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Муқаддима 

      Кори диссертатсионӣ ба яке аз мавзуҳои то ҳол таҳқиқнашудаи 

забоншиносии тоҷик - вижагиҳои сарфӣ ва луғавии феълҳои таркибии 

номӣ дар насри бадеии Сотим Улуғзода бахшида шудааст. 

       Мубрамии  мавзуи таҳқиқ. Таҳқиқу омӯзиш, таҳлилу баррасии 

осори хаттии адибони давраҳои гуногун  имкон медиҳад, ки нозукиҳои 

сарфу наҳв, захираи луғавии забон ба таври амиқу густурда дарк карда 

шавад. Дар давраи классикии адабиёти тоҷик таркиби луғавии забони 

адабӣ ба шарофати мақоми воло доштанаш ҳамчун забони дин, сиёсат 

ва илм эътироф гардида буд. Аз ин хотир, латофату салосати забони 

ноби тоҷикӣ дар ин қарнҳо боиси ба ин забон таҳия гардидани осори 

гаронбаҳои фаровон гашт. Асарҳои то ба даврони мо расида ва дар 

арсаи олам шинохташудаи устодони сухан аз манзалату олимақом 

будани забони тољикї шаҳодат медиҳанд.  

    Оид ба сохти сарфию наҳвии забони тољикї  ақидае вуҷуд дорад, ки 

аз асри IХ то миёнаи асри ХIХ дар сохти грамматикаи забони мо 

тағйироти муайяне ба амал омадааст. Дар охири асри ХIХ ва хусусан 

аввали асри ХХ забони шевои тоҷикӣ дар зери таъсири забони русї ва 

сиёсати он давр тағйир ёфта, ба грамматикаи забони русӣ побанд шуд. 

Хушбахтона, баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва ба 

мақоми давлатӣ соҳиб гардидани  забони тољикї, зарурати омӯхтани 

забони асарҳои ниёгон ва саромадони насри муосири тоҷик ба миён 

омад. Хусусиятҳои забони осори адибони тоҷикро олимон Р. 

Ғаффоров [36], Н. Маъсумӣ [82], Ш.Рустамов [125], С.М.Сабзаев С. 

[126], С. Ҳалимиён [149], Х. Ҳусейнов [155]  ва дигарон тадқиқ 

кардаанд. Хидматҳои бузурги нависандаи маҳбуб Сотим Улуғзода дар 

рушди фарҳангу адабиёт ва забони миллї (ЗМ) ҳамеша дар мадди 

назари аҳли тадқиқ қарор дорад ва мубрамияти худро гум намекунад. 

Сарфу наҳви забони адабии тоҷикӣ таърихи пурпечутоб ва тӯлониро 

аз сар гузаронидааст. Бояд тазаккур дод, ки дар қарнҳои миёна забони 
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адабии тоҷикӣ ба талаботи ҷомеа ҷавобгӯ буд ва мардум ба осонӣ бо 

ин забон муошират менамуданд. Бо мурури замон қонуну қоидаҳои 

грамматикаи забони тољикї  дар баробари такмил ёфтан ба тағйироти 

ҷиддӣ дучор шуданд. 

    Дар миёнаҳои асри ХХ дар муҳити адабии тоҷик чеҳраҳои шинохтае 

ташаккул ёфтанд, ки дар рушду инкишофи адабиёти муосири тоҷик ва 

забону фарҳанги он саҳми арзандаи худро гузоштанд. Дар радифи 

чунин чеҳраҳои шинохта бешак метавон адиби варзидаи тоҷик Сотим 

Улуғзодаро ном бурд, ки тавассути кӯшишу заҳматҳояш меъёрҳои 

истеъмолии забони муосири адабии тоҷик дода шуданд. “Дар 

инкишофу таҷдиди он (забони муосири адабии тоҷик – О.К.) дар асри 

ХХ хидмати устод С.Айнӣ ва шоиру нависандагони маъруф – 

М.Турсунзода, С.Улуғзода, Ҷ.Икромӣ, Ф.Муҳаммадиев ва дигарон 

бузург аст” [71, с.3]. 

    Мубрамияти омӯзиши забони осори Сотим Улуғзода, аз ҷумла насри 

бадеии ӯ, инчунин аз он иборат аст, ки адибон “тамоми он меъёрҳои 

истифодаи забони адабии тоҷикро пайваста бо забони умумихалқии 

тоҷикӣ – бо заминаи воқеии забони адабии муосир таҷдиди назар 

мекарданд” [73, с.4.].  

     Аз байни ҳиссаҳои нутқи забони тољикї  феъл ягона ҳиссаест, ки 

тамоми ғановату тобишҳои маъноии забони ҳамаи давраҳоро пурра 

инъикос менамояд. забони тољикї  ҳамчун яке аз забонҳои пешрафтаи 

ҷаҳон дорои низоми феълии хуб инкишофёфта аст. Феълҳои забони 

тољикї  дорои шаклҳои зиёди замонӣ буда, маъноҳои мухталифро 

ифода мекунанд. Бар замми ин, дар системаи грамматикии забони 

тољикї  миқдори сершумори ФТН  мавҷуданд, ки мақоми феълро 

барҷаста месозанд. Мавриди зикр аст, ки забони тољикї   яке аз 

забонҳои қадима ва қудратманд буда, бо истифода аз имкониятҳои 

дохилии худ метавонад талаботи маънавии соҳибони забонро бо 

истифода аз ФТН   қонеъ гардонад. 
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ФТН -и насри бадеии Сотим Улуғзода барои ошкор сохтани имконоти 

сухангустарии ин ё он адиб ва муайян кардани маҳорати ӯ аҳамияти 

калон дорад. Аз ин рӯ, ҳангоми навиштани  рисолаи илмиамон бо 

мақсади ин ки дар насри бадеии нависандаи шинохтаи адабиёти 

муосири тоҷик Сотим Улуғзода то чӣ андоза ФТН  мавриди истифода 

қарор дода шудаанд, ба мушкилоту мухтасоти ин гуна ФТН  муроҷиат 

кардем. Хизмати таьрихии Улуғзодаро дар ҳар ҷабҳа, аз ҷумла дар 

интихоб ва корбурди феъл тадқиқ кардан ба қатори вазифаҳои 

мубрами рисолаи мавриди назар дохил мегардад. 

     Таҳқиқи феъл дар насри бадеии адибони давраи классикӣ ва муосир 

яке аз масъалаҳоест, ки диққати муҳаққиқони забоншиносро ба худ 

ҷалб намудааст. Боиси ифтихор аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Президенти кишварамон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси истилоҳсозии аллома Абуалӣ ибни Сино 

ишора карда, таъкид мекунанд, ки ӯ “... бо таълифи «Донишнома» 

кӯшиш кардааст, ки дар баробари истилоҳоти ҷории арабӣ барои 

ифодаи мафҳуму категорияҳои забоншиносӣ истилоҳоти тоҷикиро ба 

кор барад, баъзе мавзуъҳои назарии онро шарҳ диҳад. Масалан, ӯ дар 

паҳлуи истилоҳи «исм» «ном» ва дар паҳлуи истилоҳи «феъл» 

«куниш»-ро кор фармуда, ҳамчунин ба ҷойи «замони мозӣ» «замони 

гузашта»-ро истифода кардааст” [1,311].  

       Омӯзиш ва тадқиқи ФТН  дар насри бадеии Сотим  Улугзода 

мавзуест, ки то ҳол аз тарафи муҳаққиқони ватанӣ ба таври бояду 

шояд ҳаллу фасл нагардида буд. Бинобар ин, мақсад гузоштем, ки               

ФТН-ро дар асоси насри бадеии адиб таҳлил карда, ҳамчунин 

таваҷҷуҳи мутахассисинро ба таҳқиқи забони осори адабӣ-бадеии 

нависанда ҷалб намоем, зеро то кунун корҳои илмии монографӣ аз 

тарафи забоншиносон дар ин самт таҳия нашудаанд. 

        Омӯзиши хусусияти луғавию грамматикии ФТН  дар асоси маводи 

асарҳои нависандаи шинохтаи тоҷик Сотим Улуғзода барои илми 
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забоншиносии тоҷик аҳаммияти хоса дорад, зеро забони муосири 

тоҷикӣ, ки дар аҳди шӯравӣ зуҳур кард, ба шарофати забондониву арҷ 

гузоштан ба анъанаҳои забони ниёгон аз тарафи чунин адибон, ба 

мисли Садриддин Айнӣ, Ҳаким Карим, Сотим Улуғзода, Ҷалол 

Икромӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев ва дигарон дар ҳолати 

ташаккулёбӣ қарор дошт, мунтазам рушд менамуд ва меъёр интихоб 

мекард. Дар ин раванд  насри бадеии СотимУлуғзода барои 

худшиносии миллати тоҷик ва рушду нумӯи забони адабии муосири 

тоҷикӣ саҳми арзишноки худро гузоштанд. Устод Сотим Улуғзода 

барои содаву оммафаҳм намудани забони адабии тоҷик ва инкишофи 

он хидмати шоистаи таьрихӣ намуда, забони адабиро ба пояҳои 

баланд бардошт. 

      Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Аз омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷонибаи  

китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, рисолаву мақолаҳои илмии 

забоншиносон ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар забони 

адабии тоҷик аз давраҳои пеш то имрӯз корҳои назаррасу арзишманди 

ба ФТН  бахшидашуда анҷом ёфтаанд. Аммо тањқиқотҳое, ки дар илми 

забоншиносии тоҷик доир ба омӯзиши забон ва услуби ин ё он адиби 

тоҷик навишта шудаанд, чандон зиёд нестанд ва ё тадқиқу таҳлили 

ФТН-ро ба таври кофӣ дар бар намегиранд. Ибтидои чунин 

тањқиқотро ба устод Айнӣ мансуб донем, хато намекунем, зеро аз 

байни олимони муосири тоҷик ӯ бори нахуст ба хусусиятҳои услубию 

лафзии ашъори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ 

ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Алишер Навоӣ, 

Зайниддини Восифӣ, Абдулқодири Бедил ва дигар намояндагони 

барҷастаи адабиёти ниёгонамон диққат додааст. Минбаъд дар ин роҳ 

олимони забоншинос Н. Маъсумӣ «Забон ва услуби Аҳмади Дониш» 

[81], Р. Ғаффоров «Забон ва услуби Раҳим Ҷалил» [32], Ш.Рустамов 

“Забон ва замон” [125], Б. Камолиддинов «Забон ва услуби ҳикояҳои 

Ҳаким  Карим» [56], Х. Ҳусейнов «Забон ва услуби повести «Одина»-и 
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Садриддин Айнӣ» [155], Р.П. Смирнова «Забони таърихи Сиистон» 

[136], Р. Ҷӯраев «Забони «Асрор-ул-тавҳид» [41], М. Давлатова 

«Феълҳои сода дар «Зайнулахбори Гардезӣ» [37], С.Сабзаев «Забон ва 

услуби шоирони маорифпарвар» [126], Б.Шарифов «Хусусиятҳои 

морфологии «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ» [157], С. Ҳошимов 

«Хусусиятҳои луғавии «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ» [153], С. Ҳоҷиев 

«Забони «Туҳфаи аҳли Бухоро»-и Мирзосироҷи Ҳаким» [152], Н. 

Насимов “Калимасозии феъл дар забони насри Садириддин Айнӣ”[99] 

тадқиқоти арзишманди илмиро анҷом доданд.  

     Олимони номбурда дар баробари тадқиқи хусусиятҳои забониву 

услубии асарҳои ҷудогона инчунин ба масъалаи луғат,  сарфу наҳв, аз 

ҷумла феълҳо то андозае чашмандозӣ кардаанд. Аммо оид ба ФТН  

дар заминаи асарҳои бадеӣ рисолаву мақолаҳо ангуштшуморанд.  

Маълум гардид, ки доир ба ФТН муҳаққиқон С.Ализода [5], Т.Зеҳнӣ ва 

Ҳ.Бақозода [48], Б.Ниёзмуҳаммадов ва Л. Бузургзода [19], А.З. 

Розенфелд [121], В.С. Расторгуева ва А. А. Керимова [112], Ю.А. 

Рубинчик [123], Л.С. Пейсиков [108], Ш. Ниёзӣ [101], Ш. Рустамов [124], 

Н. Маъсумӣ [83], Ҳ. Маҷидов [76], Б. Сиёев [134], А. Эшонҷонов [163], 

Б. Камолиддинов [59], С. Ҳалимиён [150], Ӯ. Аҳмадова [7], Т. Бердиева 

[15], Р. Шодиев [158] ва дигарон зимни  асарҳои илмиашон нуқтаҳои 

назари худро, ки дорои аҳаммияти илмӣ ҳастанд, баён кардаанд. Аз 

олимоне, ки дар мавзуи феъл рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ дифоъ 

кардаанд, мехоҳем пажӯҳишҳои И.В. Мошеев [90], М. Ҷабборова [39], 

С. Хоҷаева [146], Ш. Раҳимова [115], Ж. Гулназарова [30], М. Даминова 

[38], С. Низомова [104], С. Ҳабибов [148], М. Бекназарова [13], М. 

Саидхоҷаева [127], Б. Раҳмонов [120] ва дигаронро номбар кунем, ки аз 

таълифоти онҳо мо зимни навиштани диссертатсияи мавриди назар то 

як андоза баҳра бурдем. 

    Забоншиносони Эрон М. Баҳор, Ҳ. Фаррух ва П. Хонларӣ дар бораи 

феъли забони форсӣ тадқиқот гузаронидаанд, ки беҳтарин 
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нуктаҳояшон дар асарҳои забоншиносони тоҷик Б. Сиёев, Т. Зеҳнӣ ва 

Б. Шарифов дарҷ гардидаанд. Аз муқоисаи онҳо маълум мегардад, ки 

тадқиқи феъл ва калимасозии он ҳам дар забони форсӣ ва ҳам дар 

забони тољикї  монандӣ доранд.    

     Забоншиносон ва шарқшиносони рус Н.Березин, К.Г.Залиман ва 

В.А.Жуковский, Е.Э.Бертелс, Л.С.Пейсиков, Ю.А.Рубинчик, 

Л.Н.Дорофеев, З.Б.Дзотзикова ва дигарон дар хусуси феъл мақола, 

асар ва рисолаҳо навиштаанд, ки ҳангоми таҳлилу тадқиқи ФТН  ба 

онҳо такя намудем. 

      Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Хулосабарорињо 

аз тањќиќоти мазкур дар такмили барномањои таълимии 

муќарраршуда сањм гирифта метавонанд. Мавзуи тањќиќии мавриди 

назар як љузъи корњои илмї-тањкиќотии кафедраи забоншиносї ва 

таърихи забони  Донишгоњи давлатии Кўлоб  ба номи Абуабдуллоњи 

Рўдакї мебошад ва бо наќшаи дурнамои Раёсати илм ва инноватсияи 

Донишгоњ мувофиќат мекунад. 

Тавсифи умумии таҳқиқ 

     Маќсади тањќиќ.  Тањқиқ ва омӯзиши ФТН  паҳлуҳои нав ба нави 

онҳоро дар ҷараёни нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ равшан мекунад. Моҳияти 

омӯзиши ФТН  имкон медиҳад, ки тарзи баёни муаллиф, ҳиссиёт ва 

ҳаяҷони гӯянда, тобишҳои маъноии эҳсосоти қаҳрамонҳои асарҳо 

амиқтару равшантар ба қалам дода шаванд. 

     Вазифањои тањќиќ. Бинобар ин, вазифаи асосии тадқиқотро 

ҳадафҳои зерин ташкил медиҳанд:  

- дар шакли рисолавӣ таҳқиқ намудани ФТН -и насри бадеии адиб; 

- баррасӣ ва таҳлил кардани сатҳи омӯзиш ва доираи таҳқиқи ФТН ; 

- муайян кардани сохтори морфологии ФТН  дар эҷодиёти нависанда; 

- тасниф кардани ҷузъҳои ФТН  дар осор; 

- гузаронидани таҳлили лексикию маъноии ФТН  дар насри бадеии 

адиб: 
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- омӯхтани дараҷаи корбурди ФТН  дар насри бадеии нависанда; 

- таҳқиқи сермаъноии ФТН  дар насри бадеии Сотим  Улуғзода; 

- муайян кардани маънои аслӣ ва маҷозии ФТН дар осори адиб; 

- аниқ кардани дараҷаи истеъмоли ФТН дар осори адиб; 

- тасниф намудани феълҳои таркибии  таърихан аслӣ ва иқтибосӣ; 

  - натиҷагирӣ аз таҳлилу пажӯҳиши хусусиятҳои сохторӣ ва маъноии 

ФТН  дар  насри бадеии Сотим Улуғзода. 

        Объекти тањќиќ: насри бадеии Сотим Улуѓзода.  

       Предмети тањќиќ: баррасию таҳқиқи феълњои таркибии номї ва 

хусусиятҳои сарфию луғавї ва маъноии онҳо дар насри бадеии Сотим 

Улуғзода. 

          Асосњои назарии тањќиќи диссертатсиониро осори илмї ва 

назариявии муњаќќиќони забоншинос чун А.З.Розенфелд, 

В.С.Расторгуева ва А.А.Керимова, Ю.А.Рубинчик, Л.С.Пейсиков, 

С.Ализода,Т.Зеҳнӣ ва Ҳ.Бақозода, Б.Ниёзмуҳаммадов ва Л. 

Бузургзода, Ш. Рустамов, Ҳ. Маҷидов, А. Б. Камолиддинов, С. 

Ҳалимиён ва дигарон ташкил медиҳанд. Дар  асарҳои илмиашон 

нуқтаҳои назари худро, ки дорои аҳаммияти илмианд, баён кардаанд.   

       Асосњои методологии таҳқиқ. Мо дар пажӯҳиши худ ба таври васеъ 

аз дастовардҳои  адабиётшиносону шарқшиносони ватанӣ ва хориҷӣ, 

судмандона ва бамаврид истифода намудем. Барои ин мо аз методҳои 

зерини таҳқиқ истифода бурдем: 

- муқоисавӣ-таърихӣ бо мақсади тавсиф додани маълумоти илмӣ, ки аз 

грамматикаҳои академӣ, луғатҳои тафсирӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои 

таълимӣ, рисолаву мақолаҳои илмӣ пайдо гардиданд, ба кор гирифта 

шуданд; инчунин усули мазкур барои интихоб ва сипас таҳлил кардани 

маводи аз насри бадеии Сотим Улуғзода гирифташуда лозим аст;  

- муқобилгузорӣ ҳангоми муқоиса намудани гурӯҳҳои семантикии 

ФТН, ба монанди ФТН-и сермаъно, аслӣ ва маҷозӣ, серистеъмол ва 
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камистеъмол, ҷузъи номиашон аслан тоҷикӣ ва иқтибосӣ мавриди 

истифодабарӣ қарор дода шуд; 

-истифодаи усули таҳлили ҷузъӣ ҳангоми таснифи сохториву маъноии 

ҷузъҳои номӣ ва феълии ФТН  аз рӯйи хусусиятҳои сарфиашон лозим 

шуд; 

- таҳлили матн дар рафти интихоб ва таснифи мисолҳо аз  насри 

бадеии нависанда кор фармуда шуд. 

       Сарчашмаҳои таҳқиқ. Маводи тадқиқро ФТН ва омӯзишу 

баррасии   хусусиятҳои сарфии  онҳо дар насри бадеии Сотим 

Улуғзода ташкил медиҳанд. Таҳлили хусусиятҳои сохторӣ ва маъноии 

ФТН дар асоси маводи асарҳои “Субҳи ҷавонии мо”, “Фирдавсӣ” 

“Восеъ”, “Навобод”, “Пири ҳакимони Машриқзамин” ва “Ривояти 

суғдӣ”-и нависанда сурат гирифт. 

     Навгониҳои илмии таҳқиқ. Навгонии илмии рисола, пеш аз ҳама 

дар он аст, ки нахустин бор дар рисолаи мазкур паҳлуҳои гуногуни 

ФТН -и насри бадеии нависандаи бузурги адабиёти муосири тоҷик 

Сотим Улуғзода баррасӣ гардида, масъалаҳои мухталифи сохтор ва 

маънои онҳо рӯйи кор омадааст. Интихоби таҳлили маҳз ФТН  аз он 

ҷиҳат аст, ки: 

•феъл ҳиссаи калонтарин ва муҳимтарини нутқ буда, дар захираи 

луғавии забони тољикї  дорои мақоми барҷаста аст; 

•дар забони адабии муосири тоҷикӣ ФТН  миқдоран ниҳоят зиёданд ва 

торафт инкишоф меёбанд, аз ин хотир, таҳлилу омӯзиши пайвастаи 

онҳо барои инкишофи нутқи шифоҳию хаттии соҳибони забон ва 

омӯзандагони он тақозои замон аст; 

•ФТН  бағоят сермаҳсул ва серистеъмоланд, аз ин рӯ, онҳо тобишҳои 

зиёди маъноиро ифода мекунанд, донистану бамаврид кор фармудани 

онҳо низ яке аз ҷиҳатҳои навгонии ин мавзуъро ташкил медиҳад; 
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•зимни таҳқиқи мисолҳои аз насри бадеии нависанда ба дастомада 

алоқаи сарфию наҳвии байни ҷузъҳои ФТН, ки боиси тағйир ёфтани 

маънои феъл аст, равшан мегардад.  

           Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:  

- маълум гардид, ки дар ФТН-и осори адиб исм (кор кардан), сифат 

(калон шудан), баъзе таъбирҳо (пора-пора кардан), таркибҳои номӣ 

(рӯ ба рӯ шудан), шумора (сад задан), зарф (берун рафтан), қисме аз 

феъли ҳол (равон шудан), сифати феълӣ (омӯхта кардан), калимаҳои 

тақлидӣ (тақ-тақ кардан) ҷузъи номии ФТН шудаанд. Дар ин вазифа 

исм хеле сермаҳсул буда, феълҳои таркибии ҷузъи номиашон бо 

исмҳои кулл ва ҷузъ ифодашуда (сарак - гандум), исмҳои фақат шакли 

танҳо дошта (ихтиёр кардан), аз ҷиҳати маъно миқдори ҷуфтро 

ифодакунанда (зону задан) ва ҷузъи номиашон бо исмҳои феълӣ 

сохташуда (рафтор кардан) ниҳоят зиёданд. Исмҳои ҷомеъ дар ФТН 

кор фармуда нашудаанд; 

- мушаххас гардонида шуд, ки дар ташаккули ФТН сифатҳои аслӣ 

фаъол буда (обод кардан), сифатҳои нисбӣ ин вазифаро иҷро 

намекунанд. Шумора (шонздаҳсола шудан), зарф (пеш гирифтан) ва 

баъзе шаклҳои феъли ҳол (пурсон  шудан),  сифати феълӣ (кушодагӣ 

буд) ҳангоми тобиши исмӣ ё сифатӣ пайдо кардан ҷузъи номии ФТН 

шудаанд, аммо камтар ба назар мерасанд; 

- таҳлил нишон дод, ки ФТН-и аз пешоянду исм ва феъл (ба ғорат 

бурдан) сохташуда дар насри бадеии Сотим Улуғзода зиёд ҳастанд. 

ФТН-и ҷузъи номиашон калимаҳои тақлидӣ (ғур-ғур кардан) 

мушоҳида шуданд, ки аз эҳсоснокӣ ва пуробуранг будани тарзи баёни 

адиб шаҳодат медиҳанд; 

- ошкор карда шуд, ки дар эҷодиёти нависанда ФТН-и ҷузъи 

номиашон сода (об шудан), сохта (бомаза шудан), мураккаб (решаков 

кардан), таркибӣ (хонаю ҷой сохтан), омехта (гиёҳчинӣ кардан) ва 

чида (додхоҳӣ ва хоҳишгарӣ кардан) мавҷуданд; 
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- муқаррар карда шуд, ки ҷузъҳои феълии ФТН дар эҷодиёти адиб ба 

миқдори 25-то корбаст шудаанд. Ҷузъҳои каммаҳсули феълие, ки дар 

адабиёти илмӣ ҳамчун феълҳои бемаҳсул зикр шудаанд, ба шарофати 

қалами устод сермаҳсул гардидаанд (назм кардан, ҳарифбозӣ кардан) 

ва исботи инро аз мисолҳои насри бадеии адиб дарк карда мешавад; 

- таҳқиқ маълум кард, ки ҷузъҳои номӣ ва феълӣ дар сохтани ФТН-и 

сермаъно фаъол буда, дар насри бадеии нависанда ФТН-и сермаъно 

(сар додан, рӯй додан), муродифҳо (фикр кардан, ба андеша рафтан), 

мутазодҳои луғавӣ (пайдо шудан/ғайб задан) ва грамматикии онҳо 

(фаро гирифтан/ фаро нагирифтан) корбаст шудаанд; 

- собит гардид, ки дар осори адиб ҷузъи номии ФТН нисбат ба ҷузъи 

феълии он ба худ бисёртар ҳамгун қабул кардааст (хабар доштан 

/хабар кашидан). Аммо дар баробари ин ҷузъҳои феълии кардан, 

шудан, намудан, гардидан / гаштан хусусияти ҳамгуншавӣ пайдо 

намекунанд; 

- инчунин исбот гашт, ки дар осори адиб ФТН-и аслӣ (фикр кардан, 

ҳаракат кардан)  ва маҷозӣ (дил такон хӯрдан, абрӯ чин кардан) хеле 

зиёд истифода шуда, далели ҳусни баён ва фасоҳати забони насри 

бадеии ӯ мебошанд. Як фазилати назарраси эҷодиёти адиб дар он аст, 

ки миқдори муайяни ФТН маҳсули эҷоди худи нависанда мебошад 

(ҳарифона кардан, барҳазар кардан) ва маънои онҳо дар фарҳангҳо 

шарҳ дода нашудааст; 

- маълум шуд, ки серистеъмолтарин ҷузъҳои феълии ФТН-и осор 

феълҳои кардан, шудан, задан, гирифтан, додан, ёфтан ва доштан 

мебошанд. Гарчанд ҷузъи феълии кашидан дар «Грамматикаи забони 

адабии тоҷикӣ» камистеъмол номида шудааст, таҳлили ФТН-и насри 

бадеии адиб нишон дод, ки ӯ ин ҷузъи феълиро серистеъмол 

гардонидааст (наъра кашидан, хабар кашидан); 

- таҳлилу тадқиқ собит намуд, ки ФТН-и ҷузъи номиашон аслан 

тоҷикӣ (шино кардан, фарёд задан) ва иқтибосии насри бадеии адиб 
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дар осри ӯ фаъолона корбаст шудаанд. Қисми зиёди ФТН-ро феълҳои 

таркибии ҷузъи номиашон аслан тоҷикӣ ташкил додаанд, ки ин аз 

захираи бойи луғавии забони нависанда шаҳодат медиҳад. Адиб дар 

эҷодиёти худ феълҳои таркибии ҷузъи номиашон арабӣ (илтифот 

кардан, беқадр шудан), туркиву ӯзбекӣ (қамчин задан, етак кардан) ва 

русиву аврупоиро (телефон кардан, парторг шудан) низ истифода 

бурдааст.  

        Дараљаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот. Эътимоднокии 

натиљањои тањќиќи диссертатсиониро инњо таъмин менамоянд: 

истифодаи заминаи методологї ва назариявии пажўњиш; такя ба 

маљмуи усулњои тањќиќи вижагињои сарфї, ки ба мавзуъ ва њадафњои 

тањќиќ созгоранд; тањќиќ ва таснифи ҷузъҳо, сохтори сарфӣ, таҳлили 

луғавию маъноӣ, омӯхтани дараҷаи корбурд, сермаъноӣ, маънои аслӣ 

ва маҷозӣ, дараҷаи серистеъмолӣ ва камистеъмолии ФТН , таснифи 

онҳо аз рӯи таърихи баромади аслӣ ва иқтибосӣ, ки дар фарзия ва ѓояи 

пешбарандаи тањќиќ ба миён гузошта шудаанд. Муътамадии  

натиљањои тањќиќот дар  тањия ва нашр намудани маќолањои илмї, 

амалї дар бораи натиљањои тањќиќот дар нашрияњои мухталиф, дар 

маљаллањои илмї, баромаду маърузањо дар конференсияњои илмї- 

амалї, конференсияњои назариявї дар байни омўзгорон ва донишљўён, 

семинарњои илмии  кафедраи забоншиносї ва таърихи забони ДДК ба 

номи Абуабдуллоњи Рўдакї ифода ёфтаанд. 

     Ањаммияти  назариявї ва амалии  тањќиќ аз инҳо иборат аст:  

1) рисолаи мазкур метавонад, ҳамчун мавод барои пурра кардани боби 

“Феъл” дар нашри нави ислоҳшудаи грамматикаи забони тоҷикӣ, 

таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, рисолаҳо ва мақолаҳои 

илмӣ мусоидат намояд; 

2) дар рафти ҷамъоварӣ ва навиштани луғатҳои дузабона 

(бисёрзабона), тафсирӣ, басомад, фарҳанги осори устод Сотим 

Улуғзода ва адибони дигар мавриди истифода қарор гирад; 
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3) ҳангоми тарҷумаи китобҳои бадеӣ, асарҳои оммавию публитсистӣ, 

мақолаҳои гуногун, таҳияи ҳуҷҷатҳои расмиву коргузорӣ, санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ ва амсоли онҳо мавриди истифода қарор дода шавад; 

4) зимни омӯзиши хусусиятҳои забониву услубии эҷодиёти устод 

Сотим Улуғзода ҳамчун намуна кор фармуда шавад; 

5) диссертатсия ҳангоми таҳқиқи паҳлуҳои дигари феълҳо барои 

муҳаққиқон ба ҳайси маводи илмӣ хизмат кунад. 

       Аҳаммияти илмии диссертатсияро сохтори он ва хулосаҳои ҳар як 

боб муайян мекунанд. Таҳлили хусусиятҳои сарфию луғавию маъноии 

ФТН  зимни таҳлили  насри бадеии устод Сотим Улуғзода аз 

бозёфтҳои илмӣ ба шумор меравад. Дастовардњои илмии ин тадќиќот 

дар омӯзиши ФТН -и осори адибони дигар ва барои ошкор намудани 

хусусиятҳои сарфию луғавию маъноии онҳо мусоидат карда 

метавонад. 

      Заминаи назариявии тадқиқоти диссертатсиониро грамматикаҳо, 

китобҳои дарсӣ ва асарҳои ба соҳаи сарфи забони тоҷикӣ, хусусан ба 

феъл бахшидашудаи забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ ташкил доданд. 

Тањќиќоти мазкур собит месозад, ки ФТН дар забони насри бадеии 

Сотим Улуғзода чун феълњои серистеъмол доираи истифодаи васеъ 

доранд. Муайян намудани хусусиятҳои маъноӣ ва сохтории ҷузъҳои 

ФТН  зимни таҳлили  насри бадеии устод Сотим Улуғзода аз 

бозёфтҳои илмӣ ба шумор меравад.  

     Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Вижагиҳои сарфӣ ва луғавии феълњои 

таркибии номї дар насри бадеии Сотим Улуғзода» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илми филологї аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. – 

Забони тоҷикӣ мутобиқ аст. 

     Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ дар мустақилона 

иљро намудани тањќиќоти  диссертатсионї  ва иштироки бевоситаи он 

дар масъалагузориҳои мавзуӣ, таҳқиқи назариявӣ, таснифу таҳлилњо  



15 
 

ва њамчунин дар љамъбасту  натиҷагирињои тањќиќот  ифода ёфтааст. 

Натиҷаҳои бадастовардаи унвонљў бо ягонагии дохилии тањќиќоти 

диссертатсионї  ба тавсиб расида, дар намуди робитаҳои 

байниҳамдигарӣ шакл гирифта, дар доираи таҳқиқоти назариявӣ ва  

консептуалӣ  буда, метавонанд дар рушди забоншиносии тољик  

саҳмгузор бошанд.  

      Тасвиби амалии натиљањои таҳқиқ. Натиљањои асосии тањќиќ дар 6 

маќолаю гузориши илмї дар маљмуаю маљаллањои илмї, аз љумла, с.4 

маќола дар маљаллањои илмии тавассути Муассисаи давлатии 

«Комисияи олии аттестатсионї»-и назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон таќризшаванда ва 2 маќолаи илмї дар маљаллањои илмии 

дигар ба табъ расида, ифода ёфтаанд. Аз рӯйи мавзуи рисола дар 

маҷаллаҳои илмии ба Феҳристи Муассисаи давлатии “Комиссияи олии 

диссертатсионї”-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон  

дохилшаванда 4 мақола интишор ёфтааст.  Тањќиќоти диссертатсионї  

дар ҷаласаи кафедраи забоншиносї ва таърихи забони  Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (суратљаласаи   №4   аз 

15. 04. 2021) ва кафедраи забони муосири тоҷики Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (суратљаласаи №4 аз 11. 06. 2021) муҳокима ва барои 

дифоъ тавсия дода шудааст.  

      Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Нуктањои 

алоњида ва натиљањои тањќиќоти диссертатсионї  љамъан дар 6 

маќолаи илмии таълиф ва нашршуда инъикос гардидаанд.  

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

хулоса ва рўйхати адабиёт иборат буда, 172 сањифаи компютериро 

ташкил медињад.  Дар рисола 3 ҷадвал ва 2 расм оварда шудааст. 

     Фењристи адабиёт фарогири номгўйи адабиёти зарурии илмї буда,  

199 адад мебошад. Њамчунин, фарњангу луѓатњои зарурї низ оварда 

шудаанд. 
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БОБИ 1. ХУСУСИЯТҲОИ САРФИИ ФЕЪЛҲОИ ТАРКИБИИ 

НОМӢ  ДАР НАСРИ БАДЕИИ СОТИМ УЛУҒЗОДА 

1.1. Афкори назарии муҳаққиқон доир ба феълҳои таркибии 

номӣ  

        Пажӯҳишҳои илмие, ки дар забоншиносии тоҷик ба омӯзиши 

забон ва услуби ин ё он адиби тоҷик бахшида шудаанд, чандон зиёд 

нестанд ва асарҳои вуҷуддошта тадқиқу таҳлили ФТН-ро ба таври 

кофӣ дар бар намегиранд. Гузаронидани чунин тадқиқотро устод Айнӣ 

оғоз намудааст ва нахустин шуда аз байни олимони муосири тоҷик ба 

хусусиятҳои услубию лафзии ашъори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 

Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Камоли 

Хуҷандӣ, Алишер Навоӣ, Зайниддини Восифӣ, Абдулқодири Бедил ва 

дигар намояндагони барҷастаи адабиёти ниёгонамон таваҷҷуҳ 

намудааст. Минбаъд дар ин роҳ олимони забоншинос Н. Маъсумӣ 

«Забон ва услуби Аҳмади Дониш», «Забон ва услуби повести «Марги 

судхӯр»-и Садриддин Айнӣ», Р. Ғаффоров «Забон ва услуби Раҳим 

Ҷалил», Б. Камолиддинов «Забон ва услуби ҳикояҳои Ҳаким  Карим», 

Х. Ҳусейнов «Забон ва услуби повести «Одина»-и Садриддин Айнӣ», 

Р.П. Смирнова «Забони таърихи Сиистон», Р. Ҷӯраев «Забони 

«Асрорултавҳид», Г.И. Козлов «Забони насри «Таърихи Байҳақӣ», М. 

Давлатова «Феълҳои сода дар «Зайнулахбори Гардезӣ», С.Муллочаев 

«Луғати «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ”, С.Сабзаев «Луғати 

«Кашфулмаҷуб», Б. Шарифов «Хусусиятҳои морфологии  

«Бадоеъулвақоеъ»-и Восифӣ», С. Ҳошимов «Хусусиятҳои луғавии 

«Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ», С. Ҳоҷиев «Забони «Туҳафи аҳли 

Бухоро»-и Мирзосироҷи Ҳаким», М.Саломов “Ифодаи маҷоз дар 

эҷодиёти Ҳофизи Шерозӣ” ном тадқиқоти арзишманди илмиро анҷом 

доданд. 

       Дар тӯли таърихи мадид ва пурпечутоби худ забони дарии тоҷикӣ 

тозагӣ ва доираи истеъмоли худро гум накардааст. Гарчанд дар асрҳои 
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миёна ва минбаъд дар таълими мадрасаҳо барои эзоҳи қоидаҳои сарфу 

наҳв ва луғатомӯзӣ грамматикаи забони арабӣ кор фармуда мешуд. 

Мутаассифона, забони тоҷикиро танҳо барои маънидод кардани 

қоидаҳои илми забон истифода мебурданд. 

      Дар чунин шароит бо номи тоҷикии форсӣ номгузорӣ шудани 

китоби Саидризо Ализода – “Cарфу наҳви тоҷикӣ” [5] дар илми 

забоншиносии давраи нави тоҷик як таконеро ба миён овард. Чуноне 

ки муаллифони сарсухан (нашри соли 2010) ишора кардаанд: “... 

номгузории китоби Саидризо Ализода “Cарфу наҳви тоҷикӣ” 

инқилобе буд дар илми забоншиносии давраи нави тоҷик” [128,6].  

Дар сарфу наҳви забони таърихии тоҷикон феъл ҳамчун калонтарин ва 

мураккабтарин  ҳиссаи нутқ аҳамияти хоса дорад. Муҳаққиқи 

шинохтаи тоҷик Б.Камолиддинов доир ба моҳияту мақоми феъл дар 

забон фикри ҷолиби зеринро баён кардааст: “Феъл дар забони тољикї  

ҳиссаи мураккабтарини нутқ буда, дар тасвири зинда, воқеӣ ва 

образноки ҳодисаю воқеаҳо нақши калон мебозад. ... тасвир бидуни 

кор фармудани феъл ҳам сурат мегирад, вале дар он осори ҳаракат 

нест. Тасвири бе феъл нақши ҷисмҳои беҷонро мемонад. Феъл ба 

тасвир ҷон мебахшад, ҷисмҳои беҷони беҳаракатро зинда месозад ва 

ба ҳаракат меоварад. Аслан табиат ва маҷрои зиндагиро бе феъл 

тасвир кардан мумкин нест” [59, с.24]. Хусусан ФТН , ки 

ифодакунандаи маъноҳои хеле зиёд мебошанд ва қисми калони 

захираи луғавии забонро ташкил медиҳанд, бешак инъикосгари 

тамоми ғановати забон ҳастанд. 

      Доир ба ФТН то имрӯз пажӯҳишҳои мустақилона ва назаррасе 

сурат нагирифтааст ва аксарияташон бештар хусусияти мақолаи 

пажӯҳишӣ доранд ё дар шакли маълумоти хурде дар рисолаҳои илмӣ 

оварда шудаанд. Маълумоти овардашуда тамоми паҳлуҳои 

грамматикии ФТН-ро ба пуррагӣ инъикос намекунанд, чунки феълҳои 
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мазкур дорои бештарин шаклҳои луғавӣ ва категорияҳои грамматикӣ 

мебошанд. 

      Таҳлилу пажӯҳиши феълҳо аз тарафи забоншиносони тоҷик асосан 

солҳои бистуми асри ХХ ба таври ҷиддӣ оғоз ёфт. Мо барои равшанӣ 

андохтан ба муҳимтарин нуктаҳои тадқиқоти мазкур лозим донистем, 

ки  ба асарҳои илмии бархе аз муҳаққиқин рӯй оварем. 

Тадқиқ ва омӯзиши феълҳои забони тољикї  маҳз дар асри ХХ сурат 

гирифтааст. Дар дастуру китобҳои дарсии солҳои 20-40 доир ба 

феълҳо маълумоти муайяне оварда шудааст, аммо истилоҳи «феълҳои 

таркибӣ» ба назар намерасад [150]. Дар «Сарфу наҳви забони тоҷикӣ»-

и Саидризо Ализода [128] феълҳои таркибӣ «феълҳои мураккаб» номида 

шудаанд. Муаллиф корбасти феълҳоро бо як усули сода баён кардааст. 

Асари номбурда нахустин асарест, ки роҷеъ ба феьл маьлумот 

медиҳад. Дар фасли шашуми боби шашум чунин омадааст: “Модари 

феълҳо дар форсӣ будан ва шудан аст. Чун бештарини сиғаҳо бо ёрии 

ин ду феъл ташкил ёбанд, аз ин рӯ онҳоро феълҳои ёвар номанд” [128, 

с.58]. Дар фасли ҳафтуми боби мазкури китоб, ки «Феьли басит ва 

мураккаб» ном дорад, муаллиф навиштааст:  “Феъли басит он аст, ки 

аз як калима ва бе ҷузъ бошад. Чун: доштан ва овардан. Феъли 

мураккаб он аст, ки аз чанд калима омехта бошад. Чун: бардоштан ва 

даровардан. Феълҳои мураккаб гоҳо бо адот (пешоянд – К.О.), гоҳо бо 

исм ва гоҳо бо сифат омезад. Мисол: бозгаштан, нишон додан, дӯст 

доштан [128,58]. Муаллиф доир ба сохти феълҳо маълумот надодааст 

ва танҳо феълҳои сохтаеро, ки бо пешвандҳои бар- ва дар- омадаанд, 

мураккаб меномад.  

     Муҳаққиқони шинохтаи тоҷик Тӯрақул Зеҳнӣ ва Ҳамид Бақозода  

дар китоби «Сарф барои мактабҳои миёна» оид ба феълҳои таркибӣ 

чунин ибрози ақида намудаанд: «Феълҳое, ки ба пайвастани ду  ва ё  се 

калима сохта шудаанд, феълҳои пайваста номида мешаванд» [48, с.58]. 

Онҳо феълҳои таркибиро ба ду гурӯҳ ҷудо кардаанд:  
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1.Феълҳое, ки бо пайвастани сифат, зарф ва исм сохта мешаванд (яъне 

ФТН – К.О.): нағз дид, пеш рафт, гап зад,бозӣ кард ва ғайра.  

2.Феълҳое, ки ба воситаи ҳамроҳ шудани шаклҳои гуногуни феьлҳои 

ёридиҳандаи истод, гир, бош, шав, мон, рав сохта мешаванд (яъне 

феълҳои таркибии   феълӣ– К.О.): хонда истодаам, хоҳам хонд, хонда 

будам ва ғ. [48, с.58].  

      Дар асари дигари Т. Зеҳнӣ «Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ» 

[49, с.113] низ феълҳои таркибӣ мавриди тадқиқ қарор ёфтаанд. 

Муаллиф таҳлилро дар асоси адабиёти асрҳои IX-X гузаронидааст. 

Дар қисми дувоздаҳуми боби сеюми ин асар сухан дар бораи «ФТН  ва 

ривоҷи онҳо нисбат ба феълҳои сохтаи префиксӣ» меравад. Ба 

андешаи муаллиф оғози ташаккулёбӣ ва такмил ёфтани феълҳои 

таркибӣ ба давраи баъди асрҳои Х-XIII мутаалиқ аст, яъне дар ин 

давра раванди ба феълҳо ҳамроҳ шудани исму сифат авҷ гирифта, 

шаклҳои гуногуни ФТН  пайдо шуданд. Муҳаққиқ дар қисми 

сездаҳуми ин боб қисми феълии феълҳои таркибиро номбар кардааст. 

Масалан: андохтан, бурдан, гаштан, гирифтан, додан, доштан, 

кардан/намудан, ниҳодан, омадан ва ғ. (ҷамъ 21 феъл). 

Дар корҳои илмии Лутфулло Бузургзода ва Бобоҷон Ниёзмуҳаммадов 

[19, с.44] феълҳои таркибӣ феълҳои мураккаб, дар асари А.З.Розенфелд 

[121] ин навъи феълҳо мураккабтаркиб ва дар корҳои илмии ба ин 

мавзӯъ бахшидашудаи В.С.Расторгуева ва Керимова А. А. он мураккаб 

ва таркибӣ номида шудааст [112]. 

       Л. Бузургзода ва Б.Ниёзмуҳаммадов феълҳои таркибиро феълҳои 

мураккаб / пайваста номиданд: “Феълҳо сода ва мураккаб мешаванд... 

Феълҳои мураккаб зиёда аз як реша доранд, яъне аз якчанд решаҳо 

таркиб меёбанд: имрӯз онҳо монанди ҷоҳои дигари ватани сотсиалистӣ 

гулзор шуда буд, меҳнаткашони хушбахти озод – он меҳнаткашоне, ки 

пеш аз револютсия аз он ҷо зулм медиданд– имрӯз ба аҳли 

хонаводаашон дар он ҷо саёҳат мекарданд, дам мегирифтанд ва 
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истироҳат менамуданд (С.Айнӣ, Тирози ҷаҳон)” [18, с.123]. Олимон ин 

феълҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо карданд:  

1. Феьлҳои мураккабе (пайвастае), ки аз сохтани калимаи нав /луғати 

нав/ ба вуҷуд омадааст (яъне ФТН – К.О.): фурӯ рафтан, гӯш кардан, 

назар андохтан, фаро гирифтан.  

2. Феьлҳои мураккабе, ки шаклҳои гуногуни айни феьлро нишон 

медиҳанд (яъне феълҳои таркибии    феълӣ– К.О.): рафта будам, хонда 

истодааст, омадан гир, нишаста монд, омада монд [19, с.43-44]. 

Муаллифони мазкур дар “Грамматикаи забони тоҷикӣ», қисми 1 низ 

феьлҳои таркибиро мураккаб номида, онро чунин таъриф додаанд: 

“Феълҳои мураккаб аз ду ё якчанд калима таркиб меёбанд. Масалан, 

тайёр кардан, дӯст доштан, ба ҷо овардан, такрор намудан, бовар 

кардан, ҳушёр шудан» [19, с.47]. 

      Соли 1953 дар китоби «Очеркҳо оид ба грамматикаи забони 

тоҷикӣ» забоншинос А.З.Розенфелд [121] феьлҳои таркибиро феьлҳои 

мураккабтаркиб(сложно-составные глаголы) меномад. Ӯ қайд 

мекунад, ки ҳанӯз соли 1861 шарқшинос В.В.Григорев ва соли 1915 

П.Е.Кузнетсов дар бораи феьлҳои таркибии забони тољикї  маьлумот 

додаанд. Ин маълумот асосан оид ба феьлҳои таркибии феьлӣ аст. 

Забоншиноси тоҷик Ӯ.Аҳмадова дар китоби худ “Шаклҳои феълӣ бо 

ёридиҳандаи истодан дар забони ҳозираи тоҷик” ишора кардааст, ки 

В.В.Григорев аввалин шуда дар шеваҳои забони тољикї  мавҷуд 

будани шаклҳои феълиро бо ёридиҳандаи истодан, ки давомнокии 

амалро ифода мекунад, нишон додааст: “Феъли истодан ... ҳамчун 

ёридиҳанда барои ифода кардани замони ҳозираи давомдор хизмат 

мекунад, ки ин ҳолат дар забони форсӣ дида намешавад” [7, с.5). 

П.Е.Кузнетсов бошад дар китобаш “Сравнительный грамматический 

очерк таджикского и сартовского наречий” доир ба феълҳои 

ёридиҳанда чунин изҳори ақида намудааст: “Замони ҳозираи муайян, 
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замони ҳозираи айни вақт дар забони тољикї  бо чор феъл ифода карда 

мешавад: истодан, гаштан, шиштан (нишастан), хоб рафтан” [7, с.6]. 

А.З.Розенфелд феълҳои таркибиро ба ду гурӯҳ ҷудо кардааст: 

мураккабтаркиб (сложно-составные глаголы) ва мураккаби 

феълиҳолӣ. Муаллиф дар асари дигари худ [121] феьлҳои таркибиро ба 

феьлҳои мураккаби номӣ (сложно-именные глаголы) ва мураккаби 

феълӣ (сложно-глагольные глаголы) ҷудо карда, онҳоро бо мисолҳо 

шарҳу эзоҳ медиҳад.     

     В.С.Расторгуева дар асараш “Очерки мухтасари грамматикаи 

забони тоҷикӣ” дар боби калимасозии феъл феьлҳои таркибиро ба ду 

гурӯҳ ҷудо намуда, якеро феълҳои мураккаб бо ҳиссаҳои номӣ ва гурӯҳи 

дуюмро феълҳои мураккаби ҳолӣ номидааст [113, с.529-570]. 

Олими шинохтаи тоҷик Шавкат Ниёзӣ ба мавзуи ФТН  якчанд 

мақоларо бахшидааст ва доир ба калимасозии ФТН  маълумоти хеле 

пурра додааст [101]. Ӯ мавқеи алоҳида доштани ФТН-ро дар 

калимасозии забони тољикї  таъкид намуда, онҳоро сарчашмаи 

муҳимтарини ғанигардии таркиби луғавии забони тољикї  

ҳисобидааст. Ба Ш. Ниёзӣ муяссар гардид, ки хусусияти асосии 

фарқкунандаи ФТН-ро муайян кунад, яъне “Агар исми феълҳои номӣ 

пасоянди –ро, муайянкунанда, суффикси ҷамъбандии -ҳо ва артикли  

номуаянии – е гирад, феъли таркибии номӣ  намесозад, зеро 

муносибати  пуркунандагии  феъл ва ҷузъи номӣ  барқарор мегардад: 

муборизаро  бурдан, ҳаракате кардан, нигоҳи ҳаракатомез кардан, 

хатоҳо кардан” [101, с.23]. Сипас, ӯ таъкид мекунад, ки дар байни 

ҷузъи номӣ ва феъли ёридиҳанда омадани  пайвандакҳо,  

бандакҷонишинҳо, сифатҳои дараҷадор ҷоиз аст. Муаллиф дар анҷоми 

тадқиқоташ фарқияти ибора ва ФТН-ро муфассал шарҳ додааст. Яке 

аз фикрҳои ҷолиби диққати забоншинос ин аст, ки маъноҳои феъл ҳар 

қадар зиёд бошанд, имконияти ин феълҳо дар ташкили феъли 

таркибии номӣ ҳамон қадар зиёд аст ва ба ин гурӯҳ феълҳои кардан ва 
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шуданро дохил кардааст. Ш.Ниёзӣ қайд мекунад, ки дар бисёр 

мавридҳо ба ҷои феъли кардан феъли намудан ва ба ҷои шудан феъли 

гардидан кор фармуда мешаванд. Муҳаққиқ дар ташкили ФТН  

сермаҳсул будани  феълҳои хондан, андохтан, бурдан, гирифтан, додан, 

доштан, дӯхтан, ёфтан, задан, кашидан, мондан, намудан, овардан, 

омадан, партофтан, паридан, расондан, рафтан, рондан, тофтан, 

расидан, фармудан ва хӯрданро қайд кардааст [101, с.25]. 

     Олими маъруфи тоҷик Шарофиддин Рустамов оид ба феълҳои 

таркибӣ чунин ибрози ақида намудааст: “Дар калимасозии феъл типи 

таркибӣ хос аст, ки онҳо одатан аз ҳиссаҳои номии нутқ ва калимаҳои 

ёридиҳанда иборат мебошанд» [124, с.21]. 

      Дар китоби дарсии «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [46] ва 

«Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [28, с.172-236]  боби 

«Феъл»-ро олими варзида Носирҷон Маъсумӣ таҳия кардааст ва ҳамин 

боб дар «Асарҳои мунтахаб»-и ӯ интишор гардидааст [83, с.176-287]. 

Дар ин асарҳои фундаменталӣ дар баробари таҳлилу баррасии 

ҳамаҷонибаи феъл ҳамчун ҳиссаи мустақилмаънои нутқ доир ба ФТН  

маълумоти густурда бо нишон додани тамоми ҷузъиёти онҳо оварда 

шудааст. Дар “Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик”, пеш аз 

ҳама, сухан дар бораи он меравад, ки ҳар як феъли таркибии номӣ як 

воҳиди луғавӣ, як ҳиссаи нутқ аст, на ҷузъҳои ибора, ки дар онҳо 

алоқаи синтаксисии ду ҳиссаи нутқ дида мешавад. Дар ФТН  таносуби 

маъноӣ ва мувофиқати морфологӣ мавҷуд аст. Сипас Н. Маъсумӣ 

муносибати ҷузъҳои таркибии ёрӣ талабидам ва ёрӣ додам-ро  таҳлил 

карда, собит месозад, ки дар мисоли аввал ёрӣ талабидам алоқаи 

синтаксисӣ ва дар мисоли дуюм ёрӣ додам мувофиқати шаклию маъноӣ 

дида мешавад. Пас ёрӣ додам феъли таркибии номӣ аст. 

     Ҳангоми таҳлил намудани ҷузъи номии феълҳои таркибӣ дар 

баробари исм, сифат, шумора, зарф, баъзе шаклҳои феъли ҳолу сифати 

феълӣ калимаҳои тақлидӣ низ ҳамчун ҷузъи номии феълҳои таркибӣ 
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мавриди таҳлил қарор ёфтаанд: ғуввос задан, ғур-ғур кардан, тақ-тақ 

кардан, виҷиррос задан ва ғ. Дар ин асар яке аз хусусиятҳои барҷастаи 

ФТН  маънидод карда шудааст. Аз ҷумла, “Азбаски ҷузъи асосии ФТН  

аз ҳиссаҳои номии нутқ иборат аст, дар ҷумла ҳолатҳое рӯй медиҳад, 

ки ... дар натиҷаи онҳо калима ё иборае дар байни феъли таркибӣ 

омада, ҷузъи номӣ ва феълиро аз ҳамдигар дур мекунад, лекин аз 

чунин ҳолатҳо муносибати байни ҷузъҳои феъли таркибии номӣ 

тағйир намеёбад [28, с.234]. Муҳаққиқ дар таркиби феъли таркибии 

номӣ омадани унсурҳои грамматикиро ба ҳафт гурӯҳ ҷудо карда, 

фикрашро бо мисолҳо аз асарҳои бадеӣ тақвият додааст. 

       Дар рисолаи номзадӣ ва як силсила асару мақолаҳои Ҳомид 

Маҷидов роҷеъ ба масъалаҳои мубрами грамматика сухан меравад. Ба 

ин ҷумла “Хусусиятҳои лексикию маъноии воҳидҳои фразеологии 

феълӣ дар забони муосири адабии тоҷикӣ” (1968), “Таркибҳои 

фразеологӣ” (1980), “Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик” (1982), 

“Таркиби лексикии воҳидҳои фразеологӣ” (1986), “Забони адабии 

муосири тоҷик” (2007), “Сеҳри сухани форсии тоҷикӣ” (2014) шомил 

ҳастанд. Дар ин асарҳо олим доир ба масъалаҳои шакл, гурӯҳ ва 

сохтори морфологии калима ва таъбироти тоҷикӣ таваққуф карда, аз 

ҷумла оид ба фарқият ва умумияти ибораҳои фразеологӣ ва таркибҳои 

феълӣ маълумоти муфид овардааст ва мо дар фасли дуюми боби 

мазкур ин масъаларо дақиқан таҳлил хоҳем кард.  

      Забоншинос Бекмурод Сиёев дар асари илмиаш «Очерк доир ба 

таърихи феъли забони адабии тоҷик» роҳҳои сохта шудани феълҳои 

таркибиро чунин шарҳ додааст: «Қувват гирифтани ин ҷараён, яъне 

суст шудани хусусиятҳои флективӣ дар забонҳои форсу тоҷик сабаби 

сифатан тағйир ёфтани ин забонҳо ва ба гурӯҳҳои забонҳои аналитикӣ 

табдил ёфтани онҳо шудааст” [134, с.126]. 

Олим чунин меҳисобад, ки феълҳои таркибӣ ҳанӯз дар охирҳои давраи 

қадими зуҳури забонҳои форсу тоҷик маъмул буда, дар асрҳои Х ва 
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ХХ хеле такомул меёбад. Муаллиф қайд менамояд, ки дар давраҳои 

ҷудогонаи инкишофи забони тоҷику форс, аз ҷумла дар давраи нави 

тараққиёти ин забонҳо, дар такомули феълҳо ду тарзи калимасозӣ - ба 

воситаи аффиксатсия ва таркибёбӣ мавқеи калон доштааст.                

      Муаллиф моҳияти феълсозии таркибиро дар он мебинад, ки дар 

баъзе феълҳо маънӣ суст шуда, онҳо ҳамчун ҳиссаи ёридиҳандаи ФТН  

меоянд. Ин қабил феълҳои ёридиҳандаро ба се гурӯҳ ҷудо менамояд. 

Ба як гурӯҳ феълҳои аст, ҳаст, будан ва хостан-ро дохил намуда, 

вазифаашонро аз сохтани шаклҳои феълӣ иборат медонад. 

      Ба гурӯҳи дигар феълҳои будан, шудан ва ҳаст-ро дохил мекунад, 

ки вазифаашон сохтани таркибҳои хабарӣ аст. 

Ба гурӯҳи сеюм муҳаққиқ феълҳоеро нисбат додааст, ки бо ҷузҳои 

номӣ омада, ФТН  месозанд. Қабл аз ҳама, муаллиф дар хусуси 

истилоҳи «ФТН » ва аз тарафи забоншиносон бо истилоҳҳои гуногун 

ифода гардидани ин феълҳо фикрашро баён месозад, ва дурустии 

интихоби ин истилоҳро исбот менамояд [134].  

      Аҳамияти асари илмии А.Эшонҷонов “Хабарҳои номӣ ва тарзи 

ифодашавии онҳо” [163, с.1969] аз он иборат аст, ки муаллиф ҷузъи 

номии феълҳои таркибиро муфассал таҳлил карда, доир ба ҳар як 

ҷузъи номии феълҳои таркибӣ мисолҳои фаровон овардааст. 

     Дар асари худ Б.Шарифов «Хусусиятҳои морфологии «Бадоеъ-ул 

вақоеъ»-и Восифӣ» доир ба сохти феълҳо малумоти аниқтар медиҳад. 

Муаллиф  ФТН-ро ба се гурӯҳ ҷудо намуда ба гурӯҳи аввал феълҳои 

таркибии    номиеро дохил кардааст, ки ҷузъи аввалашон аз ягон 

ҳиссаи нутқ иборат бошад. Ба ҷузъи феълии феълҳои ёридиҳандаи 

серистемоли «Бадоеъ-ул-вақоеъ» феълҳои кардан, сохтан, шудан, 

намудан, гардидан, расидан, додан, доштан, овардан, кашидан, гаштан, 

андохтан, ёфтан, омадан, афтодан ва ба ёридиҳандаҳои камистемол 

пазируфтан, даридан, варзидан, фармудан, паймудан, бурдан,  хӯрдан, 
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пайвастан, гирифтан, баровардан, фаровардан, даровардан, соидан, 

дохил карда шудаанд [157, с.76).  

      Маълум мешавад, ки 30 феъли ёридиҳанда, ки дар сохтани феълҳои 

таркибӣ истифода шудаанд, мавриди омӯзиш ва таҳқиқи амиқи 

Б.Шарифов гардиданд. Ин ҳодисаи забонӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки 

сохтани феълҳо бо ёридиҳандаҳо ё феълҳои мустақилмаъное, ки ба 

вазифаи феълҳои ёридиҳанда меоянд, ҳодисаи тамоман нав нест. Бо 

назардошти ақидаҳои вуҷуддошта, ки гӯё дар таърихи забони тољикї  

феълҳо танҳо ба маънои мустақилашон истифода мешуданд, мисолҳои 

аз Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ гирифташуда собит месозанд, ки 

феълҳои ёридиҳандаи номбаршуда ҳам ба маънои аслии мустақили худ 

ва ҳам ҳамчун ҷузъи ёридиҳанда истифода гардидаанд. Агар феълҳои 

мазкур мустақилияти худро гум намекарданд, ФТН  ба қатори 

ибораҳои феълӣ дохил карда мешуданд [157, с.76-83].    

     Забоншиноси шинохтаи тоҷик Худойдод Ҳусейнов доир ба забон ва 

услуби повести “Одина”–и устод Садриддин Айнӣ  тадқиқот анҷом 

дода, зимни таҳлили феълҳои ин асар феълҳои гирифтан, бурдан ва 

шуданро дар матн ҳамчун феълҳои ёридиҳанда ном бурдааст, ки дар 

матн маънои мустақили худро гум кардаанд [155]. 

     Дар тадқиқоти олимаи шарқшинос Турдихон Бердиева таҳти унвони 

“Лингвистические и экстралингвистические причины арабских 

заимствований (по материалам прессы 20-х годов)” дар бораи раванди 

ба забони адабии тоҷикӣ ворид гардидани иқтибосҳои забони арабӣ ва 

дар тӯли таърих махлут шудани онҳо бо вожаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла бо 

феълҳо маълумоти муфассале оварда шудааст. Дар боби дуюми ин 

асар баробари чунин навъҳои феълӣ, ба монанди масдар, сифати 

феълӣ ва феъли ҳол феълҳои таркибии    номиро, ки қисми номиашон 

иқтибоси арабӣ аст, баррасӣ намудааст. Вобаста ба ин вай менависад: 

“Як хусусияти фарқкунандаи таркибҳои феълии номӣ бо ҷузъи арабӣ 

дар он аст, ки онҳо дар солҳои 20-ум барои номгузорӣ кардани 
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ҳодисаҳои мубрам истифода мешуданд. Баъзе ФТН -и мазкурро 

номбар мекунем: интихоб кардан (-и намоянда, вакил, номзад ва ғ.), 

амонат гузоштан (ба хазинаи амонатӣ), тақсим кардан (-и ҳудуд), 

шарик шудан (ба кооператив), мусодира кардан ва ғ.” [14, с.209]. Олима 

дар фасли мазкур ибрози ақида мекунад, ки серистеъмолшавии 

феълҳои номии таркибӣ бо ҷузъи арабӣ на ба сермаҳсулшавии ин 

қолаб, балки ба васеъ гардидани ҷиҳати маъноии феълҳои номии 

мавҷуда оварда расонд. Раванди васеъшавии маъно ва пайдошавию 

таҳаввулоти ФТН -и забони тољикї  аз нуқтаи назари таъсири 

мутақобилаи омилҳои дохилӣ ва берунии рушди забон шавқовар аст 

[14, с.210). 

     Олими услубшинос Баҳриддин Камолиддинов дар китоби худ “Сухан 

аз баҳри дигарон гӯянд” як фасли алоҳидаро ба ғалатҳое, ки дар кор 

фармудани феъл, аз ҷумла дар калимаю таркибсозии феъл дида 

мешаванд, бахшидааст. Забоншинос мегӯяд: “... дар калимасозии 

забон ва бад-ин васила ғанӣ гардонидани хазинаи луғавии он ягон 

унсури калимасоз ба мисли феълҳои ёвар фаъолу бобаракат нест.” [60, 

с.69). Б.Камолиддинов феълҳои таркибии    маҳсуб ёфтан, бовар шудан, 

шуруъ додан, ороиш кардан, ҷашн ёфтан ва дигарҳоро нодуруст 

ҳисобида, сохти солими таркибҳоро дар шакли бовар кардан, шуруъ 

кардан, оро додан, ҷашн гирифтан меорад. Дар фасли болозикр 

муаллиф мисолҳои зиёдеро аз матбуоти тоҷик дар бобати нодуруст 

истифода бурдани феълҳо, махсусан ФТН  оварда, мавриди баррасӣ 

қарор додааст. Омӯхтани хусусиятҳои услубии феъл яке аз зинаҳои 

баландтари омӯзиши забон ба шумор меравад. Дар ин раванд 

Б.Камолиддинов аз хусуси имконоти услубии феъл ва махсусан ФТН  

дар асари илмии худ “Хусусияти услубии сарфу наҳви забони тоҷикӣ” 

сухан ронда, воҳидҳои фразеологии феълиро, ки дар натиҷаи маънои 

маҷозӣ гирифтани феъл ба вуҷуд меоянд, ганҷинаи забони тољикї  
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ҳисобида, онҳоро аз нуқтаи назари услубиашон тадқиқ кардааст [59, 

с.25].  

     Дигаре аз муҳаққиқони забони насри бадеии адибони алоҳида 

Нуриддин Насимов дар баробари таҳлил кардани феълҳои забони 

насри Садриддин Айнӣ дар рисолаи илмии худ таҳти унвони 

“Калимасозии феъл дар забони насри Садриддин Айнӣ” [99] ФТН-ро 

аз рӯйи ҷузъҳои номӣ ва феълиашон гурӯҳбандӣ карда, мувофиқи он 

мисолҳоро таҳлил кардааст. Ҷолиби диққат аст, ки ҷузъи номии яке аз 

гурӯҳҳо калимаҳои тақлидӣ буда, муҳаққиқ аз эҷодиёти Айнӣ 16 мисол 

овардааст: ак-ак кардан, анг-унг кардан, арру ур кардан, вақ-вақ кардан, 

қур-қур кардан, пичир-пичир кардан, пуф-пуф кардан, тақ-тақ кардан ва 

амсоли инҳо. Муҳаққиқи мазкур дар рисолаи илмии номзадиаш таъкид 

мекунад, ки дар “Забони адабии ҳозираи тоҷик” ва “Грамматикаи 

забони ҳозираи адабии тоҷик” доир ба феъли ёридиҳандаи кашидан, ки 

бештар дар таркиби феълҳои каммаҳсул меояд, танҳо ду феъли 

таркибии номии расм кашидан ва азоб кашидан ҳамчун мисол оварда 

шудааст. Аммо дар осори насрии устод Садриддин Айнӣ бо ин феъли 

ёридиҳанда 40 феъли таркибии номӣ истифода шудааст, ки ин далели 

маҳорати баланди нависанда мебошад [99, с.89]. 

     Сарфшинос Ӯ.Аҳмадова ба ФТН  бо ёридиҳандаи истодан 

тадқиқоти илмии алоҳидаро бахшида, дар он тамоми паҳлуҳои 

сохторӣ ва маъноии феъли ёридиҳандаи истоданро дар таркибҳои 

феълӣ баррасӣ намудааст. Илова бар ин, муҳаққиқи мазкур шаклҳои 

феълиро бо феъли ёридиҳандаи истодан дар шеваҳои забони тољикї  

муқоиса кардааст. Ба муҳаққиқ муяссар гардид, ки тамоми шаклҳои 

феълиро бо ёридиҳандаи истодан (хонда истодааст, хонда истода буд, 

хонда истода бошад...) ва шаклҳои тасрифнашавандаи феълро бо ин 

ёридиҳанда (хонда истода, хонда истодагӣ, хонда истодан...) муфассал 

дида барояд [7].Олима таъкид мекунад, ки “...шаклҳои феълӣ бо 

истодан, ки таҳлили онро дар кори худ дида баромадем, пеш аз ҳама, 
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барои ифода кардани тобишҳои намуди давомдори феъл истеъмол 

мешаванд”[7, с.120]. 

     Боз як тадқиқоти хеле муҳиме, ки дар мавзӯи мавриди назари мо 

анҷом дода шудааст, ин кори диссертатсионии Шодиев Р.А. дар мавзӯи 

“Лексикаи феъл ва калимасозии феъл дар «Шоҳнома»–и Абулқосими 

Фирдавсӣ” мебошад [158]. Дар рисола тадқиқот доир ба масъалаҳои 

сарфӣ, аз ҷумла феъли осори форсии нав, хусусан осори давраи аввали 

забони форсии дарӣ гузаронида шудааст. Дар боби сеюми рисола 

“ФТН ” доир ба пайдоиш ва ташаккули ФТН , ҷузъи номии ин феълҳо, 

таркибҳои маҷозии феълӣ, феълҳои ёридиҳанда дар қолаби ФТН  

маълумоти муфассал дода шудааст. Муаллиф қолабҳои ФТН-ро 

сохтааст, ба монанди N+V (исм+феъл), Adj+V (зарф+феъл), P+V 

(сифати феълӣ+феъл) ва ғайра [158, с.15]. Аҳамияти кори илмии мазкур 

дар он аст, ки ин рисола ба таҳлили як намунаи бисёр куҳан ва нодири 

забони тоҷикии дарӣ, яъне Шоҳнома»–и Абулқосими Фирдавсӣ 

бахшида шудааст ва натиҷаҳои ба дастомада дар таҳияи масъалаҳои 

лексика ва вожасозии феъл дар забони тољикї  ва таҳқиқи забони 

осори ҷудогона метавонад мавриди истифода қарор гиранд. Аз ин 

хотир, мо низ лозим донистем, ки баъзе усулҳои кори мавсуф, 

гурӯҳбандии феълҳо ва хулосаҳои муҳаққиқро зимни тадқиқоти худ ба 

инобат гирем.  

       Дар асари фундаменталии олими шинохтаи тоҷик Сайид Ҳалимиён 

“Куниш” дар баробари паҳлуҳои маъноии феълҳои забони тољикї  

сохти онҳо низ баррасӣ шудааст. Аз ҷумла, феълҳо аз ҷиҳати сохт ба 

сода, сохта, таркибии ҳамёвар (яъне таркибии номӣ – О.К) ҷудо карда 

шудаанд. Забоншинос оид ба феълҳои таркибӣ сухан ронда, таъкид 

мекунад, ки ин гурӯҳи феълҳо аз исм, сифат, шумора (аз ҳиссаҳои 

номии нутқ) ва феълҳои ёвар (Сайид Ҳалимиён феълҳои ёридиҳандаро 

“ёвар” – О.К  номидааст) сохта шудаанд: ғалаба кардан, тамом кардан, 

хушнуд  шудан, бедор кардан... 
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       Саид Ҳалимиён ҷузъи феълии феълҳои таркибиро ба ду гурӯҳ -

феълҳои ёридиҳанда (шудан, кардан, гаштан... ва феълҳои 

мустақилмаъно (додан, сохтан, задан, бурдан, андохтан...) ҷудо 

мекунад. Дар ин асар ҳар як феъли ёридиҳанда аз ҷиҳати маъно ва сохт 

таҳлил шуда, барои исботи фикр мисолҳои зиёд оварда шудааст. 

Сипас доир ба феълҳои таркибии    атрибутивдор (дорои 

муайянкунанда – К.О.) маълумот дода шудааст: базми хоссагӣ кардан, 

изҳори хурсандӣ кардан, таъсири бад кардан [150, с.132]. 

     Солҳои охир  як қатор мақолаҳои илмӣ доир ба паҳлуҳои гуногуни 

ФТН, ки ба қалами забоншиносони тоҷик тааллуқ доранд, ба чоп 

расиданд, ба монанди: мақолаҳои М. Даминова “Муродифҳои 

ҷуфтистеъмол дар таркиби феълҳои забонҳои русӣ ва тоҷикӣ” [38], С. 

Низомова “Ҷузъҳои номии ФТН  дар очерки “Исёни Муқаннаъ”-и 

Садриддин Айнӣ” [104], С. Ҳабибов “Хусусиятҳои маъноӣ ва сохтории 

ФТН  дар ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ” [148], М. 

Бекназарова “Сермаъноии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони 

матбуот” [13], М. Саидхоҷаева “Таъбироти феълии соматикии тоҷикӣ 

ва таҳвили онҳо ба забони русӣ” [127], Б. Раҳмонов “Маҳдудаи 

сохторӣ ва маъноии феълҳои ёвар (дар асоси маводи “Таърихи 

Бухоро”- и Наршахӣ)” [119]. 

      Дар мақолаи М. Даминова “Муродифҳои ҷуфтистеъмол дар 

таркиби феълҳои забонҳои русӣ ва тоҷикӣ” сухан дар бораи истифодаи 

муродифҳои ҷуфт рафта, муҳаққиқ, пеш аз ҳама, хизмати 

Н.Маъсумиро доир ба таҳлили ин навъи муродифҳо дар забони 

тољикї қайд кардааст ва ибрози ақида менамояд, ки феълҳо низ дорои 

муродифҳои ҷуфт ҳастанд. Муаллифи мақола муродифҳои 

ҷуфтистеъмоли асарҳои Садриддин Айниро ба таври мисол оварда, 

хусусияти эҳсосӣ доштани онҳоро қайд кардааст. Аз қабили: фаромӯш 

кардан, аз ёд баровардан; дар фикру хаёл фурӯ рафтан, дар андеша 

афтодан ва ғ. [38]  
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      Муҳаққиқ С. Низомова дар мақолаи худ “Ҷузъҳои номии ФТН  дар 

очерки “Исёни Муқаннаъ”-и Садриддин Айнӣ” низ дараҷаи тадқиқи 

ФТН-ро дар оғози асри ХХ баррасӣ карда, тазаккур медиҳад, ки устод 

Садриддин Айнӣ дар очерки “Исёни Муқаннаъ”-и худ ФТН-ро 

фаровон истифода бурдааст. Муҳаққиқ ҷузъи номии ин феълҳоро 

баррасӣ карда, чунин натиҷагирӣ кардааст, ки “... аз ҳиссаҳои номии 

нутқ ба вазифаи ҷузъи номии феълҳои таркибӣ бештар исм 

серистеъмол буда, сифат, шумора ва сифати феълӣ каммаҳсуланд” 

[104, с.45]. 

       Муҳаққиқи дигари тоҷик С. Ҳабибов дар мақолааш “Хусусиятҳои 

маъноӣ ва сохтории ФТН  дар ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини 

Балхӣ” доир ба мушкилоти тадқиқи сохтор ва маънои ФТН  дар 

ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ баҳс карда, зикр мекунад, ки 

феълҳои таркибӣ дар забон торафт инкишоф меёбанд. Истифода аз 

ФТН  “...дар асарҳои бадеӣ аз табъу завқ ва маҳорати эҷодии 

муаллифи ҳамон китоб вобастагии зич дорад” [148, с.72]. Бояд гуфт, ки 

муаллифи мақола аз ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ФТН -и 

ҷон холӣ кардан, раҳо кардан, чашм шудан, сармаст гардидан, шаб 

бурдан, хоб бастан, хира гардидан ва ғайраро мавриди таҳлил қарор 

додааст. 

     Муаллифи мақолаи “Маҳдудаи сохторӣ ва маъноии феълҳои ёвар 

(дар асоси маводи “Таърихи Бухоро”- и Наршахӣ)” Б. Раҳмонов дар 

оғози мақолааш қайд кардааст, ки “Дар забоншиносии тоҷик то ҳол 

феълҳои  ёварро бо назардошти хусусиёти дастурию калимасозӣ 

тасниф накардаанд...” [119, с.93]. Мавсуф бар он ақида аст, ки феълҳои 

ёридиҳандаи дар таркиби феълҳои таркибӣ омада ва хусусияти 

феълсозӣ дошта, бояд феълҳои ҳамкард номида шаванд. 

Аз муҳаққиқони эроние, ки дар ҷодаи сарфу наҳв ва ё оид ба феъл 

таҳқиқот ва таълифоте дар шакли китоб ва ё мақола изҳори андеша 

намудаанд, М. Муқаддам [171], А. Содиқӣ [173], А. Таботабоӣ [172], М. 
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Ашӯрӣ [174], Табибзода [175], Мансурӣ Ядуллоҳ [176] ва дигарон 

мебошанд, ки ҳар кадом дар ҷодаи шинохти мақоми забони форсӣ 

(тоҷикӣ) ва ташаккули таърихии он барои ҳар муҳаққиқ дар ин самт 

роҳнамову ёвари хубе ҳастанд [120]. 

     Аз муҳаққиқони ғарбӣ-аврупоӣ низ корҳои Вендлер З. [170], Лич 

Г.Н. [169], Даниш Ф. [168], Аллен Р.Л. [167] ва дигаронро ёдовар шудан 

мумкин аст.  

        Ҳамин тавр, дар фасли аввал мо асару мақолаҳои 

забоншиносонро, ки дар онҳо феълҳо, аз ҷумла ФТН -и забони тољикї  

аз ягон ҷиҳат таҳлил шудаанд, ба қадри тавону имкон баррасӣ 

намудем. Маълум шуд, ки доир ба феълҳои забони тољикї  бисёр 

забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ тадқиқот бурдаанд. Муҳаққиқон бар 

он ақида ҳастанд, ки қисми калони феълҳои забони тоҷикиро маҳз 

феълҳои таркибӣ ташкил медиҳанд. Таҳлил муайян кард, ки аз байни 

феълҳои таркибӣ ФТН  хеле сершумор буда, раванди ташаккул ва 

такмилёбии онҳо пайваста идома дорад. Инчунин мо ба чунин хулоса 

омадем, ки дар сарфшиносӣ дар оғози омӯзиши феъл феълҳои таркибӣ 

ба номиву феълӣ ҷудо карда намешуданд ва бо истилоҳи ягона ном 

гирифта мешуданд. Дар баробари зиёдтар шудани миқдори тадқиқот 

доир ба масъалаҳои сарфу наҳви забони тољикї  таснифи сохтор ва 

маънои феълҳо аниқу равшан гардид.  

 

 

 

 

 

1.2. Умумият ва тафовути ФТН бо ибораҳои фразеологии феълӣ 

Барои аниқ дарк кардани моҳияти ФТН ба мо лозим аст, ки қаблан 

монандӣ ва фарқияти онҳоро аз ибораҳои фразеологии феълӣ дида 
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бароем. Барои ин мо, пеш аз ҳама, ба китобҳои грамматика ва асарҳои 

олимони мутахассиси соҳаи мазкур рӯ овардем.   

Дар китоби “Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷикӣ” [28] чунин 

омадааст: “феълҳое, ки таркибашон аз ҳиссаҳои номии нутқ ва 

феълҳои ёридиҳанда иборат аст, ФТН  шуморида мешаванд» [28, 

с.231], яъне ҳар як ФТН як воҳиди луғавӣ, як ҳиссаи нутқ буда, ба 

вазифаи як аъзои ҷумла меояд. Дар байни ҷузъҳои ФТН на алоқаи 

синтаксисӣ, балки таносуби маъноӣ ва мувофиқати морфологӣ дида 

мешавад. Бад ин васила даст кашидан дар байни ҷузъҳояш алоқаи 

синтаксисӣ дорад ва аз ин сабаб таркиби синтаксисӣ ба шумор 

меравад, вале даст додан дар байни ҷузъҳояш танҳо мувофиқати 

шаклию маъноӣ дошта, таркиби морфологӣ мебошад. Таркибҳои 

морфологӣ ҳамчун воҳиди луғавӣ як ҳиссаи нутқ буда, ФТН мешаванд. 

Барои равшантар дарк кардани моҳияти ФТН мо бояд моҳияти 

ҷузъҳои онро хубтар ошкор созем. Бо ин мақсад ба маводи грамматика 

рӯй оваран аз манфиат холӣ нест. Дар “Луғати терминҳои 

забоншиносӣ” чунин оварда шудааст: “ФТН  феълҳое мебошанд, ки аз 

ҳиссаҳои номии нутқ (исм, сифат, шумора, ҷонишин, калимаҳои 

тақлиди овозӣ ва тасвирӣ) ба воситаи ёридиҳандаҳои феълӣ сохта 

мешаванд” [187, с.198]. Ба ҳайси ҷузъи номии ФТН калимаҳои ниҳоят 

зиёде хизмат мекунанд, ки дорои як ё зиёда маъноҳо буда, ба ин ё он 

ҳиссаи нутқ тааллуқ доранд. Онҳо метавонанд аслан тоҷикӣ ва 

иқтибосӣ бошанд. Дар аксари ҳолатҳо ҷузъи номӣ ҷузъи асосӣ аст ва 

ифодакунандаи маънои тамоми ФТН мебошад. Аз ҷиҳати сохт ҷузъи 

номии ФТН сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ мешавад. Мансубияти 

ҷузъи номии ФТН ба ин ё он ҳиссаи нутқ, сохти морфемӣ ва маънои 

луғавии он омилҳои муҳиме мебошанд, ки ба интихоби ҷузъи 

ёридиҳанда (ҷузъи феълӣ) таъсир расонда фаҳмиши на танҳо маънои 

аслӣ, балки маънои маҷозии ФТН-ро осон мегардонад. Дар навбати 

худ, ин ба як навъ монандшавии ФТН бо феълҳои фразеологӣ оварда 
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мерасонад. Барои фарқ кардани онҳо, мехоҳем, дар ин қисмати фасли 

мазкур моҳияти феълҳои фразеологиро аниқ намоем. 

Ҳар як забон дорои ибораву ифодаҳои рехта ва идиомаҳо мебошад, ки 

ғановати захираи луғавии онро ташкил дода, воқеияти объективии 

гирду атрофро хеле муъҷаз ва нишонрас ифода мекунанд. 

Забоншиноси варзидаи тоҷик Ҳ.Маҷидов дар рисолаи номзадии худ 

“Хусусиятҳои лексикию маъноии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 

забони муосири адабии тоҷикӣ” (1968)  ва баъдан дар асари “Сеҳри 

сухани форсии тоҷикӣ” (2014) хеле бамаврид таъкид кардааст: “Дар 

ҳақиқат, таркиб, ибора ва ҷумлаҳои устувору вирди забон ё ба истилоҳ 

воҳидҳои фразеологӣ мафҳумҳо, ҳодисаҳои зиндагӣ, рӯйдодҳои 

мухталифи воқеиро ба тариқи рангину пурҷило ифода кардаанд. 

Сабаби ин шояд дар ҳамин бошад, ки назар ба ҳамаи воҳидҳоим 

дигари забон чунин ифодаҳо дар аксари мавридҳо ҳаёти воқеиро дар 

шакли образҳои зиндаю мутаҳаррик инъикос кардаанд” [79, с.264].  

Бояд гуфт, ки масъалаи фразеология ҳамчун қисмати алоҳидаи илми 

забоншиносӣ бори аввал аз тарафи олими машҳури рус академик 

В.В.Виноградов ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Ба тањлилу 

баррасии ин масъала олимони дигари рус Е.Д.Поливанов, Л.В.Шерба, 

И.И.Мешанинов, Н.К. Амосов, А.В.Кунин ва дигарон саҳмгузор 

ҳастанд. Аввалин пажӯҳишҳои олимони тоҷик дар самти мазкур ба 

қалами забоншиносон А.Мирзоев, Д.Тоҷиев, Н.Маъсумӣ ва Ш.Ниёзӣ 

тааллуқ доранд. Дар забоншиносии имрӯза аксарияти паҳлуҳои 

ифодаҳои фразеологӣ таҳлилу тадқиқ шуда, таснифоти воҳидҳои 

фразеологӣ аз тарафи олимон Ю.А.Рубинчик, С.В.Хушенова, 

Ҳ.Маҷидов, Ҳ.Ҷалилов омӯхта шудаанд. Дар асари олими шинохта 

Ҳомид Маҷидов «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик» [75] 

дастовардҳои илми фразеологияи тоҷик баррасӣ шуда, ҳолати муосири 

он натиҷагирӣ карда шудааст ва масъалаҳои таҳқиқи амиқи минбаъдаи 

он ба нақша гирифта шудааст. 
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Воқеан, таҳлилу баррасии воҳидҳои фразеологӣ яке аз масъалаҳои 

мубрами илми забоншиносии муосири тоҷик буда, устод 

Б.Камолиддинов дар ин хусус фикри зеринро баён кардааст: 

“Воҳидҳои фразеологии феълӣ ҳиссаи зиёди ин сарвати забони 

тоҷикиро ташкил медиҳанд, ки бештарини онҳо низ дар натиҷаи 

маънои маҷозӣ гирифтани феъл ба вуҷуд омадаанд. Дар ибораҳои 

чашм дӯхтан, дил бохтан, ақли касеро рабудан, аз касе (чизе) дасту дил 

шустан, гул-гул шукуфтан, ба лаб кулӯх молидан воҳидҳои фразеологӣ 

бо обуранги гуворо, образнокӣ ва муассирии худ аз ибораҳои рехтаи 

дигар фарқ мекунанд, бинобар ин дар услубҳои муошират ва бадеӣ чун 

воситаи луғавии пуртаъсир ифода кардани фикр ба тарзи фаровон кор 

фармуда мешаванд” [59, с.25]. 

Дар фасли “Воҳидҳои фразеологии” “Луғати терминҳои забоншиносӣ” 

дар бораи фразеологизмҳо гуфта мешавад, ки “Ибораи аз ҷиҳати сохту 

таркиб устувор, аз ҷиҳати ифодаи маъно яклухт, ки чун воҳиди тайёри 

нутқ истифода мешавад: дудила шудан (нашудан); мижа таҳ накардан; 

ба ҷогаҳ нигариста пой дароз кардан” [187, с.34].  

Дар “Забони адабии ҳозираи тоҷик” воҳиди фразеологӣ чунин таъриф 

ёфтааст: “Ду ва ё зиёда калимаҳои мустақилмаънои ба ҳам марбут, ки 

семантикаи бутун ва аксар образнокро ифода мекунанд, ибораи 

фразеологӣ ё худ воҳиди фразеологӣ номида мешаванд. Воҳидҳои 

фразеологӣ аз ҷиҳати семантика ба гурӯҳҳо ҷудо шуда наметавонанд. 

Қисми аз ҳама муъҷаз, рехтаву устувор ва пуробуранги воҳидҳои 

фразеологиро ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё худ идиомаҳо ташкил 

медиҳанд” [46, с.65]. Ифодаҳои фразеологӣ ҳам таркибан рехтаву 

устуворанд ва ба дигар забонҳо тарҷума намешаванд. Ба монанди ғам 

хӯрдан, афсӯс хӯрдан, савганд хӯрдан ... “Хусусияти фарқкунандаи 

ифодаҳои фразеологӣ дар ҳамин ифода меёбад, ки яке аз калимаҳои 

таркибии онҳо ҳатман ба маънои аслии худ меояд. Чунончи, 

калимаҳои “ғам”, “афсӯс” ... [46, с.66]. Ин гурӯҳ, яъне ифодаҳои 
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фразеологӣ ба ФТН монандӣ доранд. Фарқияти онҳо дар он аст, ки 

агар дар ибораҳои фразеологӣ танҳо як ҷузъ ба маънои аслӣ истифода 

шавад, пас дар ФТН ҳар ду ҷузъ ба маънои аслӣ меояд. 

Феълҳои фразеологӣ ё ибораҳои фразеологии феълӣ маънои яклухте 

доранд, ки ба ФТН баробар ҳастанд. Онҳо мисли ФТН аз ҷузъи феълӣ 

ва ҷузъи номӣ иборатанд, аммо феълҳои фразеологӣ дар заминаи 

қолабҳои наҳвӣ пайдо шуда, аз ҷиҳати сохтор ва қолабҳои 

сохториашон, маъно ва хусусиятҳои семантикиашон, пойгоҳи 

ташаккулёбии маъно аз ФТН ба куллӣ фарқ мекунанд. Ибораҳои 

фразеологии феълии дил бастан, дил додан (касеро дӯст доштан), 

тарафдорӣ кардан аз ҷиҳати сохторӣ бо ФТН монанд буда, аз ҷиҳати 

маъно бошад тафовут доранд ва ин гуна феълҳоро ба ҳеҷ ваҷҳ бо ФТН 

як воҳиди сохторӣ ҳисобидан нашояд. 

Муҳаққиқ М. Саидхоҷаева дар мақолааш “Таъбироти феълии 

соматикии тоҷикӣ ва таҳвили онҳо ба забони русӣ” чунин овардааст, 

ки “Ибораҳои фразеологии феълӣ, ки калима-меҳвари онҳо исмҳои 

ифодакунандаи узвҳои инсон (соматикӣ) ҳастанд, ағлаби теъдоди 

ибораҳои устувори феълиро ташкил менамоянд” [127, с.64]. Сипас, 

муаллиф ибораҳои фразеологии феълии аз чашм сурмаро задан, чашм 

сер нашудан, чашм малахак рафтан, чашм ало-було шудан, чашми касеро 

кушодан; сари касеро хӯрдан, ду пойро ба як мӯза ҷой кардан, пой аз 

осмон омадан, ба лаб кулӯх молидан ва ғайраро таҳлилу тадқиқ 

кардааст, ки мо ба ин ақидаи муаллифи мақола розӣ ҳастем.   

    Як қисми ибораҳои фразеологиро ибораҳои фразеологии феълие 

ташкил медиҳанд, ки дар онҳо феълҳои серистеъмоли хӯрдан, 

гирифтан, додан, рафтан, баромадан фаъол буда, бо ҳамаи шахсҳои 

феълӣ тасриф мешаванд. Дар эҷодиёти нависандаи мумтоз Сотим 

Улуғзода мо бо намунаҳои сершумори ибораҳои фразеологии феълӣ 

дучор омадем:  

Восеъ ҳис мекард, ки бори гарони ғамаш сабуктар гашт (Восеъ, с.21). 
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Мисоли мазкур дорои ибораи фразеологии феълии бори ғам сабук 

гаштан мебошад, ки маънои камтар шудани ғамро дошта, фикри устод 

Сотим Улуғзодаро ба таври нозук ва моҳирона ифода кардааст. 

Боз як ибораи фразеологӣ ханҷар ба дил задан, ки дар осори адиб 

истифода шудааст, мақсади муаллифро ниҳоят таъсирбахшу ҷозибанок 

ифода кардааст: 

Духтари Ҳоҷиумарро гирифтанӣ, - ҷавоб дод ҳисобчӣ, бехабар аз он ки 

бо ин ҷавобаш ханҷаре ба дили Нуралӣ зад (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.69). 

Бояд гуфт, ки маънои маҷозӣ пайдо кардани калимаву ибораҳо аз 

бисёр ҷиҳат ба масъалаи ҳамнишинӣ вобастагӣ дорад. Ба ақидаи 

Ҳ.Маҷидов "Ҳамнишиниҳое, ки воқеиятро бевосита инъикос 

намекунанд, дар заминаи маҷоз, гоҳо маҷоз андар маҷоз ба вуҷуд 

омадаанд, зеҳну диққати соҳибзабонро талаб мекунанд... Дар 

мисолҳои дил додан, дил доштан, дил бастан, дил рабудан ва монанди 

инҳо низ калимаи дил маънои устуворшудаи “муҳаббат, меҳр”-ро 

ифода мекунад... Дар забоншиносӣ чунин маънои луғавии калима, ки 

дар ҳамнишинии ҳатмии он бо калимаи дигар зоҳир мешавад, маънои 

устувори луғавӣ ё ки вобастаи фразеологӣ номида шудааст...” [78, с.71]. 

Бинобар он ки ҳадафи асосии рисолаи мо маҳз ба таҳлилу таҳқиқи 

ФТН бахшида шудааст, мо салоҳ мебинем, ки аз овардани ҷанбаҳои 

дигари назариявӣ ва таҳлили минбаъдаи ибораҳои фразеологии феълӣ, 

аз ҷумла таҳлили шаклҳои аналитикии феълҳо ва ибораҳои озоди 

феълӣ худдорӣ кунем. 

 

 

1.3. Сохтори морфологии ФТН   

Маъноҳои луғавӣ, сарфию наҳвӣ ва ҳатто тобишҳои услубии онҳо ба 

сохти феълҳо вобастагӣ дорад. Феълҳо аз рӯйи қоидаҳои муайян 

таркиб ёфта, ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: сода, сохта, таркибӣ. Ба ин 
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маънӣ муаллифи китоби “Куниш” низ чунин ишора мекунад: 

“Феълҳои забони тољикї  аз ҷиҳати сохт сода, сохта, таркибии 

ҳамёвар мешаванд” [150,19]. Тавре мебинем, муаллиф ҷузъи феълии 

ФТН-ро феълҳои ҳамёвар ё феълҳои ёвар номидааст, ки бо ин истилоҳ аз 

феълҳои ёридиҳанда таркиб ёфтани ҷузъи феълии ФТН  дар назар 

дошта шудааст. Мо дар рисолаи мазкур минбаъд феълҳои таркибии    

феълиро ФТФ ва ФТН-ро ФТН меномем. 

Феълҳое, ки ҷузъҳои таркибиашон аз шаклҳои гуногуни феълӣ иборат 

буда, ҳамчун як воҳиди луғавӣ ё грамматикӣ ба ҳисоб гирифта 

мешавад, ФТФ номида мешаванд. ФТФ ҳамчун категорияи феълҳои 

таркибӣ сершакл ва сермаҳсул мебошад: нигаронида шуд, хоҳад хонд, 

рафтан гирифт, нишаста буд ва ғ. [28, с.235]. Оид ба ин намуди 

феълҳои таркибӣ ва ҷузъҳои он маълумот хеле зиёд аст, вале азбаски 

баррасии ФТФ ба доираи пажӯҳиши мо дохил намешавад, мо бо 

маълумоти дар боло овардашуда иктифо мекунем. Феълҳое, ки 

таркибашон аз ҳиссаҳои номии нутқ ва феълҳои ёридиҳанда иборат 

аст, ФТН шуморида мешаванд. Ин тарзи сохташавии феълҳо аз 

қадимулайём маъмул гардида, мувофиқи тадқиқоти олимони 

забоншинос ба забони форсии миёна мансуб дониста шудааст [130]. 

Дар баробари ин, маҳз ба шарофати ФТН низоми феълии забони 

тољикї  хеле бою рангин буда, дар он миқдори аниқи ФТН-ро муайян 

кардан номумкин аст, зеро ин воҳидҳои луғавӣ аз ҳисоби ҳиссаҳои 

номӣ ва ёридиҳандаи нутқ пайваста дар ҷараёни ҳосилшавӣ ва рушду 

нумўъ ҳастанд.  

Доир ба ФТН Сайид Ҳалимиён чунин ибрози ақида кардааст: 

“Феълҳои таркибӣ калимаҳое мебошанд, ки аз исму сифат ва ё шумора 

(аз ҳиссаҳои номии нутқ) ва феълҳои  ёвар сохта шудаанд: ғалаба 

кардан, тамом кардан, хушнуд  шудан, бедор кардан, як шудан, тамошо 

кардан” [150, с.19]. 
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Бояд тазаккур дод, ки ҷузъи номӣ дар ФТН бори асосии маъноро бар 

дӯш дорад ва маънои тамоми феъли таркибиро муайян месозад. Аз ин 

хотир, мо тасмим мегирем, ки ҷузъи номии ФТН-ро дақиқтар баррасӣ 

кунем. 

1.3.1. Ҷузъи номии феълҳои таркибӣ 

Усули сермаҳсултарини калимасозии феъл дар забони тољикї  

таркибсозии феъл аст. Омӯзиши ФТН, тавре ки қаблан зикр ёфта буд, 

асосан, дар садаи ХХ сурат гирифт ва дар ин самт асарҳои зиёди 

олимони забоншиноси ватанӣ таълиф ёфтаанд.   

Тавре ки тазаккур додем, феълҳое, ки таркибашон аз ҳиссаҳои номии 

нутқ ва феълҳои ёридиҳанда иборат аст, ФТН маҳсуб меёбанд. 

Мувофиқи маълумоти дар “Грамматикаи забони адабии ҳозираи 

тоҷик” овардашуда, ҳар як ФТН як воҳиди луғавӣ, як ҳиссаи нутқ ба 

шумор меравад. Таркиби ФТН аз ду ҷузъ иборат аст: ҷузъи номӣ ва 

ҷузъи феълӣ [28, с.231]. 

Ба вазифаи ҷузъи номӣ исм, сифат, таъбирҳое, ки аз такрори 

бевоситаи исм иборатанд, таркибҳои номӣ, шумора, зарф, баъзе 

шаклҳои феъли ҳолу сифати феълӣ, калимаҳои тақлидӣ меоянд [28, 

с.232]. Мисол: 

исм+ феъл: кор кардан, бовар кардан, анҷом додан, сарф шудан, доварӣ 

кардан, воқеъ гаштан, ҷавоб додан; 

сифат+феъл: сиҳат шудан, калон шудан, чиркин кардан, намоён гаштан, 

хунук шудан, озод гардидан;  

таъбирҳое, ки аз такрори бевоситаи исм иборатанд+феъл: пора-пора 

кардан, даст-даст кардан; 

таркибҳои номӣ+феъл: 

а) такрори исм бо пешоянд: рӯ ба рӯ шудан, ҷо ба ҷо кардан, дар ба дар 

гаштан, сар ба сар шудан;  

б) муродифҳо ва мутазоди ҷуфтистеъмол: фикру хаёл кардан, дӯғу 

пӯписа намудан, сурху сафед шудан, зеру забар кардан; 
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в) таркибҳои изофии устувор: зери по кардан, дуои бад намудан; 

 шумора+феъл (нисбатан каммаҳсул): як кардан, як шудан, ҳазор кардан, 

сад задан;  

зарф +феъл (каммаҳсул): берун рафтан, бадар кардан, пеш гирифтан; 

сифати феълӣ/феъли ҳол+феъл (каммаҳсул): равон шудан, пурсон 

гардидан, гирён кардан, омӯхта кардан, омӯхта шудан; 

калимаҳои тақлидӣ+феъл: тақ-тақ кардан, шуввос задан, ғур-ғур 

кардан, хуррок кашидан, ғинг-ғинг кардан. 

Бояд зикр кард, ки баъзе ҳиссаҳои нутқ (шумора, зарф, феъли ҳол, 

сифати феълӣ, калимаҳои тақлидӣ) дар мавриди ҷузъи номии ФТН 

шуданашон то як андоза тобиши исмӣ ё сифатӣ пайдо мекунанд, аз ин 

хотир, онҳо нисбатан каммаҳсуланд [28, с.232].  

Дар насри бадеии устод Сотим Улуғзода ФТН ба таври фаровон 

корбаст шудаанд. Мо тасмим гирифтем, ки дар зерфаслҳои минбаъдаи 

боби мазкур мавқеи корбурди ҷузъҳои номии ФТН-ро мавриди таҳқиқ 

қарор диҳем. Бо ин мақсад лозим донистем, ки ҷузъҳои номиро аз рӯйи 

дараҷаи истеъмолашон тасниф намоем.  

1.3.2.Таркиби исм+феъл 

Баррасии мисолҳои ҷамъовардаамон аз асарҳои устод Сотим Улуғзода 

собит намуд, ки қариб ҳамаи хелҳои исмҳо, ки ҷузъи номии ФТН шуда 

метавонанд, мавриди истифодабарӣ қарор дода шудаанд. Аз ин хотир, 

мо ҷузъи номии феълҳои баррасишударо аз рӯйи хелҳои исм 

гурӯҳбандӣ намудем. 

1. Дар ташаккули ФТН исмҳои шахс ва ғайришахс низ 

иштирок мекунанд: дӯст доштан, душман шудан, ёр гаштан, харидор 

шудан; рӯй овардан,пай бурдан, чашм дӯхтан ва ғ. Бояд гуфт, ки исмҳои 

ғайришахс дар ташаккули ФТН фаъол мебошанд. Мисолҳо аз насри 

бадеии нависанда:  

исмҳои шахс: 
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Нуралӣ ин шаҳрчаи чорбоғмонандро, ки аз худаш ҷавонтар буда ва бо 

ҳамроҳии ба воя расида буд, дӯст медошт (Навобод, с.9); 

Восеъ аспи сиёҳмушкини  худро дӯст медошт (Восеъ, с.31); 

Бобосаид сухани Нуралӣ ва шикояти  модари ӯро хомӯшона гӯш карду 

баъд ба гап ҳамроҳ шуд (Навобод, с.20); 

Агар онҳо қабул кунанд, вай ба ҷойи фарзанди шаҳидашон фарзанд 

мешавад (Навобод,18). 

исмҳои ғайришахс:  

Восеъ андешамандона хуб ба худ ба аломати тасдиқ сар ҷунбонид. 

Восеъ ба пасаш нигоҳ карда, соҳилро холӣ кард (Восеъ, с.290); 

Ҳоҷиумар ба Нуралӣ даст дода гуфт (Навобод, с.5). 

     2. Маълум аст, ки гурӯҳи калони исмҳоро исмҳои ҷондор ташкил 

медиҳанд. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, вожаҳое, ки инсон ва касбу кори 

вайро ифода мекунанд, дохил мешаванд. Илова бар ин ба гурӯҳи 

мазкур номи ҳайвонот, парандагон, хазандагон, моҳиён тааллуқ 

доранд. Ашёҳои боқимонда исмҳои беҷон маҳсуб меёбанд: кӯҳ, санг, 

шаҳр, китоб, гул ва ғ. (28, с.93). Исмҳои ҷондору беҷон дар 

ташаккулёбии ФТН иштирок мекунанд: донишҷӯ шудан, дӯст гардидан, 

душман гардидан, гург будан, тӯтӣ шудан, морӣ кардан; санг гаштан, 

даст бардоштан, дил бохтан ва ғ. Дар баробари ин исмҳои ҷондор 

нисбат ба исмҳои беҷон камтар истеъмол мешаванд. Мисол: 

исмҳои ҷондор: 

Вай моҳиёни ба шасташ омадаро  дар худи ҳамон ҷо ба бачагони 

колхозие, ки дар гирди ӯ тӯб шуда моҳӣ гирифтанашро тамошо  

мекарданд, тақсим  карда медод (Навобод,11). 

исмҳои беҷон: 

Ӯ ба чӣ ваҷҳ ин тавр нигоҳ кардани ҳокимро нафаҳмид (Восеъ, с.8); 

Қаравулонро зад, банд кард (Восеъ, с.298). 

3. Исмҳои хос ва ҷинс низ ҷузъи номии ФТН шуда метавонанд. Аммо 

исмҳои хос дар ин вазифа хеле кам иштирок мекунанд, ба монанди 
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ФТН-и Маҷнун шудан, Ҳотами Той шудан, Рустами Дастон шудан ва ғ. 

Исмҳои ҷинс дар ташаккули ФТН серистеъмоланд: ҳосил шудан, кор 

кардан ва ғ.  ФТН-ро бо исмҳои хос мо дар эҷодиёти нависанда пайдо 

накардем. Мисолҳо аз насри бадеии нависанда бо исмҳои ҷинс:  

Онҳо дар хонаи махсусе, ки «Доруттарзима» номида мешуд, нишаста 

кор мекарданд (Фирдавсӣ, с.33); 

Аммо норинҷиён тан намедоданд, моҷаро мекарданд. Ҷавон саросемаву 

ошуфтаҳол фарёд зад (Восеъ, с.43); 

Вахш ҳам чӯлистон шуда, хоб рафтан мегирифт ... (Навобод, с.21); 

Колхозро намедонам, аммо бо раисаш имрӯз ошно шудам (Навобод, 

с.14). 

4. Исмҳои моддӣ ва маънӣ гурӯҳи махсуси исмҳоро ташкил 

медиҳанд. Барои фарқ кардани онҳо ҳаминро бояд зикр кард, ки 

исмҳои шахс ва ашёи олами ҳастӣ исмҳои моддӣ мебошанд: дарё, 

бародар, кӯл, ангуштарин, гиёҳ ва ғ. Ин исмҳоро ҳисоб кардан ва 

миқдорашонро бо адад ифода кардан мумкин аст: ду ниҳол, панҷ 

донишҷӯ. Илова бар ин исмҳои моддӣ шаклҳои танҳо ва ҷамъ доранд: 

кишвар – кишварҳо, донишҷӯ –  донишҷӯён. Исмҳои маънӣ бошанд, 

мафҳумҳои амал, аломат ва ҳолатро ифода мекунанд: шуҳрат, шавкат, 

хониш, некӣ, тайёрӣ ва ғ. Исмҳои маънӣ бештар аз сифат, феъл, исм ва 

сифати феълӣ тавассути пасвандҳои –ӣ ва – гӣ сохта мешаванд. [28, 

с.93]. Исмҳои маънии сохташон сода низ мавҷуданд, аммо 

миқдорашон нисбатан камтар аст. Мисолҳои аз насри бадеии 

нависанда пайдокардаи мо исбот мекунанд, ки исмҳои маънӣ дар 

таркиби ФТН хеле фаровон корбаст шудаанд. 

исмҳои моддӣ: 

Тӯраи валиаҳд ғайр аз ...шикор, бедонабозиро ҳам дӯст медошт (Восеъ, 

с.5); 

Ӯ ғазабашро базӯр фурӯ бурда ба одамони тӯпшуда рӯй овард (Восеъ,16); 
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Ӯ дар хонаҳои мардум  дӯғ мекашид, пахта мешапид, ҷомашӯӣ мекард 

(Восеъ,47). 

исмҳои маънӣ: 

Мирзокаримбой барои назари илтифоти Абдулаҳадхонро ба худ ҷалб 

кардан, дубора соҳиби мансаб шуд (Восеъ, с.4); 

Бечора ба давлат зорӣ мекард. Қоҳ-қоҳ хандида тамасхур мекард 

(Восеъ, с.29); 

Хаёлоти Восеъро ғиҷирроси дарвоза  ва баъд  шарфаи пои кас  қатъ кард 

(Восеъ, с.22); 

Дуздӣ, роҳзанӣ мекунем? (Восеъ, с.23). 

5. Исмҳои кулл ва ҷузъ яке аз гурӯҳҳое мебошад, ки муносибатҳои 

ашёҳои умда ва ҷузъиро муайян мегардонад. Дар забони арабӣ вожаи 

кулл маънои бисёрро дорад ва ҷузъ бошад, ба маънои қисм, ҳисса 

омадааст. Дар истилоҳоти соҳаи забоншиносӣ исмҳои кулл гипероним 

номида мешаванд ва мафҳуми ҷинс ва ҷамъи ашёро мефаҳмонанд. Бо 

истилоҳи гипоним исмҳои ҷузъ ифода карда мешаванд, ки 

ифодакунандаи ном ва моҳияти хусусиро нисбат ба мафҳуми умда 

мефаҳмонанд. Ҳамин тавр, вожаи гул нисбат ба вожаи садбарг исми 

кулл, яъне гипероним ва вожаи садбарг нисбат ба вожаи гул исми ҷузъ, 

яъне гипоним мебошанд ва ғ. Дар мисолҳои таҳлилшуда ФТН-е, ки 

ҷузъи номиашон бо исмҳои кулл ва ҷузъ ифода шудаанд, мушоҳида 

гардиданд. 

исмҳои кулл: намоз (сура, оят исмҳои ҷузъии он); хидмат (ҷомашӯйӣ, 

ҳезумкафонӣ, хӯрокпазӣ исмҳои ҷузъии он) ва ғ.   

Вай рӯ ба сӯи Тоқи Кисро истода намоз кард… (Фирдавсӣ, с.82). 

Қутайб ба Нишопур омада, чанд гоҳ дар девони иншои валӣ хидмат кард 

ва сониян Симҷӯрӣ девони рисолати худро бар вай дод (Фирдавсӣ, с.57). 

исмҳои ҷузъ: сарак (гандум исми кулли он); каланд (асбоб исми кулли 

он); зин (афзор исми кулли он); дил (бадан исми кулли он). 

Онҳо сарак меканданд (Восеъ, с.14) 
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Марди панҷоҳсола зӯр каланд мезад (Восеъ, с.24). 

Нуралӣ Шабрангро аз оғил бароварда зин мекард, ки дарвозатақ-тақ 

шуд (Навобод, с.22). 

Кали Ашӯр лабханд карда ба дил гузаронд (Восеъ, с.24). 

4. Исмҳое, ки пасвандҳои ҷамъбандӣ надоранд, исмҳои танҳо 

номида мешаванд. Онҳо дар шакли танҳои худ якто будани ашё, 

ҳодиса, воқеа, мафҳуми алоҳидаро мефаҳмонанд. Чунончи: падар, 

китоб, ҷашн, курта, себ ва ғ. Исмҳои ҷамъ бошанд, миқдори зиёди 

ашёҳои ҳамҷинсро мефаҳмонанд. Дар забони тољикї  исмҳо бо 

пасвандҳои –ҳо, -он (-гон, -ён, -вон) ҷамъбандӣ мешаванд. Вожаҳое 

ҳастанд, ки бо пасванди ҷамъи арабии –от (-вот, -ҷот), -ин ҷамъбандӣ 

шудаанд: аҷоибот, сабзавот, хароҷот, меваҷот, истеҳсолот, ҳосилот, 

муҳассилин, дорулмуаллимин ва ғ. Ин гуна ҷамъбандӣ шакли солими 

ҷамъи арабӣ буда, шакли ҷамъи шикастаи он аз рӯйи қолабҳои 

гуногун шакл мегирад: афкор (фикрҳо), асрор (сирҳо), ашхос (шахсҳо), 

ашъор (шеърҳо); макотиб (мактабҳо), улум (илмҳо) ва ғ. Дар таркиби 

ФТН омадани исмҳои танҳо хеле серистеъмол аст, аммо омадани 

исмҳои ҷамъ камтар дида мешавад. Дар насри бадеии адиб мо чунин 

ФТН-и ҷузъи номиашон исми танҳоро вохӯрдем: 

исмҳои танҳо: 

Онҳо ҳам бо ҷавон  вохӯрӣ карданд (Восеъ, с.301); 

Дар сари ҳафтаи дуюм Восеъ фикр кард (Восеъ, с.31); 

Онҳо дар хонаи махсусе, ки «Доруттарзима» номида мешуд, нишаста 

кор мекарданд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.33); 

Дар байни онҳо духтари борикандоме, бар сараш рӯймоли шоҳии  зард, ки 

аз зери он тоқии гулдораш намудор буд, қадам мезад (Навобод, с.5); 

исмҳои ҷамъ:  

Восеъ ба  ӯ некиҳо кард (Восеъ, с.32) 

Ӯ хирманбардоштагонро дар ҷамоати масҷид дашномҳои қабеҳ дод 

(Фирдавсӣ, с.21). 
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7. Исмҳое, ки фақат дар шакли танҳо истифода мешаванд. Баъзе исмҳо 

фақат дар шакли танҳо истифода мешаванд. Ба онҳо чунин исмҳо 

мансубанд: 

1) исмҳои ифодакунандаи меваҳо, донагиҳо, маъданҳо, маҳсулоти 

чорводорӣ, фулузот: себ, нок,биринҷ, нахуд, нуқра, тилло, шир, гӯшт; 

2) исмҳои ифодакунандаи ҳодисаҳои табиат: ҳаво, барф, жола, раъд, 

гармо, сармо; 

3) исмҳои ифодакунандаи амал ва аломат: рафтор, ҷавонӣ, муаллимӣ, 

дӯстӣ, пирӣ ва ғ. Ин гурӯҳи исмҳо дар ташкилёбии ФТН сермаҳсул 

буда, дар насри бадеии Сотим Улуғзода низ истифода шудаанд: 

Ва гоҳе дар ҷувозхонаи сокиту ороми худ хилват ихтиёр мекард (Восеъ, 

с.31); 

Нуралӣ бо чунин  ҷиддият хитоб кард, ки ин саломи оддӣ монанди 

фармон садо дод (Навобод, с.23). 

8. Дар забони тољикї  як гурӯҳ исмҳо мавҷуданд, ки исмҳои ҷуфт ном 

гирифтаанд: “Исмҳои ҷуфт: исмҳое, ки шаклан танҳо буда, табиатан 

дуто мебошанд: мӯза, маҳсӣ, кафш, туфли ва ғ. Ин исмҳо суффиксҳои 

ҷамъбандӣ гиранд ҳам, маҳз дуто будани предметро ифода мекунанд: 

чашмонаш дард карданд, дастонаш пурқувватанд...” [187, с.96]. Ин 

исмҳо, пеш аз ҳама, узвҳои ҷуфти баданро мефаҳмонанд: гӯш, чашм, 

абрӯ, зону, даст, пой ва ғ.  

Исмҳое, ки аз ҷиҳати маъно миқдори ҷуфтро ифода мекунанд, низ дар 

таркиби ФТН ҷузъи номӣ мешаванд ва дар насри бадеии нависанда  

фаровон корбаст гардидаанд. 

исмҳое, ки аз ҷиҳати маъно миқдори ҷуфтро ифода мекунанд:  

Гулизор дар паҳлуи падараш зону зада ӯро хомӯшона оғӯш кард 

(Восеъ,19); 

Саидалӣ аз гуфтан бозистода ба Восеъ чашм дӯхт (Восеъ, с.31);  

Дар аснои ин амали аспбозон Фирдавсӣ сабру қарор аз даст дода сӯйи 

онҳо асп ронд… (Фирдавсӣ, с.83).                                                
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9. Исми феълӣ. Дар илми забоншиносӣ исмҳои феълӣ гуфта чунин 

исмҳоро меноманд: “Исми феълӣ. Исмҳое, ки аз асосҳои феъл бо 

аффиксҳо сохта шудаанд: дониш, хониш, пурсиш, кӯшиш, рафтор, 

гуфтор, занозанӣ, даводавӣ, гуфтугӯ ва ғ.” [187, с.96]. Дар грамматикаи 

забони тољикї  ин гуна исмҳоро “исмҳои мураккаб, ки аз феълҳо сохта 

шудаанд” номидаанд. Ин гуна исмҳо хеле зиёданд. Исмҳои мураккаб 

бо роҳҳои ҳамроҳшавии ду асоси феълӣ тавассути миёнванди у 

(гуфт+у+гӯ, ҷуст +у+ҷӯ), ду асоси феълӣ тавассути миёнванди о ва 

пасванди -ӣ (зан+о+зан +ӣ, дав +о+дав +ӣ), асоси замони гузаштаи баъзе 

феълҳои таркибӣ (нишон +дод, кор+кард, маънӣ +дод), пешоянду асоси 

феълҳои таркибӣ ва пасванди –ӣ (аз+худ+кун +ӣ, аз+назар+гузарон +ӣ), 

асоси замони ҳозираи феъл ва пасванди –иш (рав+иш, оро+иш, 

омӯз+иш), асоси замони гузаштаи феъл ва пасванди –ор (рафт +ор, 

харид +ор, гуфт +ор), асоси замони гузаштаи баъзе феълҳо низ исм 

мешаванд (рафти кор, диди шоир, даромади корхона). Ин гуна исмҳо 

дар ҷузъи номии ФТН ниҳоят зиёданд. Мисолҳо аз эҷодиёти 

нависанда: 

Агар ман ба ҳамин вартишат харидор шавам, мефурӯшӣ? (Восеъ, с.6); 

Нуралӣ хотироти софашро такрор намуда, гуфтугӯи бо Боровиков 

кардаашро ба миён овард (Навобод, с.20); 

Ту дар ин ҷо бисёр бемаънӣ рафтор кардаӣ, –ба сухан даромад Боровиков 

(Навобод, с.5); 

исмҳои аз феъл сохташуда: гуфтугӯ кардан, ҷустуҷӯ кардан, 

нишастухез кардан; 

занозанӣ кардан, даводавӣ кардан, давутоз кардан, нигоҳубин кардан, 

ороиш додан, омезиш ёфтан, рафтор доштан ва ғ. Мисолҳо аз эҷодиёти 

адиб: 

Дар як ҷо бачагони бисёре бо ғиреву ғалоғӯла оббозӣ мекарданд 

(Фирдавсӣ,63).   
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Фирдавсӣ Аббосро дар суфа рӯбарӯи худ нишонда бо вай пурсупос кард 

(Фирдавсӣ,68).  

10. Муайянӣ ва номуайянии исмҳо мафҳуми хеле васеъ буда, воситаи 

асосии ифодаи он артикли номуайянии -е мебошад. Хусусияти 

фарқкунандаи артикли мазкур дар он аст, ки он як калимаро аз байни 

ҳамаи калимаҳои дигари ҷумла ҷудо карда, ҷиҳати ашёии онро тавзеҳ 

медиҳад. Ҳангоми муайянкунанда қабул кардани исм артикли 

номуайянии –е ба муайянкунанда ҳамроҳ мешавад: китобе –китоби 

шавқоваре. Артикли  номуайянии –е дар таркиби ФТН истифода 

мешавад: некие кардан, ишқе варзидан, шикояте кардан ва ғ. 

Мисолҳо бо исмҳои номуайян аз насри бадеии адиб: 

Фирдавсӣ бо омадани навкарони ҳоким ба Қутайб ишорате кард    

(Фирдавсӣ,56); 

Рафоат дар боғ пайдо шуда ба ӯ  чунин хабаре расонд (Восеъ, с.22). 

       Ҳамин тариқ, исм ҷузъи сермаҳсултарин дар ташаккулёбии ФТН 

буда, дар насри бадеии адиб чунин феълҳо фаровон корбаст шудаанд.  

Аз ин хотир мо лозим донистем, ки ифодашавии ҷузъи номии ФТН-ро 

бо исм ба тариқи ҷадвал инъикос кунем: 

Ҷадвали 1. 

Ифодашавии ФТН бо исм 

ҷондор /   

беҷон 

шахс/ 

ғайришах

с 

хос/ 

ҷинс 

моддӣ/ 

маънӣ  

кулл/ 

ҷузъ  

танҳо/ 

ҷамъ 

исми 

феълӣ 

дӯст 

доштан 

фарзанд 

шудан 

- табассу

м 

кардан 

хидма

т 

кардан 

душма

н 

шудан 

ҷустуҷӯ 

кардан 

ҳамроҳ 

шудан 

 одам 

шудан 

- гӯш 

кардан 

намоз 

кардан 

ишора 

кардан 

нишастух

ез кардан 

гӯсфанд ошиқ - пай 

бурдан 

- бӯса гулдӯзӣ 
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кардан шудан кардан кардан 

гап задан доира 

задан 

интизо

рӣ 

бурдан 

ҷавоб 

додан 

аз 

даст 

додан 

гиряҳо 

кардан 

гуфтугӯ 

кардан 

банд 

кардан 

сар 

кардан 

пай 

бурдан 

шубҳа 

доштан 

лаб 

фурӯ 

бастан 

чапакз

аниҳо 

кардан 

пурсупос 

кардан 

ҷой 

гирифта

н 

гӯш 

андохта

н 

нола 

кашида

н 

хаёл 

кардан 

мижж

а задан 

хубиҳо 

кардан 

оббозӣ 

кардан 

 

1.3.3.Таркиби сифат+феъл 

Сифат низ мисли исм ҷузъи номии феълҳои таркибӣ мешавад: сафед 

шудан, сиҳат гардидан, хунук кардан, намоён гаштан ва ғ. Мисолҳои  

дар насри бадеии устод Сотим Улуғзода бо ҷузъи номии сифат 

пайдокардаамон нишон медиҳанд, ки сифати аслӣ ҷузъи номии ФТН 

шуда метавонад. Маълум аст, ки сифат аз ҷиҳати маъно ва аломатҳои 

наҳвии худ ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад: аслӣ ва нисбӣ. Сифати аслӣ 

аломат, хусусият ва чигунагии ашёву ҳодисаҳоро бевосита ифода 

мекунад: одами озод, фикри олӣ, ҳавои гарм, меваи ширин. Сифати аслӣ 

аз рӯйи тағйир ёфтани аломати ашё дараҷа қабул мекунад: ширин, 

ширинтар, ширинтарин. Дар баробари ин ифодаҳои хеле ширин, бағоят 

ширин низ дараҷаи олии сифатро низ ифода мекунанд [28, с.132]. 

Сифати нисбӣ аломат, хосият ва чигунагии ашёву ҳодисаҳоро аз рӯйи 

муносибати ба ашёе ё ҳодисае доштаи онҳо мефаҳмонад. Масалан: 

меҳри модарӣ, ёрии бародарона, саломи дӯстона; либоси тобистона, 

кишти баҳорӣ, духтари шаҳрӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ; девори сангин, 

соати тиллоӣ, оташдони газӣ. Бояд тазаккур дод, ки дараҷаҳои қиёсӣ 

ва олии сифат низ ҷузъи номии феълҳои таркибӣ гардидаанд: зеботар 

шудан, донотар гардидан, калонтар кардан ва ғ. Дараҷаи зиёдӣ дар 
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сифат бисёр будани аломати ашё, ҳодиса ва воқеаро фаҳмонда, чунин 

шаклро қабул мекунад: каб-кабуд, калон-калон, хеле озода, бисёр зебо, 

беҳад калон ва ғ. Мо мисолҳоро аз рӯйи хелҳои сифат ба гурӯҳҳо ҷудо 

намудем.   

сифати аслӣ: 

Мирзои қорӣ дар фикри ба тӯраи валиаҳд пешкаш кардани ӯ афтод ба 

Зебӣ писанд омада монад ҳам, аҷаб не. Як одами обрӯмандро беобрӯ 

кардан чӣ лозим? (Восеъ,18); 

Ӯ як ҳавлии калони партоверо обод кард (Восеъ, с.47); 

То рӯзи бозор ман бояд сесад танга пайдо кунам  (Восеъ,18); 

Гапа дароз накун, бефаҳм, тезтар вартиш шуда ба ҷанг даро (Восеъ,8); 

Чун подшоҳ Исмоили Сомонӣ як аср пеш аз таваллуди Ибни Сино 

аҳолиро аз таъмири ҳарсолаи ин деворҳо озод карда ва гуфта буд: «Аз ин 

баъд девор  манам», агар баъди вай ворисонаш ин корро аз нав сар 

накардабошанд, он деворҳо дар замони Ибни Сино бояд дар ҳоли 

фатарот бошанд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.26-27); 

Пирамард ғамгин шуд, аз ҳокиму амалдорон дар ғазаб шуд, гуфт: 

(Восеъ,134). 

дараҷаи муқоисавии сифатҳои аслӣ: 

Восеъ ҳис мекард, ки бори гарони ғамаш сабуктар гашт (Восеъ, с.21);   

Колхозчиёни бисёре, ки аз гирду атроф меомаданд, ҳар вақт ин шаҳрчаи 

серодамро боз серодамтар мекарданд (Навобод, с.9). 

дараҷаи зиёдӣ: 

Гардани фарбеҳи Юнусбой монанди шалғам суп-сурх шуда рафт 

(Навобод, с.7). 

Ҳиссаҳои дигари нутқ– шумора, зарф ва баъзе шаклҳои феъли ҳолу 

сифати феълӣ, ки як андоза тобиши исмӣ ё сифатӣ пайдо кардаанд, низ 

ҷузъи номии ФТН мешаванд, вале каммаҳсуланд: як кардан, як шудан, 

бас кардан, бадар рафтан, пеш гирифтан, пайдо шудан; омӯхта кардан, 
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омӯхта шудан, равон шудан, пурсон шудан ва ғ. [46, с.318]. Мисолҳо аз 

эҷодиёти нависанда: 

Дар ҳавзи калони колхози «Коммунизм» моҳиён бо кӯшиши худи моҳигир 

пайдо шуда буданд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.11); 

Шоир аз дарсхонии писараш пурсон шуд (Фирдавсӣ, с.9); 

Саворон сӯи он деҳа равон шуда буданд, ки баногоҳ дар роҳи калони 

биёбон аз пасипуштаҳои рег корвон пайдо гардид (Фирдавсӣ, с.82). 

Таҳлил нишон дод, ки сифатҳои аслӣ ҷузъи номии фаъоли феълҳои 

таркибӣ буда, ҳатто дараҷаҳои онҳоро низ нависанда дар ташаккули 

ФТН моҳирона истифода кардааст. Вале дар баробари ин аз насри 

бадеии нависанда мисолҳо бо сифатҳои нисбӣ дарёфт нашуданд, зеро 

ин намуди сифат умуман ФТН намесозад. 

 

1.3.4.Таркиби шумора+феъл 

Шумораҳо дар ташаккулёбии ФТН хеле кам иштирок карда, феълҳои 

таркибии    ҷузъи номиашон шумора ангуштшумор ҳастанд: як кардан, 

як шудан. Дар насри бадеии Сотим Улуғзода мо бо ФТН, ки ҷузъи 

номиаш шумора аст, танҳо ду мисол пайдо кардем, ки дар онҳо 

шумораҳои шонздаҳ ва шаш ҷузъҳои номӣ сохтаанд. Мисолҳо бо 

шумораи миқдорӣ: 

Ҳа, монанди ту ҷавононе, ки  шонздаҳсола шудаанду то ҳол ба колхоз 

аъзо шуда надаромадаанд, бисёранд? (Навобод, с.26); 

Ҳусайн аз падар шашсола монд, модари ӯ, ки ҷавонзани соҳибҷамоле буд, 

баъд аз вафоти шавҳараш аз густохиҳои ошиқони ҳавасбоз, ки ӯро осуда 

намегузоштанду бисёр ташвиш медоданд, гурехта ба хонаи  дӯст ва 

муриди шавҳараш шайх Абутоҳири олим ва сӯфӣ паноҳ бурд (Фирдавсӣ, 

с.57). 

1.3.5.Таркибҳои сифати феълӣ+феъл, феъли ҳол+феъл 

Ҳам сифати феълӣ ва ҳам феъли ҳол ҷузъҳои номии ФТН шуда 

метавонанд. “... феъли ҳолу сифати феълӣ, ки як андоза тобиши исмӣ ё 
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сифатӣ пайдо кардаанд, низ ҷузъи номии феъли таркибӣ мешаванд, 

вале каммаҳсуланд: ... пайдо шудан, омӯхта кардан, омӯхта шудан, 

пурсон шудан ва ғ.” [46, с.318]. Дар хусуси ҷузъи номӣ шуда омадани 

сифати феълӣ дар ФТН забоншинос Ю.А.Рубинчик чунин гуфтааст: 

“Ҷузъи номии феълҳои таркибӣ метавонад бо сифат ва сифати феълии 

забонҳои форсӣ ва арабӣ ифода ёбад. Ҳангоми баррасии хусусиятҳои 

чунин калимаҳо дар таркиби ФТН бояд муҳаррикӣ ва номуайян 

будани ҳудуди байни исм ва сифат, исм ва сифати феълӣ, сифат ва 

сифати феълӣ, сифат ва зарф ба назар гирифта шавад.” [122, с.5]. Дар 

эҷодиёти нависанда ин гуна феълҳо фаровон корбаст шудаанд. 

Ҷавон худ бо худ мубоҳиса мекард, ки то он ки монда шуда ба 

меҳмонхона бозгашт (Навобод,15); 

Нуралӣ пиёда шуда, аспашро ба дарахти тут баст ва ба бино дохил шуд 

(Навобод, с.24); 

…вақти бозгашт дар Бағдод бо Аскофӣ мулоқот карда  ва ӯ аз ҳоҷӣ дар 

бораи Фирдавсӣ пурсон  шудааст (Фирдавсӣ,73); 

Вали аз кӣ будани нависандагони Ихвонуссафо, ки бофандаро ба хондани 

рисолаи эшон гунаҳгор кардаанд, пурсон шуд (Фирдавсӣ, с.66). 

Сифати феълӣ бо феълҳои ёридиҳанда, бештар бо феъли ёридиҳандаи 

будан ФТН месозад: кушодагӣ буд, печондагӣ буд, зикр карда шудагӣ 

буд, ғӯтидагӣ буд. 

Феъли ҳол бо роҳи калимасозӣ ё адъективатсия ба сифат гузашта бо 

ҷузъи феълии шудан ва гардидан ФТН месозанд: сарсон гардидан, гирён 

шудан ва ғ. Мисолҳо аз насри бадеии адиб: 

Нуралӣ фикр кард, ки шояд котиби райком Боровиков дар идорааш 

бошад, пас ба тарафи тирезаҳои равшан равон гардид (Навобод,10); 

…вақти бозгашт дар Бағдод бо Аскофӣ  мулоқот карда  ва ӯ аз ҳоҷӣ дар 

бораи Фирдавсӣ пурсон  шудааст (Фирдавсӣ,73); 

Дар як дам, чун манзили лӯлиён, гулханҳо фурӯзон, дуд хезон, қумғонҳо 

ҷӯшон гардиданд (Восеъ, с.266). 
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Бо вуҷуди дар сохташавии ФТН каммаҳсул будани сифати феълӣ ва 

феъли ҳол дар насри бадеии Сотим Улуғзода ин гуна феълҳои таркибӣ 

хеле фаровон истифода гардидаанд. Дар як мисоли фавқуззикр ҷузъи 

номии се феъли таркибии номӣ бо феъли ҳол (фурӯзон, хезон, ҷӯшон) 

ифода шуда, ба як ҷузъи феълии гардидан вобаста шудаанд ва ин далел 

аз сабку услуби хоссаи устод Улуғзода шаҳодат медиҳад.   

 

1.3.6.Таркиби зарф+феъл 

Ҳамаи ин гурӯҳҳои зарф ба ғайр аз зарфҳои монандӣ ба вазифаи ҷузъи 

номии феълҳои таркибӣ меоянд. Мисолҳои дар насри бадеии устод 

Сотим Улуғзода бо ҷузъи номии зарф гирд овардаамон аз ин шаҳодат 

медиҳанд: дер мондан (зарфи замон), дур шудан (зарфи макон), 

хастаҳол намудан, ҳозир шудан, рӯ ба рӯ шудан (зарфи тарзи амал), кам 

кардан (зарфи миқдору дараҷа), ноилоҷ мондан, ночор шудан (зарфи 

сабаб), қасдан кардан (зарфи мақсад) ва ғ. Зарфҳои монандӣ ба таркиби 

ФТН дохил намешаванд ва пеш аз феълҳо омада, аз нуқтаи назари 

наҳвӣ ҳоли монандӣ мешаванд. Мисолҳо аз эҷодиёти адиб: 

зарфи замон: 

….ба занак ва кудакони гирёнаш дилам сўхт, ту дер макун... (Фирдавсӣ, 

с.66); 

зарфи макон: 

Нуралӣ ... андак истоду баъд ақиб гашта роҳи деҳаро пеш гирифт 

(Навобод, с.27); 

   Ба тарсу ҳарос ба деҳа дохил шуданд (Восеъ, с.44); 

Ту ба ҷанг рафтӣ, ман чор сол интизории туро кашидам, акнун боз аз 

ман  дур мешавӣ? (Навобод, с.5); 

зарфи тарзи амал: 

Восеъ хастаҳол менамуд, рангпарида буд. Аноргул ӯро дида бесаранҷом  

шуд (Восеъ,18); 

Онҳо ба ҳурмати вай аз стулҳошон нимхез шуданд (Навобод, с.8); 
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-Шумоён бо вай муомилаи нағз накардетон (Навобод, с.8); 

Зебӣ аз дари хона баромада, ба тарафи падараш давид: саросема буд, 

ҷадал мекард, гӯё метарсид (Навобод, с.19). 

зарфи миқдору дараҷа: 

Агар дар вақташ оварда надиҳӣ, ман мувофиқи расму таомули мамлакат 

маблағи ҷаримаро зиёд мекунам (Восеъ,18); 

То тобистон ва тирамоҳ моҳичаҳо калон ва зиёд шуда, ба хурсандии 

Боровиков, боз ба шасти ӯ меафтоданд (Навобод, с.11). 

Мисолҳои овардашуда собит месозанд, ки дар насри бадеии адиб ФТН 

бо зарфҳо зиёд истифода шудаанд, гарчанде бо гурӯҳи зарфҳои сабаб 

ва мақсад мо мисол пайдо накардем. Аммо бо зарфҳои миқдору 

дараҷа, тарзи  амал ва замону макон бошад, мисолҳо фаровон ба назар 

мерасанд. 

 

1.3.7.Таркиби пешоянд+исм+феъл 

Қолаби дигари ифодаи ФТН  чунин аст: пешоянд+исм+феъли 

ёридиҳанда. Дар бораи қолаби мазкур дар “Грамматикаи забони 

адабии тоҷикӣ” чунин гуфта шудааст: “... таркибҳои исм бо пешоянд 

(дар бар кардан, дар ғазаб шудан, ба нофаҳмӣ задан, аз назар гузарондан, 

ба ҷо овардан, аз худ намудан, ба ҳисоб гирифтан ва ғ.) ҷузъи асоии 

феъли таркибии номӣ мешаванд” (28, с.232). Қолаби мазкур одатан аз 

се ё зиёдтар ҷузъ иборат аст ва хеле сермаҳсул мебошад. Дар 

таркибҳои пешоянддор асосан пешояндҳои ба (бар), аз, дар корбаст 

мешаванд. Дар насри бадеии Сотим Улуғзода мо мисолҳоро бо 

таркиби пешоянд+исм+феъл фаровон пайдо кардем: 

Чун аз мансаб фуромад, якбора худро монанди мусофире, ки дуздон  

маркабашро ба ғорат бурда, дар биёбон пиёдааш гузошта бошанд, ҳис 

кард (Восеъ, с.3); 
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Тортуқат ба Тӯраам маъқул шуда монад, ба қиблагоҳашон гуфта, туро 

ба ягон амал таъин мекунанд, албатта, ба шарте ки маро аз хотир 

набарорӣ (Восеъ, с.9); 

Ин ҳама харобкории чингизона дар пеши чашми Саидалии бахтбаргашта 

ба амал пайваст ва анҷом ёфт (Восеъ, с.29); 

Шоир ӯро «бархез, бархез, хуб нест!» гӯён аз китфаш ба по рост кард 

(Восеъ, с.67); 

Нуралӣ хотироти софашро такрор намуда, гуфтугӯи бо Боровиков 

кардаашро ба миён овард (Навобод, с.20); 

Аскофӣ гурбаро раҳо карда, чин дар ҷабин овард... (Фирдавсӣ, с.6); 

Ҳусейни Кутайб... девони рисолати ӯро бар уҳда дошт (Ривояти суғдӣ, 

с.57); 

...оби рӯд cap ба харсангҳо кӯфта, гӯё аз он монеаҳои рафтори 

пуршикебаш дар ғазаб мешуд (Ривояти суғдӣ, с.64); 

Фурӯши маҳсулоти устохонаҳо ҳам дар ҳамон ҷо ба амал меомад 

(Ривояти суғдӣ, с.28). 

Тавре ки мебинем, ФТН-и бо қолаби мазкур сохташуда дар насри 

бадеии адиб зиёд мушоҳида мешавад. 

1.3.8.Таркиби нидо+феъл 

Нидо низ дар асарҳои бадеии бо таҳлил фарогирифтаамон дар 

таркиби ФТН таҳлилу баррасӣ шуд. Бояд ёдовар шуд, ки ҳангоми дар 

таркиби ФТН омадани нидо он тобиши исмӣ ё сифатӣ мегирад (ба 

мисли феъли ҳол): 

Найсонӣ як оҳ кашиду гуфт: (Фирдавсӣ, с.63). 

Дар китоби “Забони адабии ҳозираи тоҷик” калимаи оҳ ба гурӯҳи 

нидоҳои эмотсионалӣ дохил карда шудааст (46, с.434).  

Ин мисол нишон медиҳад, ки дар ҳақиқат нидо низ узви ФТН гардида, 

ба феълҳо обуранги маъноӣ ва эҳсосӣ, тобишҳои гуногун мебахшад. 
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1.3.9.Таркиби калимаҳои тақлидӣ+феъл 

Дар ташаккулёбии ФТН калимаҳои тақлидӣ низ саҳмгузор ҳастанд. 

Дар эҷодиёти Сотим Улуғзода ба назари мо ФТН-и ҷузъи номиашон 

калимаҳои тақлиди овоз расид: ак-ак кардан, анг-анг кардан,  арру-урр 

кардан, вақ-вақ кардан, қур-қур кардан, пичир-пичир кардан, пуф-пуф 

кардан, тақ-тақ кардан ва ғ. Аксари онҳо дар  романи «Восеъ» дида 

мешаванд. Масалан: 

Дар  он  ҷо падар дарро ба пушти нохунаш нарм – нарм тиқ-тиқ кард 

(Ривояти суғдӣ, с.34); 

Нуралӣ Шабрангро аз оғил бароварда зин мекард, ки дарвоза тақ-тақ 

шуд (Навобод, с.22); 

Аммо бештарини вақт Боровиковро дар ҳамон ҳолати нишастанаш дар 

лаби  ҳавз ва  хушу хуррам чақ-чақ карданаш бо бачагони колхозӣ  ба 

хотир меовард (Навобод,11); 

Дӯстон то нисфи роҳ бо ҳам чақ-чақ карда рафтанду баъд агроном сари 

аспашро ба тарафи колхози «Тоҷикистони сурх» тофт ва Нуралӣ ба 

«Навобод» равон шуд (Навобод, с.29). 

Тавре маълум мешавад, калимаҳои тақлидӣ ба ҳайси ҷузъи номии 

ФТН аз ҷониби адиб хеле эҷодкорона корбаст гардида, ба забони 

насри бадеияш як навъ обуранги аҷиб мебахшанд. 

 

1.3.10. Сохти ҷузъҳои номӣ 

Вобаста аз он ки ҷузъҳои номии ФТН бо ҳиссаҳои номии нутқ (исм, 

сифат, шумора, зарф) ва нидою калимаҳои тақлидӣ, инчунин 

таркибҳои пешоянддор ифода меёбанд, мо онҳоро аз ҷиҳати сохт ба 

сода, сохта, мураккаб, омехта, таркибӣ ва чида ҷудо кардем. Дар 

насри бадеии адиб бо ҳамаи ин гурӯҳҳо ФТН пайдо гардид: 

Ҷузъи сода. Калимаҳои содае, ки ҳамчун ҷузъи номии ФТН истифода 

гардидаанд, танҳо аз реша иборатанд: об шудан, дил кандан, сафед 

кардан, зуд омадан ва ғ. 



55 
 

Ризо ба замин нигоҳ кард. Рӯзи дигарбаъд аз пешин Ризо дар хонаи Восеъ 

ҳозир гардид (Восеъ, с.37). 

Ҷузъи сохта. Калимаҳои сохтае, ки ҷузъи номии ФТН шудаанд, дар 

баробари реша боз пешванд, ё пасванд, ё ҳардуи онро доранд: ҳамкор 

шудан, гулзор кардан, беҳамто гардидан, равғанӣ шудан, беақлӣ кардан, 

ҳамшаҳрӣ шудан,ороиш додан, омезиш ёфтан, рафтор доштан ва ғ.  

Чӣ девонагӣ мекунӣ, Ризо? Восеъ ҳайрон шуд (Восеъ, с.37); 

Ӯ дар ҳамон деҳа зиндагӣ мекард. Гандуми дунбули дар хокистар пухта 

хеле бомаза мешавад (Восеъ,13-14); 

Як одами обрӯмандро беобрӯ кардан чӣ лозим? (Восеъ , с.22); 

Онҳо ҳам бо ҷавон  вохӯрӣ карданд (Восеъ, с.301). 

Ҷузъи мураккаб. Калимаҳои мураккаб аз ду ё зиёда решаҳо иборат 

мебошанд: захмдор шудан, решакан кардан, миннатдор шудан ва ғ. Роҳи 

дигари мураккабшавии калимаҳои таркиби ФТН пайваст шудани 

решаҳо ба воситаи миёнвандҳои о ва у мебошад: гуфтугӯ кардан, 

ҷустуҷӯ кардан, нишастухез кардан, нигоҳубин кардан, давутоз 

кардан;занозанӣ кардан, даводавӣ кардан ва ғ.: 

Дар ҷанги Курск дуяшон захмдор шуда ба як госпитал ғалтиданд 

(Навобод,11); 

Чаро ғӯзапояро бо трактор решаков намекунетон? (Навобод, с.23); 

То умр боқист, сипосгузори ҷаноби олӣ ҳастам,- нимтаъзим кард шоир 

(Фирдавсӣ, с.61); 

Мо хостем бо шоири шаҳри Хуросон дидор бикунем,-бо лаҳни нармтар 

ва ҳатто нимтабассум карда гуфт ноиб (Фирдавсӣ, с.77); 

Меҳмони олиҷоҳ бархоста бо мизбон хайрбод кард (Фирдавсӣ, с.61); 

Дар чашмони зан аломати дилсӯзиро мушоҳида намуда, дар дилаш аз ӯ 

миннатдор шуд (Навобод, с.28). 

Бо ҷавонон хайрухуш кард (Навобод, с.8). 

Ҷузъи бо усули омехта сохташуда. Ҷузъи номии бо усули омехта 

сохташудаи ФТН “... аз калимаҳои сода, сохта ва мураккаб... таркибан 
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фарқ мекунанд. Ин гурӯҳи исмҳо ба ду ва ё зиёда асос ва аффиксҳои 

калимасоз тақсим мешаванд ... ба воситаи ин усул аз ибора ва 

таркибҳои гуногун ба воситаи суффиксҳо калима сохта мешавад. 

Чунончи, исмҳои шабнишинӣ, хонадароӣ, тозакунӣ, мондашавӣ аз 

ибораҳои шаб нишастан, хона даромадан ва таркибҳои тоза кардан, 

монда шудан ба воситаи суффикси  -ӣ сохта шудаанд” [28, с.125]. Ин 

гуна калимаҳо метавонанд дар таркиби ФТН ба вазифаи ҷузъи номӣ 

корбаст шаванд: дӯстдорӣ кардан, шабнишинӣ намудан, бедорхобӣ 

кашидан, ақибнишинӣ кардан ва ғ. Мисолҳо аз насри бадеии нависанда: 

Восеъ сахтгирӣ накард (Восеъ, с.31); 

Ҳамин писарбача  ва духтарбачагон хурдсол буданд ва дар кӯҳҳо ва 

адирҳо, ҷангалҳо ва боғҳо гиёҳчинӣ мекарданд (Восеъ, с.21); 

Колхози онҳо  дар болои кӯҳ, заминашон   кам, бисёр аъзоёнашон ба 

шаҳрҳо ё ба колхозҳои пахтакор омада мардикорӣ мекунанд (Навобод, 

с.21). 

Ҷузъи таркибӣ. Калимаҳои таркибии ҷузъи номии ФТН аз ду ё зиёда 

вожаҳо иборат буда, ба воситаи пайвандаки пайвасткунандаи у сохта 

мешаванд: хешу табор гаштан, нону намак гардидан, сулҳу оштӣ 

кардан, ҷангу ҷидол кардан ва ғ. Мисолҳо аз эҷодиёти Сотим Улуғзода: 

…Ҳоло ранги зард, рухсораи чӯкида, ришу мӯйсари сафедчашудаву 

дарҳампечида  ва зоҳиран дер боз обу шонанадидаи ӯро мушоҳида карда, 

дилаш ба ӯ месӯхт (Фирдавсӣ,73); 

Дертар ...падару модари Нуралӣ дар макони нав хонаю ҷой сохта тинҷ 

шуда гирифтанд (Навобод,10). 

Чидашавии ҷузъҳои номӣ.  

Мисолҳо аз асарҳои С.Улуғзода нишон медиҳанд, ки ҷузъҳои номии 

ФТН чида шуда, ба воситаи як феъли ёридиҳанда ташаккул меёбанд, 

ки ин гуна феълҳоро шодравон Саиди Ҳалимиён феълҳои таркибии    

ҳамёвар номидааст [150, с.27].  
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Мардумони фақир бошанд, аз “ошнои ҳаким” гардидани ҳамдеҳаашон 

хурсанд шуда, умед мекарданд, ки акнун ҳар гоҳ агар аз ваҷҳе ба ҳаким 

арзу дод баранд, шоир назди ӯ барояшон додхоҳӣ ва хоҳишгарӣ хоҳад 

кард (Фирдавсӣ,65); 

Ӯ Мирзоакрамбойро аз чидани андози иловагӣ манъ ва аз мансаби 

амлокдорӣ бекор кард (Восеъ, с.4); 

Намуди Тайсафун Фирдавсиро мутаассир ва маҳзун кард (Фирдавсӣ,81); 

Мутарҷимон акнун дар кори худ аз луғатҳо… истифода намуда, 

китобҳоро аз юнонӣ… бо машварати ҳамдигар тарҷима мекарданд, 

...покнавис ва нусхабардорӣ менамуданд (Пири ҳакимони машриқзамин, 

с.33). 

Мисолҳое, ки аз эҷодиёти Сотим Улуғзода ба мо дастрас гардиданд, 

равшан месозанд, ки ҷузъҳои номии ФТН ба гурӯҳҳои ба сода, сохта, 

мураккаб, таркибӣ, бо усули омехта сохташуда ва чида ҷудо мешавад.  

Суханвари забардаст ҳамаи гурӯҳҳои ҷузъи номии ФТН-ро аз ҷиҳати 

сохт корбаст намудааст. 

Забоншиноси машҳур Ю.А. Рубинчик бар он ақида аст, ки дар забони 

форсӣ ҷузъи номии ФТН пасвандҳои ҷамъбандӣ қабул карда 

наметавонад: “Именная часть обычно не имеет послелога –ро, артикля, 

показателей множественного числа, не сопровождается 

определениями” [123, с.128]. Аммо бояд гуфт, ки мувофиқи 

“Грамматикаи забони адабии тоҷикӣ” ҷузъи номии ФТН, тавре ки 

мисолҳо аз насри бадеии нависанда собит сохтанд, аломатҳои 

грамматикии зерин қабул мекунад:  

1. Агар ҷузъи номӣ бо исм ифода шуда бошад, он метавонад 

пасванди ҷамъбандии -ҳо, -он (-гон, -ён, -вон) ва артикли номуайянии –е 

дошта бошад:  

Ӯ хирманбардоштагонро дар ҷамоати масҷид дашномҳои қабеҳ дод 

(Фирдавсӣ, с.21); 
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Фирдавсӣ бо омадани навкарони ҳоким ба Қутайб ишорате кард 

(Фирдавсӣ, с.56); 

Равоқҳои гаҷкории …қасрҳо ба тамошогар завқе дошт (Фирдавсӣ, с.80). 

2. Ҳангоме ки ҷузъи номии ФТН бо сифат ифода меёбад, вай 

метавонад дараҷа қабул кунад:  

Дар конҳои кӯҳӣ истеҳсол афзунтар гашт (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.75). 

3. Исму сифати таркиби ФТН бандакҷонишинҳои соҳибӣ 

қабул карда метавонанд: 

…Монанди ҳар падари дигар Фирдавсӣ ҳам орзу дошт, ки дар пириаш 

писари ягонаи ӯ такягоҳаш мешавад (Фирдавсӣ, с.71). 

4. Пайвандакҳои ҳам, ки ва феъли модалии бояд дар таркиби 

ҷузъҳои ФТН меоянд: 

Вай ҳар чӣ қадар талафот ҳам диҳад, боз кам намешуд (Ривояти суғдӣ, 

с.112); 

Вақти омадани амир наздик ки мешуд, мардумон ба тарсу ҳарос 

меафтоданд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.71); 

5. Дар байни ҷузъҳои ФТН дар ҷумла баъзан калимаю ибораҳое 

меоянд, ки вазифаи муайянкунанда, пуркунанда ва ҳолро иҷро 

мекунанд: 

а) муайянкунанда:  

Охунд…ба сараш мушти бозарбае хӯрд (Фирдавсӣ, с.30); 

Аз шунидани ин сухан …Виркан як такони сахт хӯрд (Ривояти суғдӣ, 

с.124); 

Дуяшон аз нав вохӯрии бағалкаш карданд (Фирдавсӣ, с.16); 

б) пуркунанда: 

Сидқу ихлос ва муҳаббате, ки ба шумо дорам, аз воқеа огоҳ кардани 

шуморо ба худ воҷиб донистам (Фирдавсӣ, с.22); 

Акнун туро мефиристам,то ки ту он кишварро тасхир ва ба 

мамлакати мо мулҳақ гардонӣ (Ривояти суғдӣ, с.64); 
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в) ҳол: 

Малика …ва боз як нафар марди дарборӣ дохили чодари амир шуданд 

(Ривояти суғдӣ, с.98). 

6. Ҷузъҳои ФТН метавонанд аз ҳамдигар дур воқеъ шаванд ва 

ин дар илми забоншиносии тоҷик низ эътироф карда шудааст [28, 

с.234]: 

Магар ҳуҷуми ноҳақ ва қатлу ғорате, ки ду сол аз ин муқаддам салафи 

ту Убайдуллоҳ дар кишвари мо кард, басанда набуд? (Ривояти суғдӣ, 

с.92); 

…Онҳо боиси ихтилоли имон ва залолати он мешаванд (Фирдавсӣ, с.20). 

 Бо дарназардошти он ки ҷузъи асосии ФТН асосан бо ҳиссаҳои номии нутқ сохта мешавад, баъзан дар ҷумласозӣ чунин ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки ба вайроншавии зоҳирии 

ФТН оварда мерасонанд. Масалан, ҷузъи номии онҳо аритикли 

номуайянии –е, пасвандҳои ҷамъбандӣ ё пасванди қиёсии –тар қабул 

мекунад, ҷузъҳои номӣ ва феълии ФТН аз ҳамдигар дур воқеъ 

мешаванд, аммо ҳамаи ин ҳолатҳо муносибати байни ҷузъҳои ФТН-ро 

тағйир намедиҳанд, ки ин яке аз хусусиятҳои муҳими фарқкунандаи 

ФТН мебошад.   

 

 

 

 

1.4. Ҷузъи феълии феълҳои таркибӣ 

Феъл ҷузъи дуюми ФТН мебошад. Маънои мустақили луғавии як 

қатор феълҳо ба монанди кардан (намудан), шудан, гардидан кайҳо гум 

шудааст ё нисбатан суст гардидааст. Аксарияти ФТН маҳз бо ҳамин 

феълҳои ёридиҳанда сохта шудаанд: кор кардан, гуноҳ кардан, арз 

кардан, гунаҳкор намудан, озод намудан, омода шудан, ҳозир шудан, 

гушна шудан, пушаймон гардидан, овора гардидан ва ғ. Дар феълсозӣ як 

гурӯҳ феълҳои мустақил ҳамчун феъли ёридиҳанда меоянд. Дар ин 

ҳолат маънии луғавии онҳо суст шуда, онҳо вазифаи нави грамматикӣ 
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пайдо мекунанд, ҳиссаҳои номиро ҳамчун феъл сурат медиҳанд [28, 

с.233]. Инҳо феълҳои гирифтан, додан, доштан, ёфтан, задан, хӯрдан ва 

ғайра мебошанд. Феълҳои мазкур чун феълҳои ёридиҳанда омада, 

ФТН месозанд: авҷ гирифтан, ёд додан, нигоҳ доштан, шифо ёфтан, гап 

задан, ғам хӯрдан ва ғ. Феълҳои рафтан, андохтан, дӯхтан, бастан, 

кашидан, бурдан бо як гурӯҳи исмҳо омада ФТН меофаранд, аммо 

миқдори ин гуна феълҳо хеле кам аст ва аз ин хотир дар сохтани 

феълҳои таркибӣ каммаҳсул ҳисоб мешаванд: роҳ рафтан, назар 

андохтан, чашм дӯхтан, умед бастан, азоб кашидан, пай бурдан ва ғ. 

[28, с.233]. 

Кардан дар забони тољикї  серистеъмолтарин феъли ёридиҳанда аст. 

Миқдори умумии ФТН бо чузъи кардан дар насри бадеии Сотим 

Улуғзода зиёда аз 1000 адад мавриди истифода қарор дода шудааст. 

Мисолҳо: 

Мебоист худам ба ту инъом эҳдо мекардам, зеро ашъори маро барои 

мардум мехонӣ (Фирдавсӣ, с.55);   

Ин суханон дар нӯги забони Фирдавсӣ буданд, аммо вай…аз гуфтан 

худдорӣ кард (Фирдавсӣ, с.60); 

Ба асп бо майли тамом нигоҳубин мекард, аз обу ҳезуми хона 

…хабардорӣ менамуд ва инчунин дар боғ ҳам кор мекард (Восеъ, с.39); 

Рози ғамангези занак дили пирамардро сиёҳ кард (Ривояти суғдӣ, с.30). 

Ҷузъи феълии кардан аз он сабаб хеле сермаҳсул аст, ки вай бо ҳамаи 

ҳиссаҳои номӣ ҳамнишин шуда метавонад. ФТН-и бо ин ҷузъи феълӣ 

сохташуда дар матн тобишу ҷилоҳои тозаи маъноӣ пайдо намуда, 

барои ифодаи нозукиҳои маъно шароит фароҳам меорад. Мисолҳо:  

Бой ӯро ба қамчин мезад, аз мӯяш гирифта кашола мекард (Восеъ, с.5);    

Тӯра шикамашро дошта, сарашро ба лӯлаболишти бахмал хам мекард 

(Восеъ, с.9); 

Восеъ ба  доруға  нигоҳ  кард,  дид,  ки ӯ ба  гапи амлокдор …табассум 

мекунад (Восеъ,17); 
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Банда бояд инро ҳам арз кунам, ки калону хурди аҳолии Шодоб ҳама ба 

диёнату покии ахлоқи Аббос гувоҳӣ медиҳанд (Фирдавсӣ, с.66); 

Аммо бригадир худро нигоҳ дошт ва фақат ба ҳисобчӣ рӯй оварда  

лабханди ноаёне кард (Навобод, с.25); 

Тавре маълум аст, феълҳои ёридиҳандаи кардан (намудан) ва шудан 

(гардидан, гаштан) хеле серистеъмоланд. Бо ёрии феъли кардан аз 

ҳиссаҳои номӣ бештар тарзи фоилии феъл, аммо бо ёрии шудан тарзи 

мафъулӣ, феъли монда сохта мешавад [28, с.233]: 

Найсонӣ изҳори пушаймонӣ кард (Фирдавсӣ, с.30); 

Гулчеҳра ҳам ба коре ба ҳавлии ҳамсоя баромада буд, Азиза ногаҳон аз 

ҷарӣ ғалтида ҳалок шуд (Восеъ, с.105). 

ФТН, ки феъли ёридиҳандаашон кардан аст, чунон ки болотар зикр 

кардем, хеле сермаҳсул буда, дар насри бадеии нависанда и шинохта 

Сотим Улуғзода низ зиёд корбаст шудаанд. Дар ФТН-и баррасишудаи 

насри бадеии нависанда исм ва сифат дар ташаккули ин гуна феълҳо 

фаъолтаранд: 

Чун хондам, дар ман майли дидор кардан бо шумо пайдо шуд (Фирдавсӣ, 

с.58); 

Фирдавсӣ Аббосро дар суфа рӯбарӯи худ нишонда бо вай пурсупос кард 

(Фирдавсӣ, с.68); 

Ноиб пушти вайро молида-молида бо меҳмонаш пурсупос сар кард 

(Фирдавсӣ, с.26). 

- Бо меҳмон салом бикун,- фармуд вазир (Фирдавсӣ, с.79); 

- Ин андешаҳо хотири Ҳоҷиумарро андак осуда карданд ва ӯ ба хоб рафт 

(Навобод,158); 

Ҳоким хоҳиши маро пазируфта, Аббос ва боз нӯҳ бандии дигарро аз 

зиндон озод кардааст (Фирдавсӣ, с.67). 

Сотим Улуғзода дар осораш ФТН-и бо феъли ёридиҳандаи кардан 

ифодашударо хеле моҳирона ба риштаи эҷод кашидааст, ки ин 

намунаи беҳтарини тарзи ифодаи равону муассири чунин таркибҳо 
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мебошад: адо кардан, азм кардан, андармон кардан, бемордорӣ кардан, 

бевафоӣ кардан, васф кардан, гӯсфанд кардан додхоҳӣ кардан, илқо 

кардан, имоматӣ кардан, нардбозӣ кардан, намоз кардан, панҷяккорӣ 

кардан, расидагӣ кардан, таоруф кардан, таваққуф кардан, хоҳишгарӣ 

кардан, ҳуй кардан, этал кардан ва ғайра. 

Забоншиносон Ш. Ниёзӣ, А.З. Розенфелд, В.С.Расторгуева, Б. Сиёев ва 

Б. Шарифов феъли шуданро дар қатори  кардан феъли ёридиҳандаи  

сермаҳсули феълсоз донистаанд. Ш. Ниёзӣ ба ин маънӣ ишора карда 

гуфтааст: «Феълҳои ёридиҳандаи шудан ва кардан серистеъмолтарин 

феълҳои ёридиҳандаи забони тољикї  мебошанд. Феъли ёридиҳандаи  

кардан тарзи актив ва феъли ёридиҳандаи  шудан тарзи пассиви феъли  

номиро месозанд» [101, с.40]. Ин нукта дар «Грамматикаи забони 

адабии ҳозираи тоҷик» низ тасдиқ гардидааст. Забоншиноси варзида 

Х.Ҳусейнов дар ин хусус чунин гуфтааст: «Як хусусияти ифоданокии 

ёридиҳандаи шудан феълҳои монда сохтани он аст” [155, с.113]. 

Тобишҳои маъноии феъли шудан дар таркиби ФТН боз ҳам равшантар 

аён мегардад, ки мисолҳои поён аз эҷодиёти нависанда ин нуктаро 

собит месозанд: 

Ба муллои камбағал, - гуфт ӯ, - касе илтифот намекунад, дар ин замонаи 

шум фазлу камол беқадр шудааст (Фирдавсӣ, с.17); 

Падараш аз дигар толибилмони божӣ, ки шарикдарсони Хушанг буданд, 

мешунид, ки писараш баъзе рӯзҳо ба дарс ҳозир намешавад... (Фирдавсӣ, 

с.17). 

Дар насри бадеии устод Улуғзода феъли ёридиҳандаи шудан яке аз 

ҷузъҳои  сермаҳсули калимасози феъл ба ҳисоб меравад. Бо ин феъли 

ёридиҳанда  қариб 800 ФТН кор фармуда шудааст, ки 560-тои онҳо дар 

ҳамнишинӣ бо исмҳо омадаанд. 

Калимасозии феъл бо ёвари шудан дар насри бадеии нависанда хеле 

бисёр ба назар мерасад: дар романи «Фирдавсӣ»  - 168,  дар «Субҳи 
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ҷавонии мо» - 312 ва дар «Ривояти суғдӣ» - 217 феъл сохтааст. 

Масалан: 

Аз фронт омадагиҳо кадомаш аллакай соҳиби идора шуд, раис шуд –ку! - 

ришханд кард Юнусбой (Пири ҳакимони машриқзамин, с.7).  

Дар насри бадеии нависанда зиёда аз 180 ФТН-и бо сифат ва феъли 

ёридиҳандаи шудан сохташуда мушоҳида гардид. Бояд гуфт, ки 

сифатҳои дар ҷузъи номӣ омада аксаран аслӣ мебошанд:    

беақл шудан,  бадахлоқ шудан, бадгумон шудан, баддил шудан, баҳрана 

шудан,  барҷомонда шудан, беобрӯ шудан, бехуд шудан,  босавод шудан,  

гунаҳкор шудан,  дилтанг шудан, номдор шудан,  зиқ шудан ва ғ. 

Мисолҳо аз эҷодиёти нависанда: 

Шаҳрча, ки либоси сабзи бошукӯҳи худро кайҳо бадал кардааст, он ҳусни 

пештараро надорад, аммо ба  назари Нуралӣ меомад, ки шаҳрча ҳатто 

зеботар  шудааст (Пири ҳакимони машриқзамин, с.10); 

Канӣ, кӣ бо вай баробар шуда метавонад?(Навобод, с.254); 

Чунон борон зад,чунон хунук шуд, ки!...(Навобод, с.315).  

 Тавре ки қаблан ишора гардида буд, ҳиссаҳои дигари нутқ – шумора, 

зарф ва баъзе шаклҳои феъли ҳолу сифати феълӣ, ки як андоза тобиши 

исмӣ ё сифатӣ пайдо кардаанд, низ ҷузъи номии ФТН мешаванд. Ин 

ҳиссаҳои нутқ ҳангоми ҳамнишинӣ бо феъли ёридиҳандаи шудан 

нисбатан каманд: як шудан, бас шудан, бадар шудан, пайдо шудан; 

омӯхта шудан, омӯхта шудан, равон шудан, пурсон шудан ва ғ. 

Масалан: 

Чун хондам, дар ман майли дидор кардан бо шумо пайдо шуд (Фирдавсӣ, 

с.58); 

Баъди маҷлис аъзоёни бюрои партиявӣ ба парткабинет равон шуданд 

(Навобод, с.329). 

Ҷузъи феълии намудан. Феъли ёридиҳандаи намудан, ки дар таркиби 

ФТН-и ҷузъи номиаш бо исми шахс ифодашуда истифода бурда 
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мешавад, ба ягон мавқеъ, ҳолат ё вазъият дучор шудани шахсро ифода 

менамояд:  

Ӯ мехоҳад, ки онҳоро асир намояд (Ривояти суғдӣ, с.116). 

ФТН бо ҷузъи феълии намудан дар асарҳои устод Улуғзода як қатор 

тобишҳои маъноиро касб кардааст: бофандагӣ  намудан, ҳаммолӣ  

намудан,  роҳбарӣ  намудан, саройбонӣ намудан, сурудхонӣ намудан, 

таблиғ намудан, хурсанд намудан, арз намудан, баён намудан,  

бартараф намудан, ваъда намудан,  васият намудан,  вафо намудан, 

давом намудан, далерӣ намудан, даъват намудан, ёдоварӣ намудан, зам 

нашудан,  зиндагӣ намудан, қаҳр намудан ва ғ. Масалан: 

Ибни Сино нуқтаҳои прогрессивии таълимоти Арастуро таблиғ 

менамояд... (Пири ҳакимони машриқзамин, с.7); 

Шумоён ҳама хурсанд менамоед, чашму рӯятон ба ин гувоҳ (Навобод, 

с.259). 

Ҷузъи феълии намудан дар насри бадеии Сотим Улуғзода бо исмҳо 

зиёда аз 500 ФТН сохтааст. Ин феълҳоро аз рӯйи  ифодаи маънояшон 

ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: исмҳое, ки касб, шуғл, вазифа ва 

дигар маъноҳоро ифода менамоянд: бофандагӣ намудан (Субҳи 

ҷавонии мо,12), ҳаммолӣ  намудан  (Субҳи ҷавонии мо.,12),  роҳбарӣ  

намудан (Субҳи ҷавонии мо. 71), саройбонӣ намудан (Субҳи ҷавонии 

мо, с.88), сурудхонӣ намудан (Субҳи ҷавонии мо, с.131) ва ғ. Мисол: 

 Калонсолон ва навҷавонон барои бартараф кардани дилгирии зимистон 

ҳеҷ набошад ҳафтае як шаб кӯшиш мекарданд, ки  ба як ҷо ғун шуда 

суҳбат кунанд, ғазал хонанд, қисса шунаванд, қофия гӯянд ва  ширинкорӣ 

намоянд (Субҳи ҷавонии мо, с.86). 

Исмҳои маъние, ки мафҳумҳои гуногунро ифода менамоянд: арз 

намудан, баён намудан, бартараф намудан, ваъда намудан, васият 

намудан, вафо намудан, давом намудан, далерӣ намудан, даъват 

намудан, ёдоварӣ намудан, зам намудан, зиндагӣ намудан, қаҳр намудан 

ва ғ. 
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 Дуруст аст, - гуфт Наниманча ва илова намуд… (Ривояти суғдӣ,134); 

 Дигарон гӯш медоданд ва хатои хонандаро ислоҳ менамуданд  

(Навобод, с.41); Тамошобинон кам-кам давродаври майдончаро аз 

баландӣ иҳота  намуданд (Навобод, с.114). 

Ҷузъи феълии намудан бо сифатҳо низ ҳамнишинӣ мекунад ва боиси 

эҷод гардидани маъноҳои нав мешавад. Чунончи: 

… аз тарафи дигар дар пеши як қисми дигари аҳолӣ ӯро ба хатои машҳур 

карда расво намуд (Навобод, с.19); 

Саркор деҳаҳо, киштзорҳо ва боғҳоро вайрон кард, дарахтонро ғалтонда 

хароб намуд (Навобод, с.88). 

Дар насри бадеии адиб қариб 20 сифат бо намудан дар сохтмони ФТН 

иштирок кардааст. Бояд зикр кард, ки ҳамаашон сифатҳои аслӣ 

мебошанд ва аломату хусусияти ашёҳои  гуногунро ифода менамоянд. 

  Хуллас, таҳлили мисолҳо нишон дод, ки дар сохтани ФТН бо ҷузъи 

феълии намудан бештар исмҳои маънӣ иштирок менамоянд. Исмҳои 

моддӣ ва  сифати нисбӣ каммаҳсултаранд. Бо дигар ҳиссаҳои нутқ 

ФТН-и дорои ҷузъи намудан ба назар нарасид.  

Дар насри бадеии устод  Сотим Улуғзода бо феъли гардидан / гаштан 

ФТН таҳлилу баррасӣ шуданд, аз қабили ҳукмфармо гаштан, сарафроз 

гардидан, ҳозир гаштан, ғоиб гаштан, боз гардидан, ороста гардидан ва 

ғ.: 

Алғараз ҳазрат бандаро ба мулозиматии худ сарафроз гардониданд 

(Фирдавсӣ, с.17); 

Дар олами табиат осоишу сукут ҳукмфармо гашт (Фирдавсӣ, с.50); 

Яке аз дарвозаҳои шаҳр аз Тобарон ба сӯйи деҳкадае, Расон ном боз 

мегардид ва Дарвозаи Расон ном дошт (Фирдавсӣ, с.6). 

Феъли гардидан бо исм дар насри бадеии устод Сотим Улуғзода зиёда 

аз 70 ФТН сохтааст, ки аз онҳо 15-тоашон исмҳои маънӣ мебошанд: 

бадал гардидан, бартараф гардидан, гирифтор гардидан, муяссар 
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гардидан, муқаррар гардидан, насиб гардидан, сабаб гардидан ва ғ. 

Мисол: 

Ман ба ин кори худ аз падарам сазовори таҳсину офарин гардидам 

(Субҳи ҷавонии мо, с.56): 

...ҳар як ба “мукофоте” сарфароз гардиданд (Фирдавсӣ, с.55). 

Исмҳои моддӣ низ дар ташаккули ФТН бо ҷузъи феълии гардидан / 

гаштан фаъол буда, дар насри бадеии адиб зиёд корбаст шудаанд. 

Онҳоро аз рӯйи далолаташон ба ин ё он навъи ашёҳо ба ду гурӯҳ ҷудо 

кардем: исмҳои шахс ва ғайришахс. Дар асарҳои ба кор гирифтаи мо 

қариб 10 исми шахс дар созмондиҳии ФТН истифода шудаст, ки 

унвонҳои гуногуни хешу таборӣ, вазифа ва мансабро ифода мекунанд: 

фарзанд гардидан, зану шавҳар гардидан, ҳукмрон гардидан, ҷонишин 

гардидан, раис гардидан ва ғ. Бо исмҳои ғайришахс чунин ФТН 

мушоҳида гардид: кунҷора гардидан, хок гардидан: 

Лекин пунбадонаи тухмӣ бо ҷувоз фаромада, равған ва кунҷора гардид 

(Субҳи ҷавонии мо, с.58); 

Ҳар гоҳ ки устухон хок гардид, ин чиз падидор мешудааст (Субҳи 

ҷавонии мо, с.101).       

Феъли гаштан низ мисли гардидан дар ташкилёбии ФТН фаъол аст. Бо 

феъли мазкур дар насри бадеии Сотим Улуғзода чунин ФТН корбаст 

шудаанд: намоён гаштан, раҳсипор гаштан, аён гаштан, дучор гаштан, 

ғоиб гаштан, ворид гаштан, огоҳ гаштан, намудор гаштан, банда 

гаштан, зор гаштан, сарсабз гаштан, хафа гаштан, фош гаштан, 

андӯҳгин гаштан, розӣ гаштан, ғофил гаштан, беқарор гаштан ва ғ. 

Мисолҳо: 

Наниманча ба вай нигоҳ накарда, ба тангкӯчаи дигар хамида, аз назар 

ғоиб гашт (Ривояти суғдӣ, с.36); 

Дари берун ғиҷиррос зада боз шуду Наниманча намудор гашт (Ривояти 

суғдӣ, с.36). 
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Яке аз ҷузъҳои феълии фаъол дар таркиби ФТН феъли гирифтан 

мебошад. Дар эҷодиёти адиб мо бо ФТН-и бо ин ҷузъи феълӣ 

сохташуда мисолҳои зеринро пайдо кардем: 

Бароятон кулбае пайдо мекунем барои зистан ва он гоҳ шумо пеши 

масҷиди маҳаллаи мо дабистон кушода шуғли омӯзгорӣ пеш мегиред 

(Фирдавсӣ, с.64); 

Дар ду соли хушкиву қаҳтӣ ҳукумат… баъзеро сеяк гирифта буд (Восеъ, 

с.29); 

Шарикон худро канора гирифтанд (Восеъ, с.12); 

Тасмим гиред, ки ҷаноби қозиро, Ҳоҷӣ Абдуннабӣ ва шайхи бузург ё  

ҳарсеро дида ба эшон пурсу посух мекунед (Фирдавсӣ, с.21); 

.... Ба шарафи рӯзи тоҷгузории Фаридуни Фотеҳ сари моҳи Меҳрро бо 

номи ҷашни Меҳргон  ҷашн гирифта, дар он рӯз гулханҳо меафрӯхтанд 

ва анбару ҷаъфарон месӯхтанд… (Фирдавсӣ, с.53); 

…Дар ягон ошхонаи соҳили рӯд дам гирифта, ҳатман аз ин ду хӯриши 

лазиз тановул мекарданду сипас қаҳва нӯшида боз сайругашташонро 

давом медоданд (Фирдавсӣ, с.81). 

Феъли додан ба гурӯҳи феълҳое дохил мешавад, ки сермаъно нестанд. 

Ин феъл ба вазифаи ҷузъи феълии ФТН дар зиёдшавии миқдори онҳо 

ҳиссагузор мебошанд: азоб додан, фиреб додан, роҳ додан, ваъда додан 

ва ғ. Дар насри бадеии нависанда  чунин ФТН бо ҷузъи феълии додан 

чашмрас ҳастанд: даст додан, тан додан, маслиҳат додан, хабар додан, 

қарор додан, идома додан, фармон додан, фурсат додан, ҷавоб додан, ёрӣ 

додан, ҷой додан, рӯй додан, ташвиш додан, суол додан ва ғ. Мисолҳо: 

Шоир нақли худро  идома дода, ба болои таърихи назми «Шоҳнома» 

мансур омад (Фирдавсӣ, с.60); 

Шоир, албатта, аз он бехабар набуд, вале нафси асилзодаи аҷамӣ ва 

шоири номӣ ба риёву тамаллуқ тан намедод (Фирдавсӣ, с.76); 

Меҳмонро дар меҳмонсаро ҷой бидеҳ (Фирдавсӣ, с.79); 

Шоирро ёрӣ дода ба асп савор карданд (Фирдавсӣ, с.83). 



68 
 

    Феъли доштан низ дар таркиби ФТН омада, феълҳои таркибии    

гуногун месозад. Мисолҳо аз насри бадеии адиб:  

… дар ҳавлии берун саис ва дигар хидматгорони даргоҳ истиқомат 

доштанд (Фирдавсӣ, с.7); 

- Чӣ магар аз ҳарфбозии ту Абӯ Дулаф ҳам хабар дорад? (Фирдавсӣ, 

с.10).  

Замин надорам, ки кишоварзӣ кунам, қувват надорам, ки ба дари деҳқоне 

бираваму барзгараш шавам ... (Фирдавсӣ,19); 

Эшон номҳошонро  пинҳон медоранд, боиси пинҳон доштанашон шояд аз 

андешаи он бошад, ки зотҳое монанди охунди шодобӣ дар ҳама ҷо 

ҳастанд... (Фирдавсӣ, с.66); 

Шоир ба муъҷизоти чунин мазорҳо ва ба шифобахшии «даму нафаси 

покон» эътиқод дошт (Фирдавсӣ, с.84). 

Феъли ёридиҳандаи ёфтан монанди феълҳои дигари баррасишуда 

ФТН месозад ва дар насри бадеии адиб дида мешавад: фарзанд ёфтан, 

ташкил ёфтан, тағйир ёфтан, табдил ёфтан, дарҷ ёфтан, хабар 

ёфтан, анҷом ёфтан ва ғ. Мисолҳо: 

… дар соли 892 Наср бинни Аҳмад бинни Асад, ки расман сари хонадон 

ҳисоб меёфту пойтахташ Самарқанд буд, мурд ва ҷояшро  бародари 

хурдии ӯ - ҳокими Бухоро Абӯиброҳим Исмоил гирифт (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.12); 

…Нигориши китоб дар рӯзи 25-уми ҳамин моҳ поён ёфт, ки он рӯз 

муборак ва рӯзи толеи нек ҳисоб меёфт (Фирдавсӣ, с.70); 

Вай аз падари суғдӣ ва   модари турк таваллуд ёфта буд (Ривояти суғдӣ, 

с.26). 

Феъли задан инчунин ба вазифаи ҷузъи феълии ФТН меояд. Чунончи, 

аз эҷодиёти адиб чунин ФТН бо феъли задан ба назар мерасанд: давр 

задан, чарх задан, гап задан, фарёд задан, лагад задан, ҳарф задан, бонг 

задан, зону задан, занг задан, ғӯта задан, нӯл задан ва ғ. Мисолҳо: 
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Ҳоҷиқул ва ӯ ба якдигарашон нӯл мезаданд, каллаҷанг мекарданд, 

якдигарашонро ба  тагашон пахш менамуданд (Восеъ, с.8); 

Истоду ҳарфе  назад ва баргашта  аз боргоҳ берун шуд (Фирдавсӣ, с.79). 

Фирдавсӣ болои намад зону зада суханро якбора аз муддаои худ сар кард 

(Фирдавсӣ, с.22). 

Феъли мустақили хӯрдан ба вазифаи феъли ёридиҳанда омада, аз 

маънои аслии худ дур шуда, ФТН-е месозад. Ин гуна феълҳо захираи 

луғавии забонамонро ғанӣ мегардонанд ва ба нутқ обуранги нав 

мебахшанд. Устод Сотим Улуғзода дар асарҳои худ чунин ФТН-ро 

истифода кардааст: ғам хӯрдан, ҷанг хӯрдан, афсӯс хӯрдан, пушаймон 

хӯрдан, шикаст хӯрдан, қасам хӯрдан, печутоб хӯрдан ва ғ. Мисолҳо: 

Баъд аз он усто чанд муддат фикр карда-фикр карда як ҳаллоҷии дигар 

сохтанӣ шудааст, ки дастааш дар вақти парвоз худ ба худ тоб хӯрад... 

(Субҳи ҷавонии мо, с.5); 

Раванда дар ҳар хамгашти кӯча ба тут дакка мехӯрад (Субҳи ҷавонии 

мо, с.6); 

Ба дунё омадан чӣ бошад ва фарзанди талабида гирифтагӣ чӣ маъно 

дорад, ман намефаҳмидам ва дар дилам афсӯс мехӯрдам, ки ба дунё 

худам наёмадаам (Субҳи ҷавонии мо, с.21). 

Феъли сохтан ҳамчун феъли ёридиҳанда дар корбасти ФТН иштирок 

мекунад. Ин феъл аксаран муродифи феъли ёридиҳандаи кардан 

мегардад. Дар эҷодиёти устод Сотим Улуғзода ФТН-и бо ин ҷузъ 

таркибёфта феълҳои табиӣ ва маъмули забон буда, хеле бамаврид 

истифода шудаанд. Масалан: 

Вақте ки подабонҳо подаро аз он ҷо ба чарогоҳ ҳай мекунанд, дар болои 

деҳа чанги ғализе бархоста, дарахту хонаю деворҳоро аз назар пинҳон 

месозад (Субҳи ҷавонии мо, с.7); 

Инак меҳмони нозанини мо қиёфаашро ғамолуд сохта, чашмони сип-

сиёҳи дурахшандаашро нимпӯш карда, ба оҳанги сӯзу гудоз, алам, ҳасрат 

ва надомат таронаи нав сар кард (Субҳи ҷавонии мо, с.18); 
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... Дар ин асно сарпӯшаки чойник хоинона ҷингир-ҷингир карда, ларзиши 

дасти модарамро ошкор сохт (Субҳи ҷавонии мо,18). 

Феъли овардан дар сохтани ФТН бештар бо исму сифат иштирок 

карда, маъноҳои нав месозад,  ба ин нигоҳ накарда мустақилияти 

худро то ҳадде нигоҳ медорад. Мисолҳо аз эҷодиёти нависанда: 

Баробари пайдо шудани ӯ яке аз пиёдаҳо …савореро аз асп фуруд овард 

(Фирдавсӣ, с.56); 

Ҳамин буд сабаби муҳими рӯй овардани халифаҳои аббосӣ ва тарҷумаи 

осори қадимиён (Пири ҳакимони машриқзамин, с.32). 

Ба вазифаи ҷузъи номии ФТН бо феъли ёридиҳандаи овардан 

таркибҳое меоянд, ки аз исм ва пешоянд сохта шудаанд ва ин гуна 

мисолҳо дар  насри бадеии СотимУлуғзода ба чашми мо расиданд:  

…Аввалан мизбон бояд ҳурмати меҳмонашро ба ҷо оварад (Фирдавсӣ, 

с.76). 

Феъли овардан дар асари машҳури Саидризо Ализодаи Самарқандӣ 

«Сарфу наҳви забони тоҷикӣ» [128] феъли басит номида шудааст: 

“феъли басит он аст, ки як калима ва бе ҷузъ бошад чун: доштан ва 

овардан.” [128, с.72]. Феъли мазкур дар ташаккулёбии ФТН баъзан 

мустақилияти худро то андозае нигоҳ медорад ва он бештар бо исмҳои 

маъние меояд, ки амалро номбар мекунанд: ҳуҷум овардан, ҳамла 

овардан, фуруд овардан, ... Ғайр аз ин мисли дигар феълҳои ёридиҳанда 

ин феъл бо дигар ҳиссаҳои нутқ низ ҳамнишин мегардад. Чунин ФТН 

дар насри бадеии нависанда  дида мешаванд: гирд овардан, рӯй овардан, 

ҷамъ овардан, тоб овардан, фишор овардан ва ғ. 

Ҳар дуямон гардан ба гардан мемолидем, гардани Амон худи гардани 

барзагов барин ғафс ва сахт буд, сари синааш мисли як харсанг ба ман 

фишор меовард (Субҳи ҷавонии мо, с.12); 

Дар дилам мегуфтам, ки агар вай маро боз як бор дурустакак бардошта 

занад, тоб оварда наметавонам – меғалтам... (Субҳи ҷавонии мо, с.13). 
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Феъли рафтан дар таркиби феълҳои номӣ чун феъли ёридиҳанда 

омада, маънои аслии луғавии худашро як андоза нигоҳ медорад ва ба 

феъл тобиши луғавии иловагӣ мебахшад: рафтан – роҳ рафтан. Ин 

феъл бо миқдори ками исмҳо омада феъли таркибии номӣ месозад. 

Мисолҳо: 

Ӯ …асири худро ба як нафар навкараш супурд, ки ба зиндон барад ва 

худаш пеш рафт (Ривояти суғдӣ, с.58);  

Ӯ яке аз толибилмони пешқадам ба шумор мерафт (Фирдавсӣ, с.16). 

Инак шабе аз шабҳои тор, ҳангоме, ки чароғи хонаҳои деҳа хомӯш буданд 

(маълум, ки деҳотиён хоб мераванд), баногоҳ дарвозаи  ҳавлии шоир 

оҳиста кӯфта шуд (Фирдавсӣ, с.55); 

Аз бомаш дудкаши дарози тунукагин қад кашида буд, ки аз вай дуди 

ғализи баромада паст-паст паҳн мешуд, гӯё ки маҷоли боло рафтан 

надошт (Пири ҳакимони машриқзамин, с.24). 

Феъли андохтан дар таркиби феълҳои номӣ чун феъли ёридиҳанда 

омада, маънои аслии луғавии худашро то як андоза нигоҳ медорад ва 

ба феъл тобиши луғавии иловагӣ мебахшад. Ҷузъи феълии андохтан 

бо исмҳои моддӣ омада, ФТН-е месозад, ки кору амалро ифода 

мекунанд. Чунончи: андохтан – назар андохтан, тир андохтан [46, 

с.319]. Мисолҳо:   

Вай савор шуда аспашро ба роҳ андохт (Фирдавсӣ, с.75); 

Шумо ба ҳар гуна лофу газоф гӯш наандозед, ки худатон ва 

подшоҳиатонро ба хатар меандозед (Фирдавсӣ, с.96); 

Сарбозон наъра мекашиданд, ҳаёҳу меандохтанд (Фирдавсӣ, с.89); 

Сафедии дар мӯйи ӯ пайдошуда онҳоро дар ҳайрат андохт (Фирдавсӣ, 

с.125); 

Муллобача ба шумо туҳмат…мезад, иғво меандохт (Фирдавсӣ, с.21). 

Дар асарҳои устод Сотим Улуғзода феъли бурдан ҳамчун феъли 

ёридиҳанда бо исмҳо омадааст: ҳасад бурдан, гумон бурдан, паноҳ 
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бурдан, интизорӣ бурдан, пай бурдан, ҳаловат бурдан, ранҷ бурдан, 

ҳамла бурдан ва ғ. Мисолҳо: 

Марде, ки то чилуҳаштсолагӣ хонадор нашуда дар орзуи оила умр ба сар 

бурдааст, албатта бояд шавҳари ғамхору меҳрубон бошад (Фирдавсӣ, 

с.69); 

Як қисми сарбозон аз думболи пиёдаҳои кӯҳталбаро афтиданд, 

дигарҳошон ба гурезаҳои савор ҳамла бурданд (Фирдавсӣ, с.134); 

Ба ин қура …дар боришоти боронҳои сел ғуломон паноҳ мебурданд 

(Фирдавсӣ, с.130). 

 Мондан ҳамчун феъли каммаҳсул бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ меояд ва 

дар сохтани феълҳои таркибӣ бештар бо исмҳои моддию маънӣ меояд. 

Дар насри бадеии Сотим  Улуғзода бо ин ҷузъи феълӣ чунин ФТН-ро 

пайдо кардем: аз хоб мондан, қадам мондан, пинҳон мондан, зеҳн мондан, 

дар муҳосира мондан, парешон мондан ва ғ. Мисолҳо:ол 

Ба ҳаждаҳ қадам монда бошад ҳам, ҳанӯз шавҳар накарда буд 

(Фирдавсӣ, с.29); 

Бону он шаб аз хоб монда  буд (Фирдавсӣ,16). 

Феъли ёридиҳандаи дидан бо исмҳо омада, амалҳои мухталифро ифода 

мекунад: алам дидан, раво дидан, салоҳ дидан ва ғ.; бо сифати аслии бад 

омада, ФТН – и нави сермаъно месозад:  

…Фирдавсӣ бинобар тангдастии оила…ягон сол ақиб партофтани ин 

корро салоҳ дида буд (Фирдавсӣ, с.62); 

Кирдори ношоистаи…ӯро ҳама бад медиданд (Фирдавсӣ, с.30). 

Гурӯҳи дигари феълҳо аз қабили рафтан, ангоштан, 

афтодан/афтидан, дӯхтан/давондан, афкандан, рондан, кашидан, 

кандан, бастан, ки бо миқдори ками исмҳо ФТН месозанд, аз ҷиҳати 

маъно дар боби дуюми рисолаи диссертатсионии мазкур баррасӣ 

карда мешаванд. Нишон додани сермаҳсулии ҷузъҳои феълии дар боло 

баррасишударо дар ҷадвали зерин мувофиқи мақсад донистем: 

Ҷадвали 2. 
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Ҳамин тариқ, дар фасли мазкур мо дар эҷодиёти адиби барҷаста Сотим 

Улуғзода корбаст шудани ФТН-ро бо 17 феъли ёридиҳанда мушоҳида 

кардем. Инҳо феълҳои кардан, шудан, намудан, гардидан/гаштан, 

гирифтан, додан, доштан, ёфтан, задан, хӯрдан, сохтан, овардан, 

рафтан, андохтан, мондан, бурдан, дидан мебошанд. Бо ин ҷузъҳои 

феълӣ миқдори зиёди ФТН сохта ва дар асарҳои устод кор фармуда 

шудааст. Таҳлилу баррасии мисолҳо нишон дод, ки баъзе феълҳои 

ёридиҳанда (кардан, шудан, намудан, гардидан, гаштан, гирифтан, 

додан, доштан, ёфтан, задан, хӯрдан, сохтан, овардан, рафтан, 

андохтан, мондан, бурдан, дидан, кашидан) сермаҳсул буда, ФТН-и 

зиёдеро ташкил медиҳанд ва баъзеи дигарашон нисбатан каммаҳсул 

мебошанд (ангоштан, афкандан, рондан, дӯхтан, афтодан, давондан, 

кандан) ва дар асарҳои адиб камтар мавриди истифода қарор дода 

шудаанд. 

Боз як хулосаи муҳиме, ки аз таҳлили ФТН-и ба кор гирифтаи устоди 

забардаст бармеояд, ҳамин аст, ки бо 17 ҷузъи феълӣ сохта шудани 

ФТН-и бешумор ва дар асарҳои устод фаровон истифода шудани онҳо 

аз қобилият, захираи бойи луғавӣ ва ҳусни сухану услубдонии эшон 

шаҳодат медиҳад. Ин миқдор ФТН-ро кор фармудани устод дар 

баробари корбасти зиёди феълҳои сода ва феълҳои таркибии    феълӣ 

дар эҷодиёти нависанда ба назар мерасад. 

Дигар ин, ки баъзе ҷузъҳои феълие, ки аз қалами устод сермаҳсул 

шудаанд, дар адабиёти илмӣ ҳамчун феълҳои каммаҳсул ва ҳатто 

бемаҳсул зикр шудаанд. Ин далел бори дигар собит месозад, ки адиб 

дар суханороӣ ва сухангустарӣ ниҳоят пуристеъдод ва чирадаст аст.  
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Хулосаи боби якум 

Дар боби якуми диссертатсия тадқиқоти илмии забоншиносони 

ватаниву хориҷӣ доир ба ФТН баррасӣ шуд. Маълум гардид, ки 

муҳаққиқон С.Ализода, Т.Зеҳнӣ ва Ҳ. Бақозода, Б. Ниёзмуҳаммадов ва 

Л. Бузургзода, А.З. Розенфелд, В.С. Расторгуева ва А. А. Керимова, 

Л.С. Пейсиков, Ш. Ниёзӣ, Ш. Рустамов, Н. Маъсумӣ, Ҳ. Маҷидов, Б. 

Сиёев, А. Эшонҷонов, Б. Шарифов, Х. Ҳусейнов, Б. Камолиддинов, С. 

Ҳалимиён, Н. Насимов, Ӯ. Аҳмадова, Т. Бердиева, Р. Шодиев, И.В. 

Мошеев, М. Ҷабборӣ, С. Хоҷаева (рисолаҳои докторӣ), Ш. Раҳимова, 

Ж. Гулназарова, Н. Каримова, М. Даминова, С. Низомова, С. 

Ҳабибов, М. Бекназарова, М. Саидхоҷаева, Б. Раҳмонов (рисолаҳои 

номзадӣ) ва дигарон доир ба феъл ибрози ақида намуда, корҳои илмӣ 

ба табъ расондаанд. Ба тадқиқ ва таҳлили паҳлуҳои гуногуни феъл 

муҳаққиқони эронӣ М. Муқаддам, А. Содиқӣ, М. Ботинӣ, А. 

Таботабоӣ, М. Ашӯрӣ, Я. Мансурӣ, Ҷ. Ҳасанзода, А. Содиқӣ ва 

дигарон низ машғул шудаанд. Аз муҳаққиқони ғарбӣ-аврупоӣ низ 

корҳои Г.Н.Лич, Ф. Даниш, Ҷ. Вейренс, Р.Л. Аллен ва дигаронро 

номбар кардан мумкин аст, ки ба ин ё он ҷиҳати феъл бахшида 

шудаанд; 

ФТН бо феълҳои фразеологӣ як навъ қаробат доранд. Барои фарқ 

кардани онҳо дар фасли дуюми боб моҳияти феълҳои фразеологӣ аниқ 

карда шуд. Хусусияти фарқкунандаи ифодаҳои фразеологӣ дар ҳамин 

аст, ки яке аз калимаҳои ин ифодаҳо ба маънои аслии худ меояд. 

Ифодаҳои фразеологӣ низ ба ФТН монандӣ доранд. Фарқияти онҳо 

дар он аст, ки агар дар ифодаҳои фразеологӣ танҳо як ҷузъ ба маънои 

аслӣ истифода шавад, пас дар ФТН ҳар ду ҷузъ маънои аслӣ дорад; 

Дар ҷузъи номии ФТН сермаҳсултарин ҳиссаи нутқ исм аст, ки он дар 

насри бадеии Сотим Улуғзода мавқеи намоён дорад. Таҳлил нишон 

дод, ки дар ташаккули ФТН исмҳои ғайришахс нисбат ба исмҳои 

шахс, исмҳои беҷон назар ба исмҳои ҷондор, исмҳои маънӣ назар ба 
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исмҳои моддӣ зиёдтар истеъмол мешаванд ва мисолҳо аз эҷодиёти 

адиб низ инро тасдиқ месозанд. Дар баробари ин, исмҳои ҷинс дар 

ФТН зиёд буда, ФТН-ро, ки ҷузъи номиашон бо исмҳои хос ифода 

ёфтааст, дар эҷодиёти нависанда пайдо накардем. Дар мисолҳои 

таҳлилшуда феълҳои таркибие, ки ҷузъи номиашон бо исмҳои кулл ва 

ҷузъ ифода шудаанд, мушоҳида гардиданд. Дар таркиби ФТН омадани 

исмҳои танҳо хеле серистеъмол аст, аммо омадани исмҳои ҷамъ камтар 

дида шуд. Исмҳое, ки фақат дар шакли танҳо истифода мешаванд, дар 

ташкилёбии ФТН сермаҳсул буда, дар насри бадеии нависанда  

фаровон истифода шудаанд. Исмҳои ҷомеъ бошанд, дар ФТН кор 

фармуда намешаванд. Исмҳое, ки аз ҷиҳати маъно миқдори ҷуфтро 

ифода мекунанд, дар таркиби ФТН-и насри бадеии нависанда ба таври 

фаровон корбаст гардидаанд. Дар хусуси исмҳои аз феъл сохташудаи 

ҷузъи номии ФТН бояд гуфт, ки онҳо ниҳоят зиёданд ва адиб аз онҳо 

хеле моҳирона истифода бурдааст. Ҳиссаи дигари нутқ, ки дар 

ташаккули ФТН фаъол аст, сифат мебошад. Нависанда ин гуна ФТН-

ро зиёд корбаст кардааст. Вале дар баробари ин аз насри бадеии 

нависанда мисолҳо бо сифатҳои нисбӣ дарёфт нашуданд, зеро ин 

намуди сифат умуман ФТН намесозад. Ҳиссаҳои дигари нутқ – 

шумора, зарф ва баъзе шаклҳои феъли ҳолу сифати феълӣ, ки як андоза 

тобиши исмӣ ё сифатӣ пайдо кардаанд, низ ҷузъи номии ФТН 

мешаванд, вале каммаҳсуланд. Дар насри бадеии нависанда  чунин 

мисолҳо ба миқдори муайян дида мешаванд. Таркибҳои исм бо 

пешоянд сермаҳсул мебошанд ва мо чунин мисолҳоро хеле зиёд пайдо 

кардем. Дар ташаккулёбии ФТН калимаҳои тақлидӣ низ саҳмгузор 

ҳастанд. Дар эҷодиёти Сотим Улуғзода ФТН-и ҷузъи номиашон 

калимаҳои тақлидӣ мушоҳида шуданд. Онҳо аз эҳсоснокӣ ва обруранг 

доштани тарзи гуфтори нависанда шаҳодат медиҳанд;  
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Таҳлили сохтории ҷузъи номии ФТН-и асарҳои устод тасдиқ кард, ки 

онҳоро метавон ба сода, сохта, мураккаб, таркибӣ, ҷузъашон бо усули 

омехта сохташуда ва чида ҷудо кард.  

Ҷузъи номии баъзе ФТН-и насри бадеии адиб чунин аломатҳои 

грамматикӣ қабул кардааст: пасвандҳои ҷамъбандии -ҳо, -он (-гон,                 

-ён,-вон), артикли номуайянии -е, дараҷаҳои сифат, бандакҷонишинҳои 

соҳибӣ. Аз мисолҳои баррасишуда маълум  шуд, ки дар байни ҷузъҳои 

ФТН-и ҷумла баъзан калимаю ибораҳое меоянд, ки вазифаи 

муайянкунанда, пуркунанда ва ҳолро иҷро мекунанд. Ҷузъҳои ФТН-и 

асарҳо баъзан дар ҷумла метавонанд аз ҳамдигар дур воқеъ шаванд ва 

мисолҳо собит месозанд, ки аз ин ҳусни сухани адиб коста нагаштааст; 

Дар эҷодиёти адиб корбаст шудани ФТН бо ҷузъҳои зиёди феълӣ 

мушоҳида гардид. Таҳлилу баррасии мисолҳо нишон дод, ки баъзе 

ҷузъҳои феълӣ сермаҳсул буда, ФТН-и зиёдеро ташкил медиҳанд, 

баъзеи дигарашон нисбатан каммаҳсул мебошанд. Дар баробари ин 

баъзе феълҳое, ки дар адабиёти илмӣ ҳамчун феълҳои бемаҳсул зикр 

шудаанд, ба шарофати қалами устод сермаҳсул гардидаанд. 

 

 

 

Боби 2. ТАҲЛИЛИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОИИ ФЕЪЛҲОИ ТАРКИБИИ 

НОМӢ ДАР НАСРИ БАДЕИИ СОТИМ УЛУҒЗОДА 

Дар забони асарҳои бадеӣ ҳангоми ифодаи фикр ҳар як калима мавқеи 

хоса дорад. Аз ҷумла, мавқеъ ва нақши ҳиссаи калонтарини нутқ, яъне 

феъл дар матн хеле барҷаста буда, ифоданокӣ ва таъсирбахшии он 

нисбат ба ҳиссаҳои дигари нутқ бараъло ба назар мерасад. Шаклҳои 

феъл дар забони тољикї  маҳсули як давраи муайян набуда, самараи 

давраҳои гуногуни инкишофи забон маҳсуб мешаванд. Шаклҳои 

феълии ин ё он асари бадеӣ ба усули фардии муаллифони асарҳо 

вобастагӣ дошта, хусусиятҳои инфиродии шаклӣ ва маъноияшонро 
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маҳз дар матни асар зоҳир мекунанд. Баъзе адибон дар баробари 

истифодаи шаклҳои маъмули феълӣ боз шаклҳои нави феълҳоро низ 

меофаранд, ки онҳоро дар насри бадеии нависандагони дигар дида 

наметавонем.   

Хусусияти назарраси феъл ҳамчун ҳиссаи нутқ дар он аст, ки дар 

забони ҳар як асари бадеӣ феълҳои таркибӣ ва хусусан ФТН  фаъолона 

истеъмол мегарданд. Дар оғози даврони муосир ҷараёни ба забони 

адабӣ дохил шудани феълҳои таркибӣ сурат гирифт, чунки забони 

адабӣ ба забони зиндаи гуфтугӯӣ торафт наздик мешуд. Забони насри 

бадеии Сотим Улуғзода ин фикрро тасдиқ мекунад. Дар насри бадеии 

нависанда  дар баробари феълҳои таркибии    феълӣ миқдори зиёди 

ФТН  рӯйи кор омадаанд, ки мо онҳоро аз рӯйи доираи вазифаҳо ва 

дараҷаи истеъмолашон шартан ба якчанд гурӯҳ ҷудо кардем: ФТН-и 

сермаъно, аслӣ ва маҷозӣ, серистеъмол ва камистеъмол, ФТН-и ҷузъи 

номиашон тоҷикӣ ва иқтибосӣ. 

Барои дурусттар дарк кардани доираи вазифаҳо ва дараҷаи истеъмоли 

ФТН-и  насри бадеии Сотим Улуғзода мо тасмим гирифтем, ки қабл аз 

ҳама чанд сухан дар бораи сермаъноӣ, муродифшавӣ, мутазодшавӣ ва 

ҳамгуншавии ФТН ибрози ақида намоем. 

2.1. Сермаъноии ФТН  

     Дар ҳар як забон вожаҳо аз рӯйи ифодаи маъно ба якмаъно 

(моносемӣ) ва сермаъно (полисемӣ) ҷудо мешаванд.  Забони адабии 

тоҷикӣ низ аз чунин калимаҳо иборат буда, ба мавзӯи мазкур асарҳои 

зиёди олимони забоншиноси тоҷик бахшида шудаанд.  Аз ҷумла, дар 

асари забоншиноси варзида Ҳомид Маҷидов таҳти унвони “Забони 

адабии муосири тоҷик” чунин омадааст, ки “Калимаҳое, ки ҳамчун 

истилоҳи илм ва ё фан ба кор мераванд, якмаъно ҳастанд... Баръакс, 

калимаҳои сермаъно ду ва ё зиёда маъноҳои луғавиро ифода мекунанд. 

Ҷиҳати муҳимми калимаҳои сермаъно он аст, ки паҳлуҳои гуногуни 
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ҳодисаҳои воқеиро дар шакли як калима акс мекунанд ва ҳамаи он 

маъноҳо ба ҳам алоқамандӣ доранд” [78, с.46]. 

       Новобаста аз он ки сермаъноии калима номи мафҳумҳои гуногуни 

воқеиятро  дар  забон ифода мекунад, ин ҳодисаи забонӣ ба сарвожаи 

қатори калимаҳои сермаъно то андозае вобаста аст. Сермаъноӣ, пеш аз 

ҳама, хусусияти хоси калимаҳои решагии ҳар як забон мебошад. Аз 

рӯйи маънои семантикиашон калимаҳои забон ба майдонҳои маъноӣ 

ҷудо шуда, баъзан метавонанд дар як шакл маъноҳои гуногун ва ҳатто 

муқобилро ифода кунанд, ки дар илми забоншиносӣ ҳодисаи мазкур 

ҳамгуншавӣ ё ин ки омонимия номида шудааст. Бояд тазаккур дод, ки 

фарқ кардани сермаъноӣ ва ҳамгуншавии калимаҳо, аз ҷумла ФТН, 

корест басо мушкил. Аз сабаби он ки дар рисолаи мавриди назар 

маънои семантикии вожаҳо ҳам дар сурати сермаъноӣ пайдо кардани 

онҳо ва ҳам ҳангоми ҳамгун шудани онҳо тағйир меёбад, мо тасмим 

гирифтем, ки онҳоро дар ҳамбастагӣ таҳлилу баррасӣ намоем. 

Тавре ки аз фаслҳои боби якум маълум мегардад, ФТН  аз ду ҷузъ 

иборатанд: номӣ ва феълӣ. Ҷузъи номӣ ҷузъи соҳибмаънои феъли 

таркибӣ буда, маънои умумии феълро муайян месозад. Аз ин хотир 

лозим медонем, ки дар рисолаи мазкур сермаъноӣ ва ҳамгуншавии 

ФТН-ро вобаста ба ҷузъи номиашон таҳлилу баррасӣ намоем. 

      Бояд ёдовар шуд, ки исмҳо ҳамчун ҷузъи номии ФТН бештар 

сермаъно мешаванд: чашм кандан, даст додан, лаб фурӯ бастан, миён 

бастан, рӯй гардондан, даҳон задан, пой кандан, зону задан, забон задан, 

мижа таҳ накардан, дандон ба дандон мондан ва ғ. 

Дар насри бадеии устод  Сотим Улуғзода мисолҳо бо ФТН, ки ҷузъи 

номиашон бо исмҳои ифодакунандаи узви бадан омадааст, яъне ФТН-

и соматикӣ зиёд ба назар мерасанд: 

…Оқибат мағлуб мешаванд ва такягоҳи ҳокимияти худашон-исломро аз 

даст медиҳанд  (Пири ҳакимони машриқзамин, с.32); 
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Сипас ҳодисае рӯй дод, ки Фирдавсӣ аз мушоҳидаи он ҳуш аз сараш парид 

(Фирдавсӣ, с.82); 

Восеъ аспҳоро ишкел зада, соате ба чаро сар медод (Восеъ, с.130). 

Чунин  калимаҳо маънои худро васеъ карда, бештар ба маънои 

маҷозиашон истифода бурда мешаванд. Маънои маҷозӣ пайдо 

кардани калима ба инкишоф ёфтани маънои аслӣ оварда мерасонад, 

ки ин сабаби ба вуҷуд омадани сермаъноӣ мешавад, вале мо масъалаи 

маънои аслӣ ва маҷозӣ доштани ФТН-ро дар фасли ояндаи боби 

мазкур баррасӣ хоҳем кард. 

Сермаъноӣ ба категорияҳои хеле серпаҳлуи забон тааллуқ дошта, 

ҳамаи қисматҳои забон, аз қабили сарф, наҳв, фразеология дар бар 

мегирад. Ин ҳодисаи забонӣ вақте зоҳир мешавад, ки як вожа зиёда аз 

як маъноро ифода кунад. Олими шинохтаи тоҷик Ҳ.Маҷидов дар ин 

хусус чунин ибрози ақида кардааст: “Ҷиҳати муҳимми калимаҳои 

сермаъно он аст, ки паҳлуҳои гуногуни ҳодисаҳои воқеиро дар шакли 

як калима акс мекунанд ва ҳамаи он маъноҳо ба ҳам алоқамандӣ 

доранд” [71, с.46].  

Аксарияти ФТН-и забони тољикї  хусусияти сермаъноӣ доранд, чунки 

ҳам ҷузъи номӣ ва ҳам ҷузъи феълиашон аз сабаби доштани маъноҳои 

зиёд, тағйир ёфтани маънои вожа, маънои маҷозӣ пайдо карданашон 

ба категорияи вожаҳои сермаъно дохил мешаванд. Масалан, ФТН-и 

бозӣ кардан дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба маъноҳои 

зерин омадааст: машғулияти шавқу ҳавасангез; иҷрои нақш дар филму 

театру сирк; ҳунарнамоӣ; маҷ. ҳаракат, ҷунбиш; маҷ. рақс; маҷ. ҳила, 

найранг; фиреб. 6. ҳазл, шӯхӣ; 7. маълум кардан ва баровардани бурдҳо 

[190, с.226]. 

Дар ҷумлаи зерин бошад, ФТН-и бозӣ кардан аз ин маъноҳо дур рафта, 

маънои зоҳир шудан, ҳувайдо гардиданро далолат мекунад: 

Фирдавсӣ сари дастархон нишаста буд, дар чашмонаш нимтабассуми 

асроромезе бозӣ мекард (Фирдавсӣ, с.8). 
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ФТН-и сар баровардан, ки онро устод Сотим Улуғзода дар ҷумлаи 

зерин истифода кардааст, дорои маънои нав, яъне пайдо шудан, 

шуҳратёр гардидан мебошад: 

Ба хаёл мегузарад, ки чӣ аҷаб, агар шоире ҳамчу Фирдавсӣ аз чунин 

сарзамине сар бароварда бошад! (Фирдавсӣ, с.6). 

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин шарҳи ФТН дида 

намешавад. Дар он ФТН-и сар баровардан ин зайл шарҳ ёфтааст: “аз як 

гиребон сар баровардан, муттафиқ будан, ҳамраъй будан, якдилу якзабон 

будан; муттафиқона ба коре оғоз кардан” [191, с.21]. 

ФТН-и дигаре, ки устод Сотим Улуғзода дар романи “Фирдавсӣ” кор 

фармудааст, ҳамоил сохтан мебошад, ки ба маънои пайдарҳам баён 

кардани фикр омадааст. Дар Фарҳанги забони тољикї  феъли ҳамоил 

кардан/сохтан ба маъноҳои зерин ба кор гирифта шудааст: аз гардан 

овехтан, аз китф овехтан [189, с.726]. Овардани феъли мазкур бо исми 

маънии сухан дар насри бадеии адиб хеле табиӣ ва гуворо аст: 

Шоир аз он силсила шаддаҳои дурру гавҳари сухан ҳамоил месозад 

(Фирдавсӣ, с.5). 

Дар ФТН-и наъра задан, ки устод Улуғзода онро истифода мебарад, 

ҷузъи номӣ ба маънои худ омада, ҷузъи феълии задан сермаъно 

гардидааст ва маънои ФТН-ро дар маҷмуъ васеъ гардондааст: 

... гӯё дар овони хурдсолии шоир падараш ба хоб мебинад, ки писараш ба 

бом баромада ва рӯ ба тарафи қибла карда, наъра мезаду дар ҷавоби 

наъраи ӯ аз ҳар ҷониб овозҳо шунида мешуданд... (Фирдавсӣ, с.6). Феъли 

мазкур дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” дар шакли садо задан омадааст 

[188, с.430] ва феъли наъра задан шиддатнокии ин амалро таъкид 

мекунад.  

Дар ҳамаи ин ҷумлаҳо ва дигар мисолҳои сершумор сермаъно 

гардидани феълҳо аз бисёр ҷиҳат ба маҳорату салиқаи баланди устод 

Улуғзода марбут аст. Мисоли дигар: 
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Ба ҳамин тарз ровиён достонсаро шудани Фирдавсиро ба сарнавишти 

азалӣ нисбат дода ва мардумонро ба ин бовар кунонда будаанд 

(Фирдавсӣ, с.7). Феъли офаридаи нависанда ишора бар он дорад, ки 

Фирдавсӣ эҷодгари шуҳратёри достонҳо мебошад. Бояд таъкид кунем, 

ки чунин ФТН дар фарҳангҳо вуҷуд надорад ва маҳз маҳсули қалами 

устод мебошад, зеро мо дар фарҳанг ба ФТН-и достон шудан (овоза 

пайдо кардан), достон задан (масал задан), достон гуфтан (ҳикоя 

кардан), достон аз касе, чизе кушодан (дар бораи касе ё чизе гап 

кушодан) дучор омадему халос [188, с.392]. 

Дигаре аз ФТН-и номаъмуле, ки дар насри бадеии адиб фаровон 

корбаст гардидааст, назм кардан мебошад, ки маънои ба назм 

дароварданро дорад. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” ФТН-и шабеҳи он 

шаклҳои ба риштаи назм даровардан/кашидан дорад [188, с.826], ки 

нависанда ин маъноро хеле сода ва равон карда назм кардан гуфтааст:  

Дар солҳои талабаи мадраса буданаш аз “Худойномак”-и бостонӣ 

(китобе, ки пас аз тарҷума шудан ба форсии нав, “Шоҳнома” ном 

гирифт) баъзе порчаҳои барояш писанд омада ва шавқангезро назм 

мекард (Фирдавсӣ, с.7); 

Қиссаҳоро ба мо биёред, бубинем шоир онҳоро барои чӣ назм карда ва 

манзураш чист (Фирдавсӣ, с.31). 

Дар фарҳанг ФТН-и ҳарифбозӣ кардан нест, вале маъноҳои вожаи 

ҳариф (ҳамкор, ҳампеша, ёр, ҳамсуҳбат, рақиб) оварда шудааст [189, 

с.733]. Устод Сотим Улуғзода исми ҳариф ва исми бозиро ҳамчун ҷузъи 

номии сохташ мураккаб бо феъли кардан корбаст намудааст, ки аз ин 

ФТН сермаъно гардида, маънои ҷӯрабозиро ба худ қабул кардааст. 

Чунончи: 

- Хушанг, мешунавам, ки ту дар шаҳр ба худ рафиқони нав 

ёфтаӣ ва бо онҳо ҳарифбозӣ мекунӣ... (Фирдавсӣ, с.9). 



83 
 

Ба ҳамин монанд нависанда бо калимаи сохтаи ҳарифона ФТН-и 

ҳарифона кардан ташкил додааст, ки он маънои зиёфат оростанро ба 

худ гирифтааст: 

Фақат як ... Фақат ду дафъа ҳарифона кардем. Саид шароб овард. Ба 

дарс ҳозир шуда натавонистем ...(Фирдавсӣ, с.10). 

Бояд гуфт, ки ФТН-и барҳазар кардан, ки дар эҷодиёти адиб дида 

мешавад, дар фарҳанг ба шакли барҳазар будан омадааст, ки ин 

маънои ҳушёр будан, боэҳтиёт буданро дорад [189, с.716]. Бо тағйир 

ёфтани ҷузъи феълӣ (будан - кардан) маънои ФТН васеъ шуда, барҳазар 

кардан тобиши парҳез кардан, дур кардан аз касе (чизе), нигоҳ доштан аз 

касе (чизе)-ро қабул кардааст:  

Беадабӣ кардӣ. Ба кӣ? Ба падар. Падари меҳрубоне, ки ба фарзандаш ин 

қадар ғамхор аст ва мехоҳад ӯро аз ношоистагиҳову хатоҳо барҳазар 

кунад (Фирдавсӣ, с.11). 

Олими варзида Б.Камолиддинов оид ба маънои луғавии феъл чунин 

мефармояд: «Феъл мафҳумҳои таъсиру ҳаракат, амалиёт, ҳолат ва 

тағйири ҳолатро фаҳмонда, маънои зиёди луғавию грамматикӣ дорад 

ва унсури серистеъмолу сермаънои забон ба шумор меравад. Дар 

луғатҳо то 13 воҳиди маъноии феълҳои доштан, гузаштан, задан, 

хондан ва ғайра тафсир шудааст. Феълҳо дар матн ё мавриди сухан 

тобишу ҷилоҳои тозаи маъноӣ пайдо мекунанд ва ба ифодаи 

нозукиҳои маъно замина фароҳам меоваранд» [59, с.25]. Аз мисолҳои 

насри бадеии адиб чунин бармеояд, ки дар натиҷаи ҷузъи ФТН 

гардидани феълҳои сермаъно худи ФТН низ хусусияти сермаъноӣ 

пайдо мекунад. Мисолҳо: 

… Чашме, ки як соат пеш аз ин монанди чашми мурдагон хира менамуд, 

ҳоло монанди ситораи  саҳарӣ дар он хонаи торик медурахшид 

(Навобод,107);  

Дигарон гӯш медоданд ва хатои хонандаро ислоҳ менамуданд (Навобод, 

с.41); 
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 … Хабареро ба ман расонд, ки лаззати мазкурро тамоман аз ман 

рабуда, рӯзро бароям шаби тор намуд (Фирдавсӣ, с.100); 

Ӯ яке аз толибилмони пешқадам ба шумор мерафт (Фирдавсӣ, с.16); 

Ӯ ду даст ба бар карда, қадам партофта мерафт (Восеъ, с.35). 

     Тавре аён мегардад, сермаъноӣ бо васеъшавии маънои луғавӣ ва 

грамматикии ҷузъи номӣ ё феълии ФТН вобастагии сахт дорад. Бояд 

тазаккур дод, ки ҳар ду ҷузъ дар сохтани ФТН-и сермаъно фаъолона 

иштирок мекунанд ва инро мисолҳо аз  насри бадеии устод 

СотимУлуғзода собит месозанд. 

2.2. Муродифшавии ФТН  

      Муродифот яке аз воситаҳои бойшавии таркиби луғавии забон ва 

инкишофи нутқ буда, дорои хусусиятҳои гуногуни услубӣ мебошанд. 

Забоншиноси варзидаи тоҷик Ҳ.Маҷидов дар китоби худ “Забони 

адабии муосири тоҷик” муродифшавии калимаҳоро чунин таъриф 

кардааст: “Ду ва зиёда калимаҳои бо яке аз маъноҳои луғавии худ ба 

ҳам наздик ва гоҳо баробар, ки мансуби як гурӯҳи лексикиву 

грамматикӣ буда, аз ҳам бо тобишҳои дигари маъноӣ, мавридҳои 

истеъмол ва рангубори мухталифи эҳсосотии худ фарқ мекунанд, бояд 

муродиф ё синонимҳои луғавӣ номида шаванд” [78, с.76]. Дар идомаи 

ин фикраш олим мегӯяд: “Ҷиҳати ниҳоят муҳими дигари калимаҳои бо 

ҳам муродиф мансубияти онҳо ба як гурӯҳи муайяни лексикиву 

грамматикӣ аст. Аз ин нуқтаи назар, фақат калимаҳои мансуби 

ҳиссаҳои нутқи муайян, масалан, исмҳо бо исмҳо (пора, ришва, 

пешкаш), сифатҳо бо сифатҳо (доно, хирадманд, зирак), феълҳо бо 

феълҳо (рафтан, тарк кардан, гурехтан ) ва монанди инҳо бо ҳам 

синоним мешаванд” [78, с.77].   

      Бояд қайд кард, ки баъзе ФТН, пеш аз ҳама, бо феълҳои сохтаи 

ҳаммаъно, вале сохторашон гуногун муродиф мегарданд, аз қабили: 

рақсидан - рақс кардан, хобидан - хоб кардан, завқидан - завқ намудан, 

хандидан - ханда намудан, нолидан - нолиш кардан, чархидан - чарх 
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задан, андешидан - андеша кардан ва монанди инҳо. Боиси тазаккур аст, 

ки устоди забардасти калом Сотим Улуғзода дар насри бадеии худ 

бештар аз шакли таркибии муродифҳои мазкур моҳирона истифода 

намудааст. Мисол: 

Восеъ баромада раставу бозорҳоро чарх зад (Восеъ,136);  

Инак шабе аз шабҳои тор, ҳангоме, ки чароғи хонаҳои деҳа хомӯш буданд 

(маълум, ки деҳотиён хоб мераванд), баногоҳ дарвозаи  ҳавлии шоир 

оҳиста кӯфта шуд (Фирдавсӣ, с.55); 

…Сидқу ихлос ва муҳаббате, ки ба шумо дорам аз воқеа  огоҳ кардани 

шуморо ба худ воҷиб донистам (Фирдавсӣ, с.22). 

      Баъзан ба назари адиб калима ин ё он ҳодиса ё мафҳумро аниқ 

инъикос намекунад ва ӯ гунаҳои муродифҳоро интихоб мекунад, ки 

фикри худро ба таври дилхоҳ баён созад. Пас, равшанӣ ва 

ҷозибанокии ифодаи фикри нависанда, пеш аз ҳама, ба интихоби вожа 

вобаста аст ва нависанда барои ифоданок гардидани фикраш вобаста 

ба услуби баёни худ аз силсилаи муродифҳо ҳамон гунаро интихоб 

карда мегирад, ки мувофиқи мақсади ӯст. Чӣ тавре ки маълум аст, 

феълҳо, махсусан ФТН, аз рӯйи маънои умумиашон бо ҳамдигар 

хусусияти муродифӣ пайдо мекунанд ва ин ФТН аз ҷиҳати тобиши 

маъноӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар ин хусус забоншиноси 

шинохтаи тоҷик Б.Камолиддинов ибрози ақида менамояд: 

“Синонимҳо, пеш аз ҳама, бо тобишҳои маъноияшон фарқ мекунанд.          

Чунончи, калимаҳои “фикр кардан” ва “андеша кардан” ба маънои 

умумии дар бораи ҳодиса ва ё воқеае мулоҳиза кардан синоними 

ҳамдигаранд. Аммо калимаи “андеша кардан” тобиши маъноии рӯйи 

хотир кардан, поси хизмати касеро нигаҳ доштан ва амсоли инро 

дорад. Калимаи “фикр кардан” аз ин тобиши маъноӣ маҳрум аст” [57, 

с.27]. 

 Мисолҳо аз эҷодиёти Сотим Улуғзода: 

Ихтиёр ба худат, боз фикр кун (Фирдавсӣ, с.69); 
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Фирдавсӣ ба андеша рафт, сукут кард  (Фирдавсӣ, с.73). 

Дар мисолҳои мазкур ФТН-и ба андеша рафтан тобиши маъноии 

амиқи фикр рондан, баркашидани ҳамаи паҳлуҳо дошта, аз фикр кардан 

каме тафовут дорад. 

     ФТН-и нигоҳ кардан низ бо феъли таркибии назар дӯхтан 

муносибатҳои муродифӣ дорад. Аммо тобиши маъноии ФТН-и дуюм 

амали нисбатан давомнокро ифода мекунад, ки ин ба маънои ҷузъи 

феълии дӯхтан вобаста аст. Мисолҳо аз насри бадеии адиб:  

Юнусбой … ҳатто ба он дуруст нигоҳ накарда сарпӯшаки соатро  сахт 

пӯшонд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.8). 

Найсонӣ бо ҳаяҷони ботинӣ ба ӯ назар дӯхт, дар чеҳраи ӯ фикрашро дар 

бораи қасида хонданӣ мешуд (Фирдавсӣ, с.18). 

Барои хонанда аз ин ҷумлаҳо аён мешавад, ки назар дӯхтан ба маънои 

дуру дароз нигоҳ кардан омадааст. 

      Дар баробари ин дар забон муродифҳое ҳастанд, ки аз ҷиҳати 

ҳаммаъноӣ мутлақ мебошанд ва пурра якдигарро иваз карда 

метавонанд. Адибон ин гуна муродифҳоро барои такрор нашудани 

фикр ва шаклан гуногун ва серпаҳлу будани доираи луғавии он 

истифода мебаранд. Нависандаи мумтоз Сотим Улуғзода чунин 

муродифҳоро, ба мисли раво дидан - салоҳ дидан бо мақсади 

гуногунрангии тарзи баён  истифода  намудааст. Мисолҳо: 

Вай …дигар давом додани гуфтугӯро раво надид. (Фирдавсӣ, с.19);   

…Фирдавсӣ бинобар тангдастии оила…ягон сол ақиб партофтани ин 

корро салоҳ дида буд. (Фирдавсӣ, с.62).  

      Ба ҳамин монанд ФТН-и нақл кардан ва ривоят кардан, ки бо ҳам 

муродиф ҳастанд, дар матни асари Сотим Улуғзода аз ҷиҳати маъноӣ 

тафовуте надоранд ва ҳамдигарро иваз карда метавонанд: 

Дар варақҳо назми мутантани размии шоир шоҳон ва ҷаҳонпаҳлавонони 

бостонии Аҷам зинда гардида, корномаҳои аҷибашонро ба шоир нақл 

мекунанд (Фирдавсӣ, с.5).  
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Ровиёни ахбор ривоят кардаанд, ки вайро дар аҳди Кайхусрав қаҳрамони 

машҳури “Шоҳнома” паҳлавон Тӯс и Нузар бунёд ниҳод (Фирдавсӣ, с.6). 

      Вале чунин муродифшавии маънои ФТН-и нақл кардан ва ривоят 

кардан низ на ҳамеша мушоҳида мегардад. Масалан, дар ҷумлаи зерин 

нависанда маҳз ФТН-и нақл карданро корбаст кардааст, чунки 

истифода бурдани ФТН-и ривоят кардан ба мақсад мувофиқ нест:  

...бомдод мавлоно назди шайх Наҷибуддин мудаббир (хобгузор)-и 

машҳур рафта, хоби дидаашро нақл мекунад ва таъбирашро мепурсад... 

(Фирдавсӣ, с.7). 

Муродифи ФТН-и маъмули пайдо шудан феъли таркибии ба вуҷуд 

омадан аст. Дар насри бадеии Сотим  Улуғзода ҳар дуи ин муродифҳо 

корбаст гардидаанд: 

Дар солҳои нахустини шуғли Фирдавсӣ ба назми “Шоҳнома” чунин 

ривояте пайдо шуда буд... (Фирдавсӣ, с.6); 

Албатта, ибтидо лашкаргоҳе сохта буд ва баъдан аз он лашкаргоҳ кам-

кам шаҳр ба вуҷуд омад (Фирдавсӣ, с.6). Дар як сархат ба як маъно 

омадани ду муродифи як ФТН аз он шаҳодат медиҳад, ки нависанда 

махсус барои нигоҳ доштани ҳусни баён ва гурез кардан аз такрор ин 

муродифҳоеро, ки тобиши маъноияшон як аст, кор фармудааст. Адиб 

бо истифодаи ин муродифҳо иктифо накарда, дар сархати мазкур боз 

як муродиф – зоҳир карданро мавриди корбурд қарор додааст, ки 

тобиши маъноии он бо ФТН-и пайдо шудан як буда, аз ФТН-и ба вуҷуд 

омадан тафовут дорад: 

Аммо ҳақиқат ин аст, ки Ҳасани Абулқосим дар айёми таҳсилаш ба 

илмомӯзӣ майлу рағбати азим зоҳир карда, чун донишманди мумтозе ба 

воя расид (Фирдавсӣ, с.7). 

ФТН-е, ки ба ҳам муродиф буда, тобиши маъноияшон аз ҳамдигар 

фарқ намекунад, дар насри бадеии нависанда  фаровон ба назар 

мерасанд. Чунончи: 

Фотимабону ғалтида оҳу нола оғоз кард (Фирдавсӣ, с.65);                                           
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Ноиб пушти вайро молида-молида бо меҳмонаш пурсупос сар кард 

(Фирдавсӣ, с.26). 

Писаратро садо кун, мехоҳам, он чӣ дар бораи ӯ шунидаам, ҳақиқаташро 

бипурсам (Фирдавсӣ, с.9); 

Касе ӯро аз қафо ҷеғ мезад (Восеъ, с.94). 

      Баррасии ин ҷумлаҳо бори дигар собит месозад, ки ФТН-и садо 

кардан ва ҷеғ задан дар мисолҳои овардашуда тафовути маъноӣ 

надоранд. 

      Бояд ҳаминро низ гуфт, ки ҷузъи феълии намудан бо ҷузъи феълии 

кардан гарчанде муносибатҳои муродифӣ дорад, на ҳамеша дар ФТН 

ба ҷойи ҷузъи феълии кардан меояд. Масалан, устод Сотим Улуғзода 

дар ҷумлаи зерин ФТН- фарз карданро истифода мебарад, фикр 

мекунем, ки ба ҷойи ин феъл корбасти фарз намудан гӯшхарош ва 

сунъӣ садо медиҳад: 

- Фарз кардем, баногоҳ ақлаш расиду пурсид (Фирдавсӣ, с.18). 

     Дар ин бора олими даврони шӯравӣ Л.С. Пейсиков чунин гуфтааст, 

ки мардуми Эрон муҳобот карда таъкид мекунанд, ки агар феъли 

кардан намебуд, забони форсӣ низ вуҷуд намедошт [109, с.56].   

      Дар  корҳои илмии забоншиносон феъли ёридиҳандаи намудан 

ҳамчун муродифи кардан номбар мешавад. Баъзе олимон бар он 

ақидаанд, ки намудан фақат аз рӯи зарурат бо мақсади аз меъёр зиёд 

истифода накардан ва  такрор  нашудани феъли кардан ба ҷои  ин феъл 

кор фармуда мешавад. Бояд гуфт, ки феълҳои ёридиҳандаи кардан бо 

намудан байни ҳам муносибатҳои муродифӣ доранд ва барои ифодаи 

ФТН қариб ҳама вақт (бо баъзе истисноҳо) ҳамдигарро иваз карда 

метавонанд. Маънои мустақили ин ду феъл аз ҳамдигар тафовут дошта 

бошанд ҳам, ҳангоми ба вазифаи феъли ёридиҳанда, яъне ҷузъи 

феълии ФТН омаданашон мустақилияти худро гум карда, муродиф 

мегарданд.  
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      Дар  насри бадеии Сотим Улуғзода ФТН бо ин ду феъли 

ёридиҳанда ҳамчун муродиф зиёд истифода шудаанд. Чунин ивазшавӣ, 

пеш аз ҳама, барои такрор ва аз ҳад зиёд истеъмол нашудани феъли 

кардан  аст.  Бо вуҷуди ин бояд гуфт, ки на ҳамеша ин ду феъл 

ҳамдигарро иваз карда метавонанд ва дар матбуоти имрӯза муаллифон  

аз муродифшавии онҳо сӯйиистеъмол мекунанд. Дар ин хусус 

забоншиноси варзидаи тоҷик Б.Камолиддинов чунин ибрози ақида 

кардааст: “Устодони нуктасанҷ Р.Ҳошим ва Т.Зеҳнӣ дар баҳсҳои илмӣ 

ва мақолаҳояшон борҳо хотирнишон карда буданд, ки аҳли матбуот 

дар таркибсозӣ ва истифодаи феъли ёвари кардан худдорӣ мекунанд ва 

ба ҷойи он кор фармудани феъли намуданро афзал медонанд. Аз 

мушоҳидаҳо маълум мешавад, ки ин норасоӣ то кунун бартараф 

нагардида, баръакс амиқтар реша давондааст.” (60, с.70). Дар  бораи 

феълҳои намудан ва кардан бояд арз  кард, ки дар ФТН-и кор кардан 

ҷузъи феълии карданро ба намудан иваз кардан ғайриимкон аст, чунки 

кор намудан намегӯянд. ФТН-и кор кардан шакли як қолаби 

рехташударо гирифтааст. Дар «Грамматикаи забони тоҷикӣ» шарҳ 

дода шудааст, ки намудан ҳамон вақт  ба ҷойи кардан меояд, ки  

маънои мустақили худро  тамоман гум кунад [28,110]. Дар баробари ин 

бояд зикр кард, ки дар ФТН-и кор кардан ҷузъи номӣ дорои маъноҳои 

зиёди луғавӣ мебошад ва доираи семантикии худро васеъ карда 

метавонад. Чунончи: кор кардан - амал кардан – фаъолият кардан. Вале 

мо дар насри бадеии устод Сотим Улуғзода танҳо мисолҳоро бо ФТН-

и кор кардан пайдо намудем:  

Чӣ кор кунам ман бо шумоён? (Навобод, с.229); 

Халифаи пир Алқодир бе савобдиди Баҳоуддавла ва ноиби ӯ Аскофӣ коре 

карда наметавонист... (Фирдавсӣ, с.75). 

     Бояд зикр кард, ки аксарияти ФТН-ҳои гузаранда бо феъли 

ёридиҳандаи кардан ва ҳаммаънои он намудан сохта мешавад ва дар 
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эҷодиёти адиб мисолҳо бо феълҳои мазкур дар таркиби ФТН фаровон 

ба назар мерасанд: 

     Дуруст аст, - гуфт Наниманча ва илова намуд… (Ривояти 

суғдӣ,134). 

Дигарон гӯш медоданд ва хатои хонандаро ислоҳ менамуданд 

(Навобод, с.41). 

Ӯ  мехоҳад, ки онҳоро асир  намояд (Ривояти суғдӣ, с.116). 

Мардумро ба меҳнати  бемузд сафарбар карда, он кӯлро бо хоки теппа 

хушк ва  ҳамвор  намуда, барои  худ  чорбоғ бино намуданд (Навобод, 

с.65).  

     Доир  ба ҷузъи феълии гардидан (гаштан) бояд ҳаминро қайд кард, 

ки ин феъл муродифи феъли шудан буда, бештар дар  нутқи  хаттӣ  

истифода мегардад. Дар баробари ин феълҳои шудан ва гардидан 

(гаштан) дар таркиби ФТН бо ҷузъҳои феълии омадан, ёфтан ва 

дигарҳо низ муродиф шуда метавонанд. Чунончи: таваллуд шудан - 

таваллуд ёфтан - таваллуд гардидан; муносиб шудан – муносиб омадан – 

муносиб гардидан ва ғ. 

     Дар насри бадеии адиб ФТН бо ҷузъҳои феълии мазкур, яъне 

гардидан, гаштан ва шудан, ки муродифи мутлақ ҳастанд, хеле бисёр 

дида мешавад: 

    Достонҳо мисли дарахте, ки аз зимистон баромада, дар баҳорон 

андоми бараҳнаашро бо шоху барги сабз мепӯшонад ва гулафшон 

мешавад, ба зевари шеър ороста мегарданд (Фирдавсӣ, с.5); 

Агар мегуфт, он ошнояш ҳам, албатта, гирифтор мегардид (Фирдавсӣ, 

с.67). 

Оташи қариб хомӯшшуда дар дили Абдулқосим аз нав шуълавар гашт 

(Фирдавсӣ, с.60); 

Аз мадеҳа гуфтан маъюс шуда будам... (Фирдавсӣ, с.17); 

     Вай дар тӯфони ҷангҳои Арабу Аҷам хароб ва кам-кам нопадид гашт 

(Фирдавсӣ, с.91) ва ғайра. 
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Маълум аст, ки ФТН-и раво дидан ва салоҳ дидан бо ҳам муродиф 

мебошанд, ин муродифҳо дар эҷодиёти Устод Сотим Улуғзода  

истифода шудаанд. Мисолҳо: 

Вай …дигар давом додани гуфтугӯро раво надид (Фирдавсӣ,19); 

…Фирдавсӣ бинобар тангдастии оила…ягон сол ақиб партофтани ин 

корро салоҳ дида буд (Фирдавсӣ, с.62). 

     Дар мисолҳои поён адиб ҳар як муродифро бамавқеъ ва бамаврид 

корбаст намуда, нисбат ба ашёи ғайришахс (китоби «Шоҳнома») 

ФТН-и дил бохтан ва нисбат ба исми шахс ФТН-и ошиқ шуданро 

мавриди истифода қарор додааст, ки ин бори дигар нуктасанҷ будан ва 

нисбат ба маводи луғавӣ муносибати хеле ҷиддӣ доштани муаллифро 

тасдиқ мекунад. Дар ин бобат услубшиноси варзида Б.Камолиддинов 

хеле хуб таъкид кардааст: “Феълҳо дорои обуранги услубӣ ва 

эмотсионалӣ буда, муносибатҳои гуногуни мутакаллим ва ҳиссиёту 

ҳаяҷонро табиӣ ва барҷаста ифода мекунанд. Дар ифодаи чунин 

муносибатҳои субъективона ва тобишҳои маъно муродифоти феъл 

аҳамияти калони услубӣ дорад” [59, с.25]. 

Китоб дар саросари мамлакат шӯҳрат пайдо кард, дар ҳар ҷо ки 

«Шоҳнома» дастрас мегардид, онро бо шавқу ҳавас мехонданд, ба он дил 

бохт (Фирдавсӣ, с.59); 

    Охир ин бойзани ҷавони ҳурлиқо ба вай ошиқ шуд (Восеъ, с.117). 

Ҳамин тавр, дар насри бадеии нависанда  Сотим Улуғзода истеъмол 

кардани ФТН бо муродифҳояшон хеле зиёд дида мешавад, ба 

монанди:ошиқ шудан- дил бастан - дил додан – дил бохтан; ашк рехтан- 

гиря кардан - ба гиря даромадан; шарм доштан-худро хиҷил дидан; 

мутааҷҷиб шудан - мутаҳаййир шудан - мабҳут шудан; дарғазаб шудан - 

ғазаб таркидан. 

2.3. Мутазодшавии ФТН  

    Доир ба мутазодшавии маъноҳо забоншинос Ҳ. Маҷидов чунин 

ибрози ақида кардааст: “Мутазодҳо ... инъикосгари қонунияти 
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ягонагии олам ва муборизаи ба ҳам зидҳои паҳлуҳои мухталифи он 

буда, он тазодҳои олами воқеиро дар шакли воситаҳои ифоданоки 

луғавӣ акс мекунанд... Дар маъноҳои ба ҳам зиди калимаҳо аломату 

хусусиятҳои мухталифи шайъҳо, ҳодисаҳо ва равандҳои гуногуни 

воқеӣ акс ёфтаанд. Аз ин лиҳоз, дар навбати аввал, калимаҳои 

ифодагари шайъҳо: ширин - талх, хуб - бад, ғафс - борик; аломати - 

аломат: кам - беш, дур - наздик, зуд - оҳиста ва ҳаракат: рафтан - 

омадан, хестан - нишастан, додан - гирифтан бо ҳам антоним 

мешаванд [78, с.82]”.  

     Дар китоби дарсии “Забони адабии ҳозираи тоҷик” доир ба 

мутазодшавии калимаҳо гуфта шудааст, ки маънии мутақобил дар 

калимаҳое дида мешавад, ки мафҳумҳои сифатиро ифода мекунанд ё 

ки аломатҳои сифатӣ доранд. Мутазодро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо 

мекунанд: калимаҳое, ки мафҳуми ҳодисаҳои табиӣ (гармӣ –хунукӣ, 

рӯшноӣ – торикӣ, шукуфтан – пажмурда шудан), ҳолат ва фаъолияти 

инсон (ҷавонӣ – пирӣ, сиҳат – бемор, хушбахт - бадбахт), мафҳумҳои 

замонӣ (рӯз – шаб, зимистон – тобистон, бевақт - барвақт), мафҳумҳои 

гуногун (дур – наздик, боло – поён, шимол - ҷануб), хислатҳои гуногуни 

ашё (калон – хурд, сафед – сиёҳ, сер – гурусна, далер - буздил), 

мафҳумҳои ҳиссиёт, кайфият ва зоҳир гардидани онҳоро (дӯстӣ – 

адоват, душманӣ, муҳаббат – нафрат, хурсандӣ - ғамгинӣ) 

мефаҳмонанд [46, с.27]. Аз сабаби он ки ҷузъи номии ФТН дорои 

чунин хусусиятҳо аст, мутазодшавии ФТН метавонад ба ҷузъи номӣ, ё 

ҷузъи феълӣ ё ҳар ду ҷузъҳо вобаста бошад. 

     Аз таҳлили мисолҳои дар насри бадеии устод Сотим Улуғзода 

пайдокардаамон чунин бармеояд, ки дар онҳо мутазодҳои луғавӣ 

фаровон ба назар мерасанд ва на танҳо ҷузъи номии бо сифат 

ифодашуда, балки баъзе исмҳо низ ФТН-ро бо ҳам мутазод 

мегардонанд. Масалан: 
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Абдуллоҳ васвосӣ шуда буд, гоҳо худ ба худ гап мезад ва шабҳо дар 

хобаш дод зада бедор мешуд (Фирдавсӣ, с.84); 

...одатан намози бомдодро хоболудона ба ҳамроҳии модараш мехонду боз 

ба ҷогаҳаш даромада, кӯрпаро ба болояш кашида, то аз масҷид 

баргаштани падараш хоб мерафт (Фирдавсӣ, с.8). 

Рафоат дар боғ пайдо шуда, ба ӯ чунин хабаре расонд (Восеъ, с.22); 

Ман худ медонам, чӣ бояд кард ва чӣ набояд кард! – гӯён бархосту ба 

хона даромада ғайб зад (Фирдавсӣ, с.11). 

Абӯдулаф қироаташро ба поён оварда, ба шунавандагонаш таъзим кард 

ва нишаст (Фирдавсӣ, с.55); 

Шоир нақли худро идома дода, ба болои таърихи назми “Шоҳнома”-и 

мансур омад (Фирдавсӣ, с.60). 

Дар ҷумлаҳои зерин ҷуфти мутазоди маънояшон наздикро устод 

Сотим Улуғзода баробар кор фармудааст: 

Баъди ба сафар рафтани амирзода амлокдор ба пулчинӣ  иқдом намуда 

буд, ки ғиждувониҳо ғурру писси худро сар карданд, зеро аз он пештар 

андозҳои давлатиро базӯр адо карданд (Восеъ, с.4); 

Фирдавсӣ шод буд... (Фирдавсӣ, с.70); 

Пирамард  ғамгин шуд, аз ҳокиму амалдорон дар ғазаб шуд… 

(Восеъ,134); 

Абӯ Дулаф фавран ба миёна даромада «Даст нигоҳ доред! Ин касро худи 

устод танбеҳ медиҳанд!» гӯён қасди онҳоро монеъ гардид (Фирдавсӣ, 

с.30); 

Алғараз ҳазрат бандаро ба мулозиматии худ сарафроз гардониданд 

(Фирдавсӣ, с.18). 

Аз мисолҳои баррасишудаи насри бадеии Сотим  Улуғзода маълум 

гашт, ки ФТН-и бедор  шудан - хоб рафтан, пайдо шудан – ғайб задан, 

ба поён овардан – идома додан, шод будан – ғамгин шудан ва танбеҳ 

додан – сарафроз гардонидан байни ҳам мутазод мебошанд.  
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    Дар ФТН-и барҳазар кардан ҷузъи номиаш– калимаи барҳазар дар 

“Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба ду маъно омадааст: боэҳтиёт, ҳазарнок; 

ҳароснок, хавфу бимнок [188, с.155]. ФТН-и барҳазар кардан маънои аз 

чизе, аз амале нигоҳ доштанро медиҳад: 

Беадабӣ кардӣ. Ба кӣ? Ба падар. Падари меҳрубоне, ки ба фарзандаш ин 

қадар ғамхор аст ва мехоҳад ӯро аз ношоистагиҳову хатоҳо барҳазар 

кунад (Фирдавсӣ, с.11). 

ФТН-и водор кардан ба ФТН-и барҳазаркардан маънои муқобил дорад 

ва бо он муносибати мутазодӣ пайдо кардааст: 

-Ворид шав!-гуфта ба даромаданаш водор кард (Фирдавсӣ, с.78); 

   Ба монанди ҳамин ФТН-и безобита шудан ва ором шудан байни ҳам 

мутазод ҳастанд: 

Ҷавон безобита шуда пурсид...(Фирдавсӣ, с.9); 

Саид ба атрофиёнаш ишораи ором шудан намуда, ба Малика хитоб кард 

(Ривояти суғдӣ, с.101).  

ФТН-и фориғ шудан ва кор кардан низ муносибатҳои мутазодӣ доранд 

ва дар насри бадеии адиб мо ба ин гуна мутазод дучор шудем: 

Кӯдакон аз ширбиринҷхӯрӣ фориғ шуда, дар поёни суфа бо гурбачаи 

малла бозӣ мекарданд (Фирдавсӣ, с.8).  

Юнусбой бешубҳа, одами дилсоф аст, кор кардан мехоҳад (Пири 

ҳакимони машриқзамин,14). 

     Дар рисолаи номзадии Б. Раҳмонов таҳти унвони “Хусусиятҳои 

луғавӣ-маъноӣ ва сохтории феъл дар “Таърихи Бухоро”-и Наршахӣ” 

чунин омадааст: “Ба мутазодҳои грамматикӣ ифодаи шакли луғавии 

феъли алоҳидае дар сурати тасдиқӣ ва инкорӣ бо усулҳои грамматикӣ 

аст, мисли сулҳ кард ва сулҳ накард, гуфт ва нагуфт, ки аз назари 

луғавӣ як феъл ҳастанд, вале аз назари маънои грамматикӣ ду маънои 

ба ҳам зидро ифода кардаанд” [120, с.66]. Бояд зикр кард, ки 

забоншинос Ҳ.Маҷидов бар он ақида аст, ки “Ба гурӯҳи антонимҳои 

луғавӣ инчунин шаклҳои инкори калимаҳо, ки аз ҷумлаи зуҳуроти 
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хосиятҳои сарфии онҳо аст, дохил намешаванд. Мисолҳои навъи овард 

- наовард, ширин - ширин не, баҳор - баҳор не антоним набуда, шаклҳои 

тасдиқу инкори калимаҳои ҷудогона мебошанд” [78, с.84]. 

Сотим Улуғзода аз ин ҳодисаи забонӣ низ баҳра бурда, забони 

асарҳояшро аз ин воситаи таъсирноки суханороӣ боз ҳам фасеҳ ва 

рангин намудааст.  

Мисолҳо: 

Нуралӣ баногоҳ бо ҷавон гуфтугӯ сар кард ва ин гуфтугӯ барои 

ҳисобчиро танбеҳ доданаш ваҷҳе фароҳам сохт (Навобод, с.25); 

...агар баъди вай ворисонаш ин корро аз нав сар накарда бошанд, он 

деворҳо дар замони Ибни Сино бояд дар ҳоли фатарот бошанд (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.26-27). 

Вай забони паҳлавӣ медонист, забони адабии модариаш ва арабиро ба 

хубӣ фаро гирифта буд (Фирдавсӣ, с.7). 

Ин ҷо, дар Бож танҳо як дабистон ҳаст, ки  ҳамаи бачагони толиби 

саводмӯзиро фаро намегирад, даҳ-дувоздаҳ нафар бача ба Шодоб рафта 

дар дабистони он ҷо сабақ мехонанд (Фирдавсӣ, с.64). 

      Мисолҳои баррасишуда намунаи мутазодҳои луғавӣ мебошанд, ки 

аз онҳо фаровон ва моҳирона истифода бурдани устод Сотим 

Улуғзодаро собит месозанд. Маълум гашт, ки мутазодҳои луғавӣ 

серобуранг ва сермаъно ҳастанд. Мутазодҳои грамматикӣ ё шакли 

инкории феълҳо, гарчанде танҳо бо як восита (ҳиссачаи инкории на-) 

ифода меёбанд, мутазодшавии ФТН-ро хеле равшан ва аниқ инъикос 

мекунанд. 

 

2.4. Ҳамгуншавии ФТН  

     Ҳодисаҳои муродифшавӣ, мутазодшавӣ ва ҳамгуншавии калимаҳо 

дар ҳамаи ҳиссаҳои нутқ, аз ҷумла дар ФТН низ ба назар мерасанд, ки 

инро ҳамчун ҳодисаи мусбат ва мусоидаткунандаи ғановати забон 

метавон арзёбӣ кард. Дар асарҳои устод Сотим Улуғзода низ 
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вожаҳоеро метавон ба риштаи тадқиқ кашид, ки онҳо аз ҷиҳати сохти 

овозиашон ва хусусиятҳои шаклиашон бо ҳам қаробати муайяне 

доранд ва ин гурӯҳи калимаҳо дар илми вожашиносӣ омоним номида 

мешаванд [79, с.58].  

      Бояд зикр кард, ки ҳамгунҳоро аз калимаҳои сермаъно фарқ кардан 

басо мушкил аст. Дар ин хусус вожашиноси бонуфузи тоҷик М. 

Муҳаммадиев чунин ибрози ақида кардааст: “Омонимҳо яке аз 

категорияҳои лексикӣ буда, аз тазоҳуроти сермаъноии калимаҳо 

мебошад” [94, с.89]. Инчунин дар “Забони адабии ҳозираи 

тоҷик”омадааст, ки “калимаҳои омонимӣ ҷузъе аз калимаҳои 

сермаъно ҳастанд” [46, с.24]. Сермаъноӣ ва омонимияи луғавӣ ҳамчун 

силсилаи маъноҳои луғавӣ ва шакли овозии ифодаи он маъноҳо зоҳир 

мешаванд. Дар ин хусус забоншиноси шинохта Ҳ.Маҷидов чунин 

ақида дорад: “... ки байни ин маъноҳои ҷудогонаи силсилаи маъноӣ 

робитаи мантиқию шайъӣ вуҷуд надошта бошад, ҳодисаи омонимиро 

дидан лозим аст” [78, с.60]. Дар баробари ин байни калимаҳои 

сермаъно алоқаи маъноӣ вуҷуд дорад. Дар насри бадеии адиб мо 

чунин навъи ФТН-и ҳамгуншударо мушоҳида кардем, ки он ба 

воситаи кӯчидани маъно ё ташаккул ёфтани маъноҳои нав, инчунин 

дур рафтани як ё якчанд маънои луғавии аслии ҷузъи номӣ ё ҷузъи 

феълии ФТН ба вуҷуд омадааст. Сермаъноӣ, ҳамгуншавӣ ва ифода 

ёфтани маъноҳои гуногун на танҳо ба феълҳои сода ва сохта, балки ба 

ФТН низ мансуб аст. Ҳамгуншавии ФТН, пеш аз ҳама, ба ҷузъи номӣ 

алоқаманд аст, вале ҳолати мазкур на ҳамеша дида мешавад ва 

маъноҳои умумӣ метавонанд вобаста аз дигар шудани ҷузъи феълӣ 

фарқият дошта бошанд. Масалан, дар асарҳои устод Улуғзода ҷузъи 

номии ФТН-и сар задан хусусияти ҳамгуншавӣ пайдо карда, дар 

мавридҳои гуногун ба тағйироти маъноӣ дучор мегардад: 

   Шакар бо дасти аламу ҳасрат ба сар зад (Восеъ, с.44). 
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Дар қарибии деҳа заминҳои ғузапоядор сар шуданд  (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.23). 

Дар ҷумлаи аввал ФТН-и ба сар задан маънои бо даст ба сари худ 

заданро дорад. Дар ҷумлаи дуюм бошад ин ҷузъи номии ФТН ба 

маънои оғоз ёфтан омадааст, яъне ҷузъи номии ФТН хусусияти 

ҳамгуншавӣ пайдо кардааст. 

     Ба монанди ҳамин ҷузъи номии тез дар ФТН-и тез шудан ва тез 

рафтан ҳамгун гаштааст, ки ин аз мисоли поён аён аст: 

Фирдавсӣ фикр кард, ки зани охунд эътибор карда тез шуданро ба худ 

муносиб надид (Фирдавсӣ, с.21). 

Вай дар чеҳраи мизбонаш осори хастагӣ мушоҳида намуда, дигар давом 

додани гуфтугӯро  раво надид ва бархоста бо вай хайрбод карду тез 

рафт  (Фирдавсӣ, с.19). 

      Дар мисоли аввал ФТН-и тез шудан маънои хашм гирифтан, аз худ 

баромаданро дорад. Дар ҷумлаи дуюм ФТН-и тез рафтан, башаст 

рафтан аст. Дар мисоли поён ҳам ҷузъи номӣ ва ҳам ҷузъи феълӣ 

тағйир наёфта, бо ҳам мутазод шудаанд: 

Нуралӣ аз ду нафар ҳамколхозҳояш, ки яке аз столчаҳоро банд карда 

нишаста буданд, ҷой гирифт (Пири ҳакимони машриқзамин,6). 

Қаравулонро зад, банд кард (Восеъ, с.298). 

    ФТН-и банд кардан дар ҷумлаи аввал ба маънои ишғол кардан, ҷойро 

пур кардан омада, дар ҷумлаи дуюм ба маънои бо банд бастан 

истифода шудааст. Мисоли дигар: 

Борон монд, ҳаво кушода шуд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.9). 

…чор хонаи қатор дорад, ки дару тирезаҳои  ҳамаашон ба айвони дароз 

кушода мешаванд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.19). 

     Дар ҷумлаҳои мазкур ФТН-и кушода шудан аз сабаби ҳамгун 

гардидани ҷузъи номиашон маъноҳои гуногунро ифода кардааст: 

(ҳаво) соф шудан – дар ҷумлаи аввал ва боз гардидан (дару тиреза) – дар 

ҷумлаи дувум.  
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Боз як мисол аз эҷодиёти адиб: 

- Чӣ, магар аз ҳарфбозии ту Абӯ Дулаф ҳам хабар дорад? 

- Маҳмуд хабар кашидагист, - тез шуда ба суол ҷавоб надода, гуфт 

Хушанг, - ман даҳони он хабаркашро хок пур мекунам (Фирдавсӣ, с.10). 

      Дар ҷумлаи аввал ФТН-и хабар доштан маънои огаҳ буданро 

дорад ва дар ҷумлаи дуюм ФТН-и хабар кашидан ба маънои гаперо ё 

ҳодисаеро бе огоҳии дигарон ба касе расонидан ба кор гирифта 

шудааст. Як ҷиҳати ҷолиби диққат ин аст, ки Сотим Улуғзода ин 

ҳамгунҳоро дар як муколама истифода бурдааст. Дар мисолҳои дигар 

ҷузъи феълии задан маъноҳои гуногунро ифода карда, ба ФТН маънои 

мутазодӣ бахшидааст: 

Сарбоз ҳам натарсида ба домани ту часпид, фарёд зад, туро халос кард 

(Восеъ, с.270); 

      Дар пойгаҳ зону зад, фурсате сархаму хомӯш нишаст… (Фирдавсӣ, 

с.31); 

     Зуд ҷомаю салла карда, достонро дар бағал зада баромадаму ҳамроҳи 

навкар равон шудам (Фирдавсӣ, с.54); 

- Сайфиддинов, - аз  чӯт задан бознаистода ҷавоб дод мардак (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.24). 

       Дар чор ҷумлаи овардашуда ҷузъи феълии задан дар ФТН-и фарёд 

задан, зону задан, дар бағал задан, чӯт задан тобишҳои маъноии 

гуногунро ифода карда, хусусияти ҳамгуниро зоҳир мекунад: фарёд 

задан маънои дод гуфтан; зону задан маънои нишастан; дар бағал задан 

маънои дар бағал ҷойгир кардани чизе ва чӯт задан маънои бо чӯт 

(асбоби ҳисобкунӣ – К.О.) ҳисоб карданро дорад. Дар мисолҳои дигар 

низ чунин ҳодиса дар ФТН ба назар мерасад, яъне  ҷузъи феълии 

омадан тобишҳои маъноии гуногунро ифода кардааст: 

     Мижгони дарози ӯ ба чашмони олумонандаш фуруд омаданд (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.5). 
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…Фирдавсӣ дар бораи сафари Бағдод фикр мекард, вале ба як қарор 

омада наметавонист (Фирдавсӣ, с.74); 

 Албатта, ибтидо лашкаргоҳе сохта буд ва баъдан аз он лашкаргоҳ кам-

кам шаҳр ба вуҷуд омад (Фирдавсӣ, с.6); 

…баъзе порчаҳои барояш писанд омада ва шавқангезро назм мекард 

(Фирдавсӣ, с.7). 

     Дар мисолҳои овардашуда бо ҷузъи феълии омадан ФТН-и фуруд 

омадан, ба қарор омадан, ба вуҷуд омадан, писанд омадан ба маъноҳои 

зерин омадаанд: поён фаромадан (мижгон), қабул кардан (қарор), бунёд 

шудан (шаҳр), маъқул шудан (порчаҳои асар), ки ин ҷиҳати 

маъноияшон барои ҳамчун ҳамгун эътироф шудани ин ФТН имконият 

медиҳад. Ҷузъи феълии андохтан низ дар таркиби ФТН-и ҷумлаҳои 

зерин чунин хусусиятҳоро зоҳир мекунад: 

…ҳомии шоир Ҳусайни Қутайбро бо гуноҳи ёрӣ надодан ба онҳо дар ҷанги 

зидди Абӯалӣ Симҷӯрии осӣ аз ҳукумати Тӯс маъзул ва ҳабс карда ба 

зиндон андохтанд (Фирдавсӣ, с.71); 

Гулизор гӯш андохта ҳақиқатан дар берун шарфаи поеро шунид (Восеъ, 

с.272); 

…ман худ дидам, ӯ ба мадраса омада, дар ғайби шумо дар байни муллову 

муллобачаҳо ба шумо туҳмати куфру бидъат мезад, иғво меандохт 

(Фирдавсӣ, с.21). 

      Ҷузъи феълии андохтан дар ФТН-и ба зиндон андохтан, гӯш 

андохтан, иғво андохтан дорои хусусияти ҳамгунӣ буда, феълҳои 

мазмунан гуногунро сохтааст: ба зиндон партофтан, гӯш кардан, ба 

ҷанҷол ҳидоят кардан. Аз ин сабаб, мо салоҳ донистем, ки ин ҷузъро 

дар ФТН ҳамчун ҳамгун муаррифӣ кунем. 

     Ҳамин тавр, ҷузъи номии ФТН нисбат ба ҷузъи феълии он бештар 

хусусияти ҳамгуншавӣ дорад. Ҳамгуншавии ҷузъи феълӣ дар насри 

бадеии адиб ба назар расад ҳам, на ҳамаи феълҳои ФТН-соз 

метавонанд ҳамгун шаванд. Аз он ҷумла, феълҳои сермаҳсули кардан, 
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шудан, намудан, гардидан/гаштан вобаста ба хусусиятҳои хоси худ 

ҳамгун шуда наметавонанд.  

    Хулоса, аз таҳлили зерфасли аввали боби мазкур маълум гардид, ки 

дар байни ФТН-и насри бадеии нависанда, феълҳои таркибиеро дидан 

мумкин аст, ки доираи семантикиашон маҳдуд гардида, онҳо ба худ 

феълҳои ҳаммонанд пайдо мекунанд ва доираи маъноияшон васеъ 

мегардад; 

    Аз тарафи устод Сотим Улуғзода истифода кардани ҳодисаҳои 

забонӣ, аз қабили муродифот, мутазодшавӣ, сермаъноӣ, ҳамгуншавӣ аз 

ҳусни баён ва фасоҳати забони ӯ дарак медиҳад, чунки усулҳои 

лексикию маъноии калимасозии феъл дар насри адиб сермаҳсул буда, 

пурғановат ва барҷаста ба назар мерасад; 

    Мисолҳои доир ба мутазод баррасишуда намунаи мутазодҳои 

луғавӣ ва грамматикӣ мебошанд, ки аз онҳо фаровон ва моҳирона 

истифода бурдани устод Сотим Улуғзодаро собит месозанд. Маълум 

гашт, ки мутазодҳои луғавӣ серобуранг ва сермаъно ҳастанд. 

Мутазодҳои грамматикӣ гарчанде танҳо бо як восита  (ҳиссачаи 

инкории на-) ифода меёбанд, мутазодшавии ФТН-ро хеле равшан ва 

аниқ инъикос мекунанд; 

     Ҷузъи номии ФТН нисбат ба ҷузъи феълии он бештар хусусияти 

ҳамгуншавӣ дорад. Ҳамгуншавии ҷузъи феълӣ дар насри бадеии адиб 

ба назар расад ҳам, на ҳамаи феълҳои ФТН-соз метавонанд ҳамгун 

шаванд. Аз он ҷумла, феълҳои сермаҳсули кардан, шудан, намудан, 

гардидан/гаштан вобаста ба хусусиятҳои хоси худ ҳамгун шуда 

наметавонанд.  

2.5. ФТН -и аслӣ ва маҷозӣ 

     Ҳар як калимаи забон, пеш аз ҳама, дорои маънои аслӣ аст, ки бе он 

маънои маҷозӣ вуҷуд дошта наметавонад. Калима дар маънии аслии 

худ як маънии мушаххасро ифода мекарда бошад, дар маънии (ё 

маъниҳои маҷозӣ) ба воситаи мафҳуми маълум мафҳуми дигарро 
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ифода мекунад [46, с.22]. Аксарияти ФТН-и насри бадеии Сотим 

Улуғзодаро феълҳои таркибие ташкил медиҳанд, ки ҷузъи номиашон 

ба маънои аслии худ омадааст ва ин бесабаб нест, зеро маҳз маънои 

аслии калимаҳо қодир аст, ки воқеияти атрофро инъикос намояд. Ба 

ФТН-и ҷузъи номиашон маънои аслидошта феълҳои таркибии    

ҳаракат кардан, фикр кардан, ҷой ёфтан, ҷамъ доштан, харид кардан, 

тамом кардан, тайёр кардан, тайёрӣ дидан, хурсанд шудан, ба хотир 

овардан, арра кашидан, ҷорӣ шудан, ёрӣ додан, пош додан ва ғайра дохил 

мешаванд. Барои исботи ин фикр якчанд мисол бо ФТН-и аслӣ аз 

эҷодиёти нависанда манзур мекунем: 

Дар бораи гапҳое, ки аз ман  шунидаӣ, фикр кун: пагоҳ боз ба наздам меоӣ 

(Пири ҳакимони машриқзамин, с.28). 

Аз истгоҳи автобус як гурӯҳ мусофирон, ҷомадону бухчаҳо дар даст, ба 

тарафи дигари майдон ҳаракат мекарданд (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.5); 

Ҳамин вақт дар кӯча автобуси сурхи  лойолуде намудор гардид (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.5); 

   Ягон харид кардед магар? (Пири ҳакимони машриқзамин, с.64); 

Хаёл накарда будам, ки баъди калон шуданатон бом ан ҳамин хел 

гуфтугӯ мекунед (Пири ҳакимони машриқзамин, с.65);  

Заминҳои ду канори роҳ, ки дар онҳо ҳар ҷо-ҳар ҷо барфи обнашуда 

хобида буд, пӯстаки алоро ба хотир меоварданд (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.66); 

    Барои ба институт рафтан тайёрӣ дида истодаед-мӣ? - пурсид вай 

(Пири ҳакимони машриқзамин, с.66); 

Тӯйи худат кай мешавад, Туроббой? – хандакунон савол дод ҳисобчӣ 

(Пири ҳакимони машриқзамин, с.68);  

Нуралӣ дар байни ҷавонон Шодигулро дид, ки зӯр зада арра мекашид 

(Пири ҳакимони машриқзамин, с.73); 
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Шарофат-хола дастархон оварда, ба рӯйи сандалӣ паҳн кард... (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.73); 

Дар тарафи шарқии колхоз ҷӯйбор ҷорӣ мешуд… (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.78); 

Ҷавон саросемаву ошуфтаҳол фарёд зад (Восеъ, с.43) ва ғайра. 

    Аз мисолҳои овардашуда аён мегардад, ки ҷузъи номии ФТН-и онҳо 

аз калимаҳое фароҳам омадааст, ки маънояшон аслӣ аст.  

    Маҷоз чунин воситаи сухани бадеӣ аст, ки барои ҷозибанокии 

гуфтор хизмат карда, барои равшантар ва пурратар дарк кардани 

мухтасоти ашёву ҳодисаҳои гуногун мусоидат мекунад. Олими 

барҷастаи тоҷик Б.Камолиддинов оид ба ифодаҳои маҷозӣ нуқтаи 

назари худро баён карда, чунин гуфтааст: «Ифодаҳои маҷозӣ яке аз 

воситаҳои таъсирбахши забон ба шумор мераванд. Дар матн калимае 

аз доираи муқаррарии истеъмолиаш баромада, бо калимаҳои дигаре 

таносуби маъноӣ пайдо мекунад. Дар натиҷа ифодаи маҷозӣ ҳосил 

мегардад» [57, с.59]. Дар ибораҳои маҷозӣ шарҳи луғавии калима 

маънои аслии он набуда, маҳсули фикрронии муаллиф мебошад. 

Аксаран вожаҳо аз маънои луғавии худ дур мешаванд ва дорои чунин 

маъноҳое мешаванд, ки ба худи муаллиф тааллуқ доранд. Устод Сотим 

Улуғзода дар асарҳои худ аз ибораҳои маҷозӣ фаровон истифода 

бурдааст. Дар баъзе ҷумлаҳои адиб ФТН-и ҳам аслӣ ва ҳам маҷозӣ дар 

як вақт истифода мешаванд: 

     Обҳои вай аз кӯҳҳои баланд, кӯҳҳои Помиру Зарафшону Алай сар 

мезананд, -обҳои мусаффои нилгун, ки сангҳоро кофта, ба худ ҷараёнгоҳ 

сохта, кафкҳои сарди худро пош дода, аз қуллаҳои барфини он кӯҳҳо 

сарозер мешаванд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.80). 

 Дар ҷумлаи мазкур ФТН-и пош додан ба маънои аслӣ омада, ФТН-и 

сар задан ва сарозер шудан маънои маҷозӣ доранд. 

     Маълум аст, ки дар ифодаи маҷозии феълҳо рафтору кирдор, ҳолату 

вазъияти ашхос ба ашёҳои беҷон, исмҳои маънӣ нисбат дода мешавад.  
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Дар хусуси маънои маҷозӣ пайдо кардани феълҳо устод 

Б.Камолиддинов чунин ишора кардааст: «Маъноҳои маҷозӣ ҳам 

бештар бо ёрии феълҳо ифода меёбанд. Як феъл бо чандин маъно кор 

фармуда мешавад» [59, с.25]. 

     Воқеан, бойигарӣ ва нозукии ҳар як забонро маънои маҷозӣ 

доштани феълҳо нишон медиҳад. Ба маънои маҷозӣ омадани ҷузъҳои 

ФТН ҳодисаи маъмул аст. Ба қатори феълҳои таркибии    маҷозӣ чунин 

ФТН-ро, ба мисли чашм сер шудан, чашм ало кардан, чашми касеро 

кушодан, касеро чашми дидан надоштан, дил кандан, дил бохтан, даҳон 

задан, даҳони касеро бастан, забонкӯтоҳ кардан, даст кашидан, тан 

додан, паю қадами касеро кандан, сари касеро хӯрдан, аз сари касе 

мондан ва ғайраро дохил кардан мумкин аст. Дар ФТН-и номбаршуда, 

ки ба маънои маҷозӣ омадаанд, ҷузъи асосии маънодорро вожаҳои 

соматикӣ (узвҳои бадан) ташкил медиҳанд ва чунин феълҳои таркибӣ 

дар насри бадеии Сотим  Улуғзода аз тарафи мо таҳлил карда шуданд: 

Намуди ҷувозхонаи ва ҷувозкунаки нави чанг пахшкарда дилашро реш 

мекард (Восеъ, с.31); 

Кали Ашӯр лабханд карда ба дил гузаронд, ки «Аблаҳ, худатро ба ман 

вартишшинос нишон медиҳию балоро намедонӣ» (Восеъ, с.6); 

Фирдавсӣ донист, ки занаки ба арз рафта зани Аббоси Шодобии маҳбус 

аст, дилаш такон хӯрд, лаҳзае чанд хомӯш монд (Фирдавсӣ, с.63). 

     ФТН-и маҷозии дил реш кардан ба маънои зиқ кардан, аз дил 

гузарондан ба маънои фикре ба сараш омадан, дил такон хӯрдан ба 

маънои якбора аз фикре дар ҳаяҷон афтодан омадаанд. Мисолҳои 

дигар бо ҷузъи номии соматикӣ аз насри бадеии адиб: 

Аммо норинҷиён тан намедоданд, моҷаро мекарданд (Восеъ, с.43). 

Оби дида карду афзуд (Фирдавсӣ, с.70); 

Дар аснои ин амали асрбозон Фирдавсӣ сабру қарор аз даст дода сӯйи 

онҳо асп ронд…(Фирдавсӣ, с.83); 



104 
 

    Халифаҳо шуруъ карданд ба фаҳмидани ин ки агар онҳо ва уламои 

динашон ҳам ба илму фалсафа вуқуф пайдо накунанду бо силоҳи душман 

мусаллаҳ нагарданд, оқибат мағлуб мешаванд ва такягоҳи ҳокимияти 

худашон-исломро аз даст медиҳанд (Пири ҳакимони машриқзамин, 

с.32); 

- Худоро шукр омадӣ, писарам, аз интизорӣ чашмонам канда 

шуд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.19); 

Юнусбой рӯяшро турш кард: вай кинояи Нуралиро фаҳмида буд (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.7); 

Фирдавсӣ абрӯ чин кард (Фирдавсӣ, с.55) ва ғ. 

ФТН-и маҷозии тан надодан ба маънои таслим нашудан, оби дида 

кардан ба маънои гиря кардан,аз даст додан (сабру қарор)ба 

маъноитоқат накардан, дар ҷумлаи дигар аз даст додан (ислом) ба 

маънои завол ёфтан, чашм канда шудан ба маънои дуру дароз интизор 

шудан омадаанд, ки матлаби нависандаро обуранги бадеӣ дода, 

таъсирбахш ифода мекунанд. 

Мо зимни таҳлили мисолҳо аз эҷодиёти нависанда шоҳиди ба воситаи 

ФТН-и маҷозӣ пуртаъсир ва ҷаззобтар гардидани фикри ӯ шудем:  

Акнун ту калон шудаӣ, худо бахтатро сафед  кунад (Ривояти суғдӣ, 

с.12).  

ФТН-и сафед кардан якчанд маъно дошта (ба маънои бегуноҳиро собит 

кардан низ меояд), дар ҷумлаи мазкур ба маънои хушбахт шудан 

омадааст.  

Охунд якбора дигаргун шуд ва мисли касе, ки ба сараш мушти базарбае 

хӯрда бошад, аз чашмонаш шарора парид, ғазабаш таркид... (Фирдавсӣ, 

с.30). 

      Дар ин ҷумла ФТН-и аз чашм шарора паридан истифода шудааст, 

ки он маънои маҷозӣ дошта, маънояш дар ғазаб шудан, пурқаҳр шудан 

аст. ФТН-и ғазаб таркидан бошад, маънои аз худ баромаданро дорад. 
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Дар мисоли поён ФТН-и маҷозии лол гаштан омадааст, ки он маънои 

ногаҳон аз гап монданро дорад: 

Бозаргон... аз ин пешомадиногаҳонӣ, аз ин хушбахтии ғайричашмдошт 

забонаш лол гашта буд... (Ривояти суғдӣ, с.27). 

   Дар мисоли дигар ФТН-и хоб рафтан ба маънои маҷозӣ омада, ба 

маънои бекор мондани замин омадааст, ки муаллиф бо истифодаи ин 

феъл фикрашро боз ҳам фасеҳтару зеботар гардондааст: 

Вахш ҳам чӯлистон шуда, хоб рафтан мегирифт (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.21). 

ФТН-и сухан рондан, ки аслан маънои маҷозӣ дошта, гап заданро 

мефаҳмонад, хеле маъмулу машҳур аст ва дар насри бадеии адиб зиёд 

ба чашм расид: 

     Араби мӯйсафед, дандонҳояш ягон-ягон, аз афзалияти забони арабӣ 

сухан меронд (Фирдавсӣ, с.137). 

Ҷумлаи зерин дар таркиби худ ФТН-и забон бастан дорад, ки он дорои 

хусусияти фразеологӣ мебошад ва дар ин ҷумла маънояш водор 

кардани касе ба хомӯшӣ мебошад. Ин ФТН низ хеле маъмул аст:  

Мутавваъӣ мунозираро ба заминаи дин кӯчонд, зеро бад-ин восита 

забони ҳарифро бастан осонтар менамуд (Фирдавсӣ, с.138). 

ФТН-и чашм давондан маънои маҷозӣ дошта, дар ҷумлаи поён 

хонданро далолат мекунад: 

Шоир варақро кушода ба он чашм давонд (Фирдавсӣ, с.22). 

       Устод Сотим Улуғзода дар ҷумлаи зерин ФТН-и маҷозии сухан 

буриданро корбаст намудааст, ки маънои ҳангоми сухангӯии касе ба 

гуфтори вай ҳамроҳ шуданро дошта, ба ҷумла обуранги нав мебахшад: 

Бигӯ, киҳоянд? - сахтгирона сухани писарашро бурид падар 

(Фирдавсӣ,10). 

ФТН-и ба танг омадан низ хеле маъмул буда, ба маънои нороҳат 

шудан корбаст мешавад. Дар насри бадеии адиб ин ФТН-и маҷозӣ аз 

тарафи мо таҳлил карда шуд: 
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    Аз моҷарои Фаридуну писаронаш ба танг омадам...(Фирдавсӣ, с.13). 

ФТН-и маҷозии сарафроз гардонидан ташбеҳи хеле зебо ва 

пурмазмунро дар худ таҷассум мекунад, дар ҷумлаи поён ба маънои 

хурсанд кардан омадааст ва беҳуда нест, ки устод Сотим Улуғзода аз он 

баҳравар гаштааст: 

Алғараз, ҳазрат бандаро ба мулозиматии худ сарафроз гардониданд  

(Фирдавсӣ,18). 

     ФТН-и маҷозии тез шудан ба маънои хашмгин гардидан истифода 

шудааст ва намунаи онро низ мо дар насри бадеии адиб пайдо кардем: 

Вале сониян аз ин фикраш гашт, ба ҳарзагӯии як аҷуза – зани охунд 

эътибор карда, тез шуданро ба худ муносиб надид (Фирдавсӣ, с.21). 

ФТН-и маҷозии саркашӣ кардан, ки маънои итоат накарданро дорад. 

Ҷолиб аст, ки нависанда ин маҷозро нисбат ба ҳайвон (баррача) кор 

фармудааст, ки ба амал як навъ аслият мебахшад ва шояд сабаби 

пайдоиши ин маҷоз ҳам шуда бошад, яъне дар ин ҷо сарашро кашида 

итоат накардани баррача нишон дода шудааст:  

    Фирдавсӣ аз дарвоза даромада ба хидматгори ӯ – марди солхӯрдае 

бархӯрд, ки барраи сафедеро аз арғамчини гарданаш кашида, сӯи собот 

мебурд, барра аз рафтан саркашӣ мекард (Фирдавсӣ, с.22). 

Феъли таркибии чарх задан хусусияти назарраси маҷозӣ дошта, асосан 

маънои сайругашт намуданро ифода мекунад: 

Восеъ баромада раставу бозорҳоро  чарх зад (Восеъ,136).  

     Дар баробари маънои болозикр адиби забардаст феъли мазкурро ба 

маънои дар бораи чизе сухан рафтан ба кор гирифтааст, ки худ як 

шакли нодирест барои ифодаи фикр ва дар фарҳанг ба ин маъно кор 

фармудани ФТН-и мазкур дида намешавад [188, с.527-530]. Яъне, мо бо 

итминон гуфта метавонем, ки нависанда чунин шакли ифодаро худаш 

эҷод кардааст:  

Мусоҳиба чанде дар атрофи номи маликушшуаро Унсурӣ ва мулоқоти 

Фирдавсӣ бо ӯ чарх зад (Фирдавсӣ,129). 
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     Феъли таркибии бесаранҷом шудан ҳам дар нутқи шифоҳӣ ва ҳам 

дар забони осори бадеӣ фаъолона корбаст мешавад ва маънои 

бетартиб шудан, парешон шуданро дорад. Дар ҷумлаи зерин адиб 

ФТН-и мазкурро ба маънои саросема шудан кор фармудааст: 

Вақте ки хизматгор ба шайх хабар дод, ки Абулқосими Фирдавсии шоир 

ба зиёрат омадааст, шайх як қадар бесаранҷом шудамонд (Фирдавсӣ, 

с.22). 

ФТН-и назар андохтан хеле паҳншуда аст ва маънои нигоҳ кардан 

дорад. Бар замми ин, нависанда онро барои таъкиди маъно бо ҳоли 

тарзи амали бо диққати махсус ба кор гирифтааст, ки ин таъсирнокии 

суханашро дучанд мегардонад: 

   Туробро борҳо дида бошад ҳам, имрӯз ба вай бо диққати махсусе назар 

андохт (Пири ҳакимони машриқзамин, с.68). 

Ибораи маҷозии бо чашми ҳавас нигоҳ кардан хеле дилчасп ва гуворо 

садо медиҳад, дар таркиби он ФТН-и нигоҳ кардан бори асосии 

маъноиро кашида, ба тамоми ҷумла як фасоҳати хосае бахшидааст:  

Духтарон ба ин хел ҷавонон бо чашми ҳавас нигоҳ мекунанд (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.66). 

     Мисоли дигаре, ки дар поён овардан мехоҳем, ҷумлаест, ки дорои се 

ФТН мебошад. ФТН-и аввал – гувоҳӣ додан ба маънои аслии худ 

истифода гардида, ду ФТН-и дигар -  қасам хӯрдан ва нағз дидан 

маънои маҷозӣ дошта, яке маънои савганд ба забон овардан ва дигаре 

маънои дӯст доштанро дорад. Истифода бурдани ин ибораҳои маҷозӣ 

ба ҳусни баёни нависанда ҳусни наве зам кардааст:  

    Ман  гувоҳӣ медиҳам, қасам мехӯрам, ки духтар ҳалол ва пок аст, ӯ ва 

ин ҷавон якдигарро нағз дидаанд (Восеъ, с.116). 

     ФТН-и даст гирифтан дар яке аз ҷумлаҳои адиб ҳамчун ифодаи 

маҷозӣ дорои маънои боздоштан, нигоҳ доштан мебошад: 
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Ин меҳмонро имрӯз даст гирифта намешавад, ман вайро аз роҳаш 

дошта, “хонаи моро ҳам дида монед” гуфта базӯр овардам (Фирдавсӣ, 

с.74). 

    Таҳлилу баррасии насри бадеии нависанда нишон медиҳад, ки як 

қатор феълҳои таркибии    истифодакардаи адиб, махсусан ФТН, 

таърихи қадима дошта, дар гузашта низ корбаст мешуданд. Аз ҷониби 

адиб истифода бурдани ФТН-и маъмул идомаи анъанаҳои забонии 

ниёгонамон буда, барои нигоҳ доштан ва такмил ёфтани забони ноби 

тоҷикӣ хизмат мекунад. Мисол: 

Ҳар сеяшон пораҳои нонро реза карда, дар косаи шир андохта. бо 

чумчаҳои чӯбии сурхранги мунаққаш тановул мекарданд (Фирдавсӣ, с.8).  

     Тавре мебинем, устод Сотим Улуғзода на танҳо аз вожаи сифр 

тоҷикии чумча (қошуқ), балки аз феъли қадимаи тановул кардан 

(хӯрдан) низ моҳирона истифода бурдааст, ки ба ҳусни суханашро 

афзунтар кардааст. Мисоли дигар: 

Гуфтори ӯ пур аз ибораҳои муғлақи арабӣ ва таркиботи муҷмали лафзӣ 

буд, - имом фазлфурӯшӣ мекард, то мардумон бинанд ва донанд, ки вай 

олим аст (Фирдавсӣ, с.27).  

Феъли таркибии фазлфурӯшӣ кардан низ ба гурӯҳи ифодаҳои қадимае 

дохил мегардад, ки мисолҳояшро мо аз адабиёти классикиамон пайдо 

карда метавонем. 

Назир паҳлавон бо Оллоёр шамшерзанӣ мекард - ӯро зада аз асп ғалтонд 

(Восеъ, с.292).  

ФТН-и шамшерзанӣ кардан яке аз санъатҳои қадимаи ҳарбӣ аст, ки 

ҳанӯз дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ зикр шудааст: 

Нахустин аз он лашкари номдор, 

                 Суворони шамшерзан сӣ ҳазор    (Фирдавсӣ). 

Хулоса, аз таҳлили ФТН-и аслӣ ва маҷозии  насри бадеии устод Сотим 

Улуғзода чунин бармеояд: 
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1. Ҳам ФТН-и аслӣ ва ҳам ФТН-и маҷозӣ воситаи муҳиме мебошанд, 

ки бори асосии маъноиро кашида, барои боз ҳам нишонрас ва фаҳмо 

гардидани фикри нависанда мусоидат мекунанд; 

    2. Агар ФТН-и маънояшон аслӣ танҳо воқеияти атрофро инъикос 

гардонанд, ФТН-и маънояшон маҷозӣ метавонанд ҳадафи 

нависандаро ифода карда, ҳолату вазъияти қаҳрамонҳои асар, 

ҳодисаҳои дар асар рух дода истодаро боз ҳам амиқтару васеътар ва 

пур аз обуранги бадеӣ баён созанд; 

3. ФТН-и забони тољикї  маъноҳои гуногунро дар бар гирифта, 

ғановати забонамон мебошанд ва ин сермаъноии феълҳо ба маънои 

маҷозӣ пайдо кардани онҳо оварда мерасонад; 

  4. Ҳаматарафа ва пурра дарк кардани маънои маҷозии феълҳо, аз 

ҷумла ФТН, пеш аз ҳама, аз нависанда ва хонанда захираи бойи 

луғавиро тақозо мекунад ва расидан ба ин ҳадаф бо роҳи омӯзиши 

осори ниёгон ва адибони муосир имкон дорад; 

   5. Дар насри бадеии Сотим Улуғзода, чӣ тавре ки таҳлилу баррасиии 

маънои аслӣ ва маҷозии ФТН собит сохт, феълҳое фаъолона корбаст 

гардидаанд, ки маҳсули эҷоди худи нависанда ҳастанд ва ё аз тарафи 

адибон кам мавриди истифода қарор дода шудаанд ва мешаванд; 

   6. Дар як ҷо, дар як ҷумла корбаст шудани ҳам ФТН-и аслӣ ва ҳам 

маҷозӣ ба зумраи дастовардҳои адиб дохил мешавад ва барои дарки 

маънӣ ва  матлаби нависанда мусоидат мекунад; 

    7. Аз омӯзиши ин мавзӯъ дар насри бадеии нависанда  чунин 

бармеояд, ки феълҳои таркибӣ, махсусан ФТН дар гузашта низ 

истифода шудаанд, яъне ин навъи феълҳо асрҳо боз дар ҳамин шакл, 

ки имрӯз ҳаст, истифода шудаанд; 

   8. Дар насри бадеии адиб баъзе ФТН-е дучор меоянд, ки дар бораи 

маънои маҷозии онҳо дар фарҳангҳо гуфта нашудааст. Ба ин маънии 

маҷозӣ истифода шудани ин ё он феъли таркибӣ ҳодисаву воқеаҳоро 
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ҷаззобтар тасвир намуда, аз маҳорати баланди нависанда дарак 

медиҳад. 

2.6. ФТН -и серистеъмол ва камистеъмол 

 

    Вожаҳои забон, аз ҷумла феълҳо, серистеъмол ва камистеъмол шуда 

метавонанд. Серистеъмолии феъл, пеш аз ҳама, ба сермаъноии он 

вобастагӣ дорад. “Феълҳои забони тољикї  воҳидҳои сермаънову 

серистеъмоли луғавӣ буда, созмони мураккаби шаклу маъно ва 

хусусияти калимаю таркибсозӣ доранд” [59, с.30]. Бо дарназардошти 

ин гуфтаҳо, мо тасмим гирифтем, ки серистеъмолии ҷузъи феълии 

ФТН-ро вобаста ба сермаъноии он мавриди назар қарор диҳем. Аз ин 

хотир, шарҳи маъноҳои баъзе феълҳои серистеъмоли насри бадеии 

нависандаро таҳлил мекунем.  

    Феъли кардан аз ҷумлаи серистеъмолтарин ҷузъи феълӣ буда, дорои 

хусусияти сермаъноӣ ва ҳам хусусияти серистеъмолӣ аст. Феъли кардан 

дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969)  дорои 6 маънои луғавӣ 

мебошад. Инҳо ба ҷо овардан; бино кардан; фароҳам овардан; ҷой додан; 

омехтан; гузоштан мебошанд. Вобаста ба маъноҳояш аз ин ҷузъи 

феълӣ ФТН-и сершумор ба вуҷуд омаданд, ки бо рушд ёфтани забон 

боз ҳам идома меёбанд.  

     Феъли кардан дар насри бадеии адиб аз ҳама бештар ба ҳайси феъли 

ёридиҳандаи феълҳои таркибӣ истифода гардидааст. ФТН-е, ки бо 

феъли кардан истифода бурда шудаанд, дар худ ҳам хусусиятҳои 

серистеъмолӣ ва ҳам камистеъмолиро зоҳир мекунанд. 

    Бо ҷузъи феълии кардан дар насри бадеии адиб ФТН-и серистеъмол 

хеле зиёд дида мешаванд, ба монанди: 
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 арз                            гиря                 инкор              маҳзун                тасниф  

аз ёд                          давом              камӣ                назора                 умед   

барқарор                 дароз              кашола            оби дида             фарз 

бас                           зиёд                қадр                 парешон             хаёл 

васф                        зиёрат            қироат             рад                      чақ-чақ 

гила                        илтимос        лабханд          садақа                эътибор   

  

       Ҳамаи ин феълҳо дар асри XXI ҳам хусусияти серистеъмолии 

худашонро гум накардаанд: 

Мирзоакрамбой аз ӯ ба тариқи туҳфаю бахшишҳо кам манфиат наёфта 

буд, аз рӯйи қадршиносӣ бойро ба хонаи худ даъват карда гуфт (Восеъ, 

с.9); 

Онҳо дар хонаи махсусе, ки «Доруттарзима» номида мешуд, нишаста 

кор мекарданд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.33); 

Юнусбой Нуралиро ба идора таклиф кард (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.35); 

… Ба пеши роҳбари гурӯҳи партиявӣ-комсомолӣ рафта талаб кардааст, 

ки аз ӯ ба сифати агитатор истифода баранд (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.37); 

…Пас аз он ки бо дасти чап навиштанро ёд гирифтааст, табелчии 

калон ё худ котиби правления таъин кардаанд (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.37). 

Инчунин, дар насри бадеии адиб ФТН-и камистеъмол низ бо ин ҷузъи 

феълӣ таҳлилу баррасӣ шуданд, ки овардани онҳо мувофиқи мақсад 

аст:  

 

 

 

кардан 
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 андармон                                       қиём                                  хоки кӯча         

 бахшиш                                         лат                                    чоряккорӣ 

   боз                                                 мусоҳила                           ҷазм           

 варсоқӣ                                         намоз                                 хӯрдагирӣ                                                                                                                                                                                                 

  гӯсфанд                                         пурсу посух                        хоҳишгарӣ           

  додхоҳӣ                                         расидагӣ                            ҳуй          

  илқо                                              таоруф                               етал         

                                                                  

    Камистеъмол будани ФТН-и болозикрро мисолҳои зерин собит 

месозанд: 

    Қасида тақлидӣ ва суст буд. Онро то охир хонду ба соҳибаш гардонд. 

Тааммул кард (Фирдавсӣ, с.18). ФТН-и тааммул кардан ба сифати як 

ҷумлаи хабарӣ омадааст ва маънои андеша кардан, фикр кардан, 

мулоҳиза карданро дорад, ки аз байни ҳамаи ин муродифҳо тааммул 

кардан камистеъмолтарин аст. Мисоли дигар:  

     Вай рӯ ба сӯи Тоқи Кисро истода намоз кард… (Фирдавсӣ, с.82). 

ФТН-и намоз кардан дар давраи муосир дар ин шакл хеле камистеъмол 

аст ва бештар дар шакли намоз хондан, намоз гузоштан истифода 

мешавад. Ба назари мо, ин ФТН-ро дар романи «Фирдавсӣ» истифода 

бурдани адиб аз воқеъшавии амал дар давраҳои қадим шаҳодат 

медиҳад. Боз як мисол: 

    Маст будам… дер нишастем, ба дарс…расидагӣ накардам. 

(Фирдавсӣ, с.10). Дар ҷумлаи мазкур ФТН-и расидагӣ кардан хеле аҷиб 

ба назар мерасад ва нависанда онро ба маънои дар вақташ расида 

наомадан, дер мондан кор фармудааст. Бояд қайд кард, ки ин шакли 

кардан 
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феъл дар забони имрӯза низ танҳо дар шакли дер кардан, дар вақташ 

нарасидан истифода мешавад.  

     Дар мисоли дигар аз насри бадеии адиб ФТН-и ҳарифона кардан, ки 

дар давраи муайяни таърихӣ серистеъмол маҳсуб меёфт, бо мурури 

замон доираи истеъмолаш маҳдуд гашта, шарҳталаб шуд: ҳарифона 

кардан, яъне дастаҷамъона ба навбат зиёфат додан аст: 

    Фақат ду дафъа ҳарифона кардем. Саид шароб овард. (Фирдавсӣ, 

с.10). 

ФТН-и рафъ кардан мувофиқи шарҳу эзоҳи дар фарҳанг овардашуда 

маъноҳои гуногунро ифода кардааст [189, с.126], вале аз қалами 

нависанда ин ФТН бо маънои хотирҷамъ кардани шахсе ба кор 

гирифта шудааст ва аз ин хотир, вай хеле камистеъмол аст: 

-На, на, - исрор кард модараш, акнун бирав, қудурати хотирашро рафъ 

кун (Фирдавсӣ, с.11). 

    Феъли намудан, ки муродифи ҷузъи феълии кардан мебошад ва аз 

рӯйи дараҷаи истеъмоли ҷузъҳои ёридиҳанда пас аз ҷузъи феълии 

кардан ҷойи дуюмро ишғол мекунад, дар фарҳанг ба 3 маъно оварда 

шудааст: нишон  додан, ишора  кардан;  намоён шудан, зоҳир шудан; ба 

назар омадан [188, с.832]. ФТН бо ҷузъи феълии намудан дар асарҳои 

устод Улуғзода ба маъниҳои зикрёфта истифода гардидаанд: 

... шавҳарон ва падарони онҳоро ба кӯча садо карда, дар байни мардумон 

таҳқир менамудааст (Фирдавсӣ, с.20). 

    Ҷузъи феълии шудан, ки худ калимаи сермаъно аст ва дар фарҳанг ба 

5 маъно омадааст (аз ҳоле ба ҳоле гардидан, равон шудан, гузашта 

рафтан, аз даст рафтан, вафот кардан) – [189, с.602], ба гурӯҳи 

феълҳои серистеъмол дохил шуда, ФТН-и серистеъмолро ташкил 

медиҳад: саргардон шудан, ҳайрон шудан, дуруст шудан, ислоҳ 

шудан,сиҳат шудан, калон шудан сар шудан, аъзо шудан, айб шудан, 

бадал шудан,гум шудан, даво шудан, зарар шудан, зикр шудан, ноил шуда, 
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ибрат шудан, илҳом шудан, ишора шудан,  комёб шудан, маълум шудан,  

маҳрум шудан ва ғ. 

    Забоншиносони тоҷик феъли шуданро дар баробари ҷузъи феълии 

кардан чун феъли ёридиҳандае, ки феълҳои серистеъмоли таркибӣ 

месозад,  ном бурдаанд. Масалан, Ш. Ниёзӣ доир ба ин феъл чунин 

мегӯяд:  «Феълҳои ёридиҳандаи шудан ва кардан серистеъмолтарин 

феълҳои ёридиҳандаи забони тољикї   мебошанд» [101,40].  

Бояд гуфт, ки хусусияти фарқкунандаи феъли ёридиҳандаи шудан ин 

аст, ки вай феълҳои монда месозад: ҳозир шудан, озод шудан, тайёр 

шудан, бекор шудан ва ғайра. Феълҳои  монда  бештар барои ифодаи 

ҳолат, махсусан ҳолатҳои табиӣ кор фармуда мешаванд. Дар насри 

бадеии адиб феъли мазкур чунин истифода шудааст: 

 ...Занҳо ҳамин ки овози кушода шудани дари меҳмонхона ё аз дарвоза 

шарфаи поеро мешуниданд, зуд аз пушти меҳмонхона дур мешуданд 

(Субҳи ҷавонии мо, с.9); 

     Ё аз ягон кори ман хафа шудед-мӣ? (Пири ҳакимони машриқзамин, 

с.151). 

  Дар асарҳои устод Улугзода ҷузъи феълии шудан ФТН-и серистеъмол 

офаридааст.  

    Феъли гардидан / гаштан дар фарҳанг чунин маънидод карда 

шудааст: давр задан / чарх задан, гардиш ва сайру ҳаракат намудан, 

тағйир ва табдил ёфтан, рӯй додан [188, с.256]. 

    Феъли ёридиҳандаи гардидан монанди феъли ёридиҳандаи шудан 

аксаран феълҳои монда месозад: раҳсипор гардидан, ҷавон гардидан, 

сарсон гаштан, пурсон гаштан ва ғ. 

     Дар эҷодиёти Сотим Улуғзода ФТН-и зиёд бо феъли ёридиҳандаи 

гардидан мушоҳида шуд. Ба монанди: бадал  гардидан, бартараф 

гардидан, гирифтор гардидан, мубаддал гардидан, муяссар гардидан, 

муқаррар гардидан, насиб гардидан, ноил  гардидан, розӣ гардидан, роҳӣ 

гардидан, сабаб гардидан ва ғ. Мисолҳо: 
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     Ман ба ин кори худ аз падарам сазовори таҳсину офарин гардидам 

(Субҳи ҷавонии мо, с.56).  

… Ҳар як ба «мукофоте» сарфароз гардиданд (Фирдавсӣ, с.55).  

… Ғуломони ӯ баъд аз вафоташ аз тарафи шоҳдар Хоразм ба ҳамон 

мансуб таъин гардид… (Фирдавсӣ,10). 

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969)  маъноҳои зиёди феълҳои 

гаштан оварда шудааст, ба монанди: давр задан, чарх задан, гардиш ва 

сайру ҳаракат намудан, такудав кардан, таҳаввул кардан ва ғ. 

Мисолҳо: 

Ба зудӣ дасту гардан, китфу ронҳои ҳар ду хунин гашт (Ривояти суғдӣ, 

с.26); 

    Молик бо шариконаш ақиб гашт (Ривояти суғдӣ, с.26); 

…Аз ин хушбахтии ғайричашмдошт забони Виркан лол гашта буд 

(Ривояти суғдӣ, с.26). 

     Феъли гирифтан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба маъноҳои 

зер омадааст: ба даст даровардан, ба чанг даровардан; касб кардан, 

ҳосил намудан; забт кардан; рабудан, дастгир кардан, рафтан ба сӯйи 

чизе ё ҷойе; рафта расидан; сар кардан; пиндоштан. Феъли мазкур 

новобаста аз он, ки каммаҳсул аст, ФТН-и бисёр ҳосил кардааст. Ба ин 

маънӣ дар «Грамматикаи забони тоҷикӣ» низ чунин ишора шудааст: 

«Адади феълҳои ёридиҳандадар феълсозӣ ва таркибсозии феълӣ аз 

ҳисоби феълҳои аслан мустақили гирифтан, додан, доштан, ёфтан, 

задан, хӯрдан, сохтан ва ғ. меафзояд» [28, с.233]. Аз доираи истеъмоли 

ҷузъи феълии гирифтан маълум шуд, ки ин феъл маъниҳои гуногунро 

далолат мекунад ва ФТН-и серистеъмол месозад. Мисолҳо аз эҷодиёти 

нависанда бо ҷузъи феълии гирифтан серистеъмол будани ин навъи 

ФТН-ро собит мекунанд. Масалан: 

    Модарат ва хоҳараку додаракат саломатанд, ман дина хабар 

гирифта будам (Пири ҳакимони машриқзамин, с.398); 
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Мо ҳам ба бачагони калонсолтар тақлид карда гӯштин мегирифтем... 

(Субҳи ҷавонии мо, с.20);  

Он чӣ аз қазо ба сари падарат омад, ту, модарат, хоҳаронат аз он 

дилшикаста нашавед, сабр пеш гиред ... (Фирдавсӣ, с.89); 

    Тасимим гиред, ки ҷаноби қозиро, Ҳоҷӣ Абдуннабӣ ва шайхи бузург ё  

ҳар серо дида ба эшон пурсу посух мекунед (Фирдавсӣ, с.21). 

Феъли додан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба як маъно 

корбаст шудааст: чизеро ба касе супурдан, бахшидан, таслим кардан, 

ато намудан [188, с.383]. Дар вазифаи ҷузъи номии ФТН асосан аз 

маънои аслии худ дур намеравад. Ҷузъи феълии додан ФТН-и 

серистеъмол месозад ва тобишҳои маъноии нав ҳосил мекунад. 

Мисолҳо аз асарҳои устод Сотим Улуғзода фикри мазкурро тасдиқ 

месозанд. Масалан: 

    Фирдавсӣ зоҳиран ба идома додани ин гуфтугӯ майл накард, ки хомӯш 

монд (Фирдавсӣ, с.9); 

    Ҳарчанд ки ту ба пурсиши ман посух надодӣ, бо гумонбар шуданат аз 

Абӯ Дулафу Маҳмуд ба гуноҳат иқрор кардӣ (Фирдавсӣ, с.10); 

   Як сарбози мӯйдарози ниҳоят серриш бо ваҷоҳате ваҳшатангез ба шоир 

рӯ гардонда ӯро дашном доданӣ ва ронданӣ шуд (Фирдавсӣ, с.83); 

Вай кор карда истода, ба мо ҳикояҳои ғалатӣ мегуфт ва аз чӯб одамча, 

асп, шутур, чилликҳо сохта медод  (Субҳи ҷавонии мо, с.9). 

     Барои дарки пурра ва ҳамаҷонибаи хусусиятҳои маъноӣ ва доираи 

истеъмоли ФТН бояд ҷиҳати услубии онҳо низ ба назар гирифта 

шавад. Аз ин лиҳоз, гарчанд баррасии услуби феълҳо ба доираи кори 

диссертатсионии мо дохил нашавад ҳам, мо салоҳ медонем, ки ақидаи 

олимони услубшинос, аз ҷумла забоншиноси машҳур 

Б.Камолиддиновро дар хусуси ғалатҳои таркибсозии феъл тазаккур 

диҳем. Олим дар бораи феълҳои ёридиҳанда, аз ҷумла феъли додан 

чунин ибрози ақида кардааст: “...Масалан, феъли додан бо исми савол 

(суол) феъли таркибии савол додан месозад. Дар ин таркиб исми 
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саволро бо муродифи пурсиш иваз кардан мумкин нест. Аз ин рӯ, 

феъли таркибии пурсиш додан... ғалати маҳз аст” [60, с.69]. Албатта, 

дар эҷодиёти нависанда шакли дурусти ин ФТН, яъне савол додан (суол 

додан) истифода шудааст: 

Гумон намекунам, ки вай чандон ақл дошта бошад, ки чунин суоле диҳад, 

- хандид Найсонӣ (Фирдавсӣ,18). 

    Феъли доштан яке аз феълҳои сермаъно маҳсуб меёбад ва дар 

фарҳанг ба 6 маъно омадааст: молик будан; нигоҳ доштан; парвариш 

кардан; идора кардан; водор кардан; ҳисоб кардан [188, с.393]. Ҷузъи 

феълии доштан ФТН-и зиёдро ҳосил мекунад ва дар эҷодиёти 

нависанда фаровон ба назар мерасад: 

     Тӯс паҳлавон ва лашкаркаши фотеҳ ҳамчун Рустами Дастон ... аст, 

аз ин рӯ, тӯсиён ба номи шаҳрашон ифтихор доштанд (Фирдавсӣ, с.6); 

Яке аз дарвозаҳои шаҳр ... Дарвозаи Расон ном дошт: аз беруни дарвоза 

боғистони деҳаҳои Шодоб ва Боҷ шуруъ мешуд (Фирдавсӣ, с.6); 

Шоир ба муъҷизоти чунин мазорҳо ва ба шифобахшии «даму нафаси 

покон» эътиқод дошт (Фирдавсӣ, с.84); 

Баъд аз  тамом шудани дарав… нигоҳ дошт (Восеъ, с.47). 

     Дар забони имрӯзаи адабии тоҷик бо феъли ёридиҳандаи доштан 

сохтани ФТН “... чунон ривоҷу равнақ пайдо кардааст, ки дигар касе 

аз шумо намепурсад: “Дар куҷо зиндагӣ мекунед?”, балки ҳатман: 

“Дар куҷо зиндагӣ (ё иқомат) доред?”...” [60, с.72]. Бояд тазаккур дод, 

ки ФТН-и бо феъли ёридиҳандаи доштан истифодабурдаи Сотим 

Улуғзода ба таври сунъӣ сохта нашуда, таркибҳои маъмули забони 

тоҷикианд.  

      Феъли ёфтан яке аз феълҳои сермаъно маҳсуб меёбад ва дар 

фарҳанг ба 5 маъно омадааст: пайдо кардан; ҳисоб кардан, дарк кардан; 

маҷ. дидан (188, с.417). Ҷузъи феълии ёфтан аз зумраи феълҳое 

мебошад, ки ФТН-и серистеъмол ҳосил карда, дар насри бадеии устод 

Сотим Улуғзода корбаст шудааст. Масалан: 
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... дар ин давра аҷдоди шоир ва баъдан худи ӯ низ аз мақоми тавонгарӣ 

фуромада, ба мулкдори хурд табдил ёфта буданд (Фирдавсӣ, с.6); 

     Мовароуннаҳр дар як давлати мутамарказ  муттаҳид нашуда буд, 

то он ки  дар соли 892 Наср бинни Аҳмад бинни Асад, ки расман сари 

хонадон ҳисоб меёфту пойтахташ Самарқанд буд, мурд ва ҷояшро  

бародари хурдии ӯ-ҳокими Бухоро Абуиброҳим Исмоил гирифт (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.12); 

Вай аз падари суғдӣ ва   модари турк таваллуд ёфта буд (Ривояти суғдӣ, 

с.26); 

Вай даррав ваҷҳ ёфта, ба ҳофизаи қӯрғонӣ гуфт... (Субҳи ҷавонии 

мо,18). 

      Тибқи “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969)  феъли задан дорои 12 

маънои мустақил [188, с.429] ва тибқи Фарҳанги тафсирии забони 

тољикї  дорои 23 маъно мебошад [190, с.523], ба монанди: кӯфтан, 

буридан; ҳуҷум кардан; неш халондан; хӯрдан; бархӯрдан; расондан 

чизеро ба чизе; тулӯъ кардан; монанд будан; навохтан; тақ-тақ кардан 

ва ғ. Доираи корбурди ҷузъи феълии задан нишон медиҳад, ки ин феъл 

ФТН-и серитеъмол месозад ва ин гуна ФТН дар насри бадеии адиб 

зиёд ба чашм расид: 

      Хомӯшона чӯташро задан гирифт (Пири ҳакимони машриқзамин, 

с.25); 

Танашро лагад зада суфа ба замин афканд… (Фирдавсӣ, с.84); 

Истоду ҳарфе назад ва баргашта  аз боргоҳ берун шуд (Фирдавсӣ, с.79); 

     Фирдавсӣ болои намад зону зада суханро якбора аз муддаои худ сар 

кард (Фирдавсӣ, с.22); 

Найсониро нишон дода ба атрофиёнаш бонг зад (Фирдавсӣ, с.30); 

- Накунед! Накунед! –гӯён фарёд зад (Фирдавсӣ, с.83).  

Бояд гуфт, ки ҷузъи феълии задан дар насри бадеии адиб аз рӯйи 

дараҷаи серистеъмолиаш бо феълҳои кардан ва шудан баробар аст. 
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   Тибқи “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) феъли хӯрдан дорои 6 

маънои мустақил мебошад: фурӯ бурдан, нӯшидан; маҷ. аз байн бурдан, 

маҷ.аз они худ кардан; сарф кардан; ба ҳам задан [189, с.517]. Ҷузъи 

феълии хӯрдан низ аз ҷумлаи феълҳое мебошад, ки дар сохтани ФТН 

фаъолона иштирок карда, феълҳои таркибии    серистеъмол месозад. 

Дар эҷодиёти нависанда мо ба чунин ФТН вохӯрдем: 

Аҳмадҷон баъди лат хӯрданаш дар маҷлиси Таги Чинор ноустувории 

мавқеи худро фаҳмида, ба чунин ақида омад, ки дигар муқобилат кардан 

фоида надорад ва ҳатто хавфнок аст (Пири ҳакимони машриқзамин, 

с.258); 

Падару модарам пештар аз он ки ман ба олами вуҷуд омада ба умр дидан 

сар кунам, ғами умрдарозии маро хӯрда, сарамро “ба мазори Идрис-

пайғамбар” ниёз карда буданд... (Субҳи ҷавонии мо, с.21); 

…мардумон дар катчаҳо ё ки дар чаман ба соя нишаста таом мехӯрданд 

... (Фирдавсӣ, с.90). 

    Тибқи “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) феъли сохтан дорои 6 

маънои мустақил мебошад: тайёр кардан; тартиб додан; нишон додан; 

созиш ва муросо кардан; гуворо кардан [189, с.262]. 

Дар забони имрӯза, тавре ки устод Б.Камолиддинов ишора кардааст, 

ба таври сунъӣ таркиб ёфтани феълҳо бо ҷузъи сохтан зиёд ба назар 

мерасад, ки ин ҳусни забонро коста мегардонад [60, с.70]. Ҷузъи 

феълии сохтанро мо қаблан зимни баррасии ҷузъҳои феълии ФТН аз 

ҷиҳати сохторӣ таҳлил карда будем. Ҳоло бошад дар хусуси доираи 

семантикӣ ва дараҷаи истеъмоли ин ҷузъ бояд ҳаминро тазаккур дод, 

ки ин феъл дар таркиби ФТН маъниҳои гуногунро далолат мекунад ва 

аз ин сабаб серистеъмол аст. Мисолҳои дар насри бадеии нависанда  

бо ҷузъи феълии сохтан пайдокардаамон ин фикрро собит месозанд: 

     Мегӯяд, ки ӯ дар ҷанги зидди Абӯалии Симҷӯрӣ ва Фоиқ аз худ 

мардонагӣ ва ҳунарҳо намоён сохтааст (Фирдавсӣ,78); 
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…дар вай бухур ё дигар чизи хушбӯе дуд мекарду ҳавои хонаро муаттар 

месохт(Фирдавсӣ, с.76); 

…сипас ин беҳтаринҳоро аз ҳар гуна зиёдатиҳо, берабтиҳо ва ғайраҳо ... 

барқарор созам, маъно ва мафҳуми онҳоро биҷӯям (Фирдавсӣ, с.60); 

Дар фароғи ҷангу набардҳо хирадмандон ва донишмандони бостонӣ ҳам 

ба меҳмонии ӯ меоянд, мусоҳибаш мешаванд, панду ҳикматҳояшонро баён 

месозанд (Фирдавсӣ, с.5). 

       Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) феъли овардан ба чунин 

маъноҳо корбаст шудааст: чизеро интиқол додан; зоҳир кардан; 

таваллуд ёфтан (кардан); ривоят кардан [189, с.895]. Дар вазифаи 

ҷузъи номии ФТН ба маънои кардан/намудан низ меояд. Дар чунин 

ФТН  бештар исмҳои маъние иштирок доранд, ки амалро номбар 

мекунанд: фароҳам овардан, фуруд овардан, ҳуҷум овардан, ҳамла 

овардан ва ғ. Мисолҳо аз эҷодиёти нависанда: 

     Шоир барои зимистон аз ваҷҳи озуқа захираи казоӣ фароҳам овард 

(Фирдавсӣ, с.71); 

     Араб гоҳо болои зин рост истода ҳамла меовард (Восеъ, с.26). 

Бояд гуфт, ки ҷузъи номии гирд (сифат) ва феъли овардан ФТН-е 

месозанд, ки маънои ҷамъ намудан, ташкил карданро дорад. Мисол: 

    Вай аз кишварҳои гуногун файласуфон, олимон, шоирон, 

нависандагонро… ба дарбори худ гирд овард (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.33). 

     Гурӯҳи дигари феълҳо аз қабили рафтан, андохтан, дӯхтан, бастан, 

кашидан ва ғайра бо миқдори ками исмҳо ФТН месозанд ва аз ин рӯ 

ФТН-и мазкур то як андоза камистеъмол мешаванд. “Ин гуна феълҳо 

дар таркиби ФТН  чун ёридиҳанда омада, вазифаи грамматикиро адо 

мекунанд ва азбаски маънои аслии луғавии онҳо як андоза нигоҳ 

дошта шудааст, ба ФТН  тобиши луғавии иловагӣ мебахшанд, 

чунончи: рафтан – роҳ рафтан, андохтан – назар андохтан, дӯхтан – 

чашм дӯхтан, бастан – умед бастан, кашидан – азоб кашидан, бурдан – 
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пай бурдан ва ғайра” [28, с.233]. ФТН-и камистеъмол, чунон ки маълум 

аст, феълҳои таркибие мебошанд, ки доираи корбурдашон начандон 

васеъ аст. Ба ин гурӯҳи ФТН феълҳои камистеъмоли аксаран аз тарафи 

худи адибон сохташуда, феълҳои мансуби касбу ҳунар, феълҳои 

таърихан маҳдудшуда, феълҳои шевагӣ ва як миқдор феълҳои 

иқтибосие, ки доираи истеъмолашон маҳдуд аст, дохил мешаванд.  

     Феъли рафтан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба маъноҳои 

зерин омадааст: аз ҷое ба ҷое равон шудан; гузаштани замон; воқеъ 

шудан, рӯй додан,ба амал омадан; мурдан, даргузаштан, вафот кардан, 

марг; майл доштан; беҳуш шудан ва ғ. [189,126]. Феъли рафтан дар 

асарҳои устод Сотим Улуғзода тобишҳои гуногуни маъноиро ифода 

мекунад, ба монанди: 

     Албатта байни шавҳару зан аз чӣ гуна ва ба кадом эҳтиёҷот сарф 

кардани симу зар сухан рафт (Фирдавсӣ, с.61); 

Ғиждувониҳо, ки аслан бе ин ҳам  мардумони саркашу инодкорба шумор 

мерафтанд, аз дасти амлокдори бемурувваташон ба амир шикоят 

карданд (Восеъ, с.4); 

Ман фаҳмидам, ки модарам бо ин тариқ ашӯлахонии меҳмонро бас 

карданӣ аст, лекин, мутаассифона, меҳмон ба фаҳми ин 

намерафт…(Восеъ, с.18); 

Ӯ …асири худро ба як нафар навкараш супурд, ки ба зиндон барад ва 

худаш пеш рафт (Ривояти суғдӣ, с.58);  

     Ҷузъи феълии андохтан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба 

маъноҳои гуногун омадааст: афгандан, ғалтондан, партофтан; 

дарафкандан, партофтан ба ҷое; паррондан, тир андохтан, хаданг 

андохтан; густурдан, паҳн кардан; гирифтор кардан, дучор гардонидан; 

задан (лагад ва ғ.); рондан, пароканда кардан ва ғайра [188, с.16]. Дар 

сохтани  феълҳои таркибӣ феъли андохтан бо ҳиссаҳои гуногуни 

номии нутқ омада, дорои тобишҳои зиёди маъноӣ мешавад. Дар 

асарҳои устод Сотим Улуғзода феъли андохтан бо тобишҳои гуногуни 
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маъноӣ омадааст: соя андохтан, найза андохтан, ба роҳ андохтан, гӯш 

андохтан, иғво андохтан, ғавғо андохтан, дар ҳайрат андохтан, ҷанг 

андохтан ва ғ.  

     Ман худ дидам, ӯ ба мадраса омада дар ғайби шумо дар байни муллову 

муллобаччаҳо ба шумо туҳмати куфру бидъат мезад, иғво меандохт 

(Фирдавсӣ, с.21); 

-Дар атрофатон хуб одамҳоро ҷамъ карда будаед, ки ғайбат карда, иғво 

андохта мегарданд... (Пири ҳакимони машриқзамин, с.116). 

     Маънои луғавии феъли ёридиҳандаи бурдан дар «Фарҳанги забони 

тоҷикӣ” (1969) чунин аст: бо восита ва ё бе воситае аз як ҷо ба ҷои дигар 

интиқол додани касе ё чизе сипоҳ бурдан, лашкар кашидан (ба сӯйе, 

тарафе), кашидан, ҷазб намудан; ба даст овардан; муваффақ шудан; 

рабудан; таҳаммул кардан [188, с.214]. 

Дар асарҳои устод Сотим Улуғзода феъли бурдан ҳамчун феъли 

ёридиҳанда бо исмҳо омадааст: ҳасад бурдан, гумон бурдан, паноҳ 

бурдан, интизорӣ бурдан, пай бурдан, ҳаловат бурдан, ранҷ бурдан, 

ҳамла бурдан ва ғ. Мисолҳо: 

     Ҳусайн аз падар шашсола монд, модари ӯ, ки ҷавонзани соҳибҷамоле 

буд, баъд аз вафоти шавҳараш аз густохиҳои ошиқони ҳавасбоз, ки ӯро 

осуда намегузоштанду бисёр ташвиш медоданд, гурехта ба хонаи  дӯст 

ва муриди шавҳараш шайх Абутоҳири олим ва сӯфӣ паноҳ бурд 

(Фирдавсӣ, с.57); 

     Шунавандагон ҳар дам баҳ! баҳ! гӯён сар меҷунбониданд, аз шеъри 

рангину сухани намакини шоир ҳаловат мебурданд (Фирдавсӣ, с.29); 

Як қисми сарбозон аз думболи пиёдаҳои кӯҳталбаро афтиданд, 

дигарҳошон ба гурезаҳои савор ҳамла бурданд (Ривояти суғдӣ, с.134). 

Фирдавсӣ шод буд, аммо бинандаи зирак метавонист пай барад, ки 

шодии ӯ…андӯҳомез аст (Фирдавсӣ, с.20). 

Феъли мондан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба маъноҳои боқӣ 

будан; дармондан; гузоштан омадааст [188, с.701]. Мондан то як андоза 
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тобиши маънои мустақили худро нигоҳ медорад, дар феълҳои таркибӣ 

бештар бо исмҳои моддию маънӣ меояд ва ФТН-и сермаъно месозад. 

Мисол: 

…Китобе агар ба номи амире, шоҳе нигошта ё ба вай бахшида нашаваду 

аз тарафи вай тақдир наёбад, эътибор пайдо намекард ва аксаран пора-

пора дар дасти ҳар кас парешон монда ва ҳатто фаромӯш мегардид 

(Фирдавсӣ, с.72). 

     Ба мӯзаи хироми кафказии ҷилодор заминро зер карда-зер карда 

бешитоб қадам монданҳояш, ба иловаи рӯй покиза тарошида ва 

бурутчаи сиёҳи ӯ ба озодагӣ ва тамкиндориаш далолат мекарданд 

(Навобод, с.5). 

     Ҷузъи феълии дидан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба 

маъноҳои нигоҳ кардан /нигаристан, назар андохтан; мулоқот, дидор; 

аз сар гузаронидан омадааст [188, с.368]. Ҳангоме ки дидан чун ҷузъи 

ёридиҳанда меояд, вай то як андоза маънои мустақили худро гум 

мекунад. Феъли мазкур дар таркиби ФТН ба амале дучор гардиданро 

мефаҳмонад. ФТН-и ҷузъи номиашон дидан дар эҷодиёти нависанда 

амалҳои мухталифро ифода кардаанд: алам дидан, раво дидан, салоҳ 

дидан, бад дидан ва ғ. Мисолҳо: 

    Кирдори ношоистаи…ӯро ҳама бад медиданд (Фирдавсӣ, с.30). 

Вай дар чеҳраи мизбонаш осори хастагӣ мушоҳида намуда дигар давом 

додани гуфтугӯро  раво надид ва бархоста бо вай хайрбод карду тез 

рафт (Фирдавсӣ,19). 

     Феъли ангоштан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба маъноҳои 

зерин зикр гардидааст: андешидан, пиндоштан, тасаввур кардан, гумон 

кардан [188, с.70]. Феъли ангоштан дар замони муосир бемаҳсул 

шудааст, ин феъл аксаран дар осори ниёгонамон ба назар мерасад ва 

дар асарҳои устод Сотим Улуғзода низ мо танҳо як мисолро бо феъли 

мазкур ба сифати ҷузъи феълии ФТН пайдо кардем. Сотим Улуғзода 

дар асарҳояш ин ҷузъи феълиро дар ФТН-и саҳл ангоштан истифода 
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бурдааст, ки маънояш осон шуморидан, сабук донистан, ғайри муҳим 

шуморидан мебошад. Мисол:  

     Гуноҳ ба Фирдавсӣ нест, гуноҳ ба шумост, охунд. Корро саҳл 

ангоштаед (Фирдавсӣ, с.31). 

     Феъли афтодан/афтидан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба 

маъноҳои зерин омадааст: ғалтидан; маҷ. ба ҳоли бад дучор шудан; 

рехтан; воқеъ шудан; дохил шудан; ҳуҷум кардан [188, с.103]. Ин феъл 

дар таркиби ФТН ояд ҳам, хеле каммаҳсул мебошад: аз по афтодан, 

кор афтодан, ба тарсу ҳарос афтодан. Аз насри бадеии адиб мо чунин 

мисолро пайдо кардем: 

     Аввал тӯра ва баъд ҳамаи ҳозирон, ғайр аз Мирзоакрамбойи мулзам ба 

тарсу ҳарос афтода, қоҳ-қоҳ хандиданд (Восеъ, с.8); 

Рӯзи ҷумъа буд, наздики чоштгоҳ шоир аспсавору меҳмонаш савори 

хараки Абдуллоҳи хидматгор ба роҳ афтоданд (Фирдавсӣ, с.26). 

       Феъли ёридиҳандаи дӯхтан дар фарҳанг ба як маъно омадааст: 

васл кардани ду порчаи матоъ бо ресмон ва сӯзан, дарздӯзӣ кардан [173, 

с.410]. Феъли ёридиҳандаи давондан/давонидан дар фарҳанг ба чунин 

маъно корбаст шудааст: шитобон равон кардан [188, с.312]. 

Феълҳои дӯхтан ва давондан, ки каммаҳсуланд,дар насри бадеии 

нависанда  зимни ташкилёбии чунин ФТН муродифи ҳамдигар шуда 

омадаанд: чашм дӯхтан, назар дӯхтан, чашм давондан, нигоҳ давондан. 

Мисолҳо: 

      Ба сатрҳо хомӯшона чашм давонд, Найсонӣ ба ҳаяҷони ботинӣ ба ӯ 

назар дӯхт (Фирдавсӣ,18); 

Фирдавсӣ як лаҳза ба вай назар дӯхта, дар он марди қадпасти 

лоғарандом ... ошнои мадрасагии бисту як сол пеши худро базӯр шинохт 

(Фирдавсӣ,16). 

     Шоир варақро кушода ба он чашм давонд (Фирдавсӣ, с.22); 

Фирдавсӣ як лаҳза ба вай назар дӯхта... ошнои мадрасагии бисту як сол 

пеши худро базӯр шинохт (Фирдавсӣ, с.16). 
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       Феъли афкандан низ дар таркиби феълҳои номӣ чун феъли 

ёридиҳанда меояд. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ба маъноҳои 

зерин шарҳ дода шудааст: андохтан, партофтан; дур кардан, дур 

андохтан; партофтан, паҳн кардан, густурдан; пошидан; равшанӣ 

додан, нур пошидан; соя кардан,соя партофтан; ғалтондан, ба замин 

задан; сар хам кардан; шармгинӣ зоҳир намудан; нигоҳ кардан [188, с.97]. 

Мисолҳо: дур афкандан, партав афкандан, рӯшноӣ афкандан, соя 

афкандан, сар ба зер афкандан. 

     Дар асарҳои нависанда мо чунин ФТН-и бо ҷузъи феълии афкандан 

сохташударо пайдо кардем: 

     Он чӣ бофанда аз воқеаи рисолаи Ихвонуссафо ва рафтори 

Абдуннабии охунд нақл кард, шоирро ба ҳайрат афканд (Фирдавсӣ, с.68). 

     Феъли рондан дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” маъноҳои зеринро 

далолат мекунад: берун кардан, пеш кардан; савора роҳ рафтан; бо 

шитоб роҳ рафтан; маҷ. иҷро кардан; маҷ. навиштан, баён кардан; равон 

кардан, рехтан [189, с.144]. Феъли мазкур ҳамчун ҷузъи феълии ФТН 

бемаҳсул ба шумор рафта, ҳамагӣ якчанд феъли таркибӣ месозад. 

Чунончи: фикр рондан, сухан рондан, ҳукм рондан. Дар эҷодиёти устод 

Улуғзода мо ба чунин мисолҳо дучор шудем: 

     Мегӯяд, дар дигар рисолаҳои эшон аз касбу ҳунарҳои дастӣ низ сухан 

ронда мешавад ва ҳамин шояд ҷолиби таваҷҷуҳи Аббос-бофанда шуда 

бошад… (Фирдавсӣ, с.20); 

     Хаёлоти ширин худ ба худ пайдо мегардид, аммо ҷавон онро аз 

хотири худ ронданӣ мешуд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.10). 

     Феъли кашидан дар фарҳанг ба 12 маъно омадааст: аз ҷое ба ҷое 

овардан ё бурдан; бардоштан; дароз гардидан; равона шудан; кашол 

ёфтан; гузарондан, чидан; аз сар гузаронидан; молидан; пайвастан; 

баркаш кардан; расм кашидан; баровардани либос [188, с.546]. Феъли 

кашидан ба гурӯҳи феълҳои ёридиҳандае, ки ФТН месозад, дохил 

мешавад ва яке аз феълҳои фаъол дар ФТН-и эҷодиёти Сотим 



126 
 

Улуғзода гардидааст, гарчанде дар “Грамматика” гуфта шудааст, ки 

феъли мазкур бо миқдори ками исмҳо ФТН месозад [28, с.233]. Мо 

чунин мисолҳоро аз асарҳои устод пайдо кардем: 

     Аз бомаш дудкаши дарози тунукагин қад кашида буд (Навобод, с.24); 

Тӯра шикамашро дошта, сарашро ба лӯлаболишти бахмал хам мекарду 

аспсавор шиҳа кашида, шах шуда-шах шуда механдид (Восеъ, с.9); 

- Ту ба ҷанг рафтӣ, ман чор сол интизории туро кашидам, акнун боз аз 

ман дур мешавӣ (Навобод, с.5); 

…Ӯ наърае кашида ба забони худ чизе гуфт ва баъд саркарда ҳам аз 

пасашон фирор кард (Ривояти суғдӣ, с.26); 

Бубахш, азизам, дар завод корамон дер кашид, мо дар он ҷо мошинаҳоро 

аз озмоиш гузарондем (Пири ҳакимони машриқзамин, с.225). 

      Феъли кандан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) маъноҳои 

зеринро ифода мекунад: кофтан, кофта гирифтан; чида гирифтан, 

кандан, таҳи чизеро кофтан [188, с.521]. Ин феъл дар таркиби ФТН 

ҳамчун феълҳои ёридиҳанда хеле кам ба назар мерасад, чунончи: дил 

кандан, чашм кандан. Дар насри бадеии адиб чунин мисолҳо таҳлилу 

баррасӣ шуданд: 

     Худоро шукр, омадӣ, писарам, аз интизорӣ чашмонам канда шуд 

(Пири ҳакимони машриқзамин, с.19); 

“Аз Ватанамон дил канда наметавонем”, - мегӯяд (Навобод, с.24). 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) феъли қадимаи ангехтан ба ду 

маъно истифода шудааст: ба ҳаракат овардан, шӯрондан; ба вуҷуд 

овардан [188, с.69). Мисолҳо аз насри бадеии адиб: 

Он чӣ дар ин ҷо гуфтед, дар байни мардумон нагӯед, ки шӯру балво 

меангезад (Фирдавсӣ, с.40); 

Шӯру балво акнун ҳам бархостааст, онро хироҷи ноҳақ меангезад 

(Фирдавсӣ, с.40). 



127 
 

     Оид ба доираи корбурди феъли бастан, ки ҳамчун ҷузъи феълии 

ФТН хизмат карда метавонад, мо аз насри бадеии устод Сотим 

Улуғзода мисолҳо пайдо накардем. 

    Бояд гуфт, ки якчанд ФТН-и насри бадеии адиб, ба фикри мо, 

маҳсули эҷоди худи нависанда мебошанд ё хеле камистеъмол 

мебошанд, аз қабили: барҳазар кардан, хонабардӯшӣ кашидан, 

ҳарифбозӣ кардан, тафаҳҳус кардан, мушояат кардан ва ғ.  

Ҳамин тариқ, аз мисолҳои баррасишуда мо ба чунин хулоса омадем: 

1) ҷузъҳои феълии кардан, шудан ва задан дар сохтани ФТН-и 

серистеъмол ҷойи намоёнро ишғол мекунанд; 

2) ҷузъҳои феълии гирифтан, додан, ёфтан ва доштан низ 

ФТН-и серистеъмол ҳосил карда, дар маънӣ ва шаклсозии ФТН ҷойи 

дуюмро ишғол мекунанд; 

3) ҷузъҳои феълии рафтан, андохтан, дӯхтан, бастан, 

кашидан, ки бо миқдори ками исмҳо ФТН месозанд ва аз ин рӯ, ФТН-и 

мазкур камистеъмоланд, дар насри бадеии адиб аҳёнан ба чашм 

расиданд; 

4) аз байни ФТН-е, ки дар ҷумлаҳои асарҳои устод Сотим 

Улуғзода аз тарафи мо таҳлил карда шуданд, аён гардид, ки ҷузъи 

феълии кашидан серистеъмол аст, новобаста аз он ки дар Грамматикаи 

забони адабии тоҷикӣ он камистеъмол номида шудааст [28, с.233]. Ба 

ҳар ҳол, мо овардани ин феълро дар гурӯҳи феълҳои камистеъмол 

салоҳ донистем; 

5) ҷузъи феълии кандан, ки ФТН-и камшуморро аз қабили дил 

кандан, ҷон кандан месозад, хеле камистеъмол буда, дар асарҳои устод 

Сотим Улуғзода ба чашм нарасид;  

6)  ФТН-и истифодабурда ва интихобкардаи адиб мафҳуми 

амал, ҳаракат ва ҳолатро пуробуранг ва образнок ифода карда, 

мақсаду мароми нависандаро фасеҳ ва нишонрас баён мегардонанд. 

Ҳамаи омилҳои зикрёфта дар маҷмуъ аз он шаҳодат медиҳанд, ки ба 
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устод Сотим Улуғзода сабки махсуси ифода кардани фикр хос аст. Дар 

муъҷаз ва ҷаззоб гардондани забони асарҳои нависанда нақши 

феълҳои таркибӣ ва хусусан ФТН хеле бориз аст. 

 

2.7. Феълҳои таркибии ҷузъи номиашон тоҷикӣ ва иқтибосӣ 

 

     Таркиби луғавии забони адабии тоҷик дар рафти инкишофи худ 

тағйироти муайянро аз сар гузаронидааст, ки он дар осори хаттии ҳар 

давра инъикос ёфтааст. Забони насри бадеии Сотим  Улуғзода низ хеле 

бой буда, дар он воҳидҳои луғавӣ, аз ҷумла ФТН бо рангу тобишҳои 

гуногун зоҳир шудаанд. Баррасии мисолҳои насри бадеии адиб нишон 

медиҳад, ки вай аз сарчашмаҳои забони адабӣ – забони зиндаи 

гуфтугӯӣ, эҷодиёти шифоҳии халқ, забони адабиёти классикии тоҷик 

ва манбаъҳои дигар моҳирона истифода бурдааст. Асарҳои мавсуф 

аксаран дар асоси меъёри забони адабии ибтидо ва миёнаи асри ХХ, 

ки он вақт равияи соданависӣ маъмул буд, таълиф ёфтаанд. Ҳаминро 

бояд гуфт, ки ба забони ҳар як асар шароиту замон, ҳодисаҳо ва 

равандҳои дар он шароит бавуқуъомада таъсири худро мерасонанд ва 

Сотим Улуғзода низ аз таъсири муҳит берун монда наметавонист. 

Маълум аст, ки то Инқилоби Октябр ба забони адабии тоҷик калима 

ва ибораҳои арабӣ хеле зиёд ворид шуда буданд. Бо вуҷуди ин, дар 

насри бадеии адиб назар ба асарҳои онвақтаи адибони дигар 

арабизмҳо камтар ба назар мерасанд. Дар ибтидои асри ХХ ба забони 

мо калимаҳои туркиву ӯзбекӣ, аз ҷумла ФТН мувофиқи талаботи он 

замон – равобити иҷтимоӣ ва муносибатҳои хешу табории тоҷикону 

ӯзбекҳо, давом ёфтани анъанаҳои беҳтарини адабиву фарҳангии ду 

халқ, ки аз дӯстиву бародарии Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ 

оғоз ёфта буд, ворид гаштанд. Дар асарҳои устод Улуғзода ФТН бо 

унсурҳои туркию ӯзбекӣ  аҳён-аҳён ба назар мерасанд. 
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Дар он давра баробари ба забони тољикї  ворид шудани иқтибосҳои 

туркиву ӯзбекӣ раванди иқтибосшавии калимаву ибораҳои русиву 

аврупоӣ хеле фаъол гашт. Воридшавии калимаҳои русиву аврупоӣ низ 

тақозои замон буд, зеро раванди саноатикунонии ҳаёти кишвар дар 

Тоҷикистони навтаъсис идома дошт. Бо вуҷуди забони русиро хуб 

донистани Сотим Улуғзода, иқтибосшавии феълҳо ва хусусан ФТН аз 

забони русӣ дар асарҳои нависанда қариб мушоҳида намешавад, зеро 

ин раванд (иқтибосшавии ФТН) ба қонуну қоидаҳои грамматика 

умуман номувофиқ аст.  

     Калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ таркиби луғавии забони тоҷикиро 

ташкил медиҳанд ва, албатта, қисми асосии луғавии захираи забони 

тоҷикиро калимаҳои аслӣ ишғол кардаанд. Сайри таҳаввули таърихии 

калимаҳои аслии забони тољикї  нишон медиҳад, ки онҳо ҳанӯз дар 

дастгоҳи нутқи забонҳои эронии бостон ба вуҷуд омадаанд. Дар ҳар як 

забон калимаҳои аслӣ ба воситаи калимаҳои решагӣ ва қобилияти 

маъносозӣ ва шаклсозиашон дониста мешаванд. Ба қатори ин гуна 

вожаҳо феълҳои решагии забони тољикї  низ, ки аз рӯйи сохташон 

сода мебошанд, дохил мегарданд. Ин гуна вожаҳо бо хусусиятҳои худ 

аз калимаҳои иқтибосие, ки ба гурӯҳи феълҳо ворид шудаанд, фарқ 

мекунанд. Решаи феълҳои аслии забони тољикї  ба монанди калимаҳои 

аслии дигари забон  якҳиҷоӣ ё дуҳиҷоӣ буда, дар давоми таърихи 

инкишофи забонамон тағйир ёфтааст. Асил будани феълҳои содаи 

забони тоҷикиро на танҳо якҳиҷоӣ ё дуҳиҷоӣ будани онҳо, балки дар 

онҳо нашикастани реша ба мисли забони арабӣ собит мекунад.  

     Ҷузъи феълии ФТН-ро асосан феълҳои кардан, шудан, намудан, 

гардидан, гаштан, гирифтан, додан, доштан, ёфтан, задан, хӯрдан, 

сохтан, овардан, рафтан, андохтан, мондан, бурдан, дидан, кашидан, 

кандан, дӯхтан, омадан ташкил медиҳанд, ки аз рӯйи таърихи 

баромадашон пурра аслан тоҷикӣ мебошанд. Аз ин рӯ, мо ФТН-и 
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насри бадеии Сотим  Улуғзодаро аз лиҳози аслӣ ё иқтибосӣ будани 

ҷузъи номиашон дида мебароем. 

     Иқтибосшавии калимаву ибораҳо аз забонҳои дигар сабабҳои 

гуногун дорад, аз қабили ҳамсоягӣ бо миллатҳои дигар, додугирифт 

кардан, хешу табор гардидан, муносибатҳои тиҷоратӣ, илмиву 

фарҳангӣ бо онҳо, тарҷумаи осори бадеӣ ва илмии онҳо ва ғайра. 

Зимни таҳлили ФТН-и аслӣ ва иқтибосии забони тољикї  бояд таъкид 

кард, ки асосан ҷузъи номии ин феълҳо метавонад иқтибос шавад. Аз 

ин хотир, вобаста ба ҷузъҳои номӣ мо ФТН-ро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо 

кардем: 

  1. Ҷузъи номии аслан тоҷикӣ, аз ҷумла ҷузъи номии шевагӣ дар ФТН; 

  2. Ҷузъи номии иқтибосӣ дар ФТН: 

  а) ҷузъи номии арабӣ дар ФТН; 

  б) ҷузъи номии туркию ӯзбекӣ  дар ФТН;  

  в) ҷузъи номии русиву аврупоӣ дар ФТН. 

 

2.7.1. Ҷузъи номии аслан тоҷикӣ дар ФТН 

Дар насри бадеии адиби мумтоз ФТН-е, ки ҷузъи номиашон аслан 

тоҷикӣ ҳастанд, хеле фаровон мебошанд. Ин ҷузъҳои номӣ бо ҳиссаҳои 

гуногуни нутқ ифода гардидаанд.   

Ҷадвали 3 

кардан  

исм сифат шумора зарф сифати 

феълӣ феъли 

ҳол 

калимаҳ

ои 

тақлид

ӣ 

банд 

кардан 

баробар 

кардан 

як кардан бас кардан пайдо кардан чақ-чақ 

кардан 

вохӯрӣ беобрӯ  дер кардан  гирён тақ-
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кардан кардан кардан тақ 

кардан 

гила 

кардан 

гунаҳгор 

кардан 

 дур кардан  омӯхта 

кардан 

арру-

урр 

кардан 

гӯш 

кардан 

нимпӯш 

кардан 

 кам 

кардан 

 равон 

кардан 

ак-ак 

кардан 

дашном 

кардан 

осон кардан  зиёд 

кардан 

 пурсон 

кардан 

анг-анг 

кардан 

зиндагӣ 

кардан 

парешон 

кардан 

 боло 

кардан 

 вақ-вақ 

кардан 

кӯшиш 

кардан 

 рост кардан  берун 

кардан 

 қур-қур 

кардан 

лабханд 

кардан 

 сиёҳ кардан    пичир-

пичир 

кардан 

нардбозӣ 

кардан 

 хуш кардан    пуф-пуф 

кардан 

 

   Тавре ки аз ҷадвали боло аён мегардад, дар ташаккулёбии ФТН 

ҷузъи номии аслан тоҷикӣ бештар бо исму сифат ифода ёфтааст. Роҳи 

ташаккулёбии ин ФТН аз зарф, сифати феълӣ ва феъли ҳол нисбатан 

кам таҳлилу баррасӣ шуда, калимаҳои тақлидӣ, гарчи аз исму сифат 

каммаҳсултар бошанд ҳам, ба ҳар сурат дар насри бадеии адиб ба 

ҳайси ҷузъи номии фаъол корбаст шудаанд.  

      Ҷузъҳои номии аслан тоҷикӣ дар ФТН-и мазкур бо ҷузъҳои феълии 

дигар низ истифода шудаанд, ки овардани онҳоро ба хотири худдорӣ 

кардан аз такрор лозим надонистем. Мисолҳо бо ФТН-и ҷузъи 

номиашон аслан тоҷикӣ аз насри бадеии адиб: 
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Онҳо дар хонаи махсусе, ки «Доруттарзима» номида мешуд, нишаста 

кор мекарданд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.33). Пули ҷаримаи 

сабилмондаро аз куҷо бояд пайдо кард? (Восеъ, с.21). Восеъ гумон кард 

(Восеъ, с.22). Намуди ҷувозхонаи аз кор монда ва ҷувозкунаки нави чанг 

пахшкарда дилашро реш мекард (Восеъ, с.31). Баъд пиёлаи чойи сабзашро 

аз дасташ гирифта ба гап даромад (Восеъ, с.6). Ашӯр даст боло карда 

бедонаи даруни остинашро нишон дод (Восеъ, с.6). Аҳмад боз гашта ба 

соҳили рост шино кард (Восеъ, с.326). Сарбоз ҳам натарсида ба домани 

ту часпид, фарёд зад…(Восеъ, с.270). Меҳмонро дар меҳмонсарой ҷой 

бидеҳ (Фирдавсӣ, с.79). Мардак намефаҳмад, ки ин гапҳо куҳна шуда 

рафтаанд (Пири ҳакимони машриқзамин, с.21). Ин буд фикру хаёли 

шоир, вале тақдир ба вай чизи дигаре пеш овард (Фирдавсӣ, с.94). 

Исфароинӣ бо ишораи даст ӯро аз хондан боздошта, ба андеша рафт … 

(Фирдавсӣ, с.99). Зебии хурдтарак, ки дар бағали Нуралӣ нишаста буд, 

матлабро нафаҳмида бошад ҳам, ба хатаре пай бурд... (Пири ҳакимони 

машриқзамин, с.20). Корвон дар манзилҳо ду рӯз – се рӯз истода дам 

мегирифт … (Фирдавсӣ, с.105). Хаёлоти ширин худ ба худ пайдо 

мегардид, аммо ҷавон онро аз хотири худ ронданӣ мешуд (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.10]) ва ғайра.  

Аз инҳо ва мисолҳои зиёди дигар бо ҷузъи номии аслан тоҷикӣ дар 

таркиби ФТН-и  насри бадеии устод Сотим Улуғзода мо ба чунин 

хулосаи аниқ омада метавонем, ки онҳо қисми калон ва назарраси 

ФТН-ро ташкил дода баёнгари захираи бойи луғавии забони адиб 

мебошанд. ФТН-и тоҷикии насри бадеии нависанда аз имконоти васеи 

забони ноби тоҷикӣ дарак медиҳанд. 

     Ҷузъи номии шевагӣ дар ФТН. Доир ба калимаҳои гуфтугӯйии 

халқӣ ва истифода аз онҳо забоншинос ва олими маъруф Н.Маъсумӣ 

дар асари худ “Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик” хеле 

хуб гуфтааст: “Сухани халқ бо самимияти хоси худ пур аз фикру ҳисси 

ҳаётӣ, пур аз тобишҳои нозуки маъногӣ мебошад. Вай ба забони асари 
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бадеӣ дохил шуда ба асар қувваи фавқулоддаи зиндаи ҳаётӣ ва табиӣ 

мебахшад” [84, с.90]. 

      Таҳлили забони насри бадеии Сотим Улуғзода нишон медиҳад, ки 

адиб аз сарчашмаи забони адабии тоҷикӣ, яъне забони зиндаи 

гуфтугӯӣ – эҷодиёти шифоҳии халқ низ моҳирона истифода кардааст.              

Ҳаминро бояд гуфт, ки ба ҳар як асар ҳодисаю воқеаҳои дар он 

шароит ба вуқуъомада таъсир мерасонанд. Аз ин хотир, дар асари 

бадеӣ вобаста ба тасвири ҳодисаҳо ва ҳолату вазъи қаҳрамонони асар 

унсурҳои забони шевагӣ истифода мешаванд. Чунин раванд дар 

эҷодиёти нависанда кам бошад ҳам, дида мешавад. Масалан: 

Хайр, ҳуй кунед, хоҳиш кард ӯ (Восеъ,12); 

    Ин шӯрапушти муштзан, косалеси амлокдор… беҳурматикардаро лат 

мекард  (Восеъ, с.12); 

    Ана ита-ита лагад кард,- гӯён почаҳои лойолудашро бар замин кӯфта, 

чӣ гуна пайпол карда шудани саракро нишон дод (Восеъ,15). 

Ногуфта намонад, ки ФТН-и ҷузъи номиашон шевагии ҳуй кардан, лат 

кардан, лагад кардан, пайпол кардан, ки нависанда аз номи 

қаҳрамонҳояш дар романи “Восеъ” истифода бурдааст, дар давраи мо 

низ дар шеваҳои ҷануби Тоҷикистон фаъолона истифода мешаванд.  

Дар замони нависанда ва қабл аз он дар баъзе шеваҳо (аз ҷумла, дар 

шеваи Қабодиёну Шаҳритуз) бо феъли ёвари доштан як тарзи 

таркибсозӣ вуҷуд дошт, ки ҳоло он дар забони адабии муосири тоҷик 

хеле камистеъмол гардидааст ва гоҳ-гоҳ дар назми имрӯзаамон ҳам 

истифода мешавад. Аз насри бадеии адиб низ мо як мисолро бо чунин 

таркиби феълӣ пайдо кардем: 

    Шодигул духтари беақл не, ту аз вай хотиратро ҷамъ дор! (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.5). 

     Дар баъзе ҷумлаҳои осори нависанда ФТН-е истифода шудаанд, ки 

хусусияти шевагӣ дошта бештар ба гуфтори мардуми шимол тааллуқ 

доранд. Ба монанди: 
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 - Ман туро ҷеғ мезанам, - гуфт аз қафои вай котиби райком (Навобод, 

с.229). 

Ҳосилро мӯл кун, тирамоҳ Шодигул ба ту дар пахтачинӣ мадад мекунад 

(Навобод, с.303). 

ФТН-и ҷеғ задан (даъват кардан) ва мӯл кардан (афзун гардондан) дар 

шеваҳои шимоли Тоҷикистон мавриди истифода қарор доранд.  

 

2.7.2.Ҷузъи номии иқтибосӣ   

 

    Ҷузъи номии арабӣ дар ФТН. Ҳар як забон дар таркиби худ воҳидҳои 

иқтибосии забонҳои гуногунро дорад. Ин ҳодисаи забонӣ ба забони 

тољикї  низ мансуб буда, бо таърихи пурпечутоб ва то як андоза 

фоҷиабори забонамон вобастагии зич дорад. Ҳанӯз аз асри VI мелодӣ 

забони арабӣ ва мероси хаттии он диққати олимону нависандагони 

Хуросонро ба худ ҷалб кард ва онҳо дар осорашон вожаву ибораҳо, 

истилоҳот ва мақолҳои арабиро истифода мебурданд. Раванди 

мазкурро метавон ҳамчун омили муҳими воридшавии иқтибосҳои 

арабӣ баррасӣ намуд. Таъсири забони арабиро ба забони форсии 

тоҷикӣ боз аз он ҷиҳат тафсир додан мумкин аст, ки хулафои араб ба 

Осиёи Миёна, Хуросон ва минтақаҳои дигар олимону донишмандон, 

донандагони сершумори дини исломро даъват мекарданд. Онҳо барои 

паҳн кардани дини ислом ва забони арабӣ саҳми калони худро 

гузоштанд. Дар натиҷаи чунин омезиши муҳими иҷтимоиву фарҳангӣ 

дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ба забони форсии тоҷикӣ чунон тағйироти 

ҷиддие ворид шуданд, ки ба ривоҷёбии унсурҳои забони арабӣ дар 

забонамон оварда расонданд.  

     Калимаҳои иқтибосӣ ё ба истилоҳ вомвожаҳо аз ягон ҷиҳат 

мутобиқи қонуну қоидаҳои забони тољикї  мегарданд ва ба захираи 

луғавии забон чунон ворид шудаанд, ки иқтибосӣ будани онҳоро ба як 

назар фаҳмидан душвор аст. Воҳидҳои иқтибосшаванда дар низоми 
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забон як хел инкишоф намеёбанд, чунки таъсири онҳо ба нутқи 

соҳибони ин ё он забон як хел нест. Масалан, иқтибосшавии исму 

сифат ва зарфи арабӣ дар забони тоҷикӣ, чӣ тавре ки мисолҳои 

баррасишуда аз насри бадеии Сотим  Улуғзода собит намуданд, зиёд 

буда, иқтибосшавии ҳиссаҳои дигари нутқ (шумора, ҷонишин, феъл) 

аҳёнан ба назар мерасанд. Муҳаққиқ Б. Раҳмонов дар рисолаи 

номзадии худ, ки ба таҳлили феълҳо дар “Таърихи Бухоро” ном асари 

Муҳаммад Наршахӣ бахшида шудааст, нуқтаи назари яке аз 

муҳаққиқони эрониро овардааст: “Маҳноз Карбалоӣ дар ин ҷода 

таҳлилеро анҷом додааст, ки зикри он муфид хоҳад буд. Ӯ 776 феъли 

таркибиро аз фарҳанги форсии “Зонсӯ” мавриди баррасӣ қарор 

додааст, ки ҷузъи соҳибмаънои онҳо аз вомвожаҳои арабӣ ташкил 

шуда буд. Аз ин теъдод афъол 247 феъл бо масдарҳо ва исми масдари 

арабӣ ва 544 феъл бо исм ва сифати арабӣ таркиб шуда буданд” [120, 

с.59]. 

    Иқтибосҳои арабӣ ба забони адабии тоҷик дар натиҷаи Хуросону 

Мовароуннаҳрро забт кардани арабҳо (асрҳои VII-Х) босуръат ворид 

гаштанд. Ба паҳншавии иқтибосҳои забони арабӣ чунин омилҳо 

мусоидат карданд: 

а) амалӣ гаштани корҳои давлатию маъмурӣ, забони соҳаҳои илму 

адаб бо забони арабӣ (дар асрҳои IX ва Х дар шакли дузабонӣ - форсӣ 

ва арабӣ);  

б) забони Қуръон будани забони арабӣ, новобаста аз он ки дар асри IХ 

ва минбаъд забони давлатӣ забони дарӣ-тоҷикӣ гардида буд. 

Ба омилҳои болозикр нигоҳ накарда, забони тољикї  дар асрҳои IХ-Х 

шакли хаттӣ гирифт ва ба таври бонизом забони мустақили 

ниёгонамон шуд. Грамматикаи забони дарии тоҷикӣ торафт ташаккул 

меёфт ва сабаби бойшавии таркиби луғавии забони тољикї  гардид. 

Дар баробари ин, калима, ибора ва ҷумлаҳои иқтибосии арабӣ дар 

забони тољикї  аз рӯйи эътироф ва эҳтироми дини мубини ислом боқӣ 
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монданд. Аз ин рӯ, дар эҷодиёти ниёгонамон калимаҳои арабӣ 

истифода шудаанд. 

    “Ҳамон навъе ки ба назар мерасад, забардасттарин шоиру олимони 

он давра Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Абӯалӣ Сино (дар асарҳои 

тоҷикиаш) ва дигарҳо дар эҷодиёти худ калима ва ибораҳои арабиро 

дар ҳолатҳои ногузир ва ба қадри эътидол кор фармудаанд. 

Фирдавсии бузург дар навиштани достони бузурги худ “Шоҳнома”, ки 

аз ҷиҳати инъикоси захираи луғавии он замон асари намунавист, 

бештар аз 900 калимаи арабиро ба кор бурдааст. Бисёрии ин гуна 

калимаҳои арабӣ дар он замон то ба дараҷае дар забон ҳал шуда 

буданд, ки барои арабӣ будани онҳоро муайян кардан як тадқиқоти 

лингвистии муфассале лозим шудааст” [46, с.33]. 

     Баъд аз асри Х истифодаи вожаҳои арабӣ давом медод, чунки 

гарчанде дарбориён ва аҳли адаб бо забони тољикї  ҳарф мезаданд ва 

асарҳо эҷод мекарданд, онҳо мекӯшиданд, ки бо калимаву ибораҳои 

арабӣ нутқи шифоҳӣ ва хаттии худро оро диҳанд.   

       Дар даврони шӯравӣ истифодаи беҳудаи арабизмҳо ба қадри ҳол 

ба меъёр дароварда шуд. Иқтибосҳое, ки онҳоро забони тољикї  

аллакай аз худ карда буд, устувор гардида дар забон боқӣ монданд. 

“Аз феълҳои ёридиҳандаи тоҷикӣ ва калимаҳои арабӣ феълҳои номии 

таркибӣ сохта шудаанд, талаф шудан, воқеъ гаштан, муҳайё гардидан, 

тасвир кардан ва ғ.” [46, с.39]. 

Мо дар насри бадеии устод  Сотим Улуғзода калимаҳои иқтибосиро 

дар таркиби ФТН зиёд дучор шудем. Дар байни ФТН-е, ки ҷузъи 

номиашон арабӣ буда, дар насри бадеии адиб мушоҳида мегарданд, мо 

ҷузъҳои номии иқтибосии арабиро мушоҳида кардем, ки ба меъёрҳои 

забони тољикї  мувофиқ гардида, бо ҷузъҳои феълии аслан тоҷикӣ 

ҳамнишин гардидаанд. Масалан: арз кардан, амр кардан, барқарор 

кардан, баён кардан, васф кардан, видоъ кардан, давом кардан, даъват 

кардан, завқ кардан, забт кардан, илтимос кардан, инкор кардан, қайд 
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кардан, қабул кардан, мазоқ кардан, манзил кардан, нақл кардан, 

нимтабассум кардан, нусхабардорӣ кардан, одат кардан, раҳм кардан, 

рағбат кардан, савдо кардан, садақа кардан, тасниф кардан, тарҷима 

кардан, фарз кардан, фидо кардан, халос кардан, хасисӣ кардан, ҷуръат 

кардан, ҷилва кардан, шуруъ кардан, шикоят кардан, ҳал кардан, ҳаракат 

кардан, эълон кардан, эътибор кардан ва ғ. Боиси қайд аст, ки баъзе 

ҷузъҳои номии иқтибосии арабӣ дар ФТН-и мазкур ба қонуну 

қоидаҳои грамматикии забони тољикї  мутобиқ гардида, пешванду 

пасвандҳои тоҷикӣ қабул кардаанд ва аз рӯйи қонуну қоидаҳои 

грамматика калимаҳои тоҷикӣ ба ҳисоб мераванд: алоқаманд кардан, 

бевафоӣ кардан, беҳурматӣ кардан, имоматӣ кардан ва ғ. Бархе аз ин 

ҷузъҳои номии арабӣ решаҳои тоҷикӣ қабул карда, сохташон мураккаб 

шудааст, аз қабили: нимтабассум кардан, нусхабардорӣ кардан. Барои 

тасдиқи фикрамон бо баъзе ФТН-и ҷузъи номиашон арабӣ аз эҷодиёти 

нависанда мисолҳоро таҳлил мекунем: 

Ба муллои камбағал, - гуфт ӯ, - касе илтифот намекунад, дар ин замонаи 

шум фазлу камол беқадр шудааст (Фирдавсӣ, с.17).  

       Дар ҷумлаи мазкур дуто ФТН бо ҷузъи номии арабӣ кор фармуда 

шудаанд: илтифот кардан ва беқадр шудан. Дар ФТН-и аввал калимаи 

илтифот ҷузъи номӣ аст, ки дар фарҳанг ба маънои “таваҷҷуҳ, 

эҳтиром, лутф” омадааст [188, с.476]. Ин вожа дар забони омиёнаи 

гуфтугӯӣ ва адабии хаттӣ серистеъмол мебошад. Бо мурури замон 

вожаи мазкур ва решаи он “лутф” дар забони тољикї  чунон ҳазм 

шудааст, ки соҳибони забон ба арабӣ будани баромади он эътибор 

намедиҳанд. Дар ФТН-и дуюми ҷумла вожаи беқадр ҷузъи номӣ аст, 

решааш қадр буда, ба он пешванди тоҷикии бе- ҳамроҳ гардидааст ва 

тавре ки дар боло ишорат кардем, яке аз воситаҳои тоҷикигардонии 

калима, яъне истифодаи калимасозӣ барои пурра ба забони мо ворид 

шудани ин вожа мусоидат кардааст. Дар фарҳанг вожаи қадр ба ду 

маъно оварда шудааст: 1) андоза, миқдор; 2) қимат, арзиш, ҳурмату 
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эътибор [188, с.684). Дар ҷумлаи боло вожаи қадр ба мазмуни дуюм 

омадааст. Мисоли дигар: 

Чун аз мансаб фуромад, якбора худро монанди мусофире, ки дуздон  

маркабашро ба ғорат бурда, дар биёбон пиёдааш гузошта бошанд, ҳис 

кард (Восеъ, с.3). 

      ФТН-и ба ғорат бурдан дар таркиби худ иқтибоси арабии ғорат 

дорад, ки дар фарҳанг чунин маънидод шудааст: тороҷ, яғмо, толон 

[189, с.654]. ФТН-и дуюми ҷумла ҳис кардан аст, ки ҷузъи номии он аз 

вожаи арабии ҳис мебошад, ки маънояш қобилияти дарк кардани 

таассуроти берунӣ; дарёфт мебошад [189, с.747]. Ин ду ФТН-ро 

истифода бурдани нависанда аз он хотир аст, ки ин ду ФТН дар 

забони тољикї  хеле маъмул буда, доираи муродифҳои тоҷикиашон – 

ба яғмо бурдан ва дарёфт карданро танг кардаанд. Боз як мисол аз 

эҷодиёти адиб: 

    Амлокдор арвоҳи падари маро бисёр ҳурмат мекардааст (Восеъ, с.18).  

     ФТН-и ҳурмат кардан дар забони тољикї  хеле маъмул буда, ҷомеа 

онро ҳамеша истифода мебарад. Ҷузъи номии ин ФТН калимаи 

ҳурмат арабӣ буда, маънояш иззат, эҳтиром, арҷмандӣ мебошад [189, 

с.759]. Бо вуҷуди мавҷуд будани муродифи тоҷикии ин ФТН – арҷ 

гузоштан, устод Сотим Улуғзода лозим донистааст, ки гунаи 

арабиашро истифода барад, чунки он ба забони зиндаи халқ ворид 

шудааст. Мисоли дигар: 

Восеъ ба хӯрдан шуруъ кард (Восеъ, с.21).  

      Ин ФТН низ дар забони адабӣ маъмул аст, гарчанде дар забони 

гуфтугӯӣ гунаи тоҷикии он, яъне сар кардан хеле паҳн шудааст. Ҷузъи 

номии ин ФТН вожаи арабӣ буда, маънои оғоз кардан, иқдом, ба коре 

дохил шудан, даромаданро дорад [189, с.606]. Як ҷумлаи дигар: 

Бақияи қӯшпулӣ, танобпулӣ, мирона, ноҳақона  ва ғайраро чӣ гуна бояд 

адо кард? (Восеъ, с.21). 
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     Вожаи арабии адо, ки дар таркиби ФТН-и адо кардан омадааст, хеле 

серистеъмол мебошад ва на танҳо дар забони меъёрии гуфтугӯӣ пурра 

ҳазм шудааст, балки ҳатто ба лаҳҷаҳои шимол роҳ ёфта, маъноҳои 

маҷозии мафтун шудан, нобуд шудан ва ғайраро ифода мекунад. ФТН-

и адо кардан дар фарҳанг ба шаш маъно омада, ҳамчун феъли таркибӣ 

ба итмом расидан, тамом шудан-ро мефаҳмонад [188, с.41]. 

     ФТН-и дигар, ки ҷузъи номиаш арабӣ аст, тааммул кардан 

мебошад. Дар замони мо ин ФТН камтар истифода мегардад, ҳол он 

ки дар давраи ҳаёт ва фаъолияти устод Сотим Улуғзода ва пеш аз он 

ҳам ин ФТН маъмул буд. Дар фарҳанг тааммул ҳамчун саъю кӯшиш, 

ғайрат маънидод шудааст. Мисол: 

      Исфароинӣ тааммул кард ва аз Фирдавсӣ пурсид...(Фирдавсӣ, с.97). 

Устод Сотим Улузода ин ФТН-и тааммул карданро ба маънои ҷуръат 

кардан (ғайрат карда пурсидан) истифода бурдааст. 

     Албатта, дар насри бадеии адиб баъзе ФТН-и ҷузъи номиашон 

арабӣ истифода шудаанд, ки ҳоло қариб аз истифода баромадаанд. Ба 

монанди: 

... боз нӯҳ нафар бандӣ аз зиндон озод шуданд: мо тафаҳҳус кардем, эшон 

ё бегуноҳ, ё ки гуноҳашон андак будааст, ҳамаро бахшидем 

(Фирдавсӣ,67). 

ФТН-и тафаҳҳус кардан маънои тафтиш кардан, ҷустуҷӯ кардан, 

кофтуков карданро дорад [189, с.340]. 

Мисоли дигар: 

    Шоири киромӣ маҷусони бадкешро тамдеҳ карда, эшонро соҳибдилу 

соҳибфазлу соҳибкамол хонда ва ба баъзе ҳатто ақлу ҳуши мубадонро 

нисбат додаанд... (Фирдавсӣ, с.28). 

     ФТН-и тамдеҳ кардан дар замони мо камистеъмол буда, ҷузъи 

номии он дар фарҳанг ба маънои мадҳ ва сано омадааст [189, с.316]. 

Мисоли дигар: 
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Ӯро фақат пешхидмати ҷавонаш Абдулло мушояат мекард (Фирдавсӣ, 

с.75).  

   ФТН-и ҷузъи номиаш арабии мушояат кардан низ ҳоло камистеъмол 

буда, ба маънои гусел кардан ва пайравӣ кардан далолат мекунад [188, 

с.788]. Дар ҷумлаи мазкур ин ФТН ба маънои гусел кардан истифода 

шудааст. 

    Боз як мисоли дигар бо ҷузъи арабии камистеъмол дар ФТН: 

Ҳар сеяшон  халтапалави бо гӯшти мурғ ва дорувор пухташударо 

тановул карданд (Фирдавсӣ,18). 

Нишастанд, наҳории аз ҳавлии дарун расидаро бо ҳам тановул карданд 

(Фирдавсӣ, с.64). 

    …дар ягон ошхонаи соҳили рӯд дам гирифта, ҳатман аз ин ду хӯриши 

лазиз тановул мекарданду сипас қаҳва нӯшида боз сайругашташонро 

давом медоданд (Фирдавсӣ, с.81). 

ФТН-и тановул кардан ҷузъи номиаш арабӣ буда, дар фарҳанг ба ду 

маъно омадааст: 1) фаро гирифтан; бардоштан, ба зимма гирифтан, 

дахл кардан ба чизе; 2) маънои маҷ. хӯрдан, ошомидан [189, с.323]. 

Дар ҳар се ҷумлаҳои овардашуда ФТН-и тановул кардан ба маънои 

маҷозӣ омадааст ва имрӯз ба маънои аслии худ тамоман истифода 

намешавад. 

    Дар баъзе ФТН-и ҷузъи номиашон арабӣ калимаҳои аз ҷиҳати сохт 

мураккабе истифода шудаанд, ки як решаашон арабӣ ва решаи 

дуюмашон тоҷикӣ мебошад ва чунин ФТН-ро мо дар эҷодиёти адиб 

дарёфт намудем: алоқаманд кардан, айбдор кардан, барқарор кардан, 

беҳурматӣ кардан, бевафоӣ кардан, имоматӣ кардан, нимтабассум 

кардан, нусхабардорӣ кардан, хасисӣ кардан, ҳозирҷавобӣ карданва 

монанди инҳо. Мисолҳо: 

Фирдавсӣ бо вай унс гирифт, гӯё ки дубора рафоқати айёми ҷавонии 

дуяшон барқарор гардид (Фирдавсӣ, с.19); 
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Аммо толеъ ба Дақиқӣ бевафоӣ карду вай ногаҳон ба дасти ғуломаш 

кушта гардид (Фирдавсӣ,60); 

Оре, ба таҳсину офарин ҳеҷ кас  хасисӣ намекунад (Фирдавсӣ, с.72); 

      Ҷавон даст бар сина ниҳода сӯи Фирдавсӣ нимтаъзиме кард 

(Фирдавсӣ, с.79). 

      Оё баъд аз куштанаш хабардор шудӣ? - савол дод Миршаб 

(Восеъ,125). 

     Феълҳои барқарор гардидан, бевафоӣ кардан, хасисӣ кардан вандҳои 

(аффиксҳои) тоҷикии бар-, бе-, -ӣ қабул карда, ба қонуну қоидаҳои 

забони тољикї  мутобиқ гаштаанд. ФТН-и нимтаъзим кардан, хабардор 

шудан аз ду реша таркиб ёфта, яке аз онҳо вожаи арабӣ ва дигарашон 

тоҷикӣ мебошанд. 

       Ҳамин тавр, дар эҷодиёти адиби шинохтаи тоҷик устод Сотим 

Улуғзода ФТН бо ҷузъи номии арабӣ хеле зиёд ва фаъолона корбаст 

гардидааст. Қариб ҳамаи ФТН-и иқтибосии арабӣ вожаҳое мебошанд, 

ки дар забони тољикї  мавқеи устувор дошта, то ҳол дар нутқи шифоҳӣ 

ва хаттӣ истифода мешаванд. Миқдори ками вожаҳои арабии 

камистеъмол дар ФТН-и асарҳои нависанда тақозои замонаи зисти 

адиб буда, ҳоло душворфаҳм ва тафсирталаб гардидаанд. Аксари 

ФТН-и иқтибосии арабӣ ба қонуну қоидаҳои грамматикаи забони 

тољикї  мутобиқ гардида, дар ФТН-и насри бадеии адиб тавассути 

унсурҳои калимасози тоҷикӣ тавъам омадаанд. 

    Ҷузъи номии иқтибосии туркиву ӯзбекӣ. Истилоҳи “иқтибосҳои 

туркиву ӯзбекӣ” дар замони муосир аз ҷониби баъзе забоншиносони 

тоҷик таҷдиди  назар гардида, ҳамчун калимаҳои “иқтибоси туркиву 

муғулӣ” ёдовар ва асоснок карда мешавад. Аз ҷумла вожашиноси 

шинохтаи тоҷик Ҳ. Маҷидов чунин ибрози ақида кардааст: “Ба назари 

мо, дар ифодаи ин гурӯҳи калимаҳо қабули танҳо истилоҳи иқтибосҳои 

туркиву муғулӣ мувофиқи мақсад аст, зеро ки он ба умумияти 
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таърихии ин забонҳо далолат карда, маҷмуи калимаҳои аз онҳо 

воридшударо ба пуррагӣ дар бар гирифта метавонад” [78,108]. 

       Таърихи муносибатҳои маънавию ахлоқӣ ва иҷтимоии қавмҳои 

тоҷик ва турк аз қадимулайём маншаъ мегирад. Ба забони тољикї  

дохил шудани унсурҳои забони туркиву ӯзбекӣ тӯли қарнҳои зиёд 

идома меёфт. Сабаби ин гуна алоқаи зич доштани забони мо бо забони 

туркиву ӯзбекӣ на танҳо дар воқеаҳои таърихӣ, балки муносибати 

ҳамсоягӣ ва хешутаборӣ доштани тоҷикону ӯзбекон ниҳон аст. 

“Калимаҳои забонҳои туркӣ дар сарчашмаҳои адабӣ ва таърихии асри 

Х1 ва ҳатто хеле пештар аз он низ мушоҳида мешаванд. Маълум 

мешавад, ки ин процесс хеле барвақт сар шуда, дар натиҷаи инкишофи 

муносибатҳои минбаъдаи халқҳоямон боз ҳам қувват гирифта 

будааст” [46, с.41]. Барои раванди додугирифти вожаҳо дар забонҳои 

тоҷикӣ ва ӯзбекӣ истилоҳоти соҳаи хешутаборӣ, номи як қатор ашё ва 

ҳодисаҳое, ки ба ҳаёти маишии ин ду халқ вобастаанд, номи баъзе 

аъзои бадан, ки то даврони истиқлолият дар кишвари мо роиҷ буданд 

ва ҳанӯз ҳам бархе аз онҳо дар шеваҳои тоҷикон истифода мешаванд, 

мисол шуда метавонанд [111, с.2014]. Калимаҳои иқтибосии туркиву 

ӯзбекӣ ба ташаккул ёфтани ФТН низ таъсир расонда, имрӯз дар нутқи 

омиёна бештар ва дар забони адабӣ камтар дида мешаванд. Мисол, 

ҷузъҳои номии туркиву ӯзбекӣ дар таркиби ФТН-и зерин ба назар 

мерасанд: қарсақ задан, қизиқӣ кардан, қучоқ гирифтан, қамчин задан, 

қайчӣ задан, тӯй кардан, тӯй шудан, бой гардидан, қаймоқ бастан, қош 

кашидан, қатиқ хобондан ва ғ.  

     Бояд гуфт, ки пас аз соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон тамоили 

аз иқтибосҳои гунаи тоҷикидошта парҳез намудан оғоз ёфт. Дар ин 

раванд ағлаби калимаҳои иқтибосӣ бо муодилҳои тоҷикиашон иваз 

карда шуданд ва иқтибосҳои туркиву ӯзбекӣ низ аз ин ҷумла истисно 

нестанд. 
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     Дар эҷодиёти Сотим Улуғзода ФТН-и ҷузъи номиашон туркиву 

ӯзбекӣ кам таҳлилу баррасӣ шуданд, ки овардан ва таҳлили мисолҳо 

бо онҳо мувофиқи мақсад аст: 

Бой ӯро ба қамчин мезад, аз мӯяш гирифта кашола мекард... (Восеъ, с.5); 

Пагоҳии барвақт бародари ӯ - Мирзоҳамдам аспи таллони Нуралиро 

савор шуда ва як аспи тӯруқи дигарро етак кардарасида омад (Пири 

ҳакимони машриқзамин,16). 

      Дар ФТН-и қамчин задан ҷузъи номии туркии қамчин истифода 

шудааст. Ин вожа дар фарҳанг дар шакли қамчин // қамчӣ омада, 

ҳамчун тозиёна, олати аспронӣ маънидод шудааст. Гунаи тоҷикии ин 

феъл тозиёна задан мебошад ва нависанда гунаи туркии қамчин 

заданро, ба фикри мо, маҳз ба хотири серистеъмол буданаш кор 

фармудааст. Ҳамин фикрро доир ба ФТН-и ҷузъи номиаш туркии етак 

ҳам нисбат додан мумкин аст. 

    Новобаста аз он, ки ҷузъҳои номии туркиву ӯзбекӣ дар ФТН-и 

асарҳои устод Сотим Улуғзода кам ба чашм расиданд, вожаҳои туркӣ 

дар матни асарҳо ба миқдори муайян берун аз таркиби ФТН дида 

мешаванд. Ба монанди: қушбегӣ, қаровул, чаққидан, тӯруқ, чаққон, 

бойзан, бойбача ва ғайра. 

      Ҳамин тариқ, дар ФТН-и насри бадеии Сотим  Улуғзода 

иқтибосҳои туркиву ӯзбекӣ хеле кам истифода бурда шудаанд. Дар 

баробари ин, иқтибосҳои туркиву ӯзбекӣ берун аз таркиби ФТН 

мушоҳида мешаванд, ки ин раванд низ тақозои замони ҳаёт ва 

фаъолияти устод буда, аз дӯстиву ҳамсоягӣ ва муносибатҳои 

хешутабории халқҳои тоҷику ӯзбек шаҳодат медиҳад.   

    Ҷузъи номии иқтибосии русиву аврупоӣ. Пас аз ҳамроҳшавии Осиёи 

Миёна ба Империяи Россия вожаҳои иқтибосии русӣ ба таркиби 

луғавии забони тољикї  мунтазам ворид шудан гирифтанд. Дар 

ибтидои асри ХХ вожаҳои русиву аврупоӣ хеле зиёд шуда, раванди 

тараққиёти илму техникаро инъикос мекарданд. Бояд гуфт, ки дар 
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баробари дар нутқи шифоҳӣ истифода гардидани ин иқтибосот, 

калимаҳои русиву аврупоӣ дар назму насри адабиёти тоҷик низ васеъ 

истеъмол мегардиданд. Забоншинос Ҳ.Маҷидов раванди 

иқтибосшавии калимаҳои русиву аврупоиро чунин шарҳ додааст: “Дар 

ибтидо онҳо дар муҳовара – забони зиндаи мардум ба кор бурда 

мешуданд, баъдан тавассути асарҳои адибони ҷудогона ба забони 

адабии хаттӣ низ ворид шудан мегиранд” [78; 115]. Ҳанӯз дар нимаи 

дуюми асри ХIХ истифодаи иқтибосҳои русӣ дар осори мутафаккирон 

ва равшанфикрон Аҳмади Дониш, Савдо, Тошхоҷаи Асирӣ, Садри 

Зиё, Садриддин Айнӣ ва дигарон маъмул гашт. Ҳамасрони устод 

Сотим Улуғзода, ба монанди Нақибхони Туғрал, Пайрав Сулаймонӣ, 

Мирзо Сироҷ, Баҳриддин Азизӣ, Ҷалол Икромӣ ва дигарон низ дар 

раванди иқтибосоти русиву аврупоиро истифода бурдан саҳмгузор 

шуданд.  

      Забоншиноси тоҷик С.Ҳоҷиев забони адабии тоҷикро дар ибтидои 

асри ХХ омӯхта, дар асоси маводи “Туҳафи аҳли Бухоро”-и 

Мирзосироҷи Ҳаким [152, с.1987] иқтибосоти русиву аврупоии асарро 

ба чунин гурӯҳҳои маъноӣ ҷудо кардааст ва ин гурӯҳбандиро метавон 

нисбат ба насри бадеии нависандагони дигари тоҷики он давра татбиқ 

кард: 

1) Номҳои воҳидҳои пул, ченак, андоза, вақт: рубл, доллар, 

метр, сантиметр, килограмм, сутка, минут ва ғ.; 

2) Калимаҳои ифодакунандаи мафҳумҳои маъмурӣ-идоракунӣ 

ва рутбаҳои ҳарбӣ: император, политсия, генерал, пристав, комиссар, 

суд, агент ва ғ.; 

3) Калимаҳое, ки ба корҳои тиҷорат, корхонаҳо ва 

муассисаҳои молия алоқаманд мебошанд: биржа, багаж, аванс, банк, 

склад, квитансия, артел ва ғ.; 
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4) Калимаҳои ба саноат, нақлиёт ва алоқа тааллуқдошта: 

автомобил, коляска, вагон, пароход, лодка, трамвай, стансия, телефон 

ва ғ.; 

5)  Калимаҳои ифодакунандаи номи ашёҳои рӯзғор: стакан, 

шапка, стул, лампа, галош, одеяло, бочка ва ғ.; 

6) Калимаҳое, ки бо ҳаёти фарҳангиву маишӣ алоқаманданд: 

клуб, телеграф, театр, сирк, зал, парк, музей, газета ва ғ.; 

7) Калимаҳои ифодакунандаи мафҳумҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ: 

револютсия, партия, политика, парламент, дума ва ғ.; 

8) Калимаҳои ифодакунандаи соҳаҳои гуногуни ҳаёт: доктор, 

копия, рапорт, роман ва ғ. [152, с.72]. 

      Бояд гуфт, ки аксари ин калимаҳо бо талаффузи тоҷикӣ истифода 

мешуданд: телефун (телефон), истакон (стакан), кифтанса 

(квитанция), бирҷа (биржа), бағоч (багаж), искалот (склад), 

импиратур (император) ва ғ. 

     Дар таркиби ФТН истифода шудани иқтибосоти русиву аврупоӣ 

дар насри бадеии адибони тоҷик дар давраҳои гуногун нисбатан кам 

дида мешавад. Зимни таҳлили ФТН-и насри бадеии Сотим  Улуғзода 

мо чунин мисолро пайдо кардем, ки ҷузъи номиаш иқтибоси русиву 

аврупоӣ мебошад:  

Вай шаб дар меҳмонхона ҷойгир шуд ва аз ҳамон ҷо ба колхози худаш 

телефон кард (Пири ҳакимони машриқзамин, с.9); Ба колхозат 

телефон кун, - фармуд вай (Пири ҳакимони машриқзамин, с.33); Аввал 

ту ба он ҷо вакили райком шуда меравӣ (Пири ҳакимони 

машриқзамин,14); Акнун вай дар Навобод парторг намешавад? (Пири 

ҳакимони машриқзамин, с.33). 

     Тавре ки мебинем, дар ФТН-и телефон кардан, вакили райком 

шудан, парторг нашудан ҷузъи номиашон – телефон, райком, парторг 

вожаҳои русиву аврупоӣ мебошанд. Бо вуҷуди кам будани миқдори 

ФТН-и ҷузъи номиашон иқтибосии русиву аврупоӣ, берун аз таркиби 
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ФТН дар асарҳои нависанда ин гуна вожаҳои иқтибосӣ хеле зиёд дида 

мешаванд: стол, стул, райком, каравот, колхоз, бригадир, кампал, 

инженер-гидротехник, вакили партия ва ғ. Шумораи бештарини чунин 

вожаҳои иқтибосӣ дар романи “Навобод” ба назар мерасад, ки инро 

мавзӯи асар тақозо мекунад. Масалан танҳо вожаи колхоз дар 

мисолҳои баррасинамудаамон 25 маротиба таҳлилу баррасӣ шуд. 

Ҳамин тариқ, мисолҳои таҳлилшуда аз  насри бадеии устод 

СотимУлуғзода моро ба чунин хулоса оварданд, ки дар ФТН-и ин 

асарҳо иқтибосҳои русиву аврупоӣ нисбатан кам ба назар мерасанд. 

Дар баробари ин иқтибосҳои русиву аврупоӣ берун аз таркиби ФТН 

зиёд мушоҳида мешаванд, ки сабаби ин хел фаъолона аз онҳо 

истифода бурдани устод вобаста ба мавзӯи насри бадеии адиб 

(масалан, романи “Навобод”) мебошад. Воқеан, ташкил шудани 

колхозу совхозҳо, обрӯ ва нуфузи ҳизбӣ, райкомҳо ва обкомҳо ва 

умуман пешравии низоми сотсиалистӣ боиси дар эҷодиёти адиб 

инъикос гардидани ин раванд ва зимни он истифода гардидани 

иқтибосҳои русиву аврупоӣ гардид. 

 

 

 

                                          Хулосаи боби дувум 

Аз таҳлили лексикию маъноии ФТН  дар насри бадеии Сотим 

Улуғзода аён гашт, ки ФТН  шакли аз ҳама мураккаби феълҳо 

мебошанд ва дар забоншиносии муосир доир ба таҳқиқи ин феълҳо 

фикру ақидаҳои ҷолиб ба назар мерасанд. Баррасии ФТН  дар насри 

бадеии адиб моро ба чунин натиҷаҳо овард: 

- сермаъноии ФТН аз васеъшавии маънои луғавӣ ва грамматикии ҳам 

ҷузъи номӣ, ҳам ҷузъи  феълии ФТН вобаста аст. Ҳар ду ҷузъ дар 

сохтани ФТН-и сермаъно фаъоланд, ки инро мисолҳо аз  насри бадеии 

устод СотимУлуғзода собит месозанд; 
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- дар насри бадеии нависанда  ФТН-е, ки ҷузъҳои номӣ ва феълиашон 

хусусиятҳои муродифиро зоҳир мекунанд, зиёд дида мешаванд. Адиб 

онҳоро бамавқеъ ва бамаврид корбаст кардааст; 

- дар насри бадеии адиб намунаи мутазодҳои луғавӣ ва грамматикӣ 

дида мешаванд, ки мазмуни матнро обуранги бадеӣ мебахшанд. Дар 

насри бадеии нависанда  намунаҳо бо мутазодҳои луғавӣ ва 

грамматикӣ дида мешаванд; 

- доир ба ҳамгуншавии ФТН баррасии мисолҳо аз насри бадеии 

нависанда нишон дод, ки ҷузъи номии ФТН аз ҷузъи феълии он дида 

зиёдтар ҳамгун мешавад. На ҳамаи ҷузъҳои феълӣ хусусияти 

ҳамгуншавӣ пайдо карда метавонанд (масалан, кардан, шудан, 

намудан, гардидан / гаштан); 

- истифода шудани ҳодисаҳои забонӣ дар насри бадеии адиб аз ҳусни 

баён ва фасоҳати забони осори ӯ шаҳодат медиҳад. Устод Сотим 

Улуғзода аз усули лексикию маъноии калимасозии феъл фаровон ва 

моҳирона истифода мебарад; 

- таҳлили ФТН-и аслӣ ва маҷозии насри бадеии адиб собит месозад, ки 

ФТН-и аслӣ воқеияти атрофро инъикос мегардонандва ФТН-и маҷозӣ 

барои пуртаъсир ва равшан гардондани мақсаду мароми нависанда 

хизмат мекунанд; 

- барои фаҳмидани маънои маҷозии феълҳо аз хонанда захираи бойи 

луғавӣ талаб карда мешавад ва ин ҳадаф бо роҳи омӯхтани осори 

классикӣ ва муосир ба даст меояд; 

- ҷолиби диққат аст, ки дар насри бадеии адиб миқдори муайяни ФТН-

е истифода шудаанд, ки маҳсули эҷоди худи нависанда ҳастанд; 

- дар таркиби баъзе ҷумлаҳо ҳам ФТН-и аслӣ ва ҳам маҷозӣ корбаст 

шудаанд, ки барои дарки маънӣ ва матлаби нависанда мусоидат 

мекунанд; 

- дар насри бадеии адиб баъзе ФТН-и маҷозие истифода шудаанд, ки 

дар хусуси маънои маҷозиашон фарҳангҳо маълумот наовардаанд. 
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Сохта шудани чунин ФТН-и маҷозӣ аз маҳорати баланди нависанда 

дарак медиҳад.  

- дар фасли сеюми боби мазкур ФТН-и серистеъмол ва камистеъмол 

мавриди тадқиқ қарор гирифтанд, ки натиҷагириаш чунин аст: 

- ҷузъҳои феълии кардан, намудан, шудан ва задан серистеъмолтарин 

ҷузъҳои феълии ФТН мебошанд; 

- ҷузъҳои феълии гирифтан, додан, ёфтан ва доштан низ ФТН-и 

серистеъмол ҳосил карда, дар маънӣ ва шаклсозии ФТН ҷойи дуюмро 

ишғол мекунанд; 

- ҷузъҳои феълии рафтан, андохтан, дӯхтан, бастан, кашидан, ки бо 

миқдори ками исмҳо ФТН месозанд ва аз ин рӯ ФТН-и мазкур 

камистеъмоланд, дар насри бадеии адиб ба нудрат ба чашм расиданд; 

- новобаста аз он ки ҷузъи феълии кашидан  дар Грамматикаи забони 

адабии тоҷикӣ камистеъмол номида шудааст, аз таҳлили ФТН-е, ки 

дар насри бадеии адиб аз тарафи мо таҳлил карда шуданд, маълум 

шуд, ки ин ҷузъи феълӣ серистеъмол аст; 

- ҷузъи феълии кандан, ки ФТН-и камшуморро аз қабили дил кандан, 

ҷон кандан месозад, хеле камистеъмол буда, дар асарҳои устод Сотим 

Улуғзода ба чашм нарасид;  

- таҳлилу баррасии ФТН-и зиёд бо ҷузъи номии аслан тоҷикӣ ва 

иқтибосӣ нишон дод, ки дар насри бадеии адиб ҳам ФТН-и аслан 

тоҷикӣ ва ҳам ФТН-и ҷузъи номиашон иқтибосӣ мавриди истифода 

қарор дода шудаанд; 

- ФТН-и ҷузъҳои номиашон аслан тоҷикӣ қисми калон ва назарраси 

ФТН-ро ташкил дода, аз имконоти васеи забони ноби тоҷикӣ дарак 

медиҳанд ва баёнгари захираи бойи луғавии забони муаллиф 

мебошанд; 

- дар насри бадеии адиб ФТН-и ҷузъи номиашон арабӣ, туркиву ӯзбекӣ 

ва русиву аврупоӣ корбаст гардидаанд ва қариб ҳамаи ФТН-и 
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иқтибосии арабӣ вожаҳое мебошанд, ки дар забони тољикї  мавқеи 

устувор доранд; 

- дар асарҳои нависанда истифода шудани ФТН-и иқтибосии арабие, 

ки ба гурӯҳи ФТН-и камистеъмол дохил мешаванд, тақозои замонаи 

зисти адиб буда, ҳоло душворфаҳм ва тафсирталаб гардидаанд;  

- аксари ФТН-и иқтибосии арабӣ ба қонуну қоидаҳои грамматикаи 

забони тољикї  мутобиқ гардида, дар ФТН-и насри бадеии адиб 

тавассути унсурҳои калимасози тоҷикӣ тавъам омадаанд; 

- иқтибосҳои туркиву ӯзбекӣ дар ФТН-и насри бадеии адиб хеле кам 

таҳлилу баррасӣ шуданд ва берун аз таркиби ФТН зиёд мушоҳида 

мешаванд; 

- дар ФТН-и ин асарҳо иқтибосҳои русиву аврупоӣ нисбатан кам буда, 

берун аз таркиби ФТН зиёд мушоҳида мешаванд. Сабаби ин раванд 

дар фасли 2.4-и боби мазкур муфассал баён гардидааст. 
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ХУЛОСА 

Дар боби аввали рисола, ки «Хусусиятҳои сарфии ФТН  дар насри 

бадеии Сотим  Улуғзода” номгузорӣ шудааст, пеш аз ҳама, сатҳи 

омӯзиш ва доираи тадқиқи феълҳои забони тоҷикӣ, аз ҷумла ФТН  

баррасӣ шудааст. Муҳаққиқони соҳаи забоншиносӣ ФТН-ро қисми 

калон ва муҳими низоми феълии забони тољикї  донистаанд. Аз 

тадқиқоти забоншиносон маълум мешавад, ки дар аввал феълҳои 

таркибӣ ба намудҳои номиву феълӣ ҷудо карда намешуданд. Бо 

мурури замон дар грамматикаи забони тољикї  таснифоти сохториву 

маъноии феълҳо гузаронида шуд ва ба ҳукми анъана даромад. Дар 

тадқиқи феъл забоншиносони тоҷик Ш.Ниёзӣ, А.З.Розенфелд, 

В.С.Расторгуева, Н.Маъсумӣ, Б.Сиёев, Т.Бердиева ва С.Ҳалимиён 

хизмати арзанда кардаанд. Олимон феълҳои таркибиро ба ду намуд 

тасниф карда, хусусиятҳои сарфии феълҳои таркибии   номиро аниқ 

карданд; 

1.Ҷузъи номии ФТН чунин ҳиссаҳои нутқ, ба монанди исм, сифат, 

таъбирҳое, ки аз такрори бевоситаи исм иборатанд, таркибҳои номӣ, 

шумора, зарф, баъзе шаклҳои феъли ҳолу сифати феълӣ,  калимаҳои 

тақлидӣ шуда метавонанд. Дар ин вазифа исм яке аз ҳиссаҳои 

сермаҳсултарини нутқ мебошад. Дар сохторбандии ФТН  исмҳои беҷон, 

ғайришахс, ҷинс, маънӣ зиёдтар кор фармуда мешаванд ва мисолҳо аз 

эҷодиёти адиб низ инро тасдиқ месозанд. Дар ФТН-и насри бадеии 

адиб феълҳои таркибии    ҷузъи номиашон бо исмҳои кулл ва ҷузъ 

ифодашуда хеле зиёд ба чашм расиданд. Ҳангоми таҳлили феълҳои 

таркибии    номие, ки ҷузъи номиашон бо исм ифода шудааст, исмҳои 

танҳо хеле серистеъмол буда, исмҳои ҷамъ камтар мушоҳида шуданд. 

Исмҳои фақат шакли танҳо дошта дар ташкилёбии ФТН  фаъоланд ва 

дар насри бадеии нависанда  зиёд корбаст шудаанд, дар баробари ин 

исмҳои ҷомеъ дар ФТН  кор фармуда намешаванд. Дар ФТН -и насри 

бадеии нависанда исмҳое, ки аз ҷиҳати маъно миқдори ҷуфтро ифода 
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мекунанд, зиёданд. Инчунин ҷузъи номии бо исмҳои аз феъл сохташуда 

дар ФТН  ниҳоят зиёданд ва адиб аз онҳо хеле моҳирона истифода 

бурдааст; 

2.Дигар ҳиссаи нутқе, ки дар ташаккули ФТН  фаъол аст, сифат 

мебошад, ки Сотим Улуғзода аз онҳо зиёд истифода бурдааст. Дар 

натиҷаи таҳлил маълум гашт, ки сифатҳои аслӣ дар ташкил додани 

феълҳои таркибӣ фаъол буда, сифатҳои нисбӣ ин вазифаро иҷро карда 

наметавонанд. Ҳиссаҳои дигари нутқ – шумора, зарф ва баъзе шаклҳои 

феъли ҳолу сифати феълӣ, ки як андоза тобиши исмӣ ё сифатӣ пайдо 

кардаанд, низ ҷузъи номии ФТН  мешаванд, вале каммаҳсуланд. Дар 

насри бадеии нависанда чунин мисолҳо як миқдор дида шуданд; 

3.феълҳои таркибии    номие, ки аз пешоянд+исм+феъл сохта мешаванд, 

хеле сермаҳсул буда, дар насри бадеии Сотим Улуғзода ин гуна феълҳо 

фаровон мебошанд. Дар эҷодиёти адиби мумтоз ФТН -и ҷузъи 

номиашон калимаҳои тақлидӣ мушоҳида шуданд, ки онҳо аз эҳсоснокӣ 

ва пуробуранг будани тарзи баёни ӯ шаҳодат медиҳанд; 

4.Ҷузъи номии феълҳои таркибиро аз ҷиҳати сохтор ба сода, сохта, 

мураккаб, таркибӣ, омехта ва чида тасниф кардан мумкин аст. Дар 

эҷодиёти нависанда доир ба ҳар як навъи сохти ҷузъи номии феълҳои 

таркибӣ мисолҳои боэътимод мавҷуданд ва дар рисола таҳлил карда 

шуданд. Ҷузъи номии баъзе ФТН -и насри бадеии адиб чунин 

аломатҳои грамматикӣ қабул кардаанд: пасвандҳои ҷамъбандии – ҳо, – 

он (–гон, – ён, – вон), артикли номуайянии -е, дараҷаҳои сифат, 

бандакҷонишинҳои соҳибӣ;  

5.Аз таҳлили ФТН -и насри бадеии адиб бармеояд, ки дар ҳолатҳои 

муайян дар таркиби онҳо калимаю ибораҳое вомехӯранд, ки вазифаи 

муайянкунанда, пуркунанда ва ҳолро иҷро мекунанд ва ин ба маънои 

феъл ҳусну фасоҳат мебахшад. Як хусусияти ФТН  дар ҷумла аз 

ҳамдигар дур воқеъ шудани ҷузъҳои он мебошад ва инро мисолҳо аз 

насри бадеии адиб нишон медиҳанд; 
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6.Ҷузъҳои феълии ФТН  дар эҷодиёти устод Сотим Улуғзода ба 

миқдори 25-то корбаст шудаанд. Бо ин ҷузъҳои феълӣ нависанда 

миқдори зиёди ФТН-ро истифода кардааст. Маълум шуд, ки баъзе 

феълҳои ёридиҳанда сермаҳсул буда, ФТН -и зиёдеро ташкил 

медиҳанд, баъзеи дигарашон нисбатан каммаҳсул мебошанд. Он 

ҷузъҳои каммаҳсули феълие, ки дар адабиёти илмӣ ҳамчун феълҳои 

бемаҳсул зикр шудаанд, ба шарофати қалами устод сермаҳсул 

гардидаанд ва исботи инро аз мисолҳои насри бадеии адиб дарк 

кардан мумкин аст; 

7.Дар боби дуюми тадқиқоти диссертатсионии мазкур, ки ба таҳлили 

лексикию маъноии ФТН  дар насри бадеии Сотим Улуғзода бахшида 

шудааст, шакли аз ҳама мураккаби феълҳо будани ФТН  маълум 

мешавад. Аз мазмуну муҳтавои фасли якуми боби дуюм аён мегардад, 

ки сермаъноии ФТН  аз васеъшавии маънои луғавӣ ва грамматикии ҳар 

ду ҷузъи ФТН  вобастагӣ дорад. Ҳам ҷузъи номӣ ва ҳам ҷузъи феълӣ 

дар сохтани ФТН -и сермаъно фаъолона иштирок мекунанд, ки инро 

мисолҳо аз насри бадеии адиб инъикос мекунанд; 

8.Дар насри бадеии нависанда  ФТН  ва муродифҳои онҳо бамаврид ва 

бамавқеъ корбаст шудаанд. Инчунин дар онҳо мутазодҳои луғавӣ ва 

грамматикии ФТН  васеъ истифода шудаанд ва ба мазмуни матн 

обуранги бадеӣ мебахшанд; 

9.Дар хусуси ҳамгуншавии ФТН  аз таҳлилу баррасии мисолҳо аз насри 

бадеии нависанда чунин хулоса бармеояд, ки ҷузъи номии ФТН  

нисбат ба ҷузъи феълии он бисёртар ҳамгун мешавад. Аммо дар 

баробари ин ҷузъҳои феълии кардан, шудан, намудан, гардидан / 

гаштан хусусияти ҳамгуншавӣ пайдо карда наметавонанд; 

10.Корбасти ФТН -и аслӣ ва маҷозӣ дар эҷодиёти нависанда далели 

ҳусни баён ва фасоҳати забони насри бадеии адиб мебошанд. Дар ин 

осор ФТН -и аслӣ ва маҷозӣ хеле зиёд истифода шудаанд. феълҳои 

таркибии    аслӣ воқеияти атрофро ба таври объективӣ инъикос 
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мегардонанд, феълҳои таркибии    маҷозӣ бошанд онро бо тахайюли 

эҷодӣ пуртаъсир ва равшан ифода мекунанд. Як фазилати назарраси 

эҷодиёти адиб дар он аст, ки миқдори муайяни ФТН   маҳсули эҷоди 

худи нависанда мебошанд. Дар насри бадеии адиб баъзе ФТН -и 

маҷозие истифода шудаанд, ки маънои маҷозии онҳо дар фарҳангҳо 

шарҳ дода нашудааст. Аз ин ҷо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

чунин ФТН -и маҷозӣ ба қалами худи ӯ тааллуқ доранд; 

11.Серистеъмолтарин ҷузъҳои феълии ФТН  кардан, шудан ва задан 

мебошанд. Ҷузъҳои феълии гирифтан, додан, ёфтан ва доштан низ 

ФТН -и серистеъмол ҳосил карда, дар маънӣ ва шаклсозии ФТН  ҷойи 

дуюмро ишғол мекунанд. Ҷузъҳои феълии рафтан, андохтан, дӯхтан, 

бастан, кашидан бо исмҳои начандон зиёд ФТН  месозанд ва 

камистеъмоланд, онҳо дар насри бадеии адиб кам дида мешаванд. 

Гарчанд ҷузъи феълии кашидан дар “Грамматикаи забони адабии 

тоҷикӣ” камистеъмол номида шудааст, аз таҳлили феълҳои таркибии    

номие, ки дар насри бадеии адиб мавҷуданд, равшан гашт, ки 

нависанда ин ҷузъи феълиро серистеъмол гардони дааст; 

     12. Таҳлили феълҳои таркибии    ҷузъи номиашон аслан тоҷикӣ ва 

иқтибосӣ нишон дод, ки дар насри бадеии адиб ҳар ду намуди феълҳо 

мавриди истифода қарор дода шудаанд. Қисми зиёди ФТН-ро феълҳои 

таркибии    ҷузъи номиашон аслан тоҷикӣ ташкил додаанд, ки ин аз 

захираи бойи луғавии забони нависанда шаҳодат медиҳад. Адиб дар 

эҷодиёти худ феълҳои таркибии    ҷузъи номиашон арабӣ, туркиву 

ӯзбекӣ ва русиву аврупоиро корбаст намудааст. ФТН -и иқтибосии 

арабӣ феълҳое мебошанд, ки дар забони тољикї  мавқеи устувор 

доранд ва дар насри бадеии адиб низ мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Як қатор феълҳои таркибии    ҷузъи номиашон арабӣ, ки 

дар асарҳои нависанда истифода шудаанд, душворфаҳм ва 

тафсирталаб мебошанд, аммо дар замони нависанда ин феълҳо маъмул 

буданд. Қисми зиёди феълҳои таркибии    ҷузъи номиашон арабӣ ба 
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қонуну қоидаҳои грамматикаи забони тољикї  мутобиқ гардидаанд ва 

дар насри бадеии адиб низ ба воситаи унсурҳои калимасози тоҷикӣ 

истифода шудаанд. Иқтибосҳои туркиву ӯзбекӣ дар насри бадеии адиб 

бисёр ба назар мерасанд, вале дар таркиби ФТН  хеле каманд. Ин 

ҳодиса ба иқтибосҳои русиву аврупоӣ низ хос аст; 

       Дар маҷмуъ ФТН -и дар насри бадеии адиб истифодашуда 

воқеияти гирду атрофро пуробуранг ва образнок ифода мекунанд ва 

барои ҳалли ҳадафҳои дар назди худ гузоштаи нависанда хизмат 

мекунанд. Феълҳои баррасишудаи насри бадеии нависанда аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки ба адиб сабки махсуси ифода кардани фикр хос 

аст. ФТН  дар раванди ҷаззоб гардондани забони асарҳои нависанда 

нақши бузург бозида, тарзи баёни устод Сотим Улуғзодаро 

таъсирбахш ва хотирмон гардондаанд. 
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Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ 

1.Хулосаҳо ва натиҷагириҳои диссертатсияи мавриди назар 

метавонанд барои пурра кардани боби “Феъл” дар нашри нави 

ислоҳшудаи грамматикаи забони тоҷикӣ, таҳияи китобҳои дарсӣ ва 

дастурҳои таълимӣ, рисолаҳо ва мақолаҳои илмӣ ба ҳайси мавод 

хизмат ва мусоидат намоянд.  

2.Њамчунин хулосаҳои мазкур дар рафти ҷамъоварӣ ва навиштани 

луғатҳои дузабона (бисёрзабона), тафсирӣ, басомад, фарҳанги осори 

устод Сотим Улуғзода ва адибони дигар метавонанд мавриди 

истифодабарӣ қарор дода шаванд.  

3.Ғайр аз ин, натиҷагириҳои кори илмии мазкур ҳангоми тарҷумаи 

китобҳои бадеӣ, асарҳои оммавию публитсистӣ, мақолаҳои гуногун, 

таҳияи ҳуҷҷатҳои расмиву коргузорӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва 

амсоли онҳо кор фармуда шуда метавнонанд.  

4.Гузашта аз ин, зимни омӯзиши хусусиятҳои сифр забониву услубии 

эҷодиёти устод Сотим Улуғзода ҳамчун намуна хизмат карда 

метавнонанд.      

 5.Њангоми таҳқиқи паҳлуҳои дигари феълҳо барои муҳаққиқон ба 

ҳайси маводи илмӣ маводҳои рисола метавонанд мавриди 

баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. 
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