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Ихтисораҳо
ҒЛ – Ғиёс-ул-луғот
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ФА – Фарҳанги Амид
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ФЗТ – Фарҳанги забони тоҷикӣ
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ФС – Фарҳанги сабо
ФТ – Фарҳанги тайфӣ
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МУҚАДДИМА
Мубрамии мавзуъ. Нутқи

мураттабу

муназзам танҳои

танҳо

хосси инсон буда ва маҳз ба туфайлу шарофати нутқ (сухан, гуфтор,
калом, забон) инсонҳо фикру андеша ва ҳадафу мароми худро баён
намуда, бад-ин васила иртибот миёни эшон барқарор шуда ва боиси
ташаккули ҷомеаи инсонӣ гардидааст. Ин неъмати беназир, ки Худованд
онро ( Дар ибтидо калом буд ва калом бо Худо буд... – Инҷили Юҳанно;
Сухан аз арши барин омадааст–Ҷомӣ; Аввал аз болои курсӣ бар замин
омад сухан – Ибни Ямин ...) фақат ба инсон арзонӣ бахшидааст, чун
муъҷизаву атои яздонӣ аз ибтидои падидоӣ то ба имрӯз таваҷҷуҳи
аҳли илму адаб, мутафаккирону донишмандонро ба худ ҷалб намудааст
ва бесабаб ҳам суханро, забонро рӯҳу ҷони инсон таъкид накардаанд,
ки аз ҷумла,

ин нуктаро Салими Теҳронӣ хеле нишонрасу мувофиқ

чунин арз медорад:
Беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст,
Гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст?!
Воқеан, зуҳуру ташаккули нутқи мураттабу муназзами инсон ҳар
як шахсро ба андешидан водор месозад, ки иллату асрор ва меъёру
қонуниятҳои

шаклгирии

нутқи

мураттаби

инсонро муайян ва

муқаррар намояд.
Мусаллам аст, ки забон инъикосгари олами воқеӣ буда ва аз ин
лиҳоз он падидаи

иҷтимоӣ эътироф шудааст ва чун тамоми шайъ,

мавҷудот ва ҳаводису воқеоти атрофу муҳити мо дар ҳамбастагиву
иртибот ва низом (система)-и табиӣ қарор доранд, пас, бидуни тардид
забон низ дорои низом мебошад.
Раванди таҳаввулу ташаккули низоми забони адабии тоҷикӣ
марҳалаҳои тӯлонии таърихиро сипарӣ намуда, ба таҳаввул, рушду
инкишоф ва ташаккули воҳидҳои забон дар раванди се марҳалаи
(давраи) инкишофи таърихии забон вобастагии ногусастанӣ дорад.
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Воҳидҳои забон, ки аз фонема (овоз), морфема, вожа, ҷумла, банди
наҳвӣ ва матн

иборатанд, ҳар

яке

дар

созмондиҳӣ ва ташаккули

низоми

сатҳи

марбутаи худ ҳиссагузор мебошанд. Яъне нахустин

унсури

нутқи

овозии

омӯхтаву баррасӣ

инсон

мешавад

фонема буда, он дар сатҳи савтиёт
ва

ҳамнишинии

фонемаҳо боиси

ташаккули морфемаҳо мегарданд. Ҳамнишинии морфемаҳо бошад, дар
суратёбии вожаҳо (лексемаҳо), ҳамнишинии вожаҳо дар шаклгирии
ибораву ҷумлаҳо, ҳамнишинии ҷумлаҳо дар ташаккули бандҳои наҳвӣ
ва ҳамнишинии бандҳои наҳвӣ дар шаклгирии матн хизмат мекунанд
ва бояд зикр кард, ки байни воҳидҳои забон муносибати зинавӣ, яъне аз
воҳиди хурдтарин (фонема) то воҳиди калонтарин (матн) вуҷуд дорад.
Зимнан, бояд зикр кард, ки профессор Ҳ. Маҷидов ин силсилаи
муназзами воҳидҳои забонро ба ду гурӯҳ чудо намудааст: “... ба гурӯҳҳои
ҷудогонаи

воҳидҳои

забон

фонемаҳо,

морфемаҳо,

лексемаҳо

(=

калимаҳо), фразео-логемаҳо (= фразеологизмҳо) ва ба гурӯҳҳои
воҳидҳои нутқ ибораҳо, ҷумлаҳо, бандҳои синтаксисӣ дохил мешаванд.”
[Маҷидов, 2007, 13].
Зуҳур ва ташаккули воҳидҳои забон ба ҳодисаву падидаҳои
инкишофи дуру дарози таърихии забон вобаста буда, ба асоси қоидаву
меъёрҳои ҳам забонӣ ва ҳам ғайризабонӣ сурат гирифтаанд. Дар ин
раванд дар сатҳи савтиёт чи дар системаи садонокҳо ва чи дар системаи
ҳамсадоҳо аз аҳди бостон (забони форсии қадим) то асрҳои охир
тадриҷан таҳаввулу тағйиротҳои сифативу миқдорӣ рух дода, дар ин
доира дифтонгҳо (садонокҳои мураккаб) ба монофтонгҳо (садонокҳои
сода, холис) табдил ёфта, силсилаи ҳамсадоҳои ҳаммахраҷ (мураккаб)
низ ба як ҳамсадо бадал ва роиҷ шуданд. Дар ҳамин замина барои
суҳулату равонӣ ва осонии талаффуз ҳамсадоҳои ҷуфти оғозии вожаҳо
низ ба ду ҳиҷо таҷзия гардида, ба табиати дастгоҳи тавлидии (базаи
артикулятсионии) забони тоҷикӣ созгор шуданд. Ҳамзамон дар ин
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раванди инкишофи забони тоҷикӣ анҷомаҳои падежӣ (ҳолатҳо) низ батадриҷ ҳазф гардида, сохтори забон аз ҳолати флективӣ ба ҳолати
аналитикӣ табдил ёфта ва дар доираи таҳаввулоту тағйиротҳои савтӣ
ҷиҳати суҳулати талаффуз ё тақозои арӯз падидаҳои савтӣ, аз қабили
коҳишу афзоиш, монандшавӣ, табдилёбӣ, ҷойивазкунӣ, имола, ташдиду
сукун ва ғ. низ зуҳур карданд, ки ин ҳама ба меъёру қоидаҳои
ҳамнишинии фонемаҳо тобеъ мебошанд ва тибқи талаботи меъёрҳои
ҳамнишинӣ мо наметавонем, ки ҳар як фонемаро, бе дарназардошти
меъёру қавоиди савтӣ, бо фонемаи дигар ҳамнишин созем. Чунончи,
барои ифодаи мафҳуми чаҳорҳарфа, масалан, вожаи хона, тибқи
маълумоти риёзишиносон, ба асари комбинатсия, яъне ҷойивазкунии
овоз (ҳарф)-ҳо вожаи мазкур 24 шаклро (хнао, хано, нхао, онах, анох…)
зоҳир намуда, лекин барои ифодаи мафҳуми хона чор фонема дар тӯли
таърих маҳз ба ҳамин шаклу шева (х+о+н+а) ошноӣ пайдо карда ва
ҳамнишин шудаанд. Дар маҷмуъ, тамоми масоили ҳамнишинии
фонемаҳо, ки силсилаи (занҷираи) овозҳои алоқамандро ташкил
медиҳанд, асосан, ба хотири талаффузи равону осони морфемаҳо сурат
гирифта ва равониву гўшнавозии забонамонро таъмин ва созгор
намудаанд.
Ҳамнишинии морфемаҳо (вандҳо ва вожаҳои сода) бошад, дар
мавриди калимасозӣ ва бад-ин васила дар ғанӣ гардонидани таркиби
луғавии забон нақши калидӣ доранд. Омӯзиш ва баррасии маводи
забонӣ собит менамояд, ки аз аҳди бостон то имрӯз ҳамнишинии
морфемаҳо бо

роҳи пайвасту такрор

сохтани вожаҳо маъмулу

сермаҳсул набуда, лекин, баръакс, бо роҳи тобеъ ҳамнишин

шудани

морфемаҳо (чи вандҳо ва чи вожаҳои сода), махсусан, дар давраи нави
инкишофи забон хеле рушду густариш ёфтааст. Бояд гуфт, ки раванди
ҳамнишинии вандҳои пешвандиву пасвандӣ яксон набуда, таносуби
пешванду

пасвандҳо низ фарқ

мекунанд, яъне теъдоди пешвандҳо
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нисбат ба пасвандҳо камтар буда, лекин нақши онҳо дар калимасозӣ
назаррас мебошад ва онҳо бештар исму сифат сохтаанд. Бо мурури
замон баъзе пешвандҳо, аз ҷумла hu- (ҳу-), duš- (душ-) ва ĵud- (ҷуд-), ки
дар забони форсии қадим роиҷ буданд, алҳол матрук гашта, лекин ҳанӯз
дар таркиби вожаҳои рехтаи Ҳушанг, Ҳурмузд, душман, душвор…
маҳфуз мондаанд. Тавре ишора шуд, миқдори пасвандҳо нисбат ба
пешвандҳо зиёдтар буда, аз лиҳози маъноофарӣ (калимасозӣ) низ
афзалият дошта, ҳамчунин

доираи

маъноии онҳо низ тадриҷан

густариш ёфтааст. Бояд гуфт, ки дар

ибтидо як силсила пешвандҳо

дорои маънои луғавӣ буда, дар калимасозии вожаҳои мураккаб саҳм
доштанд. Дар раванди инкишофи забон тадриҷан маънои луғавии
бештари онҳо заиф гардида, чун пасванди калимасоз ҷилванамоӣ
карданд, ки ин равандро профессор Д. Саймиддинов низ чунин зикр
менамояд: «Ҳамчунин дар забони форсии миёна пасвандҳо аз асосҳои
номӣ ва феълӣ ҷузъи дуюми вожаҳои
дигари

вожасоз

Иловатан
грамматикӣ

ба

ҳайси

унсури

шакл гирифтаанд...» [Саймиддинов, 2001, 114].

чун анҷомаҳои
ва

мураккаб

алоқаҳои

падежӣ, ки
гуногуни

категорияҳои луғавию

наҳвиро

таъмин мекарданд,

ихтисор шуда ва вазифаҳои анҷомаҳои падежӣ бар дӯши

бандакҳо,

пасвандҳо ва таркибҳои гуногун афтод ва ин боиси он шуд, ки дар усули
калимасозии сарфӣ

пасвандҳо мавқеи

хосро касб намоянд. Ҷолиби

таваҷҷуҳ ин аст, ки пасвандҳо на танҳо аз ҷиҳати миқдор, балки аз
лиҳози сифатӣ, яъне аз нигоҳи фарогирии тобишҳои маъноӣ ҳангоми
ҳамнишинӣ бо решаи вожаҳо низ ба таври назаррас густариш ёфт. Аз
хамин ҷост, ки морфемаҳои пасвандӣ таваҷҷуҳи донишмандону
фарҳангнигорони асримиёнагиро низ ба худ ҷалб намуда, перомуни
вижагиҳои пасвандҳо маълумоти арзишманде ба мерос гузоштаанд. Аз
ҷумла, донишманди нуктасанҷи асри XIII Шамс Қайси Розӣ дар асари
мондагораш – «Ал-муъҷам» оид ба 35 пасванди маъниофару шаклсоз
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маълумоти муътамад манзур намудааст [Шамс, 1991, 168; Хоҷаев, 2018,
19]. Бояд зикр кард, ки ҳамнишинии пасвандҳо тибқи меъёри иртиботу
алоқамандии маъноӣ ва категорияҳои грамматикӣ сурат гирифта, ҳар
як пасванд ба ин ё он ҳиссаи нутқ мансуб мегардад ва баъзе пасвандҳои
муштараквазифа ба ду ҳиссаи нутқ низ мутааллиқ шудаанд. Дар ин
раванд, ҳатто, баъзе шоирони фавқуттабъ барои ифодаи андешаву
афкори баландпарвозу туғёниашон меъёрҳои забонро дар корбурди
пасвандҳо пушти по зада, ҳанҷоргурезиву меъёршиканӣ низ кардаанд,
ки чунин вазъро, махсусан, мо дар ашъори Мавлоно Ҷалолиддини
Румиву Бедил ва устод Лоиқ баръало мушоҳида мекунем.
Вожаҳои сода ба сифати морфема дар вожасозӣ, хусусан дар
ташаккули
калимасозии

вожаҳои
навъи

мураккаб,
тобеъ

таърихи

сермаҳсултарин

куҳан дошта,

роҳи

буда, баррасии

он

манзараи бойшавӣ ва инкишофи мусалсали забонро ҷилвагар месозад.
Вожаҳои мураккаби навъи тобеъ ба асоси меъёри тобеияту вобастагӣ
ва алоқамандии маъноии байни морфемаҳо (вожаҳои сода) ташаккул
ёфтаанд, ё худ ҳамнишинии морфемаҳои вожаҳои мураккаб тибқи
қоидаву меъёрҳои анъанавии (суннатии) калимасозӣ сурат гирифта,
ҳамчунин дар мавриди ҳамнишинӣ, вобаста ба муҳит ва тақозои сиёсати
забонӣ, мансубияти забонии морфемаҳо низ бетаъсир

намондааст.

Чунончи, дар осори асрҳои IX-X, дар марҳалаи эҳсоси хештаншиносӣ ва
растохези ҳувияти миллӣ, дар шаклгирии вожаҳои мураккаб, ки ин
марҳалаи оғозии ташаккули забони

порсии дарӣ маҳсуб мешавад,

парҳез аз корбурди вожаҳои арабӣ ҳадаф аз хештаншиносӣ буда ва
морфемаҳои

ҳамнишиншуда,

асосан,

калимаҳои

асили

тоҷикӣ

мебошанд, ки ин нуктаро осори Рӯдакиву Фирдавсӣ ва дигар адибони
ин давра комилан собит менамояд. Масалан, дар 62 ҳазор байти
«Шоҳнома»-и безавол муҳаққиқон ҳамагӣ дар

ҳудуди

900

вожаи

арабиро ба қайд гирифтаанд. Мусалламан, дар асрҳои баъдӣ, вобаста
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ба омилҳои мушаххасу сабабҳои воқеӣ, нуфузи забони арабӣ пайваста
густариш ёфт, ки ин, аз як тараф, боиси бештар шудани морфемаҳои
таркиби вожаҳои мураккаб аз ҳисоби ҳамнишинии калимаҳои арабӣ
гардида бошад, аз ҷониби дигар, вожаҳои мураккаби се-чорҷузъа
(морфема) вориди таркиби луғавии забон шуданд. Агар Мавлои Рум ва
Саъдӣ, асосан, бо ҳамнишинии ду морфема вожаҳои мураккаби нодиру
ҷолиб офарида бошанд, лекин Бедилу аз ҷумлаи
Сайидову

Ҳоҷӣ Ҳусайни

мустаќилмаъноро

Кангуртӣ

ҳамнишин

намуда,

се-чор
вожаҳои

пайравони

ӯ –

меорфемаи

содаи

мураккабе

эҷод

намудаанд, ки муайян ва муқаррар намудани қолаб ва таносуби маъноии
ҷузъҳои онҳо на ба ҳар кас муяссар мешавад ва яке аз мушкилоти сабки
ҳиндӣ (бедилӣ)-ро низ дар ҳамин тавзеҳ медиҳанд. Муҳаққиқони осори
Бедил ишора мекунанд, ки шояд Бедил аз забони санскрит огоҳ буд, ки
усули вожасозии ӯ ба панҷ қолаби калимасозии санскрит мутобиқат
мекунанд. Дар ҳар сурат, тадриҷан дар асрҳои минбаъда сабки бедилӣ
таназзул ёфт ва анъанаву меъёри суннатии вожасозии забони тоҷикӣ
густариш

намуда,

вожаофарӣ

ҳар

намудаанд,

як хомабадаст чун
ки,

албатта,

услуби

фардии хеш

на ҳамаи он вожаҳо қобили

пазиришанд.
Дар низоми ягонаи забон, ба андешаи аксари олимони соҳа,
вожа воҳиди асосӣ ва марказӣ ба шумор меравад. Вожаҳо моҳияти
пурасрор дошта, инъикосгари:

«Раванди ташаккулёбии калимаҳои

забон аз ҳодисаҳои басо дуру дароз ва мураккаби таърихи инсоният
мебошад.» [Маҷидов, 2007, 12].
Аз ин ҷост, ки перомуни вижагиҳои зиёди калима 70 меъёру
нишонаҳо ба назар мерасад [Гак, 1990, 465]. Азбаски таркиби луғавии
забон, яъне калимаҳо, вобаста ба рушду инкишофи ҷомеа, пайваста дар
тағйироту

дигаргунӣ

забоншиносон

ақида

ва

таҳаввулот

доштанд,
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ки

мебошанд,
дар

сатҳи

бинобар

ин,

лексикология

(луғатшиносӣ) система вуҷуд дошта наметавонад. Лекин чун илми
забоншиносӣ

зина

ба

зина боло рафта, мактабҳои махсуси

забоншиносӣ рӯйи кор омаданд, забоншиноси маъруф И.А. Бодуэн де
Куртенэ пешгӯйї мекунад, ки: «Лексикология ё илм оид ба калима
ҳамчун шохаи алоҳидаи грамматика маҳсули асри XX хоҳад шуд.»
[Бодуэн, 1963, 17]. Воқеан, агар мо эътироф намоем, ки забон дорои
система (низом) аст, пас, бе тардид лексика, чун бахши асосӣ ва
марказии забон, дорои низом буда метавонад, зеро ҳеҷ имкон надорад,
ки қисме аз забон дорои низом ва қисми дигараш бенизом бошад ва дар
доираи равобити парадигматикӣ (интихобӣ, амудӣ) қарор доштани
вожаҳо худ далели низомнокии лексика (таркиби луғавӣ) мебошад.
Тавре ки қаблан зикр кардем, моҳияту табиат ва хусусиятҳои
мухталифу мураккаби калима ҳанӯз дар Юнони бостону Мисри қадим ва
Ҳинди пурасрор

таваҷҷуҳи донишмандону мутафаккиронро ҷалб

намуда, дар асрҳои миёна низ вижагиҳои калима аз назари донишмадону
уламои форсу тоҷик, махсусан, Абӯнасри Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино,
Фахриддини Розӣ, Носири Хусрав, Насируддини Тусӣ, Амир Хусрави
Деҳлавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Маҳмуди Омулӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ва
дигарон дар канор намондааст [ниг. ба Хоҷаев, 2013].
Таҳқиқу баррасиҳои солҳои охир собит намудаанд, ки тамоми
вожаҳои

забон ба

(суварӣ) ва

асоси

маънои луғавию

грамматикӣ ва шаклӣ

мавқеияти тазодӣ иртибот дошта, дар доираи робитаи

парадигматикӣ онҳо ба гурӯҳу зергурӯҳҳо (микро- ва макросистемаҳо),
аз қабили муродифот, мутазод, сермаъно, ҳамгунҳо (омонимҳо бо
намудҳояш), эвфемизимҳо (вожаҳои малеҳ), вулгаризмҳо (вожаҳои
қабеҳ), гунанокӣ (вариантҳо), архаизму неологизмҳо, фоносемантика,
ҳипонимҳо ва ғ. гурўҳбандӣ ва табақабандӣ шуда ва ба асоси робитаи
синтагматикӣ, бо дарназардошти тамоми паҳлуҳои маъноӣ (ҳам маънои
аслӣ ва ҳам маънои маҷозӣ) ва суварӣ матраҳ гардида, тибқи меҳвари
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парадигматикӣ кадом вожа (ё ибораи рехта) имконияту «ҳуқуқ» дорад,
ки бар рӯйи меҳвари ҳамнишинӣ, яъне дар занҷираи гуфтор ё худ
ҷараёни нутқ дар паҳлуи вожаи дигар қарор гираду ҳамнишин шавад
ва дар ин раванд вазифа ва маънои наҳвии вожаву ибораҳои рехта зуҳур
мекунанд. Маҳз аз рӯйи ҳамин меъёру усул ҳамнишинии зинавии
воҳидҳои забон сурат гирифта, боиси шаклгирии воҳидҳои наҳвӣ ва
ташаккули нутқи мураттабу муназзам мегарданд. Дар сурати инҳироф
ва ё риоя накардани меъёру қоидаҳои ҳамнишинии кадом воҳиде, ки
набошад, меъёри забони адабӣ нуқсондору хароб гардида ва сиҳатии
калом аз байн меравад.
Ҳамин тариқ, тавре ки мухтасаран ишора кардем, ҳамнишинии
меъёрии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор, аз як тараф, комиливу
солимии нутқи мураттабро таъмин ва созмон диҳанд, аз ҷониби дигар,
системанокӣ, яъне дорои низом будани забонро собит менамоянд ва
маҳз бо дарназардошти нукоти мазкур метавон гуфт, ки мавзўи
мавриди назар яке аз мавзуъҳои хеле мубраму муҳим буда, лекин то ҳол
дар забоншиносии тоҷик ба таври маҷмааӣ ва мушаххасу мукаммал
мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор нагирифтааст.
Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Чун воҳидҳои забон ба тамоми сатҳҳои
забон тааллуқ доранд, бинобар ин, оид ба ҳар як воҳид забоншиносони
тоҷик, такя ба таҳқиқоту дастовардҳои олимони шинохтаи хориҷӣ,
мақолаву асарҳои ҷудогонае эҷод намудаанд. Чунончи, оид ба фонема
(савтиёт) Ҳ. Каримов, Т. Хаскашев, М. Файзов, Д. Саймиддинов, Ш.
Бобомуродов, А. Неъматов; оид ба морфема (калимасозӣ) М.Н.
Қосимова, Ш. Рустамов, М. Ҳ. Султон, А. Ҳасанов, О. Қосимов, С.
Раҳматуллозода, Э. Шоев, М. Саломиён, Ғ. Мирзоев, М. Олимҷонов ва
диг; доир ба вожа (луғатшиносӣ) Н. Маъсумӣ, М. Муҳаммадиев, С.
Ҳалимов, Ҳ. Маҷидов, С. Сабзаев, С. Анварӣ, Ҳ. Талбакова, Ш. Ҳаитова,
Ж. Гулназарова, С. Ҳалимова, М. Аюбова, С. Исматов, Р. Шодиев, Х.
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Ш. Кабиров, С. Мирзоев, Н. Каримов, Ҳ. Дўстов; оид ба воҳидҳои наҳвӣ
(ибора, ҷумла ва матн) Д. Т. Тоҷиев, М. Н. Қосимова, Б. Камолиддинов,
Ф. Зикирёев, Д. Хоҷаев, З. Мухторов, М. Р. Набиҷонова, С. Облоқулова
ва даҳҳои дигар осор эҷод намудаанд, ки дар ҷараёни таҳлилу баррасии
мавзўъ онҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд.
Чун таҳлилу баррасии ҳамнишинии воҳидҳои забон дар се
марҳалаи инкишофи забони тоҷикӣ сурат пазируфт, аз ин рў, оид ба
вазъи таърихӣ ва таҳаввули онҳо дар аҳди бостону миёна осори Д.
Саймиддинов, Р.Х. Додихудоев, Р. Ҷураев, Ф. Шарифова, А. Мирбобоев
ва аз олимони эронӣ Парвиз Нотили Хонларӣ, Алӣ Ашраф Содиқӣ,
Кўруши Сафавӣ,

Хусрави Фаршедвард, Муҳаммад Ризо Шафеи

Кадканӣ, Муҳаммад Ризо Ботинӣ ва диг. истифода шуданд.
Ҳамчунин дар асрҳои миёна як қатор олимону донишмандон ва
фарҳангнигорон аз ҷумла, Абўалӣ ибни Сино, Асадии Тўсӣ, Носири
Хусрав, Насируддини Тўсӣ, Шамс Қайси Розӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ,
Маҳмуди Омулӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Ҳусайни
Инҷу, Абдуғафури Татавӣ, Мухаммад Ғиёсиддин, Воҷидалии Муҷмалӣ
ва диг. дар доираи осори фалсафӣ, мантиқӣ ва ё ба илми сегона (арўз,
қофия, бадеъ) бахшидаи худ перомуни тамоми воҳидҳои забон
маълумоти арзишманд ба мерос мондаанд, ки дар ҷараёни таҳқиқ аз
онҳо самаранок баҳра бардоштем. Лекин бояд таъкид намуд, ки маҳз
перомуни равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон ҷо-ҷо ишораҳо дар
монографияҳои Т. Н. Хаскашев (1984), Д. Хоҷаев (2013) ва М. Саломов
(2017) ба назар расида, оид ба мавзўи мазкур бевосита профессор Ҳ.
Маҷидов

таҳти

калима”дар

унвонҳои

китоби

“Ҳамнишинии

калима”

ва

“Интихоби

дарсӣ барои мактабҳои олӣ (Забони адабии

муосири тоҷик, Ҷ.1. Луғатшиносӣ, 2007) таълиф намудааш маълумоти
нисбатан арзишманд додаасту халос [Маҷидов, 2007, 167-181]. Бинобар
ин, бо дарназардошти таҳқиқталаб будани масъалаи мазкур иқдом
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гирифта шуд, ки перомуни ин мавзўъ тадқиқоти алоҳидаи монографӣ
анҷом дода шавад.
Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо. Мавзуи таҳқиқот бо барномаҳои
таълимӣ ва илмии самтҳои филологӣ ва рӯзноманигорӣ робитаи зич ва
бевосита дорад.
Тавсифи умумии таҳқиқот:
Мақсади таҳқиқот. Ҳадафу мақсади таҳқиқот аз муайян ва
муқаррар намудани қоидаву меъёрҳои равобиту ҳамнишинии воҳидҳои
забон ва ҷилвагар намудани шаклгирии низому пайкараи забони тоҷикӣ
иборат мебошад.
Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан
ҳаллу фасли вазифаҳои зерин мадди назар гирифта шудааст:
– муайян ва муқаррар намудани воҳидҳои забон ва мақому ҷойгоҳи ҳар
яки онҳо дар низоми забон;
– нишон додани нақши фонема (овоз) чун нахустин воҳиди забон дар
ташаккули морфемаҳо ва таҳаввули онҳо дар се марҳалаи рушду
инкишофи забони тоҷикӣ;
– муқаррар намудани ҷойгоҳ, таносуби миқдориву сифатӣ ва имконоти
ҳамнишинии морфемаҳо зимни вожасозӣ дар раванди инкишофи
таърихии забон ва ҷилвагарсозии раванди такмилу шаклгирии пайкараи
забони тоҷикӣ;
– нишон додан ва муқаррар намудани меъёру омилҳои ташаккули гурўҳ
ва зергурўҳ (микро- ва макросистема) -ҳои луғавӣ-маъноӣ, луғавӣдастурӣ… ва гурўҳбандии онҳо;
– муайян намудани равобити маъноиву суварии вожаҳо ва муқаррар
кардани

имкониятҳои

ҳамнишинии

онҳо

ба

асоси

иртиботи

парадигматикӣ ва синтагматикӣ;
– муайян ва нишон додани омилу меъёрҳои ҳамнишинӣ дар мавриди
ташаккули воҳидҳои наҳвӣ (ибораву ҷумлаҳо);
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– ошкор ва муайян намудани категорияҳои воҳиди банди наҳвӣ;
– нишон додани роҳу усул ва воситаҳои алоқа дар матн ва шаклгирии он;
– ва ниҳоят, муқаррар ва собит намудани низоми ягонаи мураттаб ва
муназзами забон.
Объекти (маводи) таҳқиқот.

Ба манзури таҳлилу баррасии

таҳаввулу ташаккули воҳидҳои забон дар аҳди бостону давраи миёна,
асосан, матнҳои “Катибаи Бесутун” (аҳди бостон) ва “Корномаи
Ардашери Бобакон” (давраи миёна), ки аз ҷониби муҳаққиқи таърихи
забон Д. Саймиддинов таҳия шудаанд, мавриди истифода қарор дода
шудааст.
Барои нишон додани ҳолат ва манзараи ҳамнишинӣ ва раванди
рушду инкишофи забони тоҷикӣ дар давраи нав (асрҳои Х-ХХ) маводи
бадеӣ ба сифати далелу шоҳид, бо дарназардошти фосилаи 3-4-асрӣ,
асосан, осори Рӯдакиву Фирдавсӣ, Саъдиву Ҷалолиддини Румӣ, Бедилу
Сайидо ва устод Айниву Лоиқ мадди назар гирифта шуд. Инчунин дар
ҳолатҳои зарурӣ барои исботу тақвияти фикру андеша осори дигар
адибону таърихнигорон низ мавриди истифода қарор гирифт.
Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Масоили қоида ва меъёрҳои равобиту
ҳамнишинии тамоми воҳидҳои забон ва раванди таҳаввулу ташаккули
онҳо дар се марҳалаи инкишофи таърихии забонамон мавзуи баҳси
диссертатсия ба шумор меравад.
Асосҳои назариявӣ ва методологии тањқиқот. Бунёду асосҳои
назариявӣ ва методологии рисоларо дастовардҳои забоншиносони
маъруф Фердинанд де Соссюр, Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Шерба, А. И.
Смирнитский, В. В. Виноградов, В. С. Расторгуева, Л. Р. Зиндер, В. С.
Соколова, Р. Якобсон, Н. М. Шанский, А. А. Уфимсева, Л. Елмслев, С.
Д. Кацнелсон,

Н. С. Валгина, И. Р. Галперин, Д. Т. Тоҷиев, М. Н.

Қосимова, Ш. Рустамов, Д. Саймиддинов, Т. Хаскашев, Ҳ. Маҷидов, Д.
Хоҷаев, С. Назарзода, Ш. Исмоилов, А.Ҳасанзода, Н. Офаридаев, С.
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Сулаймонов, А. Мамадназаров, М. Ҳ. Султон, О. Ќосимов, Хоркашев С.
(Раҳматуллозода), З. Мухторов ва дигарон ташкил медиҳанд.
Маҷмуи

усулу

равишҳои

мухталифи

таҳқиқи

дар

рисола

истифодашуда ба вазифа ва муҳтавои он вобаста мебошад. Усулу
равишҳои асосии таҳқиқро усулҳои муқоисавӣ-таърихӣ, сохторӣ,
тасвирӣ, таҳлилӣ, конструктивӣ ташкил намуда ва ҳамчунин дар
раванди таҳқиқ равишҳои таҳлили компонентӣ, решаёбиву оморӣ низ
мавриди истифода қарор дода шудааст.
Навгонии илмии таҳқиқот иборат аз ин аст, ки дар забоншиносии
тоҷик масъалаи равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи
гуфтор бори нахуст мавриди таҳқиқи алоҳида ва маҷмааӣ қарор
гирифтааст. Дар рисола

раванди таҳаввулу

ташаккули фонемаву

морфемаҳо дар се марҳалаи инкишофи таърихии забони тоҷикӣ, қоидаву
меъёрҳои ҳамнишинии онҳо, омилу сабабҳои зуҳури падидаҳои савтӣ ва
тањаввулоти вандњо аввалин бор бо далелу хулосаҳои эътимодбахши
илмӣ ба таври мукаммал таҳлилу баррасӣ шудаанд.
Масъалаи ташаккули гурўҳҳои луғавӣ-маъноии вожаҳо низ, аз
қабили муродифот, мутазод, сермаъноӣ, ҳамгунҳо, гунанокӣ, иштиқоқу
муштақот ва ғайра, ки дар доираи равобити парадигматикӣ муттаҳид
шуда ва гурўҳҳои низомдор (микросистемањо)-ро ташкил менамоянд,
дар забоншиносии тоҷик бо диди нав таҳқиқ гардида ва нишон дода
шудааст, ки ин гурўҳҳо бо робитаҳои печида ва нозуку мухталифи
маъноиву шаклии худ дар маҷмўъ низоми лексикии (таркиби луғавии)
забонро ташкил ва собит менамоянд.
Дар рисола раванди ташаккули нутқи

мураттаби ҷавобгўйи

меъёри забони адабии тоҷикӣ, ки ба асоси корбурди тавъами меҳвари
парадигматикӣ ва меҳвари синтагматикӣ сурат мегирад, баррасӣ
шудааст, ки ин низ яке аз навгонињои дигари таҳқиқ ба шумор меравад.
Ҳамчунин дар рисола равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои наҳвӣ: ибораву
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ҷумлаҳо, банди наҳвӣ ва ташаккули матн таҳлилу таҳқиқ шудааст, ки
натиҷаву хулосаҳои ҳар яке аз ин бандҳои наҳвӣ ҳам навгонии илмиро
доро мебошад.
Нукоти ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
– нутқи мураттабу муназзам аз силсилаи бо ҳам алоқаманди воҳидҳои
забон: фонема (овоз), морфема, калима, ибора, ҷумла, банди наҳвӣ ва
матн шакл гирифта, дар ибтидо ё худ дар аввали ин занҷираи гуфтор
фонема қарор дорад;
– фонемаҳои забони тоҷикӣ, вобаста ба дастгоҳи тавлидиашон (базаи
артикулятсионӣ), табиатан нарму равон ва гӯшнавоз мебошанд ва
ташаккули воҳидҳои зинаҳои калонтар ба онҳо вобаста буда, равониву
суҳулати талаффуз ва оҳангдории воҳидҳои забон ва дар маҷмуъ
мусиқанокии забони тоҷикиро таъмин менамоянд;
– ҷиҳати таъмини равониву сайқалёбии забон, ҳамнишинии меъёрӣ ва
мувофиқати фонемаҳо, таҳаввули фонемаҳо (садоноку дифтонгҳо ва
ҳамсадоҳои думахраҷа) ва зуҳури ҳодисаҳои савтӣ аз қабили коҳишу
афзоиш, монандшавию бадалшавӣ, ҷойивазкуниву ташдид, имолаву
сукун ва ғ., ки бештари инҳо ҳамчунин бо тақозои каломи мавзун ба
миён омадаанд, нақши муҳим доранд;
– дар ташаккул ва ғанӣ гардидани таркиби луғавии забон нақши
морфемаҳо (ҳам шаклсозу ҳам калимасоз) хеле муҳим ва назаррас буда,
раванди рушду густариши ҳам миқдорӣ ва ҳам сифатии онҳо дар се
давраи инкишофи таърихии забон ба маротиб боло рафт, ки ин раванди
вожаофарӣ, махсусан, аз ҳисоби пасвандҳо, ба андешаи мо, таҳти
таъсири задаи таърихӣ ба ҳазфшавии анҷомаҳои падежӣ вобаста буда ва
ин боиси бадал шудани сохтори флективии забон ба сохтори аналитикии
он гардида, маҳз вожасозӣ дар ташаккули пайкараи забонамон нақши
муҳим бозид;
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– вожа, тибқи андеша ва эътирофи аксари забоншиносон, ҳамчун воҳиди
калидӣ ва марказӣ дар низоми забон (дар муқоиса бо дигар воҳидҳои
забон) ба ҳисоб рафта, вижагиҳои пурасрор ва мураккабу печида дошта
ва бо иллати пайваста дар тағйироту густариш будани таркиби луғавӣ то
ибтидои асри ХХ системанокии олами вожагон зери суол қарор гирифта
буд, лекин баъдан, вобаста ба зуҳури мактабҳои забоншиносӣ ва
инкишофи илми вожашиносӣ, дорои низом будани вожагони забон
ҳалли худро ёфт. Собит карда шуд, ки тамоми вожагони забон дар
низоми умумии (ягонаи) забон ба таври бенизому парешон қарор
надошта, балки онҳо бо равобити маъноиву суварӣ (шаклӣ) ё худ
парадигмаҳои хосси худ дар доираи робитаи парагдигматикӣ гурӯҳгурӯҳ муттаҳид шуда, микрову макросистемаҳо, аз қабили муродифот,
мутазодҳо, сермаъноиву ҳамгунҳо, гипонимҳо, эвфемизму вулгаризмҳо
ва ғайраро ташкил медиҳанд;
– дар доираи робитаи синтагматикӣ бошад, муқаррар карда шуд, ки дар
занҷираи гуфтор, яъне ҷараёни нутқ вожаҳо ҳангоме ҳамнишин
мешаванду боиси ташаккули ибораву ҷумлаҳо мегарданд, ки агар байни
онҳо иртиботи маъноӣ (ё аслӣ, ё маҷозӣ) ва суварӣ вуҷуд дошта бошад,
яъне барои эҷоди нутқи саҳеҳу мураттаб вожаҳо интихоб мешаванд ва
амалкарди тавъами меҳвари парадигматикӣ ва меҳвари синтагматикӣ
дар занҷираи гуфтор сурат мегирад;
– дар ташаккули воҳидҳои наҳвӣ (ибора, ҷумла, банди наҳвӣ ва матн)
низ, аз як тараф, иртиботи маъноӣ нақши муҳим дошта бошад, аз сӯйи
дигар, мавқеияти тазодӣ ва ҳиссаи унсурҳои ёвар ҳам назаррас мебошад;
– тамоми воҳидҳои забон, яъне аз фонема то матн, онҳо чун ҳалқаҳои
занҷир дар иртиботи мусалсал ва ҳамбастагӣ қарор дошта, дорои низом
будани ҳар як сатҳи забон ва дар маҷмуъ низоми ягонаву бутуни забонро
собит месозанд.
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Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мешавад, ки натиҷаву
хулосаҳои онро оид ба равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон метавон
дар мавриди муайян намудани наќши воњидњои забон дар занљираи
гуфтор, иншои мақолаҳои илмӣ, рисолаву китобҳои дарсӣ истифода
намуд.
Аҳамияти амалии тањқиқот. Натиҷаву хулосаҳои илмии тањқиқро
метавон дар таълиму тадриси курсҳои тахассусӣ оид ба таърихи забони
тоҷикӣ (аз аҳди бостон то рӯзгори мо), дар таълими курсҳои маданияти
нутқ, услубшиносӣ, вожашиносӣ, назарияи тарҷума, васоити ахбори
омма ва ҳангоми тарҷумаи ҳамзамонӣ мавриди истифода қарор дод.
Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Чун

таҳқиқот дар заминаи баррасии маводи забони тоҷикӣ дар се марҳалаи
таърихии инкишофи он (аз аҳди бостон то кунун) сурат гирифтааст,
бинобар ин, диссертатсия ба шиносномаи илмӣ – ихтисоси 10.02.01 –
Забони тоҷикӣ комилан мутобиқат мекунад.
Саҳми шахсии унвонҷӯ. Дар диссертатсия дар забоншиносии тоҷик
бори нахуст ва ба таври илмӣ қоидаву меъёрҳои ҳамнишинии воҳидҳои
забон мушаххас ва муқаррар карда шудааст.
Омилҳои забонӣ ва ғайризабонии таҳаввул ва ташаккули гурӯҳҳои
луғавӣ-маъноӣ (лексикӣ-семантикӣ) инъикос ёфтааст.
Бо дарназардошти дастовардҳои муосири забоншиносони хориҷӣ,
бори аввал дар забоншиносии тоҷик корбурди тавъами меҳварҳои
парадигматикӣ ва синтагматикӣ нишон дода шуда ва корбурди дурусту
саҳеҳи меъёрии онҳо дар занҷираи гуфтор, ки боиси ташаккули нутқи
мураттабу муназзам мегарданд, таъкид гардидааст.
Интишорот ва татбиқи натиҷаҳои диссертатсия. Муҳтавои асосии
рисола, ки дар конференсияҳои байналмилалӣ (Кобул – 1976, Теҳрон –
1991, 2005, Деҳлӣ – 2007, Душанбе – 2005, 2009, 2014, 2018, 2019, 2020,
2021,

Хуҷанд – 2014) ва дар конференсияҳои
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ҷумҳуриявӣ ва

конференсияҳои

илмӣ-амалии

анъанавии

Донишгоҳи

миллии

Тоҷикистон пайваста манзур ва баррасӣ шудааст.
Мундариҷа ва муҳтавои рисола дар 45 мақола ва чор китоб
инъикос ёфтааст, ки феҳрасти онҳо дар охири фишурда оварда мешавад.
Рисола дар ҷаласаи якҷояи кафедраҳои таърихи забон ва типология,
забони адабии муосири тоҷикӣ, забони тоҷикӣ ва усули таълими забон
ва адабиёти тоҷик баррасӣ ва муҳокима гардида, бо қарори №1

аз

10.08.2020 ба ҳимоя пешниҳод карда шуд.
Сохтори диссертатсия. Рисола аз муқаддима, чор боб, хулоса,
ихтисораҳо

ва феҳрасти адабиёт

компютериро дар бар мегирад.
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иборат буда, 319 саҳифаи чопи

БОБИ I
ҲАМНИШИНИИ ОВОЗҲО ВА ОМИЛҲОИ ЗУҲУРУ ТАҲАВВУЛИ
ПАДИДАҲОИ САВТӢ

1.1. Масоили умумӣ. Масъалаи ҳамнишинӣ ё худ баҳамоиву
васлшавӣ ба тамоми воҳидҳои забон: овоз (фонема), морфема, вожа,
ибора, ҷумла, банди наҳвӣ ва матн тааллуқ

дошта,

ҳамнишинии

воҳидҳои мазкур дар доираи таоруфу ошноӣ, ҳавзаи маъноӣ ва қоидаву
меъёрҳои суннатии таърихан ташаккулёфтаи забонӣ сурат мегиранд.
Меъёру қоидаҳои ҳамнишинии воҳидҳои забон хеле печидаву
мураккаб буда, дар ҷараёни ташаккулу таҳаввули забон дар тўли
таърих ба тағйироту таҳаввулот рў ба рў шуда, боиси суфтагиву равонии
забон шудаанд.
Ҳамнишинӣ

аз

воҳиди

хурдтарин – овоз (фонема) ибтидо

гирифта, то воҳидҳои калонтарин – бандҳои наҳвӣ ва матн зина ба зина
сурат гирифта, боиси нутқи мураттабу муназзам гардидаанд.
Нахустунсуре, ки боиси ташаккули воҳидҳои дигари забон
мегардад, овоз (фонема) мебошад. Дар забонҳои дорои сохти фонемагӣ
(овоӣ), аз ҷумла, дар забони адабии муосири тоҷикӣ низ ҳадди
хурдтарини таҷзияи овозӣ фонема ба шумор рафта, «… аммо дар
талаффуз ҳадди охирини таҷзияи нутқи овозӣ ҳиҷо аст.» [Хаскашев,
1984, 5]. Далели ин иддао ин аст, ки ҳангоми талаффузи ҳар як калима он
ба ҳиҷоҳо ҷудо шуда, дигар онҳоро «…ба порчаҳои овозии аз ҳиҷо
хурдтар ҷудо карда наметавонем.» [Хаскашев, 1984, 5]. Воқеан, агар ба
талаффузи ибтидоии кўдакон эътибор диҳем, равшан мегардад, ки онҳо
бешуурона вожаҳоро бо ҳиҷоҳо ҷудо - ҷудо: да-да, бу-бу, ма-ма, па-па
талаффуз мекунанд. Яъне, ҳисса ё порчаи овозии калима, ки бо як нафас
талаффуз

мегардад, ҳиҷо

буда,

лекин

дар таҷзияи овозӣ баъди

фонема, яъне дар зинаи дуюм ҳиҷо қарор дорад ва ташаккули ҳиҷоҳо,
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ки ба асоси меъёрҳои ҳамнишинии овозҳои садоноку ҳамсадоҳо сурат
мегиранд, восита ва

сабаби ташкили ритм ё худ мавзунияти нутқ

мегарданд. Мусалламан, «Нутқи муттасил занҷири овозҳост, ки дар ин
ҳиҷоҳо ба воситаи ҳамнишинии ҳамсадою садонокҳо сохта мешаванд
ва занҷирҳои овозии сершумору гуногуни нутқи овозиро ба амал
меоранд.» [Хаскашев,1984, 6]. Ҳамин нуктаро профессор Ҳ. Маҷидов низ
барҳақ таъкид мекунад, ки: «Нутқи инсон аз занҷири беохири овозҳои ба
ҳам алоқаманд иборат аст.» [Маҷидов, 2007, 19].
Дар ҷараёни нутқ овозҳо тибқи қоида ва меъёру қонуниятҳои
муайяни хосси забон бо ҳам ҳамнишин мешаванд ва дар забони тоҷикӣ
чунин меъёру хелҳои ҳамнишинии овозҳо гуногуну печида буда, вобаста
ба мавқеъ ва шароити савтӣ нисбатан озоданд. Чунончи, садонокҳо
метавонанд, ки дар аввал, байн ва охири калима қарор гиранд ва бо
ҳамсадоҳо ҳамнишин шаванд. Ин нуктаро савтшинос Бобомуродов Ш.
таъкид мекунад, ки: «Ҳамнишинии садоноки «ў»… мисли садонокҳои
дигари забони тоҷикӣ дар

ҳудуди ҳиҷо истеъмоли озод дорад. Ин

садонок дар аввал, мобайн ва интиҳои калима омада метавонад.»
[Бобомуродов, 2005, 14].
Дар ташаккули

вожаҳо,

ки онҳо дар асари ҳамнишинӣ боиси

нутқи мураттаб мегарданд, ҳар як овоз арзиши сифатӣ дорад. Чунончи,
вожаи дид дар меҳвари ҳамнишинӣ, бо коргирӣ аз меҳвари ҷонишинӣ
(интихобӣ, яъне дар доираи интихоби садонокҳо), ба шаклу маънои
нав – дид, дад (даранда), дуд, дод зуҳур мекунад.
Ҳамчунин дар мавриди таҳаввули унсурҳои савтӣ метавон ишора
кард, ки дар забони форсии қадим дар марҳалаи аввал ду ҷуфт дифтонг
(сонанти мураккаб) ai, au, āi, āu ва дар марҳалаи дуюм: ai, au мустаъмал
буд, ки тадриҷан онҳо дар аҳди салтанати Доро ба монофтонгҳои ō
(ў) ва е (е,u) табдил шудаанд [ОИЯ, 1979, 243; Саймиддинов, 2008, 27;
Назарзода, 2016, 162-193]. Чунончи:
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kaufa > kōh(кўҳ)
rauča > rōz (рўз)
qаušа> qōš (гӯш)
mauda > mōu (мӯй)
rauta > rōd (рӯд) ва ғ.
Воқеан, фонема (овоз) вақте: «...забони

инсониро ба

низом

медарорад ва онро аз унусурҳои дигари табиӣ фарқ мекунонад.»
[Саломов, 2017, 45], ки бо ҳамдигар ҳамнишин мешаванд. Муҳаққиқ
дар ҷойи дигар бамаврид зикр мекунад, ки: «…ваҳдат

ё

ягонагии

овозҳо, ҳамнишинии овозҳои нутқ дар занҷираи овозӣ ва ифодаи
семантикӣ (таъкиди мо) боиси зуҳури калима мегардад, ки бо тамоми
тобишҳои

маъноияш

барои

инсоният

муҳимтарин

воситаи

муоширату муколама ва эҷод ба ҳисоб меравад.» [Саломов, 2017, 56].
Мусаллам аст, ки табиати забони тоҷикӣ ва дастгоҳи тавлиди
овозии он дар тўли
низоми

асрҳо

савтиёт (унсурҳои

бетағйир

намондааст. Бо вуҷуди он ки

савтӣ) нисбат ба дигар воҳидҳои забон

камтар ба таҳаввулу тағйирот мувоҷеҳ мешаванд, лекин онҳо низ дар
ҷараёни инкишофи таърихии забон аз ин доира мустасно нестанд ва
зуҳури ҳодисаҳои савтӣ ба қонунияту меъёрҳои таърихӣ, забонӣ, арўз,
лаҳҷавӣ ва иқтибосӣ вобаста мебошанд.
Қобили тазаккур аст, ки баррасиву таҳқиқи афкори забоншиносии
аҷдодонамон низ собит менамоянд, ки эшон ҳам дар доираи таҳқиқи
илмҳои

арўзу

луғатшиносӣ ва

мантиқ

ва фалсафа на танҳо

сарфу наҳв андешаҳои ҷолибу

перомуни масоили
арзанда ба мерос

гузоштаанд, ҳамчунин доир ба илми савтиёт низ рисолаҳои мондагор
эҷод

намудаанд,

ки

чун намуна осори

гаронарзиши «Китоб-ул-

мусиқӣ»-и Форобӣ, «Махориҷ-ул-ҳуруф»-и Абўалӣ ибни Сино, «Ҷомеъул-ҳикматайн» ва «Зод-ул-мусофирин»-и Носири Хусрав, “Меъёр-улашъор” ва «Асос-ул-иқтибос»-и Насираддини Тўсӣ, «Ал-муъҷам»-и
23

Шамс Қайси Розӣ, «Нафоис-ул-фунун»-и Маҳмуди Омулӣ, «Чаҳор
гулзор»-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ва дигаронро метавон зикр кард, ки ин
донишмандони фарохандеша низ овоз (фонема)-ҳоро (ҳарфҳоро) асос ва
бунёди ташаккули калимоту таркибот таъкид кардаанд [ниг. ба Хоҷаев,
2013].
Воқеан,

профессор Д. Хоҷаев барҳақ менигорад, ки: «…оғози

илми забоншиносии тоҷик ба номи донишманди тавонои тоҷик Абўалӣ
Сино сахт алоқаманд аст.» [Хоҷаев, 2013, 301]. Ин олим ва мутафаккири
беназир дар баробари он ки оид ба бахшҳои дигари илми забон
андешаҳои

бикру ҷолиб ба мерос гузаштааст, ҳамчунин аввалин

олимест, ки

перомуни

илми савтиёт дар асари гаронмояаш, ки бо

унвони «Махориҷ-ул-ҳуруф» маъруф буда ва бо номҳои «Ҳудус-улҳуруф»,

«Асбоби

ҳудус-ул-ҳуруф»,

«Маърифати

ҳудус-ул-ҳуруф»,

«Махориҷ-ус-савт-вал-ҳуруф» низ ёд мешавад, дар шаш фасл оид ба
тамоми паҳлуҳои илми савтшиносӣ маълумоти амиқу дақиқи илмӣ
додааст, ки савтшиносони муосир саҳеҳ ва дурустии андешаҳои савтии
ўро тасдиқ менамоянд. Аз ҷумла, эшон оид ба падидаи овозҳо маълумот
дода, тафовути овозҳои мусавват (садонок) ва сомит (ҳамсадо), муфраду
мураккабро тавзеҳ дода, тавре ки муҳаққиқ Д. Хоҷаев хулоса мекунад:
«…ў ба ҷиҳати тавлиди гуфтор, ки овоз низ дар ташкили он саҳм
мегирад, дахл мекунад.» [Хоҷаев, 2013, 97], яъне ў дар ташаккули нутқи
овозӣ ё худ занҷираи гуфтор саҳми ҳамнишинии овозҳоро низ мадди
назар гирифтааст. Аз мутафаккирони дигари асримиёнагӣ, ки бештар
ба илми
заминаи

савтиёт дахл кардааст, Носири Хусрав буда, мавсуф дар
андешаҳои

савтии Абўалӣ

ибни

Сино андешаву афкори

савтии худро дар ду асараш – «Зод-ул-мусофирин» ва «Ҷомеъ-улҳикматайн» баён намудааст. Ин олим, шоир ва мутафаккири мумтоз,
махсусан, дар рисолаи «Зод-ул-мусофирин»

дар мавриди ташаккули

нутқ (қавл) саҳми ҳамнишинии овозҳо (ҳарф)-ро ба таври зайл зикр
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кардааст: «Агар касе пурсад, ки қавл номҳост, ки тартиб карда, ки
андар зери ў маънӣ аст. Ва агар гўяд: Ном чист? Гўем, ҳарфҳост тартиб
карда, ба иттифоқи гурўҳе, ки далел кунанд бар айне аз аъён.» [Носири
Хусрав, 2003, 28].
Ба ифодаи Носири Хусрав, ҳарф дорои маъно нест, лекин маҷмўи
ҳарфҳои таърихан шаклгирифта ва фарозомада боиси падидоии
маъниҳоянд, ки ин ақида ҳоло ҳам асоси таърифи илмии калима
мебошад. «Ва агар гўяд: Ҳарф чист? Гўем, ки … ҳарфро маънӣ нест,
балки маънӣ андар зери ҳарф ояд, чун доно мар онро ба ҳам фароз орад,
ба номҳое, ки он ба наздики гурўҳе аз мардумон маъруф бошад…»
[Носири Хусрав, 2003, 28].
Носири

Хусрав

ҳамчун

мутафаккир

ва

файласуфи бузург

зуҳурот ва пайдоиши ҳар як чизи олами воќеиро ба категорияи сабабият
вобаста дониста, ба ҳамин асос сарчашмаи зуҳуру пайдоиш ва
ташаккулёбии воҳидҳои забонро ба таври зерин баён намудааст:
«…қавлро номҳои маъруф ҳаюлост ва мар сурати номро ҳарфҳои
маълум ҳаюлост ва мар сурати овозҳоро ҳаво ҳаюлост, чунон ки мар
сурати пироҳанро карбос ва сурати карбосро ресмон ҳаюлост ва сурати
ресмонро пунба ҳаюлост ва мар сурати пунбаро табоеъ ҳаюлост.»
[Носири Хусрав, 2003, 28].
Чи тавре ки пироҳан аз карбос ва ресмон аз пунба ба даст оварда
мешавад, мисли ҳамин ном, яъне калима аз ҳарфҳо ва ҳарфҳо аз овозҳо
ба вуҷуд меоянд. Ба ифодаи дигар, номҳо (калимаҳо) маҷмўи овозҳо
буда, ҳарфҳо шакли графикии овозҳо мебошанд. Ҳамин тариқ,
мутафаккири бузург воҳидҳои забониро дар асоси ташбеҳ ба пироҳану
карбос ва ресмону пунба хеле дақиқу возеҳ муайян кардааст, ки ҳоло ҳам
гуфтаҳои ў шоистаи қабуланд [Кабиров , 2014, 32].
Мусаллам аст, ки дар забони адабии муосири тоҷикӣ дар аввали
калима ҳамнишинии ду ҳамсадо роиҷ нест, зеро ки тибқи тақозои
25

талаффуз душвориро эҷод мекунад ва ҷиҳати осонӣ ва суҳулати
талаффуз бояд ҳиҷо ба сифати порчаи овозӣ (ба ифодаи профессор Ҳ.
Маҷидов, «порчаи тараннумӣ» [Маҷидов, 2007, 20]) вуҷуд дошта бошад.
Маълум аст, ки бе садонок ташкили ҳиҷо ғайриимкон аст. Лекин дар
аҳди бостон – дар забони форсии қадим ҳамнишинии ду ҳамсадо дар
оғози калима маъмул буд. Зимнан, бояд ёдовар шуд, ки дар марҳалаи
аввали инкишофи забонамон, яъне дар забони форсии қадим (дар аҳди
салтанати Ҳахоманишиҳо)

забонамон 8 ҳолат (падеж) ва баъдан 6

ҳолатро доро буд ва ҳамнишинии ду ҳамсадо дар оғози калима зиёд ба
назар мерасид, лекин дар раванди инкишофи забон тадриҷан ҳолатҳо
(падежҳо) маҳдуд гардида, дар давраи миёна ҳамнишинии ҳамсадоҳои
оғозӣ низ матрук шуда ва боиси ташаккули ҳиҷоҳои алоҳида гардиданд.
Масалан:
brātar> bаrādar (бародар)
bruk>аbruk>аbru (абру)
spanta> ispand //sipand (испанд //сипанд)
prazanta> farzand (фарзанд)
spaita>spеt>ispet // safed (испед// сафед)
spahān> isfahān (Исфаҳон)
ksandra (skandra) > iskandar // sikandar (Искандар//
Сикандар) ва ғ.
Ин раванд, аз як тараф, барои осонӣ ва равонии талаффуз сурат
гирифта бошад, аз ҷониби дигар, барои эҷоди ҳиҷои дилхоҳ анҷом дода
шудааст ва баъзан

боиси ба миён омадани ду шакли калимаҳо

(гунанокӣ) низ гардидааст. Аз ҷумла, чун муште аз хирвор ба вожаҳои
зерин аз осори Мавлои Рум таваҷҷуҳ намоед: шутур//уштур, ситеза//
истеза,

фитод//афтод,

афзуд//физуд,

ситора//истора,

сипоҳ//испоҳ,

шикор//ишкор, шинос//ишнос, шикоф//ишкоф, шитоб//иштоб ва ғ.
Ситеза:
Ў гумон бурда, ки ман кардам чу ў,
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Фарқро кай донад он истезарў?
(Маснавӣ, 23)
Ситора:
Лек дар зулмат яке дузде ниҳон,
Мениҳад ангушт бар исторагон.
(Маснавӣ,25)
Сафед:
Зоҳири нуқра гар испед асту нў,
Дасту ҷома месияҳ гардад аз ў.
(Маснавӣ, 27)
Шутур:
Гуфт пайғамбар ба овози баланд:
«Бо таваккул зонуи уштур бибанд.»
(Маснавӣ, 39)
Шикаста:
Ҷабр чӣ бвад? Бастани ишкастаро,
Ё бипайвастан раге бигсастаро.
(Маснавӣ, 43)
Сипоҳ:
Аҳмадо, худ кист испоҳи замин,
Моҳ бин бар чарху бишкофаш ҷабин. (Маснавӣ, 128)
Шикор:
Ҳамчу сайёде сўйи ишкор шуд,
Гоми оҳу диду бар осор шуд. (Маснавӣ, 124)
Шинос:
Лек гуфтам носи ман наснос не,
Носи ғайри ҷони ҷон ишнос не. (Маснавӣ, 361)
Шикоф:
Парда механдад бар ў бо сад даҳон,
Ҳар даҳоне гашта ишкофе бар он. (Маснавӣ, 157)
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Шитоб:
Хоҷа дар кор омаду таҷҳиз сохт,
Мурғи азмаш сўйи деҳ иштоб тохт. (Маснавӣ, 228) ва ғ.
Ҷолиби қайд аст, ки дар ҳамин радиф Мавлоно ин амалро дар
нисбати исмҳои хос аз қабили: Авасто, Исрофил, Аҳриман, Иблис,
Ҷабраил ва ғ. низ корбаст намудааст. Чунончи:
Бинӣ андар дил улуми анбиё,
Бе Китобу бе Муъиду Авсито.
(Маснавӣ,1040)
З-он зи Оҳарман раҳидастем мо,
Кӣ харидӣ ҷони моро аз амо.
(Маснавӣ,115)
Ман ба ҳуҷҷат бар наоям бо Билис,
К-ўст фитна (й) ҳар шарифу хасис.
(Маснавӣ, 185)
Қуввати Ҷибрил аз матбах набуд,
Буд аз дидори халлоқи вуҷуд.
(Маснавӣ, 216)
Эй Сирофили қиёматгоҳи ишқ!
Эй ту ишқи ишқу эй дилхоҳи ишқ!
(Маснавӣ, 335) ва ғ.
Зимнан,

қобили зикр аст, ки перомуни қолабшикании тарзи

мазкур барои эҷоди ҳиҷои дилхоҳ дар баъзе фарҳангҳои тоинқилобӣ
ишораҳо ба назар расида ва профессор М.Н. Қосимова низ оид ба ин
раванд таваққуф намудааст [Қосимова, 1990, 30-35].
Сониян,

ҳунари

волои

вожашикании Мавлоно тавассути

корбурди пешванди би- (бу-) ҷолибу назаррас аст. Албатта, пешванди
шаклсози би- (бу-)-ро адибони пешину муосир бо феълҳо ҳамнишин
намуда, барои таъкиду тақвияти амал (феъл) ва зинати сухан фаровон
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истифода кардаанд ва пешванди мазкур дар фарҳангу дастурҳои пешин
бо номҳои бои таъкид, бои зинат ва ё бои ҳусн (таҳсин) ёд шудааст.
Чунончи, муаллифи “Фарҳанги Рашидӣ”, такя ба маълумоти фарҳангҳои
пешин,

аз ҷумла “Фарҳаги Ҷаҳонгирӣ” ва “Бурҳони қотеъ”, ишора

мекунад, ки: “...пешванди “би-” ба аввали калима барои таҳсини лафз
оварда мешавад: бихӯр, бизан, бикун.” [Хоҷаев, 2019, 13].
Тавре зикр шуд, пешванди би- (бу-) дар тўли таърих дар ташаккули
ҳиҷоҳои дилхоҳ барои адибон хизмати шоиста кардааст, лекин Мавлои
Рум ин “бо”-и вожашиканро (ифодаи инҷониб) то ҳадде дар шикасти
вожаҳо корбаст намудааст, ки дар ин самт аз истеъдоди фавқулодаи
эшон дар калимасозӣ дарак медиҳад. Чунончи:
Гусастан:
Банд бугсил, бош озод, эй писар!
Чанд бошӣ банди симу банди зар?
(Маснавӣ, 16)
Гузидан:
Ишқи он бигзин, ки ҷумла (й) анбиё,
Ёфтанд аз ишқи ў кору киё.
(Маснавӣ, 21)
Буридан:
Обро бибриду ҷўро пок кард,
Бояд аз он дар ҷў равон кард оби х(в)ард.
(Маснавӣ, 23)
Гаравидан:
Ҳаст инро хуш ҷавоб ар бишнавӣ,
Бигзарӣ аз куфру дар дин бигравӣ.
(Маснавӣ, 31)
Фирефтан, шикофтан:
Гуфташон: Шоҳи маро бифрефтед?
Аз хиёнат в-аз тамаъ нашкефтед?
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(Маснавӣ, 238) ва ғ.
Тавре ки дида мешавад, вожашикании Мавлоно тавассути
пешванди би- (бу-) барои ҳосил намудани ҳиҷои дароз бо роҳи ҳазфи яке
аз садонокҳои кўтоҳи ду ҳиҷои аввали феълҳо амалӣ шуда ва дар ин
амалия ҳамнишинии овозҳо (садонокҳои кўтоҳ) мавқеи хос дошта ва
бояд гуфт, ки ин раванд ба табиати забонамон (содагиву равонпазирӣ)
ва талаботи арўз вобаста мебошад [Кабиров, 2014, 91; Кабиров, 2018, 710].
Дар

асари

равонпазирии

ҳамин раванд, ки

аз

ҷараёни

забон далолат мекунад, алҳол

дар

сайқалёбӣ ва
забони

адабии

муосири тоҷикӣ дар оғози калима ҳамнишинии ду ҳамсадо ба назар
намерасад, лекин ҳанўз ҳам ҳамсадоҳои ҷуфти оғозӣ дар баъзе
шеваҳо аҳёнан мушоҳида мешавад: бринҷ (биринҷ // гурунҷ), драхт
(дарахт), бланд (баланд), шътър (шутур) (албатта, ҳазфи садонокҳои
кӯтоҳ дар байни вожаҳо, асосан, барои осониву равонии талаффуз ва
сарфаи неруи гуфтор (универбатсия) сурат мегирад) ва ғ. Ҳамчунин
қобили зикр аст, ки ҳамсадоҳои мураккаб аз қабили хв, хш, рд, ср ва ғ.,
ки дар аҳди бостон ва қисман дар давраи миёна мустаъмал буданд ва чун
талаффузашон нисбатан дурушту душвор буд, бинобар ин онҳо низ
тадриҷан ба як ҳамсадо (мутаносибан ба х (хвоҳар – хоҳар, хвоб – хоб,
хвеш – хеш), ш (хшоясия – шоҳ), л (вард – гул, сардор – солор), с (пусра –
писар) ва ғ. табдил ёфтанд, ки ин ҳодиса ҳам ба равониву салосати
забонамон бетаъсир намонд. Бояд қайд кард, ки раванди таҳаввули
ҳамсадоҳои мураккаб (ҷуфти оғозӣ) дар ҳамин замина нуктаи ҷолиби
дигар ин аст, ки дар вожаҳои асл ба ду ҳиҷо ва ё ҳазфи яке аз ҳамсадои
мураккаб (хш), тибқи шаҳодати маводи мавҷуда ва маълумоти
донишманди мумтози эронӣ Алӣ Ашраф Содиқӣ барвақттар ба
ҳамсадои сода табдил шудааст: “Калимаи хшап (шаб) дар форсии миёна
дар ҳеҷ куҷо бо (х) дида намешавад.” [Алӣ Ашраф Содиқӣ, 1350 ҳ., 223].
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Дар ҳамин замина нуктаи ҷолиби дигар ин аст, ки дар вожаҳои аслии
тоҷикӣ овозҳои дурушту

хашин

ва душворталаффуз, аз қабили

ҳамсадои ҳалқии чуқури ҳ (“ҳо”-и ҳуттӣ), “айн”-у аломати ҳамза (ъ) ва
қ (қоф), ки аз забонҳои арабиву туркӣ-ўзбекӣ ба забони тоҷикӣ ворид
шудаанд, хос нестанд (ба истиснои баъзе аз вожаҳои тақлидӣ-овозии
тоҷикии чун қар-қари зоғ, тақ-тақи дарвоза, қут-қути мурғ…). Аз ин
ҷост, ки вожаҳои аслан тоҷикӣ нарму равон ва хушнаво буда, хусусан,
паҳлуи ҳам омадани онҳо дар назм нағмаи ҳуруф (мусиқии ҳуруф, занги
ҳуруф, овои ҳуруф) (аллитератсия) - ро падид меоваранд, ки дар натиҷа
мусиқии шеър ва билохира мусиқии забонро тавлиду таъмин мекунанд
ва ҳамин тариқ, тамоми нукоти мутазаккира дар маҷмўъ боиси ғановату
салосат ва шириниву мусиқанокии забони нобу ширадори тоҷикӣ
гардидаанд, ки ин ба дастгохи тавлидии забонамон вобаста мебошад.
Вале ҳамсадои ҷуфти хv (хв) тақрибан то асрҳои XIII-XIV
мавриди истифода қарор доштааст. Масалан:
Айбгўю айбҷўйи х(в) ад будаст,
Бо ҳама некўву бо худ бад будаст.
(Маснавӣ, 141).
Сад нек ба як бад натавон кард фаромўш,
Гар хор барандешӣ, хурмо натавон х(в)ард.
(Рўдакӣ, 84).
Ҳар ду най хўрданд аз як обх(в) ар,
Он яке холиву он пур аз шакар.
(Маснавӣ, 269)
ва чун хат то ҷое майли куҳнапарстӣ дорад, бинобар ин, ҳамсадои
мазкур (хв) дар имлои ниёгон то кунун дар якчанд вожа (тахминан дар
14-то) навишта шуда, вале хонда намешавад ва ба номи вови маъдула
ё таърихӣ

ёд

мегардад:

хвоҳар (хоҳар), хвоб (хоб), хвоҷа (хоҷа),

устухвон (устухон), Хворазм (Хоразм) ва ғ.
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Тавре ки маводи забонӣ шаҳодат медиҳад, дар байни решаи
вожаҳои тоҷикӣ се ҳамсадо
калимаҳои

ҳамнишин

намешавад (ба истиснои

сохтаву мураккаб: шармсор, чоштгоҳ, сахтгир, мушкбўй,

пандшунав, дастболо, пўстканда ва ғ.), зеро талаффузи се ҳамсадои
пайи ҳам омада душвор буда, дар равонии вожа сакта ворид мекунад.
Инчунин дар раванди инкишофи забон ҷиҳати суҳулати талаффузу
суфтаву равон гаштани забон як силсила падидаҳои савтие зуҳур
намуданд, ки падидоии онҳо ба талаботи илми арўз низ ҳамбастагии
зич доранд, зеро илми арўз то ҳадде ба илми савтиёт асос ёфтааст(
яъне дарозиву кўтоҳии садонокҳо, устувориву ноустувории онҳо,
вижагиҳои ҳиҷоҳо, лаҳну зада), ки ҳама унсурҳои савтӣ мебошанд ва
дар низоми илми арўз нақши калидӣ доранд.
Воқеан, ба

туфайли

ҳамнишинии овозҳои

садоноку

ҳамсадо

ҳиҷоҳои мавриди назар ташаккул меёбанд ва маҳз садонок боиси
ташаккули

ҳиҷо

гардида ва дар

шаклгирии калима

ҳиҷоҳо ё худ

порчаҳои тараннумӣ нақши муҳим доранд. Воқеан, «Ҳиҷоҳо аз
ҳамнишиниҳои
мешаванд ва

гуногуни овозҳои садонок ва
дар

ҳама гуна шароити

ҳамсадо ташкил

муҳити нутқ

яклухтӣ ва

тақсимнопазирии худро нигоҳ медоранд.» [Грамматика…, 1985, 47] ва
вобаста бо ҳамнишинии овозҳои
ҳиҷоҳои калимаҳои тоҷикӣ ба

садоноку

сурати зайл

ҳамсадоҳо қолабҳои

муқаррар

шудаанд: С–

садонок, Ҳ – ҳамсадо. С– о+зод, СҲ– об+рав; ҲС– бо+ақл, СҲҲ–
илм+дўст, ҲСҲ– дил+дор, ҲСҲҲ– сулҳ+ҷўй.
Аммо ногуфта намонад, ки вобаста ба тақозои вазни арўз
ҳолатҳое низ ба назар мерасад, ки низоми садонокҳо ва меъёрҳои
ҳиҷоҷудокунии

савтиёт ба меъёрҳои

ҳиҷоҷудокунии

илми

арўз

мутобиқат намекунад. Аз ҷумла, маълум аст, ки дар забони тоҷикӣ
шаш садонок муқаррар шудааст, лекин «Донишмандони арўзи тоҷикӣ
хусусиятҳои овозии шеърро ба назар гирифта, меъёр ва андозаҳои
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ҳиҷосозиро муайян

кардаанд,

ки

минбаъд

чун қонуни

сохти

фонетикии шеър мавриди истифодаи шоирон қарор гирифт.Таркиби
ҳиҷоҳои шеъри арўзиро дувоздаҳ овози садонок (у, а, и, у, о, ў,э, ӣ, е, ё,
ю, я) ва бисту чаҳор ҳамсадо… ташкил медиҳад.» [Шарифов, 2005,
38] (ҳарфҳои ётбарсар низ ба қатори садонокҳо дохил карда шудаанд).
Ҳамзамон қайд менамоянд, ки: «… дар ҳиҷои арўзӣ гоҳе ҳарфҳои
ҳамсадо ҳарфи марказии ҳиҷоро ташкил медиҳанд. Масалан, калимаи
«кошт» дар арўз ҳукми ду ҳиҷоро дорад: ҳиҷои «ко», бешубҳа, ҳарфи
асосӣ ё марказии он садоноки «о» мебошад. Ҳиҷои дуюм «шт», ки,
албатта, ҳарфи асосии онро ҳамсадои «ш» ташкил медиҳад. Дар ин
маврид арўзиён ба он садоноки кўтоҳеро илова карда, талаффуз
менамоянд.» [Шарифов, 2005, 38].
Бояд гуфт, ки ин шакли иловакунии садоноки кўтоҳ дар вожаҳои
якҳиҷоие сурат мегирад, ки бо ду ҳамсадо хатм мешаванд. Илова бар ин
як силсила падидаҳои савтие ба назар мерасад, ки онҳо низ, аз як тараф,
барои равониву осонии талаффуз зуҳур карда бошанд, аз ҷониби дигар,
ба асоси муқтазои авзони шеър ба миён омада ва ҳар ду маврид дар
доираи талаботу меъёрҳои ҳамнишинии овозҳо сурат гирифтааст.
1.2. Зуҳури падидаҳои савтӣ
Дар доираи падидаҳои савтӣ, ки онҳоро низоми савтиёт идора
мекунад, «Мувофиқати ҳамнишинӣ дар байни овозҳои ҳамнишин»
[Хаскашев, 1989, 100] бо ду роҳ сурат мегирад: мувофиқати садонок бо
ҳамсадо ва баръакс, мувофиқати ҳамсадо бо садонок. Дар ҳамин замина
вобаста ба тақозои суҳулат ва равонии калимот падидаҳои гуногуни
савтӣ зуҳур мекунанд, ки иборатанд аз: монандшавӣ, бадалшавӣ, коҳишу
афзоиш, ҷойивазкунӣ, имолаву ташдид ва ғ.
а). Монандшавӣ.

Ҳодисаи савтии монандшавӣ дар занҷираи

гуфтор бештар дар доираи овозҳои ҳаммахраҷ рух медиҳад. Чун
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фонемаҳои ҳаммахраҷ ҳамнишин мешаванд, дар талаффуз душвориро
эҷод

мекунанд. Ин падидаи савтӣ аз назари мутафаккирони

асримиёнагии форсу тоҷик низ дур намондааст. Аз ҷумла, Атоулло
Ҳусайнӣ менигорад: «Танофур васфест дар лафз, ки боиси таассури
талаффуз ба он мушкил бошад. Ва ин аксар ба он мебошад, ки махраҷи
эшон ба якдигар бисёр наздик бошад, мисли «ҳиъхаъ» ки номи гиёҳест. Ё
миёни каламот аст, ки чун ҷамъ шуданд, талаффуз ба он мушкил бошад.
Чунончи: Ба қурби қабри ғарибон гузар кунӣ, чӣ шавад.» [Атоулло,
1974, 188].
Дар ҳамин радиф муаллифи “Фарҳанги Рашидӣ” ин ҳодисаи
савтиро идғоми овозҳо (ҳуруф) номида, зикр мекунад, ки чун овозҳои
“бе” ва “пе” ҳаммахраҷанд, бинобар ин вожаи “шабпар” “шаппар”
талаффуз мешавад. “Ба ҳамин монанд калимаи “бадтар”, ки ба сурати
“баттар” талаффуз мешавад ва калимаи “зуттар” дар асл “зудтар” аст.”
[Хоҷаев, 2019, 17].
Зимнан, қобили зикр аст, ки дар паҳлуи ҳодисаи танофури ҳуруф
боз ҳунармандона истифодаву ба таври фосилавӣ ҳамнишин намудани
ҳарфе ва риояи таносуби сомиту мусавватҳо дар вожаҳо боиси тавлиди
занги ҳуруф ва мусиқии калом, хусусан шеър, мегардад, чаро ки: «Забони
шеър дар вазну оҳанги калимоти ҳамнишин дар як байт ва ҳамоҳангии
овозҳо аз назари

нармиву дуруштӣ ва ҳатто бардошту фурўдошти

ҳаракот ниҳода шуда, ки завқу истеъдоди ҳунарманд онҳоро бо ҳам
дўхтааст, то ки хости дили ўро ба сурате муассир ва дилангез баён кунад.
Чунончи, такрори вожаи ман дар мисраъҳои зайл:
Пир манам, ҷавон манам, тир манам, камон манам,
Давлати ҷовидон манам, ман на манам, на ман манам [Беҳрӯз, 1385
ҳ., 347].
Таваҷҷуҳ намоед, 14 бор истифодаи овози «н» зарбу мутантании
шеърро таъмин намудааст ва тибқи маълумоти профессор Д. Хоҷаев:
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«Олимони луғатшиноси араб калимаро аз ҷиҳатҳои гуногун тасниф
кардаанд,… калимаҳое, ки аз рўйи таркиби овозӣ нарму малеҳ нестанд,
«танафур» гуфтаанд [Хоҷаев, 2013, 60]. Ин нуктаро дар андешаи олими
мумтози эронӣ Хусрави Фаршедвард низ дармеёбем. Ў дар хусуси
забони шеър таҳқиқот анҷом дода, барои рангиниву ҷаззобӣ ва
дилнишинии шеър риояи ҳафт нуктаро таъкид менамояд, ки аз ҷумла:
«Калима набояд дорои танофури ҳуруф ва ситезовоӣ бошад, авомили
ситезовоӣ фаровонанд, ки бояд дар бораи онҳо бо ёрии илми
савтшиносӣ таҳқиқ кард… чаҳорум, иҷтимои воҷҳо ва ҳуруфи қариб-улмахраҷ ва ҳамвоҷгоҳ, панҷум, такрори ду сомит, …ҳафтум, вуҷуди
ҳуруфи сангин дар калима.» [Хусрав, 1373ҳ., 569].
Ҳамнишинии
беҷарангии

фонемаҳои

ҳамсадоҳои

ҳаммахраҷ,

ҳамнишин

ки

ҷарангнокӣ

ба

вобастагӣ

дорад,

ва

сабаби

монандшавии пурра (комил) ё нопурра (ноқис) дар занҷираи овозӣ
мегардад. Аз ҷумла, дар вожаи ибтидо таҳти таъсири овози беҷаранги т
овози ҷарангдори б ба овози беҷаранги п табдил шуда, ба шакли иптидо
талаффуз мегардад. Ё ин ки овози н пеш аз овози б бар талаффуз чун м
талаффуз шуда, ҳодисаи монандшавии нопурра (ноқис) рух медиҳад:
шанбе (шамбе), танбал (тамбал), анбар (амбар), пунба (пумба), занбўр
(замбўр), сунбул (сумбул), ҷанба (ҷамба) ва ғ.
Дар вожаҳои садто, бадтар монандшавии пурра (комил) сурат
гирифта, онҳо ба шакли сатто, баттар талаффуз мешаванд ва ҳатто
баъзан яке аз ҳамсадоҳои ҳамнишин ҳазф мегардад:
Батар з-ин ҳама ному нанге шикаст,
Шикасте, ки ҳаргиз нашояд-ш баст.
(Фирдавсӣ, ҷ.2,18)
Дар дарди туам, ту фориғ аз ман,
Кас дарде аз ин батар надорад.
(Хоқонӣ)
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Ҳодисаи мазкур бар асари он сурат мегирад, ки ҳамнишинии ду
ҳамсадои якхела ва ё ҳамсадоҳои ҳаммахраҷ (ҳамхон – ифодаи Д.
Саймиддинов, ҷуфт – ЗАҲТ, 100-101) боиси душвории талаффуз
мегарданд.
Тавре мусаллам аст, 28 ҳарфи алифбои арабӣ ба ду гурўҳи баробар
– 14 ҳарфи шамсӣ ва 14 ҳарфи қамарӣ ҷудо карда шудаанд. Ба гурўҳи
ҳуруфи шамсӣ ҳарфҳои т (то), с (сои мусалласа) д (дол), з (зол), р (ро), з
(зо), с (син), ш (шин), с (сод), з (зод), т (тои итқӣ), з (зои изғӣ), л (лом), н
(нун) мансуб буда, ҳангоми ҳамнишинии онҳо бо артикли ал таҳти
таъсири ҳарфи шамсӣ овози (ҳарфи) л (лом) -и артикли мазкур чун
ҳарфи шамсии ҳамшафати худ талаффуз мегардад, яъне дар натиҷа
дар хатти кириллӣ ҳам ҳодисаи монандшавӣ ва ҳам ҳодисаи ташдид
сурат мегирад, ки ин падида, бешак, ба хотири равонии талаффуз зуҳур
кардааст.. Чунончи: Садриддин (Садр-ал-дин), Нуриддин (Нур-ал-дин),
ассабоҳ (ал-сабоҳ), абадуддаҳр (абад-ал-даҳр), Мовароуннаҳр (Мовароал-наҳр), Маликушшуаро (Малик-ал- шуаро), Мантиқ-ут-тайр (Мантикал-тайр), Равзат-ус-сафо (Равзат-ал- сафо), азимушшаън (азим-ал-шаън)
ва ғ.
б). Афзоиш. Тавре

дар

боло

зикр шуд, дар

ҳамин

замина

иловакунии садонок ва баъзан ҳамсадоҳо низ, ки дар савтиёт бо номи
афзоиш

ёд

мешавад, барои осонии талаффузу

равонии ҳиҷо

ва

таъмини талаботи вазни шеър корбаст мегардад. Ин падида бештар бо
афзудану бо илова кардан, яъне ҳамнишин намудани як садонок дар
байни ҳамсадоҳо сурат мегирад. Масалан, вожаҳои пирзан, пирмард,
пилта, китф, лоҷҷвард, шаҳрёр… дар асари ҳодисаи савтии афзоиш ба
шакли зерин омадаанд:
Бар тану дасту катифҳо бегазанд,
Аз сари сўзан кабудиҳо зананд.
(Маснавӣ, 125)
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Паси ҳафта омад дамон пиразан,
Пур аз ханда рафта ба ҳар сў даҳан.
(Савдо,).
Яке ҷомаи шаҳриёрӣ ба зар,
Зи ёқуту пирўза тоҷу камар.
(Фирдавсӣ, ҷ.2,24)
Ин сафолу ин палита дигар аст,
Лекнураш нест, дигар з-он сар аст.
(Маснавӣ,
Иловашавии ҳамсадо дар байни ду
ҳамнишинии пешванди

247)

ва

ғ.

садонок дар доираи

ба- (аз patiy–pat–bad–ba) бо

ҷонишинҳои

ў,

эшон, ин, он ба мушоҳида расида, дар натиҷа, аз як тараф, вазни
дилхоҳ ҳосил гардида, аз сўйи дигар, барои ҳамнишинии унсурҳои
мазкур созгор меафтад. Чунончи:
Сафар кард Рустам аз ин достон,
Навишта бад-ин хок аз бостон.
(М. Қаноат).
То ин чизҳоро бад-эшон намой,
Бимон, то бибошанд он ҷо ба ҷой.
(Фирдавсӣ).
Дар

ин маврид муаллифи “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” дар Ойини

шашум “...ба ҷиҳати суҳулат ва осонии муншиён ва шуаро чунин ки
табдили алиф ба ду ҳарф, яке ба дол монанди ба ин– бад - ин, ба он – бад
- он ..” намуна овардааст [Донишномаи...., 2017, 170].
Афзоиш ё худ иловакунии садонок дар охири калима «бо мақсади
риояи қофия» низ сурат мегирад.
Масалан:
Гарчи шавад хонаи дил рахна зи муши ҳасаде,
Муш кӣ бошад, бирамад аз дами гурба бамаве.
(Маснавӣ).
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Ҳар яке мар асли худро бандаанд,
Эҳтиёте кун ба ҳам монандаанд.
(Маснавӣ).
Дар мисолҳои мазкур ба хотири риояи вазну қофия ба вожаи “мав”
е ва ба вожаи “монанд” садоноки а илова карда шудааст [Сабзаев, 2014,
15-16].
в).

Тахфиф.

Ҳодисаи

савтии

тахфиф

бошад,

дар

доираи

қонуниятҳои садонокҳо зуҳур карда, асосан, ба хотири ҳосил намудани
ҳиҷоҳои дарозу кўтоҳи вазни шеър корбаст мешавад ва боиси зуҳури
муодилҳои вожаҳо мегардад. Муҳаққиқи савтиёт Т.Н. Хаскашев низ
ҳодисаи тахфифро хосси фонемаҳои садонок дониста, таъкид намудааст
[Хаскашев, 1984, 104]. Лекин дар фарҳангномаҳои эронӣ, аз ҷумла дар
«Фарҳанги Амид», ки муътабартарин фарҳанг аст, дар ин доира ҳазфи
ҳуруф низ зикр гардидааст. Чунончи: «Тахфиф – (а) сабук кардан,
костан, мухтасар сохтани калима бо кам кардани яке аз ҳуруф ё ҳазфи
ташдид барои суҳулати талаффуз ё зуҳуроти шеър, мисли гоҳ ва гаҳ,
кулоҳ ва кулаҳ, агар ва ар.» [Ҳасан Амид, 1351 ҳ., 247].
Олими эронӣ Аббосалӣ Вафоӣ, ки бевосита перомуни тахфиф
таваҷҷуҳ зоҳир намуда, дар ин замина «Фарҳанги луғати мухаффаф»ро (дар 372 с.) ба табъ расонидааст, оид ба тахфиф қайд мекунад, ки:
«Дар луғат ба маънии сабук кардан, сабукӣ, сабук кардагӣ ва камӣ ва
кам кардагӣ ва костагӣ аст ва дар истилоҳ ихтисори калима барои
суҳулати

талаффуз

ва

бардоштани

танвин ва

ташдид аз он аст.

Тахфиф хилофи ташдид аст, ки ҳазфи баъзе аз ҳуруфи як калима барои
кўтоҳ кардани онро гўянд ва калимаи косташударо мухаффаф хонанд.
Ин амал бар асари таҳаввулоти забон ва лаҳҷае сурат мегирад.»
[Аббосалӣ Вафоӣ, 1388 ҳ., 23].
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Аз баррасии фарҳанги мазкур бармеояд, ки муаллиф тахфиф,
коҳиш,

ихтисоршавӣ, ҷойивазкунӣ (афрошта- фарошта, абрешим-

бирешим ва ғ.) ва ҳатто ҳазфи вожаро низ чун тахфиф ба

қалам

додааст, ки на ҳамаи андешаҳои ў қобили пазиришанд.
Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ин ҳодисаи савтиро тарҳим қаламдод карда,
мегӯяд: “Ва тарҳим андохтани ҳарфе аз калима, хоҳ аз аввал бошад, ё
охир ва он барои зарурати шеър ё қофия.” [Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, 1998,
53] ва шоҳид ин шеърро меорад:
Ба қудрат нигаҳдори болову шеб,
Худованди девони рӯзи ҳисеб.
Зиҳӣ, мулки даврон, ки сар дар нишеб,
Падар рафту пойи писар дар рикеб.
Дар шеъри мазкур, илова ба ҳодисаи имола (ҳисеб, рикеб), вожаи нишеб
ба шакли шеб тахфиф шудааст.
Бояд зикр кард, ки забоншинос М. Саломов оид ба ҳодисаи тахфиф
таваққуф намуда, аз ҷумла вожаҳои навъи бирбуд (аз рабудан), бипзир (аз
пазируфтан) ва бибрид (аз буридан)-ро ба ҳодисаи тахфиф мансуб
донистааст [Саломов, 2017, 69]. Ба андешаи инҷониб, дар ин мисолҳо
ҳодисаи тахфиф набуда, балки, тавре ки қаблан зикр кардем, таҳти
таъсири пешванди би-(бу-) асоси феъл шикаста шудааст, ки ин ба хотири
ҳосил намудани ду ҳиҷои дароз сурат гирифтааст.
г). Ихтисоршавӣ. Ҳодисаи дигари савтӣ, ки баръакси ҳодисаи
савтии афзоиш мебошад, ҳодисаи ихтисоршавӣ ё коҳиш буда, падидаи
мазкур

тобеи

талаботи

вазни

арўз

маҳсуб

мешавад.

Падидаи

ихтисоршавӣ, асосан, дар доираи пайвандаку пешояндҳо ва ҷонишинҳо
ба назар мерасад. Чунончи:
В-он-к ба шодӣ яке қадаҳ бихўрад з-ўй,
Ранҷ набинад аз он фарозу на аҳзон.
(Рўдакӣ, 142)
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В-ар-ш бибинӣ Сифандиёр гаҳи разм,
Пеши синонаш ҷаҳон давидию ларзон.
(Рўдакӣ, 145)
Дар ҳамин доира баъзан коҳишёбӣ то ҳадде сурат мегирад, ки аз
калимаи бутун танҳо як ҳарфаш боқӣ мемонад. Ин ҳодиса таваҷҷуҳи
забоншинос М. Саломовро ҷалб намуда, барҳақ қайд мекунад, ки:
«…шоирон барои он ки талаботҳои вазни арўзро вобаста ба ҳиҷоҳои
калима ба инобат гиранд, баъзе калимаҳоро дар шакли ихтисоршуда
коҳиш медиҳанд. Дар ин маврид як калима пурра оварда мешавад ва аз
калимаи дуюм танҳо як фонема зикр мегардад, ки берун аз матн он
калима маъноеро ифода карда наметавонад. Масалан, дар байти зерин
калимаи инчунин-ро шоир дар шакли ин- ч овардааст:
Пўсти суханат ин-ч гуфтем,
Аз пўст кӣ ёфт мағзи он роз?» [Саломов, 2017, 71].
Бояд зикр кард, ки ҳодисаи коҳиш (ихтисоршавӣ) дар забони
омиёна ва лаҳҷаҳо бештар ба назар мерасад, ки ин тамоюл, асосан, ба
хотири сарфаи неруи гуфтор (универбатсия) ва равониву осонии талаффуз
сурат мегирад. Чунончи, мчум (ман чӣ донам), ким (кӣ медонад), чиба?
(барои чӣ?), куст? (дар куҷост?), дохунда(додархонда) ва ғ.
Аз воқеият дур нест, ки сифатҳои таъкидии суп-сурх, сип-сиёҳ, забзард, каб-кабуд ва амсоли инҳо низ дар ҳамин замина ташаккул ёфта ва
ҳамнишин шудаанд.
Дар назм дар феълҳо низ ҳиссачаи инкории на- коҳиш меёбад:
Ҳар кӣ н-омўхт аз гузашти рўзгор
Низ н-омўзад зи ҳеҷ омўзгор.
(Рўдакӣ, 329)
Дар заминаи коҳишёбӣ баъзан дар назм, яъне дар як мисраъ се-чор
калима ба ҳодисаи ихтисоршавӣ мувоҷеҳ мешаванд. Масалан, ба мисоли
зерин аз Мавлавӣ таваҷҷуҳ намоед:
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В-ар з-он-к биҷўиву наёбӣ,
Бидҳем нишон, ки мо куҷоем.
Гуфт:– «Буд фазли Худои додгар,
Варна з-он ч-ам гуфта шуд, ҳастам батар.
в-ар з-он- к коҳишёфтаи ва агар аз он ки ва вагарна з-он чӣ-ам мебошад
[Сабзаев, 2014, 15].
ғ).Ҷойивазкунӣ. Ҳодисаи ҷойивазкунӣ (метатеза) падидаи роиҷ ва
маъмулии савтиёт буда, ҷойивазкунии овозҳои таркиби калимаро фаро
мегирад. Ҳодисаи мазкур дар доираи ҳамсадоҳо, садонокҳо ва садоноку
ҳамсадо низ

зуҳур

карда, ба ҳамнишинии онҳо вобаста мебошад.

Ҳодисаи ҷойивазкунӣ, аз як тараф, барои ҳосил намудани ҳиҷоҳои
дилхоҳ барои вазни шеър бошад, аз ҷониби дигар, асосан, барои равонӣ
ва суҳулати талаффуз дар раванди инкишофи таърихии забон дар тўли
асрҳо ба миён омада ва бештар дар нутқи омиёна роиҷанд. Зуҳури
ҳодисаи мазкур дар доираи тамоми ҳиссаҳои мустақили нутқ ба
мушоҳида мерасад. Масалан, китф//кифт, хумра//хурма, қуфл//қулф,
тубра//турба,

шикам//ишкам,

афв//авф,

ҳавло//ҳалво,

афсун//фусун,

уштур//шутур, афзун // фузун ва ғ.
Ду мори сияҳ аз ду китфаш бируст,
Ғамин гашту аз ҳар сўе чора ҷуст.
Саранҷом бубрид аз ҳар ду кифт,
Сазад гар бимонӣ аз ин дар шигифт.
(Фирдавсӣ)
Ғафлату густохии ин муҷримон,
Аз вуфури авфи туст, эй афвлон.
(Маснавӣ, 553)
Об, ки аз хумраи равған хўранд,
Ҷўши дил аз валвалаи тан хўранд. (Хусрави Деҳлавӣ)
В- он ки уштур гум накард ў аз мирӣ,
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Ҳамчу он гумкарда ҷўяд уштуре.
Ки бале, ман ҳам уштур гум кардаам,
Ҳар кӣ ёбад, уҷраташ овардаам.
(Маснавӣ) ва ғ.
Забоншинос Ғ. Мирзоев ҷойивазкунии овозҳои таркиби калимаро
аз рўйи мавқеъ ба ду гурўҳ ҷудо намудааст:
1. Метатезаи контактӣ
2. Метатезаи дистактӣ [Мирзоев, 2018, 49].
Дар
овозҳои

ҷойивазкунии

гурўҳи

ҳамшафати таркиби

контактӣ

калима

(бефосила, ҳамшафат)

ҷойи худро иваз

намуда,

ҳамнишин мешаванд. Масалан: хурма //хумра, ҳавло//ҳалво, кифт//китф,
авқот //ақвот, шаҳвар//шавҳар, суфра//сурфа, қуфл//қулф, афв//авф,
гавҳар // гаҳвар, бузғола // буғзола, масҳ //маҳс ва ғ.
Ба гурўҳи дуюм – дистактӣ (фосилавӣ) ҷойивазкунии овозҳое дар
назар аст, ки ҳамшафат нестанд. Чунончи: миҷоз//мизоҷ, канор// карон,
қаловур//қаровул, ҷуроб//ҷорўб, пелоз//полез, наълат//лаънат, ғалбер,
ғарбел,бурё//буйро, вараҷа//ваҷара, бирён//бийрон ва ғ.
д). Имола. Яке аз падидаҳои дигари савтӣ имола буда, ҳодисаи
мазкур бо тақозои назм дар мавриди қофиясозӣ тавлид мешавад ва
тавре ки дар мавриди коҳиш аз Хоҷа Ҳасани Нисорӣ қаблан шеъре
намуна овардем (ҳисоб–ҳисеб, рикоб–рикеб), имола (тарҳим) ба хотири
вазни шеър зуҳур кардааст.
Дар “Фарҳанги Рашидӣ” низ оид ба имола таваҷҷуҳ зоҳир шуда, аз
ҷумла чунин оварда шудааст: “Бидон, ки имола дар луғати фурс бисёр
аст, чи дар алфози форсӣ ва чи дар алфозе, ки аз луғати тозӣ дар каломи
худ истеъмол кардаанд. Ва аътамид (эътимод), ракиб (рикоб), атиб
(итоб), озер (озор); обед, яъне обод, ки бо хуршед қофия кардаанд.”
[Абдуғафури Татавӣ, 1654, 552].
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Дар фарҳангномаҳои охир, аз ҷумла дар «Фарҳанги Амид» имола
чунин тавзеҳ шудааст: «Имола – (а.) майл додан, баргардонидан, моил
гардонидан, хам додан ва дар истилоҳ майл додани фатҳа ба касра,
ба тавре ки алиф сурати (йот) пайдо кунад. Мисли китеб имолаи китоб
ва рикеб имолаи рикоб… [Ҳасан Амид, 1351ҳ.,125]. Тавзеҳи Абдурраҳим
бинни Абдулкарими

Сафипурӣ оид

ба

имола

низ тавзеҳи

Ҳасан

Амидро мемонад: «Имола дар луғат моил кардани чизе бувад аз ҷое ва
дар истилоҳ фатҳаро моил ба касра кардан [Абдураҳим, 1235 ҳ., 80].
Ин ҳодисаи савтии нодир таваҷҷуҳи профессор М.Н. Қосимоваро
низ ба худ ҷалб намуда, чунин менигорад: « Дар баъзе калимаҳои
арабии асосан дуҳиҷо, ки дар ҳиҷои охир овози «о» доранд, ба ҷойи
он овози «э [е]» ё ки «и» менависанду мехонанд. Дар ин навъ калимаҳо
ҳиҷои пеш аз имола кўтоҳ буда, бо овози «и» (кўтоҳ) ба итмом
мерасад.» [Қосимова, 2003, 14].
Тавре зикр шуд, ин ҳодисаи савтӣ, асосан, барои риояи қофия
зуҳур мекунад. Чунончи:
Аз шаҳри ту рафтему туро сер надидем,
Аз шохи дарахти ту чунин хом фитедем.
(Маснавӣ, К., 571)
Бар зану бар феъли зан дил мениҳед ?
Ақли ноқис в-он гаҳонӣ эътимед?
(Маснавӣ)
Омад аз Ҳақ сўйи Мўсо ин итеб
К-ой тулўи моҳ дида ту зи ҷеб. (Маснавӣ)
То ба ҷойи ў шинонемаш имем,
Дасту доманро ба дасти ў диҳем.
(Маснавӣ, М., 32)
Аз маводи оид ба имола чунин ба назар мерасад, ки шарҳу
тавзеҳи ду донишманди аввал чандон ба ҳақиқат мувофиқ нест, зеро
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ки дар имола фатҳа (а) ба касра (и) моил нашуда, балки овози «о» ба
овози «е» табдил мешавад ва ин нуктаро муҳаққиқ М. Саломов низ
баён намуда, тавзеҳи

Хоҷа

Ҳасани

Нисориро

барҳақ

ҷонибдорӣ

кардааст [Саломов, 2017, 66], ки чунин аст: «Бидон, ки дар истилоҳи
порсиён имола ба касраи ҳамза табдили ҳуруфи иллат аст ва тарҳим
андохтани ҳарфе аз калима, хоҳ аз аввал бошад ё охир ва он барои
зарурати шеър ва қофия. Саъдӣ мефармояд:
Ба қудрат нигаҳдори болову шеб,
Худованди девони рўзи ҳисеб.
Зиҳӣ мулки даврон, ки сар дар нишеб,
Падар рафту пойи писар дар рикеб.
«Нун»- и

«нишеб»-ро

тарҳим

карда, «шеб» гуфта. Агар «нишеб»

мегуфт, шеър номавзун мегардид ва дар «ҳисеб » ва «рикеб» қоидаи
имола ҷорӣ намуда, чаро ки дар лафзи нишеб «йо» ҳарфи радиф аст
ва бо ҳарфи равии паси қофияи «нишеб» ва «ҳисеб» ва «рикоб»
намешавад аз ин сабаб «алиф»-и «ҳисоб» ва «рикоб»-ро ба «йо»-и
маҷҳул бадал карда, қофия сохта.» [Хоҷа Ҳасан, 1998, 53].
Муҳаққиқон имоларо, ба истиснои Абдуғафури Татавӣ,

хосси

вожаҳои арабӣ дониста, корбурди онро дар вожаҳои тоҷикӣ мадди
назар

нагирифтаанд,

ҳол он

бандакҷонишинҳои ҳар се

ки

ҳодисаи

мазкур

дар

шахс ба назар мерасад, ки ин нуктаро

забоншинос М. Саломов бо далелҳо аз Ҷалолуддини Балхӣ ва Саъдии
Шерозӣ собит менамояд [Саломов, 2017, 67].
Чунончи:
Гуфтам зи куҷоӣ ту, тасхир заду гуфт, эй ҷон,
Нимем зи Туркистон, нимем зи Фарғона.
(Маснавӣ, 864)
Эй оқил, агар пой ба сангет барояд,
Фарҳод бидонӣ, ки чаро санг буридаст.
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(Саъдӣ, 373)
Гар Худованди таоло ба гуноҳет бигирад,
Гў, биёмурз, ки ман ҳомили авзори туам.
(Маснавӣ, 513)
Ҷон надорад, ҳар ки ҷононеш нест,
Тангайш аст, он ки бўстонеш нест.
(Саъдӣ, 396)
Дар мисолҳои мазкур имола на танҳо барои эҷоди қофия, инчунин
бо тақозои вазни шеър мавриди истифода қарор гирифтаанд.
е). Ташдид ва сукун. Ташдид ба сифати аломат эътироф шуда, чун
пайи ҳам омадани ду

ҳамсадои

якхеларо дар решаи калима ва

шиддатнок талаффуз шудани онҳоро ифода мекунад, пас, метавон, ки
онро ба ҷумлаи падидаҳои савтӣ ворид намуд. Вожаи ташдид арабӣ
буда, бо вожаҳои шадда, мушаддад ҳамреша мебошад. Ташдид - (а.)
1.Сахт гирифтан, сахт кардан. 2- устувор кардан. 3- такрор кардани як
ҳарф, шадда додан ба ҳарф… 4 - аломат, ки бар болои ҳарфе гузоранд ва
он нишонаи такрори ҳарф аст [Муҳаммад Муин, 1370ҳ., 322; Ҳасан
Амид, 1351ҳ., 298 ва ғ].
Ҳамсадое, ки такрор мешавад, ҳамсадои ташдиднок номида шуда,
он ҳамсадо шиддатнок, сахттар талаффуз мегардад ва дар хатти арабӣ
яке аз он ҳамсадоҳои такрор навишта ва болои он аломати ташдид
(…..)

гузошта

мешавад ва

дар хатти

кириллӣ он ҳамсадое, ки

шиддатнок талаффуз мегардад, ду бор сабт мегардад, яъне ду ҳамсадои
якхела ҳамнишин шуда ва меъёри талаффузу имлои забони адабии
тоҷикиро таъмин менамояд.
Ҳодисаи савтии ташдид хосси калимаҳои (забони) арабӣ буда ва ин
нуктаро Воҷидалихони Муҷмалӣ низ таъкид мекунад, ки: “Дар асли
луғати фурс ҳарфи мушаддад дар як калима наёмада ва он чи дар
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ашъори қудамо ёфта шуд, аз зарурати шеър аст. Ва фарух дар асл фаррух
бувад, пас дар калима бошад.” [Воҷидалихон..., 1389...].
Дар забони тоҷикӣ ташдид дар андаке калимаҳо (пашша, теппа,
латта, бутта, акка, макка, чакка, дакка, шаппотӣ, шатта, оббо (нидо) ва
ғ.) ба назар расида ва онҳо аксаран дуҳиҷоӣ мебошанд.
Мусаллам аст, ки тақрибан нисфи

таркиби луғавии

забони

тоҷикиро вожаву ибораҳои иқтибосии арабӣ ташкил медиҳанд ва дар
раванди мазкур «… зиёда аз 30 қолаби ҳамвазни калимаҳои арабӣ
ворид

шудаанд, ки бештар

аз 20 навъи

онҳо

сермаҳсул

буда,

боқимонда каммаҳсул ё бемаҳсул аст.» [Маҷидов, 2007, 104]. Аз ин
миқдор қолабҳо бо чортои он вожаҳое иқтибос шудаанд, ки дар
таркибашон ҳамсадоҳои мушаддад вуҷуд дорад: муфаъъал: муҳаббат,
муқаддас, Муҳаммад, муҳаррам ва ғ.; муфаъъил: муфаттиш, муҳаррир,
мунаққид, мунаҷҷим, муаллим ва ғ.; тафаъъул: ташаккур, таваллуд,
табассум, танаффус ва ғ.; фаъъол- хаттот, наттоқ, наққош, даллол ва ғ.
Инчунин, тавре қаблан зикр кардем, вобаста ба ҳарфҳои шамсӣ
низ зуҳури ташдид зиёд ба назар мерасад.
Воқеан, дар мавриди талаффузи меъёрӣ ва имлои бехато ташхиси
ташдид ҳамчун ҳодисаи савтӣ муҳим буда, дар ин замина олими
мумтози эронӣ Муҳаммад Ҷавводи Шариат бамаврид қайд мекунад,
ки: «…беҳтарин тарзи ташхиси ташдид аз роҳи гўш аст, ки ҳамвора
гўянда ба рўйи ҳарфи мушаддад такя мекунад ва инро монанди ду ҳарф
талаффуз мекунад ва бидуни ин кор наметавон он калимаро талаффуз
кард ва аз ҳамин роҳ метавон бештар калимоти мушаддадро ташхис
дод.» [Муҳаммад…, 1370 ҳ., 67].
Ташдид ба решаи калима мансуб буда, лекин ҳангоми калимасозӣ
ва калимабандӣ морфемаҳое ҳамнишин мешаванд, ки дар натиҷа ду
ҳамсадои якхела пайи ҳам қарор мегиранд, (ҳаммаслак, мактаббача,
сарришта, каммасраф, падарро дидам…), лекин ин гуна вожаҳоро
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калимаҳои ташдиддор гуфтан нашояд, зеро дар хатти арабӣ онҳо на бо
ташдид, балки ҳар ду ҳамсадо навишта мешавад.
Ҳамсадоҳои такрор (ҳамнишин) бештар дар мобайни калима (дар
байни ду садонок – ҳолати интервокалӣ) ва каму беш дар охири андаке
вожаҳо (зид (д) - зидди душман, фан (н) - фанни забон, хат (т) - хатти зебо,
ҳад (д) - ҳадду ҳудуд, хос (с) - хосси шоир…) воқеъ шуда, бо ҳамсадои
якум ҳиҷо баста шуда, ҳиҷои нав бо ҳамсадои дуюм сар мешавад.
«Талаффузи пайвасту яклухти ҳамсадоҳои такрор, ки дар натиҷаи он
ист – танфиси кўтоҳе ба вуҷуд меояд, дар як вақт марзи ҳиҷоро ба
вуҷуд меорад.» [Бобомуродов, 2005, 45-46].
Дар радифи аломати ташдид месазад, ки перомуни аломати
сокин (сукун) низ таваққуф намоем. Дар фарҳангҳои тафсирӣ оид ба
аломати

мазкур овардаанд, ки «Сокин - (а). Беҳаракат, орамида,

бошанда ва ҷойгирифта дар хона. ҷойи дигар; муқобили мутаҳаррик,
бидуни ҳаракат [Ҳасан Амид, 1351 ҳ., 578; Муҳаммад Муин, 1387 ҳ., 588
ва ғ.]. Аломати сокин аз лиҳози

вазифа дар

имло

ба

маъноҳои

зикршудаи фарҳангҳо таносуби маъноӣ дошта, аломати мазкур дар
мобайни калима дар болои ду ҳамсадои ҳамнишиншуда гузошта шуда,
аз як тараф, марзи ҳиҷои бастаро ифода (ҷудо) кунад, аз ҷониби
дигар, сокини болои ҳамсадои охири калима аз адами садоноки баъдӣ
далолат

мекунад. Корбурди

аломати

мазкур дар

имлои

хатти

арабиасос барои дурусту равон хондану талаффуз намудан муҳим
мебошад ва чун ба марзи ҳиҷоҷудокунӣ ва меъёри талаффуз иртибот
дорад, аз ин рў, зикри он дар боби унсурҳои савтӣ бемаврид нест.
Мусаллам аст, ки се унсури асосии фонетика дар сатҳи калима
овозҳо, ҳиҷо ва зада буда ва тавассути ин се унсур як калима аз
калимаи дигар фарқ мекунад. Мо қаблан оид ба вижагӣ ва ҳамнишинии
овозҳову ҳиҷоҳо маълумот додем ва дар ин замина омилҳои зуҳури
падидаҳои савтиро низ иҷмолан баррасӣ кардем. Қобили зикр аст, ки
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дар маьниҷудокунӣ, маъниофаринӣ ва ҳамнишинии вожаҳо нақши
зада ҳам назаррас мебошад.
Маълум аст, ки дар забони тоҷикӣ, асосан, ҷойи зада нисбатан
устувор буда , ба истиснои ду-ҳолат, дар калимаҳои тоҷикӣ зада дар
ҳиҷои охир меафтад, ки ин устувории мавқеи зада ба ҷойи афтиши
задаи таърихӣ иртибот дорад [оид ба қолабҳои
адабии

заданокии забони

тоҷикӣ ниг. ба китоби Т. Н. Хаскашев «Фонетикаи забони

адабии тоҷик». – Душанбе, 1987] ва дар баъзе вожаҳо зада дар
маъниҷудокунӣ
(чашми

саҳм дорад. Муқоиса

кунед: бино (иморат),

бино

бино), мардӣ – мардӣ, сўзон (гарму доғ), сўзон (сиғаи

амр)

Тавассути зада калимаҳо, таркибҳо ва ибораҳо ҳамнишин ва муттаҳид
шуда, инчунин боиси ташаккули

калимаҳои

мураккаб

ва омехта

мегардад: ин сон – инсон, чор мағз – чормағз, дил бар – дилбар, қадр дон –
қадрдон, атлас боф – атласбоф, марди кор – мардикор, қадди баланд –
қадбаланд, пеш

аз

интихобот – пешазинтихоботӣ, то

мактаб –

томактабӣ, худ муайян кун – худмуайянкунӣ ва ғ.
Албатта, дар намунаҳои охир нақши пасванди -ӣ ҳамчун унсури
калимасоз исбот шуда, бо вуҷуди ин нақши задаро низ бояд таъкид
кард ва бесабаб ҳам пасванди мазкурро ӣ - и заданок наменоманд.
Профессор С. Сабзаев оид ба забон ва сабки баёни Мавлоно
Ҷалолиддини Балхӣ таҳқиқоти арзанда анҷом дода, муарработро (бо
дарназардошти чор ҳарфи хосси тоҷикӣ – п, ч, ж, г) дар силсилаи
ҳодисаҳои савтӣ ба риштаи таҳқиқ кашидааст [Сабзаев, 2014, 25-28] ва
ҳодисаи бадалшавии баъзе овозҳоро Хоҷа Ҳасани Нисорӣ низ чунин ба
қалам додааст: «…гоҳо овози «ғайн»-и арабӣ ба коф» ва «гоф»-и форсӣ
бадал мешавад: лағом-лагом, ғулўла-гулула-, ғучӣ –гучӣ (ба маънии
ҷойи амиқ), ғарчи-гарчи, ғўл-гўл (ба маънии пашмина). Ҳамчунин,мегўяд Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, - овози «ф» ба «п» ва «в» ба «б» низ гоҳе
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бадал мешавад: фил–пил, сафед–сапед, навишт – набишт, навард–
набард.» [Хоҷаев, 2004, 19].
Ин ҳодисаи савтӣ, яъне муаррабу муфаррасшавии овозҳо дар
таркиби чанде аз вожаҳо ба дастгоҳи тавлидии (артикулятсия) овозҳо
вобаста буда, ҷиҳати осону равонии талаффузи вожаҳои мавриди назар
сурат мегирад.
1.3. Ҷилоҳои маъноии ҳуруфи арабиасос (фоносемантика)
Қобили зикр аст, ки дар доираи баҳси фоносемантика мавқеъ ва
ҷилваҳои маъноии ҳуруфи арабиасоси тоҷикиро месазад, ки мавриди
таҳқиқ карор дод. Маълум аст, ки ҳарфҳо маҷмўи аломатҳои шартӣ
буда, ифодаи графикии (тасвирии) овозҳои забон ба шумор мераванд.
Ҳарфҳои алифбои арабиасоси тоҷикӣ илова бар он ки рақам (адад)-и
мушаххасро доро мебошанд, боз дар тўли беш аз ҳазор сол ҳамчунин
барои ифодаи мафҳумҳои гуногун низ хизмат намудаанд, ки дар ин
замина забоншиноси маъруф А. Ҳасанов чунин изҳори назар кардааст:
«Вобаста ба ин нукта бояд афзуд, ки ифодаи маъноҳои муайян тавассути
ҳарфҳои алоҳида дар таърихи фарҳангу тамаддуни форсу тоҷик суннати
беш аз ҳазорсола дорад. Лозим ба таъкид аст, ки чунин равиши ифодаи
матлаб аз «Қуръон», тафсирҳои он ва тарҷумаи чунин тафосир сарчашма
гирифтааст.» [Ҳасанов, 2014, 101] ва аз ҷумла, муаллифи“Фарҳанги
Рашидӣ”перомуни ҳарфи“ғайн”чунин менигорад: “Ғайн. Аз ин ҳуруф
дар баъзе ашъор булбул ирода кардаанд, ба воситаи он ки ғайн ҳазор аст
ба ҳисоби абҷад ва ҳазор ба маънои булбул (ҳазордастон–К.Ш.) ифода
кардаанд, ба воситаи он ки ғайн ҳазор аст ба ҳисоби абҷад ва ҳазор ба
маънои булбул аст. Анварӣ гӯяд. Байт:
Чун ҳарфи охир аст аз абҷад гаҳ сухан,
В-аз ростӣ, ҳарфи нахустин абҷад аст [Донишномаи..., 2017, 227].
Бояд гуфт, ки таҳқиқу баррасии ҷанбаи фоносемантикии ҳарфҳои
мазкур аз назари зумрае аз донишмандони муосир низ дар канор
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намондааст [Кабиров, 2000, 12-16; Ҳасанов, 2014, 99-107; Саломов, 2017,
78-87].
Аз ашъори шоирон бармеояд, ки ба асоси санъати ташбеҳ эшон
дар ин маврид асосан аз шабеҳияти ҳарфи алоҳида ба мафҳуми
мавриди

назар, хусусан узвҳои инсон, кор гирифтаанд. Чунончи, дар

тасвири зулф ҳарфҳои ҷиму дол, дар ифодаи қадду қомати росту расо
ҳарфи алифу нисбати қомати пири хамгашта ҳарфи дол, дар баёни
камонабру ҳарфи нуну дар ифодаи даҳон ҳарфи мим ва ғ. мавриди
истифода қарор гирифта,

ба асоси шабеҳияту монандӣ робитаи

шаклӣ, зоҳирӣ сурат мегирад. Дар ҳолатҳои тасвири баъзе мафҳумҳо,
ки бо як ҳарф ифодаи он ғайриимкон аст, эҷодгар бо ҳамнишин
намудани

ду-се

ҳарф мафҳум, шайъ ё

ҳодисаи

мавриди

назарро

инъикос ё тасвир менамояд, ки ин санъат то ҷое муамморо мемонад.
Дар ин самт Камоли нуктасанҷ дар мавридҳои хеле мувофиқу
лозима: гоҳ вобаста ба тақозои вазн, гоҳ барои қофия ва, албатта, дар
маҷмўъ бо дарназардошти муҳтавои ғазал ба асоси ташбеҳ аз
маҷозонидани ҳуруфи форсӣ фаровон истифода кардааст. Масалан,
калимаи арабии дам, ки ба тоҷикӣ хун тарҷума мешавад ва бо
ҳамнишин намудани ҳарфҳои долу мим (садоноки кўтоҳи а ифодаи
ҳарфӣ надорад, вале талаффуз мегардад) дам хонда мешавад.
Чунончи:
З-он сари зулфу даҳон дил хун шудаст,
Хун шавад, чун «дол» пайвандад ба «мим».
(Камол)
Ё ки:
«Дол»- и зулфу «алиф»-и қомату «мим»-и даҳанаш,
Ҳар се «дом»- анду бад-он сайди ҷаҳоне чу манаш.
(Камол)
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Дар мисоли дуюм, тавре ки дида мешавад, аз ҳамнишинии
ҳуруфи д (дол), о (алиф) ва м (мим) вожаи дом ҳосил шуда, ба вожаи
сайд таносуби маъноӣ дорад. Ба таври дигар, маҳбубаи шоир то ҳадде
зебову ҷаззоб будааст, ки зулфу қадду даҳон (долу алифу мим) - и ў
барояш дому шоир сайди ин дом аст [Кабиров, 2000, 21; Саломов,
2017, 82] ва ғ.
Гуфтам ба қадаш: Ҳеҷ надорӣ сўйи мо майл,
Гуфто, ки: Бале, ман алифам, ҳеҷ надорам.
Ё ки:
Даҳони ту мим асту боло алиф,
Худо офарид ин ду аз бари мо.
(Камол, 24)
Шоир мубталои дарди дил аст, зеро дили ўро қадди зебои чун
“алиф”-у зулфи дилрабои чун “дол”-и маҳбуба тасхир кардааст:
Дили бемори ман аз долу алиф холӣ нест,
То қади чун алифу зулфи чу дол аст ўро.
(Камол, 6)
Ба ҳиҷрон ҷангҳо дорем бе зулфу даҳони ту,
Аз он миму ду дол имрўз мебояд мадад моро.
(Камол, 49)
Азбаски шоир аз маҳбубаи хушзулфу даҳон дур афтодаасту ба
ҳиҷрон ҷанг дорад, ночор мадад хостааст, ки мадади ў аз ҳамнишинии
миму ду дол

ْ م َددба даст омадааст ва саноеи иҳому муамморо корбаст

намудааст.
Одатан, чеҳраи маҳбубаро ба моҳ ташбеҳ медиҳанд ва Камол ин
ҳолатро бо зикри ҳуруфи “мим”-у “ҳо”, ки аз ҳамнишинии онҳо маҳ ْم
ҳосил мешавад, устодона ба кор бурдааст:
Гуфтам: Он миму ҳост, рўй битофт,
Бингаредаш, ки чун сухандон аст.
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Хатм шуд бар Камол лутфи сухан,
Ҳар чӣ баъд аз Камол нуқсон аст.
(Камол, 165)
З- он даҳони чун шакар ҳар гаҳ ҳадис омад ба лаб,
Аз латофат он сухан ширину хандон гуфтаанд.
Қомате ҳамчу алиф дориву абрўе чу нун,
Дар ту ҳар оне, ки гуфтанд, аз паи он гуфтаанд.
(Камол, 298)
қомат ба “алиф”-у абрў ба “нун” ташбеҳ шуда, ҳар ду ҳарф он мешавад
ва ҳар ду он “он“- и мисраи дуюм ишоратест ба зебоӣ ва ҳусну латофати
маҳбуба, ки айни ҳамин матлабро дар мисраъҳои зер низ мушоҳида
мекунем:
Ақл гуфт ар ба ҳусн оне ҳаст,
Он қадар абрўи фалон бошад.
Ин чӣ ҷои тааммул аст, Камол,
Алифу нун барои он бошад. (Камол, 397)
Ё дар байти:
Даҳонаш ба абрў ба нақши ман аст,
Чу миме, ки дар пеши нун омадааст.
(Камол, 232)
шоир бо истифода аз ҳуруфи “мим”-у “нун” ва корбурди санъатҳои
ташбеҳу

муаммо истеъдоди баланди худро нишон дода, аз иттисоли

“мим”-у “нун”“ ман”- ро ҳосил кардааст.
Дар байти дигар:
Дил фол зад ба риндӣ, номи қадат баромад,
Кори савоб бошад, ҳар ҷо алиф барояд.
(Камол, 474),
ки шоир ҳамеша қадро ба алиф ташбеҳ додааст, дар ин ҷо “алиф”-ро ба
ибораи номи қад муродиф намудааст.
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Мазлуми гирифтори ҷабру зулм дар талаби адлу дод мебошад ва
ҳамин маъниро шоир тавассути ҳуруфи форсӣ бар пояи санъатҳои
ташбеҳ ва луғзу муаммо ба тариқи зайл баён кардааст:
Гар намоӣ бо ду доли зулфу қади чун алиф,
Ҳар куҷо дар ишқ мазлумест, ёбад аз ту дод.
(Камол, 481)
Шоири борикбину нуқтасанҷ барои ифодаи мароми хеш, ҳатто, аз
унсурҳои ҳуруфи форсӣ низ истифода намудааст, ки қобили таваҷҷуҳ
мебошад.
Чунончи, ў дар байти:
Нуқтаи доираи лутф даҳони ту бувад,
Ояти ҳусн хати мушкфишони ту бувад.
(Камол, 485)
Унсури байзавии шакли ҳарфи итқии طкалимаи “лутф”-ро ба
даҳони маҳбуба ташбеҳ намуда, дар айни замон аз калимаи мазкур
латофату меҳрубонии маъшуқа низ бармеояд.
Шоир дар байти зер аз ҳуруфи миму нун барои ташбеҳи даҳону
абруи маъшуқа истифода намуда, аз васлшавии ҳуруфи мазкур ҳамчун
санъати луғзу муаммо манро ҳосил кардааст:
Дида то мими даҳону нуни абрўи ту дид,
Нақши он бастам ба дил, чун буд ҳар ду нақши ман.
Дар байти дигаре айни ҳамин ҳолату санъатро дар мисоли
калимаи дом мушоҳида мекунем:
Доли зулфу алифи қомату мими даҳонаш,
Ҳар се доманду бад-он сайд ҷаҳоне чу манаш.
Шоир ибораи рехтаи лаб газиданро, ки маъмулу сермаъно
мебошад, бо луғзу ташбеҳи нозук тавассути ҳуруфи форсӣ басо хубу
дилнишин ифода кардааст:
Ошиқон дар мактабат дар лому бе,
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Карда дандон тез, ҳамчун син ҳама.
Тавре ки маълум аст, аз пайвастани “лом”-у “бе” калимаи лаб
ҳосил мегардад ва лаб газидан, асосан, бо се дандони пеш сурат мегирад
ва ба асоси шабеҳият шоир се дандони пешро ба се дандони ҳарфи син
ташбеҳ намудааст, ки хеле ҷолиб мебошад.
Дар ғазали дигаре боз ҳам истеъдоди баланду нозукбаёнии
Камолро дар ин замина хубтар эҳсос мекунем. Чунончи:
Фузун зи моҳи нав аст абруят ба сад хубӣ,
Ки сад бувад, чу бигиранд ба ҳисоб ду нун.
Чу ҳамнишини қадат шуд, дил изтироб намуд,
Зи дил сукун равад, ар бо алиф шавад мақрун.
Дар байти аввал, ки рукну меҳвари маънии байтро калимаи сад
ташкил медиҳад, шоир барои бори дигар таъкид намудани рақами сад
(дар забон бо сад ибораҳои муқоисавиву таъкидӣ фаровон ба назар
мерасад) ба ҳисоби абҷад рў овардааст, ки дар ҳисоби мазкур қимати
ададии ду нун (50+50) сад мешавад.
Дар байти дуюм бошад, барои аз изтироб раҳоӣ бахшидани дил
шоир имлоро ба кўмаки худ мехоҳад. Чун калимаи дил ِْ دلдар охираш
аломати сукун дораду аз ин хотир дил музтариб аст, бинобар ин ба он
алифро мақрун (қарин) месозад, то ки дили ошуфтаву дар изтиробаш
дило

... шавад.
Ба асоси чанде намуна аз ғазалиёти Камоли ширинсухан чунин

бармеояд, ки ҳуруфи форсӣ бо ҷилваҳои маҷозии худ, ки, асосан, бар
пояи санъати ташбеҳу истиора устуворанд, бо ифодаҳои бадеии хеш дар
робитаи лафзиву маъноӣ қарор дошта, барои хонандаи имрўза амиқан
омўхтану донистани алифбои ниёгонамон ва паҳлуҳои пурасрори он
ҷиҳати дарку фаҳми осори калассикӣ фарзу суннат ва мифтоҳ мебошад
Ҳамин тариқ, ба асоси маводи баррасишуда метавон чунин
натиҷагирӣ кард, ки зуҳур ва ташаккули воҳидҳои забон ба ҳодисаву
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падидаҳои инкишофи дуру дарози таърихии забон вобаста буда, ба асоси
қоидаву меъёрҳои ҳам забонӣ ва ҳам ғайризабонӣ сурат гирифтаанд.
Дар ин раванд дар сатҳи савтиёт чи дар системаи садонокҳо ва чи дар
системаи ҳамсадоҳо аз аҳди бостон (забони форсии қадим) то асрҳои
охир тадриҷан таҳаввулу тағйиротҳои сифативу миқдорӣ рух дода, дар
ин

доира

дифтонгҳо

(садонокҳои

мураккаб)

ба

монофтонгҳо

(садонокҳои сода, холис) табдил ёфта, силсилаи ҳамсадоҳои ҳаммахраҷ
(мураккаб) низ ба як ҳамсадо мубадал шуда ва роиҷ гардиданд. Дар
ҳамин замина барои суҳулату равонӣ ва осонии талаффуз ҳамсадоҳои
ҷуфти оғозии вожаҳо низ ба ду ҳиҷо таҷзия ва ба табиати дастгоҳи
тавлидии (базаи артикулятсионии) забони тоҷикӣ созгор шуданд.
Ҳамзамон дар ин раванди инкишофи забони тоҷикӣ анҷомаҳои падежӣ
(ҳолатҳо) низ батадриҷ ҳазф гардида, сохтори забон аз сохтори флективӣ
ба сохтори аналитикӣ табдил ёфта ва дар доираи таҳаввулоту
тағйиротҳои савтӣ ҷиҳати суҳулати талаффуз ё тақозои арӯз падидаҳои
савтӣ, аз қабили коҳишу афзоиш, монандшавӣ, табдилёбӣ, ҷойивазкунӣ,
имола, ташдиду сукун ва ғ. низ зуҳур карданд, ки ин ҳама ба меъёру
қоидаҳои ҳамнишинии фонемаҳо тобеъ мебошанд ва тибқи талаботи
меъёрҳои ҳамнишинӣ мо наметавонем, ки ҳар як фонемаро, бе
дарназардошти меъёру қавоиди савтӣ, бо фонемаи дигар ҳамнишин
созем. Дар маҷмуъ, тамоми масоили ҳамнишинии фонемаҳо, ки силсилаи
(занҷираи) овозҳои алоқамандро ташкил медиҳанд, асосан, ба хотири
талаффузи

равону

осони

морфемаҳо

сурат

гирифта,

равониву

гўшнавозии забонамонро таъмин ва созгор намудаанд ва бояд ишора
кард, ки дар доираи табиату ҳаммахраҷии овозҳо соли 1998 тартиби
ҷобаҷогузории алифбои забони тоҷикӣ таҷдиди назар шуд.
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БОБИ II
ҲАМНИШИНИИ МОРФЕМАҲО ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР
ҒАНӢ ГАРДОНИДАНИ ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ ЗАБОН
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2.1. Баррасии мавзуъ. Морфема аз вожаи юнонии morphe гирифта
шуда, шаклро ифода мекунад ва яке аз воҳидҳои асосии забон ба шумор
рафта, ба сифати воҳиди хурдтарини маънодори забон шинохта шудааст
[ЛЭС, 1990, 312].
Азбаски морфемаҳо дар заминаи калимаҳои мавҷудаи таркиби
луғавии забон ба туфайли ҳамнишинии вандҳову калимаҳои сода
вожаҳои нав месозанд, бинобар ин онҳо аз рўйи маънои луғавӣ ва
вазифаву хусусиятҳои сарфӣ қаблан ҳам дар қисмати вожашиносӣ
(лексикология ) ва ҳам дар қисмати сарф (морфология) мавриди омўзишу
баррасӣ қарор дода мешуд, ки ин нуктаро дар осори ба калимасозӣ
бахшидашудаи Виноградов В.В., Винокур Г.О., Земская Е, А., Карашук
Т.М., Кубрякова Е., Шанский Н.М.,

Пейсиков Л., Рустамов Ш.,

Амонова Ф.Р., Шоев Э., Мирзоев Ғ., Қосимов О. ва диг. дармеёбем.
Воқеан, васоит ва китобҳои дарсии то солҳои 70 - уми асри гузашта, аз
қабили осори Ниёзмуҳаммадов Б., Ниёзӣ Ш., Бузургзода Л.-1949,
Грамматикаи забони тоҷикӣ-1956, Арзуманов Ҷ., Ҷалолов О.-1969 ва ғ.
ба нашррасида калимасозиро вобаста ба ҳиссаҳои нутқ дар боби сарф
мавриди таҳқиқ ва омўзиш қарор додаанд. Танҳо забоншиноси шаҳир
Расторгуева В. С.

дар замимаи «Таджикско-русский словарь» таҳти

унвони «Краткий очерк грамматики таджикского языка» вандҳоро на аз
рўйи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ, балки ба сифати фасли алоҳидаи
калимасозӣ пешниҳод намудааст [Расторгуева, 1954, 529-570]. Лекин
баъди солҳои 70-ум, вақте ки калимасозӣ ба сифати соҳаи мустақили
илми

забоншиносӣ эътироф гардид, масъалаҳои омўзиш ва таҳқиқу

баррасии воҳиди мазкур,, яъне морфемаҳо дар қисмати сарф ва асосҳои
калимасоз дар боби калимасозӣ ба миён гузошта шуд. Дар ин маврид
ҳам, тавре ки маълум мешавад, калимасозӣ бо ҳар ду соҳаи мазкур
(луғатшиносӣ ва сарф) робитаи зичу ногусастанӣ дошта, дар васати ин
ду қисмати забоншиносӣ қарор гирифта, бо онҳо дар муносибати
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дутарафта мебошад. Бад-ин тартиб калимасозӣ яке аз роҳҳои хеле
сермаҳсул ва муҳим дар ғанӣ гардонидан ва рушду густариш бахшидани
таркиби луғавии забон маҳсуб мешавад.
Муҳаққиқони соҳа дар мавриди таҳлили таркиби калима қайд
мекунанд, ки таҳлили сарфӣ аз таҳлили калимасозӣ фарқ мекунад. Яъне,
дар таҳлили сарфӣ ҷудо кардани морфемаҳо (ҳиссаҳои маънодор – реша,
пешванд, пасванд) дар мадди назар бошад, дар таҳлили калимасозӣ
«…сухан дар бораи аниқ муайян намудани асоси калимасоз ва вандҳои
калимасоз меравад.» [Мирзоев, 2018, 14]. Муҳаққиқ барои исботи
андешааш дар таҳлили сарфӣ вожаҳои зеринро ба таври зайл: ҳамсафар, бо- ақл, бар- вақт, нон-дон, оҳан-гар, чашм-а-сор, ҳам-кор-ӣ, сахти-гар-ӣ, нахўд-шўр-ак-фурўш, аскар-и-сурх-вор нишон дода, дар таҳлили
калимасозӣ таҳлили мисолҳои мазкурро чунин ба қалам додааст: ҳамсафар, бо-ақл, бар-вақт, нон-дон, оҳан-гар, савод-нок, чашма-сор, ҳамкорӣ, сахти-гарӣ, нахўдшўракфурўш-ӣ, аскарисурх-вор ва хулоса мекунад,
ки дар таҳлили калимасозӣ унсури ибтидоии вожаи нав асоси калимасоз
ба шумор меравад.
Қобили зикр аст, ки муҳаққиқи таърихи забон профессор Д.
Саймиддинов низ оид ба сохтори вожаҳо тадқиқ онҷом дода, перомуни
реша ва асос иброз медорад, ки: «Дар форсии бостон сохтори вожаҳо бар
пояи қавоиди сарфи эронии бостон аз чунин воҳидҳо ташкил шудааст:
реша, пешвандҳову пасвандҳо ва анҷомаҳо (бандакҳо – К.Ш.). Реша
ҳамчун воҳиди бунёдии вожа ҳомил ва фарогири маънои асосӣ буда,
пешвандҳову пасвандҳо (вандҳо) барои ташхиси маънои луғавии реша ва
анҷомаҳо барои маънои грамматикӣ ва робитаи грамматикӣ ба кор
мераванд. Реша ҳамчун воҳиди ибтидоӣ ё оғозӣ бидуни вандҳо ба таври
мустақил вуҷуд дошта наметавонад. Тавассусти вандҳо аз реша асосҳо
шакл гирифта, баъдан ба асосҳо анҷомаҳои гуногун афзуда мешаванд, ки
дар натиҷа чунин воҳидҳои забонӣ: реша+ванд ва асос+анҷома дар
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қолаби

вожасозӣ

барои

ташкили

вожаҳо

шакл

мегиранд.»

[Саймиддинов, 2008, 37]. Тавре аз нуктаи боло бармеояд, оид ба
масъалаи мазкур ҳар ду олим ҳамандеша буда, вале дар мавриди реша
дар нигоштаи профессор Д. Саймиддинов, аз нигоҳи мо, тазоде ба назар
мерасад, яъне ў аввал мегўяд, ки: «Реша ҳамчун воҳиди ибтидоӣ ё оғозӣ
бидуни вандҳо ба таври мустақил вуҷуд дошта наметавонад», ба
андешаи инҷониб, реша бидуни вандҳо дорои маънои мустақил буда, бо
ҳамнишин шудан бо вандҳо маънои навро соҳиб мешавад.
Мавсуф дар хусуси вожасозӣ дар забони форсии миёна таҳқиқоти
арзишмандеро анҷом дода, таъкид менамояд, ки дар забони форсии
миёна мисли забонҳои эронии бостон се равиши вожасозӣ: бо пасвандҳо,
пешвандҳо ва роҳи мураккаб, яъне васлшавии асосҳо (таъкиди мо)
маълум аст [Саймиддинов, 2001, 112].
Муҳаққиқ андеша ва хулосаҳои худро такя ба тадқиқоти
муҳаққиқони варзида К.Г. Залеман, 1900; В.С. Расторгуева, 1966; Е.К.
Молчанова, 1978; Т.Д. Чхеидзе, 1969 ва дигарон тақвият бахшидааст.
Дар ҳар сурат мо масъалаи баррасии решаву асос ва таҳлили
сарфиву калимасозӣ ва тафовути ин ду навъи таҳлилро дар канор
гузошта,

бевосита

перомуни

ҳамнишинии

морфемаҳо

таваққуф

менамоем, зеро, аз як тараф, ҳар ду навъи таҳлил (сарфиву калимасозӣ)
ба масъалаи ҳамнишинӣ иртибот доранд, аз ҷониби дигар, ҳадафи мо
маҳз ҳамнишинии воҳидҳои забон, аз ҷумла морфемаҳо, мебошад.
2.2. Ҳамнишинии пешвандҳо (морфемаҳои пешвандӣ)
Аз аҳди бостон то кунун агар ба вожасозии маводи забонӣ
таваҷҷуҳ намоем, мебинем, ки нисбат ба пасвандҳо теъдоди пешвандҳо
маҳдудтар буда, лекин бо вуҷуди ин, дар вожасозӣ нақши онҳо назаррас
мебошад. Муҳаққиқони таърихи забон муқаррар намуданд, ки дар
забони форсии бостон пешвандҳои (морфемаҳои) исму сифатсози ham (ҳам-), patiу- (пати-), ā-(а-), hu-/u-(ҳу-/у-), duš-(душ-) мавриди истифода
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қарор доштаанд. Морфемаи (пешванди) маънисози ham бо исмҳо
ҳамнишин

шуда,

ҳамроҳӣ,

баробариро

ифода

мекунад:

hamātar

(ҳаммодар), hadugā (ҳамшир) ва ғ.
Морфемаи patiy-/pati- дорои маънои бар, бар зидди будааст: patikāra (пайкар), pāda (пой) ва ғ.
Морфемаи a- an- бо вожаҳо ҳамнишин шуда, маънои инкору
манфиро ифода мекунад ва бо морфемаҳои на-, но-, бе- муродиф
мебошад: a-karta (нокарда, a- xšaina (ғайри шаффоф, тираранг) ва ғ.
(зимнан, шояд морфемаи а-/ан- дар забони русӣ, ки маънои инкору
манфиро дорост, бо пешванди а-и форсии бостон иртибот дошта бошад:
моральный-ахлоқӣ, аморальный- бадахлоқ, симметрия- асимметрия…)
Морфемаи hu-/-u бо исмҳо ҳамнишин шуда, маънои хуб, некро
ифода намуда, сифат месозад: hučašm (некчашм, хубчашм), huēwāz
(хушовоз), u- tavā (хуб, тавоно) ва ғ.
Морфемаи duš- мутазоди hu- буда, маънои бадро дорост ва бо
исмҳо ҳамнишин шуда, сифат месозад: duš-karta (бадкарда), duš-man
(андешаи бад) ва ғ. [Саймиддинов, 2008, 51-52, Соколов, 1979, 247].
Қобили зикр аст, ки дар вожасозии забони форсии бостон
морфемаҳои (пешвандҳо ё пасвандҳо) феълсоз нисбат ба давраҳои
баъдина бештар буда, муҳаққиқ Д Саймиддинов миқдори онҳоро 14- то
муқаррар кардааст, ки инҳоянд: ati-, ava-, ni-, para-, pariy-, upariy-, niǰ-, ē-,
apa-, fara-, рatiy-, upa-, vi-, ham-, ки 7-тои аввали онҳо махсуси феълҳо
буда, 7-тои боқимонда муштараквазифа, яъне ҳам бо феълҳо ва ҳам бо
исмҳо ҳамнишин мешаванд. Дар форсии бостон пайдоиши пешвандҳо
аслан бо зарфҳо ва пешояндҳои мустақил иртибот доранд. Аз лиҳози
имло превербҳо дар хатти мехӣ бо феълҳо якҷо навишта мешаванд
[Соколов, 1979, 264; Саймиддинов, 2008, 61-63].
Дар вожасозии забони форсии миёна, яъне дар аҳди Ашкониёну
Сосониён морфемаҳое (пешвандҳое) роиҷ буданд, ки дар забони форсии
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бостон низ мавриди корбурд қарор доштанд: а-//аn-, аbе-, hy-, duš-, ham-,
ǰud-.
Дар мавриде, ки реша бо садонок оғоз мешуд, барои осонӣ ва
равонии талаффуз ба ҷойи пешванди а- аn- истифода мешуд. Дар форсии
миёна танҳо пешванди ǰud- илова гардида, пешванди мазкур ба исмҳо
ҳамнишин шуда, маънои тафовут гузоштан, ҷудо карданро дорад: ǰudtōhmag аз нажоди дигар, ǰud-mēnišn - андешаи ҷудогона [Саймиддинов,
2001, 142].
Тавре ки қаблан зикр кардем, морфемаҳои мазкур ҳамон
маъноҳоеро, ки дар забони форсии бостон ифода мекарданд, дар забони
форсии миёна ҳам бо ҳамон маъноҳо мустаъмал буда ва, асосан, бо
исмҳо ҳамнишин шуда, сифат сохтаанд.
Бояд зикр кард, ки пешвандҳои hu- ва duš- дар вожасозии забони
форсии миёна аз пешвандҳои роиҷ ба шумор мерафтанд, лекин тадриҷан
то давраи нав маҳдуд гардида, алҳол дар баъзе вожаҳои рехта аз ҷумла:
душман (андешаи бад), ҳушанг (ҷой, макон ва хонаи хуб) ва ғ. ба назар
мерасанд.
Морфемаҳои ǰud- ва ham- низ мисли hu- ва duš- дар ҳолату мавқеи
тазодӣ қарор дошта, дар вожасозии форсии миёна пешвандҳои hu- ва
ham- нисбат ба пешвандҳои зидашон duš- ва ǰud- имконоти бештари
вожасозӣ доштанд, «…ки иллати он ба муҳтавои маънои мусбат ҳамчун
омили нахуст дар муқобили маънои манфӣ хоҳад буд.» [Саймиддинов,
2001,142], яъне аз тантанаи неруи некӣ бар бадӣ ва ё худ аз пирўзии
рўшноӣ бар зулмат башорат медиҳанд.
Пешвандҳои феълсози забони форсии миёна аз пешвандҳои
феълсози забони форсии бостон маншаъ гирифта, дар ин давра низ 14- то
пешванди феълсоз муайян карда шудааст: ā-, apa-, upa-, abi-, ava-, adi-, ni-,
vi-, pari-, para-, fra-, pati-, uz-/us-, ham-.
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Аз пешвандҳои феълсози форсии бостон пешвандҳои ati-, niǰ- ва
upariy- матрук шуда, дар феълсозии давраи миёна ба мушоҳида
намерасанд ва баръакс, пешвандҳои abi-, adi-, uz-/us- дар давраи дуюмфорсии миёна зуҳур кардаанд.
Дар марҳалаи нави инкишофи забони порсии дарӣ аз морфемаҳои
(пешвандҳои) форсии бостон ва форсии миёна баъзе пешвандҳо, аз
ҷумла, пешвандҳои a- /an-(a-aн),

hu-(ҳу-), duš-(душ), ǰud-(ҷуд-) ва як

қатор превербҳо (пешвандҳои феълсоз) маҳдуд ва матрук шуданд.
Пешвандҳои душ- ва ҳу- бошад, бо якчанд вожа ҳамнишин шуда, «...бо
решаи калимаҳо як шуда, шакли як калимаи ҷудонашанавандаро
гирифтаанд.» [Забони адабии…, 1973, 9] ва мисли вожахои рехтаи
пасванддори пешона, бегона, дуредгар, зимистон, сорбон, вожаҳои
пешвандори рехтаи Ҳушанг//Ҳушинг, Ҳурмузд, душман, душвор низ аз
ҳамин қабиланд
Мавриди зикр аст, ки дар марҳилаи нав дар баробари рушду
инкишофи забон пешвандҳои нав зуҳур карда, ҳамзамон доираи
корбурди онҳо тавассути вожаҳои нав ба нав густариш ёфт.
Бояд зикр намоем, ки дар мавриди баррасии ҳамнишинии
морфемаҳо дар давраи нав, бо дарназардошти марҳилаҳои инкишофи
забони порсии дарӣ ба шаҳсутунҳои ҳар давраи муайян, асосан, мо аз
осори асрҳои IX-X ба осори Рӯдакиву Фирдавсӣ, аз асрҳои XIII-XIV ба
осори Саъдиву Ҷалолиддини Румӣ, асрҳои XVI-XVII ба асари Бедилу
Сайидо ва аз осори асри XX ба осори устод Айниву Лоиқ такя намудем,
то ки баъди ду-сеасрӣ ба туфайли ҳамнишинии морфемаҳо раванди
густариш ва манзараи таҳаввулу такмилёбии таркиби луғавӣ ё худ
раванди ташаккулёбии пайкараи забонамонро ҷилвагар созем.
Чунончи, пешванди бар-, ки аз пешоянди бар маншаъ гирифта,
“боло, сатҳ, рўй”-ро ифода мекунад, дар давраи нав, яъне ҳоло ҳам ба
сифати пешоянд истеъмол мегардад (нонро бар болои миз гузоред),
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морфемаи мазкур бо калимаҳои зиёд ҳамнишин шуда, силсилаи вожаҳои
нав сохтааст. Масалан, бо ҳамнишинии ин морфемаи пешвандӣ дар
доираи феълҳо шаҳриёри мулки сухан Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» чунин
ҳунарнамоӣ кардааст: баромадан, баркашидан, баровардан, барангехтан,
барафкандан, баргирифтан, бардамидан, барандохтан, барпаронидан,
бартапидан, бардидан, баркуштан, баррабудан, бархоридан, баркостан,
баргусистан

(ҷудо

кардан),

бархостан,

баровардан,

барангехтан,

барбахшида, бартохтан, бартофтан, бартапидан, барҷастан, барчакидан,
бархоридан, бархурўшидан, бархандидан, бархвондидан (хондан, баён
кардан), бардодан, бардоштан, бардаридан, бардамидан, бардўхтан,
баррустан, барзадан, барсиголидан (андеша кардан), баршитофтан,
баршикофтан,

баргусилидан,

барчакидан,

баршумурдан,

баросудан,

барафшондан ва ғ. [Шодиев, 2014, 88-96; Акбарова, 2019, 55-63].
Мусаллам аст, ки калимаҳо ба асоси маънои луғавиашон дар
мавриди вожасозӣ морфемаҳои мушаххасро ҷазб мекунанд, яъне, ба
ифодаи дигар, ҳар як морфема наметавонад, ки бо ҳар як калимаи
«бегонаву ноошно» ҳамнишин шаваду унс бигирад. Аз ҳамин ҷост, ки
ҳар як ҳиссаи нутқ (ҳиссаҳои нутқи мустақилмаъно) морфемаҳои
маъносоз (калимасоз) ва шаклсози хосси худро доранд.
Морфемаи

исмсози ҳам-, ки дар вожасозии форсии бостон ва

форсии миёна низ роиҷ буд, дар марҳилаи нав ҳам бо ҳамон вазифаи
қаблиаш, яъне бо исмҳо ҳамнишин шуда, исми нав сохтааст ва бояд
гуфт, ки дар вожасозии пешвандии исм танҳо ҳамин пешванд “хизмат”-и
исмро ба ҷо меораду халос. Аммо дар вожасозии сифат морфемаҳо
бештар буда, яъне пешвандҳои бо-, ба-, бар-, бе-, но-, дар-, ки дар айни
замон дар доираи маънои

грамматикиашон

ҳамчун пешоянд низ

мустаъмаланд (ба истиснои но-) бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ ҳамнишин
шуда, сифати аслӣ месозанд. Чунончи:
Морфемаҳои бо-, ба- бо исм омада, сифатҳои аслӣ сахтаанд:
боақл, баақл, бамаънӣ, бомаънӣ...
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Морфемаи бе- низ бо исм ҳамнишин шуда, сифати аслӣ месозад
ва доро набудани аломату хислати дар реша баёншударо ифода намуда
(беоб, беадаб, бешумор), аз рӯйи ифодаи маъно то ҷое ба морфемаи но(на-), ки “аз ҳиссаҳои

гуногуни

нутқ сифати аслӣ месозад ва акси

маънои асос, молик набудани мавсуфро бо он ифода мекунад ва ё ҳолати
предметро

мефаҳмонад.”

[Грамматика...,

1985,

144],

хусусияти

муродифӣ дорад: ноинсоф, ноилоҷ, ноҳинҷор, ношуд, ноумед,..
Воқеан, адибони боҳунари фавқулистеъдод бо ҳамнишин намудани
морфемаҳо вожаҳои аҷибу нодире меофаранд, то ки забони осорашон
рангину хотирмон гардад ва ин далелро дар осори Мавлои Рум дар
мавриди корбурди морфемаи но- ва муродифи он, яъне бе- метавон
манзур намуд:
Ҳарфи ҳикмат бар забони ноҳаким,
Қуллаҳои орият дон, эй салим. (Маснавӣ,137)
Ў напояд пеши ҳар ноусто,
Ҳамчу товусе ба хона(й) русто. (Маснавӣ,167)
Ба ду кўрӣ раҳмро дуто кунед,
Инчунин ногунҷро гунҷо кунед. (Маснавӣ,167)
Шоир дар вожаи маъмули ношукрӣ морфемаи но-ро ба беиваз намуда, вожаи нави бешукрӣ сохтааст:
З-он ки бешукрӣ шуму шанор,
Мебарад бешукрро дар қаъри нор. (Маснавӣ,39)
Дар мавриди ҳамнишинии марфемаи бе- дар осори Мавлои Рум
муҳаққиқ Кабиров Х.Ш. таваҷҷуҳ зоҳир намуда, аз ҷумла, меорад, ки:
«Вожаҳои арабии надиду назир муродиф буда, дар забони тоҷикӣ
калимаи назир бо пешванди бе- дар шакли беназир маъмулу роиҷ аст.
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Вале Мавлоно калимаи нодидро низ ба шакли бенадид (с.173, 445, 446,
654) ва лоназир истифода кардааст, ки алҳол онҳо мустаъмал нестанд:
Ин ҳамегуфту дили ў метапид,
Аз барои он Аёзи бенадид. (Маснавӣ, 496)
Дар иёдат шуд, расули бенадид,
Он саҳобиро ба ҳоли назъ дид. (Маснавӣ, 173)
Батни чорум аз нубӣ худ кас надид,
Ҷуз Худои беназири бенадид. (Маснавӣ, 324)
Худовандо, ба қудрат беназирӣ,
Ки ҳусне лоназире бартанидӣ. (Маснавӣ, 996) [Кабиров Х.,
2011, 26].
Морфемаҳои сифатсози бар- ва дар- каммаҳсул буда, бо исму сифат
ва зарф ҳамнишин шуда, сифати аслӣ месозанд: оинаи барқад, суханҳои
барфуруғ, мусиқии бардавом, борони даргузар, нисори баркамол ва
ғайра.
Шаклгирии феълҳои сохта тавассути морфемаҳои зиёди феълсоз
дар раванди таҳаввулу ташаккули забони форсии бостон, форсии миёна
ва нав (порсии дарӣ) печидаву

мураккаб

буда, дар тӯли таърих то

андозае ба дигаргунӣ ва тағйироти шакливу маъноӣ мувоҷеҳ шудаанд
ва маҳз ҳамин таҳаввулоти печидаи онҳо боиси он гардидааст, ки як
зумра олимон, аз ҷумла, Salemann, 1900; Расторгуева, Молчанова, 1981;
Саймиддинов,

2001,2008;

Шодиев,

2012

ва

дигарон

перомуни

пешвандҳои феълсоз корҳои таҳқиқотӣ анҷом диҳанд.
Тавре ки қаблан зикр кардем: “Манбаи пайдоиши пешвандҳои
феълӣ дар забони форсии миёна, асосан, зарфҳо ва пешояндҳо буда,
манбаи дигар пешвандҳои таърихии эронии бостон (форсии бостон) аз
роҳи дигаргуниҳои овоӣ дар форсии миёна маҳсуб мешавад.” [Шодиев,
2012, 74]. Ин раванди ташаккули феълҳои пешванддор (феълҳои сохта) то
марҳалаи аввали давраи нав идома ёфта, тавассути пешвандҳо то ин
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давра феълҳои зиёд сохта шудаанд [Пейсиков, 1975, 79]. Лекин чун
сохтори флективии забони форсии бостон ва форсии миёна то давраи
нав тадриҷан таназзул ёфта ва зуҳури забони порсии дарӣ дар доираи
сохтори аналитикӣ ба рушду густариш оғоз намуда ва маҳз дар ҳамин
замина нақши морфемаҳои феълсоз маҳдуду қисме аз онҳо мансуху
матрук шуда ва мутаносибан

зуҳуру ташаккули феълҳои таркибии

номии гуногун рӯйи кор омад.
Аз ҳамин ҷост, ки дар забони порсии дарӣ морфемаҳои
(пешвандҳои) феълсоз нисбат ба забони форсии бостон ва форсии миёна
камтар буда, дар давраи нав пешвандҳои феълсози дар-, бар-, фар-, фур-,
во-, боз-, би-, ме- (ҳаме-), на- мавриди истифода қарор гирифтаанд. Аз
пешвандҳои мазкур марфемаҳои во-, (во кардан) ва боз- (боз кардан) чун
вожаи мустақил низ корбурд мешаванд.
Бояд қайд намуд, ки морфемаҳои феълсоз бо маънои луғавии
феълҳо таносуби маъноии қавӣ дошта, иловатан баъзе морфемаҳои
феълии забони форсии бостон ва форсии миёна, ки мутаносибан 14-тоӣ
муқаррар шудаанд, дар раванди таҳаввулоти савтӣ бо асосҳои феълӣ
омезиш ёфта, чун вожаҳои рехта, бо сохтори феълҳо махлут гардида,
таҷзиянопазир шудаанд.
Морфемаи дар- (форсии бостон – antar, форсии миёна – andar) дар
форсии бостон ва форсии миёна чун зарфи макон дохил ва дарун
(андарун)-ро ифода

мекард.

Лекин тадриҷан маънои мустақили он

заифу коста гардида, ба пешванду пешоянд табдил шуд. Дар ибтидои
давраи нав низ корбурди андар нибат ба дар бештар буд. Хусусан, дар
“Шоҳнома” андар

мавриди

истифодаи

бештар қарор гирифтааст.

Тибқи маълумоти Муҳаммад Тақӣ Баҳор, корбурди андар дар шакли
дар баъди аҳди Сомониён ҳеҷ ваҷҳ калимаи dar дар наср нест ва ба
ашъори мансуб ба он давра ҳам эътимоди комил наметавон кард, вале
дар кутуби насри қадимӣ, ки метавон ба онҳо эътимод кард, ҳар қадар
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ҷустуҷӯ шуд, ҳама ҷо andar истеъмол шудааст ва лафзи dar, ки
мухаффафи andar аст, дар аҳди Ғазнавиён пайдо омада...” [Баҳор, 1375,
337-338].
Дар ҳар сурат, вожаи дар- (андар), чи дар вазифаи пешояндӣ ва ё чи
дар

ҳолати

пешвандӣ

ҳамон

маънои

ибтидоияш–макон,

дохил,

андарунро дар худ то ҷое ҳифз кард, ҳамчунин морфемаи мазкур бо
феълҳои гуногун ҳамнишин шуда, ҳавзаи маъноияш хеле тавсеа ёфта,
маъноҳои зиёдро ифода

кардааст ва менамояд (муфассал ниг. ба

рисолаи Шодиев Р. “Феъл дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ”, 2012, 79-85).
Зимнан, бояд ишора кард, ки муҳаққиқ , ба андешаи инҷониб, пешванд
ва пешоянди андар (дар) - ро каму беш омехта кардааст...
Морфемаҳои фар- мухаффафи фароз ва фур- мухаффафи фурӯд бо
феълҳо ҳамнишин шуда, фар- боло, баландӣ, ҳаракат ба самти болоро
ифода намуда, фур- баръакси фар- поён, нишебро мефаҳмонад. Яъне ҳар
ду морфема ҳамон маънои бунёдии зарфи маконии худро дар худ
инъикос менамоянд (фароз омадан – фаромадан, фурӯд омадан–
фуромадан дар забони муосир саҳван ба як маънӣ–ҳаракат аз боло ба
поён корбурд мешаванд).
Морфемаи во-, ки гунаи боз- мебошад, гарчи чун вожаи алоҳида
(боз) истеъмол гардад, лекин ба сифати морфема, тавре профессор М.Н.
Қосимова дақиқан таъкид мекунад, во- дар ташаккули феълҳои сохта дар
адабиёти классикӣ хеле фаъол буда, аз ҷумла, дар “Маснавии маънавӣ”
51 феъли сохтаро шоҳид меорад [Қосимова, 2007, 33-54]. Олими мумтози
эронӣ Алиакбари Деҳхудо низ дар “Луғатномаи Деҳхудо” ташаккули 47
воҳиди луғавиро бо морфемаи мазкур зикр кардааст [Деҳхудо, манбаи
электронӣ]. Оид ба морфемаи мазкур ниёгонамон ҳам таваққуф
намудаанд [ниг. ба Хоҷаев, 2013].
Морфемаи шаклсози би- (бу-) “...дар тарзи ифодаи феъл як навъ
тобиши оҳангнокии адабӣ-китобӣ мебахшад, ки он дар назм ба баъзе
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қоидаҳои бадеият ва дар наср ба оҳанги гуфтор вобаста аст. Аз ин ҷиҳат
би- префикси оҳангбахш номида мешавад, ки будани он дар феъл
ҳатмӣ нест.” [Грамматика, 1985, 189].
Морфемаи мазкур бо сиғаи амрии феъл (бирав), бигӯ, бихон,
бихӯр) ва сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ (биравам (агар равам), бишинад
(агар шинад), бифармояд (агар фармояд) ҳамнишин шуда, ба феълҳо
оҳанги амру таъкид, шарту хоҳиш ва зинат бахшида, ба феъл маънои нав
илова намекунад. Ин хусусияти морфемаи би- ҳанӯз аз назари
мутафаккирони пешин дар канор намонда, аз ҷумла, Шамс Қайси Розӣ
дар асараш“Ал-муъҷам” чунин меорад: “Дар саҳеҳи луғати дарӣ бин ва
дон ва шунав ва гӯй авомири саҳеҳ нест, илло ки чизе дигар ба аввали
он дароранд, чунонки бубин ва бидон ва бишунав ва бигӯй.” [Шамс
Қайс, 1991,171], ё ки донишманди фарзонаи дигар Хоҷа Ҳасани Нисорӣ
дар “Чаҳор гулзор” оид ба морфемаҳои шаклсози хосси феъл би- ва нақайд мекунад, ки: “...дар феълҳои зерин: биафрохт, биафканд, биандохт,
биафрӯхт, биандӯз, биафрӯз, биафроз, наафканд, наандозад, наафрӯзад,
наафрозад, наафкан, наандоз, наафрӯз, наафроз пешвандҳои би-, на-, ма-,
шаклсоз буда, маъниро тағйир надодаанд, дар асл афрохт, афканд,
андохт, афрӯхт, андӯз, афроз бувад.” [Хоҷаев, 2004, 58].
Бояд зикр кард, ки тавре дар боби якум ишора кардем, перомуни
морфемаи би- (бу-) фарҳангнигорони асримиёнагӣ таваққуф намуда,
онро бо-и зинат, бо-и таъкид ва бо-и ҳусн (таҳсин) номгузорӣ кардаанд.
Чунончи, муаллифи “Ғиёс-ул-луғот”бо-и зинатро, тавре ки профессор
М.Н. Қосимова дар асараш меорад, –“..ба ду тақсим кардааст: бо-и
зоидаи мақсур, ки би- хонда мешавад (бирав, биншастанд) ва бо-и зоидаи
мазмум, ки бу- хонда мешавад (бубин, бураванд)”. Мавсуф илова
мекунад, ки бо феълҳо илова шуда меояд ва шоҳид меорад:
Ба мижа дил зи ман бидуздидӣ...
Абусолики Гургонӣ.
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Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад,
Аз ҷудоиҳо шикоят мекунад.
К-аз найистон то маро бубридаанд,
Дар нафирам марду зан нолидаанд
Ҷалолиддини Балхӣ ва ғ.[Қосимова, 2007, 45].
Мавриди зикр аст, ки морфемаи шаклсози ме- баъзан барои вазни
шеър дар назм муродифи морфемаи би- шудааст:
Дуҳул баргиру дар бозор мерав,
Нидо мекун, Юсуф хубсимост (Маснавӣ, Куллиёт, 1363ҳ.,178).
Чун теша ба сӯйи хеш доим матарош,
Чун ранда зи кори хеш бебаҳра мабош.
Пайваста чу арра бош дар илми маош,
Чизе сӯйи худ мекашу чизе мепош. [Хоҷаев, 2004, 10].
Морфемаи шаклсози ме- (ҳаме-) низ бо феълҳо ҳамнишин шуда,
барои ифодаи замони мавриди назар корбурд мешавад. Тавре ишора
шуд, бо тақозои вазни шеър “Гоҳе Мавлоно дар таркибҳои феълӣ
пешванди шаклсози феълии ме-ро аз ҳамнишинӣ бо феъл маҳрум карда,
онро пеш аз исму сифат ҷойгузин намудааст, ки ин таркиб хеле ҷолибу
нодир ба назар мерасад:
Дин на он бозест, к-ӯ аз шаҳ гурехт,
Сӯйи он кампир, к-ӯ ме-орд бехт. (Маснавӣ, 128)
Дар арш ӯро яке зоир биёфт,
К-ӯ ба ҳар дудаст ме-занбил бофт. (Маснавӣ, 259)
Ҳар сияҳдил ме-сияҳдидӣ варо,
Мардуми дида сиёҳ омад, чаро? (Маснавӣ, 305)”
[Кабиров Х., 2011, 27].
Гунаи ме- яъне ҳаме- хосси осори классикӣ, хостаи назм буда, ин
морфемаро ҳам аз лиҳози вазифа ва ҳамнишинӣ ҳамсони ме- бо феълҳо
ба танҳоӣ пас аз феъл

низ истифода мебаранд, ки намунаи машҳур

ҳамон шеъри устод Рӯдакист, ки матлааш ин аст:
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Бӯйи ҷӯйи Мулиён ояд ҳаме,
Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме...
Бояд ёдовар шуд, ки ҳаме- мухаффафи зарфи ҳамеша буда, “Шакли
ҳаме-... чун префикс бо феъл меомад ва ҳамчунин аз феъл канда шуда,
чун ҳиссача пеш ва ё пас аз феъл кор фармуда мешуд.” [Забони адабии...,
1973, 254-155]. Морфемаи мазкур дар марҳилаи аввали давраи нав дар
наср нисбат ба асрҳои баъдӣ истеъмоли бештар дошт: Якеро шунидам
аз пирони мураббӣ, ки муридеро ҳамегуфт (с. 45). Аъроберо дидам, ки
писарро ҳамегуфт (с. 157) [Гулистон, 1368].
Лекин, шояд бо сабаби тақозои содабаёнӣ ва сарфаҷӯйии неруи
гуфтор бошад, ки тадриҷан шакли ҳаме- (нисбат ба ҳамеша) зиёдтар
роиҷ мегардад.
Морфемаи на- (ма-) ҳамнишини феъл шуда, инкор (нафӣ)-ро ифода
мекунад. Шакли ма- хосси назм ва дар наср ба услуби китобӣ майл
дорад. Шакли на- дар назм, вобаста ба тақозои вазн, тахфиф ёфта, овози
а ҳазф мешавад. Чунончи:
Ҳар кӣ н-омӯхт аз гузашти рӯзгор,
Низ н-омӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. (Рӯдакӣ )
Азбаски ҳиссаи нутқи зарф бо ифодаи маъно бо ҳиссаҳои нутқи
сифат ва феъл то андозае иртибот дорад, бинобар ин морфемаҳои
пешвандии он бо морфемаҳои пешвандии ҳиссаҳои нутқи мазкур
мушобеҳанд. Чунончи, аз морфемаҳои зарфсози ба-, бо-, бе-, дар-, бар-,
то-, но- морфемаҳои ба-, бо-, бе-, дар-, бар-, то- дар сифатсозӣ ва
морфемаҳои бар, дар- ва но-(на-), фар- дар вожасозии феъл саҳм доранд.
Тафовут дар ин аст, ки агар морфемаҳои сифатсоз бо исмҳо ҳамнишин
шуда, аломати ашёро ифода намоянд ва морфемаҳои феълсоз бошад,
бо асосҳои феълӣ ҳамроҳ шуда, ба феъл маънои иловагӣ диҳанд, лекин
морфемаҳои пешвандии зарф бо вожаҳое ҳамнишин мешаванд, ки дар
ҷавҳари ҳамон вожаҳо аломату амал ва макону замон эҳсос мешаванд ва
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аз ин рў, зарфҳо аломати аломат ва аломати амалро ифода мекунанд:
Масалан: тафсил – батафсил (ҳикоя кард), ҳузур – баҳузур, диққат –
бодиққат (гўш кард), маврид – бемаврид (баҳс мекард), қасд – барқасд
(амал кард), ҳол – дарҳол (ҷавоб дод), рафт – торафт (хашмгин мешуд),
ҳинҷор –ноҳинҷор (худро хис мекард).
Ҳамин тариқ, аз баррасии морфемаҳои пешвандӣ маълум гардид,
ки онҳо дар раванди инкишофи таърихии забон каму беш ҳам тағйироти
овоӣ (шаклӣ) ва ҳам маъноиро сипарӣ намуда, то ба имрўз дар вожасозӣ
ва дар ғанӣ гардонидану такмил додани захираи луғавии забонамон
ҳиссаи муносиб гузоштаанд.
2.3. Ҳамнишинии пасвандҳо (морфемаҳои пасвандӣ)
Агар

ба

маводи забонӣ аз

афканем, маълум

мегардад,

аҳди бостон

то ба имрўз назар

ки миқдори пасвандҳо

нисбат ба

пешвандҳо зиёдтар буда, аз лиҳози маъноофарӣ (калимасозӣ) низ
афзалият дошта,

ҳамчунин доираи

маъноии онҳо низ тадриҷан

густариш ёфтааст.
Ҳанўз дар забони форсии бостон морфемаҳои вожасоз вобаста ба
асосҳои тематикӣ пасвандҳои -(i) ya (mart-iya – мард, инсон), (bābiruviya–бобулӣ); -ka (uš-ka – хушк), (banda-ka – банда); -na (hai-na – сипоҳ),
(ham-ara-na – ҷанг, набард); -ina (kāsa-ka-ina – сифат аз номи санги
қиматибаҳои kāsa-ka); -ta (kart-ta – кардашуда); ča (ča- сa– чеҳра); xša –
сa (шоҳ): -ma (garma – гарм); -va (duru-va–сахт):

ва асосҳои

ғайритематикӣ пасвандҳои -ah (rauč-ah – рўз), (zūv-ah–зўр); -iš (had- iš–
кох); -tar (dаuš-tar–дўст); (pi-tar–падар); -man (tan-man–тануманд, тавоно);
(as-man

осмон),

-van

(artā-van–росткирдор),

vat/vant

(harah-vant-

Арахозия), -ti (šiyā-ti–шодӣ) роиҷ буданд.
Дар ин аҳд пасвандҳои дараҷаҳои сифатсоз барои дараҷаи
муқоисавӣ пасванд –yah (vah-yah беҳтар, хубтар) ва барои дараҷаи олӣ
пасвандҳои -išta/ -išt/ -št/ -st, -tum, -tara, -tuma истифода мешуданд.
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Чунончи, mas-išta–бузургтарин, beh-išt–биҳишт (беҳтарин), fra- tama–
нахустин ва ғ. [Саймиддинов, 2008, 50-51]
Тавре ки оид ба миқдори пасвандҳо ишора кардем, дар давраи
форсии миёна пасвандҳои -in ва -išn зуҳур карда, бо вуҷуди он ки ин
морфемаҳо «… дар сохтани исмҳои маънӣ хеле мустаъмаланд, (лекин)
дар ҳеҷ кадоме дар забонҳои эронии бостон ёд нагардидаанд.»
[Саймиддинов, 2001, 114; 197, 105-107; 121, 24-30; 76, 67].
Перомуни пасванди -išn дар вожасозии тоҷикӣ метавон гуфт, ки
тадриҷан он маҳдуду матрук гардида, лекин, ба пиндори мо, чун
морфемаи сайёр дар ташаккули як силсила истилоҳоти аврупоӣ ҳисса
гузоштааст, ки чун намуна ин нуктаро дар мисоли вожаи humanišn
манзур намудан муносиб медонем.
Ба андешаи инҷониб, ин инсонгароии ниёгони мо реша дар аъмоқи
таърих дошта ва аз њаќиќат дур нест ва метавон ҳадс зад, ки инсонгароии
мо аз зуннори дар камар бастаи ниёгонамон – зардуштиён маншаъ
гирифтааст, аз ҳамон зунноре, ки аз се тори (риштаи) гуногунранг
бофташуда ва ҳар яке рамзе: пиндори нек, гуфтори нек, кирдори некро
ифода ва талқин менамуд. Маҳз ин се рукне, ки тамоми аъмоли ҳамидаи
инсонӣ рўйи онҳо устувор буда, ҷавҳари китоби муқаддаси «Авасто»ро ташкил медиҳанд, дар вожаи бостонии мо – humanišn

таҷассум

ёфтааст.
Тавре огоҳӣ дорем, вожаи мазкур аз се ҷузъ: пешванди hu- (ҳу-),
решаи -man- (ман) ва пасванди -išn ( - ишн) ташаккул ёфтааст.
Пешванди hu- маънои хуб ва некро ифода намуда, аз исм сифат
месозад (Саймиддинов, 137, 247). Чунончи: hučašm–некчашм, huxrad–
некхирад, huš

ang–хонаи хуб, ҷойи хуб ва ғайра (шояд ҳисcачаи

тасдиқии ҳа (ҳова), ки муродифи хуб, бале, майлаш мебошад, аз ҳамин hu
маншаъ гирифта бошад).
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Решаи man (ман) фикру андеша ва ниятро ифода намуда, ҳамрешаи
вожаи русии мнение (фикру андеша) мебошад: Bahman (Баҳман (беҳман)андешаи нек (беҳ), dušman – андешаи бад ва ғайра.
Пасванди -išn

муодили пасванди русии -izm буда, исми маънӣ

месозад, вале чун исми фоил (шахс) созад, z (з) ба s (с) табдил меёбад.
Муқоиса кунед: коммунизм (коммунист), гуманизм (гуманист), шовинизм
(шовинист), материализм (материалист) ва ғ.
Ҳамин тариқ, ба андешаи мо, Искандари Мақдунӣ дар шумори
ҳазорон ҳазор ғаниматҳои моддиву маънавии ниёгони мо ин вожаи
нодири баёнгари ҷавҳари ҷони ориёиҳоро низ ба мулки худ савғо бурда,
пас он ба забони лотинӣ ва баъдан ба забони русӣ ворид гардида ва
азбаски русҳо овози ҳ надоранд, ҳ-ро ба г табдил дода (Ҳамлет –
Гамлет, Ҳеродот–Геродод, Ҳёте–Гёте ва ғайра), вожаи мазкур дар радифи
вожаҳои сайёр имрўз дар либоси

бегонаи фарангӣ – гуманизм

(гуманист) дар забони соҳибонаш мустаъмал аст.
Пас, метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки инсонгарии мо – тоҷикон
суннатӣ будааст, чаро ки ҷавҳари мо, тору пуди мо, ғишти ҷони (ифодаи
Б. Собир) мо аз некиву ростӣ, дўстиву вафодорӣ ва одаму одамгарӣ
сириштаву бунёд гардидааст ва ин фалсафаи одамиятро Носири Хусрав
хеле олӣ ба қалам додааст ва месазад, ки шиори сазовори ҳар як фарди
соҳибдил бошад:
Зи мардум зодаӣ, бо мардумӣ бош!
Набояд дев будан? Одамӣ бош!
Оид ба сарнавишти минбаъдаи пасванди -ih, ки ба сифати
морфемаи -ӣ тадриҷан хеле сермаҳсулу маъмул гардид, дар мавриди
муносиб ба он рў меоварем.
Тавре ки аз намунаҳои
асосан,

боло бармеояд, морфемаҳои мазкур,

бо исмҳои ҷинс ва каму беш бо мафҳумҳои хешутаборӣ ва

исмҳои хос ҳамнишин шуда, исму сифат сохтаанд.
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Чун дар раванди

инкишофи забон пасвандҳо чи

аз лиҳози

миқдорӣ ва чи аз лиҳози сифатӣ таҳаввулу ташаккул намудаанд,
бинобар ин муҳаққиқ Д. Саймиддинов баррасиву таҳқиқи онҳоро дар
забони форсии миёна ба асоси ифодаи маъно гурўҳбандӣ намудааст.
Морфемае, ки бо

вожаҳои гуногун ҳамнишин шуда, исми

мушаххас сохтааст, пасванди -ag ˂ -ak буда, то марҳалаи нави инкишофи
забони порсии дарӣ идома карда, тадриҷан мањдуд мешавад: čačmag
˃čačm (чашм), spedag ˃ safeda (сафеда), kanizag ˃ kanizak˃ kaniz (каниз),
maškizag – машки хурд.
Дар забони муосири тоҷикӣ доираи маъноии морфемаи мазкур
инкишофу густариш намуда, яке аз

маъноҳои он ифодаи хурдиву

навозиш мебошад, ки ба ин маъно, – тавре муҳаққиқ Д. Саймиддинов
ишора мекунад, – дар осори форсии миёна камтар мушоҳида мешавад
[Саймиддинов, 2001, 120].
То ҷое, ки маълум аст, бештари пасвандҳо дар ибтидо дорои
маънои луғавӣ буда, дар калимасозии вожаҳои мураккаб ҳиссагузор
буданд. Баъдан дар раванди инкишофи забон тадриҷан маънои луғавии
бештари онҳо заиф гардида, чун пасванди калимасоз

ҷилванамоӣ

кардаанд, ки оид ба ин раванд Д. Саймиддинов низ чунин менигорад:
«Ҳамчунин дар забони форсии миёна гурўҳи дигари пасвандҳо аз асосҳои
номӣ ва феълии

ҷузъи дувуми вожаҳои

мураккаб ба ҳайси унсури

дигари вожасоз шакл гирифтаанд, ки ба ин гурўҳ пасвандҳои зер
шомиланд: - (e)stān, -dān, -bān, -pān, - gār/- dār, -dār /-kār, -gār / - kār, -zār/
- čār, - rōn” [Саймиддинов, 2001, 114].
Бо вуҷуди он ки

вожаҳои маънои

луғавидошта

тадриҷан

пасванди калимасоз шудаанд, лекин дар вазифаи пасвандӣ ҳам ҳамон
маънои қаблиашон эҳсос мешавад.
Раванди таҳаввулу лағжиши маънои мустақили луғавии аксари
пасвандҳои

мазкур

ба

сифати
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морфемаҳои

калимасоз

чун

суффиксоидҳо

(нимвандҳо)

роиҷ

мегарданд, ки

ин тамоюл

дар

ҷараёни инкишофи минбаъдаи забонамон густариш ёфта, намунаи
равшани онро
равандро

мо дар мисоли вожаи об мушоҳида мекунем, ки ин

забоншинос

забоншиносии

Шамс

Д.
Қайси

Хоҷаев
Розӣ

дар

баррасии

барҳақ

андешаҳои

чунин зикр мекунад:

«…бисёр ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки ҳанўз дар асри

XIII хусусияти

суффиксоидӣ пайдо намудани калимаи «об»-ро Шамс

Қайси Розӣ

таъкид карда будааст. Ў чунин овардааст: «Ва аз ҷинси «бе» ҳеҷ ҳарфи
зоид, ки ба авохири калимот дарояд, нест, илло калимаи «об», ки дар
мавозеъ (ҷойҳо) мутакаррир (такрор) мешавад.» [Шамс,1991, 17].
Сониян, муҳаққиқ як силсила калимаҳоро ба ҷузъи «об» меорад: гулоб,
дўлоб, кўдоб, селоб, ғарқоб, гирдоб, заҳоб, сароб, буноб, шўроб, поёноб,
тезоб, кўроб, хуноб,

симоб, сапедоб, хушоб, дўшоб, қитъаоб, кўзоб,

панироб... [Шамс, 1991, 174; Хоҷаев, 2013, 136].
Ҷойи зикр аст, ки ҷиҳати вожасозӣ ва паҳлуҳои дигари сермаъноӣ,
таркибу ибораороии вожаи мазкурро профессори зиндаёд Д.Т. Тоҷиев
ба инобат гирифта, оид ба он тадқиқи пурарзише анҷом додаанд
[Тоҷиев, 1952, 120-153]. Тавассути вожаи об дар забони тоҷикӣ ба
теъдоди хеле зиёд

топониму

гидронимҳо

рисолаи доктории Д. Ҳомидов, 9018].

сохта шудааст [ниг. ба

Бояд гуфт, ки чунин вожаҳои

решагиву серистеъмоли забони тоҷикӣ чун сар, дил, гул, пур, нек, бод,
хуш ва ғайраро, ки чун морфемаҳои сермаҳсули вожасоз дар забон
маъмуланд, муҳаққиқон онҳоро ба доираи нимвандҳо (суффиксоидҳо)
мансуб донистаанд.
Муҳаққиқи

таърихи забонҳои эронӣ

Д. Саймиддинов дуруст

иброз медорад, ки дар вожасозии забони форсии миёна ширкати
пасвандҳо баробар нест. Масалан, пасванди -rōn барои ифодаи маънои
канор , ҷониб, сўй танҳо дар вожаҳои andarrōn (андарун, дарун) ва berōn
(берун) корбурд шудаасту халос [Саймиддинов, 2001, 115].
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Решаи вожаи андарун дар форсии қадим ба шакли antar ва дар
фасли пешояндҳо оварда шуда, дорои маънои андар, дар истифода
гардидааст: antar dahyāva (дар кишварҳо) [Саймиддинов, 2008, 70].
Тавре дида мешавад, аз аҳди бостон то давраи миёна бо
ҳамнишинии пасванди - rōn доираи маънои вожа густариш ёфта, лекин
бо мурури замон вожаи мазкур то ба шакли пешоянди дар (каму беш ба
шакли андар дар назм) муҷазу ихчам гардидааст.
Ба пиндори инҷониб, пешванди
форсии бостон маншаъ

интер-

гирифтааст, зеро аз

маъно (дарун, сўй, байн...)

аз пешоянди antar-и
лиҳози

шаклу ифодаи

тақрибан яксонанд: интернатсионал,

интерпол, интервакал, интервенсия, интервизион ва ғ.
Морфемаҳое (пасвандҳое), ки дар забони форсии миёна исми
шахс (исмҳои фоил) сохтаанд, бештар ба асоси замони гузаштаи феъл ва
унвону рутбаҳои гуногун ҳамнишин шуда ва, асосан, аз эронии бостон
маншаъ гирифтаанд, лекин ба таҳаввулоти савтӣ мувоҷеҳ шудаанд, ки
аз ин қабиланд: -ār ˂tār (gоftār, raftār– гуфтор, рафтор), gār˂kār (kāmgār,
wināhgār – комгар, гунаҳкор), -yār/ - dār (spāsdār – сипосдор), -dān/wān˂pāna (поидан), (marzbān – марзбон), -bed /-bad ˂pati (mowbeg – мубад,
darbān– дарбон).
Морфемаҳои

исми маконсоз дар забони форсии миёна, ки аз

шаклҳои эронии бостон мерос гирифта шудааст, чунинанд: -stān /-ēštān,
ки аз решаи sta (истодан) рўидааст, бо исмҳои мушаххаси маънӣ
ҳамнишин шуда, исми макон сохтааст: dibiristān (дабиристон), zāmestān
(зимистон), dādestān (додгоҳ) ва ғ.
Морфемаи -zār низ исми макон сохтааст: kārezār (корзор), gulzār
(гулзор).
Морфемаи каммаҳсули -sār дар вожаи сангсор (sangsār) чун исми
макон зикр шудааст [Саймиддинов, 2001, 127].
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Дар забони форсии миёна морфемаҳои -ih, -išn ва -āy роиҷ буда,
бо асосҳои гуногуни номӣ ва чанде аз асосҳои феълӣ ҳамнишин шуда,
исми маънӣ сохтаанд: šāhih (шоҳӣ), sarih (сарварӣ), wadih (бадӣ), dāmišh
(дониш), xwārišn (хўрок), rāmišn (оромиш), bālišt (болотарин) ва ғ.
Дар забони форсии миёна морфемаҳои сифатсоз бо исмҳои
мушаххас ва маънӣ ҳамнишин шуда, бештар сифатҳои нисбӣ сохтаанд ва
иборатанд аз: -ig/-ik, -omānd/mand, -āwand/- wand-en, -gēn, wer, -ōk, -ōg,
bumya

(заминӣ),

nāmig

(номӣ),

zōrmand

(зўрманд),

xradāmand

(хирадманд), xwēšāwand (хешованд), āhenēn (оҳанин), zarrēn (заррин),
andōhgēn (андуҳгин), bimgēn (бимнок), kēnwar (кинавар), bālwar (болдор),
garmāk (гарм), mastōg (маст) ва ғ.
Ба асоси баррасӣ ва таҳқиқи пешванду пасвандҳо дар забонҳои
форсии бостон ва миёна метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки: «…
матолиби бунёдӣ дар ин бахш таносуб ва мутобиқати маънои ҷузъи
номӣ бо пешвандҳо (ва пасвандҳо низ К.Ш.) маҳсуб мегардад.»
[Саймиддинов, 2001, 136].
Тавре ки қаблан ишора кардем, осори хаттии форсии бостону
миёна ва ҳамчунин давраи нав собит менамоянд, ки аз лиҳози таносуб
миқдори пасвандҳо нисбат ба пешвандҳо бамаротиб зиёд мебошанд.
Чунончи, дар вожасозии форсии бостон 5-то, дар форсии миёна 6-то ва
дар давраи нав 19-то пешванд ба мушоҳида расида бошад, аммо дар
форсии бостон тавассути ҳамнишинии 19-то, дар форсии миёна 26-то ва
дар давраи нав беш аз 40-то пасвандҳо дар вожасозӣ саҳм гирифтаанд
[ниг: Саймидинов, 2008, 2001; ОИЯ, 1979, 1981; Қосимова, 2016;
Грамматика, 1985; Қосимов, 1988; Мирзоев, 2018 ва диг.].
Албатта, ин тафовути миқдорӣ байни ин ду морфема шахсро ба
андеша кардан водор месозад, ки чаро чунин номутаносибӣ ба миён
омадааст? Аз эҳтимол дур нест, ки иллати зуҳури бештари пасвандҳо ба
тадриҷан тағйир кардани сохтори забонамон вобаста бошад.
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Тавре огоҳӣ дорем, дар забони форсии бостон, яъне дар ибтидои
аҳди салтанати Ҳахоманишиҳо забонамон 8 ҳолат (падеж) ва баъдан 6
ҳолатро доро буд. Дар раванди инкишоф то давраи миёна қисме аз
ҳолатҳо омезиш ёфтаву маҳдуд гардида ва то оғози давраи нав, ба ҷуз
ҳолати номинатив (именительный), дигар ҳолатҳо вобаста ба задаи
таърихӣ таназзул ёфта ва аз байн мераванд, яъне дар вожаҳои сечорҳиҷоӣ зада аз охири калима дар ҳиҷои дуюм меафтид ва ҳиҷоҳои
баъди зада, яъне анҷомаҳои падежӣ ихтисор мешаванд. Чун ҳолатҳо
(анҷомаҳои падежӣ), ки категорияҳои луғавию грамматикикӣ ва
алоқаҳои гуногуни наҳвиро таъмин мекарданд, ихтисор шуда, пас
вазифаҳои анҷомаҳои падежӣ бар дўши бандакҳо, пасвандҳо ва
таркибҳои гуногун (таъкиди мо) афтода ва ин раванд боиси аз сохтори
флективӣ ба сохтори аналитикӣ

табдил ёфтани забон гардид, ки ин

равандро муҳаққиқ Д. Саймиддинов дар доираи ташаккули феълҳои
таркибии номӣ (таъкиди мо) чунин баён менамояд: «Ташаккули феълҳои
таркибии номии гуногун дар форсии миёна ба сохтори аналитикии ин
забон иртибот дорад. Теъдоди феълҳои таркибии номӣ (таъкиди мо) дар
нахуст марҳалаи пайдоиш ва ташаккули ин қолаб танҳо дар мисоли
чанд феъл мутадовил будааст. Ин қабил феълҳо низ, аслан зимни гурўҳе
аз феълҳои сода падид омада, ҳамчун муодили таркибии онҳо дар баёни
ҳамон як маъно ба кор рафтанд. Ба таври мисол, wanī kardan ˂ wanīdan
«нобуд кардан», nimud kardan ˂ nimudan «намудан, ошкор кардан», bēš
burden ˂ bēšīdan «озурдан» ва ғ. [Саймиддинов, 2001, 163].
Дар доираи ин

раванд,

сохтори аналитикӣ назари

яъне табдили

забоншиноси

сохтори флективӣ ба

шаҳир Ш. Рустамов, ба

андешаи инҷониб, баҳсангез аст, ки ў меорад: «Дар давраи миёнаи
забони форсӣ барои босуръат инкишоф ёфтани ҷараёни лексиконидани
(таъкиди мо) ибораҳо ба калимаи мураккаб

табдил ёфтани онҳо

шароити мусоид фаро мерасад.» [Рустамов, 1982, 94]. Алҳол ҳаминро
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бояд гуфт, ки андешаи Ш. Рустамов оид ба ташаккули вожаҳои
мураккаб ба давраи нав тааллуқ дорад, ки оид ба ин масъала дар
фасли вожаҳои мураккаб дар давраи нав таваққуф хоҳем кард.
Мусаллам аст, ки дар усули калимасозии сарфӣ пасвандҳо ҷойгоҳи
хос дошта ва нақшу мавқеи ҳар як пасванд аз лиҳози вожасозӣ ба сифати
морфемаи калимасоз (маъносоз) ва шаклсоз муайян карда мешавад.
Пасвандҳо ба асоси он ки бо калимаи сохтааш чӣ навъ маънои нав
мебахшад, мутобиқи он маънои илҳоқшудаи онҳо гуруҳбандӣ карда
мешаванд. Ҳамчунин боиси зикр аст, ки баъзе пасвандҳо хусусияти
сермаъноӣ (омоморфемагӣ) дошта, дар доираи вожасозии ду-се ҳиссаи
нутқ саҳм мегиранд. Вобаста ба хусусиятҳои сермаъноӣ ва густаришу
ҷилваҳои маъноии пасвандҳо метавон чун намуна ва бурҳони қотеъ
рисолаи арзишманди номзадии профессор О.Қосимовро таҳти унвони
“Суффиксальное

словообразование

имён

существительных

в“

Шахнаме” Абулькасима Фирдавси” ва силсилаи мақолаҳои минбаъдаи
ӯро оид ба пасвандҳои дигари “Шоҳнома” таъкид намуд [ниг. ба
Касимов, 1988, 2006].
Аз лиҳози дараҷаи вожасозӣ низ пасвандҳо яксон набуда, онҳо дар
ин самт сермаҳсул, каммаҳсул ва бемаҳсул мебошанд.
Пасвандҳо (вандҳо) дар алоҳидагӣ маъное надоранд, «…маънои
конктретии вай (аффикс – К. Ш.) маҳз дар таркиби калима (морфемаи
решагӣ – К. Ш.) зоҳир мегардад» [Рустамов,1981,103]. Ҷойи тазаккур аст,
ки ҳар як пасванд (вандҳо)

бо калимае ҳамнишин мешавад, ки бо

маънои ҳамон калима робитаи маъноӣ дошта ва мувофиқ бошад.
Ҷолиб ин аст, ки пасвандҳо на танҳо аз ҷиҳати миқдор, балки аз
лиҳози сифатӣ, яъне аз нигоҳи фарогирии тобишҳои маъноӣ ҳангоми
ҳамнишинӣ бо решаи (асосӣ) вожаҳо низ нисбат ба пешвандҳо афзалият
доранд. Маҳз аз ҳамин ҷост, ки морфемаҳои пасвандӣ бештар таваҷҷуҳи
донишмандону фарҳангнигорони асримиёнагиро ба худ ҷалб намуда,
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чи дар доираи улуми сегона (арӯз, қофия, бадеъ) ва чи дар осори
энсиклопедии

худ

перомуни

вижагиҳои

пасвандҳо

маълумоти

арзишманде ба мерос гузоштаанд. Аз ҷумла, донишманди мумтозу
нуктасанҷи асри XIII Шамс Қайси Розӣ дар асари гаронарзиши хеш
«Ал-муъҷам» оид ба 37 пасванди маъниофару шаклсоз(-зор, -дор, -бор, вор, -сор, -гар, -гор, -дон, -бон, -истон, -ор, -чӣ, -ӣ, -ҳо, -ак, -осо, -нок, -ин, он, ваш, -аш, -фом, -о, -манд, -ча, -гон, -ан, -сон, -а, -ур, -иш, -гун, -дес, -ум, гин, -ват, -фом) маълумоти муътамад манзур намуда, мегўяд: «…савоб
он аст, ки дар ин фасл аз ҳуруфи таҳаҷҷӣ бар тартиби «алиф», «бо», «то,
«пе», ҳар онро, ки ба авохири калимот лоҳиқ гардад ва дар ин луғат ба
манзалати ҳуруфи тасриф ва калимоти адоват бошад, баён кунем ва
маънию иллати илҳоқи ҳар як ба мавзеи хеш шарҳ диҳем, то аҳли
табъро он чи аз он ҳуруфи равиро шояд, маълум гардад ва иштибоҳ
намонад.» [Шамс, 1991, 168; Хоҷаев, 2018, 19]. Ва ҷиҳати тақвияти
фармудаи мазкур тибқи тартиби алифбо пасвандҳои калимасозро, ки
бо кадом вожаҳо ҳамнишин шуда ва чӣ гуна маънои навро ифода
кардаанд, бо мисолҳо шарҳ медиҳад. Чунончи: ҳарфи фоил ва сифат
(доно, бино, шунаво, гўё) дар охири баъзе калимот маънии сифат диҳад
(зебо, шикебо); ҳарфи нидо ва дуъо (худовандо, шоҳо, ҷоно, бимонадо,
биравадо), ҳарфи таъзим ва тааҷҷуб (поко, офаридгоро, басо мол, ки
фалон дорад); ҳарфи нисбат (фарохо, дарозо, паҳно, борико); ҳарфи
тахсиси (ўро, шуморо, аспро, ҷомаро); ҳарфи шакл ва ҳайат (мардумосо,
подшоҳосо); ҳарфи ҷамъ (зарҳо, гавҳарҳо); ҳарфи ишбоъ (ҷамоло,
камоло); ҳарфи «бе». Аз ҷинси «бе» ҳеҷ ҳарфи зоид, ки ба авохири
калимот дарояд, нест, илло калимаи «об», ки дар бисёр мавозеъ
мутакаррир мешавад, чунон ки гулоб, дўлоб, кўдоб, селоб, ғарқоб,
гирдоб, заҳоб, сароб, буноб, шўроб, поёноб, тезоб, кўроб, зардоб, хуноб,
симоб, сафедоб, хушоб, дўшоб, қиитъаоб; ҳарфи тасғир (ғуломча,
бодомча, боғча, сароча, олуча, сабуча, бодомча, тоқча); ҳарфи «х»
80

(санглох, девлох); ҳарфи дол (донишманд, ҳоҷатманд, ҳўнарманд,
дардманд); ҳарфи фоил (офаридгор, омўзгор, комгор, хизматгор); ҳарфи
ҳирфоит синоат (заргар, косагар, тиргар); ҳарфи масдар (рафтор, гуфтор,
кирдор, харидор, гирифтор, хостор); ҳарфи шакл ва шабеҳ (шармсор,
нагунсор) ва ба маънии мавзеъ (кўҳсор, шохсор); ҳарфи тафзил (гушвор,
шоҳвор, ҷомавар, номавор, хонавор); ҳарфи саҳобат (пешавар, ҳунарвар,
тоҷвар) ба ҳамин маънӣ (ранҷур, муздур, дастур); ҳарфи мағрас ва
мабнат (киштзор, лолазор, гулзор); ҳарфи шаклу ҳайат (мардумдес,
хонадес); ҳарфи мушобаҳат (лоҳват, ҳурват, подшоҳват); ҳарфи тасғир
(мардак, писарак); ҳарфи сифот (саҳмнок, бурзнок, регнок); ҳарфи адад
(дуввум, саввум, чаҳорум); ҳарфи талаввун (сурхбом, сиёҳфом); ҳарфи
сифоту ҷамъу тааддияту изофату тақвият (хандон, хезон, мардон, занон,
аспон, дарахтон, саҳаргоҳон, бомдодон, ногаҳон, бегоҳон, мардона,
шоҳона, бузургона); ҳарфи зарф (қаламдон, намакдон, обдон); ҳарфи
ҳифзу ҳаросат (ғалабон, боғбон, барбон); ҳарфи мушобаҳат (мардумсон,
дигарсон); ҳарфи махсис (заррин, симин, амсолин, борин, панҷумин,
ҳафтумин, шухгин); ҳарфи «ҳо» (нишона, забона, дандона, миёна); «ҳо»-и
тахсис (чашма, пойа, тана, пушта, заррина, даҳа, ҳафта, бунафша, талха,
сабза, сапеда) [Хоҷаев, 2018, 19].
Аз маълумоти ин донишманди закитабъ бармеояд, ки эшон
пасвандҳои роиҷи замони худро бо тамоми нозукиҳои маъноӣ манзур
намудааст, ки барои имрўзиён чун манбаъ аҳамияти арзишманди
илмиро доро мебошанд. Хусусан, маълумоту тавзеҳи муфассали
вазифаҳои морфемаи
қайд кард,

-о хеле ҷолиби таваҷҷуҳ аст. Ҳамзамон мебояд

ки аз морфемаҳои мазкур

гузашти замон матрук шудаанд.

морфемаҳои -дес ва -ват бо

Ин фарзонаи

фарохандеша дар

мавриди муродифи пасвандҳои -вор, -ур бо номи ҳарфи сабоҳат
борикбинона ишора кардааст, ки мушобеҳи ин андешаи ўро мо дар
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мисоли вожаҳои равған//рўған, равшан//равзан//рўшан, гавҳар//гуҳар низ
дида метавонем.
Дар айни замон бояд гуфт, ки мавсуф, шояд бо дарназардошти
имлои пасоянди -ро бошад, ки онро дар қатори пасвандҳо (ниг: ўро,
шуморо, аспро, ҷомаро) ҳарфи тахсис номгузорӣ карда ва ҷой додааст,
ки, ба андешаи мо, саҳеҳ нест,

зеро пасоянди мазкур вожа насохта,

балки муносибати грамматикиро таъмин мекунад.
Дар асрҳои баъдина донишмандони дигар ҳам, аз ҷумла, Хоҷа
Ҳасани Нисорӣ дар асараш «Чаҳор гулзор» ва муаллифи «Фарҳанги
Рашидӣ» Абдуғафури Татавӣ дар боби илми сарф ва калимасозӣ
андешаҳои арзишманде

баён

намудаанд. Чунончи,

Хоҷа Ҳасани

Нисорӣ дар хусуси исму зарф таваққуф намуда, пасвандҳои исми
зарфсози -дон, -када, -истон, -зор, -гоҳ-ро ном бурда ва ҳамчунин исми
«хона»-ро (филхона, говхона) низ дар радифи пасвандҳои мазкур дохил
кардааст ва профессор Д. Хоҷаев ҳам дар ҳамнишинӣ ва сохтани исмҳои
зиёд фаъол будани вожаи «хона»-ро ба инобат гирифта, хусусияти
пасвандӣ гирифтани онро эътироф намуда, 43-то вожаи мураккаби бо
«хона» ташаккулёфтаро мисол овардааст [Хоҷаев, 2013, 223-224], ки
воқеан, вожаи мазкурро бо ин хусусияташ нимванд (суффиксоид)
шинохтан мувофиқ аст.
Муаллиф дар фасли исм як қатор морфемаҳоеро зикр кардааст, ки
бо ҳамнишинии онҳо исми фоил сохта шудааст. Аз ҷумла, морфемаҳои–
гар (оҳангар, ситамгар), -манд (давлатманд, хирадманд), -вар (тоҷвар,
ҳунарвар), -гин (хашмгин, андуҳгин), -нок (ситамнок, ҳавлнок), -гор
(хидматгор, парҳезгор), -анда (гўянда, раванда), -бон (филбон, меҳрбон)ро манзур намудааст. Инчунин ў дар фасли калимасозӣ перомуни
ҳамнишинии морфемаҳои –дон, -када, -истон, -зор, -анда, -гар, -манд, вар, -ур, -гин, -нок, -бон, -гор ва –гоҳ таваққуф намуда, онҳоро бо
мисолҳо шарҳ додааст.
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Муаллифи “Фарҳанги Рашидӣ” ҳам дар баробари маълумотҳои
гуногуни дастурӣ оид ба пасвандҳо низ андешаҳои муфид ироа
намудааст. Чунончи, ў низ, чун Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, сервазифа будани
алифро аз қабили алифи дуо (бимирод, ниҳод, кунод, алифи нидо (дило,
ҷоно), алифи касрат (хушо, яъне бисёр хуш), алифи фоил (кушо, ниюшо),
алифи таҳсини лафз, алифи ибтисол (моломол, лаболаб, душодуш) ва
ғайра таъкид намудааст [Хоҷаев, 2019, 13].
Эшон дар қатори пасвандҳои роиҷе, ки имрўз ҳам мустаъмаланд, аз
пасванди матрукшудаи -дес барои ифодаи маънои монандӣ ёд карда,
чунин шоҳид овардааст:
Надиду набинад туро ҳеҷ кас,
Ки гаҳ разм мислу гаҳ базмдес.
(Унсурӣ)
Чӣ қадар оварад бандаи ҳурдес,
Ки зери қабо дорад андоми пес.
Саъдӣ [Хоҷаев, 2019, 16].
Дар забони адабии муосири тоҷикӣ олимони соҳа миқдори
пасвандҳоро нисбат ба асрҳои қаблӣ бештар ба қалам додаанд, ки ин,
бешак, табиист, чаро ки забон пайваста дар ҷараёни таҳаввулу густариш
қарор дорад. Аз ин ҷост, ки шумораи пасвандҳо дар «Грамматикаи
забони адабии ҳозираи тоҷик» бештар аз 40-то оварда шудааст
[Грамматикаи забони адабии тоҷикӣ, 1985]. Масалан, пасвандҳои -акӣ, нокӣ, -ангӣ дар осори ниёгон ба мушоҳида намерасанд ва онҳо маҳсули
давраи муосир мебошанд.
Ҳамнишинии пасвандҳо бо морфемаҳои решагӣ масъалаи меҳварӣ
буда, қобили зикр аст, ки аз аҳди бостон то ба имрўз морфемаҳои
пасвандӣ бо решаҳое ҳамнишин шудаанд, ки байнашон таносубу
иртиботи маъноӣ вуҷуд дошта ва ҳамнишин
пасвандӣ ба маънои бунёдии морфемаи
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шудани

решагӣ

морфемаи

маънои нав зам

мекунад. Дар ин самт ҳар як адиб ҳунарнамоӣ менамояд ва вожаҳои тару
тозаву ғарибу аҷиб меофарад, то ки осораш дилнишину хотирмон ва
ҷаззоб барояд. Чун намуна, ба вожаҳои эҷодкардаи султони мулки сухан
Мавлоно Ҷалолиддини Балхии Румӣ таваҷҷуҳ намоед, ки ў тавассути
ҳамнишинии морфемаҳои пасвандии -када, -истон, -ин, -нок, -мана, -гар (ӣ), -она, -ак, -лон ва ғ. вожаҳои нодире сохтааст, ки барои хонандаи
имрўза аҷибу ҷолиб мебошанд.
Бояд зикр кард, ки дар ашъори шоир пасвандҳо нисбат ба
пешвандҳо зиёдтар ва сермаҳсулу серистеъмол мебошанд. Мо дар ин
фасл он пасвандҳоеро мавриди баррасӣ қарор додаем, ки вожаҳои бо
онҳо сохташуда барои хонандаи имрўза ҷолиб ва барои забони муосири
тоҷик нодир мебошанд.
Бо ҳамнишинии

пасванди

маконсози

-када

шоир вожаҳои

одамкада, дилкада, ёркада, боркада ва ғ. эҷод намуда, доираи маъноии
онро вусъат бахшидааст:
Ҳамчу аз абр гили одамкада,
Нур з- оҳакпораҳо тобон шуда.
(Маснавӣ., 354)
Тарки дилу ҷон кардам, то бедилу ҷон гардам,
Як дил чӣ маҳал дорад, сад дилкада боястӣ.
(Куллиёт, 954)
Даф даридаст тарабро, ба Худо, бе дафи ў,
Маҷлиси ёркада бе дами ў боркада-ст.
(Куллиёт, 194)
Пасванди -гоҳ (-гаҳ) сермаҳсул буда, бо исмҳои гуногун омада,
асосан макону фаровониро ифода мекунад. Вале Мавлоно, илова бар он
ки онро чун анъана, аз як тараф, бо исмҳои конкрету ошно мавриди
истифода қарор дода бошад, аз ҷониби дигар, пасванди мазкурро бо як
силсила исмҳое корбаст намуда, калимаҳое сохтааст, ки барои забони
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муосири тоҷик нодир ва беназир ба назар мерасанд. Аз ин лиҳоз, онҳо
каломи ўро ҷолиб ва ҷаззобияти онро афзун намудаанд. Чунончи:
бўсагоҳ, навбатгоҳ, коргаҳ, шикамгоҳ, маъдангоҳ, ғалбергаҳ, ганҷгаҳ,
дамгаҳ, ҳайратгоҳ, бутгаҳ ва ғ.
Чашми ту, ки бўсагоҳи халқ буд,
Чун шавад дар хонае кўру кабуд?
(Маснавӣ, 195)
Ошиқам ман, куштаи қурбони «ло»,
Ҷони ман навбатгаҳи табли бало.
(Маснавӣ, 320)
Аз паноҳи Ҳақ ҳисоре беҳ надид,
Юртгоҳ наздики он диз баргузид.
(М.аснавӣ, 310)
Чунин будӣ дар ишкамгоҳ дунё,
Бигунҷидӣ, вале акнун нагунҷӣ.
(Куллиёт., 984)
Пеши ҳайратгоҳи ишқат ҷумла шерон дар талаб,
Пас биларзиданду афтонданду ту бардоштӣ.
(Куллиёт, 1036)
Пасванди сифати нисбисози -она ба таври густарда истифода
гардида, бо он вожаҳои

нодир

сохта шудааст: хасона, лангона,

бахилона, харона, ғуломона, сагона ва ғ.:
Хас хасона меравад бар рўйи об,
Оби софӣ меравад беизтироб.
(Маснавӣ, 130)
Вақте ки ў сабук шавад, он бадпой ўст,
Лангона барҷаҳад ду-се гоме бесаҳоб.
(Куллиёт, 161)
Чу бинадаш, сару гўш харона ҷунбонад,
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Нидои ў бишносад, ки ў мункир нест.
(Куллиёт, 217)
Ҷомаи ин ҷисм ғуломона буд,
Гир кунун пироҳани сарварӣ.
(Куллиёт, 1120)
Мавлоно пасванди дигари сифати нисбисози -ин ро низ ба вожаҳои
мухталиф ҳамнишин намуда, як силсила калимаҳое сохтааст, ки дар
фарҳангномаҳо ҷойи онҳо холист. Аз ҷумла: ниҳолин, хокин, шармин,
ишқин, сарвин ва ғ.:
Дидаатро чун назар аз дидаи боқӣ расид,
Дидаат шармин шавад аз дидаи фонӣ, чаро?
(Куллиёт, 101)
Ҷомаи мо рўз тоби офтоб,
Шаб ниҳолину лиҳоф аз моҳтоб
(Маснавӣ,73)
Баҳр бо мавҷҳо бин, гирди киштии хокин,
Каъбаву Маккаҳо бин, дар таки чоҳи Замзам.
(Куллиёт, 627)
Он дилбари сарвинқад дар қасди касе бошад,
Дар кўй ҳамегардад чун муштаъали корӣ.
(Куллиёт, 956)
Дар ишқ куҷо бошад монанди ту ишқине,
Шоҳон зи ҳавои ту дар хирқаи далқине.
(Куллиёт, 969)
Бояд қайд кард, ки пасванди -ин дар форсии миёна бо исмҳои
мушаххаси конкрет (зар, оҳан, санг) омада, сифати нисбӣ месохт, аммо
дар марҳалаи нави рушди забонамон вазифаи калимасозии он васеъ
гардида, бо баъзе исмҳои маънӣ (дард, хашм) низ сифати нисбӣ сохта,
дар ин маврид муродифи пасванди -нок (дардин – дарднок, хашмин–
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хашмнок) гардидааст [Саймиддинов, 134] ва мисолҳои боло далолат бар
он мекунад, ки Мавлоно дар ин самт ҳиссагузор аст.
Дар каломи Мавлоно пасванди тасғир ё ифодагари мафҳуми
хурдиву навозиши -ак серистеъмол буда, бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ
омада, доираи маъноиаш хеле васеъ гардида ва калимаҳо бо ин пасванд
оҳанги халқӣ касб намудаанд: тўтияк, дуздак, пояк, дастак, корак, ҷояк,
мушак, оҳистатарак, ҷўяк, рўзак, наргисак, ғуломак, ёрак, ангуштак,
рўзгорак ва ғ. Чунончи:
Дуздаке аз моргире мор бурд,
З-аблаҳӣ онро ғанимат мешумурд.
(Маснавӣ, 123)
Поякаш басту параш кўтоҳ кард,
Нохунаш бибриду қуташ коҳ кард.
(Маснавӣ, 128)
Дастакат бўсам, бимолам поякат,
Вақти хоб ояд, бирўбам ҷоякат.
(Маснавӣ, 161)
Хоҷа Ҳасани Нисорӣ бо дарназардошти ифодаи маъно пасванди
“-ак”-ро бо номҳои “кофи тасғир”, “кофи тараҳҳум” ва “кофи зоид”
зикр намудааст [Хоҷаев, 2013, 273-274].
Профессор Б. Камолиддинов оид ба ҷилоҳои маъноии пасванди -ак
ва муродифҳои он таваққуф намуда, аз ҷумла менигорад: «…
суффиксҳои -ча, -ак (-акак) ва морфемаи -ҷон бо ҳиссаҳои гуногуни
нутқ васл шуда,… гоҳе муносибати самимона, меҳру шафқат, ҳиссиёти
хурсандӣ, фараҳ, гоҳе ҳазлу шўхӣ, мазоҳ, гоҳе назарногирӣ, таҳқир,
нафрату адовати гўянда ифода меёбад» [Камолиддинов, 1992, 8].
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Ба мисолҳои зер эътибор диҳем, маълум мешавад, ки дар онҳо
бештар ифодаи ҳиссиёти самимона, хурдӣ, меҳру шафқат ва таҳқир низ
эҳсос мегардад:
Дарҳам шуда хонаи дил аз ҳуру парӣ,
В-аз дида то аз гўшакаке менигарӣ.
(Куллиёт, 1490)
Иштоб макун, оҳистатарак,
Эй ҷону ҷаҳон, эй сад пари ман.
(Куллиёт, 784)
Бидҳам ин зарро бад-ин таклифкаш,
То ду-се рўзак шавад аз қут х(в)аш.
(Маснавӣ, 359)
Ман хирқа зи хур дорам, чун лаълу гуҳар дорам,
Ман хирқа куҷо пўшам аз сўфаку аз шолак?
(Куллиёт, 513)
Бо ҳамагон фузулакӣ, чунки ба мо малўлакӣ,
Рав, ки бад-ин ошиқӣ, сахт азимгўлакӣ.
(Куллиёт, 922)
Аммо пасванди - ча, баръакси пасванди -ак, дар забони муосири
тоҷик ҳамчун унсури шаклсозу калимасоз маъмул аст. Аз рўйи ифодаи
маъно ба пасванди -ак қаробат дорад, лекин дар шеъри Мавлоно мавқеъ
надорад.
Бо пасванди -нок Мавлоно силсилаи калимаҳое эҷод намудааст, ки
дар рўзгори мо матрук шудаанд.
Чунончи: шакарнок, адабнок, ишқнок ва ғ.
Ҷумлаи аҷзои хок ҳаст чу мо ишқнок,
Лек ту, эй рўҳи пок, нодиратар ошиқӣ.(Куллиёт, 1118)
Маро ёри шакарнокам агар биншонд дар хокам,
Чароғам дорад он муфлис, ки ёри муҳташам дорад.
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(Куллиёт, 268)
Ситеза рўйи маро лутфу дилбарӣ ту кард,
Вагарна сахт адабнок будаму мискин.
(Куллиёт,780)
Пасванди -истон, ки дар забони муосири тоҷикm барои ифодаи
макону фаровонӣ мустаъмал аст, дар «Маснавии маънавӣ» доираи
истеъмолаш хеле васеъ буда, бо калимаҳои гуногун, яъне исмҳо конкрету
абстракт ҳамнишин шуда, вусъати маъноӣ пайдо кардааст: ҷўғдистон,
хушкистон, айбистон, ғайбистон, қандистон ва ғ.:
Гуфт боз: Ар як пари ман бишканад,
Бехи ҷуғдистон шаҳаншаҳ барканад.
(Маснавӣ, 147)
Обро дар ғаврҳо пинҳон кунам,
Чашмаҳоро хушку хушкистон кунам.
(Маснавӣ, 158)
З-он ки ними ў зи айбистон бувад,
В-он дигар нимаш зи ғайбистон бувад.
(Маснавӣ, 193)
Ҳисн моро, қанду қандистон туро,
Ман нахоҳам ҳадяат, бистон, туро. (Маснавӣ, 226)
Пасванди баёнгари касбу ҳунар -гар “…дар забони муосири тоҷик
сермаҳсул буда, исмҳои шахс месозад, ки маъноҳои гуногун доранд.”
[Грамматика, 111], лекин дар каломи Мавлоно нисбат ба забони адабии
муосир камтар ба мушоҳида мерасад, аммо пасванди мураккаби -гарӣ
(исми феълӣ) бошад, серистеъмол буда, баъзе вожаҳои бо ин пасванд
эҷодкардаи ў (масалан, хандагарӣ, рақсгарӣ, талабгарӣ) имрўз ба ҳамин
шакл истеъмол намешаванд ва онҳо ба шакли хандахариш, рақскунӣ ва
талаб кардан дар истеъмоланд. Чунончи:
Дар шодии мо ваҳме нарасад,
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К-ин хандагарӣ карда-ст маро.
(Куллиёт, 138)
Зи бомдод биёвард ҷом чун хуршед,
Ки ҷузв ҷузви ман аз вай гирифт рақсгарӣ.
(Куллиёт, 1131)
Эй бас фарозу шеб, ки кардам талабгарӣ,
Гаҳ лавҳи дил бихондаму гаҳ нафси кофарӣ.
(Куллиёт, 1106)
Ноиби ман бош дар қисматгарӣ,
То падид ояд, ки ту чӣ гавҳарӣ.
(Маснавӣ, 93)
Хуршед гўяд ғўраро з-он омадам дар матбахат,
То сирка нафрўшӣ дигар, пеша кунӣ ҳалвогарӣ
(Куллиёт, 901)
Бо ҳамнишинии

морфемаи

-манд дар «Маснавии маънавӣ»

калимаҳое низ ба назар расид, ки хоси забони Мавлавӣ мебошанд ва ба
нодир будани чунин вожаҳои сохтаи Мавлоно проф. А. Ҳасанов низ
таваҷҷуҳ зоҳир намудааст [Ҳасанов, 2007, 297]. Чунончи:
Медиҳанд афюн ба марди захмманд,
То ки пайкон аз танаш берун кунанд. (Маснавӣ, 155)
То ҳама з-он хушалаф фарбеҳ шаванд,
Ҳин, ки гургонанд моро хашмманд.
(Маснавӣ, 435)
Эй шоҳаншаҳ, масти тахсиси туанд,
Авф кун аз масти худ, эй авфманд! (Маснавӣ, 556)
Дар замона мар туро се ҳамраҳанд,
Он яке вофиву ин ду ғадрманд.
(Маснавӣ, 470) ва ғ.
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Тибқи меъёри дастури забон пасванди -ум (-умин) аз шумораи
миқдорӣ шумораи тартибӣ месозад ва ҳаргиз бо исм ҳамнишин
намешавад. Лекин Мавлавӣ бар хилофи қоида ё худ меъёри забон
пасванди мазкурро бо исми амал (ханда) ҳамнишин намуда, калимае
сохтааст, ки дар ягон фарҳанг дучор намеояд:
Лоғ магў, ки маро шуд муғтазо,
Гуфт лоғе хандумине он дағо.
(Маснавӣ, 602).
Аз рўйи ифодаи маъно дар вожаи хандумин -умин муродифи овар (хандаовар) буда, чун аломати амал ва хислатро ифода мекунад, аз
ин рў, ба калимаи мазкур пасванди -тар-ро, ки бартарии аломатро ифода
мекунад, ҳамнишин намудааст:
Гуфт лоғе хандуминтар з-он ду бор,
Кард ў ин туркро куллӣ шикор.
(Маснавӣ, 602).
Дар мавриди корбурди пасванди дараҷаи қиёсисози сифату
зарф -тар Мавлоно хилофи меъёри дастури забон амал карда, -тар -ро
бо исму ҷонишин (замир) фаровон истифода кардааст. Вале ин
ҳанҷоргурезиро чунон моҳирона ва мувофиқу мантиқан ҳадафнок
корбаст намудааст, ки хонанда инҳироф аз ҳанҷор (меъёршиканӣ)
будани онро тақрибан пай намебарад ва чунин меъёршикании
ҳунармандонаро метавон фароҳанҷор номид, чаро ки: «… фароҳанҷор
хилофи забон, вале зебост. Ин хилофи дастури забон, аммо болотар аз
дастури забон аст.» [Тақии Ваҳидиён, 244]. Дар иртибот ба ҳамин
нозукии масъала устод Айнӣ ҳам чунин таъкид кардааст: «…ба анъана
риоя кардан даркор аст, лекин вақте ки талаффузи авом ба асоси сарфӣ
мувофиқ буда, ба анъана мухолиф ояд, рад кардан дуруст нест.»
[Шукуров, 1997, 15].
Чунончи:
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Дар ду чашми ман нишин, эй он ки аз ман мантарӣ,
То қамарро во намоям, к-аз қамар равшантарӣ.
Андаро дар боғ, то номуси гулшан бишканад,
З- он ки аз сад боғу гулшан хуштару гулшантарӣ.
То ки сарв аз шарми қаддат қадди худ пинҳон кунад,
То забон андар кашад савсан, ки ту савсантарӣ…
(Куллиёт, 1037)
Дар ин ғазал вожаҳои ман, гулшан ва савсан, яъне ҷонишину исм
бо қабули пасванди -тар маънои бартарӣ ва афзалият доштанро, ки
вазифаи дастурии - тар низ ҳамин аст, касб кардаанд. Ба ифодаи дигар,
Мавлоно «дастури забонро зери по намуда» [Муҳаммад Тақӣ, 1386 ҳ.,
840] бошад ҳам, вале моҳияту ҷавҳари маъноии вожаҳоро муқаддам
донистааст. Таваҷҷуҳ намоед, ки бо ҳамнишинии пасванди -тар боз чӣ
қадар калимаҳои ҷолибе сохтааст, ки онҳо дар осори дигар шоирон ва
фарҳангҳо ба назар намерасанд: хобтар, бедортар, доҳитар, воқифтар,
зафарангезтар,

ҷонтар,

чўпонтар,

охиринбинтар,

хушлаҳҷатар,

хандуминтар, муҳтарамтар, розитар, оҳантар, ҷавшантар, фиръавнтар,
рухзардтар ва ғ.
Оид ба вожасозии Мавлоно тавассути пешванду пасвандҳо
Президенти муҳтарам таваҷҷуҳ зоҳир намуда, перомуни пасванди -лон,
ки дар забони тоҷикӣ ба назар намерасад, дар асарашон “Забони миллат
– ҳастии миллат” чунин менигоранд: «Баъзе аз муҳаққиқон дар хусуси
калимасозии Мавлоно бо пасванди -лон, ки шояд гунаи таҳрифшуда ё
маҳаллии пасванди -дон ба маънии макон ва фаровонӣ аст, дар се
калима (тарёклон, намаклон ва маънилон) изҳори назар кардаанд:
Дар намаклон чун хари мурда фитод,
Он хариву мурдагӣ як сў ниҳод.
Дар ин байт калимаи «намаклон» эҳтимол ба маънии кони намак ё
замини шўра корбаст шудааст ва намаклон аслан намаккон аст. Вале
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азбаски ташдиди ҳарфи «к», яъне дар як калима паси ҳам ду бор такрор
омадани ин ҳарф талаффузи калимаро душвор мегардонад, Мавлоно
онро дар шакли «намаклон» овардааст» [Раҳмон Эмомалӣ, 2016, 390].
Перомуни пасванди -лон дар ҳошияи нуктаи мазкур бояд илова
кард, ки бо ин пасванд дар «Маснавии маънавӣ» ҳафт вожа (тарёклон,
намаклон, маънилон, девлон, санглон, ширлон ва афвлон) ба назар
расида, ҳам бо исмҳои конкрет ва ҳам бо исмҳои абстракт ҳамнишин
шуда ва бо ин хусусияти муштаракаш бо пасванди -сор (чашмасор,
кўҳсор, сангсор, шармсор) муродиф мебошад. Оид ба пасванди -лон
Алиакбари Деҳхудо қайд мекунад, ки он макон ва маҳалли анбӯҳӣ ва
бисёрии чизҳоро ифода менамояд [Деҳхудо, ҷ.13, 645; ҷ.40, 78-79].
Олимони дигари эронӣ Мустафо Муқаррабӣ ва Муҳаммадҷавводи
Шариат низ “ҷо ва макон”-ро ифода кардани пасванди мазкурро зикр
намуда, вожаҳои ширлон, девлон, санглон ва намаклонро мисол
овардаанд [Муқаррабӣ, 1372 ҳ., 18; Муҳаммад Шариат, 1371ҳ., 427].
Забоншиноси мумтоз А. Ҳасанов низ дар мақолааш “Вижагиҳои
ташаккули муштақот дар “Маснавии маънавӣ”-и Ҷалолуддини Румӣ”
оид ба пасванди мазкур таваққуф намуда, менигорад, ки: “Дар баъзе
маворид Маснавӣ, ба андешаи мо, ба хотири инъикоси ғановатмандии
забони тоҷикӣ ва парҳез аз такрори нобарҷо ба айни як вожа пасвандҳои
гуногуни

ҳаммаъноро

замима

намудааст...”

Чунончи,

муаллифи

“Маснавӣ”дар баёни мафҳуми фаровонии тарёқ аносири луғавии
тарёқлон (с.204) ва тарёкзор (с.204), инчунин дар ифодаи бисёрии намак
вожаҳои намаклон (с.152) ва намаксорро мавриди истифода қарор
додааст” ва муҳаққиқ меафзояд, ки ин пасванд гарчи имрӯз дар
калимасозӣ ширкат намекунад, лекин ҳамчун ҷузъи таркибии бархе
номҳои ҷуғрофӣ, амсоли Хатлону Бағлон маҳфуз мондааст [Ҳасанов,
2007, 301].
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Перомуни мансубияти забонии пасванди -лон бояд ёдовар шуд, ки,
тибқи маълумоти

шифоҳии

забоншиноси

эронии луритабор

Карамалии Ризоӣ, пасванди мазкур ба гўиши лурӣ (вилояти Луристон)
тааллуқ дорад ва ин далолат бар он мекунад, ки Мавлоно Ҷалолуддини
Румӣ аз гўишҳои роиҷи Эронзамин низ огоҳии комил доштааст
[Кабиров Ш., Кабиров Х., 2019, 94-95].
Пасванди мазкур, ки алҳол чун пасванди матрук маҳсуб мешавад,
аз эҳтимол дур нест, ки хосси эҷоди Мавлоно бошад, чаро ки аз вожаҳои
корбастнамудаи ў

(девлон,

тарёқлон,

санглон,

ширлон,

афвлон,

намаклон) дар фарҳангҳо танҳо вожаи намаклон (Карим Замонӣ, 1113)
сабт гардидаасту халос ва шоҳид низ аз Мавлавист:
Дар намаклон чун хари мурда фитод,
Он хариву мурдагӣ як сў ниҳод.
(Маснавӣ, 152)
Сарварӣ заҳр аст, ҷуз он рўҳро,
К-ў бувад тарёқлонӣ з-ибтидо.
(Маснавӣ, 204)
Лон бо тарёқ, ки муарраби тарёк аст, ҳамнишин шуда, чун
пасвандҳои -зор, -сор, -лох мафҳуми макону фаровониро ифода
намудааст.
Дар вожаи маънилон ҷойи маъниро [Карим Замонӣ, дафт.дуввум,
873] ифода кардааст, ки басе аҷиб буда, ишора ба майнаи (мағзи) сар аст:
Гар ту ҳастӣ ошнои ҷони ман,
Нест даъво гуфт маънилони ман.
(Маснавӣ, 206)
Ё дар байти:
Fафлату густохии ин муҷримон,
Аз уфури авфи туст, эй авфлон. (Маснавӣ, 553)
вожаи авфлон макони пўзишу бахшишро ифода кардааст.
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Морфемаи -вар аз исм исми шахс месозад ва муродифи пасванди –
ур буда, дар ин маврид дар “Ғиёс-ул-луғот”низ чунин зикр шудааст:
“Ганҷур–хазинадор; дар асл ганҷвар буд, мураккаб аз ганҷ ва калимаи
вар, ки ба маънии доранда ва худованд аст. Пас мо қабл вовро ба ҷиҳати
тахфифи талаффуз замма дода, вовро сокин карданд. Ва ҳамин ҳол аст
ранҷур ва муздурро [Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, 198]. Чунончи, Мавлоно дар
байти зер:
Гўшвар як бор хандад, кар ду бор,
Чунки лоғ имло кунад, ёрӣ биёр
вожаи гушвар -ро ҳамчун тазоди калимаи кар эҷод намудааст, ки месазад
онро имрўз мавриди истифода қарор дод ва ғ.
Чун пасвандҳои исмсозу сифатсози -гор, - бон, - дон, - ор, - а (-я), лох, -шан, -зор, -сор, -и (-гӣ) дар ашъори Мавлоно, аз як тараф, камтар ба
мушоҳида расида бошанд, аз ҷониби дигар, вожаҳое, ки бо онҳо сохта
шудаанд, мутобиқ ба меъёри забони адабии мусори тоҷикӣ буда ва
ҷолиб низ нестанд. Бинобар ин, таҳлили ҳар яки онҳоро зарур
надонистем.
Тавре зикр шуд, мувофиқи маълумоти муҳаққиқон, чун «Маснавии
маънавӣ» ва бештари ғазалиёташро Мавлоно дар маҷлиси самоъ
бадоҳатан сурудааст, пас табиист, ки дар чунин вазъу ҳолати нохудогоҳӣ
«… на танҳо қолабу шаклро тағйир медиҳад, ки (балки- К. Ш.) гоҳе
қавонини дастурии забони порсиро зери по мегузорад ва пой бар он
мекўбад. Масалан, аз замир ва ё исм сифат бар

-тар

месозад ва,

албатта, ин «бархоста»-и худро ба шевае ба кор мебарад, ки забони
ҳамаи хўрдагиронро мебандад, зеро ҳеҷ калимаеро намеёбанд, ки ба
ҷойи «бархоста»-и ў бигзоранд.» [Ризо Ашрафзода, 1386 ҳ., 4] доираи
корбурди забонро вусъат мебахшад, маҳдудаи забониро мешиканад,
калимаҳо маънои наву тоза пайдо мекунанд, ҷилваҳои маънои вожаҳо
густариш ёфта, вожагузинӣ ва вожаофарӣ ба мартабаи камол мерасад,
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ки ҳамаи ин авомил дар маҷмўъ равониву халқият ва ба забони табиии
мардум инҳироф намудан буда, ин баёнгари махсусияту вижагии шеъри
Мавлоно мебошад ва ин аст бурҳони қотеъ, ки шеъри шўрангезу ҷонсўзи
Мавлавӣ маншаъ ва реша дар аъмоқи

гўйиши мардуми Варорўд

доштааст.
Бо вуҷуди ин наметавонем гуфт, ки тамоми вожаҳои дар ин доира
эҷодкардаи Мавлоно қобили пазириш мебошанд ва, ҳатто, баъзеаш
сунъӣ ва номақбул ба назар мерасанд ва онҳо хосси қалами эшон буда,
дар доираи пайкараи забони Мавлоно боқӣ мондаанд ва маҳдуд
гардидаанд [Кабиров Х., 2011, 28-39].
Дар забони адабии муосири тоҷикӣ вобаста ба рушду густариши
ҷомеа морфемаҳои пасвандӣ низ ҳам миқдоран ва ҳам сифатан вусъат
пайдо карда, дар заминаи қолабу меъёрҳои суннатӣ ва маънои бунёдии
морфемаҳои решагӣ вожаҳои нав ба нав сохта, таркибии луғавии
забонамонро ба ҳадди назаррас бой гардонидаанд.
2.4. Нақши ҳамнишинии морфемаҳои содаи мустақилмаъно дар
ташаккули вожаҳои мураккаб
Вожасозии навъи мураккаб чун вожасозии пешвандиву пасвандӣ
таърихи куҳан дошта, дар тўли таърих ба асоси қолабҳои пайвасту тобеъ
вожаҳои мураккаби бешуморе рўйи кор омада, дар ғанӣ гардонидани
таркиби луғавии забон саҳми муҳим гузоштааст.
Тавре маълум аст, маъмулан вожаҳои мураккаб бо ду роҳ ташаккул
меёбанд: 1. Вожаҳое, ки ҷузъҳои онҳо дорои маънои мустақил буда ва он
ҷузъҳо бо ёрии воситаҳои гуногуни дастурӣ пайваст (васл) шудаанд, ки
ин роҳро имрўз роҳи пайваст меноманд. 2. Вожаҳои мураккабе, ки бо
роҳи тобеъ, яъне як ҷузъ ба ҷузъи дигар аз лиҳози маъно вобастагӣ
дорад, ташаккул ёфтаанд. Лозим ба ишора аст, ки дар мавриди
ташаккули вожаҳои мураккаби навъи
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пайваст корбурди

ифодаҳои

“васл шудан”, “пайваст шудан” мувофиқ буда, вале дар мавриди
шаклгирии вожаҳои мураккаби тобеъ истифодаи ифодаҳои мазкур
чандон дуруст нест, зеро ки байни ҷузъҳои вожаҳои мураккаби тобеъ
тобеияту вобастагӣ ва таоруфу ошноӣ вуҷуд дошта ва маҳз ҳамин
махсусияти ҷузъҳо боиси ҳамнишинии онҳо мегардад, бинобар ин,
истилоҳи “ҳамнишинӣ” барои онҳо мувофиқ мебошад.
Аз осори хаттии андаке меросмондаи забони форсии қадим
бармеояд, ки дар аҳди бостон, яъне дар забони форсии қадим, вожаҳои
навъи мураккаб зиёд набуданд, зеро ки дар ин марҳала забон дар ҳолати
ибтидоӣ–зуҳуру шаклгирӣ қарор дошт ва мусаламан осори хаттӣ низ
хеле кам ба мерос монда ва дар он осор вожаҳои мураккабе ба назар
мерасад, ки, асоcан, номҳои ашхос ва номҳои ҷуғрофӣ буда, онҳо: «.. дар
бештар маврид ба суннати номгузорӣ ва чигунагии иртиботи маънои
номҳо дар шаклгирии номҳо вобаста мебошад». Сохтор ва ташкили
вожаҳои мураккаб дар осори форсии

бостон мутобиқ ба корбурди

асосҳо дар қолабҳо чунин аст: исм+исм (N+N), сифат+исм (A+N
),ҷонишин +исм (Pron+N) исм+феъл(N+V), сифати феълӣ +исм (Part+N),
шумора +исм (Num+N ), исм + сифати феълӣ ( N+Part) [Саймиддинов,
2008, 52-53].
Мутаносибан ба мисолҳо нигаред: Bаɤlān – baga-dāna (Бағлонмакони худоён), tigra-xauda, tigra-тез+xauda-кулоҳ (тезкулоҳ, тоскулоҳ),
uvai-pašiya (марбут ба худ), aršti-bara (найзабар), Dāraya- vauš
(Дориюш), dasta – karta (бо даст кардашуда),

dasa- kaufa (даҳкўҳ)

[Саймиддинов, 2008, 53-54].
Чун аз забони форсии миёна осори бештаре ба мерос мондааст,
ба асоси таҳқиқу баррасии онҳо маълум мегардад, ки дар таркиби
луғавии забони форсии миёна вожаҳои мураккаби бештаре арзи вуҷуд
карда ва бояд тазаккур дод, ки онҳо низ бар асоси қолабҳои усули
эронии бостон ташаккул ёфтаанд ва аз тарафи муҳаққиқони таърихи
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забон қолабҳои мазкур мавриди омўзишу таҳқиқ

қарор гирифтаанд

[ниг: Расторгуева, 1981, 6-147; Salemann, 1900, 249-332].
Қолаби

пайвасти вожаҳои

мураккаби

копулятив

(composia

copulā-tiva), яъне пайваст дар забони форсии миёна начандон роиҷ буд
ва дар мисоли андаке вожа маҳдуд мемонад: gāw-mēš (говмеш), gāwmāhig ( говмоҳӣ), rōz-šabān (шабу рўз, шабонарўз), taxt-gāh (рахти хоб),
bālēngāh (тахти хоб). Дар ду намунаи охир, ки

gāh (гоҳ) имрўз чун

пасванди баёнгари макону замон роиҷ аст, дар ин ду мисоли мазкур чун
морфемаи маънои луғавидор ҷилва кардааст. Д. Саймиддинов ба ҳамин
қолаб ду исми муродифии тавассути пайвандаки пайвасткунандаи

-у

(uta˃ud˃-u) мавҷуд бударо, ки дар форсии бостон ва форсии миёна ҷудо
навишта мешуд, ворид намудааст. Чунончи, xān ud xān (хонумон), dām
ud dahišn (офариниш). Ҳамчунин мавсуф қолаби такрорро (ҳ.б. amredita)
дар забони форсии миёна, ки баъдан густариш меёбад, қайд намуда,
чунин намуна меорад: mān- mān (хона- хона), sāt- sāt ( сол- сол), kās-kās
(кас-кас), ǰud- ǰud (ҷудо- ҷудо) ва ғ. [Саймиддинов, 2001, 145].
Вожаҳои мураккаби бо алоқаи тобеъ ташаккулёфта бештар буда,
ҷузъҳои тобеъ аз ду исм: dēn- bandag (бандаи дин), pand-nāmag (китоби
панд), nēm-rōz (нимрўз); исму асоси замони ҳозираи феъл: dān-kaš
(донакаш), xwamn-wizār (хобгузор); исму замони гузаштаи феъл: bēwāndād (девофарин), bagān- dād (офаридаи Худо) ва ғ.
Ин гурўҳи

калимаҳои мураккаб дар доираи факки изофат

ташаккул ёфтаанд [Ғиёс-ул-луғот, ҷ.1,1987, 68-69]. Чунончи, xār-pušt
(хорпушт), xar-gōš (харгўш), kōrčašm (чашмкўр), dast-dāraz (дастдароз),
pur-dār (пурдарахт), čahār-zand (чаҳорпой) ва ғ.
Тавре дида мешавад, морфемаҳои ҳамнишиншудаи вожаҳои
мураккаб ба ҳиссаҳои нутқи исм, феъл шумора ва ҷонишин тааллуқ
дошта, нисбат ба навъи пайваст маъмулу роиҷ буда, ин тамоюл дар
давраи нави инкишофи забонамон хеле рушду густариш ёфтааст.
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Дар давраи нав, ки марҳалаи «боландагӣ ва шукуфоии забони
тоҷикӣ» [ Раҳмон Эмомалӣ, 2016, 261] шинохта шудааст, дар аҳди
Сомониён аҳли илму адаб ба эҳё ва густариши забоне, ки дар муддати
ҳукмронии

арабҳо

хеле

коста

ва таназзул

ёфта ва

нафрати

меҳанпарстонро ба авҷи аъло расонида буд (ба ёд оваред: на шири
шутур хоҳам, на дидори араб), камари ҳиммат бастаанд. Ин ҳадафи
адабсозу фарҳангофари уламову удабо буд, ки эшон дар осори хеш бо
корбурди ҳамнишинии вожаҳои сода силсилаи вожаҳои ҳам мураккаби
пайваст ва ҳам тобеъро вориди истеъмол намуданд.
Албатта, дар ин марҳала вожаҳои мураккаби эҷодшуда нисбат ба
асрҳои баъдина камшумор
кўшишу
забони

талоши
тоҷикӣ

бошанд ҳам, лекин дар

онҳо барои
ва

устувор

ғанӣ

ҳамон

давра

гардонидани таркиби луғавии

намудани бунёди забонамон қобили

таваҷҷуҳ ва арҷгузорӣ мебошад. Агар ба забони осори адибон ва
олимону мутафаккирони аҳди Сомониён назар афканем, мебинем, ки
олимон, аз ҷумла Абўалӣ ибни Сино, дар илми тиб дар баробари
истилоҳоти таркибан сода ҳамчунин дар асари ҳамнишин намудани
морфемаҳо вожаҳои мураккаби пайвандназир, ҷунбишдор, баҳрапазир,
дучандонӣ, ҳастидеҳ, таркибпазир,

маъшуқмонӣ, ҷунбишпазир ва ғ.,

Ҳаким Майсарӣ дар «Донишнома»-аш вожаҳои мураккаби беҳбуд,
гармгавҳар, шикастаустухон, пурдард, тибнома, шабгир, шабкўрӣ,
сурхраг, буновар ва ғайраро офаридаанд [Раҳмон Эмомалӣ, 2016, 255257].
Ба асоси намунаҳои боло агар ба вожаҳои мураккаби эҷодкардаи
олимони ин давра эътибор диҳем, равшан мегардад, (агар вандҳо,
(морфемаҳои калимасоз) -ро истисно кунем) онҳо аз ду морфемаҳои
ҳамнишиншуда ташаккул ёфта, ғайри се морфема (таркиб, маъшуқ
ва тиб) дигар ҳамаи

морфемаҳо тоҷикӣ мебошанд

қолаби (навъи) тобеъ сохта шудаанд.
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ва ба асоси

Аз мутолиа ва омўзиши осори адибон, хусусан шоирони давраи
оғози забони порсии дарӣ, баръало маълум мегардад, ки аҳли адаб
дар офаридани осори хеш ду тамоюлро пеша кардаанд: аввалан,
ҳаддалимкон аз корбурди калима, истилоҳ ва таркибу ибороти арабӣ
парҳезу канораҷўйӣ намуда, забони поки порсии дариро аз ҳисоби
унсурҳои

муносиби

луғавии забонҳои

роиҷи

давраи

миёна,

аз

қабили: забонҳои суғдӣ, паҳлавӣ, хоразмӣ, парфиянӣ, бохтарӣ, сакоӣ
(сакоӣ-хутанӣ) ва лаҳҷаҳои дигари эронӣ мукаммал намуда ва забони
порсии дариро ба як забони тавонову гуворо ташаккул додаанд, ки
ҷиҳати тақвияти ин иддао метавон натиҷаи таҳқиқи таркиби луғавии
«Шоҳнома»-и безаволро ёдрас шуд, ки муҳаққиқон дар 62 ҳазор
байти он ҳамагӣ дар ҳудуди 900 вожаи арабиро нишон додаанд.
Ё ба шеъри устод Рўдакӣ таваҷҷуҳ фармоед, ки дар 10 мисраъ
танҳо як вожаи арабӣ (ҳайрон) истифода шудаасту халос:
Чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт,
Наздики Худованд бадӣ нест фаромўшт.
Ин теғ на аз баҳри ситамкорон карданд,
Ангур на аз баҳри набиз аст ба чархушт.
Исо ба раҳе дид яке кушта фитода,
Ҳайрон шуду бигрифт ба дандон сари ангушт.
Гуфто, ки киро куштӣ, то кушта шудӣ зор,
То боз куҷо кушта шавад, он ки туро кушт.
Ангушт макун ранҷа ба дар кўфтани кас,
То кас накунад ранҷа ба дар кўфтанат мушт.
Сониян, аҳли қалами

ин

давр

ба ҳамнишин

намудани

морфемаҳои мустақилмаънои сода вожаҳои мураккаби тоҷикиасл
офарида, бо ин иқдоми шоистаи худ таркиби луғавии забони порсии
дариро ба андозаи назаррас ғанӣ гардонидаанд.
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Хусусан,

дар асрҳои XI-XII шоирони

дарборӣ, аз

ҷумла,

Фаррухиву Унсурӣ ва Манучеҳрӣ бо маҷозонидани вожаҳо «Дар…
тавсифу тасвири қаҳрамонони лирикӣ (маҳбуба) ва тавсифи мамдўҳ
(подшоҳ ё ягон кас)…» [Ҳалимов, 2002, 15] доди суханро дода, вожаҳои
мураккаби фаровоне офаридаанд.
Инак, ба чор мисраи Унсурӣ таваҷҷуҳ намоед:
Суманбўе, шабаҳмўе, балоҷўе, ҷафоҷўе,
Паризоде, парирўе, паричеҳре, парипайкар,
Дилороме, дилорое, ғаманҷоме, ғамафзое,
Накўрўе, накўрое, ба ҳусн-андар ҷаҳон сарвар.
[Ҳалимов, 2002, 16].
Дар асрҳои баъдӣ дар қолабҳои маъмулу анъанавии суннатӣ
шоирону олимон ҳар яке мувофиқи завқу салиқа ва андешаву ҳунари худ
аз тариқи ҳамнишинӣ вожаофаринӣ намуда, дар рушду ташаккули забон
ҳиссагузорӣ намудаанд. Агар дар асрҳои IX-X вожаҳои мураккаб ба
сабабҳои муайян камтар ба назар расанд, лекин дар тўли ду-се асри
баъдӣ аҳли удабо дар ин самт саҳми арзанда гузошта, зина ба зина
захираи луғавии забони порсии дариро бамаротиб бой намуданд.
Баъдан, дар асри ХIII мебинем, ки Мавлоно Ҷалолуддин Балхии
Румӣ дар боби вожаофарӣ дар таърихи адабиёти пурғановатамон
ангуштнамо буда, дар ин самт шуҳрати беназирро соҳиб гаштааст, ки
месазад ҷиҳати исботи ин гуфта дар мисоли осори эшон андаке таваққуф
намоем. Қобили зикр аст, ки Мавлои Рум бо роҳи корбурди вандҳо,
хусусан, бо роҳи ҳамнишинии морфемаҳои мустақилмаъно чунон
ҳунармандона силсилаи калимаҳои мураккаби аҷибу ғарибе сохтааст,
ки бештари онҳо дар осори удабои дигар ба мушоҳида намерасанд ва
чун муште аз хирвор шоҳидҳои зер далели ин гуфтаҳост: дўзахгулў,
зиндасухун,

пурқанд,

гумонангез,

аввалбину

охирбин,

охирандеш,

ғалатафган, нонкўру обкўр, поймард, сиёҳахтар, бимдил, девмардум,
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сагпўст,

талхгавҳар,

рўбаҳшона,

душманзода,

нонхоҳ,

кажумед,

гандамағз, наргадо, , шишадил, гадочашм, нонхўриш, суханобод,
хоммард, ишқомез, борикҳарф, сустриш, хомриш, айбчин, суханкашу
суханкуш, кўҳнаомўз, даҳдила, хурдабин ва ғ. [РаҳмонЭмомалӣ, 2016,
390; Кабиров Х., 2011, 41-55].
Шоистаи тазаккур аст, ки Мавлонои Рум як тан аз он суханваронест,
ки аз ғановатмандии калом пурсамар баҳра бардошта ва ҳамзамон
ҳунармандона вожаҳое офаридааст, ки вожаҳои мураккаби сохтаи ў
ганҷинаи луғати осорашро хеле ғанӣ ва беназир гардонидааст. Дар
ҳақиқат, Мавлоно набзи ҳар як калимаро дарку эҳсос менамояд, барои
баёни андешаҳои туғёниву ирфонии хеш вожаҳои содаро ҳамнишин
намуда, вожаҳои мураккаби наву нобе меофарад, ки ҳар кадом дар
либоси нави маъноӣ ҷилва мекунанд, зеҳнро тасхир менамоянд ва мазоёи
олии каломашро таъмин месозанд. Хусусан, вожаофаринии Мавлоно бо
роҳи мураккаби навъи (типи) тобеъ ҷолиб буда, лекин ҷойи ағлаби онҳо
дар фарҳангҳо холист.
Воқеан, «Шоирони нозукадои тоҷику форс бо эҷоди шеърҳои олӣ
қоидаҳои забони адабиро муттасил такмил дода, хазинаи онро бо
дурдонаҳои нав ғанитар мегардониданд.» [Тоҷиев, 107, 83]. Дар ин самт
Мавлоно беназир буда, ҳунари волои калимасозии ў бесабаб таваҷҷуҳи
муњаќќиќ М.Н. Қосимоваро ба худ ҷалб накардааст. Ў ба асоси чор
унсур (об, оташ, хок, бод) дар асоси маводи «Маснавии маънавӣ»
масъалаи маъниофаринӣ ва калимасозии Мавлоноро хеле мўшикофона
таҳлилу баррасӣ намуда, калимаҳои мураккаби бо чор унсури мазкур
сохташударо бо «Шоҳнома», «Fиёсс-ул-луғот», «Туҳфат-ул-аҳбоб»,
«Чароғи ҳидоят», «Бурҳони қотеъ», «Сурмаи Сулаймонӣ» ва «Фарҳанги
забони тоҷикӣ» муқоиса менамояд. Аз ин таҳқиқоти пурзаҳмат маълум
мешавад, ки бо истифода аз чор унсур Мавлавӣ як силсила вожаҳои
мураккабе эҷод намудааст, ки дар фарҳангҳои муътабари қиёсшуда чун
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мақулаи луғавӣ онҳоро шоҳид овардаанд. Аз ҷумла: обандеш, обнўш,
оброҳ, обхоҳ, дўлобӣ, мурғоб, ногулобӣ,сиёҳоба, хуноба, шўраоб (62, 8283; 93-94); оташамал, оташкунӣ, оташкуш, оташкушӣ, оташмисол,
оташсиҷоф, оташҷабин [145 -146]; хокомез, хокпўш, хокранҷ, хоксаро(й),
хоктўд(а), хокхор, пурхок, шўрахок, хокхўр [190-192]; бодаҳо, бодҷунбон
[Қосимова, 2007, 218-219].
Намунаҳои фавқ дар асоси чаҳор вожаи мавриди назар далолат
бар он мекунанд, ки дар боби калимасозӣ Мавлоно моҳиру мумтоз
мебошад.
Инак, вожаҳои мураккаби нодир ва хосси сухани Мавлоно, ки дар
шеъри ў фаровон ба назар мерасанд ва аз эҳтимол дур нест, ки чанде аз
онҳо хосси нутқи омиёнаи замони Мавлоно буда ва қисми дигараш
ҳангоми рақси самоъ бадоҳатан эҷод шуда бошанд, зеро ки барои
хонандаи имрўз нодиру ҷолиб менамоянд ва акнун, чун муште аз хирвор,
намунае чанд оварда мешавад:
Поймузд:

Кунҷи зиндони ҷаҳони ногузир,
Нест бе помузду бе даққулҳасир.
(Маснавӣ, 134)

Поймард:

Шайхи вомӣ солҳо ин кор кард,
Меситад, медод ҳамчун поймард.
(Маснавӣ, 129)

Дар забони адабии муосири тоҷик вожаи дастмузд, ки бо усули
факки изофат аз ибораи музди даст ҳосил шудааст, мустаъмал буда, вале
поймузду поймард истеъмол намегардад. Чун дар асрҳои миёна барои
хабару пайғомеро ба ҷое расонидан ин кор пиёда (бо заҳмати по) сурат
мегирифт, барои ифодаи ин вожаҳои мазкур дар осори ниёгон мавриди
истифода қарор гирифтаанд. Мавлоно дар шабеҳияти шаклу қолаби
дастмузд вожаи занбамузд-роэҷод намудааст, ки ҳоло матрук мебошад.
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Чунончи:
В-ар суханкуш ёбам он дам, занбамузд,
Мегурезад нуктаҳо аз дил чу дузд.
[Карим Замонӣ, дафтари чорум, 389]
Вожаи занбамузд нисбат ба марде корбаст шудааст, ки зани худро
дар ихтиёри марди дигаре гузошта, бар ивазаш пул мегирад, ки ҳоло
чунин мардро даюс меноманд. Зимнан бояд ёдовар шуд, ки дар
«Маснавии маънавӣ»-и ба хатти кириллӣ ба табърасида (с. 375) байти
мазкур ба таври зайл сабт гардидааст, ки, ба назари мо, саҳеҳ нест:
В-ар суханкуш ёбам он дамзан бимурд,
Мегурезад нуктаҳо аз дил чу дузд.
Дар ФЗТ низ калимаи занбамузд ба маънои дар боло зикршуда ва
инчунин даллаву занғар низ зикр гардида, шоҳид аз Мавлоно ин байт
оварда шудааст:
Гуфт: Инак бин нишони пойи дузд,
К-ин тараф рафтаст дузди занбамузд.
[ФЗТ, ҷ.1, 336] [Кабиров Х., 2011, 41-42].
Дар байти:
Ҳар киро хўйи накў бошад, бираст,
Ҳар касе, к-ў шишадил бошад, шикаст.
(Маснавӣ, 139)
Вожаи шишадил дар шабеҳияти сангдил сохта шуда, киноя аз
дили нозуку зудранҷу шаффоф мебошад.
Бояд зикр намуд, ки вожаи дил дар забонамон яке аз вожаҳои
сермаъно буда, ба туфайли он садҳо калимаҳои сохтаву мураккаб ва
таркибу ибораҳои рехта сохта шуда, таркиби луғавии забонамонро хеле
бой гардонидааст. Вожаи шишадил, ки баъдтар дар осори ниёгонамон
мавриди истифода қарор гирифтаст, тахмин меравад, ки онро бори аввал
Мавлоно мутобиқан дар сохтори сангдил эҷод карда, басо калимаи
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равону расо мебошад, ки, мутаассифона, имрўз дар забони тоҷикӣ
корбаст намешавад.
Воқеан, вақте ки сангдил гуфта шавад, пас чаро дар муқобили
сангдил калимае набошад, ки нисбат ба дили нозук истифода гардад?
Пас, чизе, ки акси санг аст, шиша мебошад ва чун шиша нозук аст,
хосияти шикастан дорад. Аз ин ҷо вожаи шишадил ва ибораи рехтаи дил
шикастан (шишаи дил шикастан) ба миён омадааст.
Чунончи:
Пардаи ман мадарону дари эҳсон бигушо,
Шишаи дил машикан, қиссаи он ҷом бигў.
(Куллиёт. 1132)
Дар

иртибот

ба ин масъала

забоншинос Fаниева барҳақ

менигорад, ки «…ин ё он калимаи мураккаб худ аз худ пайдо нашудааст
ва онҳо ҳаргиз натиҷаи ба таври механикӣ ба ҳам махлут шудани
калимаҳои алоҳидаи мустақилмаъно нест. Вай дар ҷараёни ташаккули
худ бо дигар воҳидҳои грамматикӣ пайванди занҷирӣ ва алоқаи
ногусастанӣ дорад.» [Ғаниева, 1990, 15]. Ва ногуфта намонад, ки дар
ташаккули калимаҳои мураккаби тобеъ таносуби маъноии ҷузъҳо нақши
асосӣ доранд. Чунончи, дар ин доира Воҷидалихони Муҷмалӣ ишораи
бамавриде дорад: “Ва агар сифат бар мавсуф муқаддам бошад, изофат
лозим наояд, чун бедорбахт ва зарринтахт... Ва агар музофунилайҳ ба
музоф муқаддам бошад, изофат лозим наояд, чун ҷаҳоншоҳ ва
ҷаҳонпаноҳ ва дар баъзе мақом факки изофат дуруст бошад, чун
соҳибдил ва соҳибхирад ва ҳаммақом ва ноибмаъноб ва сархайл ва
сардфиш” [Донишнома..., 2017, 2013].
Гадочашм: Ҳар кӣ дур аз даъвати раҳмон бувад,
Ў гадочашм аст, агар султон бувад.
(Маснавӣ, 134)
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Гадочашм ба асоси факки изофа (чашми гадо) шакл гирифта,
муродифи чашмгурусна, ҳарис ва нодида буда, аз доираи истеъмол
афтодааст.
Дўзахгулў: Дар замон пеш ояд он дўзахгулў,
Ҳуҷҷаташ ин ки Худо гуфто: «Кулу».
[Маснавӣ, 135]
Дўзахгулў муродифи баддаҳон буда, лекин аз лиҳози ҷилои услубӣ
дўзахгулў то ҳадде болотар ва мувофиқтар менамояд.
Сагпўст:

Эй басо сагпўст, к-ўро ном нест,
Лек андар парда бе он ҷом нест.
(Маснавӣ, 221)

Дар гуфтугўйи муқаррарӣ нисбат ба шахси беномусе, ки сухан
таъсираш намекунад, мегўянд: Пўсташ пўсти хар шудааст, яъне харпўст
гуфтан мувофиқ меояд, лекин вожаи сагпўст мустаъмал набуда, хосси
Мавлавист.
Нонхуриш: Нонамон на, нонхуришмон дарду рашк,
Кўзамон на, обамон аз дида ашк.
(Маснавӣ, 73)
Девмардум: Хонаи дев ҳаст дилҳои ҳама,
Кам пазир аз девмардум дамдама. (Маснавӣ, 126)
Дар радифи калимаҳои девлох, девчангол, девсимо, девдил, девдор,
девсиришт, девкор, девкирдор, ки дар забон маъмуланд, Мавлавӣ
калимаи девмардум -ро дар байти мазкур корбаст намудааст, ки киноя аз
мардуми беақли девсират мебошад.
Нонкўру обкўр: Аз барои об чун хасмаш шуданд,
Нонкўру обкўр эшон буданд. (Маснавӣ, 80)
Аз ибораи рехтаи нон кўр кардан (дуои нон кӯрат кунад) вожаи
нонкўр ва дар шабеҳияти он обкўр-ро, ки низ унсури муқаддас аст, эҷод
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намудааст ва нонкўр нисбат ба шахси носипос, бахил ва фурўмоя (135,
дафтари аввал, 609) истифода мешавад.
Сарсияҳ :

Сарсияҳ чун номаҳои таъзия,
Пурмаъосӣ матннома-в ҳошия.
(Маснавӣ, 500)

Номаи таъзия, ки дар даврони мо хатти сиёҳ гуфта мешавад, ба
сарсияҳ таносуби маъноӣ дорад.
Покҷайб:

Гуфт: «Баҳри он намуд, эй покҷайб,
Чашми покатро Худо борони ғайб.
(Маснавӣ, 67)

Покҷайб дар байти мазкур ба маънои покдоман истеъмол шудааст.
Дар осори классикӣ вожаи ҷайб инчунин мафҳуми гиребон-ро низ ифода
мекард, ки бо мурури замон бо ин маъно, яъне гиребон матрук гардида,
ҳоло танҳо маънои киса-ро ифода мекунад. Чунончи, барои ифодаи
гиребон:
Ҳар субҳ, к-офтоби рухат сар занад зи ҷайб,
Гар ман чу субҳ чок занам ҷайби ҷон, чӣ айб?
(Ҷомӣ)
Борикҳарф: К-ў раҳо кард ончунон мулки шигарф,
Баргузид он фикри бас борикҳарф.
(Маснавӣ, 198)
Дар байти:

З-он уруфот шуд хирад борикрес,
Насх мекун, эй адиби хушнави . (Маснавӣ,451)

Калимаи борикрес киноя аз касест, ки оид ба ягон масъала дақиқ ва
амиқан андеша мекунад ва муродифи вожаи борикҳарф мебошад.
Ҳар ду вожаи мазкур дар мавриди матолиби пурқилу қол, сухани
пучу беасос ва нуктаи дақиқуззариф мустаъмал аст (Карим Замонӣ,
дафтари дуввум, 789).
107

Вожаҳои мазкур ба маънои маҷозӣ омада, шахси аҳмақу
ноқисулақлро ифода мекунанд. Дар фарҳангҳо барои вожаҳои мазкур
шоҳид танҳо аз Мавлоност ва ин далел бар он аст, ки ҳар ду вожа
маҳсули эҷоди Мавлавианд.
Вомдор:

Буд шайхе доиман ў вомдор,
Аз ҷавонмарде, ки буд он номдор.
(Маснавӣ, 129)

Вожаи тоҷикасли вом муродифи калимаи арабии қарз буда, дар
осори классикӣ маъмул аст ва нисбат ба муродифаш -қарз равону беҳтар
мебошад. Вом дар забони форсӣ мустаъмал аст ва месазад, ки чун
ҳамзабонҳои эронӣ онро мавриди истифода қарор дод (зимнан бояд
гуфт, ки аз забони форсӣ вожаи вомбарг ба забони тоҷикӣ ворид
гардидааст).
Сиррандеш: Ў табақ бинҳод андар пеши шайх,
Ту бибин асрори сиррандеши шайх. (Маснавӣ, 129)
Ин

вожа

мушобеҳи

вожаҳои

дурандешу

хайрандеш

шакл

гирифтааст.
Вожаҳои зерин низ, бешак, эҷоди Мавлавианд, зеро ки кадоме аз
онҳо дар фарҳангҳо ба мушоҳида расида бошад ҳам, шоҳид (мисол) аз
Мавлоно оварда шудааст ва аҳёнан шоҳид аз адибоне ба назар мерасад,
ки баъд аз Мавлоно умр ба сар бурдаанд ва ин далолат бар он мекунад,
ки вожаҳои зер ба қалами ў тааллуқ дошта, онҳо ҳам аз лиҳози ифодаи
маънои бикру дилхоҳ ва ҳам аз ҷиҳати қолабу ташаккулёбӣ ҷолибу
таваҷҷуҳангез буда, чунин калимаҳо аз махсусият ва ҷаззобияти забону
ҳунари волои вожаофаринии Мавлоно шаҳодат медиҳанд:
Дар байти:
Гар суханкаш ёбам андар анҷуман,
Сад ҳазорон гул бирўям чун чаман. (Маснавӣ, 375)
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Калимаи тоҷикии суханкаш дар қолаби калимаи маъмули
хабаркаш, ки ҷузъи аввалаш арабӣ мебошад, сохта шудааст. Лекин
хабаркаш маънои манфӣ дошта, аммо суханкаш-роМавлоно ба маънои
мусбат, яъне ба маънои сомеъе, ки бо тааммул суханро гўш мекунад,
корбаст намудааст ва дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (ФЗТ) низ ба ҳамин
маъно оварда шудааст [ФЗТ, ҷ. 2, 284].
Дар «Фарҳанги бузурги сухан» бошад, калимаи мазкур «Он ки сухан
ё шеъри дигаронро дар ҷамъ нақл мекунад, ровӣ» тафсир шудааст
[ФБС,ҷ.5, 4067].
Дар байти:
В-ар суханкуш ёбам, он дамзан бимурд,
Мегурезад нуктаҳо аз дил чу дузд. (Маснавӣ, 375)
бошад, Мавлоно суханкушро баръакси суханкаш, яъне ба маъноикасе,
ки гўши сухан шунавнадорад, мавриди истифода қарор додааст.
Сардлаб:

Ҳамчунин пайваста кард он беадаб,
Пеши пайғамбар сухан з-он сардлаб.
(Маснавӣ, 394)

Талхгавҳар:

Он ҳасудон бад дарахтон будаанд,
Талхгавҳар, шўрбахтон будаанд. (Маснавӣ, 157)

Дар забони муосири тоҷик муродифи он бадзот мустамал аст.
Хоммард:

Ҳукми яздон аз пайи он хоммард,
Сурати он устухонро зинда кард.
(Маснавӣ, 131)

Дар байти мазкур калимаи хоммард нисбат ба шахси беақлу
бетаҷриба истифода шудааст, ки дар фарҳангҳо ба назар нарасид.
Наргадо:

Хони равонам аз карам, зинда кунам мурда ба дам,
К-ў наргадое, то барад аз хони лутфам заллае.
(Маснавӣ, 902)
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Дар ин байт вожаи наргадо ҷолиб аст, зеро дар ин калима ҳам
амали шахс ва ҳам ҷинси он равшан аст.
Дар байти зерин:
Мушфиқе, мискиннавозе, одиле,
Ҷавҳаре, зарбахшише, дарёдиле.
(Маснавӣ, 535)
вожаи мискиннавоз муродифи бечорапарвар буда, калимаест, ки
метавонад имрўз мавриди истеъмоли умум қарор гирад.
Кўтаҳназар : Фаҳмҳои кўҳнаи кўтаҳназар,
Сад хаёли бад дарорад дар фикар.
(Маснавӣ, 86)
Нонхоҳ:

Солҳо гўяд: Худо ин нонхоҳ
Ҳамчу хар мусҳаф кашад аз баҳри коҳ.
(Маснавӣ, 132)

Афзунбин: Гуфт устод: «Он ду шиша нест, рав,
Аҳвалӣ бигзору афзунбин машав.
(Маснавӣ 24)
Дар забони ҳозираи тоҷик калимаи чашмсер серистеъмол мебошад
ва Мавлоно дар байти зерин муродифи он калимаи чашмпур-ро ба кор
бурдааст, ки месазад он мавриди истеъмол қарор гирад:
На ба лоба чора будаш, на ба мол,
Чашмпуру бетамаъ буд он ниҳол.
(Маснавӣ,343)
Дар байти:
Машварат доранд сарпўшида хуб,
Дар киноят бо ғалатафган машуб.
(Маснавӣ, 42)
калимаи ғалатафган ба маънии гумроҳ кардан корбаст шудааст.
Даҳдила:

Шарҳи ин бигзораму гирам гила,
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Аз ҷафои он нигори даҳдила.
(Маснави, 67)
Калимаи аз ҷиҳати сохт омехтаи даҳдила (шумора+исм+пасванд)
дар қолаби дудила сохта шуда, дудила нисбат ба шахси калавандаву дар
ақида ноустувор истифода мешавад. Мавлоно даҳдила - ро ба маънои
булҳавас корбаст намудааст. Ҳасан Анварӣ бошад, вожаи мазкурро
чунин ташреҳ кардааст: «Алоқаманд ба ашхос ё чизҳои мутааддид ва
бесубот дар алоқамандӣ.» [Ҳасан Анварӣ,ҷ. 4, 3439
Калимаи уштурдил дар байти зерин маънои бадхоҳ, кинаҷў ва
тарсончакро ифода мекунад, ки ба ҳамин маънӣ шояд Мавлоно бори
аввал онро мавриди истифода қарор дода бошад.
Чунончи:

Пас машав ҳамроҳи ин уштурдилон,
З-он ки вақти зиқу биманд офилон.
(Маснавӣ, 318)

Дар байтҳои поёнӣ:
З-он ки эшон з-обҳои талху шўр,
Доимо пуриллатанду нимкўр.
(Маснавӣ, 85)
З–андарунам сад хамўши хушнафас,
Даст бар лаб мезанад, яъне, ки бас.
(Маснавӣ, 394)
Ў яке дузд аст финтасирате,
Чун хаёл ўро ба ҳар дам сурате.
(Маснавӣ, 571)
Хашми аҳё хашми Ҳаққу захми ўст,
Ки ба Ҳақ зидаст он покизапўст.
(Маснавӣ, 598)
Вожаҳои нимкўр, хушнафас, фитнасират ва покизапўст хосси
қалами Мавлоно буда, аз нигоҳи сохт ва маънӣ ҳунармандона эҷод
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шудаанд ва месазад, ки дар фарҳангномаҳо ҷойи худро дошта бошанд
[Кабиров Х., 2011, 41-53].
Қобили тазаккур аст, ки хў калимаи мустақилмаъност, вале он
дар ашъори Мавлоно то ҳадде сермаҳсул аст, ки онро чун нимванд
(суффиксоид) гуфтан мувофиқ мебошад. Чунончи, ҳамнишини онро бо
вожаҳои зерин метавон мисол овард: хунрезхў, меҳрхў, хирсхў,
андешахў, истезахў, шамъхў, сабрхў, лутфхў, мушкхў, қандхў, баҳрхў,
морхў, табиихў, тундхў, мағлубхў, аҳадхў, парвинахў, нутқхў, покхў,
дўзаххў, ситорахў, кўдакхў, хорхў, икромхў, Исрофилхў, ширхў,
Муҳаммадхў, гургхў, зиштхў, шамшерхў, ҳавохў, тифлхў, Иблисхў ва
ғайра.
Чунончи:

Ҳар кӣ худро аз ҳавохў боз кард,
Чашми худро ошнои роз кард.
(Маснавӣ, 86)
Ту тарозуи аҳадхў будаӣ,
Бал забона(й) ҳар тарозу будаӣ.
(Маснавӣ, 117)
Гуфт: Ман бишносам ўро кист ў,
Гуфт: Ў он моҳрўйи қандхў.
(Маснавӣ, 342)

ва ғайра.
Муҳаққиқи афғон профессор Муҳаммад Ҳусайни Ямин ҳам бо
вожаи хў эҷод шудани 35 калимаи мураккабро дар «Маснавии маънавӣ»
нишон дода, аз лиҳози доираи васеи калимасоз буданаш онро ў низ
нимванд зикр кардааст [Муҳаммад Ҳ., 1386 ҳ., 72; Кабиров Х., 2011, 53].
Бояд эътироф кард, ки бештари вожаҳои мазкур хосси сухани
Мавлоно мебошанд, чаро ки онҳо дар фарҳангномаҳо ба назар
намерасанд ва аз эҳтимол дур нест, ки ағлаби онҳоро Мавлоно ҳангоми
рақси самоъ, яъне дар ҳолатҳои дастафшониву пойкўбӣ бадоҳатан эҷод
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намуда бошад, «… ва гоҳ ки калимот қодир ба адояш (ифодаи ҳадафу
андешааш – К. Ш.) нест, тантанҳои мусиқиро ҷойгузинаш мекунад
[Насрулло Имомӣ, 1374 ҳ., 227], ки ин тамоюл хосси забони омиёна
мебошад. Аз ҷониби дигар, «…шеъри Мавлоно вижагиҳои мунҳасир ба
фарде дорад, ки озодии беҳадду ҳаср дар арсаи забон содагии таобир ва
наздик шудан ба эҳсоси содаи авом дар достонпардозӣ ва огоҳӣ аз
ҳассосиятҳо ва дағдағаҳои онон ва фориғ будан аз мулоҳизот ва
такаллуфот ва тасаннуоти шеърӣ бархе аз онҳост» [Муҳаммад Тақӣ, 1386
ҳ., 74-75]. Ин боз далолат бар он мекунад, ки ҷаҳони андешаи Мавлоно
беҳудуд буда, ҷиҳати баёни андешаи густарда ва тўфоносои хеш вожаи
дилхоҳи худро эҷод мекунад, қолабу қавонини забонро мешиканад.
Забон бояд ҷавобгўйи андешаи бекарони ў бошад, вожаҳо бояд ҷон
дошта, чун мум барои сохтани ҳар вожаи нав барояш хизмат кунанд. Аз
ин ҷост, ки дар боби вожаофариниву вожагузинӣ Мавлоно беназир аст.
Бо вуҷуди ин бояд зикр кард, ки на ҳамаи вожаҳои эҷодкардаи Мавлоно
баъдан роиҷ гардида, дар захираи луғавии забони тоҷикӣ ҷой
гирифтанд. Албатта, тамоми вожаҳои эҷодкардаи Мавлоноро, ки Fулом
Ризо Сутуда такя бар маводи «Маснавии маънавӣ» овардааст: обкўр,
охирбин, одамихор, афзунбин, андакмоягӣ, борикрес, боқихор, буқаҳт,
бегонарў,

покҷайб,

поённигар,

парвингусил,

пешагар,

тахтаи

мурдакашон, тақозогар, тавбапараст, тезчашм, ҷаҳонобгун, чустхез,
чашиш, ҳолибин, хорчин, Худопайваст, хуфташакл, хандумин, хушоин
[Ғулом Ризо, 1376 ҳ., 74-77], бешак, миқдори онҳо боз ҳам бештар буда,
наметавон ҳамаи онҳоро пазируфт. Аз ҷониби дигар, аз эҳтимол дур
нест, ки баъзе аз онҳо шояд ба нутқи омиёна тааллуқ дошта ва бо мурури
замон матрук шудаанд.
Маъмулан, вожаҳое, ки ба меъёр ва қонуниятҳои таърихан
вуҷуддоштаи калимасозӣ мувофиқат намекунанд, умри онҳо кўтоҳ буда,
ба андешаи барҳаққи забоншинос
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С.

Ҳошимов

онҳо: «…хосияти

лаҳзагӣ пайдо карда, аз дохили таркиби луғавии осори ин ё он адиб
берун намебароянд ва маҳдуд мегарданд, ки чунин вожаҳоро калимаҳои
хоси асар» [Ҳошимов, 1990, 122-125] номидан мувофиқ аст.
Бояд қайд кард, ки як силсила калимаҳои эҷодкардаи Мавлоно ба
«Фарҳанги нави забони тоҷикӣ», ки дар ду ҷилд соли 2008 ба табъ расид,
ворид карда шудаанд, лекин ҳанўз ҳам бисёр вожаҳое дар забони
Мавлоно ба назар мерасанд, ки дар фарҳанги мазкур ҷойи онҳо холист.
Ҷойи тазаккур аст, ки дар осори насрии ин давра ба асоси қолабҳои
калимасозии навъи мураккаб вожаофаринӣ нисбат ба назм камтар ба
назар мерасад, чунки васфу тасвир ва суханбозиҳое, ки хосси шеър
мебошад ва дар наср роиҷ нест, ин боис шудааст, ки дар забони наср
вожаҳои мураккаб камшумор ба назар мерасад. Масалан, дар таркиби
луғавии «Гулистон»-и Шайх Саъдии Шерозӣ силсилаи вожаҳои
мураккабе, аз ҷумла: подшоҳзода, сарҳангзада, соҳибдил, оинадорӣ,
зердаст, хирқапўш, одамизода, оҳанинчангол, озариҷўй, кўтаҳназар,
оҳаниндўш, бодоммағз, бодпой, бадсигол, бадфарҷом, бадфеъл, бадгавҳар,
бадгуҳар, порсозода, порсомард, покизарўй, парирухсар, парешонхотир,
парешонрўзгор, равонсой, тозарўй, туршрўй, турштаъм, чашмтанг,
чашмхона,

ҳалқабагўш,

хокзод,

хастахотир,

хастадил,

хубсурат,

хубфарҷом, дилгушо, дилдор, дилфурўз, дилмурда, дустрўй, забоновра,
забондарохз, забардаст, зуровар, саройбўстон, сухандон, сабукпой,
ситезарўй, сарҷумла, сарчашма, шакарханда, оламорой, гетифурўз,
латифхўй, мазидмол, мазиднеъмат, миёнтиҳӣ, неканҷом, найбурё, некрўз,
нексират, некмаҳзар, нимрўз, нексират, некмаҳзар, нимрўз, ворунбахт,
ҳазордаст ва ғ. [Гулистон, 1368ҳ.], ки ба мушоҳида расид, бештари онҳо
низ дар пораҳои шеърӣ ва қитъаот эҷод ва корбурд шуда, дар матни
ҳикояҳо чанде аз онҳо мавриди истифода қарор гирифтаасту халос.
Чунончи: Подшоҳзодае ба сайд аз лашкариён дур афтода буд ва бар
болои сараш истода …(с. 125). Дареғ омадам тарбияти субурон ва
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синадорӣ дар маҳаллоти кўрон… (с. 90). Яке аз писарони Ҳорунаррашид
пеши падар омад, ки фалон сарҳангзода маро дашном дод (с. 82). Яке аз
вузаро зердастонро раҳмат овардӣ…, соҳибдиле бар ин сухан муталлеъ
гашт ва ин байт бигуфт:
То дили дўстон ба даст орӣ,
Боғу мулки падар фурухта беҳ… (с. 82).
Хирқапўше дар корвони Ҳиҷоз ҳамроҳи мо буд, яке аз умарои араб
мар ўро сад динор бахшида буд, то нафақаи фарзандон кунад (с. 143).
…кўтоҳназаронро бад-ин иллат забони таън дароз гардад, ки мағзи
димоғ беҳуда бурданд ва дуди чароғ бефоида хўрдан кори хирадмандон
нест (с. 191). Пас, агар сафои вақти азизон аз сўҳбати халқ кудурате
бошад, ихтиёр боқӣ аст. Обид ба шаҳр даромад ва саробўстони хосси
малик бад-ў пардохтанд: мақоме дилгушой, равоносой ( с.101).
Тадриҷан, аниқтараш то асри XVII, яъне то зуҳури интишор ва
пойдории сабки ҳиндӣ тамоюли вожаофарии калимаҳои мураккаб идома
ёфта, аҳли адаб бештар вожаҳое эҷод намуданд, ки аксаран аз
ҳамнишинии ду вожаи мустақилмаъно ташаккул ёфта ва робитаву
таносуби маъноии ҷузъҳои (вожаҳои сода) он вожаҳои мураккаб
равшану мушаххас мебошанд, яънедарки омили ҳамнишинии онҳо бар
асоси иртиботу таносуби маъноии ҷузъҳо ва тибқи меъёри синтагматикӣ
(ҳамнишинӣ) сурат гирифта ва душвору печида нестанд ва ҷавобгўйи
сабки хуросонӣ

мебошанд. Аммо то ҷое огоҳӣ дорем, дар раванди

инкишофи давраи нави забони тоҷикӣ сабки ҳиндӣ дар самти вожаву
таркиб ва ибораофарӣ таҳаввулоте ба миён овард ва Абдулқодири
Бедил, ки бунёдгузор ва ба авҷи аъло ин сабкро расонида буд, дар сабки
адабии роиҷ (хуросонӣ) инҳирофи ҷиддӣ ворид намуд ва аз ҳамин ҷост,
ки муҳаққиқон сабки ҳиндиро ба номи сабки бедилӣ низ ёд мекунанд.
Абдулқодири Бедил барои бо тамоми ҷилову тобишҳо инъикос
намудани афкору андешаҳои фарохаш калимаву ибороте офаридааст, ки
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бештари онҳо аз дарку фаҳми хонанда дур буда, хосси услуби фардии
шоир мебошанд.
Шоир баъзан вожаҳоеро ҳамнишин намудааст, ки аз се-чор ҷузъ
иборат буда, дарки маънои чунин калимаҳои мураккаб на ба ҳама даст
медиҳад, зеро робитаву таносуби ҷузъҳои ҳамнишиншуда, маҷҳулу
мавҳум ва, ҳатто, аз ақлҳо дуранд. Маҳз ҳамин лафзтарошӣ ва
муғлақбаёниву

печидагўйи

ўст,

ки

алҳол

бедилшиносон

ангуштшуморанд. Эшон, чун Мавлои Рум, дар вожаофарӣ то ҳадде
устоду мумтоз аст, ки масалан, бо ҳамнишинии вожаи ҷунун дар
маснавии “Ирфон” беш аз ҳаштод калимаи мураккаб сохта, бо вуҷуди он
ки таркиби луғавии забони тоҷикиро ғанӣ гардонидааст, лекин бо
сабаби қобили пазириш набудани бештари онҳо, яъне хосси услуби ў
будан, аксари онҳо дар фарҳангҳои мавҷуда ворид нашуда, ба ҳукми
вожаҳои матрук шомиланд. Чунончи, ба вожаҳои ҳамнишиншудаи
«ҷунун» нигаред: ҷунунтасвир, ҷунунтоз, ҷунунтимсол, ҷунунтироз,
ҷунунтўфон,

ҷунунтаҳрир,

ҷунунтабъ,

ҷунунҷушӣ,

ҷунунфурўш,

ҷунунфарҳанг, ҷунунхаёл, ҷунунхез, ҷунунҳимматон, ҷунунфитрат,
ҷунунҷуръат,
ҷунункада,

ҷунунангез,
ҷунункамолӣ,

ҷунунасар,
ҷунунлуъбат,

ҷунунбозор,

ҷунунмақсад,

ҷунунманзил, ҷунунниқоб, ҷунунэҳром, ҷунунпайкар ва ғ.
Дили танг аз тарабу фароғе дошт,
Бе димоғие ҷунундимоғӣ дошт. (с. 512)
***
Муфлисонро дар ин ҷунунбозор
Ғайри сайру сафар набошад кор (с. 368).
***
Шавқи вомондагон ҷунунтоз аст,
Ранг ҳар ҷо шикаст, парвоз аст (с. 368).
***
116

ҷунунбисмил,
ҷунунмоя,

Бо вуҷуди шикастаболиҳо
Нестӣ беҷунункамолиҳо (с. 710).
***
Эй ҳаво маҳмили ҷунунмақсад,
Ҳавасат ҷода, худсарит балад (с. 586),
***
Гашт аз безарӣ ҷунунпаймо,
З-ин ҷунунсоз беадабоҳанг (с. 733)
***
Соз ақлу ҷунунсавод ҳама,
Ғофил аз маъбуду маъод ҳама (с. 643).

Агар ба вожаҳои бо “хӯ” сохтаи Ҷалолуддини Рӯмӣ ва бо “ҷунун”
эҷодкардаи Бедил эътибор диҳем, мавқеи онҳо мухолиф аст, яъне дар
мисолҳои аввалӣ “хӯ” ҳамчун ҷузъи дуюми калимаҳо ҷойгузин шуда
бошад, вале дар мисолҳои дуюмӣ “ҷунун”

ҷузъи аввал мебошад ва

ҳамнишинии ҷузъҳо ба овози хатмшудаи вожа (садонок ва ё ҳамсадо)
вобаста аст.

Ба вожаҳои “ҷунун”-у “маҷнун” таваҷҷуҳу дилбастагии

Бедил бесабаб набуда, ба вазъи ҳолу аҳвол ва зиндагии шоир иртибот
дорад. Тавре ки муҳаққиқ Бобобек Раҳимӣ менигорад: “Суҳбату
мулоқотҳо бо Шоҳқосиму дигар дарвешон ба тарзи зиндагӣ ба фикру
андешаи Бедил бетаъсир намонд. Дар асари гуфтору кирдори дарвешон
ӯ низ дарвеш шуда буд. Ӯ низ ошиқ шуда буд, ошиқи маҳбубе, ки
вуҷудаш аз олами инсон бурун аст.” [Бобобеки Раҳим, 2009, 114].
Ин вазъи ҳолу маҷзубияти шоирро бо дарвешон устод Айнӣ низ
ёдовар шуда, қайд мекунад, ки "...вақте ӯ аз восояти хешу табор озод
шуда, аз Биҳор ба Деҳлӣ–ба як шаҳри бегона омад, тамоман ба тарзи
маҷзубон ва дарвешон зиндагӣ сар кард, ҳатто дар Деҳлӣ чанд гоҳ ба
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мақсади риёзати шоққа кашида аз таомхӯрии одӣ парҳез карда, дар як
шабонарӯз ба як мушт нахуди хом қаноат менамуд.”[Айнӣ, 1954, 13].
Ҳангоми мутолиаи осори Бедил, - бедилшинос Бобобеки Раҳим
барҳақ менигорад, - “...хонанда ба падидаҳои забоние бармехўрад, ки
назири онҳоро дар осори шоирони дигар камтар метавон дид. Корбурди
калимаҳои мураккаби серҷузъа, калимаҳое, ки аз се ва ё чортоӣ калимаи
сода иборатанд, аз ҷумлаи ҳамин гуна падидаҳо мебошанд. Қобили қайд
аст, ки ин навъи калимаҳо дар маснавиҳои шоир бештар ба назар
мерасанд. Чунончи, калимаҳои «мустақилнағмазо»,«буигулмаҳмил»,
«садфусунизҳор»,«сурхрўйталош»,«бунёдиандешасўз»,«баҳрункоҳдаст»,“
чамангулдастасоз»,«биёбонмаргнома»,«якшараризҳор»,«якнолаҷавлон»,
«муъамоидарёшикоф»,
«симузархез»,

«мавҷимайизҳор»,

«ёқутобуранг»,

«хунгаштаминқор»,

«беҳудипечутоб»,

беэътидолривоҷ»,

«туфонбаоламфикан»

ва

«худсарипеша»,

ғайраҳо

аз

ҳамин

қабиланд. Илова бар ин намунаҳо чанд мисоли дигарро дар дохили
матн низ метавон зикр кард.
Аз «Тилисми ҳайрат:
Шуд охир маҳмилорои тағофул,
Ҷарасбарноқабанд аз хандаи гул.
Кунун килки муҳаббатномаиршод,
Зи ҳаҷ рафагонаш медиҳад ёд.
Аз «Тури маърифат»:
Гараз ин кўҳсори симузархез,
Ҷаҳонерост оташдариҷигаррез.
Ҷиҳоти даҳр аз оинасофӣ,
Қиёматҷилварези синасофӣ.
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В-агар билфарз тамҳиди ҷудоист,
Ба рўиҳама даримижгонкушоист.
Аз «Муҳити аъзам»
Шаробе дуоламтасаввургудоз,
Адампарвари нашъаи имтиёз.
Саропо саракандагиҳавсала,
Қулоҳе нигун карда чунобила.
Сипеҳрам сувайдонасабкавкаб аст,
Гули домани субҳи бахтам шаб аст.
Баъзе аз муосирони Бедил, ки ба тасарруфот ва ихтироъоти вай дар
забони форсӣ ишораҳо карда, ўро ба ғалатгўӣ ва ҳатто надонистани ин
забон айбдор мекарданд, ғолибан, ҳамин хусусияти шеъри ўро низ дар
назар доштаанд» [Бобобеки Раҳим, 1993, 10-11].
Бояд гуфт, ки ба сабки ҳиндӣ (бедилӣ) адибони зиёд рў оварданд,
лекин нисбат ба Эрон дар қаламрави Хуросону Мовароуннаҳр сабки
мазкур пайравони бештар пайдо карда, як зумра шоирони тавоно ба ин
сабк гаравидаанд ва пайравони содиқи Бедил шуданд. Сабки мазкур дар
Варорўд то нимаи аввали асри XX идома ёфта, аз ҷумла, охирин
намояндагони шинохтаи сабки ҳиндӣ Нақибхон Туғрал (ваф. 1919) ва
Зуфархон Ҷавҳарї (ваф.1943) буданд.
Аз шоирони мовароуннаҳрии ҳамасри Бедил, ки дар доираи ду
сабк–ҳам хуросонӣ ва ҳам ҳиндӣ устодона эҷод карда, эътибору
эҳтироми хоссаро соҳиб гашта буд, Миробид Саййидои Насафӣ
мебошад.
Академик А. Мирзоев дар асараш «Сайидо ва мақоми ў дар
таърихи адабиёти тоҷик» оид ба забони осори Сайидо мухтасаран
таваққуф намуда, яке аз чаҳор вижагии хосси забони ўро дар
корбурди вожаҳои

мураккаби ба роҳи факки изофат ташаккулёфта
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нишон дода, чунин менигорад: «…бо роҳи факки (афтодани) изофат,
изофати

баргашта–пасопеш

гузоштани

муаянкунанда

ва

муайяншаванда (бештар барои ифодаи таъкид) ва якҷоя кор фармудани
калимаҳои мустақилмаъно бештар исми фоили вазнин, сифат ва дигар
калимаҳои мураккаб месозад: бепарвохироме, якшаҳрошиқхонабардўше,
бесурмамиҷгоне,

сафарнокардамардумдидае,

гармошночашме,

чаманмашшота, мағрурҷаллоде, насиҳатношунавгўше, кокулрабодўше
ва ғ.» [Мирзоев, 1947, 116].
Воқеан,

намунаҳои

зикрнамудаи

мавсуф,

ки

баъзеаш

аз

ҳамнишинии се-чор морфема, яъне вожаи мустақилмаъно ва морфемаҳои
шаклсоз ташаккул ёфта ва бори як ҷумларо бар дўш дорад, дар ҳақиқат,
аҷибу ғариб мебошанд ва дар боби калимасозӣ нодиранд. Зимнан,
мавриди зикр аст, ки перомуни баъзе вожаҳои се-чаҳор ва ҳатто
панҷҷузъаи шоир иддае аз пажўҳишгарон таваққуф намуда, онҳоро ба
ду-се калимаи содаву мураккаб таҷзия намудаанд[Ҳалимова, 2014, 119] ва
аз

ҷумла,

Х.

Камолов

вожаҳои

«сияҳбесурмамижгоне»

ва

«бебодарангине»-ро ба гунаи «сияҳ бе сурма мижгоне» ва «лаби бе бода
рангине»-ро дуруст мешуморад [Камолов, 2019, 75], ки, воқеан, назари
эшон моҳиятану мантиқан қобили пазириш аст.
Мусаллам аст, ки ҳар як жанри адабӣ ва мазмуну мавзўъ вожаву
истилоҳоти хосси худро дорад ва мусалламан услуби хосро тақозо
манамояд. Вобаста ба ҳамин осори Сайидои Насафӣ низ дар ду сабку
услуб эҷод шудааст. Бо вуҷуди он ки тақрибан бештари ғазалҳояш бо
забони содаву равон, яъне дар чаҳорчўбаи сабки хуросонӣ эҷод шудаанд,
лекин ҳамчунин ғазалҳое низ ба назар мерасад, ки бо суханбозиву
вожаҳои мураккаби се-чаҳорҷузъа ва, ҳатто, зиёдтар офарида шудаанд
ва шоҳиданд, ки ў бо сабки ҳиндӣ гаравидааст ва аз он баҳрабардорӣ
намудааст, ки ғазали зерин шоҳиди ин андеша аст:
Кабобам карда бепарвохироме, чашми майнўше,
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Қаланадрмашрабе, як шаҳр ошиқ, хонабардўше.
Мурассаъостин, гул дар гиребон, нозукандоме,
Мунаққашҷомае, заррикамарбанде, кулаҳпўше.
Бадан як пераҳан рўҳе, миён з-оби Хизр мавҷе,
Қади наззора муштоқе, пур аз хамёза оғуше.
Сияҳ бесурма мижгоне, лаби бебода рангине,
Нигаҳхомушгўёӣ, забонгўёи хомўше.
Мусофирпарваре, оромиҷоне соҳибидроке,
Гаҳе гармошночашме, гаҳе ошиқфаромўше.
Нигоҳи васлпайғоме, ба лаб имои дашноме,
Гаҳе гармошночашме, гахе ошиқфаромўше.
Чаман машшотаи банди қабо, сунбулҳаводоре,
Гули раъно кафи пое, қади кокулрабо дўше.
Ба худ мағрур ҷаллоде, назар бедом сайёде,
Баноҳақ теғзан дасте, насиҳатношунаво гўше.
Чу фикри Сайидо шўху чу тўтӣ нармгуфторе,
Забон фаввораи шаҳде, даҳон сарчашмаи нўше.
Ҷойи тазаккур аст, ки Сайидо дар ғазалҳое, ки дар пайравӣ ба
Соибу Бедил эҷод кардааст, ба қолабҳои вожасозии ҳиндии бостон (ҳ.б.)
мувофиқат мекунанд. Чунончи:
Қолаби амредита:
Ашкам зи дида пой ба рўям ниҳодааст,
Ин тифл рафта-рафта худобехабар шавад (Саййидо,172).
Бояд қайд намуд, ки ин шакли калимасозӣ, яъне такрор қолаби
нисбатан маҳдуд буда, дар осори ҳам Бедилу ҳам Сайидо ба нудрат ба
назар мерасад.
Қолаби двигу:
Рўзгоре кард Хусрав қасрҳои зарнигор,
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Хонае ширинтар аз занбўр натвонист кард. (Саййидо, 198).
Қолаби татпруша:
Ба ҳаққи чашми махмури худ, ай соқӣ, шаробам де,
Сияҳмасту туам, кай аз шаби одина метарсам? (Саййидо,243).
Қолаби двандва:
Саййидо, дар хонаи аҳли карам аз обу ҷуд,
Гар бувад гуфтушуниде, манъи дарбор асту бас
(Саййидо, 220).
Қолаби кармадҳорая:
Диламро бурда аз ҷо сарвқадде, нозукандоме,
Тани гулбарги насрине, муқашшар мағзи бодоме. (Саййидо,
350).
Оид ба вожаофарии шоир дар қолабҳои мазкур забоншиносӣ
шинохта Ҳасани Султон низ маълумот додааст [ Султон, 2019, 26].
Дар воқеъ, шоири инқилобӣ В. Маяковский таъкид менамояд, ки
кору пайкори инқилобӣ калимоти

инқилобиро тақозо мекунад. Аз

ҳамин ҷост, ки муҳити доираи косибону ҳунармандон, яъне табақаи
камбизоатон шоирро водор ва муваззаф

намудааст, ки ашъорашро

тавре ва дар сабке эҷод намояд, ки, аз як тараф, садои дили ҳамрозу
ҳамнишинашро инъикос намояд, ва, аз ҷониби дигар, ба доира ва
дараҷаи дарку фаҳмиши табақаи мазкур мувофиқ бошад. Ин вазъу
ҳолатро адабиётшинос Алии Муҳаммадии Хуросонӣ низ воқеъбинона
зикр мекунад, ки «Дар худ дард дид ва аз пайи ҷустуҷўйи дармон шуд.
Акнун дарди ў дарди ишқ не, балки дарди нобасомониҳои рўзгор ва
фош кардани иллатҳои муҳити зиндагӣ буд. Ҳамин аст, ки Сайидо
лирикаи сирф ишқиро ба лирикаи иҷтимоӣ табдил дод, ки таъсири
муҳити атроф дар он равшан мушоҳида мегардад… Агар ҷиддан ба
забони баёни

ин

суханвар аз табори ҳунармандон таваҷҷуҳ равад,

дармеёбем, ки ў танҳо побанди «сабки ҳиндӣ», ба хусус услуби Сойиб,
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набуда, дар ашъори худ ҳамчунон аз «мактаби вуқўъ», ки дар асри
ХVI ва аввали асри ХVII дар адабиётамон муддате арзи ҳастӣ дошт,
судҳо бардоштааст.» [Алии М., 2017, 11,14].
Дар ҳақиқат, агар дар маҷмўъ ба забони ашъори Сайидо таваҷҷуҳ
намоем, маълум мегардад, ки забони тамоми ашъори ў содаву оммафаҳм
буда, ба забони омиёна хеле қаробат дошта, аз таркибу ибораҳои рехтаи
мардумӣ,

зарбумасалу

бовариҳои

мовароуннаҳрӣ

фаровон

баҳрабардорӣ кардааст. Хусусан, чунин сабки баён дар «Баҳориёт»-и ӯ
хеле баръало ба назар мерасад.
Содагӣ ва ба забони зиндаи мардумӣ хеле наздикӣ доштани сабку
забони «Баҳориёт»- ро бо далелҳои зерин метавон собит намуд:
Аввалан, то ҷое, ки муҳаққиқ Саидзода З. Ш. зикр мекунад,
таркиби луғавии забони тоҷикиро тақрибан 60-70 фоиз вожаҳои
иқтибосии арабӣ ташкил мекунанд (дар осори илмӣ то 80 фоизро қайд
кардааст) [Саидзода, 2013], албатта, зиёдаравист, аммо дар таркиби
луғавии забони «Баҳориёт» корбурди иқтибосоти арабӣ хеле маҳдуд
буда, тақрибан дар ҳудуди 25 фоизро ташкил медиҳанд. Илова бар ин
онҳо вожаҳои арабии оммафаҳму маъмулӣ буда, асосан, аз як ё ду ҳиҷо
иборатанд. Аз қабили ақл, ҳад(д), вақт, ҳамд (ситоиш), хат (т), қадам,
асо, замон, охир, ҳазрат, қаҳт.
онҳо аз ҳамнишинии ду морфемаи

Вожаҳои мураккабе, ки

мустақилмаъно ташаккул ёфтаанд, танҳо ҷузъҳои 3-тои онҳо аз вожаҳои
арабӣ

(охируззамон,

зулҷалол,

адофаҳм),

4-тои

дигар

вожаҳои

ҷузъҳояшон омехта, яъне тоҷикӣ +арабӣ, арабӣ +тоҷикӣ буда, ҷузъҳои
56 вожаи мураккаби боқимонда аслан тоҷикии оммафаҳм мебошанд.
Нуктаи қабили таваҷҷуҳи дигар ин аст, ки вожаҳои мураккаби таркиби
луғавии «Баҳориёт», ки ҳам бо қолаби изофати билқалб // изофати
мақлубӣ

(шутурдил//дили

шутур,

шумнафас//

нафаси

шум,

бадзабон//забони бад, шербачча// бачаи шер) ва, асосан, факки изофат
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(жандафил,

дидадаро,

нуктадон,

кўҳнагург,

гургоштӣ,

погарон,

косапушт, чилланишин, шикамкалон, баднамо ва ғ.) ташаккул ёфтаанд,
ҳама равону оммафаҳм ва маъмулӣ мебошанд. Ё вожаҳои давандагӣ,
одамгарӣ,

масхарагӣ,

гармрўй,

шикамкалон, алочапон ва ғ. хосси

нутқи омиёнаанд.
Муҳаққиқ Садрӣ Саъдиев ҳам перомуни «Шаҳрошўб» таваққуф
намуда, ў низ оид ба забони ин асар ишораи ҷолибе дорад, ки меғўяд:
«…воситаҳои тасвири бадеии шаҳрошўби Сайидо забон ва низоми
образҳои онро аз қайди анъана тамоман берун оварда, ба он тозагию
таровати куллӣ бахшидааст» [Саъдиев, 1985, 252].
Ҳамин тариқ, аз таҳлилу баррасии иҷмолии «Баҳориёт» бармеояд,
ки достони мазкур барои « … ба тарзи сабуку шавқангез баён кардани
матолиби ҷиддии ахлоқиву иҷтимоӣ» [Субҳон, 1918, 31] ва, тибқи
эътирофи худи шоир: «Дафъи малол то шавад аз табъи мардумон» бо
забони хеле содаву сабки равон ва моломол аз дурдонаҳои забони
мардумӣ эҷод шуда ва бо дарназардошти забону сабки баён месазад, ки
онро ба сабки омиёнаи мовароуннаҳрӣ ва аз лиҳози муҳтавою банду
баст дар радифи осори бачагона (бо вуҷуди ихтилофи назари
адабиётшиносон) ворид намуд.
Баъди ду-се аср, яъне аз асри XIX ба баъд тадриҷан сабки нигориш
маҷрои навро касб кард. Тамоюли демократикунонии забон ба миён
омад ва аҳли қалам ба соданависӣ рў оварданд. Лекин бо вуҷуди он ки
шоирону нависандагон аз мулақбаёнӣ ва печидагўӣ дурӣ ҷуста бошанд
ҳам, лекин дар мавридҳои зарурӣ ва муносиб эшон вожаофарӣ
намудаанд, ки инро дар мисоли осори аҳли адаб ба хубӣ дида метавонем
ва дар ин замина осори устод Айнӣ ва шодравон Лоиқ Шералӣ намунаи
барҷаста буда, аз ҷумла, ба вожаҳои мураккаби офаридаи эшон назар
меандозем.
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Воқеист, ки ҳар як адиби нуктасанҷ вожаофар аст. Чунончи, устод
Айнӣ низ дар таълифи «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик» вожаҳои
фоҷиагоҳ, аламманзил, даҳшатсамара-ро эҷод намудааст, зеро ки
«Калимаҳои мавҷудаи забонамон барои ифодаи маънои дилхоҳ
нависандаро қаноат кунонида натавонистаанд. Бинобар ин, ў дар
асоси қоидаи маъмул калимаҳои нав сохтааст. Аҳамияти калимаҳое, ки
Айнӣ сохтааст, на фақат дар он аст, ки ба воситаи онҳо мақсади худро ба
тарзи дилхоҳ равшану барҷаста ифода мекунад, балки дар он ҳам
мебошад, ки ба захираи луғавии забони мо дохил шуда, онро такмил
додаанд.» [Ғаффоров, 1997, 89].
Ё ин ки дар доираи 10-15 ғазали шодравон Лоиқ вожаҳои
мураккаби зерин ба мушоҳида расид: ҷаҳоншинос, дилноманавис,
сахтпаймон,

сустпаймон,

кафандуздон,

хуморолуда,

ҷонфишон,

меҳнатзода, қуллапаймо, соғарзада, буҳтоннавис, роҳпаймо, ишқнома,
каҷдорумарез,

ҷангҷӯш,

зиндасағиру

мурдакабир,

асошикаста,

сангрӯ,

ситорасӯхтагон,
хушкнон,

сангкӯб,

зиндағарибу

хушкҷон,

сангҷон,

пӯстғафсӣ,

мурдаҷабин,

камаршикаста,
мошинфурӯш,

дарёхурӯш, мурдахун, кафандӯз, байтулғазал, сухансоз, шишаҷон,
душманнасак,

дустнамо,

хунинкафан,

байтушшараф,

байтулҳазан,

маҳалбозӣ, дағалбозӣ, мардумомез, шеърборон ва ғ.
Бешак, зиндаёд дар боби суханофарӣ фарзонаву мумтоз буда, дар
ин самт меъёру суннат ва таносуби маъноии ҷузъҳои вожаҳои муракаб
ҷиддан мадди назар гирифта шудааст ва чун бурҳони қотеъ ба шеъри
зерин таваҷҷуҳ фармоед, ки дар он даҳ вожаи мураккаби аҷибу ғариб
офаридааст, ки ҳамнишинии ҷузъҳо хеле шинаму муносиб ва маънову
муҳтавои онҳо ҷолибу нишонрас мебошанд:
На Сосон, на Кӯшони миллат шудем,
Адӯи Сурӯшони миллат шудем.
Ҳама об андар даҳон будаем,
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Яке деги ҷӯшони миллат шудем.
Забон пур зи ҳарфу даҳон пур зи кафк,
Яке пурхурӯшони миллат шудем...
Агар хуни ангур мехӯрдаем,
Зи хунобанӯшони миллат шудем.
Зи ҷомасафедон напазируфта панд,
Сияҳҷомапӯшони миллат шудем.
Агар табли озодӣ мекуфтем,
Зи пунбабагӯшони миллат шудем.
Агар охир чу дидем ҳеҷему пуч,
Зи нарговдӯшони миллат шудем.
Ҷаҳидем боре чу бабри яла,
Сипас мурдамушони миллат шудем.
Насиҳатниюше набудем бас,
Ки лаънатниюшони миллат шудем.
Бикардем хоки Ватан пур зи наъш,
Ҷанозафурӯшони миллат шудем. (Лоиқ, 2008, 418).
Аз таҳлилу баррасии морфемаҳо бармеояд, ки тавассути сохтани
вожаҳои нав ба асоси меъёру қоидаҳои дар тўли таърих ташаккулёфта
сурат гирифта, ҳамнишинии онҳо на ба таври сунъиву иҷборӣ, балки аз
рўйи таносуби маъноӣ анҷом ёфтааст. Шаклгирии вожаҳои мураккаб, аз
як тараф, чи ба асоси формулаҳои “роста”ва“чаппа” (ифодаҳои Ш.
Рустамов ва М. Ҳ. Султон) сурат гирифта бошад, аз ҷониби дигар, дар
ташаккули силсилаи вожаҳои мураккаб меъёру қонунияти шабеҳияту
тақлид (аналогия) низ мавқеи хос дошта ва ҷойи зикр аст, ки корбурди
вожаҳои мураккаб нисбат ба таркибу ибораҳои муродифашон дар шеър
муассиру хотирмон ва муҷазу шинам мебошанд.
Албатта, дар ҳамнишинии морфемаҳо аҳёнан меъёршиканӣ ва
ҳанҷоргурезӣ низ ба мушоҳида мерасад, ки ин амал вобаста ба тақозои
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шеър, яъне ба хотири вазну қофия ва ё бадоҳатан барои ифодаи андеша
(махсусан, Мавлоно ҳангоми рақси самоъ) сурат гирифтааст. Дар
маҷмуъ, морфемаҳо (чи калимасозу чи шаклсоз) дар вожаофарӣ мавқеи
муҳим дошта, дар такмилу ғанӣ гардонидани захираи луғавии забон
нақши аввалиндараҷа доранд.
2.5. Ҳамнишинии унсурҳои номсоз
Ономастика, ки маҷмўи номҳои гуногуни хосро фаро
мегирад, тавассути ҳамнишинии унсурҳои мухталиф номҳои нав ба
нав сохта шуда, бад-ин васила дар ғанӣ гардонидани таркиби
луғавии забон саҳми чашмрас дорад. Хусусан, дар ин самт
ҳамнишинии унсурҳои номсози

антропонимӣ хеле мухталифу

печида ва ҷолиби таваҷҷуҳанд.
Антропонимика маҷмўи номҳои хосси одамон буда, ному насаб,
тахаллус, лақаб, унвонҳои ифтихорӣ, шаклҳои кўтоҳшуда ва сохтаи
номҳоро дар бар гирифта, онҳо, пеш аз ҳама, дар заминаи
апеллятивҳо (вожаҳои муқаррарӣ, исмҳои ҷинс) пайдо гардида,
аксарият

бо

мурури

замон

гоҳҳо

алоқаи

худро

бо

асоси

пайдоишашон гум карда, ҳамчун аломатҳои номӣ, нишонаҳо боқӣ
мемонанд [Юркенас, 1979, 1].
Аз

рўйи

характеру

хусусияти

апеллятивҳо

хусусияти

ирсии

антропонимҳоро муайян кардан мумкин аст. Дар ин робита, пеш аз ҳама,
номҳои анъанавии бостонӣ дар муқоиса бо номҳои иқтибосии дар зери
эътиқодмандии динӣ ё таъсири маданияти халқҳои дигар азхудшуда,
инчунин номҳое, ки пайдоишашон ба ин ё он ҷараёни инкишофи
фарҳангиву иҷтимоии ҷамъият (таърих, сарнавишт, дину мазҳаб, урфу
одат, расму русум, муҳити атроф, сатҳи фарҳангиву вазъи

сиёсиву

иҷтимоӣ) вобастагӣ доранд, мавқеи ҷудогонаро ишғол менамоянд
[Исаева, 1986, 11-12].
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Масъалаи баррасии ҳамнишинии унсурҳои номсоз собит менамояд,
ки ҳангоми ҳамнишинӣ мансубияти забонӣ, ҷинсият, маънову муҳтаво,
ҳамоҳангӣ

нақши асосӣ дошта, на ҳар унсур ба дилхоҳ вожаи номсоз

ҳамнишин шуда метавонад, яъне ҳамнишинӣ ҳамон вақт сурат мегирад, ки
агар байни вожаҳои номсоз ошноие вуҷуд дошта бошад.
Дар ном одатан ҳамнишинии дохилӣ (фонетикӣ, лексикӣ-семантикӣ,
лексикӣ-наҳвӣ) мушоҳида шуда, он гурўҳи номҳои сода, сохта ва
мураккабро дар бар мегирад.
Дар номҳо мисли вожаҳои муқаррарӣ ҳодисаҳои савтӣ рух
медиҳанд. Ҳодисаи савтӣ ба хотири осониву равонии талаффузи овозе
дар калима рўй медиҳад ва аз ин хотир овозе бо овози мувофиқи худ
ҳамнишин мешавад. Дар ном тамоми намудҳои ҳодисаҳои савтиро
мушоҳида кардан мумкин аст. Дар таркиби ном баъзе овозҳо ба туфайли
хусусиятҳои талаффузи соҳибномҳо ба овозҳои дигар табдил меёбанд
(табдилёбӣ- Усмон >Исмон, Умед >Имед, Ҳаҷир < Ҳучеҳр, Райим < Раҳим,
Рисқӣ – Рисхӣ < Ризқ, Аллаҳёр//Оллоҳёр, Аллақул //Оллоқул // Облоқул <
Аллаҳқул; Отар//Отур//Одар//Озар; Мануш//Маниш(а) //Манижа), ду
овози ҳамшафат ба ҷойи ҳамдигар меоянд (ҷойивазкунӣ-Назрӣ > Нарзӣ,
Сикандар – Искандар,Нарзӣ < Назрӣ, Нарзулло <Назрулло), ду овози ба
ҳам муқобили ҳамшафат якеро ба худ монанд мекунад (монандшавӣМағфират - Махфират, Бег-Бек, Пошшохон <Подшоҳхон), дар байни ду
овози ҳамҷинс овози муқобиле меафзояд (афзоиш-Зиёвулҳақ<Зиёулҳақ,
Исомиддин<Исои дин, Асомиддин< Асои дин), Атовилло<Атоуллоҳ
“атои аллоҳ”) ва ё аз ду овози ҳамҷинс яке коҳиш меёбад (коҳишёбӣПочо<Подшоҳ),

Абдулло(ҳ),

Шозим<Шоҳазим,

Басалӣ<Бобосолеҳ,

Аллаёр<Аллаҳёр).
Гоҳе дар як ном якчанд ҳодисаи савтӣ мушоҳида мешавад. Чунончи,
дар номи Адҳам ҳодисаи табдилёбӣ, ҷойивазкунӣ ва коҳишёбӣ дида
мешаванд: Аввал, ба сабаби душвории талаффузи пайвасти “дҳ” овози
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“д” ба “т” иваз мешавад (Атҳам), дуюм, “тҳ” ҷойиҳамдигарро иваз
мекунанд (Аҳтам), сеюм, “ҳ” коҳиш меёбад (Атам); Дар номи Фаридун
низ аз ҳодисаҳои савтӣ ҷойивазкунӣ, коҳишёбӣ ва афзоиш ба назар
мерасад:Фаридун//Афридун (ҷойивазкунии фа) – Офаридун (афзоиши о) –
Офардун (коҳишёбии и). Баъзе номҳо то ба дараҷаи як ҳиҷо коҳиш
меёбанд: Мамурод ( коҳишёбии “уҳамм”
Абҷабор (коҳишёбии

ва “д” азномиМуҳаммад),

“ду” ва “б” аз номи Абдуҷаббор), Шозим<

Шоҳазим, Мўбар< Муътабар. Гоҳе аз 2 номи алоҳидаи бутун дар
натиҷаи коҳишёбӣ номи якшакла ҳосил мешавад: Мўтар (аз Муаттар
ё Муътабар) ва ёаз як номи бутунду номи коҳишёфтаи гуногуншакл:
Мўтар, Мўбар (аз Муътабар/Муътабар).
Номҳои сохтаву мураккаб таркибан аз вожаҳои аслӣ ва иқтибосӣ,
ки бештарашон арабӣ ва туркианд, ташаккул ёфтаанд.
Дар антропонимия на ҳама боигарии аффиксҳо мустаъмаланд. Дар
номгузорӣ, асосан, бо формантҳои антропонимӣ (-бӣ (-вӣ), бал-, бо-,-диз,
-ида, -иза, -ила, -ния, ма-(-ма), мама-, мат-(-мат) // мад-) бо пешванду
пасвандҳои оммоморфемавии исму сифатсоз (-а, -ак, -ӣ, -он(а)),
пасвандҳои исмии макону фаровонсоз (-истон, -он (-ён) –зор(а), -шан, гон, -лох), шахссозу маънисоз (-бон, -ор, -гор) пасвандҳои сифатсоз (-о, вар, -ваш, -гин(а), -гун(а), -нок, -ук, -ина) ва гоҳо бо пасванди сифати
феълӣ (-анда), бандаки аористсоз (-ад, -ам), пешвандҳои исму сифатсоз (ҳам, -ба, -бе)
сифатҳои

сохташавии ном маъмул буда, бештари номҳо исму

сохта

ва

феълҳои

атропонимшуда

мебошанд,

ки

бо

ҷузъҳояшон дар ҳамоҳангиву ҳамнишинӣ созгор омадаанд: Сабза,
Хотира // Хатира, Чилла, Рўза, Тоҳира, Шоиста; Барфак, Бегак, Мардак;
Ёфтак, Назрак; Сангча, Сангин, Ромин; Маҳдӣ, Балхӣ, Яздонӣ, Зебӣ;
Гулзор, Гулшан, Мижгон, Меҳргон, Девлох; Гулистон, Шабистон,
Дастон, Талбон, Мардон, Пирон, Ҷонон, Даврон, Яздон; Хандон, Бадахшон,
Ҳурон, Тобон; Меҳр(у)бон; Рафтор, Ёдгор; Девона, Шукрона, Мастона,
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Басона, Ягона, Ҷонона; Доно, Доро, Тавоно, Зебо; Аламнок; Маҳваш,
Тоҷвар, Сарвар; Гулгун, Шабгин; Нозук; Барфина, Ганҷина, Зарина,
Зулфина, Рамина, Раҳмина; Сабрина, Сабзина, Рамзина, Таҳмина; Басанда;
Гулгуна, Гулзора, Мижгона, Рахшона // Рухшона, Ҳуронвӣ, Миронбӣ,
Нурия, Балхия, Лутфия, Ҳурия, Рисқия, Шаҳрия, Ум(м)ия, Аҳлиён;
Раббонӣ; Бедимоғ, Ҳамдам; Баноз, Банор, Беғубор; Истад, Истам, Монад
[Аюбова, 2013, 89-94].
Омили пайдоиши формантҳои антропонимӣ, асосан, коҳишёбии
вожа ва пасвандҳои матрукшудаи тадриҷан хусусияти калимасозии
хешро гумкарда мебошанд, ки айни ҳол танҳо хушоҳангиву ҳамрадифии
номро таъмин менамоянд: Мадалӣ, Мараҷаб, Мадамин, Мамарўзӣ,
Матмурод, Матқобил, Бониёз, Бомурод, Шомат, Қулмат, Гулмат;
Бивалия, Бифотима, Гулбӣ, Норбӣ, Моҳбӣ // Моҳвӣ, Почовӣ, Вижон//
Виҷон//Ҷонвӣ, Моҳида; Рамзила, Нозила // Назила; Сарвиза; Зарния;
Комдиз, Рамдиз, Шабдиз.
Номҳои

мураккаб тарзи сермаҳсултарини калимасозии типи

мураккаб ба шумор рафта, миқдори бештари номгузории тоҷиконро
ташкил мекунанд ва ба таври аниқу равшан анъанаи номгузории
мардуми тоҷикро дар худ инъикос менамоянд. Ба номҳои мураккаб
бештар типи тобеъ хос буда, бо роҳҳои гуногун ташаккул ёфтаанд.
Мураккабот ба мисли калимасозии лексикаи апеллятивӣ, пеш аз ҳама, бо
роҳи грамматикӣ сурат гирифтааст. Дар байни онҳо номҳои дуҷузъаву
сеҷузъаи аз вожаҳои асливу иқтибосӣ бо миёнванд ва воҳидҳои
фразеологии озод сохташуда назаррас мебошанд. Унсурҳо дар таркиби
ном шакли зоҳирӣ набуда, мафҳуми мустақилеанд, ки аз маънои аслии
худ об хўрда, аз рўйи мувофиқату ҳамнишинӣ ҷой гирифта, мансубият,
тааллуқдорию тобеият, меҳру эътиқод ва итоаткориро ба номи асосӣ
мефаҳмонанд.
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Ҷузъҳои антропонимии бег//бек, бой, мир, хўҷа, эл, эр, эш, қул фақат
хоси номҳои мардона бошанд, ҷузҳои бону, бибӣ, бегим, моҳ, нисо, ой,
ойим, почо // пошо, қиз танҳо хоси номи занонаанд. Ҷузъҳои нор, хон,
хол, ҷон, гул, султон, шо(ҳ), ой барои ҳар ду ҷинс истифода шудаанд:
Сайид/-қул, -бек, -бой, -хўҷа, -хон, -шо(ҳ),-ҷон, -тўра; Бой-, Бек-, Мир-,
Хўҷа-, Эл-, Эш-, Эр- /назар (мардона); Назир/-бибӣ, -бегим, -гул, -мо(ҳ), почо, -хол, -қиз, -ҷон; Меҳри /-нисо, -хон, -бону, -ҷон, -хол, Моҳрухсор,
Почохол, Пошохон, Норгул, Гулрух, Холнисо (занона). Ҳангоми истифода
аз ҷузъҳои муштарак яке аз ҷузъҳо ё ҳар ду ҷузъ ифодаи мафҳуми
ҷинсиятро ба уҳда гирифтааст. Чунончи, агар дар номҳои Гулмурод,
Холмурод, Норқул, Шосултон вожаҳои мурод, қул, султон ифодаи
ҷинсиятро иҷро кунанд, дар номҳои Гулбибӣ, Гулнор, Бибихол, Шосанам
ифодаи ҷинсиятро вожаҳои бибӣ, гул, санам ба уҳда гирифтаанд. Дар
номҳои Саидбек (мардона) ва Саидабегим (занона) ҳар ду ҷузъи номҳо
дар алоҳидагӣ ҷинсиятро ифода кардаанд. Дар номи Саидабегим ҷинсият
бо иловаи пасванди -а ва -им амалӣ шудааст. Гоҳе номҳои мураккаби
шаклан ягонаи ба ҳар ду ҷинс муштарак низ вомехўранд. Номҳои
мураккаби Нусратхон, Шосултон, Бўстонxон, Давлатҷон, Иззатхон,
Мукаррамхон, Менглихон, Мунаввархон, Бўрихон, Нурхон, Нурхол,
Ҷонбахш, Балаҷон барои ҳар ду ҷинс баробар истифода мешаванд.
Дар номгузорӣ ҳолатҳои бисёре мушоҳида мешаванд, ки дар онҳо
унсурҳои номсоз ҳамнишинии яктарафа дошта, ҷузъи аввал ё дуюми
номро ташкил медиҳанд. Ба рух додани чунин ҳолатҳо, пеш аз ҳама,
хусусияту қонуниятҳои забонӣ
арабӣ

вожаҳои

абд,

абу

сабаб шудаанд. Чунончи, дар забони
(мардона),

умм

(занона),

зайн,

зул

(муштарак)вобастаба маънову оҳангҳамеша ҷузъи аввали номро ташкил
медиҳанд. Аз ин рў, дар забони тоҷикӣ низ дар номҳои бо ин унсурҳо
сохташуда хусусияти ҳамнишинии вожаҳои забони арабӣ риоя шудаанд:
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Абд-:

Абдуллоҳ, Абду(л)ваҳҳоб, Абду(л)ғаффор, Абду(л)карим,

Абду(л)қосим,

Абду(л)фаттоҳ,

Абдулҳай,

Абдумалик,

Абдунабӣ,

Абдурасул, Абдураҳим, Абдурашид, Абдураҳмон, Абдусамад, Абдусамеъ,
Абдуxалил, Абдухолиқ, Абдусаттор, Абдураззоқ, Абдурауф, Абдурозиқ,
Абдуҷаббор (мардона);
Абу//Абул-: Абўабдулло, Абўалӣ, Абўбакр, Абўмансур, Абўмуслим,
Абўсаид, Абўтолиб, Абўҳаниф, Абулқосим (мардона);Зайн-: Зайналобидин
(мардона), Зайнура (занона);
Зул-: Зулфиқор (мардона), Зулхумор, Зулқаъда, Зулҳиҷҷа (занона);
Ум(м)-: Ум(м)култум //Ум(м)кулсум, Умгулсум (занона).
Ба номҳои мураккаби бо артикли «ал» суратёфта бештар кунияву
лақабҳои мустақиман аз арабӣ иқтибосшуда ва аз рўйи қолабҳои
кунияву лақабсоз ташкилёфта, ки дар антропонимияи тоҷик тадриҷан
мақоми номи шахсиро гирифтаанд, дохил мешаванд ва ин гурўҳ аз рўйи
қолабҳои муайян сохта шудаанд. Талаффузи артикл вобаста ба ҳарфҳои
шамсиву қамарӣ тағйир меёбад. Вале дар антропонимияи тоҷикӣ
нисбати номҳои аз рўйи ин қолабҳо сохта шуда на ҳамеша ин қоида риоя
мешавад: Дар аксари онҳо вобаста ба хусусиятҳои талаффузи маҳал, ки
ҳамнишиниро ба бор меоранд, ҳодисаҳои савтии коҳишёбӣ, табдилёбӣ
ва гоҳе афзоиш рўй медиҳад: Абд + ال
Абдулҳай,

Абду(л)карим,

Абду(л)восит,

(ал // ул) + ном (Абдуллоҳ,
Абдуғаффор,

Абдувалӣ;

Абдуносир, Абдусамеъ, Абдусаттор, Абдураҳмон), Ном + ( الуд // ид) +
дин

(Фахруддин,

Нуриддин,

Асли(д)дин,

Асоми(д)дин,

Зайни(д)дин,

Исоми(д)дин, Исломи(д)дин, Мирзому(д)дин, Садриддин, Фахри(д)дин,
Ҷамолиддин, Шамси(д)дин), Ном + ( الул // ил) + оллоҳ (Нурулло(ҳ),
Маҳмадулло(ҳ), Лутфулло(ҳ), Назрулло(ҳ), Хайрулло(ҳ), Файзулло(ҳ),
Фахрулло(ҳ), Шамсулло(ҳ), Ном + (الал) + ном (Зайн(ал)обидин), Аб +
(الул) + ном (Абулқосим). Гоҳо дар байни ду ҷузъ пеш аз артикли ( الал)
вобаста ҳодисаҳои савтӣ ва қонунияти морфологӣ
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афзоиши овозҳои

«м», «в» рух медиҳад, ки дар байни ду овоз

вазифаи миёнванд

(интерфикс)-ро иҷро менамоянд: Асомуддин // Асомиддин (Асо + м +  ال+
дин) < Асои дин, Исомуддин // Исомиддин (Исо + м + ال+ дин) < Исои
дин, Мирзомуддин // Мирзомиддин (Мирзо + м +  ال+ дин) < Мирзои дин,
Зиёвулҳақ (Зиё + в+  ال+ ҳақ) < Зиёулҳақ, Атовилло(ҳ)(Ато+в + ال+аллоҳ)
< атои Аллоҳ.
Унсурҳои арабии сайид, сахӣ, соҳиб, нор, нур, Муҳаммад, раҷаб ва
форсӣ-тоҷикии бек, дўст, хол, шер, гул гоҳе дар аввал ва гоҳе дар охир
ҷой гирифтаанд, вале ҳамнишиниҳо бетартибона набуда, интихобӣ
мебошанд. Чунончи, вожаи сайид бо номҳои Бурҳон, Ҷаъфар, Алӣ, Бегим,
Раҷаб ва формантҳои антропонимии -қул,-бек -бой,-хўҷа,-хон,-шо(ҳ),ҷон,-тўра фақат дар аввал ояд (Сайидбурҳон, Сайидҷаъфар, Сайидалӣ,
Сайид/-қул, -бек, -бой, -хўҷа, -хон, -шо(ҳ), -ҷон, -тўра (мардона), бо
калимаи
Муҳаммад

нур танҳо дар охир ҷойгузин аст (Нурсайид), бо вожаи
ҳам

дар

аввал

ва

ҳам

дар

охир

ҳамнишин

шудааст(Сайидмуҳаммад~Муҳаммадсайид). Ва ёҷузъи бекбо зод танҳодар
аввал ояд (Бекзод), бо номҳои Азим, Ато, Амир, Барот, Давлат ва
монанди инҳо фақат дар охир ҳамнишин мешавад ва чи дар талаффуз
ва чи дар навишт табдили овози ҷарангдори “г” ба беҷаранги “к”
мушоҳида мешавад: Азимбег // Азимбек, Атобек, Амирбек, Баротбек,
Боғибек, Давлатбег // Давлатбек, Зафарбек, Зуҳурбег // Зуҳурбек,
Иброҳимбек, Козимбек, Лочинбек, Ҳайдарбек. Ҷузъи бек бо баъзе номҳо аз
қабили Алӣ, Мирзо, Назар, Султон, Муҳаммад ҳамнишинии дутарафа
(пасу пеш) ташкил кардааст. Бегалӣ // Бекалӣ~Алибег // Алибек, Бегмирзо
// Бекмирзо ~ Мирзобег // Мирзобек, Бегназар // Бекназар~Назарбег //
Назарбек,
Бекмурод~Муродбек,Бексултон~Султонбек,Бегиҷон~Ҷонибек,Бекмуҳамм
ад//Муҳаммадбек(мардона).
Ба ҳамнишинии ҷузъҳои дигар низ дар номгузорӣ таваҷҷуҳ кунед:
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Ҳамнишинии яктарафа: -бону: Маликабону, Сахибону, Шаҳбону,
Моҳбону (занона); -гул: Ашўргул, Идигул, Муродгул (занона); -дин:
Айниддин,

Бадриддин,

Қамариддин,

Зикриддин,

Назриддин,Садриддин,Салоҳиддин,

Тоҷиддин,

Шамсиддин,

-духт

Шаҳобиддин

(мардона);

Ҳилолиддин,

(занона):

Зафардухт,

Шаҳдухт, Ирондухт; Дур-: Дурнисо, Дурҷамол; Дўст-: Дўстмурод,
Дўстмуҳаммад//Дўстмат

(мардона);

-иён

(насабсози

муштарак):

Нодириён, Сомониён; -ӣ: Идӣ, Раббонӣ (мардона); -зода (насабсози
муштарак): Мирзозода, Шаҳзода; -қул: Мирзоқул, Норқул (мардона);
Моҳ-: Моҳбону, Моҳрў, Моҳрухсор (занона); -моҳ: Ашўрмоҳ, Идимоҳ
(занона); Муҳаммад-: Муҳаммаднабӣ, Муҳаммадрасул, Муҳаммадрабӣ,
Муҳаммадиброҳим, Муҳаммадҳусейн, Муҳаммадсахӣ, Муҳаммадраҷаб //
Маҳмадраҷаб // Мамадраҷаб // Мамараҷаб; -муҳаммад: Тошмуҳаммад //
Тошмат; -назар: Мирназар, Соҳибназар, Элназар, Эшназар, Эрназар; нисо: Аҳлинисо, Баҳринисо, Нуринисо, Ойнисо, Ҳуринисо, Тоҷинисо,
Холнисо (занона); Нор-: Норхол, Норҷон (занона), Норқул, Нормурод
(мардона); Нур-: Нурназар, Нурсайид (мардона), Нурпочо, Нуринисо
(занона);

-набӣ:

Ғуломнабӣ,

Муҳаммаднабӣ

(мардона);

-оллоҳ:

Муродулло(ҳ), Неъматулло(ҳ), Хайрулло(ҳ), Зикрулло(ҳ), Сайфулло(ҳ),
Ҳабибулло(ҳ), Шукрулло(ҳ), Файзулло(ҳ), Абдулло(ҳ) (мардона); -пур
(мардона): Олимпур, Нодирпур, Салимпур, Багпур, Шаҳпур; Сахӣ-:
Сахидод

(мардона);

Сахибону

(занона);

Соҳиб-:

Соҳибдавлат,

Соҳибназар (мардона),Соҳибҷамол (занона); Хол-: Холназар, Холмурод,
Холдор (мардона); Холнисо, Холқиз (занона); Шер-: Шермуҳаммад //
Шермат (мардона);
Ҳамнишинии дутарафа: Али-//-алӣ: Алишер~Шералӣ, Ҳайдаралӣ ~
Алиҳайдар, Алиназар ~ Назаралӣ; Биби-//-бибӣ:Бибиҷамол~Ҷамолбибӣ,
Руқиябибӣ // Руқиябӣ ~ Бибируқия // Бируқия; Гул-//-гул: Гулмурод
(мардона) // Муродгул (занона), Гулназар (мардона) // Назаргул (занона),
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Гулмирзо~Мирзогул
Санамгул,

(мардона);

Гулҷамол~Ҷамолгул,

Ҳаётгул~Гулҳаёт(занона);Моҳ-//-

Гулнор-Норгул,

моҳ:Моҳсафар~Сафармоҳ;
Ниёзмуҳаммад;

Гулсанам-

Муҳаммад-//-муҳаммад: Муҳаммадниёз ~
-почо//-пошо:

Давлатпочо//Давлатпошо,

Нурпочо(занона); Раҷаб- // раҷаб: Раҷабалӣ // Алираҷаб; Сайид-//-сайид:
Сайидмуҳаммад//Сайидмаҳмад//Сайидмамад//Сайидмат~Муҳаммадсайд
// Маҳмадсайид // Мамадсайид; Хол-//-хол: Холдона//Донахол//Донохол;
Хон//хон:

Хонсултон~Султонхон,

Хоналӣ~Алихон

(мардона);

Хўҷа//хўҷа: Назархўҷа//Хўҷаназар, Хўҷамурод//Муродхўҷа; Шо-//-шо:
Шодавлат~Давлатшо; Ҷон-//-ҷон: Аҳмадҷон ~ Ҷонаҳмад, Муҳаммадҷон
// Маҳмадҷон // Мамадҷон ~ Ҷонмуҳаммад // Ҷонмаҳмад // Ҷонмамад.
Номҳои ғайримустақиму

номҳои омехта ва кўтоҳшуда бешубҳа

маҳсули эҷоди мардуми мусулмони ғайриараб мебошанд, ки ҳар яке
хусусиятҳои хешро дороянд. Номҳои омехтаи таркибан арабиву туркӣ,
ки ба номномаи тоҷикӣ асосан ба воситаи халқи ўзбек ворид
гардидаанд, аз рўйи қонунияту ҳамнишинии забони узбекӣ сурат
гирифтаанд: Амирқул, Мирқул, Эшниёз, Эшмурод, Ойҷамол, Маҳрамқиз,
Эгамурод, Элмурод, Тошмуҳаммад // Тошмат, Улҷамол.
Унсурҳои аб-, абд-,-аллоҳ (оллоҳ), -дин, асосан, бо калимаҳои арабӣ
ҳамнишин мешаванд.
Калимасозии лексикӣ-наҳвӣ ба антропония низ хос мебошад. Он,
асосан, бо роҳи ба калимаи мураккаб табдил ёфтани ибораҳои изофии
антропонимӣ ё ба тарзи дигар гўем, аз ду реша бо инфикси (миёнвади)
"и" сохта шудаанд: Бахтиёр, Бегиҷон~Ҷонибек, Боғибек, Васлибек, Ёрибек,
Додихудо, Панҷимурод, Рўзимурод, Чориқул, Шоҳимардон; Амригул,
Аҳлинисо, Аслигул, Боғигул, Бахтинисо, Гулизор, Ёринисо, Зебинисо,
Моҳинав, Рўзигул, Савринисо, Тоҷинисо, Файзигул, Хайринисо, Ҳуснигул,
Мавҷигул.
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Гурўҳи номҳои мураккаби тобеи бевосита аз ду реша сохташуда низ
вомехўранд: Бобомурод < бобои Мурод, Дўсталӣ < дўсти Алӣ,
Дўстмуҳаммад < дўсти Муҳаммад, Ризомуҳаммад < ризои Муҳаммад,
Соҳибкамол < соҳиби камол, Назаралӣ < назари Алӣ, Ғуломнабӣ <Ғуломи
Набӣ (яъне Муҳаммад), Ғуломакбар < Ғуломи Акбар (яъне Худо); Занона:
Гулнор < гули нор, Соҳибҷамол < соҳиби ҷамол, Гулбаҳор < гули баҳор,
Гулҷаҳон < гули ҷаҳон, Нурҷаҳон < нури ҷаҳон.
Номҳои мураккаби
воҳидҳои таркибӣ ва

ҷузъҳояшон мақоми устувор доштаи аз

фразеологии озод сохташуда низ каму беш ба

назар мерасанд: Гулбаноз, Гулбадаст, Гулбабоғ, Гулбанисо, Гулбатабақ,
Босадалам.
Номҳои аз се ҷузъ иборат низ вомехўранд, ки, асосан, бо роҳи ба
номҳои мураккаби дуҷузъа (тоҷикӣ ва рехтаи арабӣ) ҳамроҳ шудани
ҷузъҳои сермаҳсул сохта шудаанд: Бибинорхумор < Бибинор + хумор,
Шоҳзодамоҳ < Шоҳзода + моҳ, Шоҳзодахон < Шоҳзода + хон,
Мадаминбек < Мадамин + бек, Мирзомуҳиддин < Мирзо + муҳиддин,
Ҷондорбек < Ҷондор + бек, Сайнуриддин < Сай + нуриддин, Чоршамбой <
Чоршам + бой, Чоршамқул < Чоршам + қул.
Ному насаби ҳар як халқ дар радифи дигар нишонаву хусусиятҳои
миллӣ яке аз нишонаҳои миллат мебошанд, чун дар маъно ва шакли
номҳо таъриху фарҳанг ва хусусиятҳои миллии халқ акси худро меёбад
ва дар асоси ному насаб, унсурҳои

номсозу насабсоз

ба ин

ё он

миллату халқият мансуб будани соҳибномро муайян кардан мумкин аст.
ҳамеша кўшидаанд, ки ному насабсозӣ дар

доираи

номгузории миллӣ бо қолаби мувофиқ, таносуби

маъноӣ,

Тоҷикон низ
анъанаи

ҳамнишиниву баҳамоӣ,

хушоянду

хушоҳангӣ ва

қоидаву меъёрҳои

муайяни забонӣ сурат бигирад, пеш аз интихоби ин ё он шаклу унсури
ному насабсоз аз роҳу усулҳои дурусти пайвасти онҳо бо ному насаб
истифода баранд.
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Агар ба намунаи ному насаби

мардуми тоҷик назар андозем,

мебинем, ки онҳо дар давраҳои гуногун асосан бо роҳу қолабҳои зерин
сурат гирифтаанд: пасвандҳои насабсози тоҷикии -ӣ, -он (-ён, -иён), -зод
(-зода), -пур, -духт; пасвандҳои русии -ов (-ев), -овна (-евна),-ович(-евич).
Ин мисолҳо гувоҳи онанд, ки насаб бояд аломате дошта бошад. Акнун
масъалаи дигаре, ки ба миён меояд, интихоби яке аз ин шаклҳо аст, яъне
кадоме аз пасвандҳои насабсози тоҷикӣ барои ин ё он ном зебандаву
ҳамнишин аст. Меъёри асосӣ ин ҷо мантиқ ва мувофиқати садоҳост.
Масалан, аз номҳои Раҳмат, Хол, Моҳ ба воситаи пасванди «ӣ» сохтани
насаб хуб нест, зеро маъноҳои духўра пайдо мешаванд: Раҳматӣ, Холӣ,
Моҳӣ, Шоҳӣ. Ҳамчунин, баъди садонокҳо истеъмоли «-ӣ» ҷоиз нест, зеро
равониву

хушоҳангӣ халалдор мегардад:

Чунин номҳо бо пасвандҳои
доранд:

Ализод//Ализода,

Алиӣ, Орзуӣ, Бобоӣ, Асоӣ.

«-зода» ва «-пур» бештар ҳамнишинӣ

Орзупур,

Орзузода,

Бобозода,

Асозода,

Раҳматзода, Холзода, Моҳзода,Моҳпур,Шоҳзода, Шо(ҳ)пур. Бо номҳои
амсоли Азиз, Ромиз на пасванди «-зод(а)», балки пасвандҳои -ӣ, -ён, пур, -духт бештар шинаму ҳамоҳанганд (Азизӣ, Азизиён, Азизпур,
Азиздухт, Ромизӣ, Ромизиён, Ромизпур, Ромиздухт). Баъзе номҳо амсоли
Раҳимӣ, Раҳимиён, Раҳимзода, Раҳимзод, Раҳимпур, Раҳимдухт бо ҳамаи
пасвандҳо метавонанд шинаму зебо бошанд.
Ҳамин тариқ, ҳамнишинии морфемаҳо (вандҳо ва вожаҳои сода) дар
мавриди калимасозӣ ва бад-ин васила дар ғанӣ гардонидани таркиби
луғавии забон нақши калидӣ доранд. Омӯзиш ва баррасии маводи
забонӣ собит менамояд, ки аз аҳди бостон то имрӯз ҳамнишинии
морфемаҳо бо роҳи пайвасту такрор сохтани вожаҳо маъмулу сермаҳсул
набуда, лекин, баръакс, бо роҳи тобеъ ҳамнишин шудани морфемаҳо (чи
вандҳо ва чи вожаҳои сода), махсусан, дар давраи нави инкишофи забон
хеле рушду густариш ёфтааст. Бояд гуфт, ки раванди ҳамнишинии
вандҳои пешвандиву пасвандӣ яксон набуда, таносуби пешванду
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пасвандҳо низ фарқ мекунанд, яъне теъдоди пешвандҳо нисбат ба
пасвандҳо камтар буда, лекин нақши онҳо дар калимасозӣ назаррас
мебошад ва онҳо бештар исму сифат сохтаанд. Бо мурури замон баъзе
пешвандҳо, аз ҷумла hu- (ҳу), duš- (душ-) ва ĵud- (ҷуд-), ки дар забони
форсии қадим роиҷ буданд, тадриҷан матрук гашта, лекин ҳанӯз дар
таркиби вожаҳои рехтаи Ҳушанг, Ҳурмузд, душман, душвор… маҳфуз
мондаанд. Тавре ишора шуд, миқдори пасвандҳо нисбат ба пешвандҳо
зиёдтар буда, аз лиҳози маъноофарӣ (калимасозӣ) низ афзалият дошта,
ҳамчунин доираи маъноии онҳо низ тадриҷан густариш ёфтааст. Бояд
гуфт, ки дар ибтидо як силсила пешвандҳо дорои маънои луғавӣ буда,
дар калимасозии вожаҳои мураккаб саҳм доштанд. Дар раванди
инкишофи забон батадриҷ маънои луғавии бештари онҳо заиф гардида,
чун пасванди калимасоз ҷилванамоӣ карданд. Иловатан чун анҷомаҳои
падежӣ, ки категорияҳои луғавию грамматикӣ ва алоқаҳои гуногуни
наҳвиро таъмин мекарданд, ихтисор шуда ва вазифаҳои анҷомаҳои
падежӣ бар дӯши бандакҳо, пасвандҳо ва таркибҳои гуногун (таъкиди
мо) афтод ва ин боиси он шуд, ки дар усули калимасозии сарфӣ
пасвандҳо мавқеи хосро касб намоянд. Ҷолиби таваҷҷуҳ ин аст, ки
пасвандҳо на танҳо аз ҷиҳати миқдор, балки аз лиҳози сифатӣ, яъне аз
нигоҳи фарогирии тобишҳои маъноӣ ҳангоми ҳамнишинӣ бо решаи
вожаҳо низ ба таври назаррас густариш ёфт.
Бояд зикр кард, ки ҳамнишинии пасвандҳо тибқи меъёри
алоқамандии маъноӣ ва категорияҳои грамматикӣ (сарфӣ) сурат
гирифта, ҳар як пасванд ба ин ё он ҳиссаи нутқ мансуб мегардад. Баъзе
пасвандҳои муштараквазифа ба ду ҳиссаи нутқ низ мутааллиқ шудаанд.
Дар ин раванд баъзе шоирони фавқуттабъ барои ифодаи андешаву
афкори баландпарвозу туғёниашон меъёрҳои забонро дар корбурди
пасвандҳо пушти по зада, ҳанҷоргурезиву меъёршиканӣ низ кардаанд, ки
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чунин вазъро, махсусан, мо дар ашъори Мавлоно Ҷалолиддини Румиву
Бедил ва устод Лоиқ баръало мушоҳида мекунем.
Вожаҳои сода ба сифати морфема дар вожасозӣ, хусусан, дар
ташаккули вожаҳои мураккаб таърихи куҳан дошта, ин роҳи калимасозӣ
сермаҳсултарин буда, баррасии он манзараи бойшавӣ ва инкишофи
мусалсали забонро ҷилвагар месозад. Вожаҳои мураккаби навъи тобеъ
ба асоси меъёри тобеияту вобастагӣ ва алоқамандии маъноии байни
морфемаҳо (вожаҳои сода) ташаккул ёфтаанд, ё худ ҳамнишинии
морфемаҳои вожаҳои мураккаб тибқи қоидаву меъёрҳои анъанавии
(суннатии)

калимасозӣ

сурат

гирифта,

ҳамчунин

дар

мавриди

ҳамнишинӣ, вобаста ба муҳит ва тақозои муҳиту сиёсати забонӣ,
бетаъсир намондааст. Чунончи, дар осори асрҳои IX-X, дар марҳалаи
эҳсоси хештаншиносӣ ва растохези ҳувияти миллӣ, дар шаклгирии
вожаҳои мураккаб, ки ин марҳилаи оғозии ташаккули забони порсии
дарӣ маҳсуб мешавад, парҳез аз корбурди вожаҳои арабӣ ҳадаф аз
хештаншиносӣ буда ва морфемаҳои ҳамнишиншуда, асосан, калимаҳои
тоҷикӣ, буданд, лекин дар асрҳои баъдӣ, вобаста ба омилҳои мушаххасу
сабабҳои воқеӣ, нуфузи забони арабӣ пайваста густариш ёфт, ки ин, аз
як тараф, боиси бештар шудани морфемаҳои арабии таркиби вожаҳои
мураккаб аз ҳисоби ҳамнишинии калимаҳои арабӣ гардида бошад, аз
ҷониби дигар, вожаҳои мураккаби се-чорҷузъа (морфема) низ вориди
таркиби луғавии забон шуданд. Агар Мавлои Рум ва Саъдӣ, асосан, бо
ҳамнишинии ду морфема вожаҳои мураккаби нодиру ҷолиб офарида
бошанд, лекин Бедилу пайрави содиқи ӯ – Сайидо се-чор меорфемаро
ҳамнишин намуда, вожаҳои мураккабе эҷод намуданд, ки муайян ва
муқаррар намудани қолаб ва таносуби маъноии ҷузъҳои онҳо на ба ҳар
кас муяссар мешавад.

БОБИ III
РАВОБИТ ВА ҲАМНИШИНИИ ВОЖАҲО
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3.1. Моҳияти калима ва ҷойгоҳи он дар низоми забон
Пеш аз он ки перомуни олами пурасрори вожаҳо сухан гўем, дар
ҳақиқат: «Когда мы говорим «язык» мы думаем: «слова». Это
эстественно: язык состоит из слов, тут спорить не о чём…
Если в мире есть вещи, достойные названия «чуда», то слово,
бесспорно, первая и самая чудесная из них» [Успенский, 1974, 226] ва ин
асрору муъҷизаи вожагон дар чӣ нуҳуфтааст?
Аз замоне, ки ҷомеаи инсонӣ ба вуҷуд омаду ба шарофати ақлу
нутқ мубодилаи инсонҳо амалӣ гардид, аз ҳамон вақт ин ҷониб калима
бо моҳияту асрори сеҳрангези худ диққати ҳамагонро ҷалб кардааст, ки
ин ҳам бесабаб нест, зеро: «Забон гуфта мо, пеш аз ҳама, калимаҳоро дар
назар дорем.”[Забони ад., 1973, 17].
Воқеан ҳам, «Калима аз қадим дорои қудрати сеҳрангез будааст.
Бад-ин сабаб фалосифа ва шоирон ғолибан аз қудрати калимаҳо дар
ҷило додан ба мағз ва равшанӣ бахшидан ба ҷисм фаровон сухан
гуфтаанд ва қудрати зистан ва ёфтани умри тавилро ба калимот нисбат
додаанд.» [Мансури Ихтиёрӣ, 1348ҳ., 60].
Дар ҳақиқат, калима муъҷизаест ва қудрате дорад, ки шахсро
хушнуду рўҳбаланд гардонад ва ё ғамгину рӯҳафтода созад. Масалан, ба
забон овардани калимаи «модар» дар пеши назари шахс инсони
муқаддасу меҳрубон ҷилвагар мешавад, вале бо ифодаи вожаи «ҷанг»
манзараи мудҳишу куштор дар зеҳни кас пайдо мегардад. Ин хусусияти
пурасрор ба моҳияту табиати калима вобаста буда, аз ин ҷост, ки аз аҳди
бостон сар карда то ба имрўз олимону мутафаккирон роҷеъ ба ҷойгоҳи
калима изҳори ақида кардаанду баҳсҳо оростаанд. Ҳанўз дар асри V қабл
аз мелод забоншиноси Ҳинд Яска пеш аз забоншиноси маъруфи Ҳинди
бостон Панинӣ, ки грамматикаи санскрити классикиро эҷод карда буд,
оид ба калима таваққуф намуда, «байни калимаву шайъ мавҷудияти
маъноро эътироф кардааст.» [Лоя, 1968, 7].
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Махсусан, дар Юнони бостон, ки гаҳвораи забоншиносии Аврупо
маҳсуб мешуд, дар атрофи калима ва муносибати он бо шайъ баҳси
бештаре сурат гирифтааст.
Бояд зикр кард, ки дар ибтидо, тақрибан ду аср қабл аз давраи
Искандар забон аз тарафи файласуфон чун ҷузви фалсафа омўхта мешуд
ва дар замони Искандар илми забон ҳамчун илми мустақил эътироф ва
мавриди омўзиш қарор гирифт. Дар ҳар сурат, миёни файласуфон оид ба
масъалаҳои мутобиқат кардан ё накардани калима бо номи шайъ (чаро
«офтоб» «офтоб» ном гирифту «замин» «замин», на номи дигар), чӣ тавр
сурат гирифтани алоқаи (ҳамнишинии) овозҳо ва пайдоишии маъно дар
калима андешаву ақидаҳои мухталиф вуҷуд дошт. Аз ҷумла, Гераклит
дар ақидае буд, ки ҳар кадом ном бо шайъи ифода мекардагиаш
мустақиман иртибот дорад ва ном чун сояи шайъ мебошад. Аммо
Гипократ бар хилофи Гераклит иртиботи ному шайъҳоро рад карда,
номгузории шайъҳоро ба одату анъанаи одамон вобаста медонад ва ў
таъкид мекунад, ки аз ҳамин сабаб, аз як тараф, як силсила калимаҳо
сермаъно буда, аз ҷониби дигар, баъзе мафҳумҳо чандтоӣ ном ва баъзан
қисме аз мафҳумҳо ифодаи калимагӣ надошта, аз ин рў, миқдори
мафҳумҳо нисбат ба номҳо бештаранд ва ғ. [Лоя, 1968; Бодуэн де
Куртенэ, 1963; Смирнитский, 1956].
Афлотун ба ин баҳс ҳамроҳ шуда, ақидаи сеюмро мегузорад. Ў
қайд мекунад, ки иртибот байни ном ва шайъҳо на ҳодисаи тасодуфист
ва агар ин тавр мешуд, дар он сурат ҳар як шахс забони алоҳидаи худро
медошт, ки ин аз воқеият дур аст. Ҳамчунин ў мегўяд, ки на ҳама вақт
калима ба моҳияти шайъ мувофиқ мебошад ва аз ин рў ин ақида ҳам
қобили қабул нест.
Мувофиқи андешаи Афлотун, дар забон мақсаднокии амиқи
дохилӣ

вуҷуд дорад ва

дар ибтидои

бавуҷудоии забон дар асл

мутобиқат байни овозҳои калима, яъне ном бо шайъ вуҷуд дошт ва ин
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робитаи дохилӣ ва табиӣ маҳсуб мешуд, вале дар ҷараёни инкишофи
ҷамъият минбаъд одамон ба асоси шаклу маънои калимаҳои ибтидоӣ
калимаҳои нав ба нави мавриди зарурати худро эҷод намудаанд ва аз
ин лиҳоз оид ба калимаҳои баъдтар эҷодшуда наметавонем гўем, ки
байни овозҳову (ном) маъноҳо (шайъ) робитаи дохилӣ вуҷуд дорад. Дар
ҳар сурат, калима бо шайъ робита дорад, зеро ки калима солиёни
мутамодӣ аз тарафи одамон мавриди истеъмол аст ва бар пояи анъаноти
ҷомеа устувор мебошад [Лоя, 1968; Смирниткий, 1956].
Оид ба масъалаи мазкур стоикҳо низ (махсусан Хрисипп ва Кратес)
хеле фаъол буда, иддао доштанд, ки номи шайъҳо, яъне калимаҳо ба
садоҳое, ки аз худи пердметҳо ҳосил мешаванд, вобастагӣ доранд ва
калимаҳо, воқеан, моҳияти дохилии шайъҳоро тавассути овозҳои табиӣ
ифода мекунанд [Лоя, 1968; Ревзин, 1967].
Қобили қайд аст, ки табиату моҳияти пурасрори калима ва
вижагиҳои он дар қарнҳои баъдина низ таваҷҷуҳи бештарро ба худ ҷалб
кард.
Мутафаккирони

асримиёнагии

форс-тоҷик

калимаро

ҳамчун

воҳиди маънодори калом ба қалам дода, онро бо истилоҳҳои луғат,
лафз, ҳарф зикр кардаанд: «Пас, лафз маъноро далолати лафзӣ мекунад
ва ҳар гоҳ лафз ба маъно далолат намояд, далолати вай тавассути он
маъно ба воситаи тасвир (нисбат ба) маънои мақсуд ба амал меояд. Зеро
зеҳн танҳо ба воситаи тасвир метавонад ба ин маъно ё ба маъное
гузарад, ки ба маънои мақсуд наздик аст.» [Абўалӣ ибни Сино. Асарҳои
мунтахаб, 1992, ҷ.1, 38-39]. «Ҳарф» бошад, чанд маъноро ифода мекунад,
ки яке аз он маъноҳо муродифи «калима» мебошад:
Зан зане буд кордони шигифт,
Он варақ боз хонд ҳарф ба ҳарф. (Низомӣ)
Бояд қайд кард, ки пешиниёни нуқтасанҷу мутафаккирони мо
зимни осори оид ба илми мантиқ ё илми сегонаи адабӣ (арўз, қофия ва
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бадеъ)

эҷодкардаашон

фаслҳои

алоҳидаеро

перомуни

паҳлуҳои

мухталифи калима бахшидаанд.
Махсусан, дар ин маврид дар осори «Эҳсоъ-ул - улум» - и Абўнасри
Форобӣ, «Мафотеҳ-ул-улум»-и Котибии Хоразмӣ, «Ал - феҳраст» -и
Муҳаммад Исҳоқи Надим, «Донишнома» ва «Ҳикмати машриқия»-и
Абўалӣ ибни Сино, «Ҷомеъ-ул-улум»-и Фахри Розӣ, «Нафоис- ул-фунун
фӣ ароис-ул-уюн»-и Шамсиддин Муҳаммад ибни Маҳмуди Омулӣ,
«Матлаъ - ул - улум ва маҷмаъ-ул-фунун»-и Воҷидалии Муҷмалӣ, «Асос ул-иқтибос»-и Насируддини Тўсӣ, «Чаҳор гулзор»-и Хоҷа Ҳасани
Нисорӣ ва чанде дигар андешаҳои ҷолибро дучор мешавем. Чун намуна
овардани афкоре чанд аз осори мазкурро ҷиҳати тасвиби иддаои хеш
мувофиқи мақсад медонем. Чунончи,

Абўалӣ ибни Сино оид ба

чигунагии калима таваққуф намуда, қайд мекунад, ки: «Ҳар лафзе ё ном
бувад, ё куниш, ё ҳарф. Ва ба тозӣ номро «исм» хонанд ва мар кунишро
наҳвиён «феъл» хонанд ва мантиқиён «калима» хонанд. Ва исму калима
ҳар дуро маънии тамом бувад.» [Абўалӣ ибни Сино, 1992, ҷ.1, 34].
Мутафаккири дигар Фахриддини Розӣ ифодаи маънои калимаро
дар се шакл: маънои муҷаррад, лафзи муҷаррад ва таносуби маъною
лафз мебинад.
Хоҷа Насируддини Тўсӣ бошад, дар асари машҳури хеш «Асос -ул
-иқтибос» ду фасли алоҳидаро («Дар кайфияти далолати алфоз бар
маонӣ» ва «Дар нисбати алфоз бо маонӣ») оид ба калима ва хусусиятҳои
лексикӣ-семантикии он бахшидааст, ки таҳлили муфассалтари онҳо дар
фаслҳои баъдӣ сурат хоҳанд гирифт.
Насируддини Тӯсӣ дар иртибот ба мақоми калима чунин фармудааст: “Возеъони луғат ва лафз барои маънӣ вазъ кардаанд, то уқало ба
тавассути он бар маънӣ далолат созанд” [Хоҷа Насируддини Тӯсӣ, 8].
Дар хусуси ташаккули вожа ақидаи Хоҷа Насируддини Тўсӣ ба
гуфтаҳои забоншиносони муосир мувофиқ буда, фармудаи ў таври зайл
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мебошад: «Аҷзои лафз (калима –К.Ш.) ҳуруф бошад ва ҳуруф сомит
бувад ё мусавват ва мусавват ё мамдуд бошад ва он ҳуруфи мадд ё
мақсур ва он ҳаракат бувад.» [Хоҷа Насируддини Тўсӣ, 1326ҳ., 595].
Донишманди машҳури қарни XIV Маҳмуди Омулӣ дар асари
хусусияти энсиклопедӣ доштааш – «Нафоис-ул-фунун фӣ ороис-ул -уюн»
15 навъи улуми адабиро овардааст, ки иборат аз: илми хат, луғат тасриф,
иштиқоқ, наҳв, маъонӣ, баён, бадеъ, арўз, қофия, тақриз, амсол, давовин,
иншо ва истифо мебошад [Шарифов, 1991, 55 -56].
Тавре ки аз номгўйи илмҳои фавқ бармеояд панҷ фасли аввал ба
масъалаҳои илми забоншиносӣ бахшида шудааст. Фанни дуюми асар, ки
ба илми луғат, яъне калима, тааллуқ дорад, роҷеъ ба маънӣ ва моҳияти
калима чунин гуфта шудааст: «Фанни дуюм дар илми луғат, ки он
мадлулоти (маънии –К. Ш.) калимот аст, мутлақо ва кайфияти авзои он».
Маҳмуди Омулӣ таъкид менамояд, ки илми мазкур дорои чанд
фоида аст, ки аз бар кардани онҳо судманду зарур мебошад.
Фоидаи аввалӣ дар баёни возеи (Офаридгор) калимот аст, ки
донишмандон дар ин бобат ихтилофи назар доранд ва вобаста ба ин
чаҳор қавлро меорад: қавли аввал он ки возеъи ҷамеъи луғат Офаридгор
аст; қавли дуюм он ки возеъи ҷамеъи луғат инсон аст; қавли сеюм он ки
баъзе луғат, ки бад-он танбеҳ тавон кардан ба истилоҳ ба вазъи
Ҳақтаолло аст; қавли чаҳорум тавфиқ аст бинобар эҳтимоли ҷомеъ.
Фоидаи дуввум андар он ки ҳикмат дар вазъи луғат чӣ бувад, яъне
ташаккули калимот, ҳосилшавӣ ва зарурати он. Фоидаи сеюм андар он
ки далолати алфоз бар маъонӣ ба касби вазъ аст ё касби зот ва табиати
он алфоз ва мурод ва вазъ таъмини лафз аст ба изои маънӣ. Фоидаи
чаҳорум дар тақсими луғат. Луғат ё асмо аст ва сифат, ё аҳдое. Ду қисми
аввал исманд ва сеюм масдару феъл мебошанд.
Дар шарҳу тавзеи фоидаи чаҳорум муаллиф ба ҳодисоти лексикӣ,
яъне омонимҳо ва синонимҳову сермаъноии вожаҳо дахл намудааст:
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«Чун алфозро бо маънӣ нисбат кунанд, ё ба изои ҳар лафзе маънӣ мавзўъ
бошад, алфоз мутаадад бошад ва маънӣ муттаҳид, баръакс ва аввалро
алфози мутабоина хонанд, хоҳ маънӣ мутафосил бошад ҳамчу «инсон»
ва «фарас» ва «асвод» ва «баёз» ва хоҳ мутавосил, чунонки баъзе аз
барои зот бошад ва баъзе аз барои сифот ҳамчу «сайф» ва «сарам» ва
баъзе аз барои сифат бошад ва баъзе аз барои сифати сифат ҳамчун
«фасеҳ» ва «нотиқ» [Маҳмуди Омулӣ, 1337ҳ., 37].
Андешаҳои донишмандони тоинқилобӣ оид ба гурўҳбандии
калимаҳо аз рўйи маънои луғавӣ ва грамматикиашон ба калимаҳои
мустақилмаъно ва ёридиҳанда то ба имрўз аҳамияти илмии худро гум
накардааст ва барои имрўзиён чун манбаи бебаҳо хизмат мекунанд.
Чунончи, оид ба калимаҳои ёридиҳанда, ки онҳо бо истилоҳи «адот» ёд
шудаанд, Абўалӣ Сино чунин мегўяд: «Адот лафзест, ки маънои
мустақилеро бе ҳамроҳ кардани лафзи дигаре, ки аз вай хабар дода
мешавад, далолат намекунанд, монанди гуфтори ту «дар” ва “бар»
[Абўалӣ ибни Сино, 1992, 248]. Ё худ дар боби хусусиятҳои лексикӣсемантикии вожаҳо фармудаи Хоҷа Насируддини Тўсиро чун муште аз
хирвор метавон мисол овард: «Гоҳо бошад, ки як лафз бар як маънӣ беш
далолат накунад ва гоҳ бувад, ки як лафз бар маъонии бисёр далолат
кунад» (ин оид ба калимаҳои якмаъно ва сермаъно). Оид ба муродифот:
«Қисми аввал, ки алфози бисёр бар як маънӣ далолат кунад, онро асмои
мутародифа хонанд. Монанди далолати инсону башар бар мардум»
[Хоҷа Насируддин, 1326ҳ., 4].
Ба асоси чанд намунаи боло метавон гуфт, ки дар асарҳои
донишмандони тоинқилобии форс-тоҷик оид ба таркибу ташаккул,
вижагиҳои грамматикӣ ва хусусиятҳои лексикӣ-семантикии калимаҳо
маълумотҳои муҳиму арзишманде ҷой дорад, ки омўзиш ва таҳқиқу
таҳлили муфассали онҳо аҳамияти зиёди илмиву амалиро доро
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мебошанд, ки дар ин самт то кунун танҳо кори мукаммалу арзишманди
рисолаи доктории Д. Хоҷаев рўйи даст мебошад [ниг. ба Хоҷаев, 2013].
Дар баробари маълумотҳои зикршуда роҷеъ ба калима, агар мо ба
таърихи форҳангнигории бою шуҳратдори форс–тоҷик назар афканем,
мебинем, ки аз қадимтарин луғат – «Луғати фурс»-и Асадии Тўсӣ сар
карда (агар шаҳодати муаллифи «Бурҳони қотеъ»-ро аз мавҷудияти
луғати кўчаки Абўҳафси суғдӣ бо номи «Рисолаи Абўҳафси Суғдӣ»
истисно намоем), то фарҳангҳои то ба рўзҳои мо расида зимни шарҳу
тафсир ва маънидоди вожаҳо боз дар муқаддимаву ҳавошии онҳо оид ба
хусусиятҳои лексикиву грамматикии вожаҳо ишораву тавзеҳот ва
маълумотҳои пурарзиш ҷо дода шудааст, ки дар маҷмўъ онҳо низ барои
забонишиносони муосир сарчашмаҳои муҳим ба шумор мераванд.
Дар қарнҳои баъдӣ, вақте ки илми забоншиносӣ ба зинаҳои
баландтар инкишоф ёфта, бахусус, дар Аврупо равияву мактабҳои
махсуси забоншиносӣ ба миён меояд, тадқиқу таҳлили ҳамаҷонибаи
воҳиду сатҳҳои забон сифатан боло меравад ва чун дар охири қарни XIX
вазъи илми забоншиносӣ баррасӣ мегардад, забоншиноси маъруф И.А
Бодуэн де Куртенэ чунин пешгўйӣ мекунад: «Лексикология ё илм оид ба
калима ҳамчун шохаи алоҳидаи грамматика маҳсули асри XX хоҳад
шуд.» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, 17].
Гарчи мафҳумҳои фонема, морфема ва калима ба сифати қисме аз
воҳидҳои асосӣ дар забоншиносӣ аз охирҳои асри XIX тасдиқи худро
ёфта бошанд ҳам, лекин мактабу ҷараёнҳои мухталиф гоҳ як ва гоҳ
дигареро дар ҷои аввалу дувум ва асосиву дувумдараҷа мегузоштанд
[Солнсев, 1971, 183].
Аз ин рў, қабл аз он ки дар хусуси моҳияту табиат ва хусусиятҳои
мухталифу серпаҳлуи калима ҳамчун воҳиди лексикӣ, ки предмети баҳси
лексикология мебошад, сухан ронем, лозим аст, ки баҳси дар атрофи
воҳидҳои забон бударо иҷмолан баррасӣ намоем, то ки андешаҳои
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мухталифи олимони забонишиносро оид ба мавқеъву мақоми калима
дар муқоиса бо дигар воҳидҳои забон муайян созем.
Ба андешаи А.И. Смирнитский, воҳиди забон бояд дар худ
«муҳимтарин аломатҳои умдаи забонро таҷассуму инъикос намояд.»
[Смирнитский, 1956, 13] ва ба асоси ин барои ҳар як воҳиди забон ду
меъёр ё масъалаи муҳим шарту зарур мебошад, ки яке ифодаи маъно ва
дувум бутуният (воспроизводимость в готовом виде) аст.
Мутобиқи ҳамин ў фонемаро ҳамчун воҳиди забон эътироф
намекунад, зеро ки фонема ба ду меъёри воҳиди забон ҷавобгў нест, яъне
ифодагарӣ маъно намебошад. А.И. Смирнитский морфемаву калимаро
воҳидҳои забон эътироф намояд ҳам, лекин мавқеи калимаро нисбат ба
морфема боло дониста, таъкид мекунад, ки: «….калима ҳамчун воҳиди
зарурии забон ҳам дар қисмати лексика (таркиби луғавӣ) ва ҳам дар
боби грамматика (сохти грамматикӣ) нақши асосиро бозида ва аз ин рў
ба сифати воҳиди асосиву марказии забон бояд эътироф карда шавад ва
дигар воҳидҳои забон (масалан, морфемаҳо, воҳидҳои фразеологӣ ё
дигар навъи қолабҳои грамматикӣ) ба калимаҳо вобастагӣ дошта,.. ва
морфемаҳо низ дар асари таҷзияи худи калимаҳо ҷудо ва маълуму
муайян мешаванд.» [Смирнитский, 1956, 21]. Аммо тарафдорони ҷараёни
забоншиносии америкоӣ – дескриптивистҳо, аз ҷумла, намояндаи он Г.
Глисон, бедудилагӣ фонемаро воҳиди марказии забон меҳисобанд ва ин
ҳам бесабаб нест, зеро онҳо, асосан, ба фонема сару кор доштанд
[Глисон, 1959, 43)
Л. Блумфилд бошад, морфемаро воҳиди хурдтарини забон
ҳисобида, қайд мекунад, ки морфема ҳиссаи калима (решаву вандҳо),
калимаҳои содаи мустақилмаъно ва ёридиҳандаро низ дар бар мегирад
[Блумфилд, 1968, 168].
Забоншиноси дигар И.И. Ревзин, гарчи аввал нисбат ба дигар
воҳидҳо морфемаро воҳиди марказӣ шуморида бошад [Ревзин, 1962, 119],
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вале дертар аз ин ақидаи худ баргашта, калимаро ҳамчун воҳиди асосиву
марказӣ эътироф намудааст [Ревзин, 1967, 60].
Ю. Степанов зимни таҳлили воҳидҳои забон хулоса мекунад, ки:
«Калима аз ҳама гуна силсилаи занҷири морфемаҳо бо бутунӣ
(цельность) ва ҷудошавию алоҳидагии (выделимость) худ фарқ мекунад.»
[Степанов, 1966, 97].
Забоншиносони дигар Г.А. Климов [Климов, 1967, 3] ва Н.М.
Шанский [Шанский, 1972, 11] низ аз байни воҳидҳои забон бартарии
калимаро қайд намуда, аз ҷумла, Н.М. Шанский 12 хусусияту аломати ба
калима хос бударо (аз нигоҳи фонетикӣ ташаккулёфта, бутуният, як
задаро доро будан, дорои валентнокии семантикӣ, мансубияти лексикӣ –
грамматикӣ, хусусияти номинативӣ доштан ва ғайра) зикр менамояд.
Силсилаи баҳсу ақидаҳои мухталиф дар атрофи воҳидҳои забон
доманадор буда, забоншинос В.М Солнсев баъди таҳлили муфассали
масъалаи мазкур ба хулосаи қобили қабул омада, мегўяд, ки ҳар як
воҳиди забон дар низоми худ ҷову мақоми худро дошта ва дар нисбати
низоми умумии забон якеро асосиву дигареро дувумдараҷа ҳисобидан
бамаврид ва мувофиқ нест [Солнсев, 1972, 180].
Ба ҳамин асос, масъалаи мазкурро дигар думболагирӣ намекунем,
зеро оид ба он ки калима аз кадом ҷиҳат, хусусият ва зовияву паҳлу
таҳлилу баррасӣ мешавад, ба андешаи В. Г. Гак, беш аз 70 меъёру
таърифи калима вуҷуд дорад [Гак, 1990, 32], мо низ фармудаи Бодуэн де
Куртенэро дар ин маврид ҷонибдорӣ менамоем, ки гуфтааст: «…дар
механизми забон калима мақоми марказӣ дорад.» [Бодуэн де Куртенэ,
1963, 111].
Воқеан,

дар

муқоиса

бо

дигар

бахшҳои

забоншиносӣ

лексикология ҳамчун қисмати алоҳидаву мустақили забоншиносӣ
«ҷавон» буда, таркиби луғавии забонро аз ду ҷиҳат социолингвистӣ ва
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системавӣ-маъноӣ (системно-семасиологический) мавриди баҳсу омўзиш
қарор медиҳад.
Бояд қайд намуд, ки таҳлилу омўзиши таркиби луғавии забон аз
нигоҳи сотсиолингвистӣ пештар оғоз ёфта, вале аз лиҳози системавӣ –
маъноӣ омўзишу баррасии таркиби луғавӣ дертар шурўъ шуда, ба зудӣ
таваҷҷуҳи лексикологҳоро ба худ ҷалаб намуд ва бесабаб Р. Халлич ва
В. Вартбург тамоми лексикаро ба се гурўҳи калон: «олам», «инсон» ва
«инсону олам», ки боз дар навтаби худ ин се гурўҳ ба зергурўҳҳо ҷудо
мешаванд, тақсим накардаанд [Резвин, 1967; Уфимсева, 1962]. Ҳамин
тариқ, калима воҳиди асосии структурӣ-семантикӣ (сохторӣ-маъноӣ)
буда, ҷиҳати номидани предметҳо ва хусусияти онҳо хизмат намуда, он
маҷмўи нишонаву аломатҳои фонетикӣ, грамматикӣ ва семантикиро
доро мебошад ва луғатшиноси тоҷик, профессор Ҳ. Маҷидов, такя ба
муҳаққиқони тавонои муосир, махсусан М. Н. Шанский, тамоми
вижагиҳои вожаро ба таври зайл хулоса мекунад: «Дар забоншиносии
пешқадами муосир ба ҷумлаи нишонаҳои фарқкунандаи калимаҳо
хосиятҳои гуногуни зайл нисбат дода мешаванд: а) муташаккилии овозӣ,
б) ифодаи маъноҳо, в) ҷудонопазирии таркиб, г) якзада доштан, д) доимӣ
будани сохту маъно, е) масолеҳи тайёри забон будан, ё) якҷоя шакл
гирифтан, ж) ҳамнишинӣ бо калимаҳои дигар, з) ҷудошавӣ аз матн, и)
тамоюли фразеологӣ доштан ва ба вазифаи номинативӣ соҳиб будан»
[Маҷидов, 2007, 17-18].
Бунёди назарияи иҷтимоӣ ва дорои система будани забон дар
осори забоншиносони машҳур Ф.Ф. Фортунатов, Л.В. Шерба, И.А
Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, М.М. Покровский, В.В. Виноградов
ва чанде дигарон ба миён гузошта шуд.
Падидаи иҷтимоӣ будани забон мусаллам аст, вале оид ба
системанокии таркиби луғавӣ (лексика) баҳсу андешаҳои мухталиф ба
назар мерасад, зеро ҳадисаи иҷтимоӣ будани забон ба ҷиҳати хориҷӣ,
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берунии забон марбут бошад, вале низоми забон ба масъалаи дохилии
забон тааллуқ дорад.
Воқеан, нисбат ба дигар воҳидҳои забон (аниқтараш фанемаву
морфема) воҳиди лексикӣ, яъне калима миқдоран зиёд буда, иловатан
беҳудудӣ ва дар таҳаввулу тағйироти доимӣ будан, гуногунии воҳиди
мазкур, сохтмони печидаву мураккаби калимаҳои таркиби луғавӣ
ақидаеро ба миён овард, ки лексикаи забон дорои система (низом) шуда
наметавонад.
Дар ҳақиқат, дар бахши лексика тағйироту таҳаввулот бештар ва
зудтар сурат мегирад ва ин ҳодиса тақозои доимии табиати забон ва
зарурати низоми он мебошад, зеро ки лексикаи забон мустақиман ба
олами воқеӣ иртибот дошта, ҳама гуна дигаргуниҳои ҷомеаро чун оинаи
тамомнамо дар худ инъикос менамояд.
Яке аз далелҳои дигар барои инкори системанокии лексика ин буд,
ки системанокии лексика инъикоси одии робитаҳои олами воқеӣ аст ва
ин ҳодисаи ғайризабонӣ буда, гўё мавзўи баҳси забон шуда наметавонад.
Агар ин ақида қобили пазириш бошад, дар он сурат, умуман, аз
тадқиқи сатҳи лексикии низоми забон даст кашидан лозим меояд, ҳол он
ки маънову мундариҷаи калимаҳо, қабл аз ҳама, дар асари сабабу
омилҳои ғайризабонӣ сурат мегиранд [Кузнетсова, 1982, 8]. Охир, ашёву
ҳодисаҳои олами воқеӣ, байни худ робита доранд ва чун калимаҳо
инъикосгари ашёву ҳодисаҳои олами беруна мебошанд, пас, табиист, ки
байни калимаҳои таркиби луғавии забон низ алоқа вуҷуд дорад.
Масалан, гармиву сардӣ муқобилмаъно бошанд ҳам, лекин дар робитаи
тазодӣ қарор доранд ва ҳар ду дар доираи як мафҳуми «ҳарорат» қарор
дошта, ду ҳолати зидди олами воқеиро ифода мекунанд.
Масъалаи омонимҳо, сермаъноӣ ва вариантнокии калимаҳо низ
омўзиши системанокии лексикаро душвор мегардонад, вале ҳама ин
мушкилот далели инкор кардани системанокии таркиби луғавии забон
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набуда, танҳо усулу роҳҳои дурусти ҳалли масъаларо пайдо кардан
лозим аст.
Дар ҳар сурат ҳоло системанокии лексика эътироф шудааст ва ин
масъала

дар

асарҳои лексикологҳои машҳур Л.В. Шерба,

В.В.

Виноградов, Ф.П. Филин, И. Ожегов, Д.Н. Шмелёв, Н.З. Котелова, А.И.
Смирнитский, О. Ахманова, А.А. Уфимсева, В.Г. Гак ва чанде дигарон
тасдиқи худро ёфтааст [Кузнетсова, 1982, 9-10].
Бо вуҷуди он ки маъсалаи системанокии лексикаро олимони
машҳури зикршуда эътироф кардаанд, иловатан забоншинос Э.В.
Кузнетсова бо далелҳои эътимодбахш масъалаи мазкурро боз чунин
тақвият медиҳад: «Агар мо эътироф намоем, ки забон дорои система
(низом) аст, пас бечунучаро дорои

низом будани лексика низ ҳалли

худро меёбад, зеро ҳеҷ мумкин нест, ки қисме аз забон дорои низом
бошаду қисми дигараш бенизом бошад… Робитаҳои парадигматикӣ,
синтагматикӣ ва вариантнокӣ, ки дар сатҳҳои дигари забон вуҷуд
доранд, дар қисмати лексика низ нақши асосӣ мебозанд, ки ин ҳам
далели системанокии лексика мебошад» [Кузнетсова, 1982, 10].
Калимаҳо вобаста ба табиати мухталифашон дар забон боиси
ташаккули системаҳо мегарданд. Ба асоси аломатҳои семантикӣграмматикӣ калимаҳо ба ҳиссаҳои нутқ гурўҳбандӣ карда мешаванд,
мутобиқи робитаи семантикиашон категорияҳои лексикӣ -семантикиро
(синонимҳо, омонимҳо, антонимҳо ва ғ.) ташкил медиҳанд.
Низоми умумии забон аз маҷмўи системаҳо ташаккул ёфтааст.
Вобаста ба намудҳои асосии воҳидҳои забон (фонема, морфема, калима,
ҷумла, банди наҳвӣ ва матн) мутаносибан чор система: низоми
фонологӣ, морфологӣ, лексикӣ ва наҳвӣ зина ба зина, аз поён ба боло, аз
хурд ба бузург дар якҷоягӣ системаи забонро ташкил мекунанд ва ҳар
кадом дар низоми худ ва дар ташаккули низоми забон нақши муайян
дорад. Ба таври дигар гўем, фонема дар ташаккули морфема, морфема
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дар ташаккули калима ва калима дар ташаккули ибораву ҷумла ва
ҷумлаю банди наҳвӣ дар ташаккули матн ҳиссагузоранд.
Азбаски мавзўи баҳси мо дар ин боб дар атрофи калима мебошад,
аз ин рў, мо аз таҳлили дигар воҳидҳои забон сарфи назар мекунем.
Тавре ки ишора кардем, калима дар низоми забон дар сатҳи сеюм,
яъне дар низоми лексикӣ қарор дошта, бар пояи низоми морфологӣ
устувор аст ва барои ташаккули ибораву ҷумла, яъне низоми сатҳи наҳвӣ
хизмат мекунад.
Морфема (ба истиснои калимаҳои сода) нисбат ба калима воҳиди
хурдтар буда, дар ташаккули калима ҳиссагузор аст.
Пас, мавқеъ ва иртиботи калимаро дар доира ё иҳотаи воҳидҳои
забон ба назар гирифта, нисбат ба он аз се ҷиҳат бояд дахл кард: ҳамчун
воҳиди лексикӣ, аз лиҳози морфологӣ–маҷмўи морфемаҳо ва аз нигоҳи
наҳв–аъзои ҷумла [Кузнетсова, 1982, 11].
Тавре ки мебинем,

калима дар низоми забон мавқеи марказӣ

дошта, онро ҳам дар боби лексикология, ҳам дар боби морфология ва
ҳам дар боби наҳв мавриди баҳсу омўзиш қарор медиҳанд.
Дар айни замон бояд қайд кард, ки илми забоншиносии муосир
калимаро аз се ҷиҳат таҳлилу баррасӣ менамояд:
Нахуст,

аз

лиҳози

сохт,

яъне

ҳамчун

воҳиди

мустақилу

ташаккулёфтаи забон ва ҳамчунон тафовути вожа аз дигар воҳидҳои
забон.
Дуюм, аз лиҳози маънои луғавӣ, ки ифодаи мафҳум ҳисоб мешавад.
Дар ин қисмат хусусияти сермаъноӣ, якмаъноӣ, таҳаввули маъноии
вожаҳо, маънои аслӣ ва маҷозии калимаҳо мавриди баҳс қарор мегирад.
Сеюм, вазоиф ва корбасти вожа дар низоми забон ва таносубу
иртибот ва ҳамнишинии калима бо дигар воҳидҳои забон мадди назар
гирифта мешавад.
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Ҳамчунин бояд тазаккур дод, ки калима ҳамчун воҳиди лексикии
забон ду вазифаро бар дўш дорад: аввалан, ҳамчун нишонаи воҳиди
мустақили номиналӣ (ономатем) ва сониян, ҳамчун унсури наҳвӣ барои
ташаккули ибораву ҷумлаҳо.
Ин ду ҷиҳати калима дар грамматика ҷудо карда шудааст: аз
нигоҳи номиналӣ калимаҳо ба ҳиссаҳои нутқ гурўҳбандӣ шуда, дар боби
наҳв бошад, калима ҳамчун аъзои ҷумла мавриди омўзиш қарор
гирифтааст.
Калима ду тараф ё ҷиҳати боҳам вобаста – шакл ва маъноро доро
мебошад.
Шакли калима, маъмулан, аз маҷмўи морфемаҳо ташаккул ёфта,
маънои лексикии калимаро дар худ таҷассум мекунад ва маҳз маънои
лексикии калима имконият медиҳад, ки он вазифаи номинативии худро
иҷро намояд.
Маънои лексикии калимаро сабабҳои ғайризабонӣ ва забонӣ
(дохилизабонӣ) муайян мекунад ва омилҳои ғайризабонӣ дар ин маврид
хеле муҳим буда, забонро бо олами воқеӣ (денотат) ва мафҳум (омили
сигнификативӣ) ҳамчун шакли тафаккур дар бар мегирад.
Ба омили мазкур робитаи маънои лексикии калима бо олами воқеӣ
(детонат) ва мафҳумҳо ҳамчун шакли тафаккур, ки инъикосгари
ҳаводиси олами воқеӣ мебошанд, мансуб буда ва ҳар ду омили зикршуда
бо ҳам робитаи зич доранд.
Дар ин замина, аз ҷумла Й.Трир – бунёдгузори истилоҳи
“семантическое поле” (дар забоншиносии тоҷик бо истилоҳоти майдони
семантикӣ, марзи маъноӣ корбурд мешавад, инҷониб ҳавзаи маъноиро
мувофиқтар меҳисобам) сохтмони забонро ба сохтмони олам яксон
дониста, оид ба калима сирф аз нигоҳи агностицизми фалсафӣ назар
карда, таъкид мекунад, ки: «Калима танҳо дар дохили майдони
семантикӣ соҳиби маъно шуда метавонад, берун аз майдони семантикӣ
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калима маъноеро доро нест.» [Уфимсева, 1962, 37]. Ва ба ҳамин асос ў
дар таҳлили лингвистӣ робитаҳои парадигматикӣ ва синтагматикии
калимаҳоро сарфи назар намуда, робитаи ассотсиативии онҳоро аз
ҳаддаш бештар эътироф мекунад.
Оид ба муносибати калима (маънои лексикии калима) ва мафҳум,
мувофиқату тафовути онҳо андешаҳои зиёде вуҷуд дорад, ки такрори
онҳо ҳоҷат нест ва ба ҳамагон маълум аст, ки мафҳум ва калима воҳид ё
худ унсурҳои системаҳои мухталиф мебошанд, яъне мафҳум ба низоми
тафаккур ва калима ба низоми забон тааллуқ дорад [ниг. ба Маҷидов,
2007, 31-34].
Қабл аз он ки роҷеъ ба робитаҳои мухталифи калима таваққуф
кунем, бояд оид ба сохтори (структураи) маънои лексикии он маълумот
диҳем. Барои муайян кардани сохтори маънои лексикӣ методи таҳлили
семантикии калима, ки ба асоси таҷзияи ҷузъҳои (компонентҳои) калима
сурат мегирад, роли асосӣ мебозад.
Бояд қайд кард, ки дар ин замина нисбат ба дигар истилоҳот
(семантические признаки, семантические множители, элементарные
значимости) истилоҳи сема, шояд барои кўтоҳу ихчам буданаш, мавриди
қабули олимони забоншинос қарор гирифт.
Сема ҷузъи семема буда, семема воҳиди ифодакунадаи маъно
мебошад ва дар сатҳи каммуникативӣ қарор дорад. Дар навбати худ
семема ҷузъи архисема маҳсуб шуда, робитаи гиперогипонимӣ ба шумор
меравад. Чунончи, маънои лексикии калимаи падар бо истилоҳи
хешутабории хеш ифода шуда, хеш архисема мебошад ва бо ёрии
аломату хусусиятҳои дифференсиалии сема тафовути онро аз воҳидҳои
дигари майдони семантикии калимаи мазкур ҷудо кардан муяссар
мешавад: падар – (ҷинси мардона), волид, хеши бевосита, хеши ҳамхун,
насли аввал; модар – ҷинси занона, волида... Инак, бо роҳи муқоисаву
муқобилгузорӣ калимаи падарро бо дигар истилоҳоти хешутаборӣ, ки ба
154

як ҳавзаи маъноӣ (семантикӣ) тааллуқ доранд, таҳлил намуда, бад-ин
васила робитаи гипонимии онҳо равшан мегардад: (падар – ҷинси
мардона) – (модар ҷинси занона), падар – писар-падар (хеши бевосита) –
амак (хеши бавосита), падар (хеши ҳамхун). – падарандар (хеши ғайри
ҳамхун), падар (хеши насли аввал – бобо (хеши насли дуюм) [Л.А.
Новиков, 1990, 437].
Семаҳо вобаста ба мавқеъву роҳашон дар сохтмони (структура)
семемаҳо гуногун мешаванд. Дар сохти семема метавон, ки семаҳои аз
ҳама умумиро ҷудо намуд, ки чунин семаҳои умумӣ семаҳои грамматикӣ
(чунончи, семаи предмет дар исм, семаи аломат дар сифат, семаи амал
дар феъл) шуда метавонанд. Дар паҳлуи чунин семаҳои умумӣ боз
семаҳои нисбатан маҳдудтаре вуҷуд доранд, ки барои муайяну мушаххас
намудани маънои лексикии калима хизмат мекунанд.
Чунин семаҳоро Э. В. Кузнетсова семаҳои лексикӣ ва боз
маҳдудтари онҳоро лексикӣ-категориявӣ номидааст.
Масалан, калимаи моеъ семаи лексикӣ - категориявӣ буда, таҳти
мафҳуми моеъ об, шир, шарбат ва дигар машрубот дар назар дошта
мешавад, ки дар навбати худ моеъ як навъи мода шинохта шуда,
калимаи мода ба семаи лексикӣ-грамматикӣ тааллуқ дорад ва аз ин рў
семаҳои зикршуда дар маҷмўъ ба доираи семаи лексикӣ-грамматикӣ
шомил мешаванд [Кузнецова, 1982, 34] ва ғ.
Ҳамин тариқ, калимаҳо бо вижагиҳои мухталифу мураккаби худ ба
асоси ду иртиботи асосӣ–парадигматикӣ ва синтагматикӣ боиси
ташаккули системаҳои (парадигмаҳои) лексикӣ-семантикӣ гардида ва
ҳамнишиниро дар занҷираи гуфтор таъмин менамоянд.
3.2. Робитаи парадигматикии вожаҳо
Калимаҳо дар низоми забон бесару сомон ва бенизом набуда, онҳо
ба асоси маъноҳои грамматикӣ, лексикӣ - грамматикӣ ва лексикӣ –
семантикӣ алоқаву робита дошта, гурўҳу синфҳои муайянро ташкил
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медиҳанд ва бо шабакаи печидаи худ хонаи анкабутро мемонанд.
Воқеан, тавре ки М.М. Покровский

қайд мекунад: «...асоси низоми

(низоми) мураккаби забон ин аст, ки калимаҳо ба танҳоӣ «зиндагӣ»
накарда, балки, новобаста ба шуури мо, бо робитаву алоқаи худ
гурўҳҳои мухталифро ташкил менамоянд ва сабаби гурўҳ-гурўҳро
ташкил намудани онҳо шабоҳату монандӣ ва муқобилгузории бевоситаи
маъноии онҳост.» [Покровский, 1959, 82].
Масъалаи равобити ҳамнишинӣ ё худ баҳамоӣ дар доираи ҳавзаи
маъноӣ ва қоидаву меъёрҳои муайяни забонӣ сурат мегиранд. Меъёру
қоидаҳои марбут ба ҳамнишинӣ хеле печидаву мураккаб буда, дар
ҷараёни таҳаввулу ташаккули забон ба тағйироту таҳаввулот рў ба рў
мешаванд ва суфтаву такмил меёбанд. Масалан, дар аҳди бостон, яъне
дар забони форсии қадими аҳди салтанати Ҳахоманишиҳо забонамон
дар ибтидо 8 ва баъдан 6 ҳолат (падеж) дошт ва ҳамнишинии ду ҳамсадо
дар оғози калима роиҷ буд, вале дар давраи миёна ҳамнишинии
ҳамсадоҳои оғозӣ тадриҷан матрук шуд ва боиси ташаккули ҳиҷоҳои
алоҳида гардид: brātar > bаrādar, spanta > ispand //sipand, prazanta >
farzand, spaita > spaid //spēt >ispet // ispêd > saped//safed, spahān > isfahān,
ksandra // skandra > iskandar // sikandar, knūn > aknūn // kunūn ва ғ.
Дар бахши сарф низ ҳамнишинӣ ба асоси маънои луғавӣ ва
грамматикӣ дар доираи калимаҳои сохтаву мураккаб сурат мегирад.
Масалан, пешванди ҳам-, пасвандҳои шумораи ҷамъ танҳо бо исмҳо
хусусияти ҳамнишинӣ доранд: ҳамхонаҳо, ҳамҷинсон, ҳамкорон, ҳамсояҳо
ва ғайра. Ё ки пасванди -тар танҳо бо калимаҳои марбути сифату зарф
ҳамнишин мешавад: бузургтар, гармтар, ширинтар, кўчактар, дуртар,
тезтар, бештар ва амсоли инҳо.
Масъалаи ҳамнишинии вожаҳо ҷолиб ва буғранҷ буда, онҳо дар
забон бо ду роҳ сурат мегиранд: парадигматикӣ

(ҷойнишинӣ,

интихобӣ, амудӣ) ва синтагматикӣ (ҳамнишинӣ, занҷирӣ, уфуқӣ).
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Дар мавриди ҳамнишинии вожаҳо ҳамин нукта муҳим аст, ки байни
калимаҳои ҳамнишиншуда ҳатман бояд робитаи маъноӣ (аслӣ ё маҷозӣ)
вуҷуд дошта бошад, яъне, ба ифодаи Хоҷа Насируддини Тўсӣ, байни
вожаҳо бояд таоруф (ошноӣ) бошад [Тӯсӣ, 1326ҳ., 576]. Ҳамнишинии
калимаҳои сода, ки сабаби тавлиди вожаҳои мураккаб мегарданд, бар
асари ошноии маънои аслӣ ва маҷозӣ сурат мепазирад. Масалан, дар
калимаи китобхона, Душанбешаҳр ҳамнишинӣ бар пояи маънои аслӣ
сурат гирифта бошад, лекин дар вожаи сангдил ҳамнишинӣ дар заминаи
маънои маҷозӣ ташаккул ёфтааст [Кабиров, 2014, 92].
Дар доираи ибораҳо низ вақте як калима бо калимаи дигар
ҳамнишин мешавад, ки агар онҳо ба як ҳавзаи маъноӣ тааллуқ дошта
бошанд. Масалан, вожаи хондан калимаҳои китоб, маҷалла, рўзнома,
асар, рисола, нома ва амсоли инҳоро тадоӣ, яъне ҷазб мекунад ва ба
онҳо ҳамнишин мешавад, лекин агар дар тадоии маъноии хондан
вожаҳое ба мисли хона, нон, себ, дарахт оварда шавад, ин ғалати маҳз
аст, зеро ин калимаҳо аз ҳавзаи маъноии калимаи хондан берун буда,
байни онҳо робитаи маъноӣ вуҷуд надорад.
Албатта, дар ҳар давру замон вобаста ба рушду густариши ҷомеа
забон низ таҳаввул мекунад ва аз ҳисоби калимасозиву ибораороӣ ва
вомгирӣ такмил меёбад. Забони тоҷикӣ, хусусан, дар даврони истиқлол,
ба таври чашмрас рушду инкишоф ёфта, ба вижа тавассути калимаҳои
мавҷудаи забон бо роҳи ҳамнишинӣ сохтани як силсила ибораҳои наву
тозаи ҷолиб аз қабили: волоияти қонун, танзими оила, мусолиҳаи миллӣ,
горди миллӣ, ваҳдати миллӣ, ҳувияти миллӣ, нангу номуси ватандорӣ ва
ғайра далели ин гуфтаҳост. Тавре аз мисолҳои боло бармеояд, байни
калимаҳо, яъне ҷузъҳои ҳар як ибора, ки ба асоси ҳамнишинӣ ташаккул
ёфтаанд, робитаи маъноӣ вуҷуд дорад.
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Масъалаи иртиботи мухталифи вожаҳо, ки ба табиати печида ва
пурасрори онҳо вобаста аст, ҳанўз дар аҳди бостон дар доираи аҳли илму
адаб мавриди баҳс қарор гирифтааст.
Вақте ба таърихи илми забоншиносӣ, аз ҷумла, ба таърихи
омўзиши

калима

муроҷиат

мекунем,

мебинем,

ки

хусусиятҳои

грамматикӣ ва лексикии калимаҳо ҳанўз дар Мисри қадиму Ҳиндустон
ва минбаъд дар дигар кишварҳо мавриди омўзишу тадқиқ қарор дода
шудааст.
Чунончи, дар Ҳинди қадим хусусиятҳои грамматикии калимаҳо
диққати Паниниро ҷалб намуда, паҳлуи маъноии калимаҳо бошад, дар
маркази таваҷҷуҳи философони Юнони бостон Афлотуну Аристотел
қарор гирифт ва ин буд, ки онҳо калимаҳоро ба ҳиссаҳои нутқ
гурўҳбандӣ намуданд. Албатта, дар асрҳои минбаъда, хусусан дар
аврупо, оид ба паҳлуҳои торику норавшани калима омўзишу таҳқиқи
амиқтар сурат гирифт ва мактабу равияҳои гуногун низ дар ин замина ба
миён омад [ниг. Лоя, 1968].
Олимону мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик низ оид ба
ҷойгоҳ ва моҳияту мақоми калима, хусусиятҳои фонетикӣ, грамматикӣ
ва лексикиву семантикии он таваққуф намуда, осори пурарзише ба мерос
мондаанд.
Махсусан, Абӯалӣ ибни Сино,

Носири Хусрав,

Насируддини

Тўсӣ, Шамс Қайси Розӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Маҳмуди Омулӣ, Рашиди
Ватвот ва чанде дигар тавассути асарҳои алоҳида ё дар зимни асарҳои
ҷанбаи энсиклодидоштаи худ оид ба хусусиятҳои гуногуни калима
андешаҳои арзишманде баён кардаанд.
Албатта, онҳо бо истилоҳоти муравваҷи замони худ ба иртиботи
лафзиву маъноии вожаҳо эътибор дода, равобиту ҳамнишинии онҳоро аз
нигоҳи вижагиҳои фонетикиву грамматикӣ ва лексикӣ–семантикӣ
таҳлилу арзёбӣ кардаанд, ки аз диди имрўзаи илми забоншиносӣ бояд
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ҷиддӣ омӯхта шаванд, зеро ки андешаҳои онҳо бунёди устувори мантиқӣ
ва илмиву амалии забоншиносиро доро мебошанд.
Бояд қайд кард, ки робитаи парадигматикӣ дар сатҳи тамоми
воҳидҳои забон ба назар мерасад ва дар бахши низоми лексикӣ бунёди
робитаи мазкурро иртиботи маъноии калимаҳо ба асоси маънои
лексикӣ, ё худ мундариҷаву маънои аслӣ ташкил медиҳад [Уфимцева,
1968, 252].
Илова бар ин дар робитаи парадигматикӣ шабоҳату мутобиқати
вожаҳо ё аз нигоҳи шакл ва ё аз рўйи маъно ва муқобилгузории онҳо дар
назар дошта шуда, вожаҳои робитаи маъноӣ дошта дар мавқеъҳои
муайян метавонанд, ки ҷойи якдигарро дар занҷираи гуфтор иваз
кунанд. Одатан, дар муносибати парадигматикӣ саволи «ё ин–ё он»
гузошта шуда, мавқеи калимаҳо ва муқобилгузории онҳо нақши асосӣ
мебозад [Степанов, 1975, 277].
Робитаи калимаҳо дар низоми лексикӣ, асосан, дар муносибати
парадигматикӣ ва синтагматикӣ сурат гирифта, И.А Бодуэн де Куртенэ
робитаи парадигматикиро робитаи «амудӣ» ва робитаи синтагматикиро
робитаи “уфуқӣ”номидааст [Бодуэн–де…, 1968, 35], ки меҳвари ин ду
навъ робита чунин аст:
Меҳвари
парадигматикӣ

Меҳвари синтагматикӣ
Фердинанд де Соссюр оид ба робитаи калимаҳо таваққуф намуда,
робитаи парадигматикиро бо истилоҳи робитаи ассотсиативӣ ном бурда,
[Фердинанд.., 1933, 156], вале баъдтар барои робитаи мазкур аввалин
бор Л. Ельмслев истилоҳи робитаи парадигматикиро мувофиқ донист
[ЛЭС, 2002, 367].
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Ба масъалаи иртиботи калимаҳо забоншиноси шинохтаи эронӣ
доктор Маҳшеди Муширӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир карда, аз тариқи ташбеҳу
қиёс ин иртиботро хеле содаву мувофиқ чунин ифода кардааст: «Дар
қиёси дигар, вожагони забон монанди як хонаводаи бузурги ҳазорфомил
(ҳазороила–К. Ш.) аст, ки афроди он бо якдигар равобити нисбӣ ва
сабабӣ доранд. Вожаҳо, ба қавли ҷомеашиносон, ё иртиботи амудӣ бо
ҳам доранд (монанди робитаи фарзандон ва волидайни онҳо то абову
аҷдодашон), ё робитаи уфуқӣ доранд (монанди хоҳарону бародарон).
Дар хонавода ҳар фард бо навъе бо афроди дигар иртиботи дур ё наздик
пайдо мекунад.»[Маҳшеди Муширӣ, 1371ҳ.].
Мавсуф дар ҷойи дигари мақолааш бевосита роҷеъ ба муносибати
вожаҳо ва тадо(ъ)ии (ҷазб, кашиш – К. Ш.) маъонии онҳо иброз мекунад:
«Дар меҳвари ҷонишинӣ (меҳвари парадигматикӣ, амудӣ– К. Ш.), яъне
меҳваре, ки дар истилоҳи забоншиносон аносири забонӣ метавонанд дар
занҷираи гуфтор ба ҷойи якдигар биншинанд… Монанди мутародифҳо,
нимамутародифҳо,

мутазодҳо,

ҳепунимҳо.

Аммо

дар

меҳвари

ҳамнишинӣ (меҳвари синтагматикӣ, уфуқӣ – К. Ш.), яъне дар меҳваре,
ки аносири забонӣ метавонанд дар занҷираи гуфтор канори якдигар
қарор бигиранд, монанди: ишқи Афлотун ва ишқи синачок ё истилоҳҳои
нарди ишқ бохтан ва дар доми ишқ афтодан ё сифоти мураккабе чун
ошиқкуш ва ошиқнавоз» [Маҳшеди Муширӣ, 1371ҳ.].
Тавре ки дида мешавад, ду навъи робитаи мазкур низому сохтори
(системаву структураи) забонро ташкил медиҳанд. Воқеан, бояд қайд
кард, ки чун забон дар сохтмони шеър низ зеҳни шоир ба асоси ду меҳвар
муҳаррику равона аст, ин мавзўъро Муҳаммад Ризо Шафеи Кадканӣ низ
чунин ифода кардааст: «Дар сохтмони ҳар шеъри баланд… зеҳни шоир
ду гуна халқ ва ибдоъ (эҷод кардан – К. Ш.) ва ё кушиши ҳунарӣ дорад:
дар як сўй тарҳи куллӣ ва маҷмўи аҷзои созандаи шеър аст, ки чӣ гуна бо
якдигар таркиб ёфта ва сохтмони куллӣ ва шакли амудии шеърро ба
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вуҷуд овардааст ва дар ин ҳавза хаёли шоир аз маҷмўи таҷрибаҳо ва ёдҳо
ва таъсироти худ дар заминаҳои мухталиф мумкин аст ёрӣ бигирад, то
шакли аслӣ ва тарҳи куллии шеър, ки мо онро меҳвари амудии асари
ҳунарӣ мехонем, ба вуҷуд ояд, бегумон офариниш ва қудрати хаёли
шоир дар ин ҷиҳат дорои ҳамон аҳамияте аст, ки дар меҳвари дигар, яъне
меҳвари уфуқӣ ва тасвирҳои кўчакбаён, яъне так-таки абёт» [Муҳаммад
Ризо…, 1971, 137].
Ба асоси меҳвари парадигматикӣ муносибати калимаҳо мутобиқи
се навъ тазод сурат мегирад: тазоди айният (монандӣ), тазоди фаръӣ
(иловагӣ) ва тазоди эквиполентӣ. Дар мавриди таҳлили муносибати
парадигматикии калимаҳо ҳатман хусусияти тазоди калимагӣ ба асоси
таҳлили компонентӣ (ҷузъҳо) анҷом дода мешавад.
Робитаи вожаҳои ҳамшакл калимаҳое, ки аз нигоҳи шакл ё худ
таркиби овозӣ монанданд, ё шабоҳат доранд, онҳо ба гурўҳи тазоди
айният тааллуқ дошта ва робитаи онҳо ба асоси ҳамшаклашон сурат
мегирад, ба ин гурўҳи лексикӣ-семантикӣ омонимҳо, калимаҳои
сермаъно, паронимҳо, муштақот ва муодилҳо (гунанокӣ) мансуб
мебошанд.
Бояд қайд кард, ки мутафакирони тоинқилобии мо ба ҳамшакливу
шабеҳияти калимаҳо эътибори ҷиддӣ дода, дар осори оид ба илми бадеъ
навиштаи худ ин қабил вожаҳоро дар боби санъатҳои лафзӣ гирд ва
баррасӣ намудаанд.
Маъмулан, робитаи шаклӣ ва маъноии калимаҳо дар се сатҳ (зина) ба
мушоҳида расида, ба сатҳи аввал робитаи калимаҳое дар назар дошта
мешавад, ки аз нигоҳи сувар (шакл) яксонанд ва ба ин гурўҳ, асосан,
калимаҳои сермаъно ва омонимҳоро дохил намудан мувофиқ аст.
3.2.1. Вожаҳои сермаъно ва робитаи шакливу маъноии онҳо

161

Бояд хотиррасон кард, ки дар низоми семантикии забон миқдори
маъниҳо нисбат ба теъдоди калимаҳо зиёдтаранд ва илова бар ин дар
паҳлуи ин номутаносибӣ боз қисме аз калимаҳо дорои як маъно
мебошанд. Вақте ки таносуби мафҳуму калима масовиёна бошад, дар ин
маврид калима ифодагари як маъно (моносемия) буда, ин ҳолат чунин
аст:
калима
мафҳум
Ба ин нуқта ҳанўз дар қуруни вусто донишмандони форсу тоҷик
таваҷҷуҳ зоҳир карда, аз ҷумла Хоҷа Насируддини Тўсӣ мегўяд: «Гоҳ
бошад, ки як лафз бар як маънӣ беш далолат накунад (таъкиди мо) ва гоҳ
бувад, ки як лафз бар маъонии бисёр далолат кунад» [Насируддини Тўсӣ,
1326 ҳ., 8]. Албатта, дар ҳолате ки калима хусусияти сермаъноӣ пайдо
мекунад, дар ин сурат чунин калима аз ду ва зиёда мафҳумро ифода
намуда, маъалаи нобаробарии калимаву мафҳум ба миён меояд:
калима
мафҳум

мафҳум

мафҳум

Бинобар ин барои рафъи ин нобаробарӣ калимаҳои сермаъно
(ҳодисаи полисемия) ба «кўмак»-и мо мерасад. Ин нуктаро муҳаққиқ Ж.
Гулназарова воқеъбинона ва дақиқназарона чунин ифода намудааст:
“Агар калима сермаъно бошад, як лексема метавонад чанд семемаро ба
худ муттаҳид созад, яъне чанд семема мутеи як лексема мебошад.”
[Гулназарова, 2019, №7, 16]. Хушбахтона, дар таркиби луғавии забон
аксари калимаҳо хусусияти сермаъноӣ доранд ва «Аз нуқтаи назари соф
забоншиносӣ (семантикӣ) ҳодисаи сермаъно шудани калима ба қонуни
номутаносибии аломат (калима) ва маъно вобаста буда» [Коллектив,
1989, 197] ва «Агар аломатҳо мутаҳаррик (тағйирпазир) намебуданду
ҳар кадом танҳо як вазифаро (маъноро) ифода мекард, дар ин сурат
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забон маҷмўи этикеткаҳои (тамғаҳои)

одиро

мемонд.» [Карсевский,

1965, 85].
Ҷараёни сермаъно шудани калимаҳо се навъ: шуоӣ, занҷирӣ
(силсилавӣ) ва шуоъӣ – занҷирӣ буда, онҳоро бо нақша чунин ифода
намудаанд: [Коллектив, 1989, 202].
1
2

2
2
1

6

3
3

3

2

1

3

1

4
5

5

6

4

Ногуфта

намонад,

ки калима дар танҳоӣ

дорои

як маъно -

маънои аслӣ (асосӣ) буда, вале дар ҷумла, матн ё худ дар иҳотаву
ҳамнишинӣ бо дигар калимаҳо маъноҳои наву иловагӣ (маҷозӣ)
гирифта, сермаъно мегардад, лекин маънои аслӣ нисбат ба маъноҳои
иловагӣ серистеъмол мебошад. Ҳодисаи маънои иловагӣ пайдо кардани
калима тадриҷан ва зина ба зина сурат гирифта, аз муносибати маъноии
ба ҳам алоқамандии дохилии калима дарак дода ва боиси ба миён
омадани варианти лексикӣ – семантикӣ мегардад, ки инро бо шакли
Х1

Х2 ифода кардан мувофиқ буда, аломатҳои

ба

робитаи дохилии маъноӣ далолат мекунад [Коллектив, 1989, 199].
Тавре ки маълум аст, ҳодисаи сермаъноӣ ба асоси кўчиши маъно
сурат гирифта, номи мафҳуми аввал маънои асосӣ ва аслии калима буда,
номи мафҳумҳои баъдӣ маъноҳои иловагиву фаръӣ маҳсуб мешаванд.
Робитаву муносибат байни предмету ҳодисаҳо, амалу аломатҳо
сабаби сермаъноии калимаҳо мешаванд. Қисме аз робитаҳо ба асоси
шабеҳияти предмету аломатҳо ба назар расад, бархе дигараш аз
муносибати предмету ҳодисаҳо дар асари ҳамнишинии доимии онҳо ба
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миён меояд, “...ва ҳамаи он маъноҳо ба ҳам алоқамандӣ доранд.
Маъноҳои ҷудогонаи ин гуна калимаҳо дар назар ҳалқаҳои як занҷираи
муназзамро ба хотир меоварад.” [Маҷидов, 2007, 46].
Чунончи, навъҳои зерини шабеҳият ё худ метафораро, ки дар
маҷмўъ байни онҳо робитаи печидае ҳис карда мешавад, мушоҳида
кардан мумкин аст:
а) – аз нигоҳи шакл: камонабрў, чашми сўзан, даҳони чойник,
қаноти тайёра;
б) – аз лиҳози мавқеъият: қаноти рости мактаб, сари кўҳ;
в) – аз нигоҳи ранг: мўйи тиллоранг, дандонҳои садаф барин;
г) – аз ҷиҳати андозаву ҳаҷм: борони ашк, уқёнуси меҳр;
ғ) – аз лиҳози мустаҳкамӣ: дастони оҳанин;
д) – аз ҷиҳати ҳаракат: фикри тез;
е) –дараҷаи арзиш: панди тиллоӣ, мағзи сухан, суханҳои пўч;
ж) – аз нигоҳи вазифа: занҷири ғуломӣ;
з) – аз ҷиҳати таассурот бардоштан: гуфтори ширин, суҳбати сард
ва ғайра.
Қобили қайд аст, ки дар боби сермаъно гардидани калимаҳо
шабеҳият мавқеи махсус дорад ва Хоҷа Насируддини Тўсӣ низ ин
масъаларо хосса таъкид кардааст: «…дар муташобеҳ ваҷҳи ташобўҳ
бошад. ки муносибате ғайри маънавӣ бувад. Чунонки, сар гўянд сари
ҳайвонро ва сари шамшерро ва бошад, ки муносибате маънавӣ бувад.
Чунонки, ҷисм гўянд табиӣ ва таълимиро ва ҳамчунин бошад, ки
мушобеҳоте том бувад, чуноне ки мардум гўянд: шахс ва аксро дар
оина ва бошад, ки ғайри том бувад, чунонки, калб гўянд сагро ва
кавкаберо, ки тобеъи сурате бувад чун қалби ҷаббор»… [Насируддини
Тўсӣ, 1326ҳ., 10]. Албатта, дар забон дигар роҳҳои сермаъно гардидани
калимаҳо низ (метонимия, синекдоха) вуҷуд дорад, вале ҳадафи мо
таҳлили муфассали сермаъноӣ набуда, ҳамин ишораҳои боло ба мо
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имкон медиҳад, то муайян намоем, ки калимаҳои сермаъно дар низоми
лексикӣ-семантикии забон чунин гурўҳи воҳидҳои лексикӣ мебошанд, ки
ҳам робитаи шаклӣ (лафзӣ, суварӣ) ва ҳам робитаи маъноиро доро буда
ва робитаи онҳо дар сатҳи робитаи дохили калимагии парадигматикӣ
сурат гирифта ва дар айни замон бо дигар воҳидҳои лексикӣ-семантикӣ,
махсусан аз лиҳози шакл, ба омонимҳо муносибати зич доранд.
3.2.2. Ҳамгунҳо ё худ робитаи суварии вожаҳо
Қобили

тазаккур

забоншиносонро

ба

аст,

ки

худ ҷалб

омонимҳо
намуда,

забоншинос Н.П. Колесников дар

кайҳо
назар

боз

диққати

ба

маълумоти

муқаддимаи «Луғати

омонимҳои

забони русӣ» (нашри 11 бо тасҳеху иловаҳо, Тбилисӣ,1978) дар забони
русӣ оид ба омонимҳо бештар аз 200 асару мақола ба нашр расидааст.
Бесабаб

нест,

ки «Луғати омонимҳои забони русӣ»-и забоншиноси

маъруф О. Ахманова се маротиба – солҳои 1974, 1976 ва 1986 ба табъ
расид.

Дар

забоншиносии тољик муаллифи ин сатрњо

“Луѓати

омонимњои забони тољикї”-ро соли 1992 ба табъ расонид.
Воқеан, омонимҳо чун дигар воҳидҳои лексикӣ моҳият ва
хусусиятҳои диққатҷалбкунанда

доранд. Калимаҳои

синонимӣ аз

ҷиҳати зоҳирӣ, яъне таркиби овозӣ як хел буда, вале маъноҳои
гуногунро доро мебошанд. Зоҳиран якхела будани омонимҳо, ки дар
санъати таҷнису суханбозӣ (каламбурия) роли калон мебозанд, баъзе
забоншиносонро ба хулосае оварданд, ки гўё мавҷудияти онҳо барои
забон ҳодисаи манфӣ буда, барои дарки маънӣ халал мерасонида
бошанд. Аммо аксарияти забоншиносон ин
бурҳонҳо рад
калимаҳои

намуда, таъкид

омонимӣ дар

матн

ақидаро бо

далелу

кардаанд, ки фаҳмидани маънои
ҳеҷ

гуна душвориеро

ба миён

намеоранд (ба истиснои мақолаи мухобиротӣ ва супоришҳои ҳарбӣ)
ва табиати забон низ ин аст, ки ҳар гуна унсури нолозимро худ
намепазирад.
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Ягона масъалае, ки дар байни забоншиносон фикрҳои мухталифро
ба вуҷуд овардааст, умумият ва тафовути омонимҳо бо калимаҳои
сермаъно (полисемия) мебошад.
Тавре ки маълум аст, калимаҳои сермаъно низ зоҳиран аз ҷиҳати
таркиби

овозӣ якхелаанд. Бино бар ин

ташхиси ду

категорияҳои

лексикӣ бояд каме таваққуф кард.
Даставвал, бояд гуфт, ки ҷиҳати зоҳирӣ, ягонагии таркиби овозӣ
умумияти омонимияву полисемия бошад, лекин тафовути онҳоро дар
моҳияту муносибати семантикӣ (маъноӣ) доштан ё надоштани онҳо
бояд ҷуст.
Тавре

ки исбот шудааст, байни калимаҳои омонимӣ

таносуби маъноӣ вуҷуд надорад ва онҳо чун

робита,

ду хатти мувозӣ

(параллел) мебошанд. Аммо байни калимаҳои сермаъно ҳамеша
робитаву муносибати семантикӣ вуҷуд дошта, таҳлили амиқ аз як
нуқта

маншаъ

гирифтани онҳоро собит мекунад, ҳатто баъзан

маъноҳои калимаи сермаъно чунон

инкишоф

ёфта аз ҳам

дур

мешаванд, ки дарки робитаи маъноии онҳо бе таҳлили этимологиву ёрии
лексикологияи таърихӣ ғайри имкон аст. Дуруст аст, ки бо гузашти
рўзгор ва ҷараёни инкишофи забон имкон дорад, ки яке аз роҳҳои
пайдоиши омонимҳо

аз калимаҳои сермаъно бошад, лекин раванди

мазкур хеле кам ба назар мерасад [Кабиров, 1992, 4] .
Айнияти шакли пурраи калимаҳо, ки мутлақо маънояшон гунонун
аст, асосан, омонимҳои лексикӣ (пурра) буда, қимати функционалӣ
надоранд ва бештар дар мавриди суханбозӣ (каламбурия) истифода
мешаванд.
Санъати таҷнис (омоним), ки яке аз санъатҳои мураввиҷи саноеи
лафзӣ маҳсуб мешавад, калимаҳоеро муттаҳид ва мавриди баҳс қарор
медиҳад, ки онҳо чи аз лиҳози китобат ва чи аз нигоҳи шаклу талаффуз
як хел ва ё ба ҳам шабоҳату наздикӣ доранд. Чунончи, мавзўи мазкурро
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Хоҷа Ҳасани Нисорӣ дар асараш «Чаҳор гулзор» дар гулзори дувум
чунин баён намудааст: «Гули аввал дар саноеи лафзӣ ва он ин аст, ки
алфоз ба санъат ороста шавад, на дар маънӣ ва онро шонздаҳ қисм аст:
таҷниси том (мунфасил, ҷинси томи муттасил), таҷниси ноқис, (таҷниси
зоид), таҷниси мураккаб, таҷниси муқаррар, таҷниси мутарраф, таҷниси
хат, тарсеъ, саҷъ, мақлуб, иштиқоқ, раддулаҷзилассадр, сиёқат–ул–
аъдод, зуқофиятайн, мураддаф ва тавшеъӣ” [Хоҷа

Ҳасани

Нисорӣ,

1998].
Тавре ки дида мешавад, калимаҳои монанду шабеҳро Нисорӣ ба
шонздаҳ қисм гурўҳбандӣ кардааст, ки маъмултарини онҳо калимаҳои
мутаҷонис мебошанд.
Масалан, дар қитъаи зарини Шайх Саъдӣ калимаҳои пар ва ҷўй
таҷниси том, омоним мебошанд, зеро ки аз ҷиҳати таркиби овозӣ
комилан баробару яксонанд:
Агар як сари мўй бартар парам,
Фурўғи таҷаллӣ бисўзад парам.
Дилором дар бар, дилором ҷўй,
Лаб аз ташнагӣ хушк бар тарфи ҷўй. [Хоҷаев, 2013,
216].
Муаллифи «Ал-муъҷам» Шамс Қайси Розӣ низ дар атрофи
калимаҳои ҳамшаклу шабеҳ дар асари мазкур маълумоти арзишманде
дода, роҷеъ ба мақоми таҷнис дар назму наср чунин мефармояд: «Таҷнис
алфози ба якдигар монанд истеъмол кардан аст ва он чанд навъ бошад:
тому ноқису мураккабу муздаваҷу мутаррафу таҷниси хат ва ҳама
писандидаву мустаҳсан бошад дар назму наср ва равнақи сухан бияфзояд
ва онро далели фасоҳату гувоҳи иқтидори мард шуморанд бар тансиқи
(тартиби) сухан…» [Шамс Қайси Розӣ, 1991, 272].
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Ниёгони нуқтасанҷамон калимаҳоеро, ки аз рўйи китобат монанд,
вале аз ҷиҳати талаффуз тафовутдоштаро ҳамчун таҷниси ноқис, яъне
омограф дар иртиботи шаклӣ (лафзӣ) қарордошта ба қалам додаанд.
Чунончи, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ овардааст: «Савум, таҷниси ноқис
ва он он аст, ки дар лафзи мутаҷонис дар китобат муттафиқ буванд ва ба
ҳаракату маънӣ мухталиф. Чун илму аламу сеҳру саҳар ва муҳру меҳру
дурусту дараст ва ҷусту ҷаст ва он ҳам мунфасилу муттасил аст. Мисол,
Ашраф бини Ромӣ гўяд:
Субҳдам нолаи қумрӣ аз тарфи чаман,
То фаромўш кунӣ меҳнати даври қамарӣ.» [Хоҷа Ҳасани
Нисорӣ, 1998, 42] (дар хатти арабӣ имлои қумрӣ ва қамарӣ яксон аст).
Ё ин ки дар бахши таҷниси мураккаб, ки онро дар илми
забоншиносӣ омофон меноманд, як лафзи муфрад (сода) ва як лафзи
мураккабро, ки дар китобат яксону маъниҳои мухталиф доранд,
муттафиқ намуда, робитаи шаклии онҳо сурат мегирад. Чунончи: бозор
ва боз ор:
Мир Шамсиддини фақир гўяд:
Гар шамъ на дилҷўии парвона кунад,
Бар оташи ў зи дуд парво накунад
Фаёрд зи шамъи ман дар оташи ишқ,
Парвонасифат сўзам, парво накунад. [Ҳамон ҷо].
Бо

дарназардошти

нисбатан

шабеҳияти

шаклу

талаффуз

паронимҳоро низ нуфуз-нуфус, татбиқ-тадқиқ, мубоҳиса-мусоҳиӣа,
ҷавонмард-ҷавонмарг ва ғ. дар доираи омонимҳо (мушобеҳот) мавриди
омӯзишу баррасӣ қарор медиҳанд. Ҳатто, муҳаққиқ М. Ахмедова
иштиқоқу муштақотро, ки робитаи шакливу маъноӣ, дар ин гурӯҳи
вожаҳо низ ба назар мерасад, онҳоро ҳамчун пароним ба қалам додааст
[Ахмедова, 2008, 20], ки баҳсангез мебошад.
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Ҳамин тариқ, омонимҳои пурра ба вожаҳои сермаъно аз лиҳози
шакл комилан мувофиқат дошта, лекин аз ҷиҳати робитаи маъноӣ фарқ
мекунанд, яъне байни вожаҳои омонимӣ робитаи маъноӣ вуҷуд надошта,
вале байни вожаҳои сермаъно робитаи маъноии гуногуну печида ба
назар мерасад.
3.2.3. Робитаи муродифот ва мутазод
Олами вожагони мустақилмаъно олами воқеиро мемонанд. Чун
олами воқеӣ, ки бар асоси қонуни баҳамзидҳо бунёд ёфтааст ва
пайваста дар тағйироту табаддулот мебошад, пас, табиист, ки тамоми
тағйироту дигаргуниҳои ин олами пуртазодро
тамомнамо

вожагон чун оинаи

инъикос менамоянд. Чун ҷомеа пайваста дар рушду

густариш қарор дорад, дар ҳамин замина таркиби луғавии забон низ
чи аз ҳисоби имкониятҳои дохилии забони худӣ ва чи аз ҳисоби
иқтибосҳо доимо дар ҷараёни тағйирёбӣ ва ғанӣ гардидан буда, аз
ин рў, то ибтидои қарни ХХ забоншиносон ақидае доштанд, ки
системанокӣ дар қисмати луғат вуҷуд надорад ва омўзишу

таҳқиқи

вожаҳо ҳамчун система (низом) ғайриимкон

таркиби

аст,

чунки

луғавии забон ҳамеша дар ҳолати таҳаввулу тағйирёбист. Баъди он
ки пешгўйии

И. А. Бодуэн

«…лексикология,
грамматики будет

или

наука

де Куртенэ, ки ќаблан зикр кардем:
о

творением ХХ

словах,

как

отдельная

века» [Бодуэн, 1963,

17]

ветвь
амалӣ

гардид, таҳқиқу омўзиши лексикаи забон ба асоси категорияҳои
лексикӣ-семантикӣ, лексикӣ-грамматикӣ ва ғ. ҷиддӣ ба роҳ монда
шуд ва олимон ба натиҷае расиданд, ки лексика низ, чун воҳидҳои
дигари забон, дорои система (низом) мебошад.
Мусаллам аст, ки тамоми мавҷудоти олами атрофи мо дар
ҳолати тазодӣ зуҳур кардаанд ва қарор доранд. Ба ифодаи дигар,
маҳз

ҳолати

тазодии

мутақобилаи мавҷудоти

олам мутаносибан мавқеияти

вожагонро боис гардида ва дар
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айни

замон

робитаи

ҳамешагӣ ва ногусастании байни

мавҷудоти олами

воқеӣ ва

вожагони забонро ташкил дода, омили бақо ва бутунии олами воқеӣ
ва ташаккули низоми (низом) лексикии забон гардидаанд. Чунончи,
унсури хурдтарини олам атом буда, он ҳам аз баҳамоии зарядҳои
мутақобил- мусбату манфӣ ташаккул меёбад. Мавҷудияти чор тарафи
олам низ ба асоси қутбҳои муқобил: шимол – ҷануб, ғарб – шарқ
қоиманд. Гармӣ ва сардии тазодро ҳарорат муттаҳид намудааст.
Олами ҳайвонот ё ҳашарот ҳам аз лиҳози хусусияту табиат

ва

амалашон яксон нестанд: қисме музиранду қисме нафъовар, гурўҳе
ҳалоланду гурўҳе ҳаром, гурўҳе аҳливу хонагианду гурўҳе ваҳшӣ ва ғ.
Аз ин ҷост, ки чун одамизод
мутақобил – некӣ ва
мубориза

мебошанд

бадӣ

то

арзи

имрўз

ва вожагоне, ки

вуҷуд
байни

ба

кард,

ду

неруи

ҷомеаи инсонӣ дар

неруи

некӣ

иртибот

доштанду доранд, онҳоро вожаҳои ҳурмуздӣ (эвфемизмҳо) ва вожаҳои
баёнгари неруи бадиро вожаҳои аҳриманӣ (вулгаризмҳо) меноманд.
Ногуфта намонад,
ифодаҳои

ки

ҳурмуздиву

баъди

тантана ва интишори ислом ҷойи

аҳриманиро мутаносибан вожаҳои арабии

раҳмониву шайтонӣ гирифтанд.
Воқеан, вожагон бо табиату ҷавҳари пурасрорашон дар ихтиёри
эҷодкори нуктасанҷу боҳунар набз доранд ва бо сад маъниву ҷило зуҳур
мекунанд ва перомуни ҷилванамоии ду қутби вожаҳо донишманди
номвари эронӣ Парвиз Нотили Хонларӣ басо муносибу мувофиқ
гуфтааст: «Ҳар калима назди шоир чеҳрае дорад. Дуруст, монанди
мардумон. Яке сарду хушк, яке гирандаву дилнишин. Ин як нарму
диловез. Он як тунду хашмангез. Ин ҷо калимот сиккаҳои безабон
нестанд. Ҷон доранд ва бо ҳам меҳру кин меварзанд. Баъзе ҳама лутфу
оромиш аст. Шоир ба ин вуҷудҳои зинда сарукор дорад. Хўйю чеҳраи
ҳар якро мешиносад. Якеро мехонад, якеро меронад. Инро бо он оштӣ
медиҳад, онро аз ин ҷудо мекунад. Аз ин парокандагон гурўҳе месозад,
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ки ҳамдилу ҳамоҳанг ба фармони ў равон мешаванд, то дилу ҷони
шунавандаро ба каманд биёранд ва ўро то он ҷо бибаранд, ки шоир
хостааст.» [Хонларӣ, 158].
Воқеан, мо чун «забон» мегўем, пеш аз ҳама, дар зеҳну тафаккури
мо «калима» пайдо мешавад ва ин ҳам табиист, зеро ки забонро маҳз
вожаҳо ташкил медиҳанд, ки дар ин маврид ҷойи баҳс ҳам нест
[Успенский, 1974, 226-227]. Дар ҳақиқат, калима муъҷиза аст ва то ҳол
дар атрофи сеҳру асрори калимаҳо мегўянду менависанд ва баҳсу
андешаҳо ҳанўз ҳам идома доранд, зеро ки дар низоми (низоми) забон
воҳиди асосӣ ва меҳвари калима маҳсуб шуда, ин нуктаро, ҳатто,
олимону мутафаккирони асримиёнагӣ низ эътироф намуда ва таъкид
кардаанд, ки: «…нақши асосиро дар ин система (низоми забон – К. Ш.)
калима мебозад.» [Хоҷаев, 11].
Ҳар калимае, ки дар тўли таърих зуҳур кардааст, аз як тараф, бо
моҳияту ҷавҳар ва хусусиятҳову мақулаҳои (категорияҳои) савтӣ,
луғавию маъноӣ, сарфиву наҳвӣ аз якдигар фарқ кунад, аз сўйи дигар, бо
вожаҳои дигар аз ягон ҷиҳату паҳлу иртибот дорад, ки чун мисоли ин
гуфтаҳо вожаи «хона»-ро аз лиҳози лексикӣ-грамматикӣ дар намунаи
зерин манзур менамоем.
Ба вожаҳои ду гурўҳи зер таваҷҷуҳ кунед:
об

рафтан

себ

панҷ

нон

зуд

замин

ҳамин

гурба

ширин

Пурсида шавад, ки «хона» дар қатори кадом гурўҳ бояд ҷой гирад?
Шумо бедудилагӣ мегўед, ки дар гурўҳи тарафи чап, зеро ки «хона» исм
аст ва дар қатори исмҳо бояд қарор гирад. Оид ба категорияи исм ба ду
гурўҳи дигар таваҷҷуҳ намоед:
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шир

писар

анор

кабўтар

санг

оҳу

калон

мўрча

даҳ

модар

Калимаи «гўсфанд»-ро ба кадом қатор бояд гузошт?
Албатта, ба қатори рост, зеро ба категорияи ҷондор тааллуқ дорад.
Перомуни

категорияҳои

дигари

исм:

ҷамъбандӣ,

конкрету

абстракт, муайяниву номуайянӣ, ҷинсият ва категорияҳои ҳиссаҳои
дигари нутқ низ чун намунаҳои фавқ далел оварда, вобаста ба маъно ва
категорияҳои сарфӣ хусусиятҳои фарқнок ва умумияти лексикӣграмматикии калимаҳоро баррасӣ ва таҳқиқ намуда, дар ин замина
калимаҳои забонро ба гурўҳҳои (микросистемаҳои) лексикӣ-грамматикӣ,
яъне ҳиссаҳои нутқ ҷудо кардаанд.
Вожаҳо, чун ҷомеаи инсонӣ, байнӣ худ робитаи хешутаборӣ ва
тазодӣ дошта, ин иртибот дар доираи таносуби маъноӣ ва шабеҳияту
ҳамшаклӣ сурат гирифта ва дар ҳавзаи маъноӣ (майдони семантикӣ) ва
ҳамшаклӣ муттаҳид шуда, боиси ташаккули микро- ва микросистемаҳои
гуногун мегарданд. Иртибот ва иттиҳоди микросистемаҳо (зергурўҳҳо)-и
лексикӣ-семантикӣ низоми бутун ва ягонаи низоми лексикии забонро
ташкил мекунанд.
Вожагони забон низ чун ифодагари мавҷудот ва ашёву ҳаводиси
мухталифи олами воқеӣ табиист, ки онҳо низ аз лиҳози маьнову
муҳтаво ва хусусиятҳояшон

гуногун буда, ба гурўҳҳо, зергурўҳҳо

(системаҳо, микро- ва макросистемаҳо) ҷудо мешаванд.
Иртиботу алоқамандии вожаҳо дар низоми лексикии забон
мураккабу печида буда, бо дарназардошти ҷавҳару маъно, яъне маънои
луғавӣ, хусусиятҳои лексикиву грамматикӣ, мавзўӣ, шаклӣ (суварӣ) ва ғ.
ба микро- ва макроситемаҳо (зергурўҳҳо)- и лексикӣ-семантикии калону
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хурд, аз қабили муродифот, мутазод, эвфемизмҳо (малеҳ), вулгаризмҳо
(қабеҳ), вобаста ба

иртиботи

шаклӣ – омонимҳо (ҳамгунҳо) бо

навъҳояш ва иртиботи шакливу маъноӣ – полисемия (сермаъноӣ) ва ғ.,
аз

лиҳози мансубият

гурўҳбандӣ

карда

ба

ҳиссаҳои нутқ, аз нигоҳи мавзўӣ ва ғ.

мешаванд. Дар

чаҳорчўбаи

иртиботу таносуби

мазкур низоми лексикӣ- семантикӣ ва лексикӣ-грамматикӣ ташаккул
меёбад.
Дар низоми лексикӣ-семантикӣ нисбат ба тамоми микросистемаҳо
микросистемаҳои

лексикӣ - семантикии муродифот ва

мутазод

аз

лиҳози дарбаргирии миқдори вожаҳои таркиби луғавии забон, бо
вижагиҳои маъноӣ, тобишҳои услубӣ нақш ва ҷойгоҳи хос дошта,
мавқеият

ва

афзалияти

онҳо дар

асоси

робитаи парадигматикӣ

(амудӣ, интихобӣ, ҷойнишинӣ) дар занҷираи гуфтор ошкору ҷилвагар
мешаванд.
Воқеан, раванди печидагӣ ва мураккабии робитаву ҳамнишинии
вожаҳоро забоншиносон ба комбинатсияҳои шоҳмот қиёс кардаанд.
Дар иртибот бо ин забоншинос М. М. Маковский дар асараш
«Лингвистическая комбинаторика» таъкид мекунад, ки: «Большое
значение для
вступают

комбинаторики
языковые

имеет

вид отношений, в

объекты–синтагматические

которые

(линейные),

парадигматические (группировка в классы на основании общности или
сходства

свойств),

иерархические (отношение

вхождения менее

сложных единиц в более сложные или отношения зависимости одной
единицы от другой.» [Маковский, 1988, 7].
Воқеан, ташбеҳият
мувофиқ

мебошад.

ё монандкунии шоҳмот ба забон муносибу

Агар дар

маҷмуъ муҳраву донаҳои шоҳмот,

майдони (тахтаи шоҳмот) ва амалкарди онҳоро амиқан мушоҳида
намоем, ин ҳолат корбурди воҳидҳои забонро мемонад. Чунончи, ду
гурӯҳи муҳраву пиёдаҳои дар муқобили якдигар дар иртиботи тазодӣ
қарор гирифта, дар айни замон ҳар як муҳра ва пиёдаҳо дар гурӯҳи худ,
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тибқи қоидаи муқарраршудаи шоҳмот, ҷой ва мавқеи хосси худро ё
дар иртиботи ҳамзистӣ ё тазодӣ соҳиб буда, вожагон низ ба ҳамин ҳол
(муродифот, мутазодҳо, сермаъноӣ, ҳамгунҳо, гунанокӣ...) дар доираи
робитаи парадигматикӣ қарор доранд.
Вақте ки шоҳмотбоз (соҳибзабон) ба бозӣ шурӯъ мекунад, тибқи
қоидаву меъёрҳои муайян муҳраҳову пиёдаҳоро интихоб намуда, амал
менамояд. Соҳибзабон низ вожаро интихоб намуда,
гуфтор дар ҷое менишинонад,

ки

хилофи

дар занҷираи

меъёри

ҳамнишинӣ

набошад, яъне мутобиқи қоидаи робитаи синтагматикӣ бошад ва ғ.
Дар қисмати робитаи парадигматикии калимаҳо дар низоми
лексикӣ-семантикӣ муродифҳо мавқеи хоссе доранд ва робитаву
муносибати онҳо танҳо аз рўйи маъно зоҳир мегардад, яъне шаклу
сувари калима дар боби муродифҳо мустасност.
Даставвал, бояд таъкид намуд, ки дар қиёси дигар категорияҳои
лексикӣ-семантикӣ,

бешубҳа,

муродифҳоро

метавон

«шоҳ»-и

категорияҳои мазкур номид ва ин таъкид ба моҳият, мавқеъ ва нақши
онҳо дар низоми луғавии забон вобаста мебошад.
Оид ба муродифҳо, обуранг ва хусусиятҳои муассириву услубии
онҳо чи дар забоншиносии ватанӣ ва чи хориҷӣ асару мақолаҳои зиёде
ба табъ расидааст.
Ҷойи

тазаккур

аст,

ки

масъалаи

муродифҳо

таваҷҷуҳи

донишмандони пешинро низ ба худ ҷалб намудааст. Чунончи,
Насируддини Тусӣ овардааст: «Ва ҳамчунин гоҳ бувад, ки алфози бисёр
бар як маънӣ ва зиёда як маънии мутақориб… далолат кунад …, қисми
аввал, ки алфози бисёр бар як маънӣ далолат кунад, онро асмои
мутародифа хонанд. Монанди далолати инсон ва башар бар мардум.»
[Насируддини Тусӣ, 1326 ҳ., 4].
Дар фарҳанги муътабари «Ғиёс-ул-луғот» омадааст: «Муродиф – ба
замми “мим” ва касри “дол” дар пайи касе нишинанда ва лафзе, ки ба
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лафзи дигар дар маънӣ шарик бошад.» [Муҳаммад Ғиёсиддин, 1323 ҳ.,
465].
Дар забоншиносии муосир низ оид ба таърифи синонимҳо, асосан,
тавофуқи назар вуҷуд дорад, лекин роҷеъ ба муродифоти мутлақ
фикрҳои гуногунро дучор мешавем.
Бояд гуфт, ки аксари забоншиносон мавҷудияти муродифҳои
мутлақро қабул надошта, ҳамфикри гуфтаи В.Г. Белинский буда, ки ў
дар тақризаш ба «Луғати синонимҳо»-и Галич навиштааст: «Чунонки
дар табиат ягон барг ба барги дигар айнан монанд нест (ҳар як барги як
дарахт аз дигаре аз ягон ҷиҳат фарқ мекунад), ҳамчунин дар забон ҳам
калимае нест, ки ба калимаи дигар айнан монанд, баробар, якхела
бошад. Ҳар калима бо ягон хусуссият фарқ дорад.» [Муҳаммадиев, 1962,
17 -18].
Дар баробари ин бояд қайд кард, ки оид ба ин масъала таҷдиди
назар сурат гирифта, аз ҷумла, Л. А. Новиков ва муаллифони китоби
«Совремённый русский язык» синонимҳои мутлақро эътироф кардаанд.
Онҳо синонимҳоро ба ду гурўҳ: синонимҳои пурра (мутлақ) ва
нопурра (нисбӣ) ҷудо намуда, дар чунин ақидаанд, ки синонимҳои пурра
чунин синонимҳоеянд, ки аз ҷиҳати маъно баробар буда, якдигарро иваз
мекунанд. Монанди: забастовка – стачка, линвистика – языкознание,
орфография –правописание, вратарь-голкипер ва ғ. [ЛЭС, 1990, 446;
Коллектив, 1989, 216].
Зимнан, оид ба ин масъала гуфтугузори тўлоние дар байни олимон
вуҷуд дорад, ки ҳаллу фасли он аз чаҳорчўбаи баҳси мо берун буда, вале
камина ҷонибдори забоншиносоне ҳастам, ки мавҷудияти синонимҳои
мутлақро инкор мекунанд ва далели андешаи худро ҳангоми таҳлили
маводи марбути масъалаи мазкур ироа хоҳем кард.
Ҳамин тариқ, синонимҳо яке аз категорияҳои муҳимми лексикӣ –
семантикӣ буда, ду ва ё зиёда калимаҳои наздикмаъно ва баъзан
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баробармаъное мебошанд, ки бо тобишу ҷилоҳои иловагии маъноӣ,
ҳудуду мавқеъ ва дараҷаи истеъмолу калимасозии худ каму беш фарқ
мекунанд.
Барои ифодаи як мафҳум истифодаи якчанд калима дар забон аз
вазоифи услубиву тобишҳои маънои иловагии муродифот шаҳодат
медиҳад ва ҳар як калимаи синонимӣ ягон паҳлу ё ҷузъиёти мафҳумро
вобаста ба хусусиятҳои муассирӣ ва услубиаш ифода менамояд. Дар
забонҳои куҳанбунёд ва инкишофёфтаву бой

миқдори синонимҳо

бештар буда, ин имконият медиҳад, ки гўянда ё нависанда фикру мароми
худро равшану муассир, возеҳу дилнишин ва бо тамоми ҷузъиёташ баён
созад.
Пайдоишу ташаккули муродифот боиси инкишофи таркиби
луғавии забон буда, зуҳури муродифот ба пайдоиши мафҳумҳои нав дар
ҳаёт, аҳёнан тағйир кардани моҳияти мафҳумҳои мавҷудбуда, равшан
гардидани паҳлуҳои торики ҳодисаву мафҳумҳо ва ҳамчунин иқтибоси
калимаҳо сабаб мешавад. Аз ҳамин сабаб таркиби гурўҳҳои синонимӣ
собит набуда, вобаста ба таҷаммўи

синонимҳо, ҷараёни тафкику ба

миён омадани ҳадду ҳудуди нозуки тобишҳои

маъноии мафҳумҳо

ҳамеша дар ҳолати инкишофу тағйирот мебошад.
Гурўҳи калимаҳои синонимӣ чунин воҳидҳои луғавие мебошанд,
ки: «…дар меҳвари маъноии онҳо як ё якчанд маънои асосӣ ба ҳамдигар
мувофиқ меафтанд» [Камолиддинов, 1989, 77], ё ба таъбири дигар, дар
ҷараёни гуфтор бештар вақт ду-се ва баъзан бештар маънои калимаҳои
синонимӣ муттафиқ афтида, ҷойи якдигарро иваз карда метавонанд,
вале на ҳамаи калимаҳои шомили силсила ин имкониятро доранд.
Бамаврид аст, робитаи калимаҳои сермаънову синонимҳоро зикр
кунем,

ки

баъзе

мухталифашон

калимаҳои

метавонанд,

ки

сермаъно
ба

вобаста

гуруҳҳои

синонимҳо мутааллиқ шаванд [Коллектив, 1975, 6].
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ба

гуногуни

маъноҳои
силсилаи

Масалан, калимаи забон, ки хусусияти сермаъноӣ дорад (забон-узви
инсон ва ҷонварон- маънои асливу асосӣ, забони модарӣ, забони ширин,
забони асари бадеӣ, забони тез, забони дағал, забони гуфтугўӣ ва илмӣ
ва ғ.), дар айни замон ба калимаҳои лафз, шева, лаҳҷа, сухан муродиф
мебошад:
Дар забони мо ҳоло китобҳои дарсӣ нестанд. (С. Улуғзода)
Хирадномаҳоро зи лафзи дарӣ,
Ба юнонзабон кард кисватгарӣ.
(Низомӣ)
Лаҳҷаи ман теғи султонест дар фаслулхитоб,
То нагўяд он замон теғи хатибаш ёфтам.
(Ҳоқонӣ)
Профессор ба хона дохил шуда, ба мо бо лаҳҷаи софи тоҷикӣ
«ассалому алейкум, бачаҳо!»-гўён салом дод. (C. Улуғзода)
Кас накунад аз сухани нарм бим,
В -аз сухани сахт битарсад салим.
(Хусрави Деҳлавӣ)
Албатта, синонимҳои мазкур аз рўйи ифодаи маъно, дараҷаи
истеъмол баробар нестанд, лекин дар мавқеъҳои муайяну зарурӣ,
вобаста ба тақозои услуби баён, хусусияти синонимӣ пайдо мекунанд ва
якдигарро иваз менамоянд.
Дар хусуси калимаи

шева бояд

гуфт, ки калимаи мазкур дар

осори классикӣ маъноҳои: тарз, равиш, тариқа, тартибу қоида, ҳунару
камол, фан, сабку услуб ва ишваву нозро ифода мекард.
Лекин, бо гузашти айём, калимаи мазкур маънои иловагии наверо
соҳиб шуд ва бо ин маъно чун синоними лаҳҷа серистеъмол гардид.
Азбаски калимаи лаҳҷа ба калимаи забон дар робитаи синонимӣ қарор
дорад, бинобар ин калимаи шева низ бо «шарофати» лаҳҷа ба вожаи
забон хусусияти синонимӣ пайдо кард. Калимаҳои синонимӣ, ки байни
худ дар робитаи маъноии парадигматикӣ воқеанд, албатта, баробару
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яксон набуда, ба ифодаи маъно, хусусиятҳои услубиву мавқеи истеъмол
гуногунанд. Дар гурўҳи калимаҳои

синонимӣ, пеш аз ҳама, калимае

чун (доминант) доминант дар маркази силсила ё гурўҳ ҷой дорад ва
дигар калимаҳои ба он синонимшаванда дар атрофи он дар робитаҳои
мухталиф воқеъ мегарданд. Чун намуна калимаи «дўстӣ»-ро мавриди
таҳлил қарор медиҳем.
Муродифҳои калимаи мазкур вожаҳои рафиқӣ, ошноӣ, ҷўрагӣ,
улфатӣ, ҳамфикрӣ, меҳрубонӣ, ҳамраъӣ, ғамхорӣ, дилсўзӣ буда, дар
ҳавзаи семантикӣ (маъноӣ) муттаҳид мешаванд.
Дар маркази ҳавзаи семантикӣ калимаи «дўстӣ» воқеъ буда, дигар
калимаҳо вобаста ба робитаву муносибати маъноияшон дар фосилаҳои
мухталиф қарор доранд.
Калимаи «дўстӣ» дар силсилаи мазкур чун нисбат ба дигар
синонимҳояш серистеъмол, оммафаҳм, муътадилмаъно, дар калимасозӣ
сермаҳсул ва хоси тамоми услубҳои забон шинохтаву эътироф шудааст,
бинобар ин доминанти силсила (сарсилсила) ба шумор меравад.
Муродифҳо бо хусисиятҳои хосси худ бо дигар категорияҳои
лексикӣ –семантиқӣ дар робитаи тазодӣ ё муродифӣ қарор дошта, бадин тариқа дар ташаккули низоми лексикӣ-семантикии забон нақши
калон доранд. Чунончи, силсилаи муродифии вожаи “дӯстӣ” бо силсилаи
душманӣ, кина, адоват, рақобат, ноҷўрӣ, носозгорӣ ва ғайра дар
мавқеияти тазодӣ қарор дошта, робитаи тазодиро байни онҳо мушоҳида
мекунем ва бояд гуфт, ки дар ин силсила калимаи душманӣ сарсилсила
ба шумор меравад. Яъне ду силсилаи калимаҳои муродифии мазкур дар
маҷмўъ антоними якдигар мебошанд.
Вобаста ба ҷилоҳои услубӣ муродифот аз ҳамдигар ҳамеша фарқ
карда меистанд. Масалан, силсилаи муродифии рўй, чеҳра, симо, ораз,
лиқо, рухсора, афт, башара, шакл, шамоил, андом, сурат, талъат, суроб,
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суммот аз нигоҳи ифодаи маъно ва муносибати субъективонаи шахс ва ғ.
тавофут доранд.
Дар

маркази

майдони

семантиқии

ин

силсила

калимаи

муътадилмаънои рўй қарор дошта, калимаҳои чеҳра, симо, ораз, лиқо,
рухсора дорои обуранги эҳсосотии мусбат буда, вале калимаҳои афт,
башара, шакл, шамоил, сурат, суммот обуранги эҳсосотии манфӣ
доранд, ифода мекунанд ва аз ин лиҳоз калимаҳои мазкур асбаски як
мафҳумро ифода намуда, муродиф мебошанд, аз ҷониби дигар, бо
обуранги эҳсосотии хосси худ иртиботи тазодӣ дошта ва ин ҳодисаро
метавон чунин нишон дод:
...симо,рухсора,ораз,лиқо,чеҳра-рўй-афт,андом,шакл,суммот,башара...
+5

+4

+3

+2

+1

-0-

-1

-2

-3

-4

-5

Ҳамчунин қобили зикр аст, ки дар раванди таҳаввулу инкишофи
забон агар аз ҳавзаи маъноии силсилаи муродифот яке аз муродиф
матрук шавад, дар ин ҳолат маънои муродифи матрукшуда миёни
муродифоти роиҷ тақсим мешавад. Ё ин ки дар раванди мазкур байни
муродифоти ҳавзаи маъноӣ пайваста рақобат амал карда, тадриҷан онро
ба ҳукми вожаҳои матрук “гусел” мекунад, ки ин равандро дар мисоли
силсилаи муродифоти дирафш (дирафши ковиёнӣ), роят, алам, ливо,
байрақ, парчам метавон баръало мушоҳида кард, ки онҳо дар тӯли
таърих мутаносибан ҷойгузини якдигар шудаанд.
3.2.4. Меъёрҳои ҳамнишинии муродифоту мутазод
Дар системаи лексикии (низоми луғавии) забон воҳидҳои луғавӣ ё
аз лиҳози маъно ва ё аз ҷиҳати шакл (сувар) байни ҳамдигар иртибот
дошта, боиси ташаккули гурўҳҳои лексикӣ-семантикӣ (луғавӣ-маъноӣ)
мегарданд. Воҳидҳои луғавии ин гурўҳҳо дар ҷараёни нутқ ё худ
занҷираи гуфтор дар ҳолатҳои муайян ба шакли ҷуфт ҳамнишин
мешаванд, ки ин ҳамнишинии воҳидҳои мазкур ба асоси қоидаву
меъёрҳои муайян сурат мегирад. Хусусан, ҳамнишинӣ ба сурати ҷуфт
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дар гурўҳҳои лексикӣ-семантикии муродифот ва мутазод

назаррас

мебошад:
Ҳамнишинии ҷуфтҳои муродифӣ. Мусаллам аст, ки муродифот
яке аз гурўҳҳои муҳим ва меҳварии системаи лексикӣ-семантикии забон
буда, барои бо тамоми ҷузъиёту рангорангӣ, муассиру дилхоҳ ифода
намудани ашё, ҳаводис, мафҳумҳо ва ҳадафу маром нақши калон доранд.
Вижагии хосси дигари муродифот ин аст, ки онҳо дар занҷираи гуфтор
бештар ба сурати ҷуфт ҳамнишин шуда ва мавриди истифода қарор
мегиранд. Зимнан, қобили зикр аст, ки ба таври ҷуфт баҳамоӣ, яъне
ҳамнишинии

муродифотро

муҳаққиқон

бо

истилоҳҳои

гуногун

номгузорӣ кардаанд. Чунончи, навъҳои: хушу хурсанд, ҷангу ҷадал, зебу
зинат, гарду чанг ва амсоли инҳоро Н. Маъсумӣ «ибораҳои синонимӣ»
номида бошад [Маъсумӣ, 1959, 154], Б. Сиёев ба онҳо истилоҳи
«воҳидҳои ҷуфт»-ро мувофиқ донистааст [Сиёев, 1968, 28]. Муҳаққиқ Р.
Набиева бошад, онҳоро «таркибҳои ҷуфт» ном бурдааст [Набиева, 1970,
27]. Профессор Ҳ. Маҷидов онҳоро «Таркибҳои ҷуфт» унвон гузоштааст
[Маҷидов, 2007, 178] ва ғ. Тавре ки дида мешавад, олимони шинохта дар
мавриди бо кадом ном ифода намудани муродифоти ҷуфтистеъмол
назари ягона надоранд.
Воқеан, агар мо ба таърифи ибораву
равшан

мегардад,

ки

воҳидҳои

таркиб эътибор диҳем,

луғавии

мазкурро «ибораҳои

синонимӣ» ва ё «таркибҳои ҷуфт» номидан, ба андешаи мо, мувофиқ
набуда, ҳамчунин онҳоро «воҳидҳои ҷуфт» ном бурдан низ созгор
нест, чаро ки дар забон воҳидҳои дигар (фонема, морфема, калима,
ибора, ҷумла ва матн) вуҷуд дошта, чӣ гуна воҳид будани намунаҳои
мазкур равшан намегардад [Кабиров, 1984, 121].
Бо дарназардошти андешаҳои боло, ягона истилоҳе, ки табиату
моҳият ва шакли баҳамоӣ ва ҳамнишинии онҳоро комилан инъикос
мекунад, истилоҳи «ҷуфтҳои муродифӣ» (ҷуфтҳои синонимӣ) мувофиқ
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мебошад, зеро ки онҳо аз ду калима – як ҷуфт иборат буда, дар айни
замон ба ҳам муродифанд [Кабиров, 1984, 121].
Ҳамчунин бисёр забоншиносон, аз ҷумла, А. А. Реформатский низ
намудҳои лоб- чело, глаза- очи, губы- уста ва монанди онҳоро ҷуфтҳои
муродифӣ (синонимические пары) ном бурдааст [Реформатский, 1967,
с.91].
Меъёрҳои ташаккули ҷуфтҳои муродифӣ ҳам ба ҷанбаи маъноӣ
ва

ҳам

ба ҷанбаи

овозии (шаклии) вожаҳои

ҳамнишиншаванда

вобаста мебошад. Ба таври дигар, дар ташаккули ҷуфтҳои муродифӣ
дар занҷираи гуфтор ҳам робитаи парадигматикӣ (амудӣ, интихобӣ)
ва

ҳам

синтагматикӣ (уфуқӣ, занҷирӣ, ҳамнишинӣ) саҳм

робитаи

мегиранд. Яъне дар
мавриди

назар

ҷараёни

вожаҳои

нутқ вобаста

муродифӣ

ба

ба ҳадафу

асоси

меъёру

муҳтавои
қоидаҳои

муайян, тибқи меҳвари амудӣ ва меҳвари уфуқӣ ҳамнишин мешаванд
ва

ҷуфти

муродифиро

ташкил

медиҳанд, яъне ҳар

як

вожа

наметавонад, ки бо ҳар як муродифи худ ҳамнишин шавад. Дар ин
замина забоншиноси борикбин Б. Сиёев дар мақолааш: «Таърихи
воҳидҳои

ҷуфт

дар

забони адабии

тоҷик» корбурди 72 ҷуфти

муродифиро дар асари «Таърихи Бадахшон» муайян намуда, ба
таври мисол вожаи «гард»-ро гирифта, муқаррар менамояд, ки вожаи
мазкур бо калимаҳои зиёд (20 калима) муродиф буда, силсилаи
муродифиро ташкил намудааст. Лекин ин калима (гард) аз байни 20
муродифаш танҳо бо вожаи «чанг» (гарду чанг) ҷуфти муродифиро
ташкил намудааст [Сиёев , 1968, 28].
Воқеан, агар мо ба шаклу моҳияти ҷуфтҳои муродифӣ амиқан
таваҷҷуҳ намоем, метавон натиҷагирӣ кард, ки раванди ташаккули
ҷуфтҳои муродифӣ ба ҷараёни инкишоф ва ташаккулёбии равониву
суфтагардии забонамон

дар

тўли асрҳо

вобаста буда, ин

ё он

муродиф дар давраи муайяни таърихӣ дар доираи меъёру қолабҳои
181

забон ҷуфти муродифиро ташкил намуда ва он ҷуфт тадриҷан
забонзаду серистеъмол ва тақрибан устувору рехта мегардад.
Мусаллам аст, ки забон ҳамеша ба равониву мавзунӣ ва содагӣ майл
дошта, ҷуфтистеъмолшавии воҳидҳои забонӣ ба ҳамин раванд вобаста
буда ва шакл мегиранд. Чунончи, ҷуфтҳои муродифӣ ҳангоме равониву
мавзунӣ ва гўшнавозӣ касб менамоянд, ки ба воситаи пайвандаки -у
(бидуни ивазкунии

пайвандаки –у

ба ва,

ҷойивазкунии ҷузъҳо)

ташаккул ёфта бошанд. Агар ин навъ воҳидхои

ҷуфтистеъмол ҷойи

ҳамдигарро иваз намоянд ва ё бо пайвандаки ва оянд, равониву мавзунӣ
ва оҳангнокии онҳо аз байн меравад. Муқоиса кунед: зебу зинат// зеб ва
зинат//зинату зеб, урфу одат// урф ва одат//одату урф, ризқу рўзӣ// ризқ
ва рўзӣ//рўзиву ризқ, расму русум// расм ва русум//русуму расм, нону
намак// нон ва намак//намаку нон, сурху сафед// сафеду сурх//сурх ва
сафед, ширу шакар//шир ва шакар// шакару шир ва ғ.
Ҳамчунон гурўҳи зиёди ҷуфтҳои муродифиро вожаҳое ташкил
медиҳанд, ки дар онҳо меъёри асосии ташаккулёбӣ яксон будани овоз ё
худ ҳамсадои оғозии калима (нағмаи ҳуруф, занги њуруф – аллитератсия)
мебошад. Масалан, тару тоза, талу теппа, хасу хошок, хатту хол, хару
хингал, сангу сафол, долу дарахт, ҷангу ҷидол, боду борон, мўру малах,
табу тоб, қошу қавоқ ва ғайра.
Нуктаи ҷолиби дигар дар ин доира ин аст, ки дар ташаккулу
зуҳури ҷуфтҳои муродифӣ мансубияти забонии вожаҳои муродифӣ
низ нақши муайян доранд. Агар мо аз лиҳози маншаъ ба ҷуфтҳои
муродифӣ назар афканем, маълум мешавад, ки чун мақоли: «аввал
хеш, баъд дарвеш », асосан, вожаи тоҷикӣ бо вожаи тоҷикӣ, вожаи
арабӣ

бо

вожаи

арабӣ, вожаи

туркӣ (ўзбекӣ) бо вожаи туркӣ

ҳамнишин шудаанд, ё худ, ба ифодаи Хоҷа Насируддини Тўсӣ,
байни вожаҳои ҳамнишин бояд таоруф (ошноӣ) бошад.
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Чунончи, тоҷикӣ бо тоҷикӣ: хасу хошок, боду

борон,

долу

дарахт, каму кост, марзу бум (марзбум), талу теппа, имову ишора,
гилаву ҷингила, хоку хун, сангу сафол, тару тоза ва ғ. Арабӣ бо
арабӣ: фатҳу зафар, ҳарбу зарб, ишқу муҳаббат, шаъну шавкат, расму
оин, расму русум, урфу одат ва ғ. Туркӣ бо туркӣ (ўзбекӣ): қошу қавоқ,
қилу қол ва ғайра.
Албатта, аз лиҳози мансубияти забонӣ ҷуфтҳои

муродифии

омехта (муштаракзабон) низ ба мушоҳида мерасад, ки ин аз ҳамгироии
забонҳо дар тўли асрҳо шаҳодат медиҳад.
Чунончи: тоҷикӣ – арабӣ: ҷангу ҷадал, зебу зинат; арабӣ– тоҷикӣ: адлу
дод, таҳсину офарин, ризқу рўзӣ.; тоҷикӣ– юнонӣ: нангу номус.
Тавре ки зикр шуд, дар занҷираи гуфтор ҳамнишинии ҷуфтҳои
муродифӣ ба асоси ду робитаи мазкур сурат мегирад. Масалан, аз
силсилаи муродифии ҷанг, ҳарб, муҳориба, корзор, ҷадал, муноқиша,
хархаша, ҷанҷол, задухўрд, арбада, муҷодила, муқотала, қитол… дар
занҷираи гуфтор вожаи сарсилсилаи ҷанг ба асоси меҳвари интихобӣ
(амудӣ) вожаҳои ҷанҷол (ҷангу ҷанҷол) ва ҷадал (ҷангу ҷадал)*ро
интихоб ва ҳамнишин намудааст, зеро ҳамсадои “ҷ”калимаи ҷанг
дар

заминаи нағмаи

ҳуруф (аллитератсия), ҳамнавоӣ

ва мавзунии

онҳоро тавлиду таъмин карда, боиси ҳамнишинии онҳо дар робитаи
уфуқӣ (занҷирӣ) гаштааст.
Лозим ба ишора аст, ки баъзан вожаҳои ҷуфтҳои муродифӣ дар
алоҳидагӣ муродиф нестанд, лекин ҳангоми ҳамнишину

ҷуфт шудан

маънои ягона, бутун ва яклухтро ифода мекунанд ва дар ин маврид
ду вожаи мустақил хусусияти муродифӣ касб менамоянд.
Чунончи, тару тоза – наву ботароват (нисбат ба сабзавот) – гули
тару тоза; дар бозор алафҳои тару тоза фаровон шудааст; нону намак
– дастархондор (ҷавонмарди бонону намак мебошад); қошу қавоқ –
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қошу

мерезад); обу

ҳаво

Ҳамнишинии ҷуфтҳои мутазод. Илм собит намудааст,

ки

турушрўй (аз

қавоқаш барфу

борон

(атмосфера) (обу ҳаво муътадил шудааст) ва ғ.
мавҷудияти олами воқеӣ

ба қонуни баҳамзидҳо асос ёфтааст, зеро,

воқеан, тамоми мавҷудоти олам дар асосу ҷанбаи тазодӣ қарор
дошта, ҳам таназзулу ҳам рушду инкишофи ҳаёт, табиату ҷамъият
дар муборизаи баҳамзидҳо қарор доранд. Маҳз мутазодҳо ба сифати
яке аз котегорияҳои муҳимми луғавӣ-маъноии забон ба шумор
рафта, барои инъикосу ифодаи ҳамин мафҳумҳо, ҳодисаву воқеаҳо ва
ҳиссиётҳои мухталифу зидмаънои олам корбаст мешаванд.
Бояд зикр намуд, ки оид ба паҳлуҳои мутазод олимони тоҷик Н.
Маъсумӣ,

М.

Муҳаммадиев,

Ҳусейнов,

Х.

Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов ва чанде дигар

Р.

Ғаффоров,

Б.

забоншиносон зимни

баррасии забон ва услуби нависандагони ҷудогона маълумот додаанд.
Лекин дар ин замина муҳаққиқ Ҳ. Талбакова перомуни антонимҳо
бештару мафассалтар тадқиқот анҷом дода, доир ба онҳо «Луғати
антонимҳои забони адабии тоҷик»-ро ба табъ расонидааст [Талбакова,
2000].
Далелҳои забонӣ собит менамоянд, ки бештари мутазодҳо ба
ҳиссаҳои нутқи сифату зарф тааллуқ доранд, зеро ки онҳо, асосан, ба
аломатҳо ва хусусияти онҳо сару кор (сари кор – ба андешаи Б.
Камолиддинов) доранд. Инҷониб ҷонибдори андешаи забоншинос Ҳ.
Талбакова

мебошам,

ки ў

менигорад:

«Ба ақидаи баъзе

забоншиносон, ки мегўянд: «Ҳамон калимаҳое, антоним мешаванд, ки
маънои сифатӣ дошта бошанд ва баромадашон аз решаҳои гуногун
иборат бошанд» розӣ шудан мушкил аст, зеро аксарияти калимаҳои
забон–исмҳо, сифатҳо, феълҳо, зарфҳо ва ҳатто ҷонишинҳову баъзе
гурўҳҳои пешояндҳо низ хусусияти зидмаъноӣ зоҳир менамоянд.»
[Талбакова, 2000, 9].
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Зимнан, ишораҳое ба назар мерасад, ки тавассути ҳиссачаи
инкории на- (дар назм ма-) феълҳои аз қабили: овард – наовард, омад –
наомад, рафт – нарафт, гўй – магўй, шин – машин, ширин – ширин не ва ғ.
сохташуда гўё мутазод мебошанд. Ба андешаи мо

ва

профессор Ҳ.

Маҷидов дар ин ҷо тавассути на- ифодаи инкор аст [Маҷидов, 2007, 84]
ва бесабаб ҳам на- (ма-)-ро ҳиссачаи инкорӣ намегўянд. Лекин шакли
рафт-омад, хез-шин, гўй –хомўш инкори оддӣ набуда, чун амали зидро
ифода мекунанд, аз ин рў, мутазод мебошанд.
Масъалаи нозуки дигаре, ки дар боби мутазодҳо ба назар мерасад,
ин фаҳмишу баррасӣ ва истилоҳи онҳо дар илми забоншиносӣ ва
адабиётшиносӣ мебошад. Мусаллам аст, ки дар илми адабиётшиносӣ
мутазодро бо истилоҳи тазод ном мебаранд. Воқеан, ҳар ду истилоҳ
(мутазоду тазод) ҳамреша буда, лекин дар доираи истилоҳї мутазод
калимаҳои зидмаъно мадди назар буда, аммо дар адабиётшиносӣ ба
ҳам зидду муқобил гузоштани ду ҳодисаву воқеа дар асари бадеиро низ
тазод мегўянд ва имкон дорад, ки дар он матн ё шеър вожаҳои зидмаъно
вуҷуд надошта бошанд.
Масалан:

Лайлӣ сари зулф шона мекард,
Маҷнун дурри ашк дона мекард.

Маъмулан, мутазодҳо бештар ба шакли ҷуфт, яъне бидуни фосила
ҳамнишин мешаванд ва ин ҳамнишинӣ, аз як тараф, ба воситаи
пайвандаки -у сурат гирифта, аз ҷониби дигар, аввал вожаи кўтоҳ
(бештар якҳиҷоӣ) омада, баъдан вожаи нисбат ба вожаи якум дарозтар
ҷой мегирад, ки ин қоидаи ташаккулёбии воҳидҳои ҷуфтистеъмоли
луғавӣ боиси

равониву хушоҳангии онҳо

дар занҷираи гуфтор

мегардад. Чунончи: пасту баланд, дуру наздик, гарму хунук, дўсту
душман, хурду калон, зеру забар, масту ҳушёр, шому саҳар, наву куҳна,
пиру барно ва ғ.
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Агар ба ин намунаҳо таваҷҷуҳ намоем, мебинем, ки аз лиҳози
дарбаргирии

ҳиҷоҳо онҳо

фарқ

намуда

ва инчунин

агар мо

пайвандаки «-у»-ро ба «ва» ва ё ҷойи ҷузъҳоро иваз намоем, воқеан,
тақозои забон, ки суҳулати талаффузу равонӣ ва сарфаи неруи гуфтор
(универбатсия) мебошад, аз байн меравад.
Вижагии ҷуфтҳои мутазод ин аст, ки бо вуҷуди ду вожаи
мутақобилмаъно ба асоси қонуни ҷозибаи олам паҳлуи ҳам қарор
мегиранд, дар айни замон онҳо аз рўйи мансубияташон ба ин ё он ҳавзаи
маъноӣ (семантическое поле) муродифи вожаи баёнгари маънои яклухти
онҳо мегарданд. Масалан: гарму хунук– ҳарорат; дуру наздик – фосила,
масофа; хурду калон – ҳаҷм; талху ширин –таъм; дўсту душман–
муносибат; сиёҳу сафед–ранг; чапу рост–тараф ва ғ.
Мавриди зикр аст, ки дар навбати худ ҷузъҳои ҷуфтҳои мутазод
ҳар яке дар алоҳидагӣ силсилаи муродифии худро доранд. Чунончи, аз
ҷуфти мутазоди хурду калон ҷузъи хурд дорои муродифҳои кеҳ, кўчак,
майда, реза буда, бо вожаи реза (хурду реза) ҳамнишин шуда, ҷуфти
муродифиро ташкил диҳад, ҷузъи калон бошад, бо вожаҳои меҳ, бузург,
азим, аъзам, кабир муродиф буда, бо вожаи бузург (калону бузург)
ҳамнишин мешавад.
Перомуни мутазод низ мебояд зикр кард, ки баъзе вожаҳо бо
ҷилваҳои маънои маҷозӣ ва ё ишоратӣ (нисбатӣ) бо вожаҳое мутазод
мешаванд, ки дар асл, дар алоҳидагӣ байни онҳо муносибати мутазодӣ
ба назар намерасад ва онҳоро мутазодҳои матнӣ ва ё услубӣ мегўянд.
Чунончи, дар байти Ҳофиз:
Ҳангоми тангдастӣ дар айш кўшу мастӣ,
К-ин кимиёи ҳастӣ Қорун кунад гадоро
вожаи гадо бо Қорун, ки ишора ба боигарӣ ва сарватмандии ўст, мутазод
шудааст. Ё ки вожаи сафед мутазоди сиёҳ буда, бо вожаи сурх
муносибати мутазодӣ надорад. Лекин дар ҷумлаи «Сурхҳо ба сафедҳо
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ғалаба карданд», чун

нисбат ба ду гурўҳи зидду мухолиф ишора

шудааст, бинобар ин хусусияти мутазодӣ пайдо кардаанд.
Ҷузъҳои ҷуфтҳои мутазод низ аз лиҳози маншаъ мухталифанд.
Чунончи: тоҷикӣ- тоҷикӣ: хурду

калон, пасту баланд, дуру

наздик,

гарму хунук ва ғ.; арабӣ- арабӣ: ҳаёту мамот, лайлу наҳор, назму наср,
одилу золим, ҳабибу рақиб ва ғ.; тоҷикӣ- арабӣ: дўсту рақиб, ранҷу
роҳат, ёру ағёр, зеру забар ва ғ.; арабӣ- тоҷикӣ: субҳу шом, сулҳу ҷанг
ва ғ.
Тавре ки дида мешавад, робитаи печ дар печ байни гурўҳҳои
лексикӣ-семантикии муродифот ва мутазодҳо вуҷуд дошта, онҳо дар
ташаккули системаи лексикии забон, дар қатори дигар воҳидҳои
лексикӣ, ҷойгоҳи хосси худро доранд.
3.2.5. Муродифҳои пай дар пай ва мусаҷҷаъ
Муродифҳо, асосан, ба асарҳои бадеӣ хос мебошанд, аммо
истеъмоли онҳо дар дигар жанрҳо ба ҳунари нависанда иртибот дорад.
Чунончи, муаллифони «Таърихи Бадахшон» ва «Таърихи Шаҳрухӣ» аз
ҷумлаи муаррихони боҳунари

забондонест, ки дар тасвири ҳодисаву

воқеаҳои таърихӣ на танҳо аз калимаву ҷуфтҳои синонимӣ фаровон
истифода кардаанд, ҳамчунон муродифҳои пай дар пай ва мусаҷҷаъро
хеле бамавқеъ ва устокорона истеъмол карда, ба забони осори таърихӣ
рўҳу оҳанги равонӣ, салосату образнокӣ бахшидаанд.
Муаррихон муродифҳои пай дар пай ва мусаҷҷаъро вобаста ба
ҳодисаву воқеаҳои тасвиршаванда, пеш аз ҳама, ба мақсадҳои муайяни
услубӣ бо кор бурдаанд. Чунончи, дар “Таърихи Бадахшон” барои бо
тамоми нозукӣ, паҳлу ва ҷузъиёт тасвир намудани хисол, ҳодисаву
воқеа ва ашё муаллифони асари мазкур муродифотро ба сурати пай
дар пай, силсилавор ҳамнишин намудаанд, ки боиси хеле дилчаспу
хотирнишин

гардидани

асари

таърихӣ шудаанд. Масалан, ба

намунаҳои зер таваҷҷуҳ намоед: … дар боғ чаҳор чапан ба айш… ва
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анвои лаъбу

сармастиву сархушиву боданўшиву нағмасароиву базми

гулчеҳрагон, лоларухонупаривашон аз ханҷараи ҳалқуми андалебсадоён
андар он ҳалқаи дилҷамъӣ муҳайёву ба кор мебуд (с.33 а). Марди тунду
тез, ҷоҳил аст, ҷоҳилаш на ба тариқи ночорӣ, нодонӣ, факқат марди
ҳоддатмиҷоз тундхуй аст, вале дар боби одамияту муруввату саховату
мардонагиву мусофирпарварӣ хеле марди боҳиммат аст, бошавқату
бошуҷоату боҷасорату боғайрат аст (с.112 а). …аз ҷинси аҷоибнигори
рангоранг

хаймаву

шомиёнаву

хиргоҳ…

қасру

кушку

айвон,

садопардаҳои гуногун тайёру муҳайё карданд (с.326) ва ғ. [Кабиров,
1973, 56-57, 61; Кабиров, 1984)].
Муаллифи «Таърихи Шаҳрухӣ» бошад, дар тасвиру инъикоси
воқеаву ҳодисаҳо ва ҳадафҳояш бештар ба ҳамнишинии муродифоти
мусаҷҷаъ диққат додааст. Чунончи, санъати баланди суханшиносии ӯ
ҳангоми тасвири рафтору кирдор ва амалиёти ашхоси олирутба ва
бонуфуз хеле равшан намоён шуда, бо эҳтироми зиёд сухан мегўяд ва
муродифҳоеро

меҷўяду

ҳамнишинмекунад,

ки

дорои

обуранги

эмотсионалии мусбатанд: амири фархундарў ва султони фасеҳрў ба
хандадаҳонӣ ва ба чарбзабонӣ гуфт (с. 45).
Модоме кирўҳ дар бадану ҷон дар тан аст ва нафс дар даҳан риштаи
талоши номуси султонӣ ва силсилаи фархоши обрўйи хокониро аз дастҳо
нахоҳем додан (с. 254).
Дар мисолҳои зерин акси ин ҳолро мебинем, яъне муаррих ба
ҳодисаву воқеаи тасвиршаванда бо ҳисси нафрату бадбинӣ менигарад
ва барои тасвири чунин ҳолат мувофиқи тақозои услуб муродифҳои
мусаҷҷаеро ҳамнишин месозад, ки маънову оҳанги эҳсосоти манфӣ
доранд: …он ҷомеаи бетамиз ва фасоди хунрез аз шунидани суханҳои
фитнахез, аз такаллумҳои шўрангез… фараҳманд гардиданд (с, 205);
… баъзе беномусони беғайрату нокасони беҷуръатҳамин шаб ба сурати
тамом илғор намуд, ҳудҳоро ба мавзеи Ноз расониданд (с, 53).
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Ҳатто, баъзан муаррих барои ифодаи ҳисси эмотсионалии манфӣ ва
ҷиҳати ташаккули муродифҳои мусаҷҷаъ ба калимаҳои гуфтугўйии
халқӣ муроҷиат кардааст:… моён аз даруни қалъа ба иттифоқ бар сари
ин гурўҳ ғалабаи авбошу ҷамоаи бебош ғулў намоем (с. 253).
Муаррих муродифҳои мусаҷҷаъро на танҳо барои ифодаи
назари мусбату манфии хеш чун воситаи услубӣ истифода кардааст,
ҳамчунон як қатор мисолҳои дигари асар собит месозанд, ки
муаллифи «Таърихи Шаҳрухӣ» барои худдорӣ аз такрори беҳудаву
ноҷоя ба калимаҳои синонимии таркиби синонимии мусаҷҷаъ низ
диққат додааст, ки ин усули парҳез аз такрори беҳуда яке аз
хусусиятҳои муҳимтарини услубии муродифҳо мебошад. Масалан,
барои ифодаи ширинзабонӣ дар мавридҳои гуногун аз муродифҳои
он:

хушбаёнӣ,

ширинкаломӣ,

чарбзабонӣ,

хандадаҳонӣ

кор

гирифтааст: Алқисса, Расулро ба чарбзабонӣ ва ба ширинкаломӣ боз
гардониданд (с. 263); … хон … ба хушбаёнӣ ва ширинзабонӣ
мутакаллим гардид (с. 253); …амири фархундаруву султони фасеҳгў
бахандадаҳонӣ ва ба чарбзабонӣ гуфт (с. 45).
Ба мақсади ҷилавгирӣ аз такрор ва таъмини образнокии сухан
ҳатто дар ифодаи предмету мафҳумҳое, ки онҳо аз ҷиҳати маъно
комилан баробаранд, аз муродифҳои онҳо моҳирона истифода кардааст:
… се адад, чор адад уштурҳои пайкаркўҳ ва бухтиҳои филшукўҳ дод (с,
58); Ҳамаи вилоятҳо бе ҷангу ҷидол ва ҳарбу қитол ба дасти тасарруфи
шумоён даромад (с, 251).
Дар асар тарзи ҳамоҳанг, яъне саҷъистеъмоли калимаҳои синонимӣ
камтар

дучор

мешаванд:

...онҳоро

гумоштаи

кишваркушоиву

мулкситониро ба худ лозим дошта, ихтиёр намудам (с, 80). Аммо
муродифҳои мусаҷҷаи иборагӣ дар асар хеле фаровон истеъмол шуда,
боиси салосату нафосати забони асар гардиданд: Ин суханҳои макрангез
ва фиребандаҳои пурситез шунида, мардуми вилоят гуфтанд (с, 252); …
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мардуми сифларо ривоҷ дод, аркони давлат ва аъёни мамлакатро хор
дошт (с, 134); … беҳтарин мақомоту афзалтарин дараҷот… муяссар
гардид (а) (с. 11).
Ҳатто, баъзан дар як ҷумла пайи ҳам чандин ибораи мусаҷҷаи
синонимиро дучор мешавем, ки онҳо аз нуктадонӣ ва маҳорати
муаллифи асар дарак медиҳанд: Пагоҳ рўз хони маслиҳаткешу султони
дурандеш маҷмўи саркардаҳои ҷонсупор ва понсад бошиёни коргузору
аъёни садоқатасар ва оқсақолони номдорро куллан ба иҷтимоӣ тамом ба
хизмати худ бод дода, ба хушбаёнӣ ва ба ширинзабонӣ мутаккалим
гардид (с. 253).
Аз мисоли мазкур бармеояд, ки на танҳо маънои яклухти як ибора
бо ибораи дигар хусусияти синонимӣ дорад, ҳатто калимаҳои таркиби
ибораҳо дар алоҳидагӣ низ бо ҳамдигар синоним шудаанд. (хону сутон,
маслиҳаткешу

дурандеш,

ҷонсупору

коргузор,

аъёну

оқсақоли

садоқатасару номдор, хушбаёниву ширинзабонӣ).
Тавре ки маълум гардид, дар ташаккули муродифҳои мусаҷҷаъ
муаррих дар баробари истифодаи фаровон аз калимасозӣ (бо асоси
қолабҳои маъмули забонӣ) боз аз инверсия низ устокорона истифода
кардааст, ки ин равияро, бешубҳа, барои хонданбоб, равонии забони
асараш пеш гирифтааст: … дар андак фурсату камтар муддат ҳазору
ҳафтсад кас аз хизматгарон ҷамъ овард (с. 44); … салотини мо … дар
ҳар асар дар баъзе билод, ки ашрафтарин макону афзалтарин булдон
аст, пойтахти ҳудҳо сохт (с. 9).
Дар забони адабӣ ва омиёна ифодаи бесару по мустаъмал аст,
аммо муаррих онро бо шакли бепову сар истифода кардааст, то ки он ба
ифодаи беболу

пар ҳамоҳанг гардад: … падару мураббии

ин

мусофирони бепову сар ва мутаккои ин ғарибони беболу пар моем (с. 45).
Бо вуҷуди он ки ифодаи беболу пар дар шакли бепару бол низ
маъмул аст, лекин нависанда аз истеъмоли ин вариант даст кашидааст,
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зеро ки дар ин маврид бепару бол ба бесару по ҳамоҳанг намешуд ва
ибораи синонимии мусаҷҷаъ ҳосил намегардид.
Ҳамин тариқ, муродифҳои мусаҷҷаи ин асар, ки бо шаклу
воситаҳои гуногун ташаккул ёфтаанд, барои образнок ифода кардани
фикр, бо тамоми ҷузъиёту нозукӣ баён намудани предмет, мафҳумҳои
гуногун, лаҳзаҳои таърихӣ ва ифодаи майлҳои иродавӣ роли калон
бозида, забони асари таърихиро чун асари бадеӣ равону дилчасп ва
образнок гардонидаанд.
Дар ҳақиқат, “Яке аз пуртаъсиртарин воситаҳои тасвироти бадеӣ
ҳамоно муқобил гузоштани ду фикр ба ҳамдигар мебошад.” [Зеҳнӣ, 1979,
82].
Хоҷа Ҳасани Нисорӣ дар мавриди тазодшавии калимот низ қайду
ишораҳои мушаххас дорад. Ў ин ҳодисаи лексикиро...хуб тавзеҳ додааст.
Чунончи: “Дуюм, мутазод он аст, ки дар назм ё наср чанд алфоз
(калимот) оварда шавад, ки зидди якдигар бошанд, чун некиву бадӣ,
торикиву равшанӣ, баландиву пастӣ.” Мисолеро аз Низомӣ меорад, ки
ин аст:
Паноҳи баландиву пастӣ туӣ,
Ҳама нестанд, он чи ҳастӣ, туӣ.
Туӣ к-осмонро барафрохтӣ,
Заминро гузаргоҳи ў сохтӣ.
Зи гармиву сардиву аз хушку тар,
Сириштӣ ба андозаи якдигар.
Баландиву пастӣ, нестиву ҳастӣ, осмону замин, гармиву сардӣ,
хушку тар,– мегўяд Хоҷа Ҳассани Нисорӣ,– тазод воқеъ шуда.” [Хоҷаев,
2013, 218].
Таваҷҷуҳ намоед, ки ду паҳлу, ду қутби мутақобили забону
каломро

Мавлонои

Румӣ ба туфайли
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ҳамнишинии

фосилавии

вожаҳои мутазод ва ҳамзамон истифода аз санъатҳои такрору тазод
чӣ қадар дилпазир ба қалам додааст:
Нуктаи дигар ту бишнав, эй рафиқ,
Ҳамчу ҷон ў сахт пайдову дақиқ.
Дар мақоме ҳаст ҳам ин заҳри мор,
Аз тасорифи Худои хушгувор,
Дар мақоме заҳру дар ҷое даво,
Дар мақоме куфру дар ҷое раво.
Дар мақоме хору дар ҷое чу гул,
Дар мақоме сирка, дар ҷое чу мул…
Дар мақоме фақру дар ҷое ғино,
Дар мақоме қаҳру дар ҷое ризо.
Дар мақоме ҷабру дар ҷое вафо,
Дар мақоме манъу дар ҷое ато.
Дар мақоме дарду дар ҷое сафо,
Дар мақоме хоку дар ҷое гиё.
Дар мақоме айбу дар ҷое ҳунар,
Дар мақоме сангу дар ҷое гуҳар…
Гарчи он ҷо ў газанди ҷон бувад,
Чун бад-ин ҷо даррасад, дармон бувад.
Воқеан, шоирони тавонову боҳунар мутазодро ба ҳар тарзу шева
корбаст намудаанд, лекин ҷойи зикр аст, ки дар ҳар сурат тазод дар
заминаи вожаҳои зидмаъно ҳосил мешавад. Чунончи, мисраъҳои зерини
Лоиқи шаҳир илҳом ва таъсирпазирӣ аз Мавлои Рум дар тақвияти
вожаҳои мутазод мебошад:
Он яке ғолибу дигаре мағлуб,
Он яке душман асту дигаре дӯст.
Гоҳ шайтон яке, дигаре раҳмон,
Гаҳ яке Аҳриману дигаре Ҳурмузд,
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Он яке некбин, дигаре навмед,
Инаш ором, онаш исёнкор.
Гар яке ҳар замон кунад обод,
Дигаре доимост вайронкор (Лоиқ, 197).
Инак, дар мисоли ду вожаи муқобилмаъно – ишқ ва нафрат, ки
дар робитаи тазодӣ қарор доранд, рафоқату рақобати вожаҳоро дар
ҳавзаи маъноии муродифот ва мутазод ба асоси «Фарҳанги тайфӣ»- и
донишманди эронӣ Ҷамшед Фарорўй, ки ҳавзаи маъноии 990 вожаро
таҳқиқ кардааст, манзур менамоем (Зимнан, қобили зикр аст, ки
вожаи ишқ аз ашиқа (ашақа) маншаъ гирифта, гиёҳест чун зарпечак
ба бута ё гиёҳи дигар часпида, онро аз сабзиш мононда, тадриҷан
онро зард ва билохира хушк мекунад, ки маҷозан ва моҳиятан ба
хусусиятҳои ишқ иртибот дорад).
887. Ишқ. Ишқ , муҳаббат, меҳр, ҳуб (б), дўстӣ, ишқи модарона,
дилбастагӣ, алоқа, майл, вафодорӣ, дўст доштанӣ будан, дилрабоӣ,
ҷозиба,

маҳбубият,

таннозӣ,васоили

дилбарӣ,

дилрабоӣ,

фиребандагӣ,
камонабрў,

дилрабоӣ,

теғмижгон,

ишвагарӣ,

наргисчашм,

ҷаҳдгесу, камонгесу, занҷиргесу.
Ошиқӣ, робитаи ошиқона, робита.
Ишқварзӣ, номзадбозӣ, навозиш, муҳаббат, ишқбозӣ, наздикӣ.
Шахси ошиқ, Маҷнун, Фарҳод, Вомиқ, Бежан, Хусрав.
Дўст, хостгор, шавҳар.
Маъшуқ, дўст, маъшуқа, ҳамсар, Лайлӣ, Ширин, Узро, Манижа.
Олиҳаи ишқ, арўс, Офридет,
Дўстдор, ошиқ, вафодор, фидокор, нозпарварона, муштоқ
Ошиқ, вола, шайдо, девона, бемор, сармасти ишқ, афсуншуда,
шефта, ба ваҷд даромада, бедил, зардрўӣ.
Дўстдоштанӣ,

мавридписанд,

дилрабо, хосташуда, зебо, ҷозиб.
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хостанӣ,

мақбул,

дилнишин,

Шавҳатангез, ошиқона, ишқӣ, муқаввибоҳ, шаҳвонӣ.
Дўст доштан, ишқ варзидан, ошиқи чизе будан, гиромӣ доштан,
таҳсил кардан, бут сохтан, ба ноз парвардан, азиз кардан, муаззаз
доштан, эҳтиром гузоштан.
Ошиқ будан, аз ишқ мурдан, мурдан, ошиқ шудан, ба дом афтодан,
изҳори ишқ кардан, зардрўй будан, бедил будан.
Дил рабудан, ишқ ангехтан, базри муҳаббат пошидан, ошиқи худ
кардан, майл эҷод кардан, барафрўхтан, ба ҳаяҷон овардан, ҷодугарӣ
кардан, ба сўйи худ кашидан, ангехтан, навозиш кардан, таннозӣ кардан,
ишвагарӣ кардем, иғво кардан [Фарорўй, 1377 ҳ., 233].
Нафрат, танаффур, кина, кароҳат, бемайлӣ, душманӣ, хашм
Нанг, расвоӣ, адами маҳбубият, беэътиборӣ, аз назар афтодан, бадномӣ,
, тақбеҳ, бадбўйӣ, зиштӣ, нафратангез, қиёфакареҳ, душман, мояи ҳалок,
одами пастфитрат.
Кинатўз, кинаӣ, мутанаффир, безор, сер, малул, бемайл, душман,
золим, ранҷида, интиқомҷў, ноком.
Нафратангез, зананда, кареҳулманзар, танаффуровар, заҳрогин,
бад, макрўҳ, таноффур, мазмум, мардуд.
Нафрат доштан, мутанаффир будан, безор будан, бад донистан,
майл надоштан, кина варзидан, хор шумурдан, нафрин кардан.
Нафратангез будан, дафъ кардан, безор кардан, берағбат кардан,
алоқаро аз байн бурдан, асабонӣ кардан [Фарорўй, 233].
Эзоҳ: калимаҳое, ки равшан (сиёҳ) чоп шудаанд, ишора ба он
мекунад, ки ҳавзаи маъноии ҳар яки онҳо дар фарҳанги мазкур оварда
шудааст.
Масалан, вожа ва ифодаҳои дар ҳавзаи маъноии вожаи ишқ воқеъ
буда, иттиҳодеро ташкил намуданд, ки меҳвари онҳо вожаи ишқ
мебошад ва ҳамаи онҳо бо ҳамдигар рафоқату қаробат ва ошноӣ доранд
ва аксарияташон ба сурати ҷуфт ҳамнишин шуда, дар занҷираи гуфтор ё
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худ тибқи робитаи синтагматикӣ (уфуқӣ, ҳамнишинӣ) ҷойнишини
якдигар шуда метавонанд. Масалан, Дар қалбаш ишқу муҳаббат ҷўш
мезад // Дар қалбаш меҳру вафодорӣ ҷўш мезад… Ў дар ғами ишқаш
вола// шайдо// девона// бемор, шефта// сармаст ва ғ. шуда буд.
Дар ҳавзаи маъноии дуюм ҳам вожаву ифодаҳо дар атрофи вожаи
меҳварии худ– сарсилсилаи нафрат дар муҳити ҳамдиливу ҳаммаъноии
дуру наздик қарор дошта, ё мустақиман ва ё ғайримустақим муродиф
мебошанд ва чун вожаҳои ҳавзаи аввал онҳо низ дар занҷираи гуфтор
қисме ба таври ҷуфт ҳамнишин шуда, аз лиҳози маъноӣ ҷойи якдигарро
иваз карда метавонанд. Қобили зикр аст, ки чи қадаре ки вожаи меҳварӣ
маъмулу серистеъмол ва сермаҳсул бошад, ба ҳамон андоза қувваи
ҷозибаи он зиёд буда, дар ҳавзаи маъноии худ вожаву ифодаҳои
бештареро дар атрофи худ ҷазб менамояд. Ҳамчунин қобили зикр аст, ки
вожаҳои таркиби ҳар як ҳавзаи маъноӣ боз дар навбати худ байни ҳам
дар рақобат буда, ҳар як вожа майл дорад, ки бо вожаи меҳварӣ қарину
ҳамнишин шавад ва табиист, ки ин раванди тўлонӣ ба дараҷаи
истеъмоли ҳар як вожа дар ҷомеа ба завқи соҳибзабонон вобаста
мебошад.
Ҳамин тариқ, ба асоси намунаҳои ҳавзаҳои мазкур маълум
мегардад, ки вожаву ифодаҳои таркиби ҳар як ҳавза бо якдигар аз
лиҳози маъноӣ (на шаклӣ) дар муҳити рафоқату қаринӣ қарор дошта,
лекин дар маҷмўъ тамоми вожаву ифодаҳои ҳавзаи аввал бо вожаву
ифодаҳои ҳавзаи дуюм дар ҳолати иртиботи тазодӣ (антонимӣ) воқеъ
буда ва маҳз ҳамин иртиботи тазодии онҳо, ки аз тазодии ашё ва
мавҷудоти олами воқеӣ маншаъ гирифтаанд, боиси зуҳуру ташаккули
гурўҳҳои

(микросистемаҳои)

лексикӣ-семантикии

бо

ҳам

зид

–

муродифот ва мутазод гардидаанд.
Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳое низ ба назар
мерасанд, ки аз ҷиҳати ифодаи маъно ҳар яке дар ҷавҳари худ ду маънои
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ба ҳам зидро ғунҷонидааст. Чунончи, калимаҳои кайфару мукофот, ки,
аз як тараф, муродифанд, аз ҷониби дигар, ҳар кадом маъноҳои ба ҳам
зидро ифода мекунанд. Чунончи:
Кайфар-ҷазо, сазо, подош; мукофоти некӣ ва бадӣ.
Морро ҳарчанд беҳтар парварӣ,
Чун яке хашм оварад, кайфар барӣ.
Рўдакӣ
Чаро бояд ки гуноҳ ту кунӣ ва кайфар ў кашад?

«Ҷомеъ-ут-

таворих» [ФЗТ, 1969, 528].
Мукофот-он чӣ дар бадали чизе пардохта мешавад; подош ва сазои
амал (хоҳ нек бошад, хоҳ бад).
Аз мукофоти амал ғофил машав,
Гандум аз гандум бирўяд, ҷав зи ҷав [ФЗТ, 1969, 274].
Гарчи миқдори чунин калимаҳо зиёд нест, лекин ин ҳодисаи нодири
забонӣ набояд, ки аз доираи таҳқиқ дар канор монад.
Дар ФЗТ ин ҳодисаи луғавии забонӣ бо истилоҳи аздод ёд шуда,
чунин тавзеҳ ёфтаааст: «Калимаҳое, ки маъниҳои зидди якдигар доранд,
масалан, бохтар, ки ҳам маънии шарқ ва ҳам маънии ғарбро дорост»
[ФЗТ, 1969, 44]. Айни ҳамин тавзеҳ дар ФМЗТ низ оварда шуда, вале
мисол калимаи фароз бар ифодаи маънои «боз» ва «баста» дода шудааст
[ФМЗТ, 2011, 172].
Профессор Ҳ. Маҷидов ба гурўҳи маъноҳои ба ҳам зидди як
калимаи ҷудогонаро антонимҳои маъноӣ номида, калимаҳои қашанг бо
маъноҳои «зебо» ва «дурушт», «дағал», сазо ҳамчун «сазовор» ва «ҷазо»,
заҳмат дар ифодаи «машаққат» ва «меҳнат», беҳисоб ҳамчун ифодагари
«бешумор», «зиёд» ва «кам ва ночиз»-ро мисол овардааст [Маҷидов,
2007, 85].
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Муҳаққиқ иловатан қайд мекунад, ки «Антонимҳои маъноӣ, ки
ҳамчунин бо номҳои аз дод ва энантиосемия низ маъруфанд, бештар
хосияти диахронӣ доранд.» [Маҷидов, 2007, 85].
Оид ба ин навъи воҳидҳои луғавӣ профессор М.Н. Қосимова низ
таваққуф намуда, перомуни аздод чунин менигорад: «Дар баъзе луғатҳо
овардаанд, ки калимаҳои гуногуни зидмаъно аздод аст (яъне антоним)
хуб-бад, нек-зишт, гул-хор.
Аздодро чунин низ шарҳ додаанд: калимаҳои якхелаи зидмаъно. Ба
мисли бохтар-шарқ, ғарб; ховар-шарқ, ғарб; бебаҳо-гаронбаҳо, беарзиш,
беқадр» [Қосимова, 2007, 19-20] ва барои ҳар яке аз классикон шоҳид
оварда шудааст.
Дар ин замина Родуонӣ чунин андеша дорад: “Чун шоиру дабир
сухан гӯянд, андар аздод гирд ояд, ҳамчун шабу рӯз ва кушою банд ва
монанди ин амалро мутазод хонанд порсиён. Ва аммо дабирон ва Халил
Аҳмади наслро мутобиқ хонанд.”[Родуёнӣ, 1339ҳ., 91] ва ин санъати
бадеиро тибоқ ва татбиқ низ гуфтаанд [Кошифӣ, 1978, 33].
Воқеан, вақте ки аздод, яъне зидҳо бошад ва калимаҳои гуногуни
дорои маъноҳои зидди якдигарро дар бар гиранд, пас мусалламан ин
антонимҳост. Ҳол он ки сухан сари калимаҳое меравад, ки, тавре зикр
шуд, худи як калима ду маънои зидду муқобилро дорост. Пас, ин
истилоҳи мантиқан носеҳ, яъне аздод ба омехта кардани ду гурўҳи
воҳидҳои лексикӣ-семантикӣ сабаб мешаванд. Аввалан, чун калима беш
аз як маъноро ифода намояд, он гоҳ чунин калимаро сермаъно мегўянд.
Аз ин рў, калимаҳои мадди назари мо ҳам ба антонимҳо ва ҳам ба
сермаъноӣ иртибот доранд. Бояд тазаккур дод, ки калимаи аздод ҳамчун
истилоҳи забоншиносӣ, ки дар боло оварда шуд, ба истиснои ФЗТ ва
ФМЗТ, дигар дар ягон фарҳанги тоинқилобӣ ва муосир ҳамчун истилоҳи
забоншиносӣ, ки як калима ду маънои зидро доро бошад, ба назар
нарасид. Дар тамоми фарҳангҳое, ки дастраси мост, дар шарҳи вожаи
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аздод ҷамъи зид (д) оварда шудаасту халос. Пас, ин истилоҳи мантиқан
нодуруст аз куҷо маншаъ гирифтаву вориди ФЗТ ва ФМЗТ гардидааст,
ба мо равшан нест.
Шарқшинос Олим Ғафуров дар асараш «Имя и история» оид ба
унвону лақабҳои давраи салтанати Аббосиён сухан ронда, қайд мекунад,
ки яке аз унвонҳои ин аҳд мавло (мавло амирулмуъминин) будааст. Ин
истилоҳи ҳуқуқӣ-таърихӣ дорои ду маънои ба ҳам зид: наҷиб, сарвар,
машҳур ва ғулому банда, чокарро ифода мекард. Чун Султон Маҳмуди
Ғазнавӣ, ки ғуломзода буд ва ба сари салтанат расид, унвони мавлоро ба
волӣ (волӣ амирулмуъминин) иваз намуд. Мавсуф О. Ғафуров оид ба
маъноҳои ба ҳам зидди мавло таваққуф намуда, унвони «Антонимы в
одном слове» (Антонимҳо дар як калима)-ро мувофиқ донистааст
[Ғафуров, 1987, 92-93]. Аз ин рў, аздод ҳамчун истилоҳи забоншиносӣ оид
ба калимаҳое, ки ҳар як ду маънои ба ҳам зидро ифода мекунанд,
мувофиқ

набуда,

нисбат

ба

чунин

воҳидҳои

луғавӣ

истилоҳи

«антонимҳои луғавӣ» [Маҷидов, 2007, 85] мувофиқу ҷавобгў мебошад.
Воқеан, зуҳури ду маънои зидду муқобил дар як калима ҳодисаи
ҷолиби лағжиши маъно ва падидаи тадриҷиву тўлонӣ буда, «…бештар
хосияти диахронӣ дорад» [Маҷидов, 2007, 85]. Барои тақвияти иддао чун
намуна оид ба лағжиши маънои калимаҳои бохтару ховар таваққуф
мекунем.
Калимаи бохтар, ки дар фарҳангҳо бар ифодаи шарқу ғарб тафсир
шудааст, дар ибтидо шимолро ифода мекардааст. Чунончи, олими
решашиноси вожаҳо Мустафо Пожанг оид ба маънои ибтидоии бохтар
чунин меорад:

«Apāxtar – апохтар-шимол-бохтар. Дар «Авесто»-

apāxtara-апохтар= апохзара аз вожаи «апок=apaša= apānš =пасу пушти
сар аст ва дар паҳлавӣ апоч ва баргашт аст. Вожаи апохтар бо вожаи
апоч пайвастагӣ дорад чун пайравони Маздаясно ҳамвора рўй ба нимрўз
(ҷануб) ва пушт ба бохтар ва дар ҳар ҷо аз нимрўч (нимрўз К.Ш.) ёд
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шудааст, ҳамон сўй бахшоиши Эзидӣ бошад ва апохтар-бохтар сўйи
газанду осеб будааст.» [Мустафо Пожанг, 1377 ҳ., 95].
Донишманди шаҳири эронӣ Фаридуни Ҷунайдӣ ва шарқшиноси
шинохтаи арман Аҷарян Ҳарочия низ дар шарҳи бохтар менигоранд,
ки: «Чаҳорумин ҷиҳат (самт- К. Ш.) дар забони форсӣ апохтар аст.
Сўйи бохтар (шимол) бо зимистонҳои сард ва шабҳои дарозаш дар
назари эрониён ҷойгоҳи девон шумурда мешуд ва кам-кам афсонаҳое
барои он пардохта шуд, ки Ҳафт авранг (ситорагони Дуби акбар), ки
ҳамеша дар сўйи шимоланд ва ҳеҷ гоҳ ғуруб намекунанд, ҷойгоҳи
девонро зери назар доранд.» [Фариддуни Ҷунайдӣ, 1374 ҳ., 170-171;
Аҷарян, 1363 ҳ., 27].
Иловатан Ҳ. Аҷарян оид ба бохтар қайд мекунад, ки «маъхуз аст
аз паҳлавӣ: апохтар – шимол, сайёра – шимолӣ, форсӣ – бохтар–шимол
ва бохтарӣ

ба маънии шимолӣ… «эрониёни қадим барои ташхиси

ҷаҳони атроф рў ба ҷануб карда ва онро ҷулў ё самти ҷулў (ҷулў бо ҷилав
(чилави асп, ҷилавгирӣ (пешгирӣ) кардан ҳамреша аст-Ш.К.) мехонданд
ва аммо шимол–бохтарро ақиб ва самти пушт мехонданд.» [Аҷарян,
1363ҳ., 26].
Тавре ки дида мешавад, дар аҳди бостон вожаи бохтар барои
ифодаи самти шимол мустаъмал будааст. Лекин бо мурури замон вожаи
мазкур тадриҷан тағйири маъно карда, тибқи шавоҳиди адабиёт ва
фарҳангҳои эронӣ, асосан, барои ифодаи самти мағриб ва гоҳ-гоҳ
ифодагари машриқ корбаст шудааст. Лекин дар «Ғиёс-ул-луғот», ки
муаллифи он такя бар чандин фарҳанги дигар кардааст, чунин
овардааст: «Бохтар

ба маънии машриқ аксар аст ва гоҳе ба маънии

мағриб низ меояд ва лафзи бохтар мухаффафи боахтар аст ва ахтар
офтобро гўянд ва моҳро низ ахтар мегўянд ва ба маънии мулки Хуросон
ва навоҳии Қандаҳор (аз «Рашидӣ» ва «Бурҳон» ва «Муайид» ва
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«Мадор» ва «Ҷаҳонгирӣ» ва «Кашф» ва «Шарҳи Хоқонӣ») [Муҳаммад Ғ.,
1323 ҳ., 64].
Сарнавишти вожаи ховар ҳам ба сарнавишти бохтар мушобеҳ аст.
Ховар, ки имрўз он ба маънои шарқ (Ховари миёна-Шарқи миёна,
ховаршиносӣ-шарқшиносӣ) истифода мешавад, дар аҳди бостон ва
асрҳои миёна самти ғарбро ифода мекард, ки бурҳони қотеъ ин байти
машҳури устод Рўдакӣ шуда метавонад:
Меҳр дидам, бомдодон чун битофт,
Аз Хуросон сўйи ховар мешитофт.
Барои дарки дақиқи мағриб (ғарб)-ро ифода кардани ховар далели
муътамади дигар порае аз «Вис ва Ромин»-и Фахриддини Гургонӣ дар
мавриди тавзеҳи Хуросон аст:
Хушо, ҷоё бару буми Хуросон,
Дар ў бошу ҷаҳонро мехур осон.
Забони паҳлавӣ ҳар к-ў шиносад,
Хуросон он бувад, к-аз вай хур ояд.
Хур осад паҳлавӣ бошад хур ояд,
Ироқу Порсро хур з-ў барояд.
Хуросонро бувад маънӣ хуроён,
Куҷо аз вай хур ояд сўйи Эрон.
Тавре

ки дида мешавад, вожаи

Хуросон аз ду ҷузъ: хур-

мухаффафи хуршед ва осон бомдод, яъне ҷойи тулўи офтоб буда, ба
машриқ (шарқ) далолат мекунад. Дар мисраи «Хур осад паҳлавӣ бошад
хур ояд» калимаи осад феъли замони гузаштаи шахси сеюми шумораи
танҳо - ояд буда, масдари он осидан, яъне омадан мебошад. Пас, дар
мисраи «Аз Хуросон сўйи ховар мешитофт», калимаи ховар маҳз ғарбро
ифода кардааст. Ин вожа низ тадриҷан таҳаввули маъно карда, тавре ки
ишора шуд, ҳоло барои и фодаи шарқ (машриқ) мустаъмал буда,
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мисли вожаи бохтар, дар асари поляризатсия ифодаи маънои ғарби он
матрук шудааст.
Воқеан, дар қатори чунин унсурҳои луғавии ба истилоҳ аздод? боз
дар забонамон баъзе ибораҳое низ ба мушоҳида мерасанд,

ки ду

калимаи ба ҳам зидмаъно дар қолаби ибораи изофӣ омада, бо тобиши
маънои маҷозии худ хеле ҷолибу муассир мебошанд. Ба таври намуна
ибораҳои душмани ширин (фарзанд), «Душмани азиз», «Гунаҳгорони
бегуноҳ»

(номи

намоишнома),

(номи

силсилафилми

афғонӣ),

бисёрнависи бесавод, дурўғи маслиҳатомезу рости фитнаангез, донои
аблаҳ, ашки шодиро

метавон мисол овард. Чунончи, дар ду мисраи

зерини зиндаёд Лоиқ низ ҳодисаи мазкур хеле хуб ифода ёфтааст:
Дар ў ҳам гиряҳои хандаолуд аст,
Дар ў ҳам хандаҳои гиряолуд аст. (Лоиқ, 186)
Тавре ки дида мешавад, маъноҳои калимаву ибораҳои мазкур низ
ду қутби бо ҳам зид – мусбату манфиро мемонад.
Гарчи профессор Ҳ. Маҷидов оид ба чунин воҳидҳои луғавӣ
истилоҳи «Антонимҳои луғавӣ-» ро корбаст намудааст, ҷойи баҳс ҳам
нест, лекин ин ҳодисаи забонӣ на танҳо дар доираи калимаҳо, балки дар
шакли ибораҳо низ ба назар мерасанд. Бинобар ин, ба андешаи мо,
чунин воҳидҳои забонро, дар маҷмўъ воҳидҳои маънан дуқутба
номгузорӣ кардан ба сохтор ва моҳияти онҳо мувофиқу созгор мебошад.
Дар сурате ки ҳодисаи мазкур дар чаҳорчўбаи воҳидҳои луғавӣ
мавриди баҳс қарор дода шавад, он гоҳ онҳоро воҳидҳои луғавии маънан
дуқутба ва агар дар доираи воҳидҳои наҳвӣ баррасӣ гардад, воҳидҳои
наҳвии маънан дуқутба номгузорӣ кардан мувофиқтар аст.
3.2.6. Вариантҳо (гунанокӣ)
Дар

низоми

лексикии

забон

силсилаи

калимаҳое

(ҳам

мустақилмаъно ва ҳам ёридиҳанда) ба назар мерасад, ки барои ифодаи
як маъно (мафҳум) ду ва зиёда шакли камубеш тағйирёфта доранд, ки
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чунин гурўҳи калимаҳоро бо истиллоҳоигуногун: вариант, дублет
(муодил, гуна, мувозӣ) ёд кардаанд. Азбаски ин қабил калимаҳо аз
нигоҳи шакл мушобеҳ буда, аз лиҳози ифодаи маъно комилан баробар
мебошанд, бинобар ин дар ҷараёни

нутқ (ба истиснои шаклҳои

архаистӣ) ҷойи якдигарро иваз карда метавонанд. Аз ин рў, иртиботи
шакливу маъноӣ боис мегардад, ки онҳо дар доираи робитаи
парадигматикӣ баррасӣ шаванд.
Ба миён омадани муодилҳо (вариантҳо)

дар забон яке аз

масъалаҳои хеле мураккаб, вале дар айни замон басо муҳим мебошад,
зеро ки аз таҳлилу баррасии мавзўи мазкур дар мисоли ин қабил
калимаҳо то андозае

раванду

манзараи

инкишоф

ва

таҳаввули

таркиби луғавии забон равшан мегардад. Аз ин рў, барои муайян
намудани сабабҳои пайдоиши вариантҳо омилҳои асосӣ ва сайри
таърихии ҳар кадоми онҳо методи муқоисавӣ-таърихӣ бояд истифода
кард.
Барои тақвияти гуфтаҳои худ мо чун намуна чанде аз чунин
вариантҳоро таҳлил намуда, робитаи маъноӣ ва лафзии онҳоро муайян
менамоем.
Бояд гуфт, ки яке аз омилҳои асосии пайдоиши вариантҳо дар
забон каломи манзум буда, вобаста ба тақозои вазну қофия шоирон
вариантҳои гуногуни калимаҳоро эҷод намудаанд ва: «Ин зарурати
каломи манзум бисёр калимаҳои шаклан барои назм одӣ ва қонунӣ,
аммо барои наср бегонаро ба вуҷуд овардааст: бигрифт, бинмуд,
бишкаст, н-ояд, к-ояд, в-ин» [Бобомуродов, Капранов, 1995, 16;
Бобомуродов, 1993, № 4, 32-42].
Бад-ин тартиб, асосан, зуҳури варианти калимаҳоро ба ду омили
асосӣ вобаста донистан мувофиқ аст: а) тақозои вазну кофия (қонунияту
тақозои шеър); б) дар ҷараёни инкишофи таърихии забон тағйири шакл
кардани онҳо.
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Вариантнокии

калимаҳо

ҳам

дар

доираи

калимаҳои

мустақилмаъно ва ҳам калимаҳои ёридиҳанда сурат мегирад.
Тавре ки ишора кардем, яке аз сабабҳои зуҳури гунаи (варианти)
калимаҳо тақозои вазну қофия ва дигар қонуниятҳои каломи манзум
мебошад. Аз ин ҷиҳат шоирон

дар ин замина имконияти

бештар

доранд, то вариантҳои гуногуни калимаҳоро эҷод намоянд. Роҳу
шаклҳои зуҳури варианти калимаҳо хеле печидаву мухталиф буда (ниг.
ба мақолаи Ш. Бобомуродов ва В. А. Капранов), мо оид ба ин масъала
мухтасаран ишора намуда, робитаи маъноиву лафзии онҳоро нишон
дода, таҳлили муфассали онҳоро аз доираи мавзўи худ бурун медонем.
Зимнан, бояд қайд намуд, ки оид ба масъалаи зуҳури варианти
калимаҳо донишмандони асримиёнагӣ

низ таваҷҷуҳ зоҳир намуда,

кадом навъи калимаҳо имкони ҳазфу мухаффаф ва афзоишро доранд ё
на, андеша рондаанд. Аз ҷумла, муаллифи «Бурҳони қотеъ» чунин
мегўяд: «Бибояд донист, ки алифҳое, ки дар аввали калимот аст, бар ду
гуна бошад: яке аслӣ ва дигаре васлӣ. Ва васлӣ бар ду қисм аст: аввал он
ки ба ҳеҷ ваҷҳ онро ҳазф натвон кард, ҳамчу «анҷом ва «андом» ба
монанди он ки агар ҳазф кунанд, «нҷом» ва «ндом» шавад ва маънӣ
надорад. Ва дувум он ки чун онро маҳзуф созанд, ба ҳоли худ бимонад,
ҳамчун «устухон» ва «уфтон», ки баъд аз ҳазф кардан «сутухон» ва
«фитон» бимонад ва ҳамин маънӣ дорад. Ва васлӣ он аст, ки дар аввали
луғоте, ки бе алиф мавзўъ шуда бошад, дароваранд, ихтилофе дар
маънии он роҳ наёбад, ҳамчу: парвез ва бедод, ки чун алифе дар аввали
онҳо дароварданд ва апарвез ва абедод шавад ва ҳамон маънӣ маълум
гардад. Ва васлу ҳазфи онҳо ба сабаби зарурати шеърӣ бувад ва илло дар
муҳоварат эҳтироз лозим аст ва онро ба ҷиҳати ҳусни калом бо зарурати
қофия дароварданд. Ҳамчу: сабуксор ва ситамгор, ки дар асл сабуксар ва
ситамгар бошад.” [Муҳаммад Ҳусайни Бурҳон, 1993, 26].
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Бад-ин асос варианти калимаҳоро ба чунин гурўҳҳо ҷудо намудан
мувофиқ аст:
а). Тахфифи калимаҳо ба манзури вазн: гоҳ//гаҳ, роҳ//раҳ, шоҳ//шаҳ,
гуноҳ//гунаҳ,

тибарӣ//табарӣ,

ресмон//рисмон,

домон//доман,

беканор//бекарон;
б). Тағйири ҳиҷои калима ба мақсади табдили ҳиҷои кўтаҳ ба ҳиҷои
дароз:

сафед//испед,

кунун//акнун,

ситам//истам,

фигор//афгор,

сипанд//испанд, фасона//афсона, фиганда//афганда, ситора//истора [ниг.
ба Кабиров, 2018, 7-11];
в).Мухаффаф намудани таркибҳо: з-ин, з-он, в-аз, к-андар, к-ин, к-он, к-ў
ва ғ;
г). Дар ҷараёни инкишофи забон бо сабабҳои гуногуни савтӣ ба вуҷуд
омадани варианти исмҳои хос: Хатлон//Хуталон, Искандар//Сикандар,
Арастолис//Арастатолис//Арсатолис//Арасту,Фаридун//Фаредун//Фрайду
н, Эрон//Ирон, Мароқанд//Самарқанд//, ки ин ҳодисаро аллоним
меноманд [Кабиров, 1977, 35-36].
ғ).

Вобаста

ба

ҳодисоти

савтӣ

зуҳур

намудани

вариантҳо:

равшан//рўшан, равған//руған, савол//суол, устод//устоз, хидмат//хизмат,
меҳан//майҳан;
д). Ноустуворӣ ва дар хатти арабӣ ифода нашудани садонокҳои кўтоҳ
(ҳаракатҳо)

низ

сабаби

феҳраст//феҳрист//фиҳрист,

пайдоиши
қолаб//қолиб,

вариантҳо

шудааст:

тарҷумон//тарҷимон,

марҳила//марҳала ва ғ.
Қисме аз варианти калимаҳое, ки пайдоиши онҳо ба тақозои вазну
қофия вобаста аст, ба таҳлили амиқу шарҳу эзоҳ зарурате надоранд. Аз
қабили: роҳ// раҳ, шоҳ// шаҳ, моҳ// маҳ, гуноҳ// гунаҳ, ресмон// рисмон,
Ҳирот// Ҳарӣ, беканор// бекарон, з-ин, з-он, к-аз.... Лекин он вартантҳое,
ки дар ҷараёни инкишофи тўлонӣ ва тадриҷии забонамон тағйири шакл
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кардаанд, ба таҳлили этимологӣ

(решаёбӣ) муҳтоҷанд, то ки сабаби

таҳаввул ва ба миён омадани онҳо муайян гардад.
Бояд гуфт, ки баъзе вариантҳо вобаста ба мавҷудияти дифтонгҳои
таърихӣ ва таҳаввули минбаъдаи онҳо ба вуҷуд омадаанд.
Чунончи, калимаи равшан// рўшан, ки ба rauča (рўз. равзан)
ҳамреша мебошад, дифтонги форсии қадима u дар форсии миёна ва
минбаъд ба ō табдил шуданаш ҳосил шудааст: rauča > rōč> rōz, qайšа>
qōš, каufa > kōf > kōh, tauxma > toxm > tuxm вағ. Аз ҷониби дигар, аз
эҳтимол дур нест, ки вариантҳои навъи равшан //рўшан, равған// рӯған
ба имлои онҳо бахатти арабӣ, ки вови маҷҳул ҳам «в» ва ҳам «ў» хонда
мешавад, вобаста бошад. Дар паҳлуи ин барои дар ду – се шакл талаффуз
шудани калимаҳо таъсири лаҳҷаву шеваҳоро низ ба эътибор гирифтан
лозим аст.
Таҳаввули дифтонги дигари форсии қадим ai дар марҳилаҳои
баъдинаи инкишофи забонамон ба садоноки холис (монофтонги) е (ī)
мубаддал шудани он низ сабаби зуҳури вариантҳо шудааст: Эрон//Ирон,
эшон//ишон, майҳан//меҳан, Фрайдун//Фаридун ва ғ.
Оид

ба

вариантҳои

навъи

сипанд//испанд,

ситам//истам,

кунун//акнун ва амсоли инҳо, ки қаблан зикр карда шуд, бояд қайд
кард, ки дар забони форсии қадим ва форсии миёна бо ду ҳамсадо оғоз
шудани

калимаҳо ҳодисаи маъмулӣ буд. Ин гуфтаро чун намуна ба

асоси луғатномаи феълҳои паҳлавӣ метавон собит сохт, ки танҳо дар
низоми феъл беш аз 172 феъл бо ду ҳамсадои оғозӣ ба назар мерасанд
[Саймиддинов, 1992, 13-59].
Азбаски талаффузи ду ҳамсадои оғозӣ нисбатан душвортар буда,
табиатан забон талаффузи равону содаро тақозо мекунад, аз ин рў ,
тадриҷан дар ин қабил калимаҳо тағйироте

ба миён омада

ва ин

тағирот ба ду ҳиҷо таҷзия шудани ҷуфти ҳамсадоҳои оғозии калимаҳо
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мебошад. Таҳаввули ду ҳамсадои оғозиро забоншиноси эронӣ Алӣ
Ашраф Содиқӣ бо ду роҳ нишон додааст:
1). Бо афзудани як мусаввати кўтоҳ ба исми мусаввати шурўӣ ба
аввали гурўҳ: sred>isped, spand>ispand ва ғайра.
2). Афзудани як мусаввати кўтоҳ ба номи мусаввати восита дар миёни
ду сомит: draxt>diraxt; spah>sipah ва ғайра [Алӣ Ашраф Содиқӣ, 1350ҳ.,
215].
Масъалаи мазкур аз назари забоншинос М. Н. Қосимова низ дур
намондааст.

Муҳаққиқ ҳангоми хусусиятҳои

калимасозии ҳарфи

алифро баррасӣ намудан ва сабаби ба миён омадани вариантҳои
гуногуни калимаҳоро нишон додан ин ҳодисаҳоро вобаста ба алифи
зоид чунин қайд мекунад: «Як гурўҳ калимаҳо мавҷуданд, ки дар
онҳо

алифи

зоид

Алифи зоид дар ин калимаҳо

дар

аввал

омадааст.

дорои чунин хусусиятҳои

савтӣ

(фонетикӣ) мебошад: а) овози а- ро ифода мекунад: афсона – фасона,
афғон- фиғон, афгор- фигор, абрешим – бирешим, афгандан – фигандан,
афтодан – фитодан, афсун – фусун.
Бояд гуфт, ки дар аксари кулли ин навъ калимаҳо пас аз алифи зоид
ҳамсадои ф меояд. Дар сурати афтидани алифи зоид калима бо ҳамсадо
сар мешавад, садоноки баъди он омада а (афсона – фасона), и афканда –
фиканда), у (афсун- фусун) аст. б) овози у – ро ифода мекунад: устун сутун, устур - сутур, устурлоб, сутурлоб, устурдан - сутурдан, уштур –
шутур, ушкуфа – шукуфа. Дар ин навъ калимаҳо пас аз алифи зоид ё
ҳамсадои с, ё ҳамсадои ш меояд... в) овози и – ро ифода менамояд:
испанд – сипанд, испар – сипар, испед – сапед, испаҳ – сипаҳ, испарғам –
сипарғам, истам – ситам, истора – ситора, истабр- ситабр, истеза –
ситеза, истодан – ситодан, Искандар – Сикандар. Дар ин навъ калимаҳо
пас аз алиф овози с меояд ва ҳангоми афтидани алифи зоид ҳиҷои аввал
бо касра хонда мешавад...” [Қосимова, 1990, 30-35].
206

Аз мутолиаву арзёбии мақолаҳои ин ду донишманд чунин
бармеояд, ки натиҷаву хулосаҳои онҳо оид ба омилҳои савтии ин қабил
калимаҳо тақрибан мувофиқ буда, ҳамзамон тавофути ақидаҳо ин аст, ки
А. А. Содиқӣ таҷзияи гурўҳи ҳамсадоҳои оғозиро ба мушкилии
талаффузии ду ҳамсадо дар оғози калима вобаста донад, проф. Қосимова
М. Н. менигорад, ки: “Варианти ин калимаҳо аксар (таъкиди мо – К. Ш.)
дар назм барои зарурати вазн пайдо шудаанд [Али Ашраф Содиқӣ, 1350
ҳ., 32; Қосимова, 1990, 30-35]. Воқеан, сабаби зуҳури ин навъ вариантҳо
ба ҳарду омили зикршуда вобаста мебошад.
Дар баробари ин бояд ишора кард, ки ҳодисаи баръакси дигаре низ
дар даврони бостон ба назар мерасад, ки: “...баъзе калимот, ки
иштиқоқан дорои мусаввати кўтоҳи оғозӣ будаанд ва баъд дар натиҷаи
таҳаввули забон мусаввати онҳо ҳазф шуда ва дар натиҷа бо гурўҳи
сомит шурӯъ мешудаанд, низ машмули қоидаи фавқ гардидаанд, яъне
гоҳе ба сурати асл ба кор рафтаанд ва гоҳе як мусаввати воситаи гурўҳи
сомит онҳоро аз ҳам ҷудо кардааст:” штр” дар забони авестоӣ ба сурати
uštra омада, ки дар натиҷаи таҳаввул (u)-и он афтода ва сипас як
мусаввати восита миёни гурўхи št даромадааст ва ғ. [Алӣ Ашраф
Содиқӣ, 1350 ҳ., 217].
Агар ба

вижагиҳои савтии забонҳои форсии

бостон ва миёна

назар кунем, ба дигар гурўҳи ҳамсадоҳои думахраҷаи ҷолиб низ рў ба рў
мешавем, ки онҳо то як

давраи муайяни инкишофи забонамон арзи

вуҷуд кардаанд ва аз лиҳози диахрониву синхронӣ ба ин қабил фактҳои
забон таваҷҷуҳ намоем, мебинем, ки гунаҳои мухталифи савтӣ ва имлоии
калимаҳо ба миён омада аст. Чунончи, дар забонамон як силсила
калимаҳое мавҷуд аст, ки дар таркиби овозии онҳо дар форсии қадиму
миёна хамсадои думахраҷаи (мураккаби) хv вуҷуд дошт, лекин бо мурури
замон ҳамсадои мазкур ба ҳамсадои содаи (холиси) х табдил ёфт ва v
(вов) аз талаффуз афтид ва ҳоло он вов ба номи вови маъдула ё
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таърихӣ ёд мешавад: xv āв (хоб), хvāhаr (хоҳар), хv ā j а (хоҷа), хvāndan
(хондан), xv e š (хеш), xv aršed (хуршед) ва ғ.
Забоншинос Т. Хаскашев оид ба ин масъала мақолаи арзишманде
ба табъ расонида, ба асоси ишораи Шамс Қайси Розӣ, ки дар паҳлуи
вови маъдула барои баъзе калимаҳо истилоҳи вови ишмоми заммаро
истифода кардааст, ба таври илмӣ ва равшан нишон медиҳад, ки
калимаҳои дорои

хv

дар инкишофи

минбаъда чунин таҳаввул

кардаанд. Калимаҳои вови маъдуладори навъи хvān (дастархон), xvēš
(хеш), баъди худ садоноки дароз

ā

ва ē- ро талаб намуда, вале

калимаҳои дорои вови ишмомизамма (xvāb,

xvēš) садоноки кўтоҳи а

меояд, ки аз (а)-и мазкур “бўйи” (и) ҳис карда мешавад ва аз ин ҳодиса
чунин натиҷа бармеояд:

[xv] +[ā]=[xā]; [xv]+[a]=[xu]e[o]” [Хаскашев,

1995,191].
Қобили қайд аст, ки аз калимаҳои зикршуда вожаҳои вови
маъдуладор дар забони муосири тоҷикӣ ба як қатор калимаҳои дигар, ба
асоси алифбои кириллӣ омоними пурра шуда, вале бо дарназардошти
имлои таърихӣ омоним (омофон) ҳисоб мешаванд:
Хvān (дастархон), хv an(хондан)
Хvār (азоб), х ār (растанӣ)
Хvāstan (хоҳиш), xāstan (хестан)
Xvēš (худ), xēš (ақрабо), xēš (матои дағал) ва ғ.
3.2.7. Робитаи маъноиву суварии иштиқоқу муштақот
Масъалаи иштиқоқу муштақот, ки дар илми забоншиносии кунунӣ
онҳоро дар бахши калимасозӣ вориду таҳқиқ мекунанд, ҳанўз дар
қуруни вусто аз назари донишмандон дар канор намондаанд. Лекин
ҳаминро бояд гуфт, ки ҳангоми гурўҳбандии улуми адабӣ, ки теъдоди
онҳоро на камтар аз 15-то зикр кардаанд, иштиқоқ дар радифи онҳо низ
сабт шудааст. То ҷое, ки огоҳӣ дорем ва чуноне ки забоншинос Д.
Хоҷаев дар таҳқиқоти ҷиддиву арзишмандаш таҳти унвони «Афкори
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забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI» собит намудааст[ниг.: Хоҷаев,
2013] дар асрҳои миёна масоили марбути забоншиносӣ дар доираи
илмҳои фалсафаву мантиқ ва мусиқӣ ё худ дар чаҳорчўбаи улуми сегона
(арўз, қофия ва бадеъ) ва фарҳангҳо шарҳу тавзеҳ дода мешуд.
Тавре ки ишора кардем, аксари мутафаккирони асримиёнагӣ зимни
баёни масоили илмҳои мантиқ, мусиқӣ ва фалсафа ҳамзамон перомуни
илми забоншиносӣ, аз ҷумла иштиқоқ низ, яке андаке, дигаре бештар
маълумот додаанд, ки, хусусан, дар ин замина андешаҳои донишмандони
фарзона Насируддини Тўсӣ, Маҳмуди Омулӣ, Воҷидалихони Муҷмалӣ
қобили

таваҷҷуҳанд.

Чунончи,

Насируддини

Тўсӣ

дар

асари

гаронарзишаш «Асос-ул-иқтибос» оид ба вижагиҳои вожагон таваққуф
намуда, аз ҷумла, менигорад: «Ва бошад, ки миёни алфоз мушокилате
афтад ва он аз ду навъ холӣ набувад: ё мушокилати лафз тобеи
мушокилати

маъно бувад

ё набувад ва

аввалро

асмои муштақа

хонанд, монанди носир ва насир ва мансур. Ва ҳароина ба аввали лафзе
мавзўъ буда бошад, то дигар алфоз аз ў иштиқоқ карда бошанд, монанди
наср дар ин сурат. Ва иштиқоқро чаҳор шарти дигар бибояд: муносибати
лафзӣ ва маънавӣ миёни мавзўъ ва муштақ ва муғоират дар ҳар ду ва
асмои мансуба чун арабӣ ва аҷамӣ низ аз ин қабил бувад» [Насируддини
Тўсӣ, 1326 ҳ., 9]. Профессор Д. Хоҷаев дар идомаи андешаи мутафаккир
илова мекунад, ки: «Ин се калима (яъне насир, носир ва мансур – К. Ш.)
бо маъниҳои гуногун меоянд. Чунончи, калимаи «насир» ба маънои
«ёридиҳанда» буда, «носир» бошад, ба маънои «муҳофиз» меояд, аммо
калимаи «мансур» «муҳофизатшуда»-ро мефаҳмонад. Ин се калимаи аз
як решаи «наср» (ёрӣ) аст, бинобар ин аз ҷиҳати шакл онҳо ҳамшакл ва
аз ҷиҳати маъно низ вобастаанд.» [Хоҷаев, 2013, 116].
Шамсиддин Муҳаммад Маҳмуди Омулӣ яке аз донишмандони
мумтози дигаре, ки дар асараш «Нафоис-ул-фунун фӣ-ароис-ул-уюн»
(таълифаш 1342 ҳ.) илми адабиётро ба 15 қисмат ҷудо намудааст ва
209

фасли чоруми онро ба илми иштиқоқ бахшидааст, мегўяд: «Илми
иштиқоқ иборат аст аз радди сиғаи мухталифа бо асли воҳид ҷиҳати
иштироки эшон дар ҷомеи ҳуруфи усул ё аксари он ва таҳқиқи
муносибат дар маънии ў. Дар иштиқоқ чаҳор чиз ночор бувад: асле, ки
онро муштақ минҳу хонанд ва фаръе, ки онро муштақ хонанд ва
муносибати миёни маъонӣ аз ҳар як ду. Ва иштиқоқ се навъ аст: сағир ва
кабир ва акбар.» [Маҳмуди Омулӣ, 1337 ҳ., 56]. Мавсуф ҳар навъи
иштиқоқро бо ҷузъиёту нозукиҳояшон шарҳу тавзеҳ намуда, робитаи
маъноӣ ва суварии (шаклии) вожаҳои муштақшударо (муштақотро) дар
доираи тасрифи феъл нишон додааст. «Ҳамин равиши гурўҳбандии
улуми адабӣ дар асари донишманди асри XV Абдуқаҳҳор бинни Исҳоқ
мулаққаб ва мутахаллис ба Шариф (ваф. 896ҳ.) «Арўзи ҳумоюн» ё
«Мизон-ул-авзон» риоя шудааст.» [Хоҷаев, 2013, 175-176]. Ў низ фасли
сеюми асарашро ба илми иштиқоқ ихтисос дода, се навъ ииштиқоқ:
сағир, кабир ва акбарро ба қалам додааст [Хоҷаев, 2103, 176].
Воҷидалихони Муҷмалӣ ҳам дар асараш «Матлаъ-ул-улум ва маҷмаъ-улфунун», ки солҳои 1845-1846 дар Ҳиндустон таълиф шудааст, оид ба
илмҳои гуногуни замонааш маълумоти муқаддимотӣ додааст, ки аз
лиҳози маълумоти забоншиносӣ низ арзиши баланд дошта, тасрифи
феълро (феълҳои тоҷикӣ) дар чаҳорчўбаи иштиқоқ

чунин тавзеҳ

медиҳад: «Тамом шуд қоидаи иштиқоқи чиҳил сиғаҳо? (сиға – К. Ш.):
бист сиға аз воҳиди ғоиби феъли мозӣ бад-ин тафсил, ки шаш сиғаҳои
мозии мутлақ ва шаш сиғаҳои мозии истимрор ва шаш сиғаҳои феъли
мустақбал ва ду сиғаҳои исми мафъул –ҳамагӣ бист шуданд. Ва бист
сиғаҳо аз воҳиди феъли музореъ бад-ин тафсил…» [Воҷидалихони
Муҷмалӣ, 1389 ҳ., 352-364].
Қобили зикр аст, ки оид ба иштиқоқ дар фарҳангҳои давраҳои
охир, аз ҷумла, дар «Ғуёс-ул-луғот» (ҒЛ), «Фарҳанги Амид» (ФА),
«Фарҳанги Муин» (ФМ), «Мунтахаб-ул-луғот» (МЛ), «Фарҳанги форсии
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имрўз» (ФФИ), «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (ФЗТ) ва ғ. сабт шудааст, ки
муштақот ба асоси «шикастани решаи калима» ҳосил мешавад.
Тавре ишора шуд, иштиқоқу муштақот хосси вожаҳои арабӣ буда,
тавассути шикастани решаи калимаҳо, ки аз ҳамсадоҳо ташаккул
меёбанд, сурат гирифта ва ин маълумоти фарҳангҳои мазкур тақрибан
яксон буда, чун намуна тавзеҳу ташреҳи муаллифи фарҳанги муътабари
«Фарҳанги Амид» чунин аст: «Иштиқоқ-а. шикофтан, нимаи чезеро
гирифтан, гирифтани калимае аз калимаи дигар ва дар истилоҳи илми
бадеъ иштиқоқ ё иқтизоб он аст, ки шоир ё нависанда калимоте
истеъмол кунад, ки аз як мода (реша – К. Ш.) муштақ шуда бошанд.
Мисли: азал ва маъзул, ифтихор ва тафохур, ҳикмат ва ҳаким.
Мисол:

Ҳаким он кас, ки ҳикмат нек донад,
Сухан муҳкам ба ҳукми хеш ронад [ФА., 1351., 108].

Қобили зикр аст, ки маълумоти ФЗТ перомуни иштиқоқ аз лиҳози
забоншиносиву адабиётшиносӣ сурат гирифтааст. Чунончи: «Иштиқоқа.
1. грам. Сохтани калимае аз калимаи дигар; калимасозӣ; маҷ. баромадан,
ҳосил шудан.
Ҳам бад-он раҳ, к-иштиқоқи «феъл» аз «фоил» бувад,
Чарху саъд аз кунияту номи ту гиранд иштиқоқ. (Мунучеҳрӣ)
2. адш. Яке аз санъатҳои бадеии лафзиест, ки нависанда як чанд
калимаро зикр мекунад, ки аз як реша гирифта шудаанд, чунончи, дар
мисоли зерин:
Ҳаким он кас, ки ҳикмат нек донад,
Сухан муҳкам ба ҳукми хеш ронад.
(Фарҳанги Дабиристонӣ)»… [ФЗТ,ч.1, 1969,517].
Адабиётшинос Холиқ Мирзозода низ чунин қайд мекунад:
«Иштиқоқ – аз калимаи арабии «шақ» – шикофтан, чок кардан.
«Иштиқоқ» овози калимаҳоро аз ҳам ҷудо карда, калимаи нав сохтан-
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калимасозӣ) – яке аз санъатҳои шеърӣ – лафзӣ буда, аз як решаи калима
чанд калимаи наздикмаъно сохтан...» [Мирзозода, 1992, 48-49].
Олимони шинохтаи эронӣ Муҳаммад Ризо Ботинӣ [1372ҳ., 223-235]
ва Мустафо Зокирӣ [1372ҳ., 372-435] оид ба нақши иштиқоқ батафсил
таваққуф намуда, аз ҷумла, қайд мекунанд, ки иштиқоқ ин аз исм ё
сифати феъл ва аз феъл исм ё сифат сохтан буда, аз як мақулаи
(категория–К.Ш.) дастурӣ ба мақулаи дигар гузаштан аст ва Муҳаммад
Ризо Ботинӣ ин қазияро дар доираи феълҳои басит (сода –К.Ш.)
мавриди таҳқиқ қарор дода, феълҳои намудан – намуд, намудор, намуда;
фирефтан – фирефта, фирефтагӣ, фиреб, фиребо, фиребоӣ, фиребанда,
фиребандагиро далел меорад [Муҳаммад Ризо, 1372ҳ.,225]. Мустафо
Зокирӣ бошад, перомуни тафовути усули вожасозии арабӣ аз форсӣ
андешаронӣ карда, зикр менамояд, ки: «Илми вожасозӣ дар арабӣ, яъне
ба даст овардани луғоти ҷадид аз луғату решаҳои мавҷуд; ба даст
овардани калимоти фаръӣ аз калимоти аслӣ ва ба ибороти дигар, таъини
муштақоти ҳар калима; таъини ин ки як калимаи муайян аз чӣ асле ва
мабное сохта ва гирифта шудааст». Ва идома медиҳад, ки модаи
калимаҳои арабӣ аз се ҳарфи сомит (ҳамсадо –К.Ш.) дуруст мешавад, ки
ҳомили маънои аслии калима аст ва дар форсӣ иштиқоқ бо ду роҳ сурат
мегирад: яке бо роҳи ҳамнишинии ду ё чанд вожа ва падид овардани як
вожаи мураккаб ва «… дигаре бо афзудани пешвандҳо ва пасвандҳо ба
решаҳои калимот ва мо ин равиши дуюмро иштиқоқ меномем.»
[Мустафо Зокирӣ, 1372ҳ., 374].
Забоншинос А. Ҳасанов дар ҳамин равиш мақолаи муфассалу
арзишманде таҳти унвони «Вижагиҳои ташаккули муштақот дар
«Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ» ба табъ расонида, муаллиф
пешванду пасвандҳоро, ки шоир дар калимасозӣ корбурд намудааст,
мавриди таҳқиқ қарор додааст [Ҳасанов, 2007, 290-302]. Маъмулан,
муҳаққиқон иштиқоқу муштақотро хосси вожаҳои арабӣ эътироф
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намуда, зуҳури муштақотро аз иштиқоқ маҳз дар асари шикастани
решаи вожаҳои арабӣ ба қалам додаанд. Аммо дар мақолаи зикршуда
решаи вожаҳо осеб надида, танҳо бо ҳамнишинии вандҳо (-манд, но-, гоҳ, -у, -бора, -лон) бо вожаҳои тоҷикию арабӣ калимаҳои ҷолибу нодир
эъҷодкардаи мавлои Румро баррасӣ намудааст.
Забоншиносон А. Зоҳидов [Зоҳидов, 2104, 16-29] ва М. Олимҷонов
[Олимҷонов, 2017, 120-132] бошанд, калимасозии навъи мураккабро
низ ҳамчун муштақот таҳлилу баррасӣ намудаанд. Бояд гуфт, ки,
маъмулан, вожаҳои мураккаб аз решаҳои гуногун ташаккул меёбанд,
яъне ҳамреша нестанд. Бинобар ин вожаҳои мураккабро ба иштиқоқу
муштақот мансуб донистан, ба андешаи инҷониб, баҳснок буда, вале чун
ҳадафи мо баррасии робитаи маъноӣ ва суварии иштиқоқу муштақот
аст, аз ин лиҳоз аз идомаи баҳс дар ин маврид канораҷўйӣ мекунем.
Аз забоншиносони тоҷик танҳо профессор М.Н. Қосимова
иштиқоқу муштақотро, асосан, хосси калимаҳои арабӣ дониста, зуҳури
муштақотро дар шикастани решаи (асли) калимаҳои арабӣ ва ҳамреша
будани онҳо мебинад, ки бо маълумоти донишмандони пешин мувофиқ
аст. Чунончи, мавсуф перомуни истилоҳоти мансуби калимасозии
ниёгонамон таваққуф намуда, илова ба маълумоти фарҳангномаҳо оид
ба иштиқоқ,

инчунин тавзеҳ медиҳад,

ки муштақот ба асоси

«шикастани решаи калима» ҳосил шуда, «Асосан, иштиқоқ аз калимаҳои
сеҳарфаи решагии арабӣ (таъкиди мо), ки онро сулосӣ мегўянд, бештар
иборат аст. Лекин калимаҳои дуҳарфаи решагӣ (саноӣ) ва чаҳорҳарфаи
решагии (рубоӣ) арабӣ низ дар калимасозӣ иштирок мекунанд.»
[Қосимова, 2007, 21-22].
Мусаллам аст, ки тахминан шаст-ҳафтод фоизи захираи луғавии
забони тоҷикиро иқтибосоти арабӣ ташкил медиҳанд. Ҳатто, ба андешаи
донишманди шинохта Зафар Саидзода, «… зиёда аз ҳаштод дарсади
калимаҳои забони тоҷикӣ решаи арабӣ доранд.» [Саидзода, 2013,120],
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ки шояд дар ин нукта (ба истиснои осори илмии асримиёнагӣ) зиёдаравӣ
бошад, лекин воқеият низ дорад.
Тавре зикр шуд, иштиқоқу муштақот хосси вожаҳои иқтибосии
арабӣ буда, тавассути шикастани решаи калимаҳо, ки аз ҳамсадоҳо
ташаккул меёбанд, сурат гирифта, ин навъи калимасозӣ ба забонҳои
дорои сохтори флективӣ, аз ҷумла арабӣ, хос мебошад. Чунончи, аз
феъли КаТаБа вожаҳои: КиТоБ, маКТаБ, маКоТиБ, маКТуб, КоТиБ(а),
муКоТиБа, КиТоБат, КаТБӣ ва ё аз решаи ҲаКаМа вожаҳои: ҲуКМ,
маҲКуМ, маҲКаМа, ҲоКиМ, ҲиКМат, ҲиКаМ, ҲоКиМ, ҲуКуМат,
ҲоКиМият, ҲуККом, МаҲКам, таҲКиМ, истеҲКоМ ва ғ. муштақ, яъне
ҳосил шудаанд.
Чуноне ки аз намунаҳои фавқ бармеояд, иштиқоқу муштақот ҳам
аз лиҳози маъноӣ ва ҳам аз лиҳози суварӣ
вожаҳои муштақшуда маъноҳоеро ифода

иртибот доранд. Яъне
мекунанд,

ки бунёди

ҳамаашон ба решаи ягона тааллуқ дошта, ё худ аз як реша маншаъ
гирифтаанд. Лекин лозим ба зикр аст, ки наздикӣ ва иртиботи маъноии
муштақот ва қаробату ҳаммаъноии муродифот дар як сатҳ қарор
надоранд. Дар чаҳорчўбаи робитаи парадигматикӣ (интихобӣ, амудӣ)
барои

муродифот

дар

занҷираи

гуфтор

робитаи

синтагматикӣ

(ҷойнишинӣ, уфуқӣ) қоидаи «ё ин, ё он» [Бобомуродов, Мухторов, 2016,
296], «или-или» [Степанов, 1975, 227] ҷорӣ буда, лекин муштақот бо
ифодаи маъно дар занҷираи гуфтор наметавонанд, ки ҷойи якдигарро
иваз намоянд. Аммо аз лиҳози иртиботи шаклӣ (суварӣ) бошад, дар
тамоми вожаҳои мисоли аввал ҳамсадоҳои к, т, б ва дар вожаҳои
мисоли дуюм ҳамсадоҳои

ҳ, к, м,

ки решаро ташкил додаанд, чун

сутуни (скелети) вожаҳои мавриди назар ҳатмӣ буда, аз ҳамшаклии
онҳо далолат мекунанд, ки ин гуна робитаи суварӣ дар муродифот ба
назар намерасад.
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Тавре ки аз баррасии иҷмолии масъалаи иштиқоқу муштақот
бармеояд,

андешаҳои

донишмандони

пешину

имрўз

перомуни

иштиқоту муштақот мухталифанд.
Андешаҳои фарҳангнигорону донишмандони асримиёнагӣ, ки
иштиқоту муштақотро хосси калимаҳои арабӣ ба қалам додаанд, шояд
ба иллати он бошад, ки он замон масоили баррасии сарфу наҳв дар
доираи дастури забони арабӣ (вожаҳои арабӣ) сурат мегирифт ва
калимасозии арабӣ (вобаста ба флективӣ будани сохтори ин забон) бо
усули шикастани решаи (асли) калима амалӣ мешуд.
Ҳамин тариқ, дар муродифот иртиботи суварӣ ба назар нарасида,
танҳо ба асоси иртиботӣ маънои силсилаи муродифиро ташкил намуда,
муродифот дорои сарсилсила мебошанд. Аммо дар муштақот ҳам
робитаи маъноӣ ва ҳам робитаи суварӣ ба мушоҳида расад ҳам, лекин
силсилаи маъноӣ ва сарсилсила надоранд ва аз як калимаи решагӣ, аслӣ
(иштиқоқ) маншаъ гирифта, ба асоси қолабҳои (вазнҳои) гуногуни
калимасозии арабӣ вожаҳои нав сохта мешавад ва метавон гуфт, ки ин
усул ё амалия назарияи шаҷараро мемонад. Дар ин қабил калимаҳо
ҳодисаи вариантнокиро набинем ҳам, вале аз ҷиҳати таркиби овозӣ, яъне
талаффузашон муносибати лафзии (шаклии) онҳоро дармеёбем.
3.3. Робитаи синтагматикии вожаҳо
Робитаи синтагматикӣ, яъне ҳамнишинӣ дар тамоми воҳидҳои забон
сурат гирифта, боиси зина ба зина ташаккул ёфтани занҷираи гуфтор ё
худ нутқи мураттаб мегардад.
Бояд ишора кард, ки оид ба масъалаи ҳамнишинии вожаҳо дар
забоншиносии тоҷик ба ҷуз баъзе ишораҳо [Маъсумӣ, 1959, 93; Хоҷаев,
2013; Саломов, 2017], маълумоти назаррасе ба мушоҳида намерасад.
Маълумоти нисбатан мукаммалу арзишманде, ки дар ин замина дастрас
мебошад, ба қалами проф. Ҳ.Маҷидов тааллуқ дошта, ў дар асараш
«Забони

адабии

ҳозираи

тоҷик»
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таҳти

унвонҳои

«Ҳамнишинии

калимаҳо» ва «Интихоби калимаҳо» перомуни масъалаи мазкур
таваққуф намудааст [Маҷидов, 2007, 167-181]. Муаллиф ҳамнишинии
калимаҳоро аз лиҳози иртиботи маъноӣ, яъне муродифот ва силсилаи
муродифӣ мавриди баҳс қарор дода, лекин паҳлуҳои шаклии вожаҳо, ки
ҳамчунин сабаби ҳамнишинии вожаҳо мегарданд, аз назари муҳаққиқ
дар канор мондааст.
Маълум аст, ки калима ба масобаи воҳиди марказии забон хеле
пурасрор буда, дорои ду паҳлу–дорои ҳам маънои лексикиву грамматикӣ
ва ҳам дорои шаклу сувар буда ва робитаву ҳамнишинии онҳо низ ба
асоси ҳамин ду ҷанба сурат мепазирад.
Перомуни ҳамнишинии вожаҳо муҳаққиқ М. Саломов низ дар
рисолаи докториаш таваҷҷуҳ намуда, қайд менамояд, ки “...таносуби
маъноӣ яке аз воситаҳои муҳими ташаккули маъноӣ дар шеър ба шумор
меравад ва аз шоир тақозо менамояд, ки ҳангоми эҷод робитаи маъноӣ
ва тарзи дурусти ҳамнишин гардидани вожаҳои забонро ба хубӣ дарк
намояд. Маврид ба таъкид аст, ки ҳадаф аз таносуби маъноии вожаҳо
ифодаи маъноест, ки шоир тавассути ҳамнишинии вожаҳо хонандаро
барои дарки он маъно водор месозад [ Саломов, 2018, 330-331].
Дар хамин замина дар ҳамин фасл ҷой додани як силсила воҳидҳои
ҷуфтистеъмолеро, ки бо бисёр вижагиҳояшон ҷанбаи дуҷониба дошта ва
ҳамзамон ҳам аз лиҳози маъноӣ ва ҳам аз ҷиҳати суварӣ иртибот доранд,
мувофиқ донистем.
1. Мусаллам аст, ки забон ҳамеша ба равониву мавзунӣ ва содагӣ
майл дошта, ҷуфтистеъмолшавии воҳидҳои забонӣ аз ҳамин сарчашма
маншаъ мегиранд. Чунончи, ҷуфтҳои муродифӣ ва мутазод, тавре ки дар
фасли пешина зикр кардем, ҳангоме равониву мавзунӣ ва гўшнавозӣ
касб менамоянд, ки ба воситаи пайвандаки -у (бидуни ҷойивазкунӣ ё
пайвандаки ва) ташаккул ёфта бошанд. Агар ин навъ таркибҳои
ҷуфтистеъмол ҷойи ҳамдигарро иваз намоянд ва ё бо пайвандаки ва
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оянд, равониву мавзунӣ ва оҳангнокии онҳо аз байн меравад. Муқоиса
кунед: зебу зинат// зеб ва зинат//зинату зеб, урфу одат// урф ва
одат//одату урф, ризқу рўзӣ// ризқ ва рўзӣ//рўзиву ризқ, расму русум//
расм ва русум//русуму расм, нону намак// нон ва намак//намаку нон, сурху
сафед// сафеду сурх//сурх ва сафед, ширу шакар//шир ва шакар// шакару
шир ва ғайра.
2. Гурўҳи зиёди ҷуфтҳои муродифиро вожаҳое ташкил медиҳанд, ки
дар онҳо меъёри асосии ташаккулёбӣ яксон будани овоз ё худ ҳамсадои
оғозии калима (нағмаи ҳуруф) мебошад. Масалан, тару тоза, талу
теппа, хасу хошок, хатту хол, хару хингал, сангу сафол, долу дарахт,
ҷангу ҷидол, боду борон, мўру малах, табу тоб, сараву сақат, қошу қавоқ
ва ғайра.
3. Гурўҳи воҳидҳои

луғавии ҷуфтистеъмоле, ки ҷузъи якумашон

дорои маънои луғавӣ буда, ҷузъи дуюмашон маъно надоранд. Ин қабил
вожаҳои бемаъно дар фарҳангномаҳо ба номи вожаҳои муҳмал ёд
шудаанд. «Муҳмал (муҳмалот) – вожае, ки ба танҳоӣ маъно надорад ва
ҳамроҳ бо вожаи дигар меояд: монанди қалам-малам, коғаз-моғаз, резамеза [Ғулом Муҳсини Садри Афшор, 1094]. Перомуни чунин таркибҳо
муҳаққиқ Шиор Ҷаъфар чунин менигорад: “Таркибҳое, ки яке аз ду
сурати (калима–К.Ш.)ба коррафта дар чунин таркибе бемаънӣ бошад,
таркиби мазкур “итбои мутлақ”номида мешавад, чун “чаку чона” ва
“таку тук”ва ҷузи он (чун таркибҳои: титу пит, фаху фих, бачу кач, мағзу
чағз дар забони тоҷикӣ–К.Ш.). Ва агар ҳар ду сурати таркибшаванда аз
маънии мустақиле бархўрдор бошанд, занҷираи ба дастомада “таркиби
атфӣ”номида мешавад,чун “хору хошок” ва “хобу хаёл”ва ғайра”[Шиор
Ҷаъфар,

1367,

№6,

93]

Меъёри асосии

ташаккулёбии воҳидҳои

ҷуфтистеъмоли мазкур шабоҳат ва ҳамоҳангӣ (аллитератсия) буда, онҳо
як ё дуҳиҷоӣ мебошанд. Бояд зикр кард, ки ҷузъи дуюми бемаънои онҳо
барои тақвияти маънои ҷузъи якум омада, маънои ҷуфти аввалро
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тақвият мебахшанд, яъне даъват ба чой-пой ҳадаф танҳо чой набуда,
балки

гунаҳои хўрданӣ мадди назар аст,

ё ки зимни қанд-панд

шириниҳои гуногун дар назар дошта мешавад.
4. Гурўҳи дигари воҳидҳои ҷуфтистеъмол воҳидҳое мебошанд, ки
вожаи аввали онҳо дар алоҳидагӣ орӣ аз маънои мустақили луғавӣ буда,
шакли мухаффафи ҷузъи дуюмро мемонад, ки ба ин қабил асосан
сифатҳои таъкидӣ шомиланд: суп-сурх, кап-кабуд, сип-сиёҳ, заб-зард, шипшилта, тип- торик, наппа-нав, каппа-калон ва ғайра. Дар ташаккулёбии
ин гурўҳ низ меъёр ҳамнишинии ду овози оғозӣ мебошад.
5. Дар ҳамнишинии як қатор воҳидҳои ҷуфтистеъмоли дигар, илова
бар нақши пайвандаки –у, ки дар боло зикр кардем, боз миқдори ҳиҷоҳо
меъёр шуда метавонад. Дар ин қабил воҳидҳои ҷуфтистеъмол ҳатман
калимоте аввал ҷойгузин мешавад, ки миқдори ҳиҷоҳояш камтар бошад,
зеро ин шакли ҳамнишинӣ боиси равонӣ ва суҳулияти талаффуз
мегардад, дар акси ҳол устуворию равонии таркибҳо барҳам мехўрад.
Муқоиса намоед: ишқу муҳаббат // муҳаббату ишқ, шоду хуррам
//хурраму шод, гилаву ҷингила // ҷингилаву гила ва ғайра.
6. Силсилаи дигари воҳидҳои ҷуфтистеъмол аз ҳамнишинии
калимаҳое ташаккул меёбанд, ки онҳо дар танҳоӣ маъно надоранд, вале
ҳангоми ба шакли ҷуфт омадан маънои дилхоҳро ифода мекунанд. Ба ин
гурўҳ калимаҳои тақлидӣ ва тасвирӣ шомил мебошанд: тақ//тақ-тақи
дарвоза,

тик//тик-тики

соат,

шилдир//шилдир-шилдири

борон,

гулдур//гулдур-гулдури раъд, милт//милт- милти чароғ, ялт//ялт- ялти
алмос, фиқ // фиқ гиристан. Дар ҳамин радиф дар шеваҳои ҷануби шарқӣ
воҳидҳои ҷуфтистеъмоле низ во мехӯранд, ки амалу ҳолат ва даъватро
ифода мекунанд. Масалан, пат-пат (кардан) – беҳудагӯйӣ, ҳаф-ҳаф
(кардан)–беҳудагӯйии

баланд,

чигӣ-чигӣ

(нисбат

ба

бузғола)

[Раҳматуллозода, 2016, 128] ва ғайра. Меъёри ҳамнишинӣ дар воҳидҳои
мазкур, аз як тараф, тақозои маъноофарӣ бошад, аз ҷониби дигар, занги
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(нағмаи) ҳуруф, ки боиси тавлиди мусиқии забон мегардад, нақши умда
дорад.
7. Инчунин теъдоди муайяни калимаҳои дигаре, ки дар танҳоӣ
дорои маънои мустақили луғавӣ буда, лекин

дар шакли ҷуфт ё худ

такрор омадан маънои нав касб мекунанд. Масалан, калимаҳои зуд (зудзуд), тез (тез-тез), оҳиста (оҳиста-оҳиста), калон (калон- калон), рах
(рах-рах), реза (реза-реза), омад (омад-омад)ва ғайра аз ҳамин
қабиланд, ки дар ташаккули инҳо низ ҷанбаи маъноӣ

нақши асосӣ

мебозад.
8. Дар мавриди ҳамнишинии шумораҳои тахминӣ, ки онҳо низ
ҷуфтистеъмоланд, ҳамнишинӣ аз рўйи меъёри аз адади хурд ба калон
сурат мегирад: як-ду, панҷ-даҳ, бист-сӣ, сад-дусад, ҳазор-дуҳазор ва
ғайра. Корбурди баръаксии онҳо (ду-як, даҳ-панҷ, дусад-сад ва ғайра)
маъмул набуда, дар равониву мавзунии забон сакта эҷод мекунад.
9. Дар ҳамнишинии гурўҳи дигари воҳидҳои ҷуфтистеъмол, аз
эҳтимол дур нест, ки мавқеъ ва нақши омилҳои таърихиву иҷтимоӣ
меъёр бошад. Чунончи, дар мисолҳои: шоҳу дарвеш, шоҳу гадо, падару
модар, писару духтар, пиру кампир, марду зан ва амсоли инҳо мафҳумҳои
аз нигоҳи масъулияту салоҳият афзалияту бартаридошта дар ҷойи аввал
мавқеият доранд.
Ҳамин тариқ, аз таҳлили мухтасари воҳидҳои луғавии ҷуфтистеъмол
метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки воҳидҳои мазкур на танҳо аз лиҳози
маъноӣ ҳамнишин шуда метавонанд, ҳамчунин онҳо ба асоси меъёру
қонуниятҳои мавҷуда, яъне аз нигоҳи шакл ё худ сувару таркиби овозӣ
низ паҳлуи ҳам қарор мегиранд, ки ин боиси ташаккули нутқи равону
мавзун, гўшнавозӣ ва дар маҷмўъ боиси тавлиди мусиқияти

забон

мегарданд [Кабиров, 2014, 149-154].
Агар дар робитаи парадигматикӣ вожаҳо дар доираи иртиботи
маъноӣ ва мавқеияти тазодӣ қарордошта таҳқиқ гардад, лекин дар
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иртиботи синтагматикӣ вожаҳо ба сифати воҳиди дуҷиҳата (ҷиҳати
маъноӣ ва шаклӣ) кордбурд дошта, ҳангоми ҳамнишинӣ вожаҳои
ҳамнишиншуда ба маънои якдигар таъсир расонида, ҳатто бештар вақт
вожаҳои ҳамнишин маънои навро соҳиб мешаванд ва ба маънои маҷозӣ
ҷилванамоӣ мекунанд.
Маъмулан, вожаҳо тибқи робитаи парадигматикӣ ба асоси маънои
ҳақиқӣ (аслӣ) ва ҳамшаклӣ гурӯҳҳои (микросистемаҳои) лексикӣсемантикии гуногунро ташкил намуда, лекин вақте ки онҳо ба рӯйи
меҳвари ҳамнишинӣ ё худ дар ихтиёри ҷумлаҳо дар занҷираи гуфтор
қарор мегиранд, иловатан маъноҳои ғайриҳақиқи (маҷозӣ)-ро низ касб
менамоянд ва омилҳои зуҳури маъноҳои маҷозии вожаҳо, асосан, ба
санъатҳои бадеии ташбеҳ, истиора ва тамсил иртибот дошта, санъатҳои
мазкур боиси сермаъноии вожаҳо мегарданд, ки мо қаблан роҳҳои
тавлиди сермаъноии вожаҳоро дар фасли сермаъноӣ зикр кардем.
Ҳамнишинии вожаҳо дар доираи омилу вижагиҳои грамматикӣ,
лексикӣ ва семантикӣ баррасӣ шуда, дар сатҳи грамматикӣ ба кадом
ҳиссаи нутқ тааллуқ доштани вожа муайян карда мешавад. Дар сатҳи
лексикӣ маънои луғавии вожаҳо ва ҷилоҳои маъноии онҳо мадди назар
гирифта шуда, дар сатҳи семантикӣ бошад, мутобиқати маъноӣ ҳангоми
ҳамнишинӣ зоҳир мегардад [Гак, 1990, 483].
Бояд ёдовар шуд, ки дар сатҳи савтиёт ҳамнишинии фонемаҳо,
тибқи меъёрҳои савтӣ боиси шакл гирифтани морфемаҳо (ҳиҷоҳо)
гардида, ҳамнишинии морфемаҳо бошад, сабаби зуҳури вожаҳо дар
ташаккули таркибу ибораҳо ва дигар воҳидҳои наҳвӣ хизмат мекунанд.
Дар мавриди ташаккули ҳар яке аз воҳидҳои мазкур қоидаву
меъёри интихоб ба асоси меҳвари парадигматикӣ, яъне принсипи ё ин, ё
он амал мекунад. Тибқи ҳамин қоида вожаҳо, ки бо иртиботи маъноиву
суварӣ гурӯҳҳои (микросистемаҳои) мухталифи лексикӣ-семантикӣ, аз
қабили

муродифот,

мутазод,

ҳамгунҳо,
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сермаъноӣ,

гипонимҳо,

вулгаризмҳо (вожаҳои қабеҳ), эфемизмҳо (вожаҳои малеҳ), муштақот ва
ғайраро ташкил намуда, лекин дар доираи таоруфу ошноӣ ва иртиботи
маъноиву шаклӣ вожаҳо бар рӯйи меҳвари ҳамнишинӣ (синтагматикӣ)
тибқи қоидаи “пеш ё қафо”, “якум ё дуюм”, “аввал ё охир”
[Бобомуродов,

Мухторов,

296] паҳлуи ҳам меоянд, яъне

2016,

ҳамнишин мешаванд.
Бояд зикр кард, ки ҳангоми ибрози андеша мо наметавонем, ки дар
занҷираи гуфтор ё вожасозӣ ноогоҳона ва бидуни мантиқу иртиботи
маъноӣ

бо

вожагон

муносибат

кунем.

Агар

меъёрҳои

дастурӣ

(грамматикӣ) ва семантикӣ риоя нагарданд, дар ин сурат соҳибзабонон
чунин

ҳамнишиниро

дар

кадом

сатҳи

забонӣ

набошад

ҳам,

намепазиранд ва онро ғалату ботил мешуморанд.
Зимнан, дар ин маврид олими эронӣ Куруши Сафавӣ низ
менигорад, ки: “...агар сурате чун шитоб дар форсӣ пазируфтанӣ аст ва
штоби пазируфтанӣ нест, бад-он далел аст, ки сурати дувум аз қавоиди
овоии ҳоким бар ҳамнишинии воҷҳо (фонемаҳо- К. Ш.) дар забони
форсӣ тахаттӣ (хато, ғалат, аз меъёр берун–К. Ш.) кардааст. Агар сурате
чун “ҳӯшманд” дар форсӣ пазируфтанӣ аст ва фарзан “мададманд”
пазируфтанӣ нест, бад-он далел аст, ки сурати дувум аз назари қавоиди
овоии забони форсӣ мавриди таъйид аст, вале аз қавоиди ҳоким бар
ҳамнишинии таквожҳо (морфемаҳо–К. Ш.) дар форсӣ тахаттӣ кардааст.
Агар

ҷумлаи

“Бародарам

сармо

хӯрдааст”

дар

забони

форсӣ

пазируфтанӣ аст ва фарзан “Китобам сармо хӯрдааст” ғайри дастурӣ
аст, бад-он далел аст, ки ҷумлаи дувум агарчи аз назари қавоиди овоӣ,
вожагонӣ ва наҳвӣ мавриди таъйид аст, вале аз қавоиди маъноии забони
форсӣ тахаттӣ кардааст.” [Сафавӣ, 1380ҳ., ҷ. аввал, 232-233].
Муаллиф дар асари дигараш ба ин мавзуъ рӯ оварда, қайд мекунад,
ки Ф. Соссюр дар ягон китобаш аз истилоҳи робитаи ҷонишинӣ
(paradigmatik) истифода накарда, ин робитаро ассотсиативӣ (associative),
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яъне робитаи мутадо (ъ) ӣ ном бурдааст ва баъдан аз тарафи олим Д.
Елмслев (ниг. ба ЛЭС, 366-307) ба ҷойи истилоҳи мазкур робитаи
парадигматикӣ пешниҳод гардид ва мавриди пазириш қарор гирифт.
Муҳаққиқ ин ҷо низ перомуни равобити воҳидҳои забон андешаи
қаблиашро тақвият бахшида, зикр мекунад, ки: “... як воҳиди забонӣ ба
ин далел ба ҷойи воҳиди дигаре қарор мегирад, ки бо он мушобеҳ аст. Аз
сӯйи дигар, амалкард бар рӯйи меҳвари ҳамнишинӣ мубтанӣ бар
“муҷовират” (ҳамсоягӣ–К.Ш.) аст. Ду воҳиди забонӣ замоне метавонанд
ҳамнишини якдигар шаванд, ки аз имкони муҷовират бо якдигар
бархӯрдор бошанд.” [Сафавӣ, 1380ҳ., 97-98].
Тавре аз нукоти боло бармеояд, ҳамнишинии тамоми воҳидҳои
забон бар асоси ду меҳвар–ҷонишинӣ ва ҳамнишинӣ сурат гирифта, онҳо
низоми забонро ташкил медиҳанд. Чунончи, ҷумлаи “Модарам омад”
тибқи меҳвари ҷонишинӣ вожаи “модар”-ро бо ҷонишинҳои ӯ, вай, он
кас интихобан иваз намуда, бар рӯйи меҳвари ҳамнишинӣ бо вожаи
“омад” ҳамнишин намуда, ҷумлаи содаи хуласро ба шаклҳои: ӯ омад, вай
омад, он кас омад ифода кардан муяссар мешавад. Ҳамчунин ба ҷойи
вожаи “омад” метавонем, ки ифодаҳои муродифии малеҳ: ташриф овард,
қадам ранҷа намуд, расид, даромад-ро интихоб намуда, ҳадафи мазкурро
баён намоем.
Ё дар ҷумлаи устод Айнӣ “Ана, Қориишкамба ҳамин одам аст! –
гӯён касеро, ки ба як сартарошхона медаромад, ба ман нишон дод... то
мўйсари худро тарошида баромадани он одам дар ҳамон ҷоҳо истода,
шаклу шамоилашро тамоман шинохта мегирам ва агар рост ояд, бо ӯ
шинос шуда, аз вай ҳуҷра мепурсам” нависанда аз силсилаи калимаҳои
муродифӣ нисбат ба Қориишкамба, ки шахси зишту манфур мебошад,
ҷуфти муродифии шаклу шамоил (вулгаризм)-ро интихоб ва мувофиқу
муносиб дониста, онро дар ин занҷираи гуфтор (ҷумла) ҳамнишин
намудааст.
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Бо корбурд аз воҳидҳои гуногуни забонии марбут ба баҳор ҷумлаи
“Баҳор омад”-ро ба асоси меҳварҳои ҷонишиниву ҳамнишинӣ, ки боиси
ташаккули банди наҳвӣ шудаанд, мухтасаран метавон чунин ифода
намуд:
Баҳор омад.
Арӯси сол фаро расид (ибораи маҷозӣ, эвфемизм).
Замин ҷомаи сабз ба бар кард (фразеология).
Гулҳои рангобаранги лола, сияҳгӯш, бойчечак ва ғ. даштҳоро чун қолин
мунаққаш кардаанд (гипонимия–аз кулл ба ҷузъ).
Духтарони паричеҳра байтеро:
“Оҳу ба чаро рафт, то чаронад бачаро,
Ҳам худ бичарид, ҳам чаронид бачаро”-ро
замзама мекарданд (омофон) ва ғ.
Ҳамнишинии вожаҳо дар занҷираи гуфтор на танҳо дар чаҳорчӯбаи
маънои аслии вожаҳо сурат мегирад, балки дар доираи маънои маҷозӣ
низ хеле роиҷ буда, дар ин маврид ҳам равобиту таносуби маъноии
вожаҳо ҳатмист, ки ин нуктаро донишманди фарзона Хоҷа Насируддини
Тӯсӣ дақиқона чунин меорад: “Бояд ки истиорот аз шабеҳтарин чизе ба ӯ
гиранд ва бояд ки шабеҳ мустаор набувад. Монанди он ки аз фарзанд ба
чашм кунанд ва аз чашм ба наргис. Пас, итлоқи наргис ба фарзанд қабеҳ
(нодуруст–К.Ш.) бувад ва дар истиорот таоруф (ошноӣ–К.Ш.) шарт
бувад, чи ғаробати (пӯшида будан–К.Ш.) истиорот ҳамчун ғаробати
алфоз нохуш бувад. Масалан, фарзандро ҷигаргӯша хонанд ва мутаориф
бувад ва агар аз узве дигар гиранд, ки мутаориф набувад, нохуш бувад ва
истиорот ва дигар тағйирот ҳарчанд иқтизои зинат ва таровати сухан
кунад, аммо аз ғаробат ва тааҷҷуб холӣ набувад ва эроди он дар сухан
шабеҳ бувад ба ҳузури ғурабо дар маҷлис.” [Насируддини Тӯсӣ, 1326 ҳ.,
576-577].
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Ҳамнишинии воҳидҳои забон дар ҷараёни нутқ дар ду шакл–
бефосила

(контактная

сочетаемость)

ва

фосилавӣ

(дистантная

сочетаемость) сурат мегиранд. Ҳамнишинии бефосиларо дар мисоли
морфемаҳо, яъне дар доираи вандҳо ва калимаҳои мураккаб дар боби
дуюм мавриди баррасӣ қарор дода будем. Ҳамнишинии фосилавиро
(фосиладорро) дар доираи воҳидҳои наҳвӣ, яъне дар боби баъдӣ мавриди
таҳлил ва баррасӣ қарор хоҳем дод. Дар ҳамин замина як силсила
воҳидҳои ҷуфтистеъмоле, ки бо бисёр вижагиҳояшон ҷанбаи дуҷониба
дошта ва ҳамзамон ҳам аз лиҳози маъноӣ ва ҳам аз ҷиҳати суварӣ
иртибот доранд, дар ҳамин фасл ҷой додани онҳоро мувофиқ донистем.
Дар доираи ҳамнишинии вожаҳо валентнокӣ низ нақши муайян
дорад.

Валентнокӣ

(аз

забони

лотинӣ

valentia-қувва)

зарфияту

имконияти тобеъ ва ҳамнишин намудани як калимаро бо калимаи дигар
ё дигар унсурҳои забон ифода мекунад. Мафҳуми валентнокиро дар
илми забоншиносӣ соли 1948 аввалин бор С.Д. Каснелсон (Кацнельсон)
ворид намуда ва баъдан дар забоншиносии аврупо Л. Тенер онро ба
ҷойи ҳамнишинӣ ва танҳо дар доираи феъл мавриди истифода қарор дод.
Имконияту зарфият, яъне қувваи ҷозибаи валентнокӣ ба адади актантҳо
вобаста буда, дар ҳамин замина феълҳо яквалента, дувалента, севалента
ва ғ. мешаванд. Феълҳои яквалента, маъмулан, ба феълҳои монда ва
феълҳои ду ё севалента ба феълҳои гузаранда тааллуқ доранд. Вобаста ба
семантика бисёр феълҳо имконият, яъне қувваи ҷозибаи зиёдеро доро
буда, калимаҳои гуногунро ҷазбу тобеъ намуда, ҳамнишин мешаванд.
Чунончи, феъли хўрдан аз ҷумлаи чунин феълҳост:
мева

нон

ош
хўрок
шамол

фиреб
хўрдан
ѓам

афсўс
пешпо
шаллоќ (шатта)
ќасам (савганд)
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Оид ба валентнокии (ҷозибаи) феъли “задан” Саъдӣ Маҳдӣ дар
мақолаи “Таълими мавзӯи

сермаъноӣ

ба

воситаи маънихона” 30

ҳолати ҳамнишинии феъли мазкурро овардааст [ниг. ба Саъдӣ Маҳдӣ,
2011, 85-86].
Валентнокӣ дар доираи феъл маҳдуд нагардида, ба дигар ҳиссаҳои
нутқ низ тааллуқ дорад. Калимаҳо дар чорчўбаи маънои лексикӣсемантикӣ ва меъёру категорияҳои грамматикӣ бо ҳамдигар таносуби
маъноӣ пайдо карда, ҳамнишин мешаванд. Масалан, калимаи санг бо
калимаҳои калон (санги калон), сахт (санги сахт) ва ғ. ҳамнишин
мешавад, лекин бо калимаи ширин (санги ширин), бомаза (санги бомаза)
ҳамнишин намешавад, зеро ки байни онҳо робитаи маъноӣ вуҷуд
надорад. Валентнокӣ на танҳо дар доираи маънои аслӣ инчунин дар
доираи маънои маҷозии калимаҳо низ сурат мегирад. Чунончи, дар
ибораҳои себи ширин, тути ширин, тарбузи ширин ва ғ. ширин дар доираи
маънои аслӣ ҳамнишин шуда бошад, вале дар ибораҳои ҷони ширин,
суҳбати ширин, хоби ширин, орзуи ширин ва ғ вожаи ширин дар
чаҳорчўбаи маънои маҷозӣ ҳамнишин шудааст.
Ё пешванди ҳам -, ки хосси ҳиссаи номии нутқи исм аст, танҳо бо
исмҳо (дар љонишинњои њамин ва њамон низ) ҳамнишин мешавад.
Пасванди -тар бошад, фақат бо сифату зарф қобилияту имконияти
ҳамнишинӣ дорад ва ғ.
Ҳар гуна тағйироти сифатӣ ва миқдории валентнокии калима
боиси лағжиш ва дигаршавии маънои калима мегардад.
Ҳамин тариқ, дар низоми ягонаи забон, ба андешаи аксари
олимони соҳа, вожа воҳиди асосӣ ва марказӣ ба шумор меравад. Вожаҳо
моҳияти пурасрор дошта, аз ин ҷост, ки перомуни вижагиҳои зиёди
калима 70 меъёру нишонаҳо ба назар мерасад [Гак, 1990, 465]. Азбаски
таркиби луғавии забон, яъне калимаҳо, вобаста ба рушду инкишофи
ҷомеа, пайваста дар тағйироту дигаргунӣ ва таҳаввулот мебошанд,
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бинобар ин, забоншиносон ақида доштанд, ки дар сатҳи лексика
(таркиби луғавӣ) система (низом) вуҷуд дошта наметавонад. Лекин чун
илми забоншиносӣ зина ба зина боло рафта, мактабҳои махсуси
забоншиносӣ рӯйи кор омаданд, собит намуданд, ки чун забон дорои
низом аст, пас, бе тардид лексика, чун бахши асосӣ ва марказии низоми
забон, бенизому парешон буда наметавонад, зеро ҳеҷ имкон надорад, ки
қисме аз забон дорои низом ва қисми дигараш бенизом бошад ва дар
доираи равобити парадигматикӣ (интихобӣ, уфуқӣ) қарор доштани
вожаҳо ин худ далели низомнокии вожаҳо мебошад.
Аз таҳқиқу баррасии ҷойгоҳи вожа ва вижагиҳои он метавон чунин
натиҷагирӣ намуд, ки вожа бо моҳияти пурасрор ва вижагиҳои
мураккабу печидааш дар низоми забон нисбат ба дигар воҳидҳои забон
афзалияту бартарӣ дошта ва вожаҳо ба асоси робитаи маъноӣ ва шаклӣ
дар

доираи

робитаи

парадигматикӣ

гурӯҳҳои

луғавӣ-маъноии

муродифот, мутазод, сермаъноӣ, ҳамгунҳо, вулгаризму эвфемизмҳо,
муодилҳо ва ғайраро ташкил намуда ва ин гурўҳҳо инчунин байни худ
боз дар муносибату робитаи маъноӣ, шаклӣ ва тазодӣ қарор дошта, дар
якҷоягӣ низоми лексикиро ташаккул медиҳанд. Гурўҳҳои луғавӣмаъноии

мазкур

чун захира ва масолеҳ бар рӯйи

меҳвари

синтагматикӣ, яъне дар занҷираи гуфтор, бо фарогирии маънои аслӣ ва
маъноҳои маҷозиву ҷилоҳои усулбӣ интихобу корбурд шуда, нутқи
мураттабу муназзамро ташкил медиҳанд ва ҳангоми ҳамнишиниашон
маънову вазифаҳои наҳвии онҳо дар доираи ибораву ҷумлаҳо зоҳир
мегардад.
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БОБИ IV
ҲАМНИШИНӢ ДАР САТҲИ ВОҲИДҲОИ НАҲВӢ ВА МАТН

4.1. Ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ
Мусаллам аст, ки воҳидҳои наҳвӣ дар ташкили нутқ (ҳам нутқи
хаттӣ ва ҳам шифоҳӣ) нақши хеле муҳим дошта, чаро ки онҳо дар баёни
мазмуну матлаби гўянда ва нависанда воситаи асосӣ маҳсуб меёбанд.
Воҳидҳои наҳв аз ибора, ҷумла (ҳам ҷумлаи сода ва ҳам мураккаб) ва
банди яклухти наҳвӣ иборатанд. Бояд гуфт, ки дар ташкили ин воҳидҳои
наҳвӣ ғайр аз воситаҳои гуногуни луғавию грамматикӣ ҳамнишинӣ ё
тартиби ҷузъҳои ин воҳидҳо низ саҳми калон дорад.

4.1.1. Ҳамнишинӣ дар сатҳи ибора
Ибора воҳиди хурдтарини наҳв буда, ҳадди ақал он аз ду калимаи
мустақилмаъно иборат аст, ки дар мавриди ҳамнишинии вожаҳо дар
доираи воҳидҳои наҳвӣ, яъне аз ибора оғоз гардида, то нутқи мукаммал
маънои наҳвии калимаҳо

низ зуҳур ва арзи вуҷуд мекунанд. Дар

ташкили ибора низ ҳамнишинӣ ё таносуби сухан аҳамияти муҳимро
доро аст. Азбаски дар ташкили воҳидҳои сатҳи баланд мисли ҷумла,
банди наҳвӣ ва матн, яъне калом ибора низ мисли калима чун мавод
хизмат мекунад, бинобар ин таносуби

сухан дар калом ба таносуби

сухан дар ибора иртиботи қавӣ дорад. Як тафовути ибора аз калима ин
аст, ки ибора вақте ки ба таркиби ҷумла ворид шуда, нақши наҳвӣ
мегирад, яъне ягон аъзои ҷумла мешавад, гоҳе дар ин ҳолат дар шакли
холис ин нақшро адо менамояд, гоҳе махлут шуда, ҷузъҳояш аз ҳам
ҷудою дур мешаванд, аммо дар ҳар ду ҳолат ҳам таносуби сухан бояд
риоя шавад.
Дар ибораҳои изофӣ таносуби сухан ба эътибори маънои ҷузъҳо,
яъне эзоҳшаванда (муайяншаванда) ва эзоҳдиҳанда (муайянкунанда)
вобаста аст.
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Гўянда ва нависанда вобаста ба он ки кадом ҷиҳати эзоҳшавандаро
мехоҳад, ки ҳамон лаҳзаи тасвирро нишон диҳад ва зикри он ҷиҳат
тавассути кадом вожа беҳтар ва муносибтар аст, ҳамон вожаро ба вожаи
ифодакунандаи шайъи эзоҳшаванда ҳамнишин месозад. Ба тарзи дигар
гўем, дар ҳамон вазъият аз нигоҳи маъно кадом калима метавонад, ки бо
вожаи тавзеҳшаванда муносибтар ҳамнишин бошад, ҳамонро интихоб
менамояд. Масалан, дар байти зерини Низомии Ганҷавӣ:
Шохи тар аз барги гули навбар аст,
Ҳезуми хушк аз пайи хокистар аст.
Ибораи «шохи тар» аз ду ҷузъ таркиб ёфта, ҷузъи аввал исми
«шох» муайянкунандаи изофии тавсифӣ гирифтааст, ки бо сифати «тар»
ифода шудааст. Ибораи «шохи тар» ибораи озоди наҳвӣ буда, метавон
ҷузъи тобеи онро бо дигар сифатҳо иваз кард.Чунончи: шохи хушк,
шохи калон, шохи хурд, шохи баланд, шохи навбар, шохи сабз, шохи
сербарг, шохи серҳосил, шохи шикаста, шохи рост, шохи хам, шохи
беҳосил, шохи ҳосилдор, шохи бемева, шохи пурмева, шохи пурбор…
Аммо ибораи «гули навбар» танҳо ибораи «шохи тар»-ро талаб
менамояд, чаро ки дар байни ибораи «шохи тар», ки муродифи «шохи
сабз» аст ва ибораи «гули навбар» дар робитаи маъноӣ мебошад. Аз ин
хотир зикри яке, яъне «шохи тар», ифодаи дигаре, яъне «гули навбар»ро, зарур мешуморад, ки дар натиҷа сифати «тар» ва исми «шох»
ҳамнишин мешаванд ва дар маҷмўъ таносуби сухан пайдо мешавад. Дар
мисраи дуюм низ айнан ҳамин ҳолат аст, яъне зикри ибораи изофии
«ҳезуми хушк» зикри исми «хокистар»-ро ногузир гардондааст, зеро
ҳезуми хушк оташ шуда, аз он хокистар ҳосил мешавад.
Дар байти дигар, ки аз ашъори Шамсиддин Шоҳин аст:
Ҳар куҷо меравам, эй рашки бутон, бахти сиёҳ,
Ҳамчу гесўи ту афтода ба дунболи ман аст.
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Ибораи «бахти сиёҳ» ба ибораи «гесўи ту» дар таносуби сухан буда,
«бахти сиёҳ» маънии бадбахтӣ, бетолеъиро дорад. Азбаски гесу сиёҳ аст
(албатта, дар тасвири шоирона), шоир бадбахтии қаҳрамони лирикиро
ба сиёҳии гесуташбеҳ додааст. Аз ин ҷост, ки сифати «сиёҳ» дар таносуб
бо исми «гесу» дар ибораи «бахти сиёҳ» бо исми «бахт» ҳамнишин
шудааст ва дар маҷмўъ таносуби сухани шоирро дар калом таъмин
намудааст.
Дар каломи мансур таносуби сухан, яъне ҳамнишинии ҷузъҳои
ибора ба ҳамнишинии вожаҳои дигари ҳайати ҷумла вобаста мебошад.
Масалан, дар ҷумлаи «Ҳаё хислати шариф ва сирати мақбул аст» (Ҳусайн
Воизи Кошифӣ)исми «ҳаё» ҳамнишинии вожаи «шариф»-ро бо исми
«хислат» ва вожаи «мақбул»-ро бо исми «сират» талаб кардааст, чунки
вожаҳои «шариф» ва «мақбул» обуранги эҳсосотии мусбат доранд ва
исми «ҳаё» низ маънии мусбатро ифода мекунад. Аз ҳамин сабаб дар
байни исми «ҳаё» ва ибораҳои фавқ таносуби маъноӣ буда, ҳамнишинии
вожаҳои эзоҳдиҳандаи таркиби ин ду ибора низ баҳамин таносуби
маъноӣ иртибот дорад.
Дар ҳамнишинии вожаҳо дар ҳайати ибора робитаи маъноӣ хеле
муҳим аст, чаро ки ҷиҳати созмондиҳи ибора бо ёрии воситаҳои
грамматикӣ сурат мегирад, аммо ҷиҳати маъноӣ дар натиҷаи робитаи
маъноии вожаҳо ба миён меояд. Масалан, устод Айнӣ бо ёрии
муайянкунандаҳои тавсифӣ муайяншавандаҳои чидаро, ки чун фоили
ҷумла воқеъ шудаанд, сифатчинӣ карда, ба ин восита намуди зоҳирии
персонажи асарашро тасвир кардааст. Мисол: Қадди навраста, рўйи
хуҷиста, зулфи шикаста, абрўи пайваста – ҳама ба якдигар мутаносиб,
ҳама ба якдигар зебанда афтида буданд.
Дар ҷумлаи фавқ муайянкунандаҳои навраста, хуҷиста, шикаста,
пайваста бо санъати саҷъ ороста шуда, аз як тараф, ба ҷумла оҳанги
мутантан бахшида бошанд, аз сўйи дигар, бо муайяншавандаҳои худ дар
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робитаи маъноӣ қарор дошта, ҳамнишин шудаанд. Бояд таъкид кард, ки
нависанда барои ҳамнишинии ҷузъҳои ибора аз силсилаи синонимии
вожаҳо ҳамонеро интихоб менамояд, ки дар робитаи маъноӣ бошад ва
дар маҷмўъ маънию мазмуни мавриди назарро саҳеҳ ифода кунад.
Масалан, донишманди фарзонаи улуми адабии асри XVI Хоҷа Ҳасани
Нисорӣ ҳамнишинии вожаҳоро дар ибораҳои изофӣ ба ин тариқ
овардааст: Мардуми қобил, қавми дуруст, мардуми беҳунар, мурғи
бепар, маҷлиси бешароб, мардуми сангдил, ёри паричеҳра, марди
суханчин, ёри дилнишин, фарзанди саодатманд, олими парҳезгор, ёри
ширингуфтор, аспи тезрафтор, писари саодатниҳод, ёри номеҳрубон,
писари носаодатманд, соҳиби мушфиқи меҳрубон [Хоҷа Ҳасани Нисорӣ,
1998].
Тавре ки аз ибораҳои фавқ бармеояд, муаллиф дар ҳамнишинии
вожаҳо маънии луғавии онҳоро ҷиддан ба назар гирифтааст.
Донишманди суханшиносу борикназар Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар
ибораороии изофӣ нозуктарин ҷилоҳои маъноии вожаҳоро ба назар
гирифта, хусусан, дар офаридани саҷъ ба ҳамнишинии вожаҳо эътибори
ҷиддӣ додааст, чунончи: мулуки ҷаҳондор – салотини бузургвор;
мазлумони ситамрасида – маҳрумони меҳнаткашида; раёҳини офарин –
перояи таҳсин; неъматҳои латиф – обҳои зариф; сардии зимистон –
гармии тобистон ва ғ. (Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ).
Дар ибораҳои ғайриизофӣ, яъне алоқаи ҳамроҳӣ низ ҳамнишинии
ҷузъҳо аз рўйи қонунияти муайян сурат мегирад. Дар сурат гирифтани
ин хели ибораҳои озоди наҳвӣ маънои луғавии вожа аҳамияти муҳим
дорад. Аз ин ҷост, ки ҳамнишинии ҷузъҳои чунин хели ибораҳо ба
сифати омили муҳимми шаклгирии онҳо арзиши баланд дорад. Масалан,
дар ҷумлаи зерин дар ду ибораи ғайриизофӣ чунон зебо ва он зебоӣ ҷузъи
тобеъ ҷонишинанд. Дар ибораи чунон зебо ҷузъи асосӣ сифати «зебо»
буда, ҷузъи тобеъ ҷонишини «чунон» дараҷаи зиёдии сифати «зебо»-ро
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ишора кардааст ва ишораҷонишинҳои ин ва он наметавонанд, ки бо
сифати зебо ҳамнишин шуда, ишораҷонишини «чунон»-ро иваз кунанд.
Агар шартан гўем, ки ин зебо, он зебо тарзи ифода сунъию сохта
баромада, моҳияти иборагиашро гум карда, қолаби ҷумларо мегирад,
аммо ҷумлае, ки ба табиати забони тоҷикӣ хос нест: он – зебо; ин – зебо.
Дар ибораи он зебоӣ ҷузъи асосӣ исм аст, ки аз сифати зебо сохта
шудааст ва ҷонишини чунон метавонад ишораҷонишини «он»-ро иваз
намояд: чунон зебоӣ.
Бояд таъкид кард, ки ҷонишинҳои ишоратӣ дар нақши ҷузъи тобеъ
метавонанд, ки якдигарро иваз намоянд, аммо ин ҳодиса наметавонад,
ки озод рух диҳад. Ин ҳодисаи наҳвӣ ба вазъияти нутқ, лаҳзаи гуфтору
навиштор вобаста аст ва инро аз матн ё нутқ фаҳмидан мумкин аст.
Масалан, дар матни зерин ишораҷонишини «ин»-ро дар ибораи «ин
ақида» ҷонишини дигари ишоратӣ иваз карда наметавонад, ҳарчанд ки
имконоти шартии дар қолаби «он ақида», «чунин ақида», «чунон ақида»,
«ин хел ақида», «ҳамон хел ақида», «он хел ақида», «ҳамин хел ақида»,
«ин тавр ақида», «он тавр ақида» ва ғ. Омадани ин ибора мавҷуд аст:
Ман он вақтҳо намедонистам, ки дар диёри мо шоирҳо ҳастанд, ақидаи
ман ин буд, ки «барои шеър гуфтан «валӣ» будан лозим аст, дар замони
мо, ки «охирзамон» аст, «валӣ» будан мумкин нест, бинобар ин шеър
гуфтан ҳам мумкин нест.
Ин ақида ба ман аз бибихалифа – муаллимаи мактаби духтарон,
талқин шуда буд. Аммо дар он вақтҳо ҳодисае рўй дод, ки ин ақидаи ман
зеру забар шуд (С. Айнӣ).
Дар сархатти дуюми матни фавқ ҷонишини ишоратии «ин» ду
маротиба ба исми маънии «ақида» чун ҷузъи тобеъ ҳамнишин шудааст,
зеро дар сархати якуми матн ҷумлаи «Ақидаи ман ин буд» дар нақши
сарҷумла омада, ҷонишини ишоратии «ин» ҷузъи номии хабари
сарҷумла аст. Ҷонишини ишоратии «ин», ки ишора ба шайъи наздик
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мебошад ва бори аввал дар матни мазкур ба ҳамин маънии ишора ба
шайъи наздик омадааст, минбаъд наметавон онро бо ишораҷонишини
дигар иваз кард, яъне аз нигоҳи мантиқ ишораҷонишини дигар ба исми
ақида ҳамнишин шуда наметавонад.
4.1.2. Ҳамнишинӣ дар сатҳи ҷумлаи сода
Ҳамнишинии вожаҳо, тартиби онњо ва таркибу ибораҳо дар ҷумла
нақши муҳим доранд, чаро ки ҷумла ҳамчун воҳиди асосии наҳв аз
воситаи муҳимми мухобирот, бо ҳамнишинии маҳз вожаю таркиб ва
ибораҳо ташкил мешавад. Аммо на ҳама ҳамнишинии вожаю таркиб ва
ибораҳоро мо ҷумла – воҳиди мухобирот гуфта метавонем, зеро вожаю
таркиб ва ибораҳо бояд ҳам аз нигоҳи корбасти тарзу воситаҳои
дастури забон ва ҳам мантиқи сухан ҳамнишин шаванд. Гоҳо вожаю
таркиб ва ибораҳо аз рўйи тарзу воситаҳои алоқаи дастури забон бо ҳам
ҳамнишин мешаванд ва ҷумларо ташкил медиҳанд ва аз нигоҳи қолаб
ва сохтори меъёри наҳвии забон гўё нуқсе надорад, вале ин ҳамнишинӣ
аз диди мантииқи сухан ва муҳокима ғалат аст. Масалан, агар гўем, ки:
«Китоб манбаи дониш аст.», исми «китоб» дар нақши фоил омада,
мубтадои ҷумла аст ва исми «манбаъ» бо ҳамроҳии ҳарфи рабти «аст»
дар нақши хабар буда, ду маркази ҷумла – мубтадою хабарро ташкил
додаанд. Ва ана ҳамин ду қутби ҷумла вазифаи асосии ҷумла –
мухобиротро ба вуҷуд овардаанд. Дар ин ҷумла мантиқи гуфтор низ
риоя шудааст, яъне дар воқеъ, китоб яке аз манбаъҳои ҳосилшавии
дониши инсонӣ маҳсуб мешавад. Агар гўем, ки «Китоб паранда аст», аз
нигоҳи қавонини наҳви дастури забон нуқсе надорад, чаро ки исми
«китоб» мисли ҷумлаи якум дар нақши мубтадо буда, «паранда аст»
ҳиссаи хабар аст ва ба мубтадои ҷумла «китоб» аз рўйи шахсу шумора
мувофиқат кардааст, аммо аз диди мантиқи сухан ғалати маҳз аст. Аз ин
нуктаи назар, на ҳама гуна ҳамнишинии вожаю таркиб ва ибораҳо
қобили қабул аст. Ҳамнишинии вожаю таркиб ва ибораҳо дар ҳайати
232

ҷумла ин баҳамоии бонизомест, ки дар он ҳам қавонини наҳви забон ва
ҳам мантиқи сухан дуруст риоя шудааст ва ин ду ҷиҳат сиҳатии каломро
таъмин менамоянд.
Дар таркиби ҷумлаи сода ҳар як вожа, таркиб ва иборае, ки ворид
мешавад, ин ё он вазифаи наҳвиро ба дўш мегирад ва барои ташкили
ҷумла нақш адо менамоянд. Ин нақшадокунии онҳо бояд дар асоси
ҳамнишинии дурусти наҳвию мантиқӣ сурат бигирад. Масалан, мубтадо
ҳамчун сараъзои мустақили ҷумла ба ҳеҷ кадом аз аъзоҳои ҷумла тобеъ
нест, аммо аз рўйи қавонини дастури забон ва мантиқи сухан ба
ҳамнишинӣ мусоидат менамояд. Он ҳамчун фоили ҷумла соҳиби амал,
ҳолат ва аломати ҷумла аст. Ҳамаи ин мафҳумҳо дар шахсу шумораи
муайян ба он нигаронида мешавад. Аз ин ҷиҳат мубтадо вобаста ба
вазъияти мухобирот ба дигар аъзоҳои ҷумла, пеш аз ҳама, ба хабари
ҷумла ҳамнишин мегардад.
Дар забони адабии тоҷик, маъмулан, ҷойи мубтадо ибтидои ҷумла
аст, чунончи 1. Таманно тарсидаву ларзида гоҳ тозад, гоҳи дигар аз ҳол
рафта, тез-тез мекалавад (С. Турсун); 2. Вай дар як дафтарча чанд гапҳои
русиро навишта гирифта будааст (С. Айнӣ); 3. Мардон борро бо неруи
ҳиммату бозуи ҳамийат кашанд (Абдурраҳмони Ҷомӣ); 4. Ҳаво торик
шуд (Ҷ. Икромӣ).
Дар ҷумлаи якуми фавқ мубтадо бо исми хоси шахс, дар ҷумлаи
дуюм бо ҷонишини шахси сеюми танҳо, дар ҷумлаи сеюм бо исми ҷамъи
шахс ва дар ҷумлаи чаҳорум бо исми маънӣ ифода шудааст. Ҳамаи
хабарҳо бо мубтадоҳояшон аз рўйи шахсу шумора мувофиқат карда,
онҳо бо ҳамдигар алоқаи дастурӣ ва маъноӣ пайдо намуда, пас аз он
ҳамнишин гардида, ин ҷумлаҳоро ташкил додаанд. Азбаски дар ҳамин
лаҳзаҳои гуфтор таъкиди мубтадоҳо барои нависанда муҳим будааст,
онҳо дар аввали ҷумлаҳо оварда шудаанд.
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Нависанда метавонист, ки он мубтадоҳоро дар ҷойи дуюм, сеюм ва
охири ҷумла биёрад, аммо таъсири сухан, фасоҳати он андаке халалдор
мегашт. Муқоиса шавад: 1. Тарсидаву ларзида Таманно гоҳ тозад, гоҳи
дигар аз ҳол рафта, тез-тез мекалавад; 2. Дар як дафтарча вай гапҳои
русиро навишта гирифта будааст; 3. Борро мардон бо неруи ҳиммату
бозуи ҳаммият кашанд; 4. Торик шуд ҳаво.
Дар

каломи

мавзун ҳамнишинии мубтадо бо аъзоҳои дигари

ҷумла ба қонунҳои арўз, қофия бештар вобаста мебошад. Масалан, дар
байти зерин, ки аз достони «Писари Ватан»-и устод Турсунзода аст,
мубтадо дар охири ҷумла омадааст ва ҳамзамон мухотаб аст:
Гул кун ба бахти мо, Ватан,
Мисли гулистону чаман!
Агар дар ин ҷумла мубтадоро дар ибтидо биёрем, аз шеърияти он
нишон намемонад ва ба насри одӣ бармегардад:
Ватан, гул кун ба бахти мо,
Мисли гулистону чаман.
Ҳамнишинии вожаю таркиб ва ибораҳо дар як хели ҷумлаи
яктаркиба, яъне ҷумлаи унвонӣ хеле муҳим аст. Ҷумлаи унвонӣ ба
воситаи як калима ё ибора ифода шуда, одатан, дар услуби бадеӣ
серистеъмол аст. Нависанда ин хели ҷумларо бештар барои тасвири
ҳодисаю воқеаҳо, нишон додану ба ҷилва овардани манзараҳои табиат,
офаридани образҳои бадеӣ ба кор мебарад. Гўянда ё нависанда, вақте ки
ин хели ҷумларо ба кор бурд, бояд пас аз он ҷумлаҳоеро корбаст намояд,
ки мазмуну муҳтавои ҳамон ҷумлаи унвониро кушоянд. Мисол: Саҳрои
васеъ, биёбони хушк. Дар он биёбони бепоён ғайр аз чоҳҳои чуқур
манбаи обе нест (С. Айнӣ).
Ибораҳои «саҳрои васеъ» ва «биёбони хушк» ҷумлаҳои унвонӣ аст.
Ҷумлаи дигар бо ҳамнишинии боз калимаи «биёбон» бо ин ҷумлаҳои
унвонӣ иртибот гирифта, моҳияти онҳоро кушодааст.
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Мисоли дигар: Пагоҳӣ. Офтоб нури худро саховатмандона ба рўйи
замин пош додааст (Ф. Ниёзӣ).
Дар ҷумлаи фавқ вожаи «Пагоҳӣ», ки дар нақши ҷумлаи унвонӣ
омадааст, бо вожаи «офтоб» иртиботи маъноӣ дорад, зеро пагоҳӣ
ҳангомест, ки офтоб тулўъ менамояд ва равшанӣ паҳн мегардад.
4.1.3. Ҳамнишинӣ дар ҷумлаи мураккаб
Дар ҷумлаи мураккаб ҳодисаи ҳамнишинӣ ҳам байни аъзоҳои
ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи мураккаб ва ҳам дар байни ду ё зиёда
ҷумлаҳои содае, ки бо ҳам омада, ҷумлаи мураккабро ташкил мекунанд,
мушоҳида мешавад. Масалан, дар байти зерин, ки дар қолаби ҷумлаи
мураккаби пайваст аст, ҳамнишинии ду ҷумлаи содаи дутаркибаи
тафсилӣ аз нигоҳи қавонини наҳви забон ва мазмун хеле созгор
омадааст:
Рудаи танг ба як нони тиҳӣ пур гардад,
Неъмати рўйи замин пур накунад дидаи танг.
(Саъдии Шерозӣ)
Байти мазкур дар қолаби ҷумлаи мураккаби пайвасти хилоф буда,
байни мубтадои ҷумлаи аввал – рудаи танг ва хабари он – пур гардад,
таносуби мантиқии мазмун дида мешавад ва ифодаи «як нони тиҳӣ», ки
пуркунандаи тафсилии бавосита мебошад, бо мубтадо ва хабари ҷумла
дар робитаи наҳвӣ ва мантиқӣ аст.
Дар ҷумлаи дуюми байт ибораи «дидаи танг» ба маънии маҷозӣ
омадааст ва ишора ба нафси саркашу ҳирси зиёде мекунад. Аз ин ҷост,
ки байни мубтадои ҷумла «неъмати рўйи замин» ва хабари он «пур
накунад» аз ҷиҳати риояи қавонини дастури забон ва мантиқи сухан
мувофиқати пурра буда, ҳамнишинии ин ду ҷумла, ки ба асоси
муносибати хилоф аст, риоя шудааст.
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Ҳамин гуна ҳамнишинӣ дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайиҳам
низ дида мешавад. Ба мисоли зерин таваҷҷуҳ шавад: Дили вай хиҷил,
хавосаш парешон буд, пойҳояш мелағжид, баданаш меларзид. (Сорбон)
Ҷумлаи мураккаби пайвасти пайиҳами мавриди назар ба сурати
чида омадааст ва ҳамнишинии онҳо комилан аз диди асосҳои дастури
забон ва мантиқи сухан дурусту саҳеҳ аст. Ҷумлаи якум асос аст ва се
ҷумлаи дигар онро пурра намудаанд. Дар ҷумлаи якум вожаи «дил»
мубтадо буда, узверо мефаҳмонад, ки барои инсон марказ маҳсуб
мешавад ва фаъолияти дигар узвҳо ба он вобаста аст, Бинобар ин дил, ки
хиҷил шуд, фаъолияти дигар узвҳо низ халалдор мегардад ва парешонии
хавос натиҷаи халалдории асаб аст, халалдории асаб

пойҳоро

лағжонаку баданро ларзонак мегардонад. Ҳазфи феъли ёвари «будан»
аз хабари ҷумлаи содаи якум ифодаи ин феъли ёвар дар хабари ҷумлаи
содаи дуюм аст, ки ба ҳар ду ҷумла мансуб мебошад. Бандакҷонишини
шахсӣ – соҳибии «-аш» ба ҳар кадоме аз мубтадоҳои се ҷумлаи пасин
ишора ба ҷонишини шахси сеюми танҳои ҷумлаи якум аст, ки дар нақши
муайянкунандаи

изофии мубтадои ҷумлаи якум омадааст. Чунон ки

дида мешавад, ин аломатҳою нишонаҳо баёнгари он аст, ки ҳамнишинии
ин чаҳор ҷумлаи сода дар ҳайати як ҷумлаи мураккаби пайваст мутобиқ
ба қавонини наҳви забону мантиқи саҳеҳи баён мебошад. Дар ҷумлаи
мураккаби пайвасти зерин низ ҳамин хусусият дида мешавад, чунончи:
Чашмонаш

аз

оташи

ғазаб

медурахшиданд,

лабонаш

монанди

вараҷагирифтагон меларзиданд, пўстҳои рўй ва атрофи чашмонаш
мепариданд. (С. Айнӣ)
Бояд таъкид кард, ки ҳамнишинии ҷумлаҳои сода, махсусан, дар
қолаби ҷумлаи мураккаби пайвасти таркибашон кушода хеле равшану
барҷаста дида мешавад. Масалан, дар ҷумлаи мураккаби пайвасти
таркибаш кушода ҷумлаи аввал хусусияти ахборӣ дорад ва ҷумлаҳои
минбаъда моҳияти онро ба сурати муфассал шарҳу тавзеҳ медиҳанд ва
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тамоми он ҷумлаҳои

шарҳу эзоҳдиҳанда бо калимаю таркиб ва

ибораҳои таркибашон ва дар маҷмўъ бо мазмунашон бо ҷумлаи якум
ҳамнишин мешаванд. Мисол: Баҳор омад, давчаҳо аз гул баромаданд,
навдаҳои тутҳои балхӣ ғурра бастанд, дарахтони хасактут барои хўроки
кирмакҳои пила калак шудан гирифтанд; ҷуйи Мазрангон бо лойоби
селҳои баҳорӣ пур аз сурхоб шуда мешорид; деҳқонон ҷуфт мебастанд,
замин

меронданд,

дандонмола

мекарданд

ва

фароштурукҳо лойҳои шиттаро ба шакли пунбадона

мекиштанд;
лунда карда

оварда, дар шифтҳои хонаҳо, дар паҳлуи болорҳо, бо камоли маҳорат, ба
тарзи нимкиштӣ барои худ хона месохтанд. (С. Айнӣ)
Тавре аз мисоли фавқ равшан гардид, нависанда барои кушодани
моҳияти фасли баҳор аз санъати тавсифу сифатчинӣ ва шумури ҳодисаю
воқеа истифода карда, ҳамнишинии ҷумлаҳои содаро дар як ҷумлаи
муракаби пайвасти таркибаш кушода таъмин намудааст.
Ҳамнишинии ҷумлаҳо дар ҷумлаи мураккаби тобеъ низ муҳим
буда, барои ташкили ин навъи ҷумлаи мураккаб ва таъмини мухобирот
саҳми калон дорад. «Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, – таъкид кардааст
профессор Д.Т. Тоҷиев,-–дар давоми инкишофи забони адабии тоҷик ба
шакл даромада, дорои

ягонагии

маъно, сохт ва

интонатсия

гардидаанд.» [ Тоҷиев, 2005, 301].
Хусусияти ягонагии маъно, сохт ва интонатсияи ҷумлаи мураккаби
тобеъ ба ҳодисаи ҳамнишинии ҷузъҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ таъсири
бевосита дорад. Маънои ягона зарурати муттаҳидии ду ва зиёда
ҷумлаҳои содаро дар як ҳайат барои ифодаи мазмуни мураккаб талаб
менамояд ва ягонагии сохту интонатсия пайдо мегардад ва билохира
ҳамнишинии ҷумлаҳои сода дар як воҳиди мураккаби наҳвӣ пайдо
мешавад.
Ин ҳама вобаста ба муносибати грамматикию маъноии байни
сарҷумла ва ҷумлаи пайрав мебошад.
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Дар ҷумлаи мураккаби тобеъ низ мисли ҷумлаи сода муносибати
эзоҳӣ, ҳолӣ ва пуркунандагӣ нақши асосӣ дорад. Ҷумлаҳои пайраве
ҳастанд, ки ягон аъзо ё гурўҳи аъзоҳои сарҷумларо эзоҳ ё пурра
менамоянд, ки ин гурўҳи ҷумлаҳои пайравро ҷумлаҳои пайрави якузва
мегўянд. Ба ин гурўҳ ҷумлаҳои пайрави мубтадо, хабар, пуркунанда ва
муайянкунанда шомиланд. Ҷумлаҳои пайраве ҳастанд, ки ба тамоми
сарҷумла дар муносибати маъноӣ қарор мегиранд. Ин гурўҳи ҷумлаҳои
пайравро ҷумлаҳои пайрави дуузва меноманд. Ба ин гурўҳ ҷумлаҳои
пайрави ҳол ва натиҷа дохил мешаванд.
Вобаста ба ана ҳамин вазифаю муносибати дастуриашон ҷумлаҳои
пайрав ба сарҷумлаи худ ҳамнишин мегарданд. Масалан, ҷумлаи
пайрави мубтадо ҷонишинҳои дар таркиби сарҷумла ифодаёфта ё ҳазф
гардидаро муайян мекунанд ва бе ҳамнишинии ҷумлаи пайрав маънии
сарҷумла ноқису нопурра аст. Чунончи: Ҳар ки вайро тиҷорати дунё аз
тиҷорати охират машғул кунад, вай бадбахт аст (Кимиёи Саодат, с. 283)
Дар мисоли фавқ ҳиссаи «вай бадбахт аст» чун ҷумлаи мустақил
буда метавонад, чаро ки мубтадо - «вай» ва хабар - «бадбахт аст» ифода
шудаанд. Аммо ҷонишини шахсии «вай», ки дар нақши мубтадо
омадааст, эзоҳталаб буда, ифодаи ҷумлаи дигарро, ки хусусияти эзоҳӣ
дорад, ҳатмӣ мегардонад ва ҷумлаи эзоҳдиҳанда ноқисии ҳиссаи
эзоҳталабро комилу пурра мегардонад. Ё дар мисоли зерин, ки ҷумлаи
мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадо аст:Маълум шуд, ки ў онро ба
ҳисоб нагирифтааст. Сарҷумла «Маълум шуд» нопурра буда, мубтадои
он дар ҷумлаи пайрав омада, ҳам барои сарҷумла ва ҳам ҷумлаи пайрав
умумӣ аст.
Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадои зерин ҳам ҳамин
хусусиятро доранд: Ҳар ки фурутанӣ намояд, дараҷаи ў баланд гардад
(Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Душанбе, 2009, 44); Ҳар ки ба
ин тариқа наравад, хилофи ваъда карда бошад (Ахлоқи Муҳсинӣ, с.50);
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Ва он ки бар динор дастрас надорад, дар ҳама дунё кас надорад
(Гулистон, 340); Манқул аст, ки рўзе Абўалӣ ба Насри Сомонӣ гуфт
(Бадоеъ-ул-вақоеъ, 702).
Ҷумлаи пайрави хабар дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ бо
сарҷумлае ҳамнишин мешавад, ки хабари сарҷумла ифодаи онро ногузир
мегардонад. Масалан, дар ҷумлаи мураккаби тобеи зерин хабари
сарҷумла бо ишораҷонишини «он» ва бандаки хабарии «аст» ифода
шудааст ва ҷонишини ишоратии «он» ба шайъ ё амале ишора кардааст,
ки зикри он ба сурати ҷумлаи пайрави хабар ногузир мебошад. Аз ин
ҷост, ки ҳамнишинии ҷумлаи пайрави хабар, яъне «ки бо ҳар ду тойфа
накўӣ кунӣ» ба сарҷумла – «Шарти дўстӣ он аст» зарур гардидааст:
Шарти дўстӣ он аст, ки бо ҳар ду тойфа накўӣ кунӣ (Саъдии
Шерозӣ «Гулистон», с. 180). Таваҷҷуҳ шавад ба ду мисоли дигар аз
«Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ:
1. Шарти мизбонӣ он аст, ки чун офтоб бар ҳама кас яксон тобад
ва монанди борон бар ҳама ҷо як тариқа борад (с. 80); 2. Ҳақиқати адаб
он аст, ки дар ҷамеи аҳвол роҳи рост дошта бошӣ (с. 12).
Ҷумлаи пайрави пуркунанда ба сарҷумлае ҳамнишин мешавад, ки
хабари он ифодаи мафъули бевосита ё бавоситаро талаб намояд,
чунончи: Ва хостам, ки банд бар дилаш ниҳам. (Ҳусайн Воизи Кошифӣ)
Феъли «хостан», ки дар нақши хабари сарҷумла омадааст, ифодаи
ҷумлаи пайрави пуркунандаро ногузир сохтааст. Ҳамин гуна хусусият
доранд феълҳои овардан, гуфтан, дидан, хондан навиштан ва ғ. Ба ин ду
мисол таваччуҳ шавад: 1. Овардаанд, ки Исмоили Сомонӣ – подшоҳи
Хуросон ва султони басе ба сомон буд (Ҳусайн Воизи Кошифӣ); 2.
Абдулло пурсид, ки ин ду тан киёнанд (Ҳусайн Воизи Кошифӣ).
Чунонки мебинем, шакли нақлии замони гузаштаи сиғаи хабарии
«овардан» ва замони гузаштаи наздик – «пурсидан» ифодаи ҷумлаи
пайрави пуркунандаро барои кушодани моҳияти амали сарҷумла
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ногузир гардонидаанд. Дар ин замина ҳамнишинии ҷумлаи пайрав ба
сарҷумла зарур гардидааст.
Ҷумлаи пайрави муайянкунанда дар таркиби ҷумлаи мураккаби
тобеъ сифату аломати ягон шайъи дар сарҷумла ба вазифаи ин ё он аъзои
сарҷумла омадаро шарҳу эзоҳ медиҳад. Дар таркиби сарҷумла сифату
аломати шайъ ишораю таъкид ва ҷудо карда мешавад, аммо чигунагии
он сифату аломат дар ҷумлаи пайрави муайянкунандаи ба сарҷумла
ҳамнишиншаванда баён мегардад, мисол: Фирўза аввалин зане буд, ки
мардонавор бо роҳи ҳуррият қадам гузошт (Ҷ. Икромӣ)
Дар ҷумлаи фавқ исми «зан» дар таркиби сарҷумла аз ду ҷониб: яке
бо калимаи «аввалин» чун муайянкунандаи аломати «зан», дигаре бо
артикли «е», ки исми «зан»-ро тоқаю ҷудо кардааст, ишора шудааст ва
ҷумлаи пайрави муайянкунанда ҳамон сифату аломати таъкидшудаи
«зан»-ро баён кардааст, яъне мардонавор бо роҳи ҳуррият қадам
гузоштани зан.
Исме, ки сифату аломат, чигунагии он дар ҷумлаи пайрави
муайянкунанда баён мегардад, бо вожаҳои аз нигоҳи таносуби маъно бо
ҳам иртиботдошта таъкид карда мешавад, чунончи, дар байти зерин
вожаҳои «афрўхтан», «машъал» бо исми «гулхан» иртибот доранд:
Гулханеро, ки падарҳо дар раҳат афрўхтанд,
Машъали тобандаи дастони пурэъҷоз кун.
(М. Турсунзода)
Шоир таносуби маъноӣ ва мантиқии ҳамнишинии вожаҳои
таркиби сарҷумлаю ҷумлаи пайравро хеле хуб риоя кардааст, яъне
гулхан афрўхта мешавад, ки чун машъал тобанда мегардад.
Ҷумлаи пайрави мақсад дар ҳайати ҷумлаи мураккаби тобеъ
мақсади фикри дар сарҷумла баёншударо мефаҳмонад ва ба воситаи
пайвандаки муштараквазифаи «ки» ва пайвандаки хоссаи мақсад «то»
(то ки, то ин ки, то он ки) ба сарҷумла тобеъ гардида, ҳамнишин
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мешавад. Мисол: Шодӣ дар канори ба киштзор пайвастаи ҷарӣ мегашт,
ки мабодо ба кишти мардум надароянд. (С. Айнӣ)
Баъзан ба мақсади таъкид ва ҷолибияти тасвир сарҷумла бо ҳамон
пайвандаки «ки» такрор ба такрор меояд, чунончи: Меравам, ки бо ёрам
қарин бошам, меравам, ки дар ғурбат ва мусофират каси ў, ё ёвари ў
бошам, меравам, ки падару модари нотавонамро аз панҷаи марг халос
кунам. (Ҷ. Икромӣ)
Бисёр ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки гоҳо ҷумлаи пайрави мақсад бо
пайвандаки «то» такроран чун ҷумлаи пайрави чида ба ҳамон як
сарҷумла тобеъ шуда, ҳамнишин мегардад ва таъсири эҳсосотии онро
хеле пурқувват менамояд:
Омадам дар Тоҷикистони азиз,
То бубинам рўйи ёрони азиз.
То ба онҳо ман ҳикоятҳо кунам,
Маҷлиси хурсандие барпо кунам.
То бароям бар сари кўҳсорҳо,
Сер бинам кишварамро борҳо.
То ба боғу бўстонаш по ниҳам,
По ба сўйи водию саҳро ниҳам.
То тавонам халқро ёрӣ диҳам,
Аз зафар, аз фатҳ ахборе диҳам.
То ба гўши дилбарон хонам суруд,
То бигўям дўстонамро дуруд…
Дар ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб ҷумлаҳои пайрав,
асосан, дар се қолаби аслӣ ҳамнишин мешаванд. Қолаби аслии якум ин
аст, ки ду ва ё зиёда ҷумлаи пайрави якхела бо тарзи алоқаи пайваст бо
ҳам алоқа баста, ба як сарҷумла тобеъ мешаванд, чунончи: Азбаски дар
ду канори рўд дарахтони тут сабзида буданд ва ҳар ҳафта ё понздаҳ рўз
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аз рўд об мегузашт, бошишгоҳи ман дар шароити онвақтаи Бухоро
манзараи хубе дошт. (С. Айнӣ)
Қолаби аслии дуюм чунин аст, ки ду ва ё зиёда ҷумлаи пайрави
ҳархела як сарҷумларо аз ҷиҳатҳои гуногун шарҳ медиҳанд, чунончи:
Дар дасту пойҳое, ки як шаби дароз бо чилбури пашмибўзӣ баста шуда
буданд, дар зонуҳое, ки онҳоро қат карда. дар ҳамаи онҳо калтак
гузаронида монда буданд, дар танҳое, ки дар ҳавои сарди барфдор дар
миёни чиркобҳо ях баста монда буданд, дар сарҳое, ки бо зарбаи
қундоқҳои милтиқ кафида буданд, мадори ҳаракат кардан ҳеҷ намонда
буд. (С. Айнӣ)
Дар мисоли фавқ чаҳор ҷумлаи ҳампайрави муайянкунанда
аъзоҳои чидаи сарҷумларо аз ҷиҳатҳои гуногун шарҳ додаанд ва ба
сурати ғайри чида воқеъ шудаанд.
Қолаби аслии сеюм ин тариқ аст, ки ҷумлаҳои ҳампайрав ба сурати
паёпай ё дараҷа яке дигареро шарҳу эзоҳ медиҳад, чунончи: Ғаму андўҳи
фарзандон, ки агар онҳо ҳоло дар қайди ҳаёт мебуданд, ҳар яке соҳиби
хонаву дар ва зану бача мешуданд, мўйҳои холаро сафед карданд. (Ҳ.
Карим)
Дар мисоли фавқ ҷумлаи пайрави муайянкунанда ба сарҷумла
тобеъ аст ва ҷумлаи пайрави шарт ба ҷумлаи пайрави муайянкунанда ва
тавассути ҷумлаи пайрави муайянкунанда ба сарҷумла тобеъ шудааст.
Чунонки мебинем, ҷумлаҳои ҳампайрави чида, ғайричида ва
дараҷа ба сарҷумла аз рўйи тарҳу қолаби таърихан шаклгирифта
ҳамнишин мешаванд.

4.1.4. Ҳамнишинии ҳиссаҳои банди наҳвӣ
Банди яклухти наҳвӣ воҳиди нисбатан мукаммали забон буда, он
маҷмўи ҷумлаҳои содаю мураккаберо фаро мегирад, ки аз нигоҳи
мазмун ба якдигар иртиботи мантиқӣ дошта, бо ёрии воситаҳои
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гуногуни дастур ба ҳам алоқаманд гардида, дар як сохтори мукаммали
наҳвӣ ҳамнишин мешаванд.
Ин воҳиди сатҳи баланди наҳвӣ дар забоншиносии муосири тоҷикӣ
ҳанўз солҳои 70-уми асри XX диққати муҳаққиқонро ҷалб карда бошад
ҳам, бо истиснои рисолаи номзадии Облоқулова С. бо номи «Сложное
синтаксическое целое с присоединительными связами в таджикском
языке» ва баъзе қайду ишораҳои профессори шодравон Д.Т.Тоҷиев,
забоншиноси нозукбин Н. Маъсумӣ ва профессор Б. Камолиддинов,
асари махсуси таҳқиқӣ ва бунёдӣ навишта нашудааст.
Дар нашри нави китоби дарсии «Забони тоҷикӣ» барои синфи 9уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (Нашри сеюм. – Душанбе, 2018)
муаллифон Д. Хоҷаев, шодравон Ф. Зикриёев ва М. Саломиён ҳам дар
заминаи маводи адабиёти муосир ва ҳам классикӣ маълумоти пурарзиш
дода шуда, мисоли зерин аз насри устод Айнӣ чун шоҳид оварда
шудааст: Ман аз ин зиёфат бисёр хурсанд шудам. Чунки дар он маҷлис
бисёртар сухан дар бораи шеъру адабиёт мерафт, бештарин меҳмонон ё
шоир буданд, ё шеършинос. Агар баъзеашон аз адабиёт хабардор
набошанд ҳам, хушгап, ширинсухан, зариф ва бамавқеъгўй буданд, ки
дар рафти суҳбат латифаҳои ширин мегуфтанд ва мувофиқи мақом
воқеаҳои намакин нақл менамуданд: шоирон ба тарзи мушоира бадеҳа
мисраъҳои ногаҳонӣ гуфта, мисраъҳои якдигарро танзим мекарданд,
шеършиносон аз шеърҳои гузаштагон ба тарзи мисол байтҳои баланд
мехонданд ва тақлиди бемувафаққиятонаи он мазмунҳоро исбот карда,
ки ин мушоираҳо ва шеърхониҳо ба ҳаҷв ё мадҳи якдигар ё масхара
кардани касони ғоиб оид мешуд.
Воқеан, дар банди яклухти наҳвии фавқ сухан дар бораи як
нишасте меравад, ки сурати маҳфили адабиро дорад ва ҳар як ҳиссаи ин
банди наҳвӣ тавассути вожаҳои шеър, адабиёт, шоир, байт, шеършинос,
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мушоира, бадеҳа, сухан, шеърхонӣ ба ҳам ҳамнишин шуда, яклухтии
бандии наҳвиро таъмин кардаанд.
Аз таҳқиқу баррасиҳои профессор Д. Хоҷаев маълум мешавад, ки
донишмандони гузаштаи мо ин воҳиди наҳвиро бо ному истилоҳи
гуногун ном бурда, моҳияти онро бо мисолҳои мушаххас фаҳмондаанд.
Ба гунаи мисол метавонем, назари донишманди асри XI Носири
Хусравро дар мавриди қавлу калом биёрем, ки гуфтааст: «Ва аммо қавл
сухане бошад кўтоҳ ва маънодор, бал мар қавлро бар чанд рўй иборат
кунанд. Яке он ки мар лафзеро, ки касе бигўяд, қавли ў гўянд, чунон ки
ба масал Ҳоҷиб гўяд: «Вазирро бихонед, ки ин қавли амир аст, яъне ки
амир чунин гуфт, ки ман гуфтам. Ва ба дигар рўй мар қавлро бар
эътимод низ ҳамл кунанд, чунон ки гўянд: қавли Абўҳанифа он аст, ки
ҳар ки раг бикушояд, масҳаш бикашанд. Ва қавли Шофеӣ бар хилофи ин
аст. Ва се дигар, мар майлу рағбати касеро ба чизе қавли ў гўянд низ…
Ва чаҳорум ҳар кӣ сухане бигўяд, ки онро маъние бошад рост ё дурўғ, он
қавл бошад аз ў ба ҳар забоне, ки бошад. Ва аммо калом маҷмўи қавлҳо
бошад, ки маънӣ ҷуз бад-он қавлҳо ва ба тартиби он гузаронида
нашавад, чунон ки ба масал касе гўяд: «Имрўз ба даргоҳи амир шудам ва
бор хостам ва андешидам, ки агар бор нахоста пеши амир шавам, савоб
набошад ва маро хор кунад. Ва чун бор хостам, амир чун донист, ки ман
адаб нигоҳ доштам, маро пеш хонд ва лутф кард ва хоҷати ман раво
фармуд карданд». Инро калом гўянд, ки қавлҳои ба овоз гуфта ба тартиб
андар ў маҷмўъ бошад. Ва ҳар қавлеро аз он маъние бошад ва ба маҷмўъ
он маъонӣ ҷуз он маънӣ ҳосил наёяд.» [Хоҷаев, 2013,106].
Тавре ки аз тавзеҳи Носири Хусрав пайдост, калом банди яклухти
наҳвиест, ки аз ҳамнишинии якчанд қавл, яъне ҷумла ташкил меёбад. Ба
назари мо, истилоҳи калом ба истилоҳи матн (текст) мувофиқ аст.
Бисёр ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки Самандархоҷаи Тирмизӣ дар
«Дастур-ул-мулук» ҳар як порчаи насрии бо пораи шеърӣ омехтаро бо
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истилоҳи «фиқра» ном бурдааст. Дар воқеъ, вожаи «фиқра» дар луғат ба
маънии порае аз наср омадааст. Нависанда Қодири Рустам ба насри
шево ва бо саҷъ тазйинёфтаи Баҳманёр таваҷҷуҳ зоҳир намуда,
фиқрагуна будани пораҳои ҳикояҳои ўро, ки бо муҳтаво ва калимаҳои
меҳварӣ мутаққиданд, чунин ба қалам додааст: «Саҷъ, ки натиҷаи
омўзиш аз насри классикии мост, ба иқтизои тамоили Баҳманёр ба насри
шоирона ва ё шеъри мансур дар достонҳои (ҳикояҳо – К. Ш.) ў истифода
шудаанд ва мусиқии ҷумла ва ва тавозуни фиқраҳои матнро таъмин
кардаанд: … ман дар сояи санг, дар сояи хаданг, дар сояи заранг, дар ин
кўҳсори беқуфлу ман дар интизорам варову вай мекунад даранг…[
Рустами Қодир, 2017,138].
Албатта, порае аз насре, ки ҳиссаҳои таркиби он бо ҳам аз нигоҳи
мазмун иртиботи қавӣ доранд, ҳар кадоме барои саҳеҳии матлаби
манзури назар хизмат мекунанд. Масалан, Самандархоҷаи Тирмизӣ дар
бораи азму такопўӣ ва фоидаи он бо исми «фиқра» пораи насреро
оварда, онро бо байте тақвият медиҳад, ки воқеан, мисли банди яклухти
наҳвӣ аст. Ҳиссаҳои ҳайати ин порчаи насрӣ аз нигоҳи мазмун яке
дигареро такмил медиҳад, моҳияти андешаро мекушояд, чунончи:
ФИҚРА

Азизи ман, то пойи талаб дар хорзори тааб (ранҷ)

маҷрўҳ

нагардад, дасти висол ба гиребони гули мақсуд нарасад. Ҳеҷ касро
бетакопўйи саъи балеғ офтоби мурод аз машриқи умед толеъ нашавад
ва беҷустуҷўю такопўй рўйи мақсуд аз даричаи умед рух нанамуд, зеро
ки ба кори тааб натавон гул чид ва дари ганҷи мурод ҷуз ба калиди ранҷ
натавон кушод. Пас муҷоҳида (саъю кушиш) бисёр бояд кард, то кас ба
давлати мушоҳида расад. Чунонки гуфтаанд:
Байт:
Нобурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад,
Музд он гирифт, ҷони бародар, ки кор кард.
(Самандари Тирмизӣ. Дастур-ул-мулук.
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–Душанбе, 1990. – С. 119-120)
Дар фиқраи фавқ калимаю таркиб ва ибораҳои калидие истифода
шудаанд, ки ба ягонагию ҳамнишинии ҳиссаҳои таркиби он далолат
мекунанд: пойи талаб, дасти висол, гули мақсуд, такопўй, офтоби мурод,
даричаи умед, дари ганҷи мурод, калиди ранҷ ва ғ.
Чунонки дида мешавад, тамоми калимаю ибора ва ҷумлаҳои
ҳайати ин банди яклухти наҳвӣ дар атрофи як матлаб – саъю кушиш давр
зада, моҳияти онро кушодаанд.
Ин усулу равиш дар асари ахлоқии дигар, ки «Ахлоқи Муҳсинӣ»
ном дошта, ҳанўз ду аср пеш аз «Дастур-ул-мулук» навишта шудааст,
мушоҳида мешавад. «Ахлоқи Муҳсинӣ» низ аз рўйи мавзўъ, муҳтаво
ва ҳадафҳои нависанда ба «Дастур-ул-мулук» монанд буда, ҳар як
гуфтор, ҳикоя ба як мавзўи мушаххаси ахлоқӣ бахшида шудааст,
чунончи: дар шукр, дар сабр, дар таваккал, дар ҳаё, дар атф, дар адаб,
дар олиҳимматӣ, дар азм, дар ҷидду ҷаҳд, дар субот ва истиқомат, дар
адолат, дар авф ва ғ.
Дар қолаби банди яклухти наҳвӣ баён намудани матлаб яке аз
усулҳои мувофиқу писандидаи осори пандуахлоқӣ маҳсуб меёбад, чунки
ин тарзи ифода барои мушаххасу яклухт, пуртаъсир баён кардани
мазмуни пандуахлоқӣ мусоидат менамояд. Масалан, дар тамоми
фаслҳои «Ахлоқи Муҳсинӣ» банди яклухти наҳвӣ нисбат ба дигар
воҳидҳои наҳв нақши муҳим дорад.
Хатти ягонаи мазмуни банди яклухти наҳвӣ талаб менамояд, ки
ҳиссаҳои таркиби он алоқаи мустаҳками маъноӣ ва дастурӣ дошта
бошанд. Масалан, нависанда дар фасли «Дар ҳаё» чунин банди яклухти
наҳвиро корбаст намудааст: «Он (ҳаё) хислати шариф ва сирати мақбул
аст. Ҳаёро шохе аз дарахти имон гуфтаанд, ҳаё аз шароити назми олам
аст. Агар сифати шарм аз миён барафтад ва ҳеҷ касро аз ҳеҷ кас шарм
набошад, низоми ҷаҳон халал пазирад ва масолеҳи халоиқ аз якдигар
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фурў резад, аммо сифати ҳаё намегузорад, ки ҳар кас ҳар чи хоҳад,
бикунад.» (Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Душанбе, 2009, 9).
Дар банди яклухти наҳвии фавқ вожаи «ҳаё» ва муродифи он
калимаи «шарм» чун вожаи асосӣ дар ташкили банди наҳвии мазкур
саҳми муҳим доранд. Ин вожаҳо чун воситаи муҳимми баҳамоию
ҳамнишинии ҳиссаҳои банди наҳвӣ ва дар ин замина ташкили воҳиди
сатҳи баланди забон – банди наҳвӣ, хизмат кардаанд. Албатта, барои
ташкили банди наҳвӣ дар қатори вожа ё вожаҳои асосии такроршаванда
пайвандакҳои пайвасткунандаю тобеъкунанда, мутобиқати шаклҳои
феълӣ низ саҳми муҳим доранд.
Банди яклухти наҳвӣ зинаи муҳимми шаклгирии матн, яъне
калом аст, аз ин ҷост, ки гоҳо ҳудуд гузоштан байни банди наҳвӣ ва матн
душвор ҳам мебошад. Муҳаққиқи ҷавон Нилуфари Ҳайдаршоҳ дар
мақолаи худ «Корбурди банди наҳвӣ» дар «Ахлоқи Муҳсинӣ» ба ҳамин
ҷиҳати

банди

наҳвӣ

ишора

карда,

чунин

мегўяд:

“Муҳаққиқи

лингвистикаи матн Мухторов З. мисоли зеринро аз «Ёддоштҳо»-и устод
Айнӣ барои матн овардааст: «Дар вақтҳое, ки ман ба синни мактабӣ
расидам, дасти падарам намерасид, ки маро шахсан хононад.Бинобар ин
маро дар мактаби пеши масҷиди қишлоқи худамон – қишлоқи Соктаре,
гузошт. Чун ман дар он мактаб чизеро наомўхтам, маро аз он ҷо гирифта
ба пеши зани имоми қишлоқ, ки мактаби духтарона дошт ва нисбат ба
мактабдори мард беҳтар буд, гузошт ва дар ин миён абҷад ва ҳисоби
абҷадро ба ман ёд дода, ба кушода шудани зеҳнам сабаб шуд.» [С. А. Ёд.
С. 6].
Дар матни фавқ, - мегўяд Н. Ҳайдаршоҳ,- як фикри томи ба
итмомрасидае, ки тасвири мухтасари воқеаи реалии як лаҳзаи ҳаёти
қаҳрамони асарро нишон медиҳад, инъикос ёфтааст. Ҳиссаи «ба кушода
шудани зеҳнам сабаб шуд» хулосаи ин матн аст. Ба назари мо, инро
банди мураккаби наҳвӣ гуфтан беҳтар аст [Нилуфар, 2009, №7, 65].
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Масалан, дар «Ахлоқи Муҳсинӣ» дар таркиби банди наҳвӣ як силсила
калимаю таркиб, ибораю ҷумлаҳое муттаҳиду ҳамнишин шудаанд, ки
моҳияти вожаеро чун истилоҳи ифодакунандаи мафҳуми ахлоқӣ
кушодаанд. Барои гусаста нашудани рабти шарҳи он мафҳум ва алоқаю
бастагии ҳиссаҳои банди наҳвӣ ҳамон вожаи асосӣ такрор ба такрор
таъкид мешавад, чунончи: «Адл суханест мулкорой ва шамъест
нурафзой… Адл он аст, ки доди мазлумон диҳанд ва эҳсон он ки
марҳамати роҳат бар ҷароҳати маҷруҳон ниҳанд. Дар хабар омадааст, ки
як соат адли подшоҳ дар паллаи мизони тоат роиҷтар аст аз ибодати
шастсола, зеро ки натиҷаи ибодат ҷуз ба омил бирасад ва фоидаи адл ба
хосу ом ва хурду бузург ва асли бурдбории мулку миллат баракоти он
қоиму манзум шавад ва савоби адл аз ҳаду ҳисоб афзун аст.» [Нилуфар,
2009, №7, 66].
Тавре ки аз банди наҳвии фавқ дида мешавад, вожаи асосие, ки
моҳияти гуфтор, яъне банди наҳвиро дар бар мегирад, панҷ маротиба
такрор шудааст. Такрор шудани вожаи «адл» дар ин банди наҳвӣ, аз як
тараф, таъкиди ин мафҳумро фаҳмонда бошад, аз сўйи дигар, робитаи
маъноӣ ва сохтории банди наҳвиро таъмин кардааст.
Бояд гуфт, ки аксар ҳикоятҳои «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ низ
дар қолаби банди яклухти наҳвӣ рехта шудаанд ва ҳиссаҳои таркиби
банди наҳвӣ аз нигоҳи маънӣ ва таносуби сухан ҳамнишин гаштаанд.
Масалан, дар ҳикояти зерин, вожаҳои подшоҳ, малик, адаб, фарзанд
воситаҳоеянд, ки аз яклухтии банди наҳвии мазкур дарак медиҳад:
Подшоҳе писареро ба адибе доду гуфт:
– Ин фарзанди туст, тарбияташ ҳамчун кун, ки яке аз фарзандони
хеш. Адиб хидмат кард ва мутақаббил шуд ва соле чанд бар ў саъй карду
ба ҷое нарасид ва писарони адиб дар фазлу балоғат мунтаҳӣ шуданд.
Малик донишмандро муохазат карду муотабат, ки ваъда хилоф кардӣ ва
ваъда ба ҷо наовардӣ!
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Гуфт:
– Бар ройи Худованди рўйи замин пўшида намонад, ки тарбият
яксон асту тобеъ мухталиф.
Гарчи симу зар зи санг ояд ҳаме,
Дар ҳама санге набошад зарру сим.
Бар ҳама олам ҳаметобад суҳайл,
Ҷое албон мекунад, ҷое адим.
(Саъдии Шерозӣ)
Хулоса, мазмуни умумии банди яклухти наҳвӣ тақозо менамояд, ки
ҳар вожаю ибора ва ҷумлае, ки пас аз ҷумлаи нахуст ҳамнишин
мегардад, бояд мазмуну муҳтавои умумии банди наҳвиро кушояд ва
хулосаю натиҷаи онро дар шакли ҷамъбаст нишон диҳад.
Ҳамнишинӣ дар воҳидҳои наҳв низ мисли воҳидҳои дигари забон,
аз рўйи талаботи мантиқи калом сурат мегирад ва низоммандиҳои худро
дорад. Қавоиди наҳв, ба қавли донишманди улуми адабии асри XIX
Воҷидалии Муҷмалӣ, дар калом чунон аст, ки намак дар таом андозанд.
4.2. Матн ва вижагиҳои ҳамнишинӣ дар он
Нимаи дуюми садаи ХХ дар илми забоншиносӣ бо навгониҳои
бесобиқа марҳилаи махсуси рушду нуму дониста мешавад. Дар баробари
таҳаввули риштаҳои нави илмӣ ҳамчун як самти густурдаи нав муаррифӣ
гардидани забоншиносии матн ва синтаксиси матн бе ҳеч шакку тардид
як тозакории нодиру нотакрор ва муҳимму арзишманд шинохта
мешавад.
Маъмулан, матн дар баробари дигар воҳидҳои забон нисбатан
воҳиди мукаммал ва мураккаб шинохта шуда ва дар ин росто таҳқиқу
пажуҳиши он аз самтҳои мубрам ва мушкилу пурҷабҳа дониста мешавад.
Дар баробари ин солҳои охир таҳқиқу ибрози назар оид ба вижагиҳои
сохториву маъноии матн дар илми забоншиносӣ бештару беҳтар рӯйи
кор омада истодааст.
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Агар бевосита ба масъалаҳои матн мутаваҷҷеҳ шавем, пас, қабл аз
ҳама, метавон дар бораи худи забоншиносии матн ҳамчун як раванд ва
ҳамчун як риштаи наву густурдаи илмӣ сухан кард. Ҳоло матн як
мафҳуми пурраи забоншиносист, ки раванди муоширати инсониро
ифода ва муайян мекунад ва имрӯзҳо аз нуқтаи назари гуногуни илмӣ
баррасӣ мешавад ва мавзӯи таҳлил ва таҳқиқи пеш аз ҳама забоншиносӣ,
нақди

адабӣ,

назарияи

мухобирот,

фарҳангшиносӣ,

фалсафа,

информатика, ҷомеашиносӣ, равоншиносӣ, сиёсатшиносӣ ва ҳатто
теология мебошад. Ҳарчанд ки дар риштаҳои гуногуни илмӣ бештар дар
бораи ҷабҳаҳои дигаргунаи матн сухан мегӯянд, маъмулан, ин мафҳум
дорои умумияти вижае аст, ки он ҳам бошад, вижагии забонии он
муаррифӣ мешавад. Бо ҳамин тартиб, умумияти матн боз дар он дида
мешавад, ки матн ҳамоно воҳиди мукаммалу мураккаби забони башар
аст ва дар баробари ин объекти асосии таҳқиқи забоншиносӣ дониста
мешавад. Тавре ки М. Бахтин қайд мекунад, матн ҳам хаттӣ ва ҳам
шифоҳӣ воқеияти ибтидоии ҳамаи ин фанҳо ва тамоми тафаккури
гуманитарӣ-филологӣ ҳисобида мешавад: «Матн тасвири воқеияти
фаврӣ (инъикоси воқеияти фикр ва таҷриба) аст, ки тавассути он
масъалаҳои мушаххаси ин ё он мавзуъ метавонанд густариш ва идомат
ёбанд. Дар ҷое, ки матн вуҷуд надорад, объекте барои таҳқиқ ва
тафаккур вуҷуд надорад.” [Бахтин, 1979, 281].
Илми забоншиносӣ ҳамон тавре рушд мекунад, ки забони инсон
аз сода ба мураккаб ва аз ҷумла, ба мафҳумҳои боз ҳам комилтар ва
умумитар инкишоф менамояд. Дар ин маврид саволе ба миён меояд, ки
забоншиносии матн кадом масъалаҳоро баррасӣ карда метавонад. Бо
дарназардошти он ки ҷараёни муоширати инсонӣ дар ҷаҳони муосир бо
технологияи тағйирёбандаи

иттилоотӣ боз

ҳам

бисёрқутба

ва

мураккаб мегардад, забон низ дар самтҳои гуногун рушд мекунад ва
густариш меёбад. Бинобар ин имрӯз зарурати илмӣ ин аст, ки
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забоншиносии муосир бояд на танҳо бо калимаҳо, ибораҳо, ҷумлава
шаклҳои гуногуни он, балки бо воҳидҳои нисбатан мураккабтар чун
банди синтаксисӣ ва матн низ бештар сарукор дошта, вижагиҳои ин
воҳидҳои мураккабро таҳқиқу баррасӣ намояд.
Олимони маъруф ва ҳакимони асрҳои миёнаи Шарқ низ ба
масъалаҳои гуфтор, ҳукм ва нақлу нутқи равон таваҷҷӯҳ доштанд. Онҳо
тавонистанд то андозае ин мафҳумҳоро ҳамчун воҳидҳои асосии бо ҳам
алоқаманди забони инсон тавсиф ва тафсир кунанд. Чунончи, дар
"Ҷомеъ-ул-ҳикматайн" ҳаким Носири Хусрав дар бораи сухан, гуфтор ва
ҳукмҳо (нутқ, қавл, калом) қайд мекунад: “Нутқ мар нафси нотиқаро
сифате гавҳарӣ аст. Ва он мафҳум аст ва мафъул, на маҳсус аст ва на
мушор. Ва қавл аз нутқ асар аст ва бар ӯ далел аст.” Ба андешаи ҳакими
маъруф, воҳидҳои нисбатан мукаммали забон чун сухан ва забон дар
навбати худ аз воҳидҳои нисбатан хурд таркиб меёбанд ва иннизоми
таркибёбӣ дорои қонунияти ҳамнишинӣ ва пайдарҳамиву мураттабии
хос аст, ки дар мавриди риоят нашудани ин меъёрҳо нутқи мураттаб,
сухани нишонрас ба миён намеояд ва забон ҳамчун воситаи муҳими мухобироту муошарат корагар нахоҳад шуд.
Дар идомаи ин суханони худ Носири Хусрав қайд мекунад: «Ва
аммо калом маҷмӯи қавлҳо бошад, ки маънӣ ҷуз бад-он қавлҳо ва
батартиби он гузорида нашавад. Чунонки, ба мисол касе гӯяд: «Имрӯз ба
даргоҳи амир шудам ва бор хостам ва андешидам, ки агар бор нахоста,
пеши амир шавам, савоб набошад ва маро хор кунад. Ва чун бор хостам,
амир чун донист, ки ман адаб нигоҳ доштам, маро пешхонд ва лутф кард
ва ҳоҷати ман раво фармуд карданд». Инро калом гӯянд, ки қавлҳои ба
овоз гуфта ба тартиб андар ӯ маҷмуъ бошад.»
1991,137].
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[Носири Хусрав,

Бо ҳамин тартиб дар даврони муосир вобаста ба забоншиносии
матн андешаҳои басо ҷолиб ва арзишманди муҳаққиқиқон рӯйи кор
омадааст, ки дорои аҳаммияти муайяни илмию назарӣ мебошанд.
Маъмулан, падидаи «гурӯҳи ҷумлаҳо» олимонро аз ибтидои асри
ХХ, ҳатто дар он марҳилае, ки дар илми забоншиносӣ ҷумларо ҳамчун
воҳиди асосӣ ва калонтарини забон мешумориданд, ҷалб карда буд. Ба
миён омадани масъалаи робитаи ҷумлаҳо ва маҷмӯи ҷумлаҳо ногузир
таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба воҳиди нисбатан мураккабтар, яъне матн
бештар сохт. Яке аз асарҳои аввалин, ки дар он сохтори матн баррасӣ
мешуд, ин асари адабиётшиноси рус В.Я. Пропп дониста мешавад, ки бо
номи "Морфология сказки” дар солҳои 20-уми садаи бист рӯйи кор омад
[Пропп, 1928,152].
Бояд махсус қайд кард, ки ғояи муносибати махсуси илмӣ аз нигоҳи
забоншиносӣ барои таҳлил ва тафсири маҷмӯи ҷумла ва робитаи байни
ҳамдигарии ҷумлаҳо барои эҷоди воҳидҳои нисбатан мураккабу
мураттаб дар асарҳои академик В.В. Виноградов ба назар мерасид. Дар
нигоштаҳои худ академик В.В. Виноградов саволҳоеро дар бораи ба
таври пурра омӯхта нашудани синтаксис ба миён меорад, ки ба маҷмӯи
ҷумлаҳо ва қонунҳои равобиту муносибатҳои онҳо асос ёфтааст.
Академик қайдҳои худро бо ин андешаҳои ҷолиб ба анҷом мерасонад:
дар баробари ҳамаи ин доираҳо ва соҳаҳои грамматика боз як бахши
комилан омӯхта нашудаи синтаксис ба миён омадааст, ки дар маркази он
масъалаи бунёди ягонагии синтаксикӣ боусулҳои стратификатсионӣ
мавҷуд аст ва синтагмаҳо ҳамчун маҷмӯи воҳидҳои ниҳоии синтаксис
дар сохтори мураккаб

пайваст шудаанд. Системаи синтаксис ва

назарияи

таълимоти

синтагма

ва

сохтори

ягонагии

мураккаби

синтаксисиро дар сабкҳои гуногуни забони адабии рус ба таври гуногун
дар бар мегирад» [Виноградов, 1947, 765].
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Профессор Б. Камолиддинов дар таърифи матн ба таври зайл
андешаи худро иброз менамояд, ки: «...матн нисбат ба ҷумлаҳои
мураккаб ва ҳатто ҷумлаҳои мураккаби пайвасту тобеи сертаркиб ва
омехта аз лиҳози дар бар гирифтани воҳидҳои иртиботии наҳв
бузургтарин буда, аз ҷиҳати сохтори маъноию грамматикӣ ва воситаҳои
алоқаи ҷузъҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Дар воқеъ, матн ё текст (аз
калимаи юнонии текстум) як порчаи яклухти матоъро мемонад, ки
қисматҳои

он

бо

ресмони

тору

пуд

ба

ҳам

васл

шудаанд.»

[Камолиддинов, 2010,130].
Ҳамин тавр, дар нимаи дуюми садаи XX ба майдони илми
забоншиносӣ воҳиди махсус ва нисбатан мураккаби наҳвӣ, яъне матн
ворид гардида, мавриди таҳқиқу баррасӣ ва баҳсу мунозираҳои тӯлонӣ
гардид. Аз нуқтаи назари забоншиносии муосир бо назардошти
заминаҳои муосири методологӣ таҳқиқ ва таҳлил кардани матн, пеш аз
ҳама, ба олимони Ғарб ва собиқ шӯравӣ тааллуқ дорад. Дар ин росто
метавон гуфт, ки асарҳои П. Хартман (1968), Х. Изенберг (1970), Р.
Харвег (1978), З. Шмидт (1978), А.М.Пешковский (1948), Н. А. Поспелов
(1948), Г.А. Золотова (1954), И.А. Фигуровский (1969), Г.М. Николаева
(1970), М. Лотман (1972), И.Р. Галперин (1973), Г.Я. Солганик (1973), С.
Жажа (1979), Г.В. Колшанский (1980), Л.М. Лосева (1980), О.И.
Москалская (1981), З. Тураева (1986), Е.В. Жанжакова (1990), Н.М,
Шанский (1990), М.Н. Кожина (1996), В.Г. Костомаров (2001), С.
Валгина (2004) дар ташаккул ва ривоҷу равнақи риштаи нави
забоншиносии муосир таҳти унвони лингвистикаи матн хизмати сазовор
намуданд. Ба туфайли тадқиқоти зиёди онҳо моҳияти илми мазкур
муайян карда шуда, паҳлуҳои зиёди он ба ҷодаи таҳқиқ расида, самтҳои
ояндаи омӯзиши матн нишон дода шуд. Фикру ақидаҳои олимонро оид
ба масъалаи мазкур ба инобат гирифта, ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки матн воҳиди махсуси яклухт ва комил аст, ки дорои мазмуни
ягона буда, дар илми забоншиносии муосир категория ва нишонаҳои
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маъноиву услубӣ ва корбурдиву синтаксисӣ буда, бо тарзу роҳҳо ва
воситаю омилҳои ба худ хос ташаккул меёбад. Дар ин бора дар
таҳқиқоти махсуси муҳаққиқони тоҷик чун Б. Камолиддинов, Ф.
Зикриёев, З. Мухторов, М. Набиҷонова андешаҳои заруриву арзишманд
баён гардидааст [Зикриёев, 2003, 116 - 119].
Дар ин маврид танҳо бояд зикр намуд, ки масъалаи матн дар
забоншиносии муосир чи дар сатҳи забоншиносии тоҷик ва чи дар сатҳи
забоншиносии ҷаҳонӣ бешакку тардиде дар радаҳои аввал қарор дорад.
Матн, ҳамчун воҳиди нутқ, як маҷмӯи ба ҳам алоқаманд ва
марбути вожагон, ибораву таркибҳо ва ҷумлаҳои ҷудогона мебошад.
Ҳамакнун истилоҳи «матн» аз нигоҳи аксари муҳаққиқон, дар шакли як
мафҳум ва воҳиди «алоқаманд», як маҷмӯи воҳидҳои таркибии забон ва
иттилоот фаҳмида мешавад. Аз тарафи дигар, истилоҳи “матн” барои
ифодаи низоми нисбатан маҳдуди унсурҳои забон дар таркиби як воҳиди
яклухту ягона ва аз нигоҳи синтаксис ва мантиқ ҳам пайванд истифода
мешавад. Чунин ягонагӣ дар натиҷаи ба таври мураттаб ва паиҳам сурат
гирифтани раванди нутқ, ки иборат аз ҷумлаҳои бо ҳам алоқаманду
ҳамнишин аст, ба миён меояд. Гуфтор ё нутқи суратгирифта дар навбати
худ воҳиди олии синтаксисиро ташкил менамояд ва сохтору маънои
яклухт дорад ва дар баробари ин метавонад бо тамом шудани фикри том
анҷом пазирад. Чунончи, дар ду

матни зерин аз “Авасто”, ки дар

ситоиши об бахшида шудаанд, аз силсилаи ҷумлаҳои аз лиҳози ифодаи
маъно бо ҳам иртиботдошта фароҳам омада, матнҳои мукаммалро
ташкил намуданд:
Эй Амшоспандон!
Пораҳои “Ҳафт” – ҳотро меситоем.
Обҳои чашма [сорон] - меситоем.
Обҳои гузаргоҳҳоро меситоем.
Бо ҳам пайвастагиҳои роҳ [ҳо] –ро меситоем.
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Кўҳҳои обрезонро меситоем.
Дарёчаҳои обзойро меситоем.
Киштзорҳои судбахши гандумро меситоем.
Нигоҳдору офаридгорро меситоем.
Маздо ва Зардуштро меситоем.
Оби равону мурғи парронро меситоем.
***
Эй обҳои нек! Эй беҳтарин офаридагони Маздо!
Об аз они бадандеш мабод!
Об аз они бадгуфтор мабод!
Об аз они бадкирдор мабод!
Об аз они дуждин мабод!
Дўстозор, муғозор, ҳамсояозор ва хонаводаозор мабод!
Об аз они онон, ки ашаванонро зиён расонанд, аз они онон, ки
тани моро, ки касеро осеб написандем, газанд расонанд, мабод! [Авасто,
201, 166-167, 184; Кабиров, 2005].
Тавре ки аён аст, дар ҳамбастагиву яклухтӣ ва дар маҷмўъ
ҳамнишинии шакливу мантиқии матнҳо вожаи “об” мавқеи асосӣ дорад.
Натиҷаи таҳқиқоти гуногун нишон медиҳад, ки дар нигоштаҳои
гуногуни илмӣ вижагиҳои мутафарриқаи матн мавриди таҳлил қарор
дода шудааст. Дар ин росто гуфтан мумкин аст, ки ҳамнишинии ҷузъҳои
таркибии матн низ аз масъалаҳои мубрами илмӣ ба шумор меравад, ки
таҳқиқоти махсусу ҷудогонаро тақозои менамояд. Мубрамияти таҳқиқи
мукаммали матнро муҳаққиқи ин бахши забон профессор Ф. Зикриёев
низ таъкид менамояд, ки: “Акнун лозим меояд, ки қонуну қоидаҳои
маҷмаъ гардидани чанд ҷумла дар дохили як матни мураттаб – нутқи
комилу муфассал ва болиғу муфассаҳ, инчунин ба майдони илм
баромадани қонунияти созмонёбӣ ва таркиббандии матн, ниҳоят,
сохтори маъноии он мавриди таҳлили илмӣ қарор гирад ва муайян карда
шавад.” [Зикриёев, 2003, 54].
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Ҳамнишинии матнро метавон дар вижагиҳои хоси худи матн дид, ки
онҳоро ба тартиби мушаххас баррасӣ намудан мумкин аст. Аввалан,
матн худ маҷмӯи ҳамон ҳамнишиниҳое аст, ки мо қаблан дар қисматҳои
дигари забон мушоҳида намудем. Яъне ҳамнишинии овозу морфемаву
вожагон, таъбироту ибораву ҷумлаҳо дар маҷмуъ матнеро созмон
медиҳанд, ки он низ метавонад ба матнҳои дигари ҳамгун мутаносиб ва
ҳамнишин бошанд.
Чунончи, агар дар ин ё он асари калонҳаҷм, ки маҷмӯи матнҳои зиёд
аст, мо наметавонем матнҳои аз нигоҳи мазмуну услуб ва истифодаи
вожагону истилоҳоти комилан аз ҳам дурро дар таркиби як асари ягона
тасаввур намоем. Барои мисол матни аз нигоҳи услуби бадеӣ эҷод
гардида, ҳарчанд ки дар як мавзуъ, вобаста ба як мафҳум таҳияшуда
бошад, бо матни бо услуби илмӣ таҳиягардида наметавонад, дар таркиби
як асари ягона матраҳ шавад. Чунончи, дар мисоли матнҳои зерин, ки
аввалӣ дар «Энсиклопедияи советии тоҷик», ки соли 1988 ба табъ
расидааст, номвожаи «Хатлон» бо муодилҳои «Хуталон», «Хаталон» ба
таври зайл шарҳу тавзеҳ ёфтааст:
«Хуталон,

Хатлон,

Хаталон,

номи

таърихии

водии

Кӯлоб.

“Хуталон” бори аввал дар сарчашмаҳои хитоии асрҳои 5-6 мелодӣ ёдоварӣ
шудааст. Муқаддасӣ Хуталонро мамлакати Ҳайтолиён донистааст.
Хуталон дар асрҳои 7-11 яке аз вилоятҳои калонтарини Мовароуннаҳр буд.
Бино ба маълумоти географҳои асрҳои 10-12 мавзеъҳои Мунк, Бик,
Тамлиот, Парғар, Андичароғ, Ҳулбук, Ковбанҷ, Барсариғ, Сикандарава
Ҷазонба Хуталон мутааллиқ буданд. Вахш (бо шохаҳои Ливканду
Ҳаловард) ва рустои Қубодиён низ ба Хуталон дохил будаанд.
Хуталон таърихи куҳан дорад. Олотҳои сангии аз ноҳияи Ховалинг
ёфташуда гувоҳӣ медиҳанд, ки одамон кариб 800 ҳазор сол муқаддам дар ин
сарзамин маскун будаанд. Дар асри биринҷӣ дар бисёр ноҳияҳои Хуталон
деҳаҳо ба вуҷуд омадаанд....» [Э С Т, 1987, 45].
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Дар баробари ин дар матни услуби бадеӣ бо тасвиру обуранги
махсуси бадеӣ ва бо истифода аз ҳунари суханвариву санъати бадеӣ ба
гунаи дигар тасвир ёфтааст ва онро мо дар мисоли як пора шеъри
маъруфи дорои таърихи беш аз ҳазорсола мебинем ва он эҷодиёти
шифоҳии мардум буда, ки аз услуби илмӣ ва коргузорию илмии оммавӣ
низ бо вижагиҳои худ фарқ мекунад:
Аз Хуталон омадия,
Ба рӯ табоҳ омадия,
Овор боз омадия,
Хушку низор омадия.
Чунончи мебинем, истифодаи ин пораи шеъриро дар матнҳои
услуби илмӣ ва илмии оммавӣ ва ҳатто то андозае дар услуби коргузорӣ
ҳамчун далел бар ҳодисае овардан мумкин аст, аммо баръакс матнҳои
нутқи илмӣ ва ё коргузориро ҳамчун ҷузъи ҳамнишин дар матни услуби
гуфтугӯйӣ истифода кардан имконнопазир аст.
Ҳамчунин

дар

маводи

аз

манобеи

иттилоотии

интернет

дастрасшуда ин номвожа аз рӯйи муодили дигари худ, яъне «Хуттал»
чунин тавзеҳ ёфтааст: «Хуттал - мулкест дар водии байни дарёи Вахш ва
Панҷ бо шаҳрҳо ибостонии Хулбук ва Мунк. Дар асри IX ба ҳайати
Хуттал мулкҳои Қубодиён, Вишгирд ва Вахш тобеъ буданд. Яке аз
мулкҳои пуриқтидори Тахористон – Хуттал, яъне Хатлон буд. Дар
Хатлон асрҳои VII-VIII намояндагониашро қавми маҳаллӣ ҳукмронӣ
мекарданд. Номи яке аз шоҳон, баризояти Табарӣ, Ассабол буда аст, ки
шояд номи туркӣ бошад. Он дар сарчашмаҳои хитоӣ дар шакли Шаболо
омадааст. Аз маълумоти маъхазҳои таърихӣ бармеояд, ки волии Хатлон
то 50 ҳазор лашкар доштааст. Чунин миқдори лашкарро ҳокимони Шумон,
Қабодиён, Шуғнону Вахон низ доштаанд» [ru.wikipedia. Хуттал (санаи
воридшавӣ: 04.11.2019)].
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Бояд ин нукта низ зикр шавад, ки дар матнҳое, ки хусусияти илмию
оммавӣ ва иттилоотиву таърихӣ доранд, муаллиф бо истифода аз ҳунари
эҷодии худ ин гуна матнҳоро метавонад дар як вақт дар доираи як матни
комили хусусияти энсиклопедидошта дар ҳамбастагӣ оварад ва ин гуна
матнҳоро матнҳои энсиклопедӣ номидан мумкин аст.
Ҳамчунин

матнҳо бо дарназардошти

ҳамдигар ҳамнишин

мешаванд ва инро гуфтан

жанри ҷудогона бо
мумкин аст, ки дар

жанри ягона ва бо услуби ягона таҳия шудани матн аломатҳои вижаи
матнро чун пайдарҳамӣ, алоқамандӣ ва ягонагӣ басо равшану ошкоро
нишон медиҳад. Яъне агар ҳатто аз нигоҳи жанр низ матн дар шаклҳои
гуногун таҳия шуда бошад ва дар ҳолати ба як мавзуъ ва ба як масъала
бахшида шудани онҳо ҳам наметавонад дар ҳар маврид ҳамнишин
бошад. Чунончи:
«Тоҷикистон – сарзамини камзамини кӯҳсор,
То зи файзи дилкушодиҳои фарзандони худ
Боз паҳновар шавад,
То зи ҳусни духтарони бениқобаш
Боз зеботар шавад,
Ман ба роҳи инқилоб афтодаам,
Дар замин аз Офтоб афтодаам.
То Бухорои шариф аз зодгоҳи инқилоб–
Аз Петербург Аҳмади Дониш насими асри нав овардааст.
Корвони маърифатро сорбонӣ кардааст,
З-иҷтимое мардумонро тарҷумонӣ кардааст.
Ман зи оби рӯю оби чашми бобоёни худ дарёдилам,
Ман чу рӯдам, шодию ғам–соҳилам.
Пайраҳи ман ҳамчу шогирде, ки таъзим оварад бар устод,
Сар ба пои шоҳраҳ бинҳодааст.
Ҳамчу тифле, ки бидорад аз бари домони модар,
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Аз бари домони шаҳраҳ дошта, дар пойи ӯ афтодааст.
Дар ду чашмам нодамида субҳҳост,
Дар насибам носипарда роҳҳост.
Дар дилам сад ишқи новарзидааст,
Дар раҳам сад дидаи раҳ дидааст.
Дар сурудам накҳати гулбодҳост,
Дар ниҳодам қудрати бунёдҳост.
Ман ба дӯши ин замину ин замин бар дӯши ман,
Ман дар оғӯши ҷаҳону ӯст дар оғӯши ман.
Чатри гардун – чодари ман,
Ҳарситора–хоҳари ман,
Рӯди Ҷайҳун–хотири ман,
КӯҳҳоиТоҷикистон – ҳайкалиман»(Лоиқ Шералӣ, 2008,74).

Дар муқоиса матни дигареро метавон овард, ки аз нигоҳи услуб
бо вижагиҳои ба худ хос ироа шудааст:
«ТОҶИКИСТОН. Республикаи советии сотсиалистии Тоҷикистон,
14 октябри 1924 чун республикаи автономӣ дар ҳайати Республикаи
советии сотсиалистии Узбекистон таъсис ёфт: аз 16 октябри 1929
Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон аз 15 декабри 1929 дар
ҳайати СССР. Тоҷикистон дар ҷаҳони шарқи Осиёи Миёна воқеъ гашта,
дар ҷануб бо Афғонистон ва дар шарқ бо Хитой ҳамсарҳад аст. Масоҳати
Тоҷикистон 143,1 ҳазоркм2 Аҳолиаш 4 648 ҳазор нафар (1 январи 1986).
Тоҷикистон

вилоятҳои

Ленинобод,

Кўлоб,

Қурғонтеппа

вилояти

Автономии Бадахшони Кӯҳӣва 44 райони маъмуриро дар бар мегирад. 18
шаҳр ва 49 посёлкаҳои типи шаҳр дорад. Пойтахташ шаҳри Душанбе
(аҳолиаш 565 ҳазор нафар, 1986).
Сохти давлатӣ. Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон–
давлати сотсиалистии коргарон ва деҳқонон, республикаи иттифоқии
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советии сотсиалистӣ дар ҳайати СССР. Конститутсияи ҷории РСС
Тоҷикистон 14 апрели 1978 қабул шудааст. Органи олии ҳокимияти
давлатӣ, Совети олии якпалатагии ССР Тоҷикистон мебошад, ки ба
муҳлати 4 сол интихоб мешавад. Дар давраи сессияҳои байни Совети Олӣ
органи олии

ҳокимияти давлатӣ Президиуми

Совети

Олии РСС

Тоҷикистонаст, ки ба фаъолияти вазоратҳо, комитетҳои давлатӣ
роҳбари менамояд. Органҳои ҳокимияти маҳаллӣ Совети депутатҳои
халқии вилоятӣ, районӣ, шаҳрӣ, посёлкавӣ ва қишлоқӣ мебошанд. Органи
олии судии Тоҷикистон Суди олии Республика мебошад, ки онро Совети
Олӣ ба муҳлати 5 сол нтиҳоб мекунад; дар ҳайати 2 коллегияи судӣ (оид ба
корҳои гражданӣ ва ҷиноятӣ) ва Плениума мал мекунад. Ба ӯ айразиндар
Президиуми Суди олӣ ташкил дода шудааст. Прокурори РСС Тоҷикистон
аз тарафи Прокурори генералии СССР ба муҳлати 5 сол таъин карда
мешавад.» [ЭСС,1987, 394].
Ҳамчунин дар сомонаи интернетии википедия, ки хусусияти
энсиклопедиву иттилоотӣ дорад, номвожаи «Тоҷикистон» дар шакли
зерин тавзеҳ ёфтааст:
«Тоҷикистон (форсӣ: — )تاجیکستانкишваре дар Осиёи Марказӣ аст.
Номи расмии кишвар ҶумҳурииТоҷикистон (форсӣ:  )جمهوری تاجیکستانва
пойтахташ шаҳри Душанбе аст. Тоҷикистон дар шимолу ғарб бо
Ӯзбекистон (1161 км), дар шимолу шарқ бо Қирғизистон (870 км), дар
шарқ бо Чин (414 км) ва дар ҷануб бо Афғонистон (1206 км) марз дорад.
Марзҳои Тоҷикистон бисёр печдор буда дар тӯли чандин аср ташаккул
ёфтаанд. Марзи Тоҷикистон бо Афғонистон соли 1885 таъйин шудааст ва
он аз рӯдҳои Панҷ ва Омударё мегузарад. Тоҷикистон кишвари кӯҳсор ва
пурбориш аст ва манобеъи фаровони зеризаминиву об дорад. Ин кишвар ба
дарёҳои озод дастрас надорад.
Паҳноварии ин кишвар 142 600 км² (93-ум дар ҷаҳон) аст ва бино бар
додаҳои саршумории январи соли 2018 дар Тоҷикистон 8 931 200 нафар тан
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бошанда буд, ки дар шаҳрҳо 2 354 200 нафар ва деҳот 6 577 000 нафар
зиндагӣ доштаанд. Тибқи иттилои Агентии омори назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бозҳисобкунии аҳолӣ оид ба муайян намудани санаи
таваллуди шаҳрванде, ки аҳолииҶумҳурии Тоҷикистонро ба 9 миллион
мерасонад, 26 майи соли 2018 муқаррар карда шуд.» [ru.wikipedia. Хуттал
(санаи воридшавӣ: 04.11.2019)].
Ду матни ахир метавонанд ҷузъҳои ҳамнишини ҳамдигарро дошта
бошанд, чун ба услуби илмии оммавӣ хосанд ва фарқи онҳо дар он аст,
ки яке дар маводи интишории типографӣ ва дигарӣ дар саҳифаи
иттилоотии интернетӣ мунташир гардидааст.
Ҳамин тавр, дар ин қисмати рисола мо ба нуктаҳои нисбатан
муҳими ин масъала таваҷҷуҳ намуда, ҳамон нуктаро ҳадафи аслии худ
қарор додем, ки муҳиммияти илмии ҳамнишинии ҷузъҳои таркибии матн
дар оянда дар доираи таҳқиқоти монографӣ мавриди пажуҳиши
нисбатан густардаи таҳқиқ қарор гирад. Дар мавриди ҳамнишинии
ҷузъҳои таркибии матн метавон тамоми ҷузъиёти таркибии онро дар
низоми ҳамнишинӣ таҳлилу таҳқиқ намуд, ки шурўъ аз вожагон то
ибораву ҷумла ва банди синтаксисиву сархат метавонанд ба доираи
пажуҳиш фаро гирифта шаванд. Барои мисол, агар ба матни зерин
таваҷҷуҳ намоем, дақиқан мушоҳида менамоем, ки то чӣ андоза
ҳамнишинӣ ва робитаи маъноиву сохтории ҷузъҳои таркибии матн дида
мешавад, ки номураттаб истифода шудани яке аз ҷузъҳо метавонад ба
маънои тому комил ва сохтори мукаммалу яклухти матн таъсири худро
дошта бошад. Масалан, устод С. Айнӣ дар асари барҷастаи худ
“Ёддоштҳо” ҳавлии хонаводаи худро дар деҳаи Соктаре тасвир
намудааст, ки тамоми вожагон ва таъбироту ҷумлаҳои матн ҳам дар
бобати ба масъалаи умумӣ, яъне марбут ба мавзуъ ва ҳам дар робитаи
байни ҳам дигарии

устувор ва мантиқан пайдарпай
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қарор дода

шудаанд, ки ин аз қобилияти сухангустариву сухандонӣ ва донистани
қавоиди забони модарии худ шаҳодат медиҳад:
“Ҳавлии мо дар Соктаре дар тарафи шимоли масҷиди ин деҳа воқеъ
шуда буд. Аз тарафи ғарби масҷид бо тангкўчае, ки аз кўчаи калони деҳа
ҷудо мегардид, ба он рафта мешуд. Тарафи шарқи ин тангкўчаро мактаб,
масҷид ва чорбоғи вай ва тарафи ғарбиашро як ҳавлии калон, ки даромадаш
аз кўчаи калон буд, иҳота мекард.
Дар охири ин тангкўча ба тарафи ғарб дар як гардишгоҳ якчанд ҳавлӣ
бошад ҳам, дарвозаи ҳавлии мо рост ба тангкўча нигоҳ карда меистод.
Аммо он ҳавлӣ махсуси хонадони мо набуда, дар як доираи васеъ ҳамаи
хешутаборон ҷойгир шуда буданд ва ҳар кадом қисме аз ин доираро соҳибӣ
менамуданд.
Бари ин ҳавлӣ аз ғарб ба шарқ тахминан 150 метр буда, дарозиаш аз
ҷануб ба шарқ тахминан дусад метр меомад. Ин масоҳат ба чор қисм
тақсим ёфта, қисми якум, ки ба даромади дарвоза рост меомад, аз они мо
буда, се қисми дигараш, ки дар тарафи шарқи мо буд, ба амак ва
амакбачаҳои падарам тааллуқ дошт.
Ин ҳавлӣ, ё ин ки ҳавлиҳо аз тарафи ҷануб бо як деворчаи якунимпохсагӣ
аз чорбоғи масҷид ҷудо шуда, аз тарафи шарқ ва ғарб бо деворҳои ҳамсоя
иҳота ёфта буд, тарафи шимолаш бо деворҳои дупохсагӣ аз ёбон ҷудо
мешуд ва дар пеши ҳар қисми ин ҳавлиҳо ба тарафи ёбон роҳи баромад ҳам
буд.
Дар вақтҳое, ки ман аввалин бор ба ёд гирифтаам, дар ҳавлии даруни мо
як хонаи чўбкории кўҳна барои нишаст ва як хоначаи хишти хом барои
дукони бофандагӣ буд.
Аз тарафи шарқ ҳамсояи бевоситаи мо амаки падарам буда, дар
вақтҳое, ки ман дар ёд дорам, ўро «90 сол умр дорад» мегуфтанд. Ў дар
ҳавлии дарун як хонаи фарсуда дошт, ки дар вай зани писараш менишаст ва
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дар ҳавлии берун як меҳмонхонаи чоркунҷаи миёнсутундори масҷидшакл
дошт, ки дар вай худаш истиқомат мекард...
Дар тарафи шарқи амаки падарам як кампир буд, ки ўро «Тўтапошшо»
мегуфтанд. Номи аслии ўро ман намедонам ва ҳар кас, ки ин унвони
пуртантанаро мешунид, гумон мекард, ки он зан бояд як зани
соҳибҳашамат буда, куртаҳои шоҳиро болои ҳам пўшида, бар болои чандин
қабат кўрпача нишаста, хизматгоронро кор мефармуда бошад. Аммо дар
ҳақиқат ин тавр набуд. Дар тани ў як курта-лозимии ҳазорямоқ буда, аз
асбоби хона танҳо як пўстаки кўҳнаи пашмаш рехта, як намадчаи дарида,
як кўрпа ва чанд лўла-болиши чағбуташ намоёншуда дошт...
Дар қисми охирини ин ҳавлӣ дар тарафи шарқ писари амаки падарам
зиндагонӣ мекард. Дар вақтҳое, ки ман ёд дорам, ў тахминан 50-сола буда,
устои дурудгари бисёр ҳунарманд буд. Мегуфтанд, ки дар ҳунари
чўбтарошӣ ва кандакорӣ дар Бухоро ҳам монандаш кам ёфт мешуд. Номи
ў Ҳидоятхоҷа бошад ҳам, ба сабаби устои ҳунарманд буданаш, мардум ўро
Устохоҷа мегуфтанд. Ў соҳиби хату савод буд ва ба мардум забони хуш
ва муомилаи нек дошт.
Ў ду писар дошт, ки аз зани собиқаш таваллуд ёфта буданд, писари
калонаш Сайидакбар ном дошта, бо акаи ман ҳамсол ва дар пеши хатиби
деҳа дарс мехонд, писари дуюмаш Икромхоҷа ном дошта, кўрсавод буд ва
ба кор ҳои падараш ёрӣ медод” [Айнӣ С, 1962, 42].
Чунонки мебинем, вожагон аз нигоҳи таносуби сухан басо бо
ҳамдигар ҳамнишин ва аз нигоҳи маънову услуб ва ифодаи мафҳумҳои
марбут ба мавзуъ оварда шудаанд. Яъне чун сухан аз ҳавлӣ меравад, пас
вобаста ба он вожагони деҳа, кӯча, тараф, ҳамсоя, хона, шарқ, шимол,
ғарб ва амсоли ин оварда шудааст.
Чун муаллиф аз ҳамсоягон сухан меоварад, номи онҳоро зикр намуда,
пасон тарзу тартиби зиндагонии эшон, вазъу ҳолатҳои гуногуни
зиндагии онҳоро зикр мекунад ва бо ҳамин роҳ фазои иттилооти марбут
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ба ҳавлӣ ва ҳамсоягон, шароити зисти онҳо ва дару мумфазои зиндагии
худро дарҳавлӣ ва дар миёни ҳамсоягон хеле ба тартиби ҷолиб ва
муассир тасвир менамояд.
Дар баробари ин нуктаи бисёр муҳим дар матни устод С. Айнӣ ҳамин
аст, ки пас аз сархатти вобаста ба қисматҳои ҷудогонаи ҳавлӣ
навиштааш бо усули фароматн, яъне гипертекст, ки матнро бо роҳи
иловаи тавзеҳоти қисматҳои ҷудогона боз ҳамгустариш медиҳад, ҳамон
сархатҳоро фарохноӣ бахшидааст. Чунончи, пас аз сархате, ки бо
таъбироти “Аз тарафи шарқ ҳамсояи бевоситаи мо амаки падарам...”
шурўъ мешавад, боз ҳамин сархат ба тартиби зайл густариш дода
шудааст ва дар ҷараёни густариши ҳамин сархат боз ҳамон ҳамнишинии
байни ҷузъҳо ва мазмуну мундариҷаи умумии матн хеле устувор,
мантиқан пай дар пай ва пайваста риоя шудааст:
“Ин куҳансол, ки Абдуллохоҷа ном дошт, дар вақтҳои аввал дурудгар
буда, камтар замин ҳам доштааст. Аммо писараш ноқобил ва сарсаригард
шуда, на дар замин ва на дар дурудгарӣ кор накардааст. Вақте ки худи ў
пир шуда аз кор баромадааст, падар ва писар заминро фурўхта хўрдаанд.
Дар вақтҳое, ки ман ёд дорам, ин бечора ҳеҷ даромад надошт ва таоми ўро
хешони дигар медоданд. Ў дар меҳмонхона менишаст ва ба касе чизе
намегуфт, бар рўи суффа фақат барои қазои ҳоҷат ва таҳорат
мебаромад.
Аммо писараш деҳ ба деҳ мегашт. Ў хату савод дошт. Мегуфтанд, ки
ў дуохонӣ карда мегардад. Маълум буд, ки ў дар ин кори бемеҳнат ҳам
сиёдуқ буда, кораш пеш намерафт. Дар ҳар 15 - 20 рўз як бор ба хонааш
меомад, аммо хўрокворие, ки дар ҳар омадан меовард, ба занаш ва
хоҳарзодаи худаш, ки бо занаш меистод, намерасид ва ба падараш чизе
намедод, падарам ўро «фосиқи маҳрум» номида буд.
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Номи ин одам Иброҳимхоҷа буд. Боре падарам ўро барои ба падараш
нигоҳубин накарданаш бисёр таъна ва туфу лаънат кард ва дар охири
суханаш ба ў гуфт:
- Агар Иброҳим пайғамбар барои ризои Худо писарашро қурбон карда
бошад, ту барои танбалиат падаратро қурбон кардӣ. Ҳайф ба ту ва
лаънати олам ба ту!
Аммо ў дар ҷавоби ин ҳама суханҳои талх заҳрхандае кард ва харашро
савор шуда ба сарсаригардиаш баромада рафт” (Айнӣ С, 1962, 44).
Пас аз сархатте, ки бо ҷумлаи “Дар тарафи шарқи амаки падарам як
кампир буд, ки ўро «Тўтапошшо» мегуфтанд”, шурўъ мешавад, бо усули
фароматн тавзеҳоти зерин оварда шудааст, ки он ҳам аз нигоҳи
ҳамнишинӣ ва пай дар пайии ҷузъҳои таркибӣ басо мураттаб ва
ҳамоҳангу мукаммал оварда шудааст:
“Умри ўро аз ҳаштод боло мегуфтанд, қадаш чунон хам шуда буд, ки
агар менишаст, сари синааш бар рўи зонуяш қариб мерасид, роҳ рафтан ва
нишастан барои ў душвор буд. Бинобар ин ў ҳамеша рўйнокӣ мехобид,
чунонки дар зери сараш болишҳоро баланд мегузошт, инчунин дар зери
ронҳояш ҳам болишҳои баланд мениҳод ва ба ин тарз мувозанаи қомати
хамгаштаи худро дар вақти хобидан нигоҳ медошт.
Ин зани Абдулқуддусхоҷа ном амаки падарам буд, ки ў кайҳо мурда
рафта будааст. Ин зан Шарофхоҷа ном писар дошт, ки вай ҳам коргурез
буд. Баъд аз мурдани падараш замини ба мерос мондаро фурўхта
хўрдааст, пас аз он ба тарафҳои Қаршӣ рафтааст, ки дар он ҷо ҳам
хешовандони мо будаанд. Маълум мешуд, ки Шарофхоҷа дар Қаршӣ ҳам
ғайр аз сарсаригардӣ кори дигаре надоштааст, дар ҳар сол як бор барои
дидани модараш меомад ва чизе, ки меовард, дар рўзҳои худаш дар ин ҷо
будан, ки аз 15 – 20 рўз зиёд набуд, тамом мешуд. Баъд аз баромада
рафтани ў нафақаи Тўтапошшоро хешон ва ҳамсоягон медоданд.” [с. 45].1
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Дар қисмати охири матне, ки ба ҳавлии нависанда дар деҳаи Соктаре
бахшида шудааст, сухан дар бораи вазъи зиндагӣ ва тарзу тартиби ҳаёти
хонаводагии писари амаки худ дар шакли мухтасар маълумот медиҳад.
Сархатти мазкур бо ҷумлаи “Дар қисми охирини ин ҳавлӣ дар тарафи
шарқ писари амаки падарам зиндагонӣ мекард”, шурўъ гардида, баъдан
бо усули тавзеҳоти фароматнӣ маълумот дар бораи фарзандони писари
амаки муаллиф оварда мешавад, ки чунин аст:
“Ў ду писар дошт, ки аз зани собиқаш таваллуд ёфта буданд, писари
калонаш Сайидакбар ном дошта, бо акаи ман ҳамсол ва дар пеши хатиби
деҳа дарс мехонд, писари дуюмаш Икромхоҷа ном дошта, кўрсавод буд ва
ба корҳои падараш ёрӣ медод.
Устохоҷа, баъд аз мурдани зани аввалинаш зани дуюм гирифта буд, ки
аз ин ду духтар дошт. Духтарҳояш хурдсол буданд, занаш ҷавон ва аз
хоҷагони хатчагӣ буда, хеле калонгир буд, ғайр аз пухтупаз ба дигар кор
даст намезад. Зардолуҳо рехта нобуд шуда мерафтанд, аммо ў ғундошта
намехушконид.
Устохоҷа ҳарчанд ҳунарманд бошад ва аз кори касон кам фориғ шавад
ҳам, рўзгораш аз рўзгори мо беҳтар набуд, бо вуҷуди ин ба Абдуллохоҷа ва
Тўтапошшо ёриро дареғ намедошт.” (Айнӣ С, 1962,45).
Дар баробари он ки тамоми сархатҳо ва бандҳои сархатти матн бо
ҳамдигар чи аз нигоҳи услуб ва чи аз нигоҳи вижагиҳои мухобиротиву
маъноӣ ва сохторӣ бо ҳамдигар ҳамоҳангу ҳамнишинанд, боз ин матнро
мо метавонем, аз нигоҳи корбурд ва муаррифии иттилоот ба
матнпораҳои ҳамнишин ва ҳамгун тасниф намоем. Агар ба вижагиҳои
корбурди матн ва ироаи маълумот таваҷҷуҳ намоем, матни мавриди
таҳқиқи мо аз ду гунаи матн пораҳои ҳамвазну ҳамгун ва умуман
ҳамнишин иборат аст. Гунаи аввали матнпораҳо маълумот дар бораи
мафҳуми “ҳавлӣ” буда, матнпораҳои навъи дуюм маълумотро дар бораи
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ҳамсояҳои дар атрофи ҳамон ҳавлӣ ҷойгирифта фаро мегирад. Мо ин
гурӯҳи матнпораҳоро бо ифодаи рангҳои сабз ва зард дар зер меорем:
Ҳавлии мо дар Соктаре дар тарафи шимоли масҷиди ин деҳа воқеъ
шуда буд. Аз тарафи ғарби масҷид бо тангкўчае, ки аз кўчаи калони деҳа
ҷудо мегардид, ба он рафта мешуд. Тарафи шарқи ин тангкўчаро мактаб,
масҷид ва чорбоғи вай ва тарафи ғарбиашро як ҳавлии калон, ки
даромадаш аз кўчаи калон буд, иҳота мекард.
Дар охири ин тангкўча ба тарафи ғарб дар як гардишгоҳ якчанд ҳавлӣ
бошад ҳам, дарвозаи ҳавлии мо рост ба тангкўча нигоҳ карда меистод.
Аммо он ҳавлӣ махсуси хонадони мо набуда, дар як доираи васеъ ҳамаи
хешу таборон ҷойгир шуда буданд ва ҳар кадом қисме аз ин доираро
соҳибӣ менамуданд.
Бари ин ҳавлӣ аз ғарб ба шарқ тахминан 150 метр буда, дарозиаш аз
ҷануб ба шарқ тахминан дусад метр меомад. Ин масоҳа ба чор қисм
тақсим ёфта, қисми якум, ки ба даромади дарвоза рост меомад, аз они мо
буда, се қисми дигараш, ки дар тарафи шарқи мо буд, ба амак ва
амакбачаҳои падарам тааллуқ дошт.
Ин ҳавлӣ, ё ин ки ҳавлиҳо аз тарафи ҷануб бо як деворчаи
якунимпосхагӣ аз чорбоғи масҷид ҷудо шуда, аз тарафи шарқ ва ғарб бо
деворҳои ҳамсоя иҳота ёфта буд, тарафи шимолаш бо деворҳои
дупохсагӣ аз ёбон ҷудо мешуд ва дар пеши ҳар қисми ин ҳавлиҳо ба
тарафи ёбон роҳи баромад ҳам буд.
Дар вақтҳое, ки ман аввалин бор ба ёд гирифтаам, дар ҳавлии даруни
мо як хонаи чўбкории кўҳна барои нишаст ва як хоначаи хишти хом
барои дукони бофандагӣ буд.
Аз тарафи шарқ ҳамсояи бевоситаи мо амаки падарам буда, дар
вақтҳое, ки ман дар ёд дорам, ўро «90 сол умр дорад» мегуфтанд. Ў дар
ҳавлии дарун як хонаи фарсуда дошт, ки дар вай зани писараш менишаст
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ва дар ҳавлии берун як меҳмонхонаи чоркунҷаи миёнсутундори
масҷидшакл дошт, ки дар вай худаш истиқомат мекард.
Ин куҳансол, ки Абдуллохоҷа ном дошт, дар вақтҳои аввал дурудгар
буда, камтар замин ҳам доштааст. Аммо писараш ноқобил ва
сарсаригард шуда, на дар замин ва на дар дурудгарӣ кор накардааст.
Вақте ки худи ў пир шуда аз кор баромадааст, падар ва писар заминро
фурўхта хўрдаанд. Дар вақтҳое, ки ман ёд дорам, ин бечора ҳеҷ даромад
надошт ва таоми ўро хешони дигар медоданд. Ў дар меҳмонхона
менишаст ва ба касе чизе намегуфт, бар рўи суффа фақат барои қазои
ҳоҷат ва таҳорат мебаромад.
Аммо писараш деҳ ба деҳ мегашт. Ў хату савод дошт. Мегуфтанд, ки ў
дуохонӣ карда мегардад. Маълум буд, ки ў дар ин кори бемеҳнат ҳам
сиёдуқ буда, кораш пеш намерафт. Дар ҳар 15 – 20 рўз як бор ба хонааш
меомад, аммо хўрокворие, ки дар ҳар омадан меовард, ба занаш ва
хоҳарзодаи худаш, ки бо занаш меистод, намерасид ва ба падараш чизе
намедод, падарам ўро «фосиқи маҳрум» номида буд.
Номи ин одам Иброҳимхоҷа буд. Боре падарам ўро барои ба падараш
нигоҳубин накарданаш бисёр таъна ва туфу лаънат кард ва дар охири
суханаш ба ў гуфт:
– Агар Иброҳим пайғамбар барои ризои Худо писарашро қурбон
карда бошад, ту барои танбалиат падаратро қурбон кардӣ. Ҳайф ба ту ва
лаънати олам ба ту!
Аммо ў дар ҷавоби ин ҳама суханҳои талх заҳрхандае кард ва харашро
савор шуда ба сарсаригардиаш баромада рафт.
Дар тарафи шарқи амаки падарам як кампир буд, ки ўро «Тўтапошшо»
мегуфтанд. Номи аслии ўро ман намедонам ва ҳар кас, ки ин унвони
пуртантанаро мешунид, гумон мекард, ки он зан бояд як зани
соҳибҳашамат буда, куртаҳои шоҳиро болои ҳам пўшида, бар болои
чандин қабат кўрпача нишаста, хизматгоронро кор мефармуда бошад.
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Аммо дар ҳақиқат ин тавр набуд. Дар тани ў як курта-лозимии
ҳазорямоқ буда, аз асбоби хона танҳо як пўстаки кўҳнаи пашмаш рехта,
як намадчаи дарида, як кўрпа ва чанд лўла-болиши чағбуташ
намоёншуда дошт.
Умри ўро аз ҳаштод боло мегуфтанд, қадаш чунон хам шуда буд, ки
агар менишаст, сари синааш бар рўи зонуяш қариб мерасид, роҳ рафтан
ва нишастан барои ў душвор буд. Бинобар ин ў ҳамеша рўйнокӣ
мехобид, чунонки дар зери сараш болишҳоро баланд мегузошт, инчунин
дар зери ронҳояш ҳам болишҳои баланд мениҳод ва ба ин тарз
мувозанаи қомати хамгаштаи худро дар вақти хобидан нигоҳ медошт.
Ин зани Абдулқуддусхоҷа ном амаки падарам буд, ки ў кайҳо мурда
рафта будааст. Ин зан Шарофхоҷа ном писар дошт, ки вай ҳам коргурез
буд. Баъд аз мурдани падараш замини ба мерос мондаро фурўхта
хўрдааст, пас аз он ба тарафҳои Қаршӣ рафтааст, ки дар он ҷо ҳам
хешовандони мо будаанд. Маълум мешуд, ки Шарофхоҷа дар Қаршӣ ҳам
ғайр аз сарсаригардӣ кори дигаре надоштааст, дар ҳар сол як бор барои
дидани модараш меомад ва чизе, ки меовард, дар рўзҳои худаш дар ин ҷо
будан, ки аз 15 – 20 рўз зиёд набуд, тамом мешуд. Баъд аз баромада
рафтани ў нафақаи Тўтапошшоро хешон ва ҳамсоягон медоданд.
Дар қисми охирини ин ҳавлӣ дар тарафи шарқ писари амаки падарам
зиндагонӣ мекард. Дар вақтҳое, ки ман ёд дорам, ў тахминан 50-сола
буда, устои дурудгари бисёр ҳунарманд буд. Мегуфтанд, ки дар ҳунари
чўбтарошӣ ва кандакорӣ дар Бухоро ҳам монандаш кам ёфт мешуд.
Номи ў Ҳидоятхоҷа бошад ҳам, ба сабаби устои ҳунарманд буданаш,
мардум ўро Устохоҷа мегуфтанд. Ў соҳиби хату савод буд ва ба мардум
забони хуш ва муомилаи нек дошт.
Ў ду писар дошт, ки аз зани собиқаш таваллуд ёфта буданд, писари
калонаш Сайидакбар ном дошта, бо акаи ман ҳамсол ва дар пеши хатиби
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деҳа дарс мехонд, писари дуюмаш Икромхоҷа ном дошта, кўрсавод буд
ва ба кор ҳои падараш ёрӣ медод.
Устохоҷа баъд аз мурдани зани аввалинаш зани дуюм гирифта буд, ки
аз ин ду духтар дошт. Духтарҳояш хурдсол буданд, занаш ҷавон ва аз
хоҷагони хатчагӣ буда, хеле калонгир буд, ғайр аз пухтупаз ба дигар кор
даст намезад. Зардолуҳо рехта нобуд шуда мерафтанд, аммо ў ғундошта
намехушконид.
Устохоҷа ҳарчанд ҳунарманд бошад ва аз кори касон кам фориғ шавад
ҳам, рўзгораш аз рўзгори мо беҳтар набуд, бо вуҷуди ин ба Абдуллохоҷа
ва Тўтапошшо ёриро дареғ намедошт”.
Умуман матни мавриди таҳқиқ аз сархатҳои зерин иборат аст, ки
таҳлилу баррасии онҳо аз нигоҳи ҳамнишинии ҷузъҳои таркибӣ хеле
ҷолибаст ва онҳоро бо чунин тартиб абстраксия, яъне дар шакли
таркибию имплитситивӣдар 17 сархат нишон додан мумкин аст:
1.

Ҳавлии мо дар Соктаре дар тарафи шимоли масҷиди ин деҳа воқеъ

шуда буд.
2.

Дар охири ин тангкўча ба тарафи ғарб дар як гардишгоҳ якчанд

ҳавлӣ...
3.

Бари ин ҳавлӣ аз ғарб ба шарқ тахминан 150 метр буда...

4.

Ин ҳавлӣ, ё ин ки ҳавлиҳо аз тарафи ҷануб бо як деворчаи

якунимпосхагӣ аз чорбоғи масҷид ҷудо шуда...
5.

Дар вақтҳое, ки ман аввалин бор ба ёд гирифтаам, дар ҳавлии

даруни мо як хонаи чўбкории кўҳна барои нишаст...
6.

Аз тарафи шарқ ҳамсояи бевоситаи мо амаки падарам буда…

7.

Ин куҳансол, ки Абдуллохоҷа ном дошт...

8.

Аммо писараш деҳ ба деҳ мегашт...

9.

Номи ин одам Иброҳимхоҷа буд...

10. Аммо ў дар ҷавоби ин ҳама суханҳои талх заҳрхандае кард...
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11. Дар тарафи шарқи амаки падарам як кампир буд, ки ўро
«Тўтапошшо» мегуфтанд.
12. Умри ўро аз ҳаштод боло мегуфтанд, қадаш чунон хам шуда буд...
13. Ин зани Абдулқуддусхоҷа ном амаки падарам буд...
14. Дар қисми охирини ин ҳавлӣ дар тарафи шарқ писари амаки
падарам зиндагонӣ мекард...
15. Ў ду писар дошт, ки аз зани собиқаш таваллуд ёфта буданд, писари
калонаш Сайидакбар ном дошта...
16. Устохоҷа баъд аз мурдани зани аввалинаш зани дуюм гирифта буд,
ки аз ин ду духтар дошт...
17. Устохоҷа ҳарчанд ҳунарманд бошад ва аз кори касон кам фориғ
шавад ҳам, рўзгораш аз рўзгори мо беҳтар набуд...
Нависанда то сархати 6 дар ҳамон мавзӯи умумии ҳавлӣ сухан
намуда, шурўъ аз сархати 7-ум тавзеҳи сархати 6-умро оғоз менамояд,
зеро дар ин маврид зарурати тавзеҳи кӣ будани ҳамсоя ва бо чӣ тартиб
зиндагӣ кардани он ба миён меояд ва сархати 7-ум дар шакли “Ин
куҳансол, ки Абдуллохоҷа ном дошт...” шуруъ мешавад. Сархатҳои 7 – 10
тавзеҳи ҳамон ҳамсояи аввал ва тарзу тартиби зиндагии ӯ тасвир шуда,
дар сархати 11 муаллиф ба тарафи дигари ҳавлӣ шуруъ мекунад ва ба
ҳамсояи дигар таваҷҷуҳ намуда, дар сархатҳои 12 – 13 боз дар бораи
ҳамсояи навбатӣ сухан меронад.
Дар сархатти 14 боз нависанда ба қисмати дигари ҳавлӣ, яъне ба
қисмати охирини ҳавлӣ таваҷҷуҳ намуда, дар бораи ҳамсояи дигари худ
сухан мекунад, ки ин тавзеҳоти фароматнӣ дар сархатҳои 15 – 17 сурат
мегирад.
Бо ҳамин тартиб бисёр матнҳои бадеиву илмиро метавон мавриди
таҳқиқу таҳлил қарор дода, вижагиҳои нотакрори чунин як воҳиди
мураккаби забониро метавон ошкор намуд, ки ҳамакнун ин масъалаи
мубрами забоншиносии муосир ба шумор меравад. Мавриди зикр аст,
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солҳои ахир дар таҳқиқи матн ва вижагиҳои услубию сохторӣ ва
маъноии он таҳқиқоти назаррас рӯи кор омада истодаанд, ки ин
ташаббусҳо метавонад ба самтҳои нави таҳқиқоти забоншиносӣ оғоз
бахшад. Агар ба таърихи

тадқиқ таваҷҷуҳ намоем, метавон чунин

хулоса намуд, ки аз нигоҳи мантиқ, таносуби услубӣ ва маъно, ҳамчунин
аз нигоҳи марбут будан ба як мавзуъ ҳамнишин ва ё худ ба ҳамдигар
алоқаманд будани ибораҳо ва ҷумлаҳои ҷудогонаи таркиби матн аз
масъалаҳои мубрам ба шумор меравад.

Ҳамнишинии

воҳидҳои

таркибии матн аз қабили ибораву ҷумла, сархат ва банди синтаксисиву
матнпораҳои дигари як матни комил далели мукаммалӣ, фасоҳат ва
муттасилию ҳамбастагию яклухтии матн мебошад.
Чунин тарзи кор дар раванди пажуҳишҳои забоншиносии муосир
барои таълиму омӯзиши забони тоҷикӣ ва ҳамчунин танзим ва
самаранок намудани амалияи тарҷума бештару беҳтар мусоидат хоҳад
намуд. Яъне таҳлили матн ва рукнҳои он, таҳқиқи ҳамнишинии ҷузъҳои
таркибии он, воситаҳои алоқаи байниҳамдигарии онҳо аз масъалаҳои
мубрам ва актуалии забоншиносӣ ва, махсусан, синтаксиси матн ба
шумор меравад.
Дар адабиёти илмию

тадқнқотии

махсус,

ки ба омӯзши матн

бахшида шудааст, пеш аз ҳама доир ба маънидоду шарҳи мафҳуми матн
сухан меравад. Дар ин росто олимону мутахассисони матншипос ба
чунин хулоса омадаанд, ки матн бояд аз вохидқои дигари забон сифатан
фарқ кунад. Бо тақозои ин мулоҳиза ва хулосабарориҳо яке аз
мутахассисони варзидаи соҳаи забоншиносии матн И. Р. Галперин бо
чунин андешаи расидааст, ки матн ҳамчун воҳиди муҳими забон аломати
муҳимтарини муошарат ва умуман забони инсон буда, аз воҳиди дигари
нутқ бо вижагиҳои хоси худ фарқ мекунад. Ин вижагӣ, албатта, марбут
ба мазмуни матн, системаи семантикии он аст. Дар доираи семантикаи
матн ба ҳам таъсир расонидан ва вобаста ба таъсири тарафайн инкишоф
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ёфтани мазмун ва имкони густариши он ба вуҷудмеояд [Гальперин И. Р,
1981,18 - 20].
Бо ҳамин тартиб, натиҷагирӣ мешавад, ки матн осори ба таври хаттӣ
ифодаёфтаи фикр аст, ки мутобиқи меъёр ва қоидаҳои муайяни забони
адабӣ воқеиятро тасвир менамояд
Матн чун воҳиди алоҳидаи нутқи инсон сохтори ба худ хосро доро
аст ва таҳти мафҳуми сохтори матн боз ҳамон алоқамандиву
ҳамнишинии ҷузъҳои таркибии он, ҳамчунин маҷмӯи алоқаҳои устувори
муҳиту воқеият ва фикри инсонро дидан мумкин аст. Яъне тавассути
истилоҳ ва маънои сохтор ягонагии миқдори муайяни ҳиссаҳои таркибии
ташкилдиҳандаи

матнро

фаҳмидан

мумкин

аст.

Ташаккули

ҳампайвандии таркибҳои матн ба воситаи алоқамандии гуногун ба
монанди таносуби луғавӣ, мантиқӣ, маъноӣ ва грамматикӣ сурат
мегирад. Дар хусуси робита ва ҳамнишинии дохилии сохтори матн ва
воситақои ташаккулдиҳандаи ин низоми дохили ҳамнишинӣ ҳамоно
равобити мантиқиву грамматикӣ ва маъноӣ нақши бориз доранд.
Бидуни шакку тардиде, матн як воҳидн ҷудогонаи синтаксисӣ
мебошад, ки бидуни алоқаҳои муайяну махсус ва иҷрои вазифаҳои
амалӣ, бе дарназардошти истифодаи он дар раванди муошират
наметавонад мавриди таҳқиқи амиқу ҳаматарафа қарор гирад. Дар ин ҷо
як хусусияти дигари матн мушаххас мешавад, ки он вижагии корбурдӣ, ё
худфунксионалии матн дониста мешавад.
Аз ин хотир раванди нмрӯзаи таҳқиқ дар низоми пажуҳишҳои
функсионалӣ ва услубӣ аз самтҳои афзалиятноки заӣбоншиносии матн
шинохта мешавад ва таҳлилу таҳқиқи ҳамнишинии воҳидҳои таркибии
матн низ дар доираи таҳқиқи ҷанбаҳои корбурдиву таъсирбахшии матн
бештару беҳтар сурат мегирад. Чунин раванди таҳлили унсурҳои забон
ба ҳамаи услубҳои забон, аз ҷумла ба жанрҳои гуиогуии матнҳои илмӣ,
публитсистӣ, илмию таълимӣ ва дар мавридҳои ҷудогона матнҳои
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услуби расмию коргузорӣ мутобиқу мувофиқ аст.
Таҳқиқу баррасиҳои солҳои охир собит намудаанд, ки тамоми
вожаҳои забон ба асоси маънои луғавию грамматикӣ ва шаклӣ (суварӣ)
дар мавқеияти тазодӣ қарор дошта, дар доираи робитаи парадигматикӣ
онҳо ба гурӯҳу зергурӯҳҳо (микро- ва макросистемаҳо) аз қабили
муродифот, мутазод, сермаъно, ҳамгунҳо (омонимҳо ба намудҳояш),
эвфемизимҳо (вожаҳои малеҳ), вулгаризмҳо (вожаҳои қабеҳ), гунанокӣ
(вариантҳо), архаизму неологизмҳо, фоносемантика, ҳипонимҳо ва ғ.
табақабандӣ шуда ва ба асоси робитаи синтагматикӣ, бо дарназардошти
тамоми паҳлуҳои маъноӣ (ҳам маънои аслӣ ва ҳам маънои маҷозӣ) ва
суварӣ матраҳ гардида, тибқи меҳвари парадигматикӣ кадом вожа (ё
ибораи озод, ё рехта) имконияту «ҳуқуқ» дорад, ки бар рӯйи меҳвари
ҳамнишинӣ, яъне дар занҷираи гуфтор ё худ ҷараёни нутқ дар паҳлуи
вожаи дигар қарор гираду ҳамнишин шавад ва дар ин маврид вазифа ва
маънои наҳвии вожаву ибораҳои рехта зуҳур мекунанд. Маҳз аз рӯйи
ҳамин меъёру усули ҳамнишинии зинавии воҳидҳои забон, ташаккули
воҳидҳои наҳвӣ сурат гирифта, боиси шаклгирии нутқи мураттабу
муназзам мегарданд.
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ХУЛОСА
Мо аз таҳқиқ ва баррасии равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон
дар занҷираи гуфтор ба чунин натиҷаву хулосаҳо расидем:
1. Мусаллам аст, ки дар тўли таърих раванди ташаккули балоғату
салосат ва

равониву мавзунпазирӣ барои забонҳо хос буда, раванди

мазкур ба забони тоҷикӣ мустақиман ва сахт содиқ аст, зеро ки
забони тоҷикӣ дар тўли мавҷудияти худ пайваста, зина ба зина ғанӣ
гардида, сайқал ёфта, то ба ҳадди шевову равон ва мавзуну
гўшнавоз ба камоли балоғату салосат расидааст, ки бо ширинӣ ва
форамиву гуворо буданаш шунаванда аз он лаззат мебараду гўшу
равонаш роҳат мекунад ва бесабаб ҳам онро яке аз забонҳои равону
гўшнавоз ё

худ забони шеъру шоирӣ эътироф накардаанд. Воқеан,

забонҳое чунин вижагиҳоро бархўрдоранд, ки таърихи хеле қадима
дошта ва дар тўли таърих чи аз ҳисоби имкониятҳои дохилӣ ва чи
аз ҷиҳати вомгирӣ аз забонҳои гуногун пайваста таркиби луғавии
худро

бой намудаанд ва забони тоҷикӣ низ аз ҷумлаи чунин

забонҳост, ки дорои

таърихи

хеле

бостонӣ

буда ва мусалламан

захираи луғавии хеле ғанӣ дошта ва маҳз аз ин ҷост, ки Президенти
кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври ҳамешагӣ аз таърихи
тўлонии ифтихоромез ва ғановату салосати ин забони куҳанбунёд
ёдрас шуда, ҳифзу муроқибат ва поку беолоиш нигоҳ доштани онро
пайваста таъкид
раванди такомулу

менамоянд. Дар ҳақиқат, агар мо

сарнавишт ва

ба ҳадди балоғату салосат расидани забонамонро

пеши назар орем, мебинем, ин забони равону шево ва мусиқидори мо дар
тўли таърих ба чӣ қадар ҳодисаҳои хунину фоҷеабори таърихӣ
муқовимат намуда, гоҳо завол ёфта ва билохира дар ин набардҳо пирўз
шуда, боиси бақои миллати тоҷик гардидааст. Албатта, дар масири
таърих раванди таҳаввулу такомули забонанамон, вобаста ба ҳодисаҳои
муҳими таърихӣ ва вижагиҳои забонӣ хеле печидаву мураккаб мебошад.
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2. Забони форсии қадим аз ҷиҳати вижагиҳои грамматикӣ дорои
сохтор флективӣ буда, дар ибтидо 8 ҳолат (падеж) дошт ва то анҷоми
давраи мазкур 6 ҳолат (падеж) амал карда ва забони мазкур аз
лиҳози савтиёт низ дорои вижагиҳои хосси худ буд.
3. Нуктаи лоиқи таъкиди дигари забони точикӣ ин равонӣ, гувороӣ,
гўшнавозӣ

ва

мавзунии

он ин аст, ки ин

ҷолибу

вижагии

асрорангезро дар тўли таърих вобаста ба дастгоҳи тавлидӣ ва талаботи
табиати забон, ки
тадриҷан

пайваста равониву

муҷазиро тақозо мекунад,

муваффақ шудааст ва дар ин раванд задаи таърихӣ ва

силсилаи падидаву ҳодисаҳои гуногуни савтӣ

(аз қабили тахфифу

коҳишёбӣ, монандшавӣ, ҷойивазкунӣ, афзоишу имола ва ғ.) нақши умда
доранд.
4. Қобили тазаккур аст, ки задаи таърихӣ дар

аҳди

бостон дар

вожахои беш аз сеҳиҷоӣ дар ҳиҷои сеюм ва ё дуюм аз охири калима
меафтид ва ҳиҷои баъди задаи таърихӣ, ки анҷомаҳои падежӣ
буданд, ихтисор шуданд, ки ин ҳодиса, аз як тараф, боиси аз байн
рафтани падежҳо (ҳолатҳо) шуда бошад (зимнан бояд зикр кард, ки
дар забонҳои муосири эронии гурўҳи ғарбӣ, аз ҷумла тоҷикӣ, танҳо як
падеж – номинатив (именительный) боқӣ мондааст), аз ҷониби дигар,
дар ин раванд бештари вожаҳо ихчаму кўтоҳ гардида, ба сурати як ё
дуҳиҷоӣ шакл гирифтанд (хшоясия – шоҳ, капаутака – кабуд, рауча –
рўз, Дориявауш – Доро, Аҳурамаздоҳ – Ҳурмузд…), ки

дар

инкишофи

дар мавриди

минбаъдаи забон

муҷазу

кўтоҳии

онҳо

ҷараёни

калимасозӣ мувофиқу созгор гардида ва мусаллам аст, ки калимасозӣ
дар ғанӣ гардонидани захираи луғавии забон манбаъ ва заминаи
асосӣ ба шумор меравад. Чунончи, ба сохтори (решаи) калимаҳои
асили тоҷикӣ бингаред: об, нон, оташ, ҳаво, хок, замин, шаб, рўз, падар,
модар, хоҳар, додар, дил, ҷон, даст, гул, сабза ва г., ки як ё дуҳиҷоӣ буда,
бо ҳар яке аз ин вожаҳо чандин вожаи нав сохтан имконпазир аст.
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5. Мусаллам аст, ки ҳодисаи тахфиф ё худ ихтисоршавии вожа,
ибора ва ҷумлаҳо хосси забонҳо буда, ба масъалаи сарфаи неруи гуфтор
(универбатсия) ва равонӣ иртибот дорад ва бояд зикр кард, ки ба
масъалаи мазкур ҳанўз дар асрхои XVII-XVIII аввалан олимони аврупоӣ
ва баъдтар олимони шўравӣ ҳангоми сохтани забонҳои сунъӣ таваҷҷуҳ
зоҳир намуда ва истилоҳи «сарфаи неру»-ро дар нисбати забон дар
заминаи падидаҳои савтӣ, таҳаввулоти тадриҷии забон ва тамоюли аз
мураккаббаёнӣ ба содаву кўтоҳбаёнӣ мавриди истифода қарор дода
буданд. Ин тамоюл дар забони точикӣ ҷойгоҳи хос дошта, хусусан, дар
назм ва лаҳҷаву шеваҳои тоҷикӣ хеле назаррас мебошад. Масалан,
намунаҳои зер дар лаҳҷаҳо барои падидаи мазкур бурҳони қотеъ шуда
метавонанд: мчум > ман чӣ донам, чиба >барои чӣ?, куст> куҷо аст?...
6. Нуктаи шоёни таъкиди дигар, ки боиси равониву мавзунии
забони тоҷикӣ гардидааст, ин аст, ки дар забони адабии муосири тоҷикӣ
ҳамнишинии ду ҳамсадо дар аввали калима ва ҳамнишинии се ҳамсадо
дар байни вожа ба назар намерасад, зеро ки чунин ҳамнишинӣ хилофи
суҳулати (осонӣ ва равонӣ) талаффуз буда, ба табиати забони точикӣ
хос ва созгор нест, лекин бояд қайд намуд, ки дар аҳди бостон, яъне дар
забони форсии қадим корбурди ҳамсадоҳои ҷуфт дар оғози вожа маъмул
ва роиҷ буд. Чунончи, ба ин намунаҳо таваҷҷуҳ намоед: brātar> bаrādar
(бародар), spanta> ispand // sipand (сипанд), prazanta> farzand (фарзанд),
spaita>spеt>ispet // safed (сафед), spahān > isfahān (Исфаҳон), ksandra
(skandra) > iskandar // sikandar (Искандар, Сикандар) ва ғ.
7. Тавре ки дар боло зикр кардем, чун забон табиатан равониву
гувороиро тақозо мекунад, бинобар ин дар раванди минбаъдаи
инкишофи забонамон барои суҳулати талаффуз ҳамсадоҳои ҷуфти оғози
вожаҳо ба ду ҳиҷо таҷзия шуданд (ба мисолҳои боло назар афканед).
8. Ҳамчунин қобили зикр аст, ки ҳамсадоҳои мураккаб аз қабили
хв, хш, рд, ср ва ғ. ки дар аҳди бостон ва қисман дар давраи миёна
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мустаъмал буданд ва чун талаффузашон нисбатан дурушту душвор буд,
бинобар ин онҳо низ тадриҷан ба як ҳамсадо (мутаносибан ба х (хвоҳар –
хоҳар, хвоб – хоб, хвеш – хеш), ш (хшоясия – шоҳ), л (вард – гул, сардор
– солор), с (пусра – писар) ва ғ. табдил ёфтанд, ки ин ҳодиса ҳам ба
равониву салосати забонамон бетаъсир намонд. Дар ҳамин замина
нуктаи ҷолиби дигар ин аст, ки дар вожаҳои аслии тоҷикӣ овозҳои
дурушту

хашин

ва душворталаффуз, аз қабили

ҳамсадои ҳалқии

чуқури ҳ (ҳои ҳуттӣ), айну аломати ҳамза (ъ) ва қ (қоф), ки аз забонҳои
арабиву туркӣ-ўзбекӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, хос нестанд (ба
истиснои андаке аз вожаҳои тақлидӣ-овозии тоҷикии чун қар-қари зоғ,
тақ-тақи дарвоза, қут-қути мурғ…).

Аз ин ҷост, ки вожаҳои аслан

тоҷикӣ нарму равон ва хушнаво буда, хусусан, паҳлуи ҳам омадани онҳо
дар назм нағмаи ҳуруф (мусиқии ҳуруф, занги ҳуруф, овои ҳуруф)
(аллитератсия) - ро падид меоваранд, ки ин дар натиҷа мусиқияти
шеър ва билохира

мусиқияти забонро тавлиду таъмин мекунанд ва

ҳамин тариқ, тамоми нукоти мутазаккира дар маҷмўъ боиси салосат ва
шириниву мусиқанокии забони нобу шоиронаи тоҷикӣ гардидаанд.
9. Ҳамин тариқ, ҳамнишинии морфемаҳо (вандҳо ва вожаҳои сода)
дар мавриди калимасозӣ ва бад-ин васила дар ғанӣ гардонидани таркиби
луғавии забон нақши калидӣ доранд. Омӯзиш ва баррасии маводи
забонӣ собит менамояд, ки аз аҳди бостон то имрӯз ҳамнишинии
морфемаҳо бо роҳи пайвасту такрор сохтани вожаҳо маъмулу сермаҳсул
набуда, лекин, баръакс, бо роҳи тобеъ ҳамнишин шудани морфемаҳо (чи
вандҳо ва чи вожаҳои сода), махсусан, дар давраи нави инкишофи забон
хеле рушду густариш ёфтааст. Бояд гуфт, ки раванди ҳамнишинии
вандҳои пешвандиву пасвандӣ яксон набуда, таносуби пешванду
пасвандҳо низ фарқ мекунанд, яъне теъдоди пешвандҳо нисбат ба
пасвандҳо камтар буда, лекин нақши онҳо дар калимасозӣ назаррас
мебошад ва онҳо бештар исму сифат сохтаанд. Бо мурури замон баъзе
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пешвандҳо, аз ҷумла hu- (ҳу), duš- (душ-) ва ĵud- (ҷуд-), ки дар забони
форсии қадим роиҷ буданд, тадриҷан матрук гашта, лекин ҳанӯз дар
таркиби вожаҳои рехтаи Ҳушанг, Ҳурмузд, душман, душвор… маҳфуз
мондаанд. Тавре ишора шуд, миқдори пасвандҳо нисбат ба пешвандҳо
зиёдтар буда, аз лиҳози маъноофарӣ (калимасозӣ) низ афзалият дошта,
ҳамчунин доираи маъноии онҳо низ тадриҷан густариш ёфтааст. Бояд
гуфт, ки дар ибтидо як силсила пешвандҳо дорои маънои луғавӣ буда,
дар калимасозии вожаҳои мураккаб саҳм доштанд. Дар раванди
инкишофи забон батадриҷ маънои луғавии бештари онҳо заиф гардида,
чун пасванди калимасоз ҷилванамоӣ карданд. Иловатан чун анҷомаҳои
падежӣ, ки категорияҳои луғавию грамматикӣ ва алоқаҳои гуногуни
наҳвиро таъмин мекарданд, ихтисор шуда ва вазифаҳои анҷомаҳои
падежӣ бар дӯши бандакҳо, пасвандҳо ва таркибҳои гуногун (таъкиди мо)
афтод ва ин боиси он шуд, ки дар усули калимасозии сарфӣ пасвандҳо
мавқеи хосро касб намоянд. Ҷолиби таваҷҷуҳ ин аст, ки пасвандҳо на
танҳо аз ҷиҳати миқдор, балки аз лиҳози сифатӣ, яъне аз нигоҳи
фарогирии тобишҳои маъноӣ ҳангоми ҳамнишинӣ бо решаи вожаҳо низ
ба таври назаррас густариш ёфт.
Бояд зикр кард, ки ҳамнишинии пасвандҳо тибқи меъёри
алоқамандии маъноӣ ва категорияҳои грамматикӣ (сарфӣ) сурат
гирифта, ҳар як пасванд ба ин ё он ҳиссаи нутқ мансуб мегардад. Баъзе
пасвандҳои муштараквазифа ба ду ҳиссаи нутқ низ мутааллиқ шудаанд.
Дар ин раванд баъзе шоирони фавқуттабъ барои ифодаи андешаву
афкори баландпарвозу туғёниашон меъёрҳои забонро дар корбурди
пасвандҳо пушти по зада, ҳанҷоргурезиву меъёршиканӣ низ кардаанд, ки
чунин вазъро, махсусан, мо дар ашъори Мавлоно Ҷалолиддини Румиву
Бедил ва устод Лоиқ баръало мушоҳида мекунем.
Вожаҳои сода ба сифати морфема дар вожасозӣ, хусусан, дар
ташаккули вожаҳои мураккаб таърихи куҳан дошта, ин роҳи калимасозӣ
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сермаҳсултарин буда, баррасии он манзараи бойшавӣ ва инкишофи
мусалсали забонро ҷилвагар месозад. Вожаҳои мураккаби навъи тобеъ
ба асоси меъёри тобеияту вобастагӣ ва алоқамандии маъноии байни
морфемаҳо (вожаҳои сода) ташаккул ёфтаанд, ё худ ҳамнишинии
морфемаҳои вожаҳои мураккаб тибқи қоидаву меъёрҳои анъанавии
(суннатии)

калимасозӣ

сурат

гирифта,

ҳамчунин

дар

мавриди

ҳамнишинӣ, вобаста ба муҳит ва тақозои муҳиту сиёсати забонӣ,
бетаъсир намондааст. Чунончи, дар осори асрҳои IX-X, дар марҳалаи
эҳсоси хештаншиносӣ ва растохези ҳувияти миллӣ, дар шаклгирии
вожаҳои мураккаб, ки ин марҳилаи оғозии ташаккули забони порсии
дарӣ маҳсуб мешавад, парҳез аз корбурди вожаҳои арабӣ ҳадаф аз
хештаншиносӣ буда ва морфемаҳои ҳамнишиншуда, асосан, калимаҳои
тоҷикӣ, буданд, лекин дар асрҳои баъдӣ, вобаста ба омилҳои мушаххасу
сабабҳои воқеӣ, нуфузи забони арабӣ пайваста густариш ёфт, ки ин, аз
як тараф, боиси бештар шудани морфемаҳои арабии таркиби вожаҳои
мураккаб аз ҳисоби ҳамнишинии калимаҳои арабӣ гардида бошад, аз
ҷониби дигар, вожаҳои мураккаби се-чорҷузъа (морфема) низ вориди
таркиби луғавии забон шуданд. Агар Мавлои Рум ва Саъдӣ, асосан, бо
ҳамнишинии ду морфема вожаҳои мураккаби нодиру ҷолиб офарида
бошанд, лекин Бедилу пайрави содиқи ӯ – Сайидо се-чор меорфемаро
ҳамнишин намуда, вожаҳои мураккабе эҷод намуданд, ки муайян ва
муқаррар намудани қолаб ва таносуби маъноии ҷузъҳои онҳо на ба ҳар
кас муяссар мешавад.
10. Ҳамин тариқ, дар низоми ягонаи забон, ба андешаи аксари
олимони соҳа, вожа воҳиди асосӣ ва марказӣ ба шумор меравад. Вожаҳо
моҳияти пурасрор дошта, аз ин ҷост, ки перомуни вижагиҳои зиёди
калима 70 меъёру нишонаҳо ба назар мерасад [Гак, 1990, 465]. Азбаски
таркиби луғавии забон, яъне калимаҳо, вобаста ба рушду инкишофи
ҷомеа, пайваста дар тағйироту дигаргунӣ ва таҳаввулот мебошанд,
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бинобар ин, забоншиносон ақида доштанд, ки дар сатҳи лексика
(таркиби луғавӣ) система (низом) вуҷуд дошта наметавонад. Лекин чун
илми забоншиносӣ зина ба зина боло рафта, мактабҳои махсуси
забоншиносӣ рӯйи кор омаданд, собит намуданд, ки чун забон дорои
низом аст, пас, бе тардид лексика, чун бахши асосӣ ва марказии низоми
забон, бенизому парешон буда наметавонад, зеро ҳеҷ имкон надорад, ки
қисме аз забон дорои низом ва қисми дигараш бенизом бошад ва дар
доираи равобити парадигматикӣ (интихобӣ, уфуқӣ) қарор доштани
вожаҳо ин худ далели низомнокии вожаҳо мебошад.
Аз таҳқиқу баррасии ҷойгоҳи вожа ва вижагиҳои он метавон чунин
натиҷагирӣ намуд, ки вожа бо моҳияти пурасрор ва вижагиҳои
мураккабу печидааш дар низоми забон нисбат ба дигар воҳидҳои забон
афзалияту бартарӣ дошта ва вожаҳо ба асоси робитаи маъноӣ ва шаклӣ
дар

доираи

робитаи

парадигматикӣ

гурӯҳҳои

луғавӣ-маъноии

муродифот, мутазод, сермаъноӣ, ҳамгунҳо, вулгаризму эвфемизмҳо,
муодилҳо ва ғайраро ташкил намуда ва ин гурўҳҳо инчунин байни худ
боз дар муносибату робитаи маъноӣ, шаклӣ ва тазодӣ қарор дошта, дар
якҷоягӣ низоми лексикиро ташаккул медиҳанд. Гурўҳҳои луғавӣмаъноии мазкур чун захира ва масолеҳ бар рӯйи меҳвари синтагматикӣ,
яъне дар занҷираи гуфтор, бо фарогирии маънои аслӣ ва маъноҳои
маҷозиву ҷилоҳои усулбӣ интихобу корбурд шуда, нутқи мураттабу
муназзамро ташкил медиҳанд ва ҳангоми ҳамнишиниашон

маънову

вазифаҳои наҳвии онҳо дар доираи ибораву ҷумлаҳо зоҳир мегардад.
11. Дар доираи робитаи синтагматикӣ бошад, муқаррар карда шуд,
ки дар ҷараёни нутқ, яъне занҷираи гуфтор вожаҳо ҳангоме ҳамнишин
мешаванду боиси ташаккули ибораву ҷумлаҳо мегарданд, ки агар байни
онҳо иртиботи маъноӣ (ё аслӣ, ё маҷозӣ) ва шаклӣ вуҷуд дошта бошад,
яъне барои эҷоди нутқи саҳеҳу мураттаб вожаҳо интихоб мешаванд ва
амалкарди тавъами меҳвари парадигматикӣ ва меҳвари синтагматикӣ
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дар занҷираи гуфтор сурат мегирад. Маъмулан, калимаву ибораҳо дар
доираи банди наҳвӣ ва матн (қавлу калом) ҳам ҷойи муқаррарӣ ва
низоми муайян дошта, вобаста ба ҳамнишинии вожаҳо дар ин сатҳҳо,
нақши наҳвии вожаҳо равшан мегардад ва бисёр тобишҳои нозуки
маъноии онҳо зоҳир мешавад.
12. Дар ташаккули воҳидҳои наҳвӣ (ибора, ҷумла, банди наҳвӣ ва
матн) низ, аз як тараф, иртиботи маъноӣ нақши муҳим дошта бошад, аз
сўйи дигар, мавқеияти тазодӣ ва, ҳатто, ҳиссаи унсурҳои ёвар ҳам
назаррас мебошанд, ки ин нуқтаро муҳаққиқ Д. Хоҷаев ҳам, такя ба
андешаҳои Абўалӣ ибни Сино, низ таъкид мекунад: “...маънои
калимаҳои ёридиҳанда ҳангоми ҳамнишинии онҳо бо калимаҳои
мустақилмаъно равшан мегардад” [Хоҷаев,2013, 302].
Ҳамин тариқ, тамоми воҳидҳои забон, яъне аз фонема то матн,
тибқи меъёру қоидаҳои таърихан ташаккулёфтаи ҳамнишинӣ, чун
ҳалқаҳои занҷир дар иртиботи мусалсал қарор дошта, боиси нутқи
мураттабу муназзам гардидаанд.
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот:
1). Барои риояи меъёрҳои забони адабӣ аз корбурди ҳодисаҳои
савтӣ (дар нутқи шифоҳӣ (гуфтугӯйи омиёна)) канораҷӯӣ ва риояи
меъёрии ҳамнишинии овозҳо мадди назар гирифта шавад, то ки забони
гуфтугӯйи адабӣ тадриҷан ташаккул ёбад.
2). Дар нутқи шифоҳӣ, хоссатан натоққон, бо дарназардошти
аломатҳои китобат (лаҳну танин), задаву вақфа (ист, пауза), оҳанг ва ғ.
суханронӣ созмон дода шавад.
3). Дар мавриди калимасозиву истилоҳофарӣ тавассути пешванду
пасвандҳо анъанаи суннатии вожасозӣ мадди назар гирифта шавад, то
ки инҳироф ва меъёршикании қолабҳои суннатӣ сурат нагирад.
4). Дар ҳамнишинии ҷузъҳои калимаҳои мураккаби навъи тобеъ
меъёрҳои зерин бояд ба инобат гирифта шаванд:
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- муқаддамии маъно, яъне бори маъноӣ бар дӯши кадом ҷузъе
бештар бошад, бояд он ҷузъ дар аввал қарор гирад;
- ҷузъи кӯтоҳу муҷаз афзалияти бештар дорад, ки дар аввал
ҷойгузин шавад;
- байни ҷузъҳои ҳамнишиншаванда таносубу иртиботи маъноӣ (ё
аслӣ ва ё маҷозӣ), яъне таоруф вуҷуд дошта бошад;
- дар нуқтаи васли ҷузъҳо танофури ҳуруф (овозҳо) ба назар
нарасад;
- дар мавриди ҳамнишин намудани ҷузъҳо мансубияти забонӣ ва
равонии онҳо мадди назар гирифта шавад.
5). Дар қисмати ҳамнишинии воҳидҳои наҳвӣ низ таносуби
маъноии ҷузъҳои ибора ва дар ташаккули ҷумлаҳо бошад, иловатан
тобишу ҷилоҳои услубии вожаҳо, мавқеи корбурди аъзои ҷумлаҳо ва
дигар воситаҳои грамматикии мувофиқ бояд ба инобат гирифта шавад,
то ки ҷумлаҳо мантиқан солим ва аз лиҳози дастурӣ бенуқсону саҳв шакл
гиранд.
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