна осор “Таърихи Байњаќї” маќоми хоссаеро дорост. 

Таърихномањои пас аз он таълифёфта, чун  “Зайн-ул-ахбор”-и Гардезї 

“ба забони форсии бисёр пухтаву равон ба сабки ќадим тањрир шуда...” 

[235, љ. 2, с. 67], дар муќоиса ба забони Байњаќї ба сабки Балъамї бештар 

шабоњат дорад. Сабаби чунин њолатро М. Бањор дар он дидааст, ки 

таќлиди шеваи Байњаќї ба воситаи “мухтассоте... душвор будааст, вале 

таќлиди шеваи ќадим барои мутарассилон, хосса афсонанависон ва 

муаррихон осонтар менамудааст, бинобар ин, дар “Искандарнома” ва 

кутуби дигар аз шеваи Байњаќї чашм пўшида ва ба сабки ќадим 

таваљљуњ шудааст” [235, љ. 2, с. 101]. 

  Бояд гуфт, ки њар кадоме аз чунин осор дар истифодаи ВФ низ аз 

якдигар тафовутњои муайян доранд. Агар кулли ин гуна унсурњои 
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луѓавии таърихномањои садањои зикргардидаро аз назари тањлил 

гузаронем, онњоро метавон ба ду дастаи калон људо кард: 1.ВФ-е, ки мо 

шарњашонро аз фарњангномањо пайдо кардем; 2. онњое, ки тафсирашон 

аз њељ кадом маъхаз дастрас нагардиданд. Дар љараёни тањлил њар 

каломи чунин ВФ, дар навбати худ, ба чанд дастаи дигар таќсим карда 

шуданд.  

 

6.1. ВФ-ии дар фарњангномањо шарњёфта 

 Тањлили кулли ин гуна воњидњои луѓавии дар осори таърихии ин 

даврон истифодагардида гувоњи он аст, ки кулли  онњо дар заминаи 

калимањои аслии тољикї ташаккул ёфта, шумори чунин унсурњои 

устувори аз њисоби вожањои мансуб ба забонњои мухталиф бунёдёфта 

кам ба мушоњида мерасанд. 

 Чунин ИР аз лињози дараљаи корбурдашон шабењи њамдигар 

набуда, ќисме дар таълифоти аксари ањли адаб дучор меоянд, њиссаи 

дигар танњо хоси як таърихнома њастанд. 

 ИР-и дар осори дигар адибони гузашта мавриди истифода 

ќарордошта, дар навбати худ, боз ба се даста таќсим мешаванд: 

 

 6.1.1. ВФ-ии танњо дар як таърихномаи садањои X-XIII мустаъмал 

 Дар радифи ИР-и дар аксар таърихномањо вуљуддошта онњое низ 

мављуд мебошанд, ки танњо аз љониби муаллиф ё мутарљими ин ё он 

таърихнома истифода шудааст. Лозим ба таъкид аст, ки теъдоди чунин 

ИР басо кам  мебошад. Ин љо ба сифати намуна метавон ибораи дастзад 

карданро ёдовар шуд, ки дар тарљумаи “Таърихи Табарї” ба кор 

рафтааст: Чун хурмо дастзад кардандї ва бидаравидандї, нимаи он 

бидоданд [3, љ. 2, с. 847]. 

 А. Дењхудо дар моддаи дастзади луѓатномааш маънои вожаи мазкурро  

“дастзада, ба даст ламс карда, чалондан ба даст” шарњ додааст. Баъдан 

чун далел ду љумла овардааст, ки яке аз “Муншаот”-и Хоќонї ва дигаре 

љумлаи зикргардидаи  тарљумаи “Таърихи Табарї” аст [277, љ. 7, с. 9548]. 
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 Бархе аз ин навъи иборањо баъдан бакуллї аз забони тољикї хориљ 

гардиданд, њиссаи дигарашон агарчи ба он гунаи дар таърихномањо 

забтгардида ба назар намерасанд, аммо дар намуди дигар байни мардум 

гардиш доранд. Чунончи, корбурди ибораи дег ба касе бисёр ба љўш 

наёмаданро дар таърихномаи Абулфазли Байњаќї дучор мешавем: 

Багтуѓдї гуфт: «Ман бандаи фармонбурдорам, аммо гуфтаанд, ки дег ба 

њанбозон бисёр ба љўш наёяд, тане чанд номзаданд дар ин лашкар аз 

солорони номдори мањмудї ва чанде баркашидагони худованд љавонони 

корнодида ва мисол бояд, ки яке бошад ва сипањсолор дињад…» [2, c. 

515]. 

 А. Дењхудо дар “Амсолу њикам”-аш шакли дег ба ду тан андар љўш 

наёядро тазаккур дода, баъдан руљуъ намуданро ба ибораи обанбори 

шулуѓ кўза бисёр мешиканад таќозо намудааст [276, љ. 2, с. 832]. 

 Њамин муњаќќиќ ва луѓатшинос дар љои дигар ибораи дег ба 

њанбозон бисёр ба љўш наёядро зикр намуда, љумлаеро аз “Таърихи 

Байњаќї” ба сифати далел овардааст. Ба љуз ин, шоњиди зерро бидуни 

ишораи маъхаз овардааст: Чун шуѓле фармої, ду танро мафармой, то 

халал аз шуѓлу фармони ту дард бувад, ки гуфтаанд: “Дег ба ду тан андар 

љўш наёяд [276, љ. 2, с. 832].  

 Њар ду ибораи фавќ, ба гумони мо, муродифи таъбири хонае, ки ду  

кадбонуст, хок то зонуст мањсуб мегардад [276, љ. 1, с. 2]. Дар забони 

муосири тољикї гунаи хона бо ду кадбону норўфта мемонад гардиши 

фаъол дорад. 

 Ба ин тариќ, зикру ташрењи ин гуна иборањоро наметавон аз аксари 

фарњангномањо пайдо намуд. Аз рўйи мушоњидањои мо, фаќат А. 

Дењхудо иддае аз онњоро ё дар “Луѓатнома”-аш, ё дар “Амсолу њикам”-

аш ба таври мухтасар шарњ дода, дар таќвияти андешааш аз як-ду 

сарчашма байт ё порчаи шоњид овардааст. Чунончи, Абулфазли Байњаќї 

дар як маврид ибораи намади асби касе хушк нашуданро мавриди 

истифода ќарор додааст: …ў худ ба саодат бозгашт ва то он худованд 
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бирафтааст, ин худованд њељ наёсудааст ва намади асбаш хушк 

нашудааст… [2, c. 67-68]. 

 А. Дењхудо дар “Амсолу њикам”-аш гунаи намадзин хушк 

ношуданро зикр карда, маънояшро “бе оромишу ѓунудан дар манзиле 

барои манзили дигар бардоштан” эзоњ додааст [276, љ. 4, c. 1834]. 

 Ба ин тариќ, дар таърихномаи Байњаќї ибораи забон дар дањони 

якдигар доштанро, зоњиран, ба маънои “муттањид шудан” ба кор 

рафтааст: …ин падариён нахоњанд гузошт, то худовандро муроде барояд 

ва ё моле ба њосил шавад ва њамагон забон дар дањони якдигар доранд ва 

амир бонг бар эшон зад ва хору сард кард [2, c. 132]. 

 Дар “Амсолу њикам”- Дењхудо шакли то андозае дигари ин ибора - 

забон дар дањони касе гузоштан зикр ёфта, маънояш “касеро ба гуфтани 

чизе, ки намехоста ё мутанаббењ набудааст, водоштан” ишора 

гардидааст [276, љ. 2, c. 893], вале гунаи фавќи ибораи ёдшуда дучор 

нагардид.  

 Ин навъи иборањо намунањои дигаре низ доранд, ки яке аз онњо 

забон баста будан аст. Дар ФЗТ дорои ду маъно будани ин ибора ишора 

шудааст: 1) хомўш будан, сухан нагуфтан, гап назадан; 2) хомўш 

кунонидан, сокит кардан. Мураттибони фарњанги мазкур барои маънои 

аввал аз Соиби Табрезї ва барои маънои дуюм байтеро аз “Бањори 

Аљам” зикр кардаанд [266, љ. 1, с. 425].  

 А. Дењхудо низ шакли забон бастанро оварда, бо такя ба чанд 

фарњангномаи ниёгон маънояшро: 1) киноя аз хомўш кардан, сокит 

намудан (аз Саъдї, Зуњурї, Машраб); 2) киноя аз хомўш шудан шарњ 

дода, пас аз эзоњи маънои дуюм гуфтаи муаллифи “Фарњанги Онандрољ” 

асос карда ќайд намудааст, ки “...ва ин аз хасоиси лафзи бастан аст, ки ба 

маънии лозим ва мутааддї њар ду омада ва мустаъмал мешавад” [277, љ. 

8, с. 12641]. Вале худи Дењхудо дар њошияи луѓаташ пиндори соњиби  

“Фарњанги Онандрољ”-ро ѓалат шуморида таъкид мекунад, ки  “масдари 

бастан ба маънои лозиму мутааддї истеъмол намешавад, балки њамеша 

мутааддї ба кор меравад, нукта дар ин љо аст, ки гоњ сухангў аз бастани 
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забони худ сухан  мегўяд ва гоњ аз бастани забони дигарон ва бастани 

дигарон забони ўро ва чун сурати нахуст муродиф бо хомўш шудан  аст, 

соњиби Онандрољ дар иштибоњ афтода онро лозим тасаввур кардааст” 

[277, љ. 8, с. 12641-12642].  

Муаллифи “Луѓатнома” барои маънои хомўш шудан фаќат аз Хоќонї як 

байтро зикр намудааст. Дар љумлаи зерини Байњаќї ИР-и зикргардида 

ба маънои хомўш будан ба кор рафтааст: Ва њунари бузургтари амир 

Абулаббос он буд, ки забони он баста буд аз душному фањшу хурофот [2, 

c. 704]. 

 Ба чунин маъно ИР-и мазкурро њанўз Рўдакї дар шакли забон ба 

банд будан истифода намудааст: 

Замона гуфт маро: “Хашми хеш нигоњ дор, 

Киро забон на банд аст, пой дар банд аст” [266, љ. 1, c. 426]. 

 Хеле нодир ва хоси забони таърхиномањои алоњида будани иддае аз 

чунин ИР-ро аз ин нукта низ метавон эњсос намуд, ки онњо дар 

луѓатномањои бароямон дастрас ба шаклњои дар осори таърихї 

зикргардида дучор нашуданд. Масалан, дар як маврид дар тарљумаи 

“Таърихи Табарї” ИР-и ба забон бинавохтан истифода шудааст. А. 

Дењхудо агарчи маънои худи феъли навохтанро “...аслан ба маънии 

навозиш кардан, даст кашидан, задан (?), ...задани яке аз олоти мусиќї” 

шарњ додааст [277, љ. 14, c. 22775], аммо доир ба ИР-и мавриди тањлил 

ишора накардааст.  

 Дар љумлаи зери тарљумаи “Таърихи Табарї”  ба забон бинавохтан 

ба маънои “навозиш кардан” мустаъмал шудааст: Ва Усомаро ба забон 

бинавохт ва чарб гуфту дуо кард. Ва Усома берун омад. Ва мардумон 

сози роњ њамекарданд ва ба лашкаргоњ берун њамерафтанд [3, љ. 2, с. 911].  

 Ибораи забон фарои касе кардан низ аз њељ фарњангномаи  мавриди 

такяамон пайдо нашуд. Байњаќї ин ИР-ро дар ифодаи мафњуми “ѓайбат 

кардан” ба кор бурдааст: Ва чунин њикоятњо аз бањри он орам, то тоинон 

зуд-зуд забон фарои ин подшоњи бузург Масъуд накунанд ва сухан ба њаќ 

гўянд… [2, c. 302]. 
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 ИР-и хурмо ба Басра бурдан ва хурмо ба Њаљар бурдан низ дар 

радифи њамин гуна ИР-и нодир ќарор доранд, ки њар ду шакл маънои 

“кори бефоидаро анљом додан”-ро доранд. Дар фарњангномањои ба мо 

дастрас гунаи хурмо ба Басра бурдан њамчун мувозии ибораи зира ба 

Кирмон бурдан ишора гардида, аз бархе таърихномањои мавриди тањлили 

мо, мисли “Таърихи Байњаќї” ва осори адибоне, чун Саної, Имомии 

Њиравї, Мухторї, Даќиќї шоњид зикр шудааст [277, љ. 6, с. 8529; 266, љ. 

2, с. 509], вале истифодаи гунаи хурмо ба Њаљар бурданро мо аз њељ яки 

чунин луѓатномањо пайдо накардем. Гунаи хурмо ба Басра бурдан дар 

“Таърихи Байњаќї” ва шакли хурмо ба Њаљар бурдан дар тарљумаи 

“Таърихи Яминї” ба ќайд гирифта шуд: Ва ахбори Маъмун ва Иброњим 

пеши чашм ва хотири худованд аст, муњол бошад маро, ки аз ин маонї 

сухан гўям, ки хурмо ба Басра бурда бошам [2, c. 218]. Ва Абуљаъфар 

њикоят кард, ки: “Чун он туњаф пеши Соњиб бурдам ва аз забони Абуалї 

бар сари он узр хостам, дар забони ман омад, ки мо дар њамли ин 

бизоати музљот ба њазрати Кофийй-ул-куффот онро монем, ки хурмо ба 

Њаљар барад” [13, с. 85].  

 Тањиягари матни кириллии тарљумаи “Таърихи Яминї” дар 

њошияи асар ќайд кардааст, ки “Њаљар номи шањрест дар Яман, ки 

ватани  хурмост. Ин масали маъмули арабист, мисли зира  ба Кирмон 

бурдан, лаъл ба Бадахшон бурдан, филфил ба Њиндустон бурдан” [13, с. 85].  

 Бархе аз ин гуна иборањо агарчи дар осори мансуб ба жанрњои 

дигар низ мушоњида мешаванд, вале маънояшон бо маънои дар 

таърихномањо  истифодагардида мувофиќат намекунанд. Масалан, 

муаллифи “Таърихи Байњаќї” дар љумлаи зер ибораи њалќа барафкандан 

ва бар дар заданро ба кор бурдааст: Ман нома набиштам ва вай онро ба 

хатти хеш устувор кард ва харита карданд дар аскудори Гузгонон 

нињоданд ва њалќа барафганду бар дар заданд ва гусел карданд [2, c.439].  

 Дар ФЗТ шакли њалќа бар дар задан ба маънои “дарро кўбидан” 

зикр шуда, байте аз Мавлавї оварда шудааст [266, љ. 2, с. 722]. А. 

Дењхудо бо такя ба ќавли муаллифи “Фарњанги Онпндрољ” ба таърихи 
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пайдоиши ИР-и зикргардида дахл карда овардааст, ки “...он чунон 

бувад, ки танга оњаниро бар тахтаи дар бо мех бидўзанд, то агар касе бар 

дари он хона ояд ва хоњад, ки аз омадани худ соњиби хонаро огоњ созад, 

њалќаро бар он тангаи оњан бизанад” [277, љ.6,  c.8062]. 

Аммо аз маънои љумлаи фавќ аён аст, ки Абулфазли Байњаќї ибораи 

зикршударо ба маънои тазаккурёфта мавриди истифода ќарор 

надодааст. М. Бањор ИР-и фавќро аз љумлаи услуби хоссаи Абулфазли 

Байњаќї њисобида навиштааст, ки “ин ва монанди ин истилоњоти хосе 

аст, ки дар Байњаќї дида мешавад ва махсусан дар ин истилоњот ањли 

тањќиќ њайронанд, он чї мусаллам аст, ин аст, ки њар љо, ки муродаш 

расидани номањои муњим ва умдаи давлатї аст, ин истилоњро баён 

мекунад” [235, љ. 2, c. 97]. 

 Ба тахмини мо, ибораи тазаккурёфтаро муаллифи таърихномаи 

ишорашуда ба маънои “муњру мањкам кардани нома” ба кор бурдааст. 

 Теъдоди ин гуна иборањо танњо бо шоњиди фавќ мањдуд нашуда, 

теъдоди муайянеро дар бар мегиранд. Масалан,  дар “Зайн-ул-ахбор”-и 

Гардезї хонанда бо ВФ-и касеро сипарї кардан дучор меояд: Ва нахуст 

мар Абумуслимро Усмон ибни Нањик зад, ки пеш аз он саркаси 

Абумуслим буд ва пас Абулхатиб ал-њољиб шамшер нињод ва 

Абумуслимро сипарї кард [4, с. 157]. 

 Дар ФЗТ ибораи сипарї кардан дар ифодаи маънои “ба охир 

расонидан, тамом кардан, хотима додан” ишора ёфта, байти шоњиде аз 

Рўдакї зикр шудааст [266, љ. 2, с. 243], вале аз мазмуни љумлаи дар “Зайн-

ул-ахбор” зикрёфта аён аст, ки муаллиф сипарї карданро ба маънои “ба 

ќатл расонидан” истифода намудааст. 

 Ибораи љонро гирифтан намунаи дигари њамин гуна ВФ мањсуб 

меёбад: Галадорон биљастанду љонро гирифтанд ва њамчунон астарон ва 

сел говону астаронро даррабуд... [2, c. 314]. 

 Дар “Маснавии маънавї”-и Румї ибораи љон гирифтан маънои 

“зинда шудан; ќувват пайдо кардан; ба љунбиш омадан”-ро дорад [272, c. 

393]: 
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   Љон гирифту бонг зад з-он сабза ў, 

   Ончунон бонге, ки шуд фитнай аду. 

 Дар ашъори шоироне, чун Соиб љон гирифтан маънои «фарањманд 

ва шоду хуррам гардидан»-ро дорад [266, љ. 2, с. 787]. 

 Дар робита бо ду шакли ибораи фавќ: љон гирифтан  ва љонро 

гирифтан ин нуктаро ёдовар шудан мехоњем, ки дар таѓйирёбии маънои 

чунин иборањо на танњо вожањои мустаќилмаънои таркибашон наќш 

доранд, балки дар  љараёнгирии чунин тањаввулот, чунон ки ќаблан ќайд 

гардид, унсурњои ёрирасони дохилашон  низ роли назаррасеро иљро 

менамоянд. Наќши шоистаи чунин гурўњи вожањоро муњаќќиќи эронї М. 

Ќосимї низ ишора кардааст: “Шоёни зикр аст, ки њуруфи изофае 

(вожањои ёвар- Љ. С.), ки дар таѓйири маънои афъол муассир аст, 

умдатан иборатанд аз: аз, бо, бар, ба, дар, ки аз ин миён аз вазъи хос 

дорад, ба ин маъно, ки ѓолибан маънии феълро дар љињати маънии 

аввали он таѓйир медињад” [47, с. 7]. Вале маводи аз осори таърихии 

ќарнњои X-XIII дастрасгардида бармеояд, ки дар ин вазифа пасоянди – 

ро низ наќши ба худ хосеро дорост. Чунончи, дар мисоли боло мањз ба 

туфайли иловагардии пасванди – ро ба вожаи љон маънои ибора дигаргун 

шудааст ва, ба назари мо, Абулфазли Байњаќї ба воситаи ИР-и љонро 

гирифтанро дар баёни маънои “љони худро наљот додан” истифода 

намудааст. 

 Аз назари тањлил гузаронидан ва бо њамдигар муќоиса намудани 

ВФ-и фавќ касро ба андешае водор мекунад, ки бархе аз чунин таъбирот 

дар кулли осори таърихии ќарнњои X-XIII ба таври якранг ва баробар 

корбаст нашудаанд. Аз байни њафт таърихномаи мавриди тањлил аз њама 

беш ИР-и нодир дар “Таърихи Байњаќї” бо хусусиятњои аљибу нотакрор 

истифода шудаанд. Рољеъ ба ин масъала таваќќуф намуда, М. Бањор 

таъкид кардааст, ки дар таърихномаи тазаккурёфта “кинояву истиора... 

зиёд нест, аммо...масал зиёдтар аз кинояву истиора аст” [235, љ.  2, с. 117]. 
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Ин љо муњаќќиќи номбурда зери истилоњи масал, ба фикри мо, њам ВФ, 

њам зарбулмасалу маќолро дар назар дорад, зеро мисолњои 

зикрнамудааш њар ду гурўњи чунин унсурњои забонро дар бар мегиранд. 

 Воќеан, њар нафари таърихномаи мазкурро мутолиакарда, 

бешубња, мафтуни баёни шевою мавзуни муаллифи он мегардад. Ин аст, 

ки ањли тањќиќ, забони асари мазкурро  «устувортарину дилнишинтарин 

осори мансури форсї» [2, с. 3] номида, бо шеър пањлу заданаш ва аз 

шоњкорњои таърихи адаби форсї мањсуб буданашро ишора кардаанд. Аз 

љаззобиву рангинии забони ин асари Байњаќї иддае аз ањли тањќиќ ба 

шигифт омада, дар нисбати забони он истилоњњои «сабки Байњаќї» ва 

“насри байнобайн”-ро истифода намудаанд.  Чунончи, М. Бањор дар як 

маврид таъкид мекунад, ки “Таърихи Байњаќї”-ро бояд ба куллї 

алоњида ва аз кутуби махсуси байн-байн шумурд, зеро, мутаассифона, 

дар шеваи худ мутафаррид ва назираш ноёб аст...” [235, љ. 1, с. 313].  

 Гўё њадафи Байњаќии фарзонаву ватандўст аз таълифи ин асар 

додани љавоб ба ашхосе, мисли  Абурайњони Берунї будааст, ки забони 

форсии тољикиро дар баёни матолиби илмї ољизу нотавон њисобида, 

гуворо будани дашноми арабиро аз ситоиши форсї афзал шуморидаанд 

ва таъкид кардаанд, ки “ин гўиш ба дарди саргузашти хусравон ва 

афсонањои хобовар мехўрад» [217, с. 14]. 

 Муаллифи асари фавќуззикр таърихро ойинаи ибрати инсон ба 

шумор меорад. Ин аст, ки муаллифи асар дар љараёни баёни воќеањо дар 

мавридњои зарурї  ИР-и гуворо ва њатто љумлањои масалгунаеро 

мавриди истифода ќарор додааст.  

 Дар асари номбурда хонанда бо як силсила ВФ дучор мешавад, ки 

онњоро аз дигар осори ниёгон дарёфтан душвор аст. Ин аст, ки соњибони 

фарњангномањо пас аз шарњи ин гуна ВФ фаќат аз “Таърихи Байњаќї” 

шоњид овардаанд. Чунончи, дар як маврид Байњаќї ибораи офтоб то 

соя нагузоштанро ба кор бурдааст: Он чї аз Абулќосим мебояд ситад, 

маблаѓи он бинависад ва маблаѓи он ба Абдус дињад, то ўро ба даргоњ 

оранд ва офтоб то соя нагузоранд, то он гоњ, ки мол бидињад [2, c. 403] 
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 Ибораи фавќ дар шакли тазаккурёфта ва гунаи офтобро то соя 

нагузоштан ба маънои “шитоб кардан, муњлат надодан” дар “Амсолу 

њикам”-и А. Дењхудо зикр гардида, њамчун далел танњо њамин як љумлаи 

болои Байњаќї зикр шудааст [276, љ. 1, c. 38]. 

 Аз тањлили чанд ИР пай бурдан душвор нест, ки онњо аз лињози 

дараљаи корбурд ягона нестанд. Дар ќатори чанде аз ИР-и фавќ таъбири 

чурбак хўрдан аз љумлаи онњоест, ки Байњаќї дар се маврид онро 

истифода намудааст: Ва Арёруќ ин чурбак бихўрд ва афсуни ин марди 

бузургвор бар вай кор кард ва бо вай биёмад [2, c. 197]. Пас аз он чурбаки 

амири Хуросон бихўрд ва чандон истихфоф карда, ба Бухоро омад [2, c. 

262]. Ва ин турки аблањ ин чурбак бихўрду надонист, ки куфрони неъмат 

шум бошад [2, c. 303]. 

 Дар ФЗТ ибораи мазкур «фиреб хўрдан, фирефта шудан» маънидод 

гардида, ба сифати шоњид љумлаи дуюми фавќи «Таърихи Байњаќї» зикр 

шудааст [266, љ. 2, с. 550]. 

 Дар таърихномаи Байњаќї чурбак хўрдан таъбири зидмаънои ба 

шишаи тањї ба хоб карданро дорад: Вазир гуфт: «Ин њама ишва аст, ки 

донанд, ки мо ќасди эшон натавонем кард, яке он, ки ќањт аст дар ин 

навоњї ва лашкар ин љо дароз муќом натавонад кард, то сўйи Хоразм 

кашида ояд ва дигар хасмон андар Хуросон чунин ба мо наздик ва аз 

бањри эшонро омадаем пеш, моро ба хоб карданд ба шишаи тањї [2, c. 

642]. 

 Соњиби “Амсолу њикам” дорои маънои “фиреб додан” будани 

ИР-и фавќро таъкид намуда, њамчун далел  љумлаи  ёдшударо аз  

“Таърихи Байњаќї” овардааст [276, љ. 1, с. 444].  

 Ибораи аз дидаву дандон додан низ дар радифи ИР-и нодире ќарор 

дорад, ки онро низ Абулфазли Байњаќї мавриди истифода ќарор 

додааст: Устодам ба амир руќъате набишт ва бар забони Абдус пайѓом 

дод, ки: «Банда нагўяд, ки њисоби девони мамлакат набояд гирифт  ва 

моле, ки бар ў бозгардад, аз дидаву дандон ўро бибояд дод… [266, c. 402].  
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 Дар “Амсолу њикам”-и А. Дењхудо маънои ин ибора “ба унфу 

карњ чизеро додан” шарњ ёфта, ба сифати шоњид љумлаи фавќи Байњаќї 

зикр шудааст [276, љ. 1, c. 131-132]. 

Муаллифи таърихномаи ёдшуда ибораи номбурдаро боз ба гунаи дигар: 

аз дидаву дандони касе кашидан низ истифода намудааст: Ин мардак моле 

бидуздидаву дар дил карда, ки бибарад ва надонад, ки ман то пеш 

бимирам, аз дидаву дандони вай бархоњам кашид… [2, c. 403]. 

 Бино ба ќайди А. Дењхудо, маънои ибораи мавриди тањлил низ 

“ба љабру ќањр чизеро аз касе ситадан” мебошад. Луѓатнигори зикршуда 

чун далел фаќат љумлаи фавќи таърихномаи Байњаќиро зикр намудааст 

[277, љ. 1, c. 131-132]. 

 Тањлили ВФ-и таърихномањои ин даврон, чунон ки дар боби  

муродифот ишора гардид, касро ба андешае водор месозад, ки бархе аз 

онњо дар ќарнњои асримиёнагї дорои муродифњои фаровоне буда, аз 

байнашон баъдан яке аз онњо дар гардиш боќї монд. Чун намуна ин љо 

зикр намудани ибораи ду теѓ дар як ниём набудан бамаврид аст: 

…молњои ба газоф аз хазоин итлоќ кардан ва бахшидан кай рост ояд, ки 

вай гушода бошад, ки ду теѓ ба њеч њол дар як ниём натавонад буд ва 

натавон нињод, ки нагунљад [2, c. 288]. 

 Муродифи ИР-и мазкур, ки аз байни таърихномањои ин даврон 

фаќат дар “Таърихи Байњаќї” ба мушоњида мерасад, ду подшоњ дар 

иќлиме нагунљанд аст [277, љ. 2, с. 832]. 

 Дар тарљумаи “Таърихи Яминї” дар ду маврид ибораи дандон 

баркандан истифода гардидааст: Ва чун Абулќосими Симљўрї дар 

замони амони Фахруддавла гурехт ва ба вилояти ў илтиљо сохт ва дандон 

аз њудуди Хуросон барканд, ўро ба њудуди Домѓону Ќумису Љурљон 

хонд... [13, с. 111]. Ва надонист, ки шери шарза чун аз њиддати зароват 

чангол ба сайд ёзид, бе маќсуд бознагардад ва мори гурза, ки аз сари 

шиддати њаќд оњанги захм кард, бе ташаффї дандон барнаканад [13, с. 

227].  
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 Ќиёси корбурди ИР-и мазкур бо маводи дар фарњангномањо 

тазаккурёфта нишон медињад, ки Љурфидиќонї ибораи фавќро дар 

ифодаи маънои “ба васвос ва хор-хорї ё њаросу биме дучор шудан” 

корбаст намудааст [13, љ. 2, c.706].  

 Аз шарњи муаллифи “Амсолу њикам” маълум мешавад, ки ин ифода 

боз  дорои муродиф ва ќаринањои кайк дар шалвор афтодан, рег дар кафш 

афтодан, рег дар мўза афтодан будааст [276, љ. 2, c. 887; љ. 3, с. 1260]. 

 Њоло дар забони тољикї ибораи ба пўстини касе кайк даромадан 

мављуд аст. 

 Њамин тавр, дараљаи корбурди ВФ-и нодир дар таърихномањои 

садањои X-XIII ягона набуда, ќисми зиёди онњо дар “Таърихи Байњаќї” 

мавриди истифода ќарор доранд, њиссаи камашон дар “Зайн-ул-ахбор” 

ва тарљумаи “Таърихи Табарї”-ву “Таърихи Яминї” ба кор рафтаанд. 

 Аксари чунин ИР дар фарњангномањои мавриди истифодаи мо 

дучор нашуданд. 

 Дар баъзе осори таърихии ин давра як шакли чунин ИР-и нодир, 

дар дигаре гунаи дигари онњо мустаъмал буда, яке аз онњо аз лињози 

маъмулї назар ба дувумї бартарї дорад. 

 Њоло дар забони тољикї бар ивази бархе аз чунин ИР-и нодир 

муродифашон гардиш доранд, вале њиссаи дигари онњо  комилан аз байн 

рафта, дар давраи имрўза муродиф њам надоранд. 

 Маънои иддае аз ИР-и дар таърихномањои ин давра мустаъмал аз 

маънои дар осори дигари ањли адаби асримиёнагї вуљуддошта фарќ 

мекунад. 

 

6.1.2. ВФ-и дар чанд таърихномаи садањои X – XIII мустаъмал 

 Дучор гардидани гурўње аз ВФ-и дар чанд таърихномаи садањои  X 

– XIII мављуда  маротибаи дигар яке аз хазинањои муњими 

мањфуздорандаи ин гурўњи унсурњои забон будани осори таърихии ин 

давронро исбот мекунад. Тањлил, ќиёс ва љустуљў нишон дод, ки аз байни 

осори мухталифжанр чунин захираи луѓавии забон фаќат дар 
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таърихномањои даврони мазкур ба назар расида, корбурди онњо минбаъд 

дар осори ањли адаби асримиёнагї идома ёфт. Оби рехта ба кўза натавон 

бурдан дар радифи њамин гуна ВФ ќарор дошта, он муродифи таъбироте, 

монанди пушаймонї суд надоштан, тир аз камон љастан аст: Ва баъд аз 

инќишоъ абри тамаи борон доштан муњол аст ва чун девор бияфтод, 

баъд аз он гард бархостан номумкин аст ва аврати занро бипўшонидан 

пас аз он ки манзури чашмњои аљониб ва мањорим шуд, чї асар аз 

мастурї монад? Обе, ки рехта шуд, бо кўза натавон бурд [13, с. 322]. 

 Дар бархе фарњангномањо гунаи  оби рехта бо кўза наёяд ишора 

гардида, он «оби рехта љамъ нагардад» ташрењ шудааст ва чун шоњид 

љумлае аз «Таърихи гузида»-и Њамдуллоњи Муставфї ба ќайд омадааст 

[276, љ. 1, с. 11]. 

 Њиссае аз ИР-и дар чанд таърихномаи ќарнњои мавриди тањлил 

мустаъмал бо њамон шаклашон дар осори дигари асримиёнагї ба назар 

намерасанд, вале аз љониби муаллифони ин гуна осор гунањои ба онњо 

наздик мавриди истифода ќарор дорад. Чунончи, Абулфазли Байњаќї 

дар як маврид ибораи феълии сари љони хеш гирифтанро ба кор 

бурдааст: Низ кас ба кас нарасад ва њар кас сари љони хеш гирифт ва 

молеву таљаммулеву олате бад-он азимї ба дасти мухолифони мо 

уфтод… [2, c. 519].  

 Дар ФЗТ ибораи сари худ гирифтан / сари хеш гирифтан омада, 

маънояш “аз пайи кори худ рафтан” ќайд шудааст ва мураттибон чун 

шоњид як байти Саъдиро зикр кардаанд [266,  љ. 2, c. 197]. 

 Њаёт Неъмат дар «Маснавии маънавї» корбурди ибораи сари худ 

гирифтанро дар ифодаи маънои «аз бањри њама чизу моли дунё ва хонаву 

манзил гузашта, тарк карда рафтан» ёдовар шуда овардааст, ки 

«таъбири мазкур, ки махсуси забони зиндаи гуфтугўии тољикї асту аз 

љумла, дар Самарќанд имрўз њам бисёр маъмул аст, дар њеч як фарњанг 

оварда нашудааст» [272, c. 261, 353]. 

 Ба ин тариќ, дар осори таърихии даврони мазкур ИР-и баъдан низ 

дар њамон шакл ё гунаи таѓйирёфта дар гардиш вуљуддошта фаровон 
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дида мешавад. Чунончи, Абулфазли Байњаќї дар як маврид ИР-и 

моњиеро монистан аз об бияфтода ва дар хушкї мондаро истифода 

намудааст: Аз устод Абдуррањмони Ќаввол шунудам, ки чун лашкар аз 

Тагинобод сўйи Њирот рафтанд, ману монандаи ман, ки хидматгорони 

амир Мањмуд будем, моњиеро монистем аз об бияфтода ва дар хушкї 

мондаву ѓорат шудаву бенаво гашта… [2, c. 115]. 

 А. Дењхудо  агарчи ИР-и болоро ба њамон гунаи фавќ ёдовар 

намешавад, вале шакли моњї аз дарё дар сањро фитоданро зикр намуда, 

байтеро аз “Ихтиёрот”-и Алии Њамадонї овардааст: 

  Моњї аз дарё чу дар сањро фитад, 

  Метапад то боз дар дарё фитад [276, љ. 3, с. 1395]. 

 Маънои “бо каси аз худ тавоно ситеза намудан”-ро соњиби 

таърихномаи ишорагардида ба тавассути ИР-и бо шер чахидани рўбоњ 

баён кардааст: Ва чокарону бандагонро забон нигоњ бояд дошт бо 

худовандон, ки муњол аст рўбоњонро бо шерон чахидан [2, c. 231]. 

 Ин ИФ-ро низ мо аз осори дигар ањли ќалам ба њамин гуна дучор 

нашудем. А. Дењхудо дар “Амсолу њикам”-аш љумлаеро аз таърихномаи 

Байњаќї зикр намудааст, ки дар он мувозии ба ибораи фавќ наздики ИР 

омадааст, аммо худи ибораи тазаккурёфта мушоњида нашуд: Рўбоњонро 

зањра набошад аз шери хашмолуд, ки сайди гавазнон намояд [276, љ. 2, c. 

875]. 

  Њаёт Неъмат дар “Маснавии маънавї” корбурди муродифи он- бо 

думи шер бозї карданро ёдовар шудааст [272, c. 349]. 

 

6.1.3. ВФ-ии дар осори  њама даврон мустаъмал 

 Тањлил ва муќоисаи дараљаи корбурди ВФ-ии дар таърихномањои 

садањои X-XIII мавриди истифода ќароргирифта нишон медињад, ки аз 

байни дигар навъњои ин гуна ИР бартарии онњое мушоњида мешавад, ки 

аз нахустасрњои миёна сар карда, то дер гоњ дар гардиш ќарор доштаанд. 

Чунин тахмини моро ин нукта собит месозад, ки мураттибони 

фарњангномањо дар љараёни шарњи ин гурўњи ИФ аз осори адибони 
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даврони мухталифи инкишофи забони форсї-тољикї байту љумлањои 

фаровоне овардаанд. Чунончи, дар таърихномањо мафњуми “таслим 

шудан, сар фуровардан” ба тавассути ИР-и сипар бияфкандан ифода 

шудааст: Ва маншур бар се даста коѓаз ба хатти ман муќармат набишта 

шуд ва онро пеши амир бурду бихонд ва сахт писанд омад ва аз он 

маншур нусхатњо набишта шуд ва Тоњир ба якборагї сипар бияфганду 

андоза ба тамомї бидонист [2, c. 196]. 

 Дар ФЗТ ифодаи мазкур дар шаклњои сипар андохтан / афкандан 

“ољиз шудан; таслим шудан” зикр гардида, муќобили сипар ангехтан 

“ѓолиб шудан” буданаш ишора шудааст ва њамчун шоњид аз Саъдиву 

Сайидо чанд байт омадааст [266, љ. 1, с. 242]. 

 А. Дењхудо низ дар “Амсолу њикам” ин ИР-ро дар ду ќарина: сипар 

афкандан ва сипар андохтан ба маънои фавќ  шарњ додааст. Бино ба 

ишораи ў, ибораи мазкур дар осори ниёгон серистеъмол буда, онро 

шоироне, амсоли Саної, Фаррухї, Масъуди Саъд, Саъдї, Муиззї, 

Сўзанї, Муљирии  Байлаќонї, Хољу ба кор бурдаанд [276, љ. 2, с. 943]. 

 Ба назари мо, ИР-и зикрёфта шояд шакли тахфифёфтаи сипар бар 

об афкандан ё сипар бар об андохтан бошад. Соњибони бархе 

фарњангномањо низ дар як маврид њамин гунаи онро ёдовар гардида, 

маънояшро “таслими хасм шудан, ба бартарии душман хасту шудан” 

эзоњ додаанд [276, љ. 2, с. 944]. 

 Иддае аз чунин унсурњои забон ба андозае нодиранд, ки дар назари 

аввал ИФ будани онњоро эњсос кардан душвор аст. Аз буни дандон дар 

радифи њамин гуна иборањо ќарор дорад: Ва он Сипоњон вайро басанда 

бошад ба халифатии мо ва солору кадхудое, ки имрўз фиристем, бар сару 

дили вай бошад ва Раю Љибол моро бошад ва Писари Коку аз буни 

дандон сар ба зер медорад [2, c. 317]. 

 Чунон ки дида мешавад, дар љумлаи фавќ ду ИР: аз буни дандон ва 

сар ба зер доштан ба кор рафтааст. Маънои ибораи дуюм «мутеъ будан» 

аст, аз буни дандон бошад, дар ФЗТ «бо раѓбати тамом, аз таги дил» 

шарњ ёфта, аз Хоќонї байти шоњид оварда шудааст [266, љ. 1, c. 212]. 
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 А. Дењхудо низ ИР-и мазкурро ба маънои ишорагардида ќайд 

мекунад ва аз Саної, Хоќонї, Н. Хусрав, Салмони  Соваљї, Манучењрї, 

Сўзанї ва дигарон як силсила байт меорад [276, љ. 1, с. 106-107]. 

 Чунон ки мушоњида мегардад, доир ба баъзеи чунин ИФ иддае аз 

соњибони фарњангномањо танњо аз як адиб шоњид овардаанд, вале 

мураттибони дигар луѓатномањо аз чанд ањли адаб силсилаи байтњоро 

зикр намудаанд. Масалан, дар таърихномањо маънои “сухани бефоида ва 

бењуда гуфтан; њарзагўйї кардан”  бо ёрии ИР-и жож хойидан ифода 

шудааст: Ва вай рўй ба Хоља карду гуфт: «Зиндагонии Хољаи бузург 

дароз бод, ба рўзгори султон Мањмуд ба фармони вай дар боби Хоља 

жож мехоидам, ки њама хато буд [2, c. 237]. Ва мешунавем, ки тане чанд 

ба боби эшон њасад менамоянд ва жож мехоянду дили эшон машѓул 

медоранд [2, c. 280]. 

 Агар муаллифи “Амсолу њикам” рољеъ ба ин ибора фаќат аз Рўдакї 

як байт зикр карда бошад [276, љ. 2, с. 937], пас дар ФЗТ ба сифати далел 

аз Хоќонї ва Љомї байтњои шоњид оварда шудаанд [266, љ. 1, c. 422]. 

 Агарчи бархе аз чунин ИР дар осори ниёгон гунањои мухталиф 

доранд, аммо корбурди гунаи дар таърихномањо мустаъмалро дар онњо 

дучор нашудем. Чунончи, Абуалии Балъамї дар як маврид барои 

ифодаи мафњуми “дарди бадро давои бад” ибораи оњанро љуз оњан 

натавон буридан мавриди истифода ќарор додааст: Чун ўро азл кард, як 

соли тамом наистоданд, то биёмаданд ва ўро бар он њол бикуштанд. 

Оњанро љуз оњан натавонад буридан [3, љ. 2, с. 1242]. 

 Бо вуљуди аз љониби А. Дењхудо зикр гардидани се мувозии ибораи 

фавќ: оњан ба оњан тавон кўфт, оњан ба оњан нарм шавад, оњанро ба оњан 

нарм кунанд  шакли дар тарљумаи “Таърихи Табарї” тазаккурёфта 

ишора нашудааст. Мураттиби “Амсолу њикам” барои се шакли 

зикргардида аз Хоќонї, Ф. Гургонї, Низомї ва Њазрати Адиб байтњо 

овардааст [276, љ. 1, c. 38]. 

 Њамин гуна њолатро метавон бо ибораи оњани сард кўфтан дучор 

шуд: Ва...пўшида намонад, ки тамаи салоњ ва таваќќуи маѓфирату иѓмоз 
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оњани сард кўфтан бошад ва худро ба ишваи муњол дар доми бало 

андохтан [13, с. 99]. 

 Маънои ИР-и тазаккурёфта “кори бењуда кардан” буда, онро 

шоироне, амсоли Н. Ганљавї, Ф. Гургонї, И. Ямин ва Мавлавї (охирї 

бештар-Љ. С.) истифода кардаанд [276, љ. 1, с. 75].  

Аз тањлили шакли корбурди ИФ-и зикргардида бармеояд, ки мафњуми 

кори бенатиља карданро ниёгон боз бо гунаи оњани афсурда кўфтан баён 

намудаанд [276, љ. 1, c. 948]. 

 Баррасии ИФ-и фавќ баёнгари он аст, ки дар ќисме аз онњо танњо 

љузъи феълї дигар шуда, боиси ташаккули мувозии ибора шудааст, дар 

њиссаи дигар ѓайр аз он љузъњои дигар низ таѓйир ёфтаанд. Чунончи, дар 

љумлаи зайл мафњуми “пинњон доштани амри ошкор” ба тавассути 

ибораи табл дар зери гилем задан ифода шудааст: Ин рўз чун ба хидмат 

омад ва бор бигусаст, султон Масъуд…халват кард бо вазир ва он халват 

то намози пешин бикашид ва гурўње аз бим хушк мешуданду табле буд, 

ки зери гилем мезаданд [2, c. 206]. 

 Соњибони фарњангномањо корбурди ин ИФ-ро дар шакли табл дар 

зери гилем кўфтан низ ќайд карда, љумлаи фавќи Байњаќї ва байтњоеро 

аз Ибни Ямин [266, љ. 2, c. 295], Анварї, Фирдавсї, Н. Хусрав, Мавлавї, 

Саъдї, Њофиз, Масъуди Саъд, А. Рунї, Ш. Ѓазнавї, Котибї, С. 

Исфарангї-хулоса понздањ шоир шоњид овардаанд [276, љ. 2, с. 1066-

1067]. 

 Њаёт Неъмат моддаи гилемро, ки дар «Маснавии маънавї» 

омадааст,  «ќолї, фарш» шарњ дода, байтеро зикр намудааст, ки дар он 

ибораи дуњул ба зери гидем задан омадааст, аммо дарк накардааст, ки ин 

љо гилем њамчун љузъи ВФ мавриди истифода ќарор гирифтааст: 

  Дуњул ба зери гилем, эй писар, нашояд зад, 

  Алам бизан чу далерон миёнаи сањро! [272, c. 68] 

 Дар тарљумаи “Таърихи Яминї” дар ќатори ибораи ба даст 

овардан [13, с. 55, 72] боз дар чанд маврид гунаи дигари он- фаро даст 

овардан низ истифода шудааст: Ва лашкари Рай...бо љониби  
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Муњаммадобод нишастанд, то аз љониби Љаношак улуфа фаро даст 

тавонанд овард [13, с. 169]. Ва аз љойњои дурдаст сангњои мармар фаро 

даст оварданд-мураббаъ ва мусаддас, њама равшану амлас... [13, с. 265]. 

 Вобаста ба вожаи “фаро”-и таркиби ИР-и фавќ таъкид намудани як 

нукта бамаврид аст ва ин нукта ба сермаъноиву сервазифагии он дахл 

дорад. Дар осори ниёгон фаро маъноњои “назд, наздик, пеш; кунљ, гўша; 

боло, баландї; дур; дар; ба, бо”-ро дорад. А. Дењхудо барои вазифаи 

охири ин вожа дар ќатори байтњои Низомиву Саъдї љумлаи зеринро аз 

Байњаќї зикр кардааст: Фармонбардор набошад, ки фаро подшоњ 

тавонад гуфт ... [277, љ. 10, с.14996].  

 Аз чунин ишораи А. Дењхудо метавон хулоса кард, ки шояд 

мутарљими “Таърихи Яминї” яке аз нахустин адибоне бошад, ки гунаи 

фаро даст овардани ИФ-ро дар таърихномањо ба кор бурдаанд. 

 Тањлили чунин ИФ ба натиљањои зерин омадани моро водор 

мекунад:  

 Баъзе ИФ дар осори ањли илму адаби даврони асримиёнагї ба кор 

рафта, баъдан, ба хусус дар давраи имрўзаи инкишофи забони тољикї аз 

гардиш хориљ шуданд. 

 Дар осори ниёгон њолатњои дар шакли тахфифёфта маъмул 

гардидани иддае аз иборањо дар ќиёс бо гунаи аслияшон ба назар 

мерасад. 

 Бархе аз ин гуна ИР ба љузъ таърихномањо дар гузашта фаќат дар 

эљодиёти як шоир ё нависанда ва баъзеяшон дар осори аксари адибони 

асримиёнагї мавриди истифода ќарор доштанд. 

 Аксари ИР дар осори таърихии даврони мавриди тањлил дар як 

шакли мушаххас истифода шудаанд, вале дар ашъору осори адибони 

дигар дар ду гуна ё беш аз он ба кор рафтаанд. 

 Баъзе шаклњои чунин ИФ-ро, ба тахмини мо, бори нахуст 

мутарљимони баъзе таърихномањо ба кор бурдаанд.  

  

6.2. ВФ-ии дар фарњангномањо зикрнашуда 
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 Аз тањлили маводи њам таърихномањои ба забони асл 

таълифгардида, њам аз арабї тарљумашуда бармеояд, ки дар онњо як 

гурўњ ВФ-ие корбаст шудаанд, ки шарњу тафсирашон дар њељ кадом 

фарњангномањои ба мо дастрас, њатто “Луѓатнома”-и А. Дењхудо, ки дар 

давраи имрўза яке аз фарњангномањои комил ба шумор меравад, ќайд 

нагардидаанд. Дар фарњангномаи зикршуда ба назар нарасидани чунин 

ИР, ба пиндори мо, ду сабаб дорад, ки њар дуро худи А. Дењхудо ишора 

намудааст: 1. дар бахши  муќаддимаи “Луѓатнома” муаллиф дар мавриди 

дучор наомадани аксари амсолу њикам дар  фарњангномааш ишора карда 

навиштааст, ки “амсолро ба њадди лозим наёвардаам, барои он ки дар 

китоби амсолу њикам наќл кардаам ва агар дар ин љо такрор мешуд, 

ваќти бисёр мехост ва њаљми  китоб бисёр бештар мешуд ва кори табъ 

саъбтар мегардид”  [277, муќаддима, с. 305; ниг. инч. 262, љ. 1, с. 8]; 2. 

рољеъ ба сабаби дуюм А. Дењхудо овардааст, ки “агар бигўям сулсе 

луѓоти форсї ва маонии он дар ин китоб гирд омадааст, шояд тањаввур 

бошад. Бешак, танњо аз луѓоти кутубї ва шифоњї, ки дар  китобат ё 

забони дигарон мустаъмал аст, ду сулс дар ин китоб нест, лоаќал ниме аз 

он чї худи ман медонистаам, фаромўш шуда ва дар ин луѓатнома 

наёмадааст” [277, муќаддима, с. 302].  

 Њаёт Неъмат вожаву ифодањои мардумиро дар осори Мавлавї 

мавриди пажуњиш ќарор дода, дар бахши “Иловањо” чунин унсурњои 

луѓавиро ба навъњои: фењристи таъбирот ва таркиботи дар забони 

мардум роиљ, ки дар фарњангњо оварда нашудаанд; таъбироту таркиботи 

ба маъноњои роиљ дар забони мардум, ки дар луѓатномањо дучор 

нагардиданд; њамин гуна воњидњои луѓавии дар ФЗТ вуљуднадоштаро 

нишон додааст [272, с. 331-399].  

 Муњаќќиќи эронї М. Бањор дар тањќиќоти ба сабкшиносї 

бахшидааш як силсила вожаву таркибу ибороти нодири даврони 

асримиёнагї, монанди: њол овардан “худро ба беморї задан”,  шуѓл бар 

ваљњ рондан  “кор равнаќи ќонун ва дастур кардан”, эњтимол  кардан 

“тањаммул кардан”, ишва додан “дурўѓ гуфтан”, ба сањро афкандан “возењ 
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сохтани чизе”, боло додан “эњтироми бисёр намудан” -хулоса 48 адади 

онњоро зикр намудааст, вале аз шарњу маънидоди бархе аз онњо, чун 

самоъ баркашидан, даст дар хок мондан худдорї намуда, фаќат аз 

матнњои ниёгон љумлањои шоњид овардааст [235, љ. 2, с. 96, 113-117].  

 Чунин ИФ-и нодиру дар фарњангномањо ќайднагардида дар кулли 

таърихномањои ин даврон вомехўранд, аммо аз байни онњо, чунон ки 

ишорааш рафт, аз њама беш дар “Таърихи Байњаќї” ба назар мерасанд. 

М. Бањор ИР-ро, мисли сумч гирифтан “машѓул шудани сипоњ ба 

кандани сўрохњое дар зери ќалъаи душман”,  рўз сўхтан “ваќт 

гузаронидан”, рўй доштан ё надоштан “савоб будан / набудан”, якрўя 

шудани кор “сару сурат гирифтани кор”, бар остони касе кор кардан “дар 

њаќќи касе хидмате ё лутфе анљом додан”, шабгир кардан “охири шаб аз 

љое ба љое шудан”, њол овардан “худро ба беморї задан”аз ин асар зикр 

намудааст [235, љ. 2, с. 97]. 

 Маълум аст, ки бархе аз чунин ИФ дар заминаи њаводису воќеањои 

даврон ба вуљуд омадаанд. Дар ин хусус профессор Њ. Маљидов 

навиштааст, ки “...воњидњои фразеологии забон унсурњои људогонаи 

фарњанг, таърих, урфу одат ва табиати халќро дар ифодањои басо кўтоњ 

ва нињоят рехта мањфуз доштаанд. Воќеияти зиндагии гузаштаи мардум 

дар ин унсурњои муњими забон аксар бо тавассути маъноњои 

тањтуллафзии онњо ифода мешаванд. Аз маъноњои тањтуллафзии ВФ 

бисёр лањзањои рангини њодисањои таърихї, тамаддун ва расму 

суннатњои ниёгонамонро барќарор кардан мумкин аст” [64, с. 264]. Дар 

таќвияти гуфтаи муњаќќиќи номбурда ин љо як далелро зикр кардан 

бамаврид аст ва он њамин  аст, ки дар осори гузаштагон, аз љумла 

ашъори Хоќонї, Котибї ва м. и. ИР-и наъл вожгун задан \ наъл божгуна 

задан \ наъл божгуна кардан дар ифодаи маънои “из гум кардан, касеро, 

ки дар таъќиб аст, гумроњ кардан ва ба љињати мухолиф равона кардан” 

мушоњида мегардад [277, љ. 13, с. 19979]. Сабаби ба  вуљуд омадани 

ибораи мазкур ба як њодисаи таърихї робита дорад ва он њамин аст, ки 

дар даврони асримиёнагї Эронзамини таърихї борњо њадафи њуљуми 
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тоифањои турктабор гардида буд. Туркњо барои он ки осори њуљумашон 

пинњон монад, наъли аспони худро чаппа мезаданд [150, с. 138]. 

 Чунин ИФ замоне машњур буданд, вале дар даврони минбаъда 

мањљур гардиданд. 

 Таркиби ин гуна ИФ-ро аксаран вожањои аслии тољикї ташкил 

дода, теъдоди онњое, ки дар дохилашон унсурњои бегона, ба хусус арабї 

љой доранд, хеле каманд. Аз ин рў, мо нахуст ИР-и дар заминаи вожањои 

тољикї бунёдгардида ва баъдан  ИФ-и дар асоси калимањои мансуб ба 

тољикиву арабї зуњуркардаро тањлил мекунем. Бояд гуфт, ки њар кадоми 

чунин ИФ вобаста ба мазмуни баёншаванда ва хислати њар фард 

мавриди истифода ќарор гирифта, ба ин восита муаллифон ва 

мутарљимони осори таърихї маќсади худро нишонрасу мушаххас баён 

кардаанд. Масалан, дар ин љумлаи тарљумаи “Таърихи Табарї” ИР-и 

хиште бар хиште нанињодан ба маънои “ѓорат накардан” ба кор 

рафтааст: Ва њамчунон ки шумо бар хештан вољиб кардед тоати ман, ман 

низ бар хештан вољиб кардам, ки андар ин љањон хиште бар хиште 

нанињам ва зайъат насозам ва даст бар байтулмол дароз накунам  [3, љ. 2, 

с. 1379].  

 Аз он ки ибораи мазкур дар “Маснавии маънавї” ба гунаи дигари 

хишт бар хишт намондан дар ифодаи маънои “аз љое чизеро боќї 

намонда бурдан; холї кардан; ѓорат кардан; љое ё маконеро аз бунаш 

саросар хароб кардан” ба кор рафтааст, маълум мегардад, ки корбурди 

он фаќат хоси таърихномањо нест: 

   Чунки он љо хишт бар хиште намонд, 

   Нури мањро сояи зиште намонд [272, c. 266]. 

 Иддае аз чунин ИФ ба суннатњои куњани мардуми тољик ишора 

мекунад. Чунончи, дар тарљумаи “Таърихи Табарї” дар як маврид 

ибораи  риши якдигар њамегирифтан ба маънои “љанљол кардан, бо њам 

муњориба намудан” истифода шудааст: Ва њарб сахт шуд. Ва он шабро 

лайлат-ул-њадид хонанд, аз бањри он, ки ба якдигар њамељастанд ва риши 
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якдигар њамегирифтанд  ва бонги захми шамшер чунон буд, ки чун љои 

оњангарон [3, љ. 2, с. 1000]. 

 Маълум аст, ки мондани риш яке аз анъанањои ќадими тољикон ба 

шумор рафта, он барои тоифаи эронитабор яке аз муњассанот, фахр ва 

ифтихор мањсуб мешуд [150, с. 138-139]. Як назари сатњї ба тасвирњои 

даврони Њахоманишиён ва замонњои баъдї кофист, ки ќадру манзалати 

он эњсос карда шавад. Ин аст, ки мањрум гардидани мард аз чунин 

муњассанот нишони шармандагиву нангинї њисоб меёфт. Дар гузашта як 

роњи ба кўи шармандагї ворид намудани хасми худро дар кандани риши 

раќиб медиданд.   

 Фаровонї ва истифодаи моњиронаву мавридшиносонаи чунин ИР 

далели он аст, ки муаллифону мутарљимони осори таърихї ба истифодаи 

ин гуна захираи луѓавї бо њусни ихлос муносибат карда, пайваста дар 

љустуљў ва гирдоварии ин гуна ИР-и дилчасп ва ифодањои пандомўзи 

халќї будаанд. Мутаассифона, як њиссаи чунин ИФ дар даврони баъдии 

инкишофи забони тољикї куллан ба њукми фаромўшї рафтаанд. 

Масалан, дар ин љумла ИР роњ ба касе набурдан ба маънои “касеро 

нашинохтан” ба кор рафтааст, ки дар айни њол комилан ношинохта аст: 

Ва Хоља аз гунаи дигар мардест, ки роњ бад-ў намебарам, њаволат ба 

сипоњсолор кунад ва солор бад-ў [2, c. 614].  

 Аз љониби соњибони чунин осор ба кор бурда шудани ин гуна  ИР 

аён аст, ки онњо аз ганљинаи ѓании забони халќ огоњии хуб дошта, иддае 

аз ИФ-ро вобаста ба услуби нигориш бо њамон гунаи халќияшон ба кор 

мебаранд ё гоњо бархеро ба таври љузъї дигаргун намуда, баъдан 

мавриди истифода ќарор додаанд. Чунончи, Абулфазли Байњаќї дар 

љумлаи поён ИФ-и нодири ришта тофта натавонистани касе касеро 

истеъмол намудааст, ки, ба гумони мо, маънои “дар њилагарї назир 

надоштан”-ро дорад: Ва дигар офат он омад, ки сипоњсолор Ѓозї гурбузе 

буд, ки иблис, лаънатуллоњ, ўро ришта барнатавонистї тофт [2, c. 277]. 

 Аз тањлили баъзе ИФ-и таркиби љумлањо чунин андеша ба сар 

мезанад, ки иддае аз ИР дар даврони истифодаашон хусусияти 
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серистеъмолї дошта, бо сабаби дар байни халќ машњур шуданашон 

вижагии устуворї касб кардаанд. ИР-и хоидаи дањони љањон шудан ба 

маънои “дар маломати мардум мондан, манбаи сарзаниши халќ 

гардидан” [Ва рост чун бидид, ки афъоли ў бонг бад-ў баровард ва 

даѓалу њияли ў бар ў бихандид ва хоидаи дањони љањоне шуд бад-он, ки 

дар маъсияти холиќ мутеъ бандаи мамлук шуд ва висоли шањвати фуљур 

сабаби ќатъи ресмони њаёти фарзанд сохт - 13, с. 321], хештанро замин 

сохтан “тўл кашидани бемории касе” [Ва аз наводири ањволаш дар 

муошара ва муоќараи шароб он аст, ки хештанро ба дурўѓу дастон замин 

созад ва ба таморуз беморї намояд… -13, с. 329; Ва ин ињтиёл ѓарибтар 

аз он нест, ки хештанро замин созад бо он ки табъ имтиноъ менамояд ва 

нафс ибо мекунад - 13, с. 329], тори мўи касеро ба касе нафурўхтан 

“касеро басо эњтиёт намудан” [Ва ба имон муѓаллаз савганд ёд кард, ки 

торе мўи ту, балки торе аз љомаи ту ба њамаи хирољи Ироќ бинафрўшам -

13, с. 67] ва м. и. намунаи њамин гуна ИФ мањсуб  меёбанд.  

 Баъзеи чунин ИР дар бархе осори таърихии тарљумавї, мисли 

тарљумаи “Таърихи Яминї”, ба назари мо,  дар шакли ѓалат зикр 

шудаанд. Чунончи, Абушшарафи Љурфодиќонї дар љумлаи зерин ИР-и 

феълии чањор нони хонагї аз ду нони бозорї бењтар буданро ба кор 

бурдааст: Ва дар он њолат шахсе бархоста буд ва рўзи одина њузури 

љамоатро мутањаййї мебуд ва дар он соат доии њаќ нидо мезад, ин мард 

ўро гуфт, ки: «Ба љойи хеш биншин, ки чањор нони хонагї аз ду нони 

бозорї бењтар аст!» [13, с. 323] 

 ИР-и фавќро монанди дањњо ВФ-и дигар мо аз фарњангномањои 

бароямон дастрас пайдо карда натавонистем. ВФ-и зикргардида, ба 

тахмини мо, шакли тањрифшудаи ду нони хонагї аз чањор нони бозорї 

бењтар аст бояд бошад. ВФ-и фавќ ба хотири мо ИР-еро меорад, ки дар 

байни халќ ба гунаи кама тияду ѓама нитияд маъмул аст. 

 Чунон ки дар боло ишорааш рафт, муаллифон ва мутарљимони 

осори таърихї ба љуз ИР-и танњо аз вожањои аслии тољикї 

фароњамомада инчунин онњоеро мавриди истифода ќарор додаанд, ки 
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дар таркибашон ѓайр аз калимањои тазаккурёфта боз баъзе унсурњои 

иќтибосї, ба хусус арабї низ ба назар мерасанд. Ин гуна ИФ аз рўи 

миќдори вожањои иќтибосии дар таркибашон вуљуддошта ба ду навъ 

људо мешаванд: 1) онњое, ки ба љузъ калимањои аслии тољикї дар 

дохилашон фаќат як унсури иќтибосии арабї мушоњида мешаванд; 2) 

онњое, ки дар таркиби худ ду адади њамин гуна воњидњои луѓавиро 

доранд. Масалан, Абулфазли Байњаќї дар  як маврид маънои 

“бесарпараст мондани кишвар”-ро пас аз вафоти султон Мањмуд ба 

тавассути ИФ-и аз сари пил дур шудани пилбон ифода намудааст: Ва чун 

амир Мањмуд гузашта шуду пилбон аз сари пил дур шуд, амир Муњаммад 

ба Ѓазна омаду бар тахти мулк бинишаст… [2, c. 301].  

 Дар ибораи фавќ ба истиснои вожаи пил боќии калимањо аслии 

тољикї мебошанд. Пил бошад, сарчашмаи худро аз вожаи њомии eḷu 

гирифта, баъдан ба он њамсадои п афзуда шудааст ва ба воситаи забони 

мисрї ба забони порсии бостон иќтибос шудааст. Калимаи мазкур дар 

чанд забони дигари њиндуаврупої дар шакли ба худ хос вуљуд дорад 

[278, љ. 2, c. 785]. 

 Аз тањлили луѓоти таркиби чунин ИР бармеояд, ки аксари 

унсурњои иќтибосии ин гуна захирањои луѓавии забонро калимањои 

арабиасл ташкил медињанд. Масалан, маънои “нодуруст будани бунёди 

кор”-ро муаллифи “Таърихи Байњаќї” бо ёрии ибораи ќоида каж дидан 

баён кардааст, ки дар он вожаи ќоида арабї аст: Ва иститлои раъйи 

дигар, то биравам, нахоњам кард, ки ќоида каж мебинам [2, c. 130].  

 Дар ибораи зарќи касеро нахаридан бошад, калимаи аввалаш- зарќ 

дар асл арабї буда, маънояш “дурўягї, риёкорї, тазвир”аст [266, љ. 1, c. 

443], вале ибораи зарќи касеро нахаридан дар ифодаи маънои “ба макру 

њилаи касе фирефта нашудан” ба кор рафтааст: Ва амир Булфазл зарќи 

вай нахарид, то охир њарб оѓоз кард бар њисор ва кутвол Њилоли Далќї 

буд ва бисёр мардињо кард, охир фармон ёфт [13, с. 300].  

 Дар ИФ-и поён дар ќатори дигар унсурњои луѓавї калимаи 

арабиасли ќазиб  истифода шудааст. Дар ФЗТ ду маънои ќазиб: 1) шох, 
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шоха, навда; 2) олати таносули мардон зикр гардида, як љумла аз 

тарљумаи “Таърихи Табарї” [Убайдуллохон бинни Зиёд ќазибе ба даст 

гирифта буд ва ба лабу дандони Њусайн...њамезад - 266, љ. 2, с. 666] оварда 

шуда, ИР будани унсури луѓавии фавќ ишора нагардидааст. Аз баъзе 

ќайдњои А. Дењхудо маълум мешавад, ки вожаи ќазиб ѓайр аз  маъноњои 

зикршуда дар осори ниёгон инчунин дар ифодаи маъноњои дигар, мисли 

“ноќаи ромношуда”, “камони аз шох сохташуда”, “шамшери латиф”, 

“теѓи бурон” истифода доштааст [277, љ. 11, с. 15541]. Ба пиндори мо ин 

љо калимањои таркиби ќазиб бар лабу дандони касе задан дар якљоягї 

маънои фразеологї пайдо карда, дар ифодаи “касеро љазои сахт додан” 

ба кор рафтааст: Бисёр кас аз эшон бигристу тавбат кард ва њам бар он 

кўњу дашт шуд ва бисёр буданд, ки исрор оварданд ва он занони асиру 

кўдакони сарбарањна бар уштур бар Димишќ бурданд ва он сар андар 

пеши ў нињоданд андар таште ва ќазибе бар он лабу дандони вай њамезад 

[12, с. 86]. …сари Њусайн баргирифтанду  њарамиёни Мустафоро сарњои 

барањна ба Шом бурданд ва ќазиб бар лабу дандони Њусайн заданд, ки 

њазорон бўса Мустафо (с.) бар он дода буд [12, с. 93].  

 Ба ин тариќ, дар таркиби ибораи колои хеш бар бисоти касе 

густаридан вожаи бисот арабиасл буда, маъноњои: 1) њар чизи 

густурданї; 2) асбобу анљомро дорад [268, љ. 1, с. 207-208].  ИФ-и 

мавриди тањлил дар тарљумаи “Таърихи Табарї” дучор омад ва, ба 

тахмини мо, он маънои “инкор кардани назари касе дигар, рад намудани 

гуфтаи нафари дигар”-ро дорад: Акнун бо сари њадис шавем, ки ин бањс, 

ки аз илми Муњаммад ибни Љарир аст ва бувад, ки бо мо хашм гирад, ки 

колои хеш бар бисоти мо густаридї [3, љ. 1, с. 270]. 

 Маънои “шикаст ёфтан, маѓлуб гардидан”-ро мутарљими “Таърихи 

Яминї” ба воситаи ибораи сипари њазимат дар пушт кашидан баён 

кардааст. Дар таркиби ИР-и мазкур вожаи арабиасли њазимат омадааст, 

ки маънои “гурез аз душман ва хатари шикаст, гурез ба њангоми 

шикаст”-ро дорад [277, љ. 14, с. 20755] ва маънои ибораи сипари њазимат 

дар пушт кашидан дар маљмуъ “маѓлуб гардидан, ба шикаст дучор 
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шудан” аст: Ва Абулќосим аз нањиби он њашар ва осеби он лашкар ва 

хавфи он ду сарвар сипари њазимат дар пушт кашид ва роњи гурез 

баргирифт ва ба њудуди Љурљон омад [2, с. 110]. 

 Дар байни  чунин ИФ онњое низ вуљуд доранд, ки дар таркиби худ 

ду калимаи арабиаслро доранд, ки маънои њар ду барои хонандаи имрўза 

фањмост. Чунончи, дар тарљумаи “Таърихи Табарї” ибораи сурмаи њасад 

дар дида кашидан мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки аз байни 

вожањои он ду ададаш: сурма ва њасад арабист ва маънои ибора дар 

маљмуъ “рашк бурдан, нотавонбинї кардан” аст: Ва бародарони ин 

замон сурмаи њасад дар дида кашиданд ва ба њасби масолењи маош ба 

забон тамаллуќе мекунанд ва чун гурба барои луќма табасбасе 

менамоянд… [3, љ. 2, с. 1152]. 

 Теъдоди ИФ-и дар таркиби худ ду адад вожаи арабї доштае, ки 

маънои яке фањмо ва дигаре номафњум аст, бештар мебошад.  Масалан, 

дар љумлаи зерини тарљумаи “Таърихи Яминї” ибораи њушу буши касе 

чун њарфи тањаљљї аз њам бипарокандан мушоњида карда шуд: Ѓуломони 

Мунтасир ба як савлат њушу буши ў чун њарфи тањаљљї аз њам 

бипароканданд [13, с. 145].  

 Калимањои “њарф” ва “тањаљљї”-и ибораи фавќ арабї буда, он 

маънои “њарфњои алифбо”-ро дорад [266, љ. 2, с. 355], ки аз њамдигар 

људо њастанд. Мутарљими асар, зоњиран, маънои “пароканда шудани 

њуши касе”-ро ба тавассути ибораи фавќ баён кардааст. 

 Ба ин тариќ, њамин мутарљим, яъне Абушшарафи Љурфодиќонї 

маънои “дар дили касе мењр пайдо кардан” – ро ба воситаи ибораи дар 

самими дил мутамаккин гаштан [Сабаб тарсе ва биме, ки дар самими дили 

ў мутамаккин гашта буд ва хаёле, ки ба њавошии хотири ў муттарриќ 

шуда... – 13, с. 122], “паст кардани ѓурури касе”-ро ба тавассути боди 

нахват аз димоѓи касе берун кардан ифода намудааст: Аммо мо боди 

нахват ба теѓи обдор аз димоѓи ў берун кунем ва ба оташи суми асбони 

номдор хок аз ќаъри Љайњун барангезем… [13, с. 38]. 
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 Дар ИР-и љумлаи аввал калимањои самим “миёнаи њар чиз, 

миёнгоњ; даруни њар чиз” ва мутамаккин “маконгиранда” ва дар ибораи 

дуюм вожањои нахват “ѓурур, такаббур” ва димоѓ арабї њастанд [266, љ. 

1, с. 853, 903; љ. 2, с. 200]. 

 Њамин тавр, муаллифон ва мутарљимони осори таърихии садањои 

X-XIII дар љараёни баёни воќеоти даврони мухталиф, амалу њаракати 

ашхоси алоњида, муносибатњои байни одамон дар радифи дигар сарвати 

луѓавии забон аз ибораву ифодањои зебои рехтаву устувор  низ истифода 

намуда, ба ин восита њусни бењамтои забони модарии худро нишон 

додаанд. 

 Чунин ИР низ аз байни таърихномањои  ин даврон бештар дар 

“Таърихи Байњаќї” ба кор рафтаанд. 

 Зуњури чунин ИФ ба њодисаву воќеоти таърихї алоќаманд буда, 

заминаи реалї доранд. 

 Ин гуна ИР аз маљмуи вожањои мансуб ба забонњои мухталиф 

фароњам омада, бештарашонро онњое дар бар мегиранд, ки дар заминаи 

унсурњои луѓавии тољикї ташаккул ёфтаанд. 

 Дар фарњангномањои тафсирии даврони асримиёнагї ва кунунї 

дарљ наёфтани њиссае аз чунин ИФ далели он аст, ки онњо дар гузашта 

дар нутќи шифоњии мардум гардиш дошта, танњо дар иддае осори 

таърихї роњ ёфтаанд. 

 Бештари вожањои иќтибосии арабие, ки дар таркиби ИФ ба кор 

рафтаанд,  имрўз низ барои мардуми тољик мафњуманд, вале дарки 

маънои баъзеяшон бо сабаби аз истеъмол баромаданашон ба хонандаи 

њозираи тољик фањмо нестанд. 

 

 6.3. ВФ- ии аз забони арабї тарљумагардида 

 Тањлили забони таърихномањо шањодати он аст, ки чунин осори 

хаттї дар ќатори дигар навъи таълифоти ниёгонамон муњофизи 

бењамтои захирањои бисёр ѓании луѓавї, василањои фаровони баёни 

матлаб мањсуб мешаванд. Яке аз њамин гуна воситањои ифодаи андеша 
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истифодаи мавридшиносона ва бамавќеи ВФ-ии забон њисоб меёбад. 

Муаллифони таърихномањо ин гуна захирањои аљибу нотакрори забонро 

њангоми баёни мафњумњои гуногун, њодисањои дар зиндагї 

бавуќуъоянда, рўйдодњои мухталифи таърихї, љангу љидол, бањсу 

мунозирањои сиёсиву иљтимої, фарњанг, урфу одат, суннатњои мардумї 

њамчун воситаи муњими зикри рангину пурљилои матлаб мавриди 

истифода ќарор додаанд.   

 Маълум аст, ки кулли воњидњои луѓавии дар забони тољикї 

мављуда аз лињози замони зуњурашон дар таркиби луѓавї мухталиф буда, 

бархе аз онњо дар ањди пешазмелодї, ќисме дар  даврони мелодї ва 

њиссае дар њазорсолаи наздик ба гардиш ворид шуданд. Дар байни чунин  

воњидњои забон як њиссаи муайянро ВФ-и аз забонњои дигар (мисли 

арабї, туркї-ўзбекї, русї) иќтибосшуда ташкил медињанд, ки замони 

зуњурашон ба њазорсолаи наздик мувофиќ меояд.  Имрўз њар як тољик 

зимни суханронї иборањои рехтае, монанди ќўша ќаримиш, биларману 

ќиларман, лоњавла ва ло ќуввата, недай бог ва монанди инњоро бисёр ба 

кор мебарад. 

 Мисли вожањои фаровони аз забонњои дигар ба забони ниёгонамон 

воридгардида як силсилаи чунин ВФ-ии ба таркиби луѓавии забонамон 

роњёфта ба њамон гунаи дар забони асл гардишдошта, ќисми дигар дар 

шакли тарљума, њиссаи сеюм ба гунаи калка мавриди истифода ќарор 

доранд. Дар ин хусус профессор Њ. Маљидов басо хуб навиштааст, ки 

“яке аз манбаъњои муњими такмили захираи фразеологии забонамон 

иќтибоси воњидњои фразеологии забонњои дигар аст. Бо вуљуди он ки 

миќдори воњидњои фразеологии иќтибосї чандон зиёд нест, тадќиќи сохт 

ва маънои онњо барои муайян кардани ќонуниятњои умумии инкишофи 

забонамон материали хубе дода метавонанд” [60, с. 74; инч. ниг. с.75].  

  Дар радифи силсилаи ВФ-и аз даврони бостон то ќарнњои X-XIII 

идомаёфта дар бархе таърихномањои ба забони форсї - тољикї 

таълифгардида ва тарљумавии садањои мавриди тањлил, ба хусус се адади 

онњо: “Таърихи Табарї”-и Балъамї, “Таърихи Яминї”-и Љурфодиќонї 
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ва “Таърихи Байњаќї”, ки дуи аввал аз арабї тарљума шуда, сеюмї ба 

забони зебои форсї – тољикї эљод шудааст,  гунаи тарљумагардидаи 

бархе ВФ мушоњида мешавад. Вобаста ба роњёбии унсурњои арабиасл ба 

таркиби луѓавии иддае аз чунин осор мисли таърихномаи Байњаќї А. К. 

Арендс овардааст, ки “таркиби луѓавии асари мазкур аз њисоби 

воридшавии вожањои арабї хеле вусъатнок буда, ба дањ дарсад мерасад. 

Ў дар бисёр њолат њар гуна ифодањо, зарбулмасалу маќолро њам ба 

забони форсї – дарї, њам ба арабї меорад” [1, с. 18]. 

 Тарљумаи арабї њисоб шудани баъзеи чунин ВФ-ро худи 

муаллифони иддае аз таърихномањо таъкид намудаанд. Масалан, дар як 

маврид Абуалии Балъамї дар таърихномаи  зикрёфта , ибораи чун сагро 

устухон дињї, ба гўшт тамаъ кунадро ба таври зайл эзоњ медињад: Ва 

гуфт: «Таъти-л-абда ќуроан, фа ятмау фї-зизирои». Ва ин сухан низ 

масал гашт. Ба тозї чунин гўянд. Ва ба порсї гўянд: «Чун сагро устухон 

дињї, ба гўшт тамаъ кунад» [3, љ. 1, с. 450].  

 Аз мисоли боло аён аст, ки гузаштагонамон мавридњои истифодаи 

чунин воњидњои забонро дар шакли асл ё гунаи тарљумашуда хуб 

медонистаанд.  

 Маълум аст, ки дар њар гуна забон дар ќатори ВФ-и аз як забон ба 

дигаре интиќолёбанда боз онњое низ мављуданд, ки роњёбии онњо ба 

забони бегона ѓайриимкон аст. Одатан чунин унсурњои луѓавиро 

идиомањое дар бар мегиранд, ки аз гурўњњои дигари ВФ бо колорити 

миллии худ тафовут доранд. Дар ин њолатњо зарурати пайдо кардани 

гунаи тарљумавии онњо пеш меояд, аммо чунин амал аз соњибќалам 

мањорати хуби забондониро таќозо менамояд. Ба тарљумон лозим  

меояд, ки дар чунин мавридњо муодили мувофиќашонро ёфта, онњоро 

мавридшиносона ба кор барад, вагарна метавонад гунањгори тањриф 

шудани мазмуни матни тарљумагардида гардад.  

Муќоисаи маводи таърихномањои ќарнњои X-XIII нишон медињад, ки 

иддае аз ин гуна ИР то дере дар забони ниёгон гардиш доштаанд. 

Чунончи, таъбири пеш аз шом хўрдани касе чошт хўрдани шахси аввал 
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дар се маврид дар тарљумаи “Таърихи Табарї” истифода шудааст: Язид 

огоњ шуд. Гуфт: «Кор аз њад гузашт. Маро аз вай чошт бояд хўрдан, пеш 

аз он ки ў бар ман шом хўрад» [3, љ. 2, с. 1250]. Ва марде аз Ваќеъ овоз дод, 

гуфт: «Бар Ќутайба чошт хўред, пеш аз он ки ў бар мо шом хўрад» [3, љ. 2, 

с. 1302]. Буљаъфар гуфт: «Бар ў чошт хўр, пеш аз он ки ў бар ту шом 

хўрад» [3, љ. 2, с.1436]. 

 А. Дењхудо маънои ибораи мазкурро “дар љанг бар душман сабаќ 

бояд гирифт” шарњ додааст ва ба сифати шоњид чанд љумларо аз ањли 

адаби гузашта овардааст: Аммо чун дар корзор бошї, он љо сустиву 

диранг шарт набошад, чунон кун, ки пеш аз он ки хасм бар ту шом 

хўрад, ту чошт хўрда бошї бар ў (аз “Ќобуснома”-и Унсуралмаолї). 

Тадбири шом мекунем, ки бар вай бихўрем, пеш аз он ки бар мо бом хўрад 

(“Таърихи Салољуќаи Кирмон”). Ва пеш аз он ки хасм фурсати чошт 

ёбад, барои ў шоме ногувор бисозад (“Калилаи Бањромшоњї”). 

 Аз ишорањои алоњидаи дар бархе фарњангномањозикргардида 

маълум мешавад, ки ибораи фавќ гунањои дигаре (монанди пеш аз он касе 

бар касе сањар хўрад, ќасди шом кардани дигаре) низ доштааст: Ва пеш аз 

он ки тотор дар ин диёр бар мо сањар хўрад, ќасди шом кунем (“...дар 

фитнаи тотор”).  

 Нуктаи дигар ин аст, ки ин ИР на танњо дар осори мансур, балки 

дар ашъори шоирони алоњида низ гардиши фаъол доштааст. Масалан, 

Носири Хусрав дар ин ду байташ гунањои мухталифи ибораи мазкурро 

ба кор бурдааст: 

Чун бо падарат чошт хўрад гетї, 

Ночор хўрад бо ту, эй писар шом.  

ххх 

Чун чошт кунад ба хештан пайваст, 

Ороста бош кори шомашро. [276, љ. 1, с. 522-523] 

 Дар робита ба ибораи фавќ ин нуктаро бояд ёдовар шуд, ки дар 

забон баробари иќтибоси калимаву иборањо инчунин калкањо мављуд 

мебошанд. Чунин воњидњои луѓавї аз лињози тарзи роњёбияшон ба 
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забони дигар ба дурусту нодуруст, аз нигоњи дараљаи тарљума 

гардиданашон ба пурраву нопурра, аз љињати ќолаби ифодаашон ба 

ќолабї ва маъної, аз ваљњи усули роњёбияшон ба  бевосита ва бавосита 

људо мешаванд [60, с. 76-79]. Агар аз ин нигоњ ВФ-и дар се таърихномаи 

тазаккурёфтаи садањои X-XIII мустаъмалро аз назар гузаронем, маълум 

мегардад, ки онњо аз љињати тарзи вуруд ба навъи нодуруст, аз лињози 

дараљаи  тарљума ба хели нопурра ва аз ваљњи ќолаб ба гурўњи маъної 

мансуб њастанд, зеро онњо ба забони ниёгонамон бо тањаввулоти љузъии 

луѓавиву сарфию нањвї ва тобишњои тафовуткунандаи маъної 

(нодуруст) роњ ёфта, ќисман тарљума шуда, вижагињои ѓайритољикї 

доштанашон равшан њувайдост (нопурра) ва чунин ифодањо на дар 

заминаи ќолаби ИР-и забони бегона, балки дар асоси конструксияи 

ташаккули ВФ-и забони тољикї (маъної) ба вуљуд омада, аз як забон-

арабї ба дигаре - тољикї бевосита дохил гардидаанд.   

 Бино ба ќайди муаллифи тавзењоти “Шоњнома”-и Саолибї 

профессор Н. Зоњидї, ифодаи рехтаи пеш аз шом хўрдани касе чошт 

хўрдани шахси аввал  тарљумаи як зарбулмасали арабї буда, чунин маъно 

дар ашъори шоирони форсу тољик, аз љумла Носири  Хусрав низ ба 

назар мерасад, чунончи: 

  Агар ба ѓадр љањон бар ту ќасди чошт кунад, 

  Туро ба  сабр бар ў ќасди шом бояд кард [10, с.  370]. 

 Дар як фарњанги ба зарбулмасалу маќол бахшидаи М. Фозилов 

истифодаи ин ибора дар “Ќобуснома”-и Кайковус ишора гардида, 

љумлаи тазаккурёфта оварда шудааст [271, с. 155]. 

  Иддае аз чунин ифодањо, мисли аз њадис њадис шикофтан њамчун 

љумлањои машњури таърихномањое, чун асари Байњаќї ба шумор 

мераванд: Ва аз њадис њадис шикофад, дар “Зурриёсатайн”, ки Фазли 

Сањлро гуфтанд ва “Зуляминайн”, ки  Тоњирро гуфтанд ва 

“Зулќаламайн”, ки соњибдевони рисолати Маъмун буд, ќиссае дароз 

бигўям… [2, c. 187]. Ва ночор аз њадис њадис шикофад ва боз бояд намуд 
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кори Кирмон ва сабаби њазимат, то муќаррар гардад, ки дар таърих ин 

бибояд [2, c. 468]. 

 А. Дењхудо дар «Амсолу њикам»-и худ ибораи фавќро оварда, дар 

осори А. Байњаќї ба кор рафтанашро ишора намудааст ва афзудааст, ки 

он назири сухан аз сухан зояд аст. Баъдан менависад, ки имрўз муродифи 

он-њарф њарф меоварад ба кор меравад ва мурољиат намуданро ба 

таъбири ал-калом яљру-л-калом таќозо кардааст [276, љ. 1, c. 132]. 

 Аз ќайди охири муаллифи номбурда метавон тахмин кард, ки 

сарчашмаи ибораи аз њадис њадис шикофтан таъбири арабии ал-калом 

яљру-л-калом бояд бошад. 

 Аз тањлили чанд ИР равшан ба назар мерасад, ки онњо дар њамон 

гузаштаи дур як муддат ба осори хаттї, аз љумла ба таърихномањо роњ 

ёфта, баъдан аз истифода мондаанд. Чунин ИФ-ро дар забоншиносї 

одатан бо истилоњи “архаизмњои фразеологї” ифода мекунанд. Ин гуна 

иборањо аз навъњои дигарашон бо доро буданашон ба обурангу таровати 

бадеии хоси худ тафовут дошта, барояшон оњанги мутантан ва 

бошукўњиву тарутозагї хос аст, онњо бахшандаи ранги бадеї ба каломи 

адиб ба шумор рафта, нодиру вижагии намоёнашон камистеъмол 

буданашон њисоб меёбад.   

 Агарчи чунин ИР дар давраи имрўзаи инкишофи забони тољикї 

дар њамон шакли пешинашон ба кор намераванд, вале љояшонро 

муродифњояшон ишѓол намуда, њамчун унсурњои фаъоли нутќ мавриди 

истифода ќарор доранд. Чунончи, њоло дар забони тољикї бар ивази 

таъбири  аз њадис њадис шикофтан мардуми тољик дар нутќи худ ИР-и аз 

гап гап баромаданро дар ифодаи ду маъно: 1) дар аснои суњбат ба миён 

омадани матлаби нав, ба хотир расидани мавзўе; 2)  гап зада, гап 

шунавидан  [270, љ. 1, с. 174] фаровон ба кор мебаранд. 

 Бархе аз  чунин ИФ дар таърихномањои ин даврон бидуни 

тарљумаи форсии тољикияшон оварда шудаанд. Вобаста ба масъалаи 

ишорагардида ин нуктаро бояд афзуд, ки одатан ин гуна ИР-и ба забони 

адабии дигар роњёфта ба меъёри он дохил намешаванд. Њамчун унсури 
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меъёрии забони адабии чунин ВФ-ро ќабулкарда ба шумор рафтани  

онњо дар забон хеле кам дида мешавад. Доир ба ин пањлуи масъала 

профессор Њ. Маљидов таъкид намудааст, ки “хеле кам иттифоќ меафтад, 

ки воњидњои фразеологии бидуни тарљума иќтибосшуда ба нормањои 

забони адабї дохил шаванд. Бештар фразеологизмњои аз арабї гузашта 

ба ин имтиёз соњиб шудаанд. Масалан, њоло дар забонамон ибораву 

љумлањои аз арабї дохилшудаи хайра маќдам..., Оллоњ таоло..., биллоњи 

азим..., нуран ало нур..., салом алайкум..., ва алайкум ассалом...ва чанде 

дигар хеле серистеъмоланд” [60, с. 75-76].  

 Мавриди истифода ќарор дода шудани чунин ИР аз тарафи ањли 

ќалам танњо ба маќсади услубї робита дошта, ба тавассути корбурди ин 

гуна таъбирот муаллифи асар кўшиши офаридани лањзањои муайяни 

экзотикї ва симои фардии шахсро мекунад. Масалан, дар љумлаи зерини 

тарљумаи “Таърихи Яминї” ИР-и арабии ка-л-мустаѓиси мина-р-рамзои 

би-но-нори ба мушоњида мерасад: Ва чун ба њам расиданд, ўро ба ќатл 

овард ва њоли ў чунон буд, ки гуфтаанд: «Ка-л-мустаѓиси мина-р-рамзои 

би-но-нори» [13, с. 304].  

 Тањиягари матни кириллии асар дотсент Н. Ѓиёсов дар њошияи ин 

асар тарљумаи ИР-и арабии фавќро “монанди касе, ки аз гармои сахти 

офтоб ба оташ паноњ бурд”, зикр намуда навиштааст, ки  “дар бораи 

касе масал зананд, ки аз коре ба сахттар аз он бигурезад, яъне аз борон 

гурехта ба барф дучор шудан” [13, с. 304]. 

 Тањлили чунин ВФ-и таърихномањои зикргардидаи ќарнњои X-XIII 

нишон медињад, ки дар ќиёс бо ВФ-и аслии тољикї миќдори таъбирњои 

ба забонњои бегона, ба хусус арабї хос ва гунаи тарљумагардидаи онњо 

басо кам ба мушоњида расида, чунин унсурњои луѓавиро муаллифони ин 

гуна осори хаттї бо таќозои баёни андеша ба кор бурдаанд. 

 Аз муќоисаи чунин ИР бармеояд, ки соњибони таърихномањои ин 

даврон бо вуљуди истифодаи таъбироти бегона кўшиш ба харљ додаанд, 

ки муодил ё муродифњои тољикии онњоро дарёфт намуда, ба ин восита 
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вуљуд доштани имкони ифодаи матлабро бо забони модарии ниёгонамон 

нишон дињанд. 

 Истифодаи ИР-и арабї ё гунаи тарљумашудаи онњо аз байни њафт 

таърихномаи мавриди тањлили мо, асосан, ба се адади онњо хос аст, ки 

дуи нахуст: “Таърихи Табарї”-и Балъамї ва “Таърихи Яминї”-и 

Љурфодиќонї осори таърихии тарљумавї буда, сеюмї таърихномаи 

Байњаќї аст. 

 Баъзе ИР-и дар осори таърихии тарљумавї мустаъмал дар ду шакл: 

њам гунаи арабї, њам тарљумаи форсї-тољикияшон ба кор рафтааст. Дар 

чунин мавридњо мутарљимон аввал шакли арабї ва баъдан мувозии 

форсї-тољикии онњоро зикр намудаанд. 

 Чунин ИФ аз лињози дараљаи корбурдашон ягона нестанд: бархе 

серистеъмол ва баъзе камистеъмол мебошанд. 

 ИР-и тарљумавии дар таърихномањои садањои ёдшуда 

истифодагардида дар даврони баъд, аз љумла њоло аз гардиш хориљ 

шуда, бар ивази баъзеяшон муродифњо ё муодилњои навашон мустаъмал 

мебошанд. 
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     ХУЛОСА 

I. НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 Дар тўли њазорсолањо ба забони форсї-тољикї осори гаронбањои 

мансуру манзуми марбут ба жанрњои мухталиф таълиф шуда, њар кадоми 

онњо баробари дар худ мањфуз доштани вижагињои умумиву асосии 

забони ниёгонамон боз дар такмили таркиби луѓавї ва усули баёни 

матлаб  њиссаи шоистае гузоштаанд. Аз љониби ањли илму адаби даврони 

асримиёнагї дар радифи корбурди унсурњои луѓавии маъмул эљод 

гардидани калимањои мухталифсохтор, ќолабњои мухталифи ифодаи 

матлаб аз љумлаи њамин гуна кўшишњои боровар ба шумор  мераванд.  

 Дар байни осори насрии дар даврони беш аз њазорсола 

таълифгардида таърихномањо низ дар ривољи забону услуби баён наќши 

ба худ хос доранд. Муаллифону мутарљимони чунин осор дар љараёни 

баёни андеша кўшиш бар он доштаанд, ки њар як њодисаву воќеаи 

рухдодаро бо забони ширину шево ва гўшнавоз ба ќалам оранд. 

Маќсади соњибони ин гуна осор фаќат бо зикри корномаи амирону 
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вазирон ва хидматгузорони онњо мањдуд нашуда, боз дар фикри он 

будаанд, ки њар чї бештар хислати зоњирї ва љањони ботинии онњоро бо 

истифодаи калимаву ифодањои дархури матлаб ба забон оранд. Яке аз 

њамин гуна воњидњои луѓавии забони таърихномањои бо забони тољикї 

таълифшуда ё осори таърихии аз забони арабї ба забони форсї- тољикї 

тарљумагардида ВФ мањсуб мешаванд.   

Дар натиљаи тањлили вижагињои корбурди чунин ИР-и забон мо ба 

хулосањои зерин омадем: 

1. Таърихномањо, воќеан, дар ќатори дигар осори манзуму мансури 

асримиёнагї, ба хусус садањои X-XIII маъхази арзишманду бебањои 

мањфуздорандаи ИФ ба шумор мераванд, зеро дар онњо на танњо ин гуна 

захирањои луѓавии дар осори дигар шоиру  нависандагон мављуда ба 

назар мерасанд, балки боз ВФ-е низ гоњ бисёр ва гоњ кам истифода 

гардидаанд, ки назирашон дар осори хаттии гузашта ањён – ањён ба 

мушоњида мерасад.  

2. Намунањои алоњидаи корбурди ВФ њанўз дар катибањои ањди 

Њахоманишї мушоњида шуда, дар осори хаттии даврони  Сосониён 

теъдоди онњо тадриљан афзудааст. Бештари ВФ-и дар сарчашмањои 

хаттии замони Сосониён вуљуддошта аз лињози сохтор ТФ њастанд[16-

М].  

3. Дар ќарни Х аз забони бегона, ба хусус арабї тарљума шудани 

таърихномањо ва дар садањои баъдї бо забони асл эљод шудани чунин 

осор шоњиди он аст, ки форсиписандї тадриљан ривољ ёфта, адибону 

олимон ба ин восита хостанд собит кунанд, ки забони ниёгони мо 

метавонад аз уњдаи баёни њар гуна матлаб: хоњ адабї ва хоњ илмї 

барояд. 

4. Корбурди ВФ дар осори хаттии ниёгонамон собиќаи хеле тўлонї дошта, 

намунањои аввалини онњоро метавон дар катибањои даврони 

Њахоманишї дучор шуд. Баъдан низ таваљљуњ ба истифодаи ин гуна 

захирањои луѓавии забон афзуд. Ин аст, ки дар осори хаттии даврони 

Сосониён бо теъдоди зиёди чунин ВФ дучор мешавем [16-М]. 
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5. Фаровонии миќдори ВФ-и дар осори таърихии даврони мавриди тањлил  

ба дараљаест, ки баъзан онњо андарзномаро ба хотири хонанда меорад. 

Истифодаи мавридшиносонаи ин гуна унсурњои забон боиси на танњо 

вусъатёбии дониши хонанда гаштааст, балки боз сабаби парваришёбии 

зебоишиносии ў низ шудааст. Теъдоди чунин захирањои луѓавии забон аз 

њама беш дар таърихномаи Байњаќї, тарљумаи “Таърихи Табарї”, 

тарљумаи “Таърихи Яминї” буда, ба туфайли чунин хусусият забони ин 

гуна осор дилангез гардидааст [4-М]. 

6. Маълум мешавад, ки ВФ низ таърихи басо тўлонї дошта, кулли онњо аз 

нигоњи замони ташаккул ва даврони ба забони осори хаттї роњёбияшон 

ягона нестанд: баъзеяшон дар осори нахустасрњои миёна ба назар 

мерасанд ва гурўње дар маъхазњои даврони минбаъда дида мешаванд. 

Маълум  мегардад, ки ќисме аз чунин ВФ муддати дароз дар забони 

шифоњии мардум гардиш карда, баъдан ба тавассути ин ё он осори хаттї 

ба забони меъёр ворид шудаанд.   

7. Чунин захирањои луѓавии забон аз лињози имтидоди гардиши худ шабењи 

њамдигар нестанд: баъзеяшон дар њама давр њамчун унсури фаъол вуљуд 

доштанд, бархе фаќат дар осори таърихии нахустасрњои миёна мављуд 

буда, баъдан аз доираи истифода хориљ шуданд ва иддае дар оѓоз кам ба 

кор рафта, дар ќарнњои минбаъда гардишашон фаъол гардид [15-М]. 

Гурўње аз  чунин ВФ то њол дар забони тољикї њамчун унсури луѓавии 

серистеъмол гоњ дар шакли куњан ва гоњ ба гунаи тањаввулёфта истифода 

мешаванд.  

8. Муаллифону мутарљимони таърихномањои мавриди тањлили садањои X-

XIII дар осори хеш  дар аксар маврид айни як ВФ-ро дар  як шакли 

мушаххас зикр накарда, дар ду гуна ё беш аз он мавриди истифода ќарор 

додаанд. Чунин њолат агар, аз як тараф, аз он дарак дињад, ки дар забони 

он рўзгор чунин ВФ дорои шаклњои мухталиф бошанд, пас, аз љониби 

дигар, далели аз такрори айни як шакли ин гуна иборот парњез намудани 

соњибони осори таърихї мебошад [3-М]. 
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9. Баъзе ВФ-и дар таърихномањои мазкур мављуда бо нодир будани худ 

фарќ мекунанд. Бештари чунин ВФ танњо дар як таърихномаи муайян ба 

кор рафта, шарњашон дар комилтарин фарњангномањо пайдо карда 

нашуд. Худи соњибони луѓатномањо, мисли А. Дењхудо эътироф 

кардаанд, ки дар шарњи маънои иддае аз чунин ВФ ољизанд ва ин аст, ки 

маънои онњоро тахминан эзоњ додаанд [10-М]. 

10. Аз тањлил бармеояд, ки тору пуди гурўњи калони ВФ-и дар 

таърихномањои садањои X-XIII вуљуддоштаро вожањои аслии тољикї 

ташкил дода, таркиби њиссаи ночизашонро дар баробари унсурњои 

тољикї калимањои  иќтибосии баъзе забонњои эронї (хеле кам) ва арабї 

(нисбатан зиёд) дар бар гирифтаанд. Маълум мешавад, ки чунин 

иќтибосоти арабї ба таркиби луѓавии забони тољикї хеле барваќт роњ 

ёфта, баъди дар муддати тўлонї њазмшавияшон дар лафзи ниёгон њамчун 

унсури зарурї ба таркиби ВФ низ ворид гардидаанд [13-М]. 

11. Аз назари тањлил гузаронидани таќдири минбаъдаи ВФ-и дар 

таърихномањо омада аз он дарак медињад, ки агарчи аксари онњо дар 

даврони баъдї, ба хусус замони њозира низ дар истифода њастанд, вале 

ќисме ба њамон гунаи куњан, баъзеи дигар бо дигаргунии зоњирї, бархе 

бо вусъатёбї ё мањдудгардии доираи маъно мустаъмаланд.  ВФ-и ба 

тањаввулот дучоршуда аз рўйи дигаршавии вожањои алоњидаи 

таркибашон ягона набуда, дар баъзеяшон фаќат яке аз калимањои 

дохилашон, дар њиссае ду ё се адади чунин вожањо ва дар ќисми сеюм 

кулли унсурњои луѓавии дохилашон дигаргун шудаанд [16-М].   

12.  Тањлил шоњиди он аст, ки дар таърихномањои даврони номбурда 

теъдоди ВФ-и бепешоянд кам буда, аксари онњоро унсурњои рехтаи 

пешоянддор ташкил медињанд. Дар таркиби чунин ифодањо бештар 

пешояндњои ба, бар, аз дар ва м. инњо истифода шуда, дар таѓйирёбии 

маъно мисли калимањои мустаќилмаъно наќши муњим бозидаанд. 

13.  Бо њамдигар муќоиса намудани ВФ-и таърихномањои мазкур моро ба 

чунин хулоса овард, ки дар таркиби њиссаи ками ВФ-и номии 

таърихномањо, вале гурўњи калони навъи феълии осори таърихї вожањои 
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соматикї њамчун унсури суробсоз ширкат карда,  њар кадоме ба таври 

мухталиф наќш доранд. Дар байни чунин калимањо аз њама беш вожаи 

дил њамчун унсури суробсози ВФ ба кор рафта, аз рўйи њисоби мо, он дар 

таркиби 53 адади чунин захирањои луѓавии забон истифода гардидааст. 

Калимањои даст (дар 29 адад), чашм (дар 23 адад), сар (дар 18 адад), 

забон (дар 13 адад), рўй (дар 7 адад) низ дар ин вазифа маќоми ба худ хос 

дошта, њиссаи дигари вожањои соматикї, монанди гардан, дањон, пой, 

пушт, дандон, ангушт, мўй, гўш, пўст, гўшт, хун, миён дар таркиби 

шумори хеле ками ВФ дида мешаванд [4-М]. 

14.  Вожаи дил  на танњо дар таркиби ВФ-и аз њисоби кулли вожањои аслии 

тољикї бунёдгардида њамчун унсури фаъол ба кор рафтааст, балки дар 

чунин маќом дар фразеологизмњои дар таркиби худ иќтибосњои арабї 

дошта низ наќши шоиста бозида, мувофиќи њисоби мо, дар дохили 19 

адади чунин ВФ ба назар мерасад [6-М; 9-М]. 

15.  Гурўње аз ВФ-и дар таърихномањо мустаъмал аз њисоби калимањои 

мухталифи ѓайрисоматикї бунёд гардида, дар байни онњо вожањои 

мансуб ба исм (мор, гург, мўр, малах, мурод...), сифат (дур, наздик, гарм, 

сард...), зарф (рўз...) ва феъл (гаштан, доштан, печидан, сахт шудан, дароз 

гаштан...) мављуданд.  

16.  Дар байни ВФ-и аз њисоби вожањои мухталифи ѓайрисоматикї 

ташаккулёфта низ таркибњо ва иборањои номиву феълї дида мешаванд. 

Дар ќиёс ба дигар навъњо дар таърихномањои садањои X-XIII аз њама 

беш иборањои рехтаи феълї  мавриди истифода ќарор доранд [16-М]. 

17.  ВФ-и мухталифсохтори дар осори таърихї мављуда гоњ танњо аз 

вожањои аслии тољикї, гоњи дигар аз калимањои аслии тољикиву арабї 

ба вуљуд омадаанд ва дар байни онњо ИФ-и феълии аз њисоби вожањои 

аслии тољикї бунёдгардида бартарият дошта, теъдодашон, тибќи њисоби 

мо, ба 99 адад мерасад [15-М].    

18.  Як вижагии муњими ВФ-и дар таърихномањои ќарнњои X-XIII 

мустаъмал дар гунањои мухталиф ба кор рафтани онњост. Аз маводи 

гирдомада бармеояд, ки ќисми ночизи чунин ВФ-ро гунањои фонетикї 
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ташкил дода, онњо дар натиљаи ивази садонокњои таркиби 

фразеологизмњо (мисли ивази садоноки “а” ба “о”), ба тахфиф 

дучоргардии љузъњои алоњидаи онњо зуњур кардаанд [20-М]. 

19.  Теъдоди бештари гунањоро навъи луѓавї ва баъдан морфологии ВФ 

ташкил дода, гунањои луѓавї дар натиљаи ивази вожањои мансуб ба исм, 

сифат, зарф ва феъли таркиби онњо ташаккул ёфтаанд. Миќдори 

бештари чунин  гунањо дар натиљаи ивази исму феъли таркиби 

фразеологизмњо ба вуљуд омадаанд [21-М]. 

20.  Ќиёси ду давраи истифодаи ВФ-и сергуна: таърихномањои ќарнњои X-

XIII ва давраи њозира нишон дод, ки баъзан бидуни дигаргунї 

боќимонии яке аз гунањо, гоњо ба тањаввулоти шакл дучоршавии онњо ва 

гоњи сеюм баробари таѓйирёбии шакл вусъатёбии маънояшон низ 

мушоњида мешавад.  

21.  Дар зуњури гунањои морфологї пешвандњои шаклсоз (мисли би-, њаме-, 

бар-, дар-, боз-)-у калимасози марбут ба феъл (монанди ба – андар, бар- 

андар, андар, ба- бад, бар, ба – фаро, ба- бар-фаро) наќши муњим дошта, 

назар  ба навъи гунањои бо ёрии пешвандњо бунёдёфта хели дуюм- ба 

тавассути пешояндњо зуњурнамуда аз лињози теъдод имтиёз доранд [3-М].  

22.  Муаллифон ва мутарљимони таърихномањои садањои мавриди тањлил 

кўшиши бештари онро доштаанд, ки баёнашон зебову ба эњсос 

таъсиррасонанда бошад. Барои ноил гардидан ба чунин њадаф аз љониби 

онњо дар мавридњои зарурї вожаву таркиб ва ИР-и муродифї ба кор 

бурда шудаанд. Дар байни чунин  муродифот як њиссаи муњимро ВФ-и 

њаммаъно дар бар мегиранд [2-М]. 

23.  Тањлилу ќиёс нишон дод, ки ќисми муайяни ВФ-и муродифї то имрўз 

дар забони тољикї пойдор мондаанд, аммо бархе дигар њоло ба њукми 

фаромўшї рафтаанд. Аз он ки чунин ВФ баъзан фаќат дар 

таърихномањои алоњида истифода шудаанд, маълум мегардад, ки онњо 

дар њамон даврон низ гардиши фаъол надоштаанд.  
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24.  Баъзе ВФ-и муродифї танњо як шакли мушаххас дошта, бо ибороте 

хусусияти њаммаъної зоњир кардаанд, ки дорои чанд гуна њастанд [8, 22-

М]. 

25.  Аз байни ВФ муаллифону мутарљимони таърихномањои X-XIII аз њама 

зиёд дар ифодаи мафњуми “фавтидан” ва “куштан” ИР-и муродифиро 

истифода кардаанд. Як њиссаи ин гуна захирањои луѓавии забон дар 

даврони баъдии инкишофи забони тољикї аз доираи истифода хориљ 

гардиданд, ќисми дигар бо дигаргунии љузъї то њол дар гардишанд [17, 

18, 19-М]. 

26.  Дар осори таърихии мавриди тањлил мафњуми “фавтидан” ба љуз 

вожањои мурдан \ бимурдан ва рафтан инчунин бо ёрии  53 ТР-ву ИР 

ифода шудааст. Аз њама беш дар ифодаи мафњуми “фавтидан” ТР-ву ИР-

и фармон ёфтан, њалок шудан, љон додан \ бидодан ва аз њама кам карона 

шудан, ночиз шудан, бељон гаштан, вафот расидан, љон аз тан бигусастан, 

љон биспурдан ба кор рафтаанд. 

27.  Љузъњои таркибии ВФ-и марбут ба мафњуми “фавтидан”-ро ѓайр аз 

калимањои аслии тољикї инчунин иќтибосњои арабї ташкил медињанд. 

Дар таркиби ин гуна ВФ теъдоди вожањои арабиасл аз як то панљ ададро 

ташкил медињад.  

28.  Дар баёни мафњуми “куштан” низ муаллифон ва мутарљимони осори 

таърихии даврони номбурда ёздањ адад ВФ-и њаммаъноро мавриди 

истифода ќарор додаанд [22, 23-М]. 

29.  Як њиссаи муњими унсурњои луѓавии чунин таърихномањоро ВФ-и нодир 

дар бар мегиранд ва, ба гумони мо, ин гуна таркибу иборот танњо дар 

осори таърихии садањои X-XIII ба кор рафтаанд. Далели мо њамин буда 

метавонад, ки чунин унсурњо дар аксари фарњангномаи ба мо дастрас 

дучор нагардиданд ва танњо А. Дењхудо дар “Луѓатнома”-аш бархе аз 

онњоро шарњ дода, чун шоњид фаќат аз баъзе таърихномањо, монанди 

“Таърихи Байњаќї” порчањо овардааст. Њатто луѓатнигори зикршуда 

низ дар баъзе њолат ољиз будани худро дар маънидоди баъзе ВФ изњор 

кардааст. Агарчи њељ яки чунин ВФ-и нодир дар забони адабии муосири 
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тољикї ба назар намерасанд, аммо бархе аз онњо муодили имрўзаи худро 

доранд [10-М]. 

30.  Бархе аз ВФ гунаи ба форсї-тољикї тарљумашудаи таркибу ибороти 

арабї мебошанд. Иддае аз муаллифон дар мавридњои алоњида нахуст 

шакли арабї ва баъдан гунаи форсї- тољикии онњоро зикр кардаанд [12-

М]. 

 

II. ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

Тањќиќи љанбањои назариву амалии диссертатсия водор месозад, ки 

барои истифодаи натиљањои кори диссертатсионї тавсияњои зерин 

пешнињод карда шавад: 

1. Ба омўзиши давра ба давраи воњидњои фразеологии ба забони форсї-

тољикї таълифгардидаи ниёгон диќќати бештар дода, ба ин васила 

дараљаи ба асолат наздик ё дури онњо баррасї карда шавад. 

2. Тавсия мешавад, ки њангоми тадриси мансубияти забонии захирањои 

луѓавї дар радифи калимањои дар матнњои озод истифодагардида 

вожањои таркиби воњидњои фразеологї низ бо маќсади равшан намудани 

усули ташаккули онњо аз лињози мутааллиќияташон ба забонњо мавриди 

тањлил ќарор дода шаванд. 

3. Дар асоси маводи осори гуногунжанри њазорсола тањия намудани 

«Фарњанги воњидњои фразеологї»-и њар даврон, «Фарњанги муродифоти 

фразеологї», «Фарњанги воњидњои фразеологии нодир» амри зарурист. 

4. Дар заминаи ВФ-и куњанбунёд  омўхтани урфу одатњои халќи тољик дар 

рўзгордорї, муносибат ва низоми баргузории маросимњо бамаврид аст. 

5. Лозим аст, ки барои хубтар ба роњ мондани таълими таърихи забони 

адабии тољикї хрестоматия ва маљмуи машќњое тањия карда шаванд, ки 

дарбаргирандаи таркибу ибора ва љумлањои фразеологии осори манзуму 

мансур бошанд. 

6. Дар љараёни тадриси таърихи забони адабии тољикї, дар ќатори дигар 

масъалањо ба таълими воњидњои фразеологии осори мансуб ба жанрњои 

мухталиф таваљљуњи хосса равона карда шавад. 
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    ИХТИСОРАЊО 

ВФ-воњидњои  фразеологї;  

м. – мелодї 

 м. и. –  монанди инњо; 

ИР-иборањои рехта;  

ИФ-иборањои фразеологї; 

инч. – инчунин; 

МФ-мувозињои фразеологї; 

ниг. – нигаред; 

ТР-таркибњои рехта; 

ТФ – таркибњои фразеологї; 

ФЗТ- “Фарњанги забони тољикї”; 

ФИР- “Фарњанги иборањои рехта”; 

ФТЗТ- “Фарњанги тафсирии забони тољикї” 

 


