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МУҚАДДИМА 

Кори диссертатсионӣ ба таҳқиқи муродифҳои яке аз куҳантарин ва 

муҳимтарин тафсирҳои Қуръони карим ба забони порсии дарӣ (тоҷикӣ) – 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ва заминаҳои ташаккулу такомули муродифҳои 

луғавию ҷуфт ва пайиҳам, сохти таркибии вожаҳои муродифӣ ва сохтори 

муродифҳои ҷуфту пайиҳам дарасари мазкур бахшида шудааст.  

Мубрамияти мавзуи таҳқиқ. Бидуни тардид аҳди Сомониён (875-999) 

аз назари аҳли таҳқиқ, аз лиҳози дастовардҳои бешумори илмию фарҳангӣ аз 

пуршукӯҳтарин ва пурбортарин давраҳои таъриху фарҳанги халқи тоҷик ба 

шумор меравад. Бахусус, дар ин аҳд бо шарофати сиёсати фарҳангии 

оқилонаи амирону вазирони фозили Сомонӣ, ҳамзамон, бо эҳёи дубораи 

расму оинҳои куҳани миллӣ забони адабии оламшумули мо, бо зуҳури 

шоироне чун устод Рӯдакӣ, Абушакури Балхӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ ва дигарон 

ба авҷи тараққии худ расид. 

Дар баробари рушди камназиру бесобиқаи забони адабӣ, «ин сиёсати 

сарнавиштсоз ба зуҳуру таҷаллии забони илмии форсӣ-тоҷикӣ сабаб гардид 

ва ҳокимони хонадонҳои дигари эрониюласли он айём, аз ҷумла Оли Бувайҳ, 

Хоразмшоҳиён, Фариғуниён, Оли Зиёр ва ғайраро ба бузургдошти забону 

фарҳанги миллӣ водор намуда, барои таълифи осори илмии форсӣ-тоҷикӣ 

дар асрҳои баъд заминаи мусоид фароҳам овард» [Султон, 2006, с.7]. 

Инчунин, амирони Сомонӣ аз ташвиқгарони аслии тарҷумаи китобҳои 

мухталиф ба забони порсии дарӣ (тоҷикӣ) буданд. Ҳамин омил сабаб гардид, 

ки дар замони Сомониён наҳзати тарҷума ба авҷи пешрафти худ расад ва 

захираи бузургу мондагоре аз вожаҳои ноби порсии дарӣ ва истилоҳоти илмӣ 

барои наслҳои баъдӣ боқӣ гузошта шавад Ноҷӣ, 1999, с.14; Додихудоев, 

1987, с.164. Дар робита ба ин, академик Бобоҷон Ғафуров оид ба фаъолияти 

тарҷумонии рӯзгори Сомониён чунин изҳори назар кардааст: «Майли дар 

адабиёти хаттӣ ҷорӣ кардани забони модарӣ дар фаъолияти тарҷумонии 

давраи Сомониён низ равшан мушоҳида мешавад. Дар байни асарҳои дар ин 
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давра аз арабӣ ба забони форсӣ тарҷумашуда асари машҳури «Таърихи 

Табарӣ» ва асари дигари калонҳаҷми ӯ «Тафсир» (тафсири Қуръон) 

аҳамияти бештар касб кардаанд» Ғафуров, 2020, с.424. 

Дар байни асарҳое, ки дар давраи Сомониён бо ҳидояти амирони ин 

силсила ба забони модарии мо тарҷума шудаанд, «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» мақоми хос ва ҷойгоҳи муҳим дорад. Ин асар дар байни дигар 

тафсирҳои куҳани форсии тоҷикӣ, монанди «Тафсири Қуръони маҷид» 

маъруф ба «Тафсири Кембриҷ», «Тафсири Қуръони пок», «Тарҷумаи 

Қуръони Музейи Порис», «Бахше аз тафсири куҳан» ва ғайра, нахустин ва 

муҳимтарин тарҷума ва тафсири расмӣ шинохта шудааст. 

Асли «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»-ро тафсири бо забони 

арабинавиштаи Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ (839-923) бо 

номи «Ҷомеъу-л-баён фи тафсир-ил-Қуръон» ташкил медиҳад, ки дар ибтидо 

аз чил муҷаллад иборат буда, баъдан миёни донишмандон ва аҳли илм ба 

номи кӯтоҳи «Тафсири Табарӣ» машҳур гардид. Бо назардошти шуҳрати ин 

тафсирдар рӯзгори давлати Сомониён, китоби мазкур ба дастури Мансур 

ибни Нуҳи Сомонӣ аз ҷониби як гурӯҳи бистнафараи уламо ва фуқаҳои 

Мовароуннаҳр аз забони арабӣ ба «забони порсӣ ва дарии роҳи рост» ТТТ, 

2007, к.1, с.4 тарҷума карда шуд. Мутарҷимони асар низ дар мавриди 

ихтисор кардани матни арабии асар изҳори назар кардаанд: «Пас, тарҷума 

карданд (ва аз ҷумлаи ин мусҳаф аснодҳои дароз бияфканданд ва иқтисор 

карданд бар мутуни ахбор)» ТТТ, 2007, к.1, с. 5. 

Баъзе аз муҳаққиқон ва қуръонпажуҳони муосир ба ин назаранд, ки ин 

китоб тарҷума ва тафсири мустақили Қуръони карим ба забони форсии 

тоҷикӣ буда, тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» нест ва дар тарҷумаву тафсири он 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ба сифати яке аз манбаъҳои асосӣ ба кор 

рафтааст Меҳёр, с.335; Анвор, 1382, с.39-46; Муфидӣ, 1397, с.70-71; 

Озарнӯш, с.26-33; Озарнӯш, 1385, с.342-343; Ҳоирӣ, 1386, с.18-19. Гурӯҳи 

дигар аз муҳаққиқон бошанд, «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»-ро ба қалами 
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писари вазири маъруфи сомонӣ Абулфазли Балъамӣ – Абуалӣ Муҳаммад 

ибни Муҳаммади Балъамӣ (ваф.974), нисбат медиҳанд Давонӣ, с.103; 

Минуӣ, 1328, с.226. Ин дар ҳолест, ки «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ба 

замони тарҷумаи «Таърихи Табарӣ», ки аз ҷониби Муҳаммади Балъамӣ 

анҷом ёфтааст, рост меояд Browne, 1909, с. 478.  

Вале дар ҳар сурат, донишмандон ва муҳаққиқон содагӣ, равонӣ ва 

фасеҳии забони «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»-ро ба таври махсус таъкид 

намуда, онро «насри куҳани тоҷикӣ» Эмомалӣ Раҳмон, 2016, к.1, с.237, 

«беҳтарин сармоя ва гаронмоятарин ганҷина барои ҳифзу густариши забони 

форсӣ» Ҷувайнӣ, с.355, «аввалин тарҷумаи шинохташудаи Қуръон» 

Ҳоирӣ, 1386, с.17, «форсии дарии сода ва латиф» Баҳор, 1390, ҷ.1, с.265, 

«ҳамсанг бо «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар адаби форсӣ» Раҷабифар, 1392, 

с.12, «осори мустақили давраи сомонӣ ва арзишмандтарин насри форсӣ ба 

забони «дарии роҳи рост» Насриддинов, 2012, с.58 номидаанд.  

Воқеан, бо мутолиаи ин асар метавон ба чунин натиҷа расид, ки 

мутарҷимони асар дар нигоҳ доштани асолати забони форсии тоҷикӣ кӯшиш 

ба харҷ дода, ҳангоми пайдо накардани муодили вожаҳои арабӣ дар забони 

форсии тоҷикӣ ба калимасозию таркиббандӣ даст задаанд. Ҳамин аст, ки ба 

андешаи баъзе пажуҳишгарон вожаҳои арабии асари мазкур ҳамагӣ 10%-и 

калимаҳои корбурдии онро ташкил медиҳанд Носеҳ, с.197. 

Паҳлуҳои гуногуни адабиюзабонии асари мазкур аз ҷониби 

муҳаққиқони ватанию хориҷӣ, монанди Э.Браун Browne, 1894, Ж.Лазар 

Lazard, 1963, И.Раҷабифар Раҷабифар, 1392, М.Ҳайдарӣ Ҳайдарӣ, 1394, 

Ф. Тақизода Тақизода, №1, А.Хазарӣ Хазарӣ, 1396, М.Наҷориён 

Наҷориён, 1391, С.Муфидӣ Муфидӣ, 1397, А. Сайидоқоӣ Сайидоқоӣ, 

1388, М.А. Ҳоирӣ [Ҳоирӣ, 1386], Ҳ.Яғмоӣ [Яғмоӣ, №4/1], М.Ғуломризоӣ 

[Ғуломризоӣ, 1391], К.Дизфулиён [Дизфулиён, №3/75], Ф.Насриддинов 

Насриддинов, 2012, У.Ғаффорова Ғаффорова, 2004; 2014, Ф. Бобоев 

Бобоев, 1378, А.Ҳасанов Ҳасанов, 2011; 2012; 2017, М.Ҷабборова 
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Ҷабборова, 2014, А.Қобилов [Қобилов, 2016] ва дигарон, то андозае 

мавриди пажуҳиш қарор гирифта бошад ҳам, вале то ҳол ҷанбаҳои луғавии 

он ба таври монографӣ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Хусусан, дар 

робита бакорбурди муродифҳо дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» то кунун дар 

забоншиносии тоҷик, ба истиснои мақолаи А.Ҳасанов, ки ба «ганҷинаи 

бебаҳо»-и муродифҳо будани «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ишора карда, дар 

ин самт таҳия кардани фарҳангномаи вожаҳои муродифиро таъкид намудааст 

Ҳасанов, 2011, с.25; 2012, с.185; 2017, с.159, таҳқиқи дигари қобили 

мулоҳиза ва судманд анҷом наёфтааст. Аз ин рӯ, таҳқиқи ҷудогона оид ба 

муродифҳои луғавӣ ва ҷуфт, маълуму мушаххас намудани заминаҳои 

пайдоишу ташаккули муродифҳои луғавӣ ва ҷуфт, сохтори муродифҳои ҷуфт 

ва сохти таркибии вожаҳои муродифӣ дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» 

зарурати саривақтӣ мебошад ва мубрамияти кори диссертатсиониро ташкил 

медиҳад. 

Дараҷаи омӯзиш ва пажуҳиши мавзуъ.Таҳқиқ дар заминаи мавзуи 

муродифҳо дар забоншиносӣ мавзуи навнест. Муродифҳо дар забоншиносии 

ҳам давраи классикӣ ва ҳамзамони муосир, то андозае мавриди таваҷҷуҳи 

донишмандон қарор гирифтааст. Аз ҷумла, дар робита ба ин падидаи забонӣ 

дар осори Сибавайҳ Сибавайҳ, 1988, с.24, Насириддини Тӯсӣ [Тӯсӣ, с.9] ва 

фарҳангу луғатномаҳои муътамад [Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1; Ғиёсиддин, 1988, 

ҷ.2; Бурҳон, 1342, ҷ.1, ҷ.2, ҷ.3, ҷ.4] метавон маълумоти муқаддамотӣ пайдо 

кард.  

Дар забоншиносии муосири тоҷик бошад, асарҳои донишмандони 

ватанӣ, аз қабили «Синонимҳо дар забони адабии тоҷик» Муҳаммадиев, 

1960; 1962, «Кор дар болои синоним, антоним ва омонимҳо» Қозиҷонов, 

1960, «Калимаҳои синонимӣ ва хусусияти услубии онҳо» Ғаффоров, 1971, 

«Баъзе хусусиятҳои услуби ҷуфтҳои синонимӣ» Аминов, 1981, «Луғати 

синонимҳои забони тоҷикӣ» Муҳаммадиев, 1993, «Синонимияи луғавӣ» 

Маҷидов, 1998, «Феълҳои мутародиф ва мутазод дар «Таърихи Байҳақӣ» 
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Сайидӣ, 2009, «Хусусиятҳои маъноию услубии муродифоти луғавӣ» 

Ҳикматуллоев, 2013, «Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони 

матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» (2010-2016)» 

Исмоилова, 2018 бевосита ба муродифҳо ва хусусиятҳои луғавӣ, 

фразеологӣ ва синтаксисии онҳо бахшида шудааст. Вале бо вуҷуди ин 

паҳлуҳои зиёди муродифҳо ҳанӯз пурра мавриди омӯзиш қарор 

нагирифтааст, ки муродифҳои ҷуфт аз ҷумлаи онҳост. 

Ҷустуҷӯ оид ба омӯзиши муродифҳои ҷуфт дар забони тоҷикӣ нишон 

дод, ки ба ғайр аз зерфаслҳои баъзе аз асарҳои таҳқиқотӣ [Маъсумӣ, 2011, 

с.199-200; Камолиддинов, 1967, с.46-49; Абдуқодиров, 1988, с.90-94; 

Ҷобиров, 2018, с.115-117; Саъдуллоев, 2013, с.102-107; Даминова, 2015, с.81-

117] ва мақолаҳои алоҳида Ҳоҷиев, 1967; Сиёев, 1968, №9; Муҳаммадиев, 

1969; Аминов, 1981; Саъдуллоев, 2010; Кабиров, 2010; Акбарова, 2018; 

Юсупова, 2019 дар ин замина таҳқиқоти монографии мукаммале сурат 

нагирифтааст. 

Бинобар ин, мо қарор додем, муродифҳои луғавӣ ва ҷуфту пайиҳами 

забони тоҷикиро дар намунаи яке аз нахустин асарҳои насрии форсии тоҷикӣ 

– «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», мавриди таҳқиқ қарор диҳем. 

Мақсад ва ҳадафҳои таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқоти мазкур 

муқаррар кардани муродифҳои луғавӣ ва ҷуфту пайиҳам дар «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» мебошад. 

Дар робита ба вазифаҳои асосии таҳқиқот ҳангоми таълифи 

диссертатсия ба ҳалли масъалаҳои зерин таваҷҷуҳ зоҳир гардидааст: 

- муаррифии илмии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»; 

- баррасии мафҳуми муродиф ва мутародиф; 

- муродиф ва анвои он дар забони тоҷикӣ: 

- муродифҳои луғавӣ дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»; 

- муродифҳои ҷуфт ва воситаи алоқаи онҳо дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ»; 
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- таъини оҳангнокӣ ва ҳамвазнии муродифҳои ҷуфт дар ин асар; 

- муродифҳои пайиҳам ва воситаи алоқаи онҳо дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ»; 

- сохти таркибии муродифҳои пайиҳам дар ин китоб. 

Объекти таҳқиқот таҳқиқи муродифҳо дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» мебошад. 

Мавзуи таҳқиқот ба таҳқиқ дар заминаи муродифҳои луғавӣ ва ҷуфту 

пайиҳам дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» алоқаманд аст. 

Масъалаҳои таҳқиқот. Масъалаҳои асосии таҳқиқот ба таъини 

махсусиятҳои луғавии муродифҳои забони тоҷикӣ, аз таълифу тарҷумаи 

нахустин асарҳои насрӣ то ба замони мо иртибот дорад.  

Усулҳои таҳқиқот. Ҳангоми таълифи диссертатсияи мазкур, асосан, аз 

усули таҳлилӣ-муқоисавӣ, таърихӣ-тавсифӣ ва оморӣ истифода шудааст. 

Соҳаи таҳқиқот. Таҳқиқ дар заминаи лексикаи забон сурат гирифта, 

тавсияҳои методӣ ва амалии дар диссертатсия асоснокшуда дар раванди 

таълим дар донишгоҳҳои олии мамлакат, аз ҷумла Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ бо 

фанҳои «Таърихи забон», «Таърихи забони адабии тоҷик», «Лексикология» 

мувофиқат мекунад. 

Марҳалаҳои таҳқиқот. Таҳқиқот дар се марҳала гузаронида шуд: 

Марҳалаи якум (солҳои 2017-2018) омӯзиши асосҳои илмӣ-назариявӣ ва 

амалӣ оид ба масъалаҳои лексика, аз ҷумла муродифҳо ва мавқеи онҳо дар 

адабиёти классикӣ ва муосирро фаро гирифт, ки барои ташаккул додани 

фарзияи умумии таҳқиқот замина гузошт. 

Марҳалаи дуюм (солҳои 2018-2019) ба масъалаи баррасии муродифҳо 

ва корбурди онҳо дарзаминаи яке аз нахустин асарҳои насрии форсии тоҷикӣ 

– «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», бахшида шуд. 

Марҳалаи сеюм (солҳои 2019-2020) баррасии вижаи муродифҳои 

луғавӣ, ҷуфт ва пайиҳам дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»-ро дар бар гирифт. 
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Сарчашмаҳои таҳқиқ. Маводи асосии таҳқиқотро матни тоҷикии 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», ки соли 2007 аз ҷониби Донишгоҳи давлатии 

Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров дар асоси нусхаи бачопрасонидаи 

Ҳабиби Яғмоӣ ТТТ, 1356 дар ҳафт муҷаллад ва ду китоб ба нашр расидааст 

ТТТ, 2007, к.1; ТТТ, 2007, к.2; ТТТ, 2014, ташкил медиҳад, ки таҳия ва 

таълиқоти он аз ҷониби Н.Ю.Салимов, Н.Ш.Зоҳидов, Н.И.Ғиёсов, А.А. 

Ҳасанов ва А.Самеев анҷом гирифтааст. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Дар диссертатсия 

дар баробари сарчашмаҳои асосии таҳқиқасарҳои илмии муҳаққиқони 

ватанию хориҷӣ, монанди М.Қозиҷонов Қозиҷонов, 1960, М.Муҳаммадиев 

Муҳаммадиев, 1962; 1993, Р.Ғаффоров Ғаффоров, 1971, С.Аминов 

Аминов, 1981, Ҳ.Маҷидов Маҷидов, 1998, Б.Сайидӣ Сайидӣ, 2009, 

Н.Ҳикматуллоев Ҳикматуллоев, 2013, Ш.Ҷ. Исмоилова Исмоилова, 2018 

ва дигарон мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ бо таҳлили амиқи 

назариявию амалии масъалаи мавриди назар таъмин гардидааст ва ба 

нуктаҳои мушаххаси методологию маводи гуногунҷанбаи озмоишӣ дар 

мувофиқат бо ҳаҷму ҳадаф, вазифа ва мантиқи таҳқиқ асос ёфта, барои 

таҳқиқи густардаи муродифҳои луғавӣ ва ҷуфту пайиҳам дарзабони тоҷикӣ 

имкони мусоид фароҳам меорад. 

Инчунин, хулосаву пешниҳодоти диссертатсияи мазкур дар 

конфронсҳои илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ ироа гардидаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Навгонии диссертатсионӣ, пеш аз ҳама, он 

аст, ки дар он бори нахуст дар забоншиносии тоҷик бевосита муродифҳои 

луғавӣ ва ҷуфту пайиҳам, инчунин, сохтори таркибии вожаҳои муродифию 

муродифоти ҷуфту пайиҳам ва ҷойгоҳу мавқеи истифодаашон дар «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» мавриди таҳқиқи монографӣ қарор гирифтааст. 

Асосҳои назариявии таҳқиқоти мавриди назарро пажуҳишҳои 

забоншиносии муҳаққиқону эроншиносони ватанию хориҷӣ: Э.Браун, 
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Е.Э.Бертелс, Ю.А.Рубинчик, В.Аракин, О.И.Коурова, В.И.Кодухова, 

Л.П.Крисин, Н.М.Шанский, А.Ф.Баришников, Н.А.Кузмина, Д.Н.Шмелёв, 

М.И.Фомина, Ҳабиби Яғмоӣ, Маликушшуаро Баҳор, Парвиз Нотили 

Хонларӣ, Фараҷуллоҳ Худойпарастӣ, Алиакбари Деҳхудо, Озарнӯши 

Озартош, Ҳумоюнфаррух, Н.Маъсумӣ, Ш.Рустамов, Н.Бозидов, 

Б.Камолиддинов, М.Муҳаммадиев, Д.Саймиддинов, М.Н.Қосимова, 

А.Насриддинов, Ҳ.Маҷидов, Б.Сиёев, Р.Ғаффоров, С.Аминов, А.Ҳасанов, 

А.Сайидоқоӣ, А.Давронов, А.Абдуқодиров, С.Иззатмуродова, Ш.Кабиров, 

Ю.Нурмуҳаммадов, У.Саъдуллоев, А.Ҷобиров, А.Воҳидов, М.Юсупова, 

А.Халилов, С.Ҳоҷиев ва диг., ташкил медиҳанд. 

Аҳамияти назарии таҳқиқот. Мавод ва натиҷаи таҳқиқоти мазкур 

метавонад дар таъини қонунмандиҳои муродифҳои забони тоҷикӣ, ташаккул 

ва такомули таърихии онҳо, инчунин, омӯзишимарҳилаҳои таърихии рушди 

забони тоҷикӣ муҳим арзёбӣ гардад. Хулосаҳои назарии таҳқиқ, ҳамчунин, 

имкон дорад, дар баррасии муродифҳои давраи нави ташаккули забони 

тоҷикӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Пажуҳиши мазкури диссертатсиониро 

барои навиштани китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ доир ба таърихи забони 

адабӣ ва лексикологияи забони тоҷикӣ метавон истифода бурд. Маводи 

рисола барои гузаронидани курс ва семинарҳои махсус барои факултетҳои 

филология ва шарқшиносии макотиби олӣ метавонад хидмат кунад. 

Илова бар ин, пажуҳиши мазкур маводи арзишманде барои 

муҳаққиқони риштаи таърих ва лексикологияи забони тоҷикӣ баҳри шинохти 

забони порсӣ ва дарӣ дар намунаи нахустин тарҷума ва тафсири Қуръон – 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», шуда метавонад. 

Ба ҳимоя масъалаҳои зерин пешниҳод мешаванд: 

− таъкид мегардад, ки таҳқиқу баррасии таърихии истилоҳоти 

синоним, муродиф ва мутародиф дар забоншиносии тоҷик ва ҷаҳон масъалаи 

муҳим буда, дар забоншиносии имрӯзаи тоҷик ба хотири ҳамгун кардани 
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истилоҳоти забоншиносӣ зарурати бо як истилоҳ ифода кардани он ба миён 

омадааст; 

− баррасӣ ва шарҳи вожаҳои муродифии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» 

аз лиҳози решашиносӣ ва таҳқиқи муносибати маъноию ҳамнишинии онҳо 

барои таъини вижагиҳои забони тоҷикӣ дар давраи нави ташаккули он муҳим 

арзёбӣ мешавад; 

− таҳқиқ дар заминаи муродифҳои луғавӣ ва ҷуфт дар забоншиносии 

тоҷик аз ҳамдигар тафовут доштани онҳоро нишон медиҳад; 

− муайян кардани ҷойгоҳи муродифҳои луғавӣ ва ҷуфту пайиҳам дар 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» доираи корбурди онҳоро дар забони тоҷикии 

давраи Сомониён нишон медиҳад;  

− устуворию ноустуворӣ ва баромади забонии муродифҳои ҷуфт дар 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», инчунин, таҳқиқивоситаи алоқа, оҳангнокию 

ҳамвазнии муродифҳо дар ин асар нисбатан устувор будани таркиби луғавии 

забони тоҷикиро дар давраҳои рушди таърихии он ба исбот мерасонад. 

Коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Рисола дар ҷаласаи якҷояи 

шуъбаҳои забон ва фарҳангнигорию истилоҳоти Институти забон ва 

адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

(02.10.2021, №8(21) ва дар шурои олимони Институти забон ва адабиёти ба 

номи Рӯдакии АМИТ (01.04.2022, №3) мавриди муҳокима қарор гирифтааст. 

Қисматҳое аз кор аз ҷониби муаллиф дар конференсияи байналмилалии 

илмӣ-амалии «Филологияи Шарқ дар масири фарҳанг ва тамаддунҳо» ва 

Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба ҷашнҳои «30-солагии 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Бистсолаи омӯзиш ва 

рушди фанҳои табиӣ»  (Душанбе, 2020-2021) ироа шудааст.  

Муҳтавои асосии рисола ва натиҷаҳои таҳқиқот дар 6 мақола, дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА ФР ва КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистонба нашр расидааст. 
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Сохтори кор. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, нуҳ фасл, хулоса, 

рӯйхати адабиёт ва 166 саҳифа иборат мебошад. 
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Боби 1. САЙРИ ТАЪРИХИИ ИСТИЛОҲИ МУРОДИФ ВА 

МУТАРОДИФ ДАР ЗАБОНШИНОСИИ ТОҶИК 

1.1. Муродиф: аз луғат то истилоҳ 

Истилоҳ ба сифати маҳаки асосии таъини ҳар мафҳуми илмӣ баромад 

мекунад, чаро ки маҳз бо шинохти истилоҳ метавон ҳар мафҳуми илмиро 

дуруст дарк намуд. Ҳарчанд истилоҳ муродифнопазир аст, вале дар баъзе 

маврид ба назар мерасад, ки барои ифодаи як мафҳум чанд истилоҳ мавриди 

истифода қарор гирифтааст. Хусусан, дар забоншиносии тоҷик ин ҳолат зиёд 

ба мушоҳида мерасад. Иллат шояд дар он бошад, ки забоншиносии тоҷик дар 

марҳилаҳои гуногуни рушди худ барои падидаҳои забонӣ истилоҳоти 

вижаеро истифода намудааст. Агар дар забоншиносии классикии тоҷик 

бештар истилоҳоти забоншиносӣ бо такя ба истилоҳоти забоншиносии араб 

сохта шуда бошад, пас, дар марҳилаи баъдиинқилобии забоншиносии тоҷик 

сохтану пазируфтани истилоҳот бештар бо истифода аз истилоҳоти 

забоншиносии рус ва байналмилалӣ сурат гирифтааст. Ҳамин аст, ки дар 

мавриди истифодаи истилоҳи синоним ва муродифу мутародиф ихтилофи 

назар вуҷуд дошта, оид ба тарзи ифодаи дурусти ин мафҳум забоншиносон 

ба се гурӯҳ ҷудо гаштаанд: Гурӯҳе истифодаи истилоҳи синонимро афзал 

ҳисобидаанд, гурӯҳи дигар истилоҳи муродифро тарҷеҳ додаанд ва гурӯҳи 

сеюм истилоҳи мутародифро ба кор бурдаанд. 

 Ин нуктаро ҳам бояд ёдовар шуд, ки дар забоншиносии чи тоҷику 

форсу араб ва чи русу Аврупо, истилоҳҳои мазкур мавриди истифода қарор 

гирифта, ҳатто дар мавриди корбурди онҳо мақолаҳои ҷудогона низ ба табъ 

расидаанд. Дар ин миён истилоҳоти мутародифу тародуф, асосан, хоси 

забоншиносии араб буда, муродифу синоним хоси забоншиносии тоҷик 

мебошад: «Корбурди истилоҳоти тародуф ва мутародиф дар забоншиносии 

тоҷик ба таври дигар номбар шуда, бештар чун синонимҳо ё муродифот 

зикр мегардад» Мақсудов, 2013, с.108. 

Агар ба таърихи пайдоиши истилоҳи синоним (юн. synonyem – 

ҳамном) нигарем, мебинем, ки онро нахустин маротиба файласуфи Юнони 



15 

 

 

Қадим Арасту дар китоби «Риторика» истифода бурдааст. Ба навиштаи 

Арасту: «Омонимҳо барои софистҳо хеле заруранд, зеро бо ёрии онҳо 

софистҳо ҳилаву найрангро ба кор мебаранд, синонимҳо бошанд, барои 

шоирон (лозиманд); ман вожаҳои серистеъмол ва синонимҳо (гуфта), 

масалан вожаҳоеро, монанди «равона шудан» ва «рафтан», меномам; ҳар 

дуи онҳо ҳам серистеъмол ва ҳам ҳаммаъноянд» Аристотель, 2000, с.83.  

Истилоҳи мазкур тавассути забони юнонӣ ба забоншиносии Ғарб роҳ 

ёфта, аз он ба забоншиносии рус ва аз забоншиносии рус дар ибтидои садаи 

бист вориди забоншиносии тоҷик гардидааст.  

Ин истилоҳ дар забоншиносии тоҷик бештар аз ҷониби забоншиносони 

шуравии тоҷик: Н. Маъсумӣ Маъсумӣ, 1954, с.33, Б. Сиёев Сиёев, 1968, 

№9, с.30, М.Муҳаммадиев Муҳаммадиев, 1960; 1962; 1969; 1975; 1993, 

Б.Камолиддинов Камолиддинов, 1967, с.46, Р.Ғаффоров Ғаффоров, 1977, 

С.Аминов Аминов, 1981, М. Қосимова Қосимова, 2012, ҷ.1, с.101-104, 

Х.Ҳусейнов, К.Шукурова Ҳусейнов, 1983, с.166-168 ва дигарон мавриди 

истифода қарор гирифтааст.  

Забоншиноси тоҷик М.Муҳаммадиев истифодаи истилоҳи синонимро 

афзал дониста, таъкид менамояд, ки вожаи муродиф мафҳуму маънои 

синонимро комилан ифода карда наметавонад Муҳаммадиев, 1962, с.6. 

Истилоҳи мутародиф реша дар забоншиносии араб дошта, баъдан 

тавассути забоншиносии араб ба забоншиносии форсу тоҷик ворид гаштааст. 

Ҳарчанд қабл аз ислом афкори забоншиносии форсу тоҷик дар ҳоли шакл 

гирифтан буд, вале баъди истилои араб он пурра аз байн рафт ва баъди чанд 

аср дар замони ҳукмронии давлати Сомониён андешаҳои забоншиносии 

форсу тоҷик зери таъсири забону низоми грамматикии араб пайдо шудан 

гирифт. Иллат дар он буд, ки ба таҳқиқу омӯзиши сохти грамматикии забони 

тоҷикӣ ва бунёди илми забоншиносии тоҷик ҳамон донишмандоне даст 

заданд, ки ё дар давраи таҳаввули забоншиносии араб ба таҳиқиқи 

масъалаҳои забоншиносии араб машғул буданд, ё аз мактабҳои 
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забоншиносии араб таълим гирифта буданд. Аз ин рӯ, донишмандони 

забоншиноси форсу тоҷик ҳарчанд сохти грамматикии забони худро таҳқиқ 

карда бошанд ҳам, дар шарҳи бисёр ҳодисаҳои забонӣ асосҳои грамматикии 

забони арабиро ворид сохтанд. Ҳамин тавр, низоми грамматикии забони араб 

ва грамматикаи давраи классикии форсу тоҷик бисёр хусусияту аломатҳои 

муштарак дошта, татбиқи аксар қонунҳои сарфию наҳвии забони арабӣ дар 

забони тоҷикӣ осон аст Воҳидов, 2007, с.7. 

Сибавайҳ (760-796), ки дар забоншиносии араб ҳамчун бунёдгузори 

дастури забони арабӣ ва илми забоншиносии араб ба ҳисоб меравад, 

нахустин бор дар мавриди муродифот ишора намуда, аз он бо «ихтилофу-л-

лафзайн ва-л-маъно воҳид» (ду лафзи ба як маъно ишоракунанда) ёд 

мекунад ва барои ин феълҳои заҳаба(ََذََهب) ва инталақа(ََاِْنَطلَق)-ро мисол 

меорад [Сибавайҳ, 1988, с.24]. Ҳарчанд Сибавайҳ ба «иштироки лафзӣ» 

хусусияти истилоҳӣ надода бошад ҳам, аммо ду аср баъд аз ӯ Ибни Форис 

(941-1004) аз таърифи додаи Сибавайҳ ҳамчун «ва минҳу ихтилофу-л-лафз ва 

иттифоқу-л-маъно» (гуногунӣ дар лафз ва ҳамгунӣ дар маъно) ёд карда, 

онро ҳамчун истилоҳ ба кор мебарад. Ӯ дар китобаш «ас-Соҳибӣ» боберо ба 

унвони «Иштирок» ҷудо намуда, вожаҳоеро аз Қуръон, ки ба як мафҳум 

ишора доштанд, гирдоварӣ мекунад Фахрӣ, 1393, с.9-10; Абдулмуҳаммадӣ, 

№29, с. 186.  

Ибни Сарроҷ (ваф. 929 м.) дар таълифоти худ бори нахуст ба ин маъно 

истилоҳи «тародуф»-ро аз решаи феъли ردف (радафа) ба кор мебарад, ки ба 

назари Сабиҳа Тамимӣ, нахустин маротиба истифода гаштани истилоҳи 

тародуф дар илми забоншиносии араб ба ҳисоб меравад. Сипас Алӣ бини 

Исои Румонӣ асаре дар ин бобат менависад ва онро «ал-Алфозу-л-

мутародифату-л-мутақорибату-л-маъно» меномад Тамимӣ, 2001, с.300-301. 

Ҳамин тавр, вожаҳои тародуф ва мутародиф ҳамчун истилоҳ дар 

забоншиносии араб роиҷ мегарданд. 
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Дар забоншиносии тоҷик забоншиносоне монанди Н. Ҳикматуллоев 

Ҳикматуллоев, 2013, Ш. Бобомуродов, З. Мухторов Бобомуродов, 2015, 

Ҳ. Ҷалилов Ҷалилов, 1969, М.Мирзоев Мирзоев, 2011 вожаҳои синоним ва 

муродифро баробар истифода намудаанд, дар ҳоле ки Д.Саймиддинов 

Саймиддинов, 2001, с.170-171; 2013, с.14, 18, 29, 31 ва Б.Камолиддинов 

Камолиддинов, 1986 танҳо истилоҳи муродиф ё мутародифро ба кор 

бурдаанд.  

Дар мавриди кай ба забоншиносии шуравии тоҷик ворид гаштани 

истилоҳи муродиф ва аз тарафи кӣ аввалин маротиба мавриди истифода 

қарор гирифтани он маълумоти дақиқ дар даст надорем. Танҳо ин нукта 

маълум аст, ки вожаи муродиф ибтидои солҳои 60-уми асри гузашта ба 

забоншиносии тоҷик ворид гашта, дар ибтидои даҳаи дуюми 

соҳибистиқлолии кишвар ҷойи истилоҳи синонимро гирифтааст. 

Забоншиноси тоҷик М.Муҳаммадиев дар баробари истилоҳи синоним танҳо 

як маротиба истилоҳи муродифро ба кор бурда, сабаби аз истифодаи он 

худдорӣ карданашро чунин баён намудааст, ки чандон далели эътимодбахш 

ба назар намерасад: «Истилоҳи муродиф (ҳамрадиф) бештар маъноҳои 

ҳамвазн, ҳамшакл, баробароҳангро дорад» [Муҳаммадиев, 1962, с.6].  

Аз назари баъзе муҳаққиқон ҳарчанд вожаҳои муродиф ва мутародиф 

вожаҳои арабӣ ва бархоста аз як решаанд, аммо то андозае тафовут байнашон 

мавҷуд аст. Вожаҳои муродиф ва мутародиф аз решаи ردف гирифта шуда, 

муродиф исми фоъили феъли навъи III رادف ва мутародиф бошад, исми 

фоъили феъли навъи VI ََتََراَدفََ  мебошад. Ҳарчанд ин ду навъи феълӣ дар 

баъзе фарҳангҳо як маъно дошта бошанд ҳам, аммо тафовути чашмраси 

маъноӣ байни онҳо вуҷуд дорад. Чунончи, агар феъли َََراَدف дар маънои сеюм 

мафҳуми ҳаммаъно (муродиф) шуданро ифода намояд, ََتَراَدف дар маънои 

дуюм мафҳуми ҳаммаъно шудани калимаро медиҳад. Инчунин, дар 

фарҳангҳо вожаи мутародиф дар алоҳидагӣ шарҳу тавзеҳ ёфтааст, ки дар 
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маънои якумаш мафҳуми мавриди назарро ифода менамояд Сулаймонӣ, 

2004, ҷ.1, с.661; Озарнӯш, 1379, с.232.  

Дар фарҳангҳои классикӣ ва муосири форсии тоҷикӣ вожаҳои муродиф 

ва мутародиф оварда шуда, аз ҷониби нигорандагону муаллифони онҳо 

шарҳу тавзеҳ ёфтаанд. Масалан, муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» муродифро 

«лафзе, ки ба лафзи дигар дар маъно шарик бошад» навишта Ғиёсиддин, 

1988,ҷ.2, с.251, муаллифи «Фарҳанги Низом» низ таърифи ба ин монандро 

додааст Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.5, с.96, ки ҳамчун истилоҳ фаҳмида 

намешавад. Муаллифони фарҳангҳо дар мавриди истилоҳи мутародиф 

таърифи болоро оварда, барои мустаҳкамии қавли хеш мисолҳо меоранд: 

«Ду-се лафз, ки дар маъно шарик бошанд, чунончи: қалб ва ҷанон ва фуод, ки 

ҳар се ба маънии дил аст» Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.227; «Дар илми адаб 

лафзе, ки бо лафзи дигар ҳаммаъно бошад, мисли мурғу паранда» 

Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.5, с.44. Соҳиби «Фарҳанги ҷомеи вожаҳои муродиф 

ва мутазоди забони форсӣ» бошад, вожаи муродифро дар қатори дигар 

вожаҳои ҳаммаънои вожаи мутародиф дар фарҳангаш ҷой надодааст 

Худойпарастӣ, 1374, с.1132.  

Истифодаи вожаи мутародифро дар асарҳои донишмандони гузаштаи 

форсу тоҷик, аз қабили «Асосу-л-иқтибос»-и Хоҷа Насируддини Тӯсӣ, низ 

мушоҳида кардан мумкин аст: «Алфози бисёр бар як маъно далолат кунад, 

онро асмои мутародифа хонанд, ба монанди далолати инсону башар бар 

мардум» Тӯсӣ, с.9. 

Ҳарчанд муаллифи «Луғатнома» Алиакбари Деҳхудо истилоҳоти 

муродиф ва мутародифро дар алоҳидагӣ шарҳу тавзеҳ намуда бошад ҳам, 

аммо онҳоро дар як сатҳ қарор додааст: «Калимоти муродиф ё мутародиф; 

калимоте, ки дар маънову мафҳум яке бошанд, ё мафҳуми онҳо ба ҳам бисёр 

наздик бошад, монанди килку қалам ва хома» Деҳхудо, 1377, ҷ.13, с.20588. 

Аз манобеи таҳқиқотии дастрасгардида ба натиҷа расидем, ки дар 

забоншиносии тоҷик нахустин маротиба истилоҳи мутародифро ҳанӯз соли 
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1967 Р. Эгамбердиев ба кор бурдааст Эгамбердиев, 1967, с.115. Истифодаи 

густардаи истилоҳи мутародиф дар забоншиносии тоҷик аз ибтидои солҳои 

90 ба назар расида Кабир, 1991, роиҷ гаштани он дар ду даҳсолаи охир ба 

мушоҳида мерасад, ки ин равандро дар навиштаҳои У. Саъдуллоев 

Саъдуллоев, 2010; Саъдуллоев, 2013, А. Ҷобиров Ҷобиров, 2018, 

М.Юсупова Юсупова, 2019, Р. Бобокалонова Бобокалонова, 2019 ва 

дигарон мушоҳида кардан мумкин аст. 

Дар фарҳангномаҳои истилоҳии тоҷик низ вожаи синоним мухталиф 

оварда шудааст, аз ҷумла дар «Луғати терминҳои забоншиносӣ» бидуни 

зикри вожаи муродиф Ҳусейнов, 1983, с.166-168, дар «Фарҳанги 

истилоҳоти забоншиносӣ» вожаи синоним бо вожаи муродиф Бобомуродов, 

2016, с.278-281 ва дар «Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ» вожаи 

мутародиф Сулаймонӣ, 2009, с.28 оварда шудааст.  

Ин дар ҳолест, ки «мутародиф дар илми бадеи классикӣ яке аз навъҳои 

қофияро гӯянд, ки дар охири он ду сокин, яъне зиҳофҳои музол ва мусаббағ 

омада бошанд» Тоиров, 1991, с.291; 1997, с. 45.  

Чи тавре таҳлилҳо нишон доданд, мавқеи истифодаи вожаҳои синоним, 

муродиф ва мутародиф дар забоншиносии тоҷик якранг набуда, 

забоншиносони тоҷик байни вожаҳои муродиф ва мутародиф фарқ 

нагузоштаанд. 

Вале бо таваҷҷуҳ ба он ки истилоҳи муродиф кӯтоҳтар ва баёнаш 

осонтар аст, дар диссертатсияи мавриди назар салоҳ дониста шуд, ки 

истилоҳи мазкур ба сифати муодили тоҷикии истилоҳи «синоним» мавриди 

истифода қарор дода шавад. Азбаски барои ҳамгун кардани истилоҳоти 

забоншиносии тоҷикӣ фурсати муносиб фаро расидааст, мувофиқи мақсад 

аст, ки барои ба сифати истилоҳи асосӣ пазируфтани истилоҳи муродиф ба 

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дархост пешниҳод карда шавад. 
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1.2. Муродиф ва навъҳои он 

Муродифҳо яке аз манбаъҳои асосии ғанӣ гардонидани забон, ба вижа 

таркиб ё фонди луғавии он буда, беҳтарин воситаи баёни тобишҳои маъноии 

мафҳум ва ҳолату руҳияи шахс ба шумор мераванд ва барои роҳ надодан ба 

такрори бемавқеи вожаву таъбирҳо, саҳеҳию равшании фикр ва тафсиру 

тафҳими вожаҳову таъбирҳо ба нависандаву гӯянда кумак мекунанд. 

Инчунин, муродифот дар шарҳи вожаҳои фарҳангҳои тафсирӣ нақши 

меҳварӣ низ доранд Воҳидов, 1980, с.87. 

Ба баёни дигар, муродифҳо ду ва зиёда вожаҳоеро меноманд, ки аз 

ҷиҳати мафҳуму маъно ба ҳам наздик буда, дар матну гуфтор ва вобаста ба 

мавқеу ҷойгоҳи истифода гаштанашон метавонанд ҳамдигарро иваз намоянд. 

Дар таърихи забоншиносии тоҷик аввалин таърифи илмиро дар 

мавриди муродиф донишманди шинохтаи форсу тоҷик Хоҷа Насириддини 

Тӯсӣ додааст: «Алфози бисёр бар як маъно далолат кунад, онро асмои 

мутародифа хонанд, ба монанди далолати инсону башар бар мардум» Тӯсӣ, 

с.9. Ҳарчанд таърифи мазкур ба таври умум гуфта шуда бошад ҳам, метавон 

ҳамчун таърифи нахустину бунёдӣ онро пазируфт. 

Муродифҳодар забоншиносии муосири тоҷик низ таърифи ягона 

надошта, ба гунаҳои «шабоҳат ва ё қаробати маъноии чанд калима» 

Бобокалонова, 2019, с.32, «калимаҳои ба як ҳиссаи нутқ тааллуқдоштаи аз 

ҷиҳати маъно ба ҳам наздик» Бобомуродов, 2015, с.279, «калимаҳои 

шаклан гуногун ва аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздик» Норматов, 1995, с.44, 

«гурӯҳи калимаҳои дорои маъноҳои ба ҳам наздик» Забони ҳозираи тоҷик, 

1981, с.27, «калимаҳои аз ҷиҳати маъно наздик ва баъзан баробар» 

Муҳаммадиев, 1962, с.16; Ҳикматуллоев, 2013, с.40; Маҷидов, 2007, ҷ.1, 

с.76; 1998, с.20 таъриф шудаанд. 

Дар мавриди мутлақ будан ё мутлақ набудани муродифҳо 

забоншиносон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Бархе бар он назаранд, ки 

муродифҳо дар маъно ба пуррагӣ ҳамдигарро иваз намуда, мутлақ мешаванд 
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ва қисми дигар ин назарияро инкор мекунанд. Ба назари гурӯҳи якум, 

муродифҳои мутлақ муродифҳоеанд, ки аз ҷиҳати маъно комилан 

баробаранд. 

Аз забоншиносони рус О.Л.Рублева, Ю.С.Маслов, М.И.Фомина, 

О.И.Коурова, А.Ф.Баришников, Н.М. Шанский ва дигарон ҷонибдори 

муродифҳои комил (мутлақ) мебошанд. Ба андешаи ин забоншиносон 

муродифҳои мутлақ танҳо дар соҳаи терминология (истилоҳот), монанди 

вожа = лексема; забоншиносӣ = лингвистика, ба мушоҳида мерасанд 

Рублева, 2004, с.80; Маслов, 1987, с.33,99; Фомина, 2001, с.96; Коурова, 

2017, с.48; Барышников, 1982, с.65; Шанский, 2009, с.66. Дар мавриди 

мазкур А.Ф. Баришников менависад, ки чун қоида истилоҳот муродиф 

надоранд, аммо дар баъзе ҳолатҳо дар терминалогия низ муродифҳои мутлақ 

ба мушоҳида мерасад Барышников, 1982, с.64. 

Забоншиносони тоҷик Ҳ.Ҳусейнов ва К. Шукурова бо такя ба 

забоншиносии рус ҷонибдори муродифҳои мутлақ буда, ба он назаранд, 

кимуродифҳо «дар ифодаи маъно, дараҷаи истеъмол ва вазифа пурра 

якхелаанд». Номбурдагон ба ин гурӯҳи муродифҳо истилоҳотро не, балки 

муродифҳоеро монанди азоб – уқубат, ҷабр – ҷафо, зулм – ситам ва ғам – 

андуҳ ворид менамоянд Ҳусейнов, 1983, с.166. 

Забоншиносони эронӣ Ҳасан Аҳмади Гевӣ ва Ҳасани Анварӣ 

муродифотро «калимаҳои аз ҳайси лафз ҷудо, вале аз ҳайси маъно як» Гевӣ, 

1390, с.83, Сайидмуҳсини Самадонӣ «дар навишт мухталиф ва дар маънӣ 

яке» Самадонӣ, 1353, с.67 ва муаллифони панҷгонаи дастури забони форсӣ 

Абдулазими Қариб, Маликушшуаро Баҳор, Бадеъуззамони Фурӯзонфар, 

Ҷалоли Ҳамоӣ ва Рашиди Ёсамӣ бошанд, «ду калимаи дар сурати мухталифу 

дар маъно яксон» ДЗФ, 1366, с.35 номидаанд. Ҳарчанд Алиасғари Фақеҳӣ 

муродифҳоро «ду калима ё бештар, ки дар сурат мухталиф ва дар маъно 

яке» номад ҳам, аммо ба хулосае меояд, ки вожаҳо дар маъно ба пуррагӣ 

монанд набуда, аз ҳамдигар фарқ мекунанд Фақеҳӣ, 1349, с.33. Бояд қайд 
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кард, ки омӯзиши муродифҳо дар забоншиносии Эрон дар алоҳидагӣ ба 

таври густарда сурат нагирифта, танҳо дар дастурҳои забони форсӣ маҳдуд 

мегардад Зуннурайн, 1343, с.25; Фақеҳӣ, 1349, с.33; Гевӣ, 1390, с.83; 

Самадонӣ, 1353, с.67.  

Гурӯҳе аз забоншиносон ба назарияи мутлақ будани муродифҳо зид 

буда, дар маънову мавқеи истифода мутлақ ва комилан баробар будани 

муродифҳоро дар забон номумкин меҳисобанд. Аз ҷумла, М. Муҳаммадиев 

менависад, ки «дар забон синонимҳои айнан баробар вуҷуд дошта 

наметавонанд, ҳатто калимаҳои аз забонҳои дигар ба забони муайян ба 

маънои калимаи мавҷуда гузашта ҳам, ки то муддате он калимаҳо дар забон 

чун синоним боқӣ мемонанд, калимаҳои айнан баробармаъно буда 

наметавонанд, зеро онҳо ба ҳар ҳол бо тобишҳои худ аз ҷиҳати маъно ва 

андозаи истеъмол фарқ мекунанд» Муҳаммадиев,1962, с.15. Ин 

забоншинос дар идома меафзояд, ки «фикри дар забон мавҷуд будани 

синонимҳои мутлақ нодуруст аст» Муҳаммадиев, 1962, с.16; 1997, с.37. 

Забоншиносони дигари тоҷик, монанди А. Абдуқодиров Абдуқодиров, 1988, 

с.84, Т.Ваҳҳобов, Д.Бобоҷонова Ваҳҳобов, 2010, с.42 ва А.Муминов ЗҲТ, 

1981, с.28 низ мутлақ будани муродифоти забонро рад мекунанд. 

Забоншиноси эронӣ Фараҷуллоҳ Худойпарастӣ «вуҷуду ҳузури маънои 

мушобеҳ ва воҳид дар ду вожаи мухталифро бисёр нодир ва дар воқеъ баиду 

маҳол» дониста Худойпарастӣ, 1374, с.2, менависад: «Ду вожаи мутлақан 

мутародиф дар ҳеҷ забоне вуҷуд надорад» Худойпарастӣ, 1374, с.4. 

Ҳарчанд забоншиноси рус Н.А. Кузмин муродифҳои забони русиро ба 

мутлақу ғайримутлақҷудо намуда бошад ҳам, ба хулосае меояд, ки 

«мавҷудияти тулонӣ ва комилан баробари муродифҳои мутлақ хоси забон 

нест. Чунки худи забон саъй мекунад, то айнияту шабоҳати вожаҳоро аз 

байн барад» Кузьмин, 2010, с.84. Забоншиноси дигари барҷастаи рус Г.О. 

Винокур дар ин маврид менависад, ки «синоним то он вақте синоним маҳсуб 

мегардад, ки дар луғатнома бошад. Аммо дар матни каломи зинда ҳолатеро, 
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ки дар он ҳамаи вожаҳо баробар бошанд, пайдо кардан имкон надорад» 

Винокур, 1929, с.85. 

Аз назари мо, дар забоншиносии тоҷик ба муродифҳо таърифи 

нисбатан комилу фарогирро Ҳ. Маҷидов додааст: «Ду ва зиёда калимаҳои бо 

яке аз маъноҳои луғавии худ ба ҳам наздик ва гоҳ баробар, ки мансуби як 

гурӯҳи лексикию грамматикӣ буда, аз ҳам бо тобишҳои дигари маъноӣ, 

мавридҳои истеъмол ва рангубори мухталифи эҳсосотии худ фарқ мекунанд, 

муродиф ё синонимҳои луғавӣ номида мешаванд» Маҷидов, 2007, с.76; 1998, 

с.20. 

Силсилаи муродифӣ. Гурӯҳ ё маҷмуивожаҳои бо ҳам муродифро 

силсилаи муродифӣ меноманд. Истилоҳи мазкурро забоншиносон силсилаи 

муродифӣ, занҷири синонимҳо Маҷидов, 2007, с.78, 81, силсилаи синонимӣ 

ЗҲТ, 1981, с.28, силсилаи синонимҳо Бобомуродов, 2015, с.279, силсила ё 

қатори синонимӣ Ваҳҳобов, 2010, с.44 номидаанд. 

Яке аз вожаҳои силсилаи муродифҳо, ки ҳамчун ифодакунандаи 

маъноҳои асосии тамоми муродифҳо муаррифӣ гашта, тобишҳои маъноию 

маъноҳои услубии бо дигар калимаҳо ифодаёфта низ тобеи он мегарданд, 

сарсилсила ё доминант (лот. dominans, dominants) мебошад Бобомуродов, 

2015, с.79-80; Ҳусейнов, 1983, с.44-45. Масалан, дар вожаҳои муаллим, 

омӯзгор, устод, мураббӣ, тарбиятгар, тарбиятдиҳанда ва мударрис вожаи 

муаллим доминант ё сарсилсилаи муродифӣ ба ҳисоб меравад. 

Фарқи муродифҳо аз гунанокии вожаҳо. Дар давоми садсолаҳо 

вожаҳо дар натиҷаи ҳаводиси таърих ва бархӯрди дигар забонҳо ба 

таҳаввулоти овоӣ дучор гардида, дар натиҷа гунаҳои мутааддиди айни ҳамон 

як вожа ба вуҷуд омадаанд, ки аз як то се-чор ва ҳатто бештар аз ин 

гунанокии вожаҳоро, монанди моҳ, маҳ, маҳтоб ва моҳтоб ё пайғомбар, 

пайғамбар, паёмбар ва паямбар ба вуҷуд овардаанд. Сабаби дигари ба вуҷуд 

омадани гунанокии вожаҳо корбурди онҳо дар назм ба ҳисоб меравад. Яъне, 

шоирон ба хотири дар қолаби вазн ғунҷонидани вожаҳо ба тахфифи онҳо 
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даст мезананд. Дар тули таърихи садсолаҳо котибону нусханависон ҳангоми 

навиштану нусхабардории китобу рисолаҳо дар ба вуҷудоии гунанокии 

вожаҳо нақши муассир гузоштаанд. Баъзан иштибоҳоти онҳо дар 

нусхабардорӣ ва баъзан таъсири лаҳҷаву гӯйиши онҳо боиси пайдо гаштани 

гунанокии вожаҳо гардидааст. Аммо дар бештари ҳолатҳо созгор намудани 

вожаҳои арабӣ ба форсӣ ва мутобиқ намудани вожаҳои форсии куҳан ба 

хатти арабӣ боиси пайдо гаштани гунаҳои гуногуни вожаҳо гардиданд, ки 

вожаҳои савол (суол)-у авф (афв) ва пил (фил)-у аждиҳок (заҳҳок) мисоли 

равшани ин гуфтаҳост. 

Гунанокии вожаҳо бо роҳҳои зерин ба вуҷуд меоянд: табдили овозҳо: 

забон-зувон, тафсир-тавсир, дӯжах-дӯзах, гӯспанд-гӯсфанд ва ғайра; 

ҷойивазкунии ҳарфҳо: авф-афв, шикам-ишкам, китф-кифт ва ғайра; ҳазф ё 

тахфифи ҳарф: даҳон-даҳан, ҷӯй-ҷӯ, агар-ар-гар ва ғайра; афзудани ҳарф ё 

ҳиҷо: моҳ-моҳтоб, мӯр-мӯрча, мужда-муждагонӣ ва ғайра. 

Баъзе забоншиносон вожаҳои ба таҳаввулот дучоргардидаро ба гурӯҳи 

муродифҳо дохил мекунанд. Масалан, вожаҳои бин – ибн, фазояд – афзояд ва 

шубон – чӯпонро «синонимҳои ҳамрешаи содаи аз ҷиҳати фонетикӣ 

фарқкунанда» номида, шакли ҷамъи вожаҳои аҳвол – ҳолҳо, аҳком – 

ҳукмҳоро бошад, «синонимҳои ҳамрешаи аз ҷиҳати ҷамъбандиашон 

тафовутдошта» ба қалам медиҳанд Давронов, 1974, с.80; 1980, с.34-35.  

А.Ф. Баришников муродиф номидани падидаи мазкурро, ки дар маъно 

аз ҳамдигар фарқ намекунанд, нодуруст меҳисобад Барышников, 1982, с.67. 

Н.М. Шанский бошад, менависад: «Гунанокии вожаҳо сохторҳое мебошанд, 

ки таркиби морфемии монанд доранд; фарқи байни онҳо он қадар ночиз аст, 

ки ягонагии воҳиди луғавиро, дар маҷмуъ, вайрон намекунад» Шанский, 

2009, с.72. 

Н.Ҳикматуллоев гунанокии вожаҳоро «қаринаҳои фонетикӣ» номида, 

таъкид мекунад, ки «то ҳол касе аз забоншиносони тоҷик дар ин хусус изҳори 

ақида накардааст» Ҳикматуллоев, 2013, с.40-41. Ӯ ҳангоми омӯзишу 
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муқоисаи гунанокии вожаҳо дар асари «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»-и Ҷалол 

Икромӣ» ба хулосае меояд, ки «айни як калимаеро, ки бо овозҳои алоҳида 

фарқ дорад, ба қатори синонимҳо дохил накарда, чун ҳодисаи махсуси забон 

ва ё гурӯҳи алоҳидаи калимаҳо ба қалам додан беҳтар аст» Ҳикматуллоев, 

2013, с.42. 

Баъдтар ба омӯзиши гунанокии вожаҳо М.Ҷабборова машғул гардида, 

онро дар асоси китобҳои асри X – «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ва «Таърихи 

Табарӣ»-и Балъамӣ, баррасӣ намудааст Ҷабборова, 2014; 2015.  

Аз назари мо низ гунанокии вожаҳоро ба муродифҳо омехта кардан 

хатост. Чунки муродифҳо вожаҳои гуногунеанд, ки як маъноро ифода 

мекунанд, аммо гунанокии вожаҳо бошад, шакли тағйирёфтаи овоии айни 

ҳамон вожаҳо буда, дар маъно халал ворид намекунад.  

Дар забон на ҳамаи вожаҳо дорои муродифанд. Ба ин гурӯҳ вожаҳо 

метавонад истилоҳот (терминология), историзмҳо, исмҳои хос ва номи 

муосири асбоби рӯзгор дохил шаванд. Дар баробари ин, на ҳамаи мафҳумҳои 

ҳаммаъно ё наздикмаъно бо ҳам муродиф шуда метавонанд. 

Муродифҳо аз ҳамдигар бо тобишҳои маъноӣ, услубӣ, эҳсосотӣ ва 

мавқеи истифодаашон дар калому матн фарқ мекунанд. Навъбандии 

муродифҳо аз ҷониби забоншиносон низ якранг нест. Масалан, О.И. Коурова 

муродифҳоро ба навъҳои услубӣ, луғавӣ (семантикӣ), луғавӣ-услубӣ ва 

мутлақ (дублетҳо) ҷудо мекунад Коурова, 2017, с.48. Л.П. Крисин бошад, 

муродифҳоро ба муродифҳои комил (полные синонимы) ва нокомил 

(неполные синонимы) ё квазисинонимҳо тақсим мекунад Крысин, 2007, 

с.76-77. Забоншиноси дигари рус Н.А.Кузмина ҳарчанд муродифҳоро ба ду 

навъи асосӣ – муродифҳои мутлақ, дақиқ (абсолютные, точные синонимы) ва 

муродифҳои нокомил, нодуруст, квазимуродифҳо (неполные, неточные 

синонимы и квазисинонимы) ҷудо карда бошад ҳам, навъи дуюми 

 
 Дар мавриди мазкурмиёни муҳаққиқони забон ихтилофи назар аст. Бархе бар он 
назаранд, ки истилоҳот мутародиф дошта наметавонанд ва бархе дигар муродифоти 
мутлақро хоси истлоҳот медонанд. 
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муродифҳоро ба се навъи асосӣ – луғавӣ, услубӣ ва семантикӣ-услубӣ, 

тақсим карда, фарқи муродифҳоро ба дараҷаҳои муосирӣ (современность), 

мутобиқати маъноӣ ва шаклҳои алоқаи грамматикӣ ҷудо менамояд 

Кузьмина, 2010, с.84-85. Муҳаққиқон О.А. Попович ва Д.С. Ташимханова 

муродифҳоро ба ду навъи асосӣ: луғавӣ ва услубӣ, ҷудо мекунанд Попович, 

2017, с.61. Онҳо дар баробари ин навъҳои дигарро монанди муродифҳои 

фразеологӣ, вожасозӣ ва грамматикӣ низ меоранд Попович, 2017, с.62. В.И. 

Кодухова муродифҳоро ба се навъи асосӣ: мафҳумӣ ё идеографӣ, услубӣ ё 

функсионалӣ ва эммотсионалӣ-баҳодиҳӣ, ҷудо менамояд Кодухова, 1987, 

с.182. 

Забоншинос ва эроншиноси шинохта Л.С. Пейсиков навъи муродифҳои 

ҷамъиятӣ-услубиро дар забони форсӣ баррасӣ намуда, ба ин навъ муродифҳо, 

ман = банда, раҳӣ, чокар, мухлис, ҳақирро мисол меорад Пейсиков, 1975, 

с.167-169. Д.Н. Шмелёв бошад, ин навъи муродифҳоро эвфемизмҳо 

номидааст Шмелёв, 1977, с.199-200. 

Ба навъҳо ҷудо намудани муродифҳо дар забоншиносии тоҷик низ 

якранг нест. Масалан, муродифҳо аз ҷониби забоншиносон чунин навъбандӣ 

шудааст: лексикӣ ва грамматикӣ Давронов, 1974; 1980, с.31-36, мафҳумӣ 

(идеографӣ) ва услубӣ Муҳаммадиев, 1997, с.44-45, мафҳумӣ, услубӣ ва 

эҳсосотӣ Маҷидов, 2007, с.80-81, аслӣ ва бадеӣ Насриддинов, 1981, с.17-

19 ва ғайра.  

Аз назари мо, муродифҳоро, дар маҷмуъ, метавон ба муродифҳои 

луғавию грамматикӣ ҷудо намуд.  

Роҳҳои пайдоиши муродифҳо. Муродифҳо дар забон, асосан, бо ду 

роҳ: вожасозӣ ва иқтибоси вожаҳо аз забонҳои дигар, пайдо мешаванд. 

Инчунин, дар пайдо шудани муродифҳо нақши лаҳҷаҳои забон низ 

муассираст. Чунончи вожаҳои лаҳҷавии алав (алов), бурда, чақ-чақ ба 

вожаҳои оташ = алав (алов), нола, навола = бурда ва суҳбат = чақ-чақ 

муродиф шудаанд. 
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Қисмати бештари вожаҳои иқтибосиро дар забони тоҷикӣ вожаҳои 

арабӣ ва туркӣ-ӯзбекӣ ташкил медиҳанд, ки дар натиҷа бо вожаҳои форсӣ-

тоҷикӣ муродиф гардидаанд: алам, ливо, роят = байрақ = парчам, дирафш; 

қария = деҳа, русто = қишлоқ. 

Вожасозӣ воситаи асосии бойшавии таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

мебошад Рустамов, 1981, с.93. Бо роҳи вандафзоӣ (аффиксатсия) сохта 

шудани вожаҳои нав дар забон, ки дар натиҷаи он ба вуҷуд омадани вожаҳои 

муродифӣ ва ғанӣ гардонидани силсилаи муродифии вожаҳо сурат мегирад, 

нақши муассир дорад. Масалан, тавассути асоси замони ҳозираи феъли 

донистан ва масдари феъли арабии алима (علم) метавон муродифҳои зиёде 

сохт ва силсилаи муродифии онҳоро ғанӣ гардонид:  

донистан → дон → дон + иш  донишманд = донишвар = бадониш = 

бодониш  дон + о  доно 

алима → илм  боилм = илмдор = соҳибилм  олим  

 

1.3. Муродифҳои ҷуфт ва воситаи алоқаи онҳо 

Аз таҳлили муродифҳо дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бармеояд, ки 

дар ин асар корбурди пайдарпайи муродифҳо, ки дар забон муродифҳои ҷуфт 

номбар мешаванд, мавқеи назаррас дорад. 

Ҳарчанд омӯзиши муродифҳои ҷуфт дар забоншиносии умумӣ ба 

охири асри XX баргардад ҳам, вале дар сатҳи забоншиносии миллӣ омӯзиши 

он дар давраҳои гуногун сурат гирифтааст. Масалан, дар забоншиносии рус 

ба ин мавзуъ ҳанӯз аз нимаи аввали асри XX таваҷҷуҳ шудааст, дар ҳоле ки 

дар забоншиносии араб муродифҳои ҷуфт то ҳол ҳамчун як падидаи забонӣ 

ва ё санъати ҳунарӣ мавриди баррасии вижа қарор нагирифтааст. 

Муродифҳои ҷуфт дар забони русӣ бошад, махсусан, дар осори адабии он, ба 

таври васеъ корбурд мегардад Даминова, 2015, с.26-27. Шояд муносибати 

гуногунсатҳи забоншиносии ҳар миллат ба омӯзиши ин падида бастагии 

аввалиндараҷа ба вуҷуди он дар забон дорад. Ба ин маъно, ки на дар ҳар 

забоне корбурди муродифҳои ҷуфт ба таври баробар будааст. Чунончи дар 
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робита ба ин масъала дар забони англисӣ таъкид мешавад, ки корбурди 

муродифҳои ҷуфт дар ин забон маъмул нест ва намунае чанд агар аз ин 

падида дар осори асрҳои миёнаи ин забон дида шавад ҳам, вале дар асрҳои 

баъдӣ ба назар намерасад Аракин, 2003, с.183; Майер, 2006, с.63. Дар ҳоле 

ки истифодаи муродифҳои ҷуфт, ҳам дар осори назмию насрии классикии 

форсу тоҷик ва ҳам дар осори шоирону адибони муосири тоҷик, ба таври 

назаррас аст. 

Таърихи омӯзиши муродифҳои ҷуфт дар забоншиносии тоҷик ба 

таърихи омӯзиши падидаи муродифҳо дар ин забон тавъам мебошад, ба ин 

гуна ки забоншиносони тоҷик, аз қабили Н.Маъсумӣ Маъсумӣ, 1954, с.32-

33; 2011, с.199-200, Б.Сиёев Сиёев, 1968, №9, М.Муҳаммадиев 

Муҳаммадиев, 1969, Б. Камолиддинов Камолиддинов, 1967, с.46-49, 

Р.Ғаффоров Ғаффоров, 1971, А. Давронов Давронов, 1974, с.79; 1980, с.32, 

С.Аминов Аминов, 1981, А.Абдуқодиров Абдуқодиров, 1988, с.90-94, Н. 

Ҳикматуллоев Ҳикматуллоев, 2013 ва дигарон, шуруъ аз солҳои 50-уми 

асри гузашта ба баъд ба масъалаи муродифҳои ҷуфт маҳз дар зимни падидаи 

муродифҳои забони тоҷикӣ таваҷҷуҳ намудаанд. Ҳамин аст, ки то имрӯз дар 

робита ба муродифҳои ҷуфт асари бунёдие, ки, воқеан, дар ин масъала 

нуқтаи анҷом гузоштаву сухани ахирро гуфта бошад нест, инчунин, то ҳол 

забоншиносони тоҷик дар истилоҳе, ки ин падидаро ифода намояд, иттифоқи 

назар надоранд. Чунончи дар таърихи 70-солаи омӯзиши ин падида дар 

забоншиносии тоҷик корбурди истилоҳоти зерин: ибораҳои синонимӣ 

Маъсумӣ, 1954, с.33; Камолиддинов, 1967, с.48; Иззатмуродова, 1970, с.17, 

синонимҳои ҷуфт, синонимҳои ҷуфтистеъмол [Муҳаммадиев, 1969, с.29-

33; 1997, с.45-46; Ғаффоров, 1971, с.40], таркибҳои ҷуфти синонимӣ 

Абдуқодиров, 1988, с.90, воҳидҳои ҷуфт, таркибҳои ҷуфт [Сиёев, 1968, 

№9, с. 28-32], таркибҳои синонимӣ [Давронов, 1974, с.79; Давронов, 1980, 

с.32; Сабзаев, 1991, с.23-25], таркибҳои ҷуфт Абдуллаев, 1987, с.147-151; 

Абдуллаев, 1991; Давронов, 1980, с.32, таркибҳои синонимӣ, таркибҳои 
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ҷуфт Каримов, 1993, с.98-99, ҷуфтҳои ҳаммаъно [Табаров, 2012, с.41], 

калимаҳои ҳаммаънои ҷуфти синонимӣ [Фозилов, 2013, с.119], 

муродифоти ҷуфтистеъмол, таркибҳои ҷуфтистеъмол Икромова, 2016, 

с.30, муродифоти ҷуфтистеъмол, ҷуфтмуродиф, ҷуфти муродиф, 

таркибҳои ҷуфт, муродифи ҷуфт, ибороти ҷуфт, ҷуфти муродифот, 

ҷуфти муродифӣ, ҷуфтмуродифот, таркибҳои ҷуфти ҳаммаъно, 

таркибҳои ҷуфтӣ, синоними ҷуфтистеъмол Юсупова, 2019, с.123-126, 

муродифҳои ҷуфт, ҷуфтистеъмол [Акбарова, 2018, с.11], ҷуфти 

мутародиф, воҳидҳои ҷуфти мутародиф, ҷуфтҳои муродифӣ [Кабиров, 

2010, с.38,107; Кабиров, 2021, с.178-182] ба назар мерасад.  

Забоншиносони рус – Н.В.Халина ва Е.В.Валюлина, чанде аз 

истилоҳоти марбут ба ин самтро, ки аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик ба кор 

рафтаанд, монанди ҷуфтҳои муродифӣ (синонимичные пары), ибораҳои 

муродифӣ (синонимичные словосочетания), воҳидҳои ҷуфт (парные 

единицы), таркибҳои ҷуфт (парные составы), мисол оварда, истилоҳи 

муродифҳои ҷуфт (парные синонимы)-ро тарҷеҳ медиҳанд Халина, 2018, 

с.186. 

Забоншиносони эронӣ бошанд, дар бахши таркиботи китобҳои 

дастурии забони форсӣ (таркиботи ҷуфт) ба муродифҳои ҷуфт танҳо «ишораи 

гузаро» карда Шайдуллоева, 1394, с.86, падидаи мазкури забониро дар 

алоҳидагӣ ва ба таври густарда мавриди омӯзиш қарор надодаанд.  

Падидаи забонии мазкур аз ҷониби забоншиносони рус парные 

синонимы (муродифҳои ҷуфт) номида шудааст Барышников, 1982, с.67; 

Аракин, 2003, с.182-183; Быстрикова, 2012, с.17-20. 

Забоншиноси тоҷик С.М. Сабзаев бинобар пайиҳам омадани се ва зиёда 

аз он вожаҳои муродифӣ истифодаи истилоҳи муродифҳои ҷуфтро нодуруст 

ва истилоҳи таркибҳои муродифиро дуруст ҳисобидааст [Сабзаев, 1982, с.20].   

Ба андешаи мо, ихтилофи забоншиносон дар мавриди номгузории ин 

падида ба ду масъала бармегардад: а) андешаи ягона надоштани 
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забоншиносон дар номгузории худи падидаи муродиф (ин масъала дар фасли 

1, боби 1 баррасӣ шудааст); б) шинохти фарогир надоштан аз ин падидаи 

забонӣ. 

Чунончи гуфтем, бо омӯзиши хусусиятҳои падидаи мазкур истифодаи 

истилоҳи муродифҳои ҷуфтро бар номҳои дигар тарҷеҳ додем. Зеро қисмати 

якуми истилоҳи мазкур аз вожаи муродиф ва қисмати баъдии истилоҳ вожаи 

ҷуфт аст. Агар вожаи ҷуфтро дар фарҳангҳо нигарем, мебинем, ки маънои 

«ҳар чиз, ки дугона аст, ду дона аз як чиз»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.795. 

Решаи таърихии ин вожа ба забони авастоӣ ва ҳиндуаврупоӣ расида, маънои 

ҷуфту дугонаро медиҳад. Инчунин, вожаҳои завҷу қистоси арабӣ низ аз 

ҳамин реша ба вуҷуд омадаанд Nourai, с.535. Яъне, ҷуфт будан маънои аз ду 

вожа иборат буданро медиҳад на зиёда аз онро. 

Агар вожаҳои муродифҳои ҷуфт аз ду вожаи муродифӣ беш бошанд, 

муродифҳои ҷуфт набуда, балки муродифоти пайиҳам номида мешаванд.  

Масъалаи муҳимми баҳсбарангезе, ки дар робита ба муродифҳои ҷуфт 

ва пайиҳам вуҷуд дорад, таносуб ё алоқаи байни вожаҳои муродифии онҳост, 

ки баъзе аз муҳаққиқон онро пайвандаки -у ва баъзеи дигар онро пайвандаки 

ва донистаанд. Дар масъалаи он ки кадоме аз ин пайвандакҳо воситаи алоқаи 

муродифоти ҷуфт бояд бошад, то кунун забоншиносон, махсусан, 

забоншиносони тоҷик, ба хулосаи қатъие наомадаанд. 

Асли мушкилот сари пайвандаки пайвасткунандаи -у ва ва аст, ки дар 

забони форсӣ ҳарфи атф номида, дар хатти арабиасоси форсӣ бо ҳарфи вов 

 навишта мешавад ва дар навбати худ, ҳам у (u) хонда мешавад ва ҳам ва و

(va). 

Бо баррасии ин пайвандак дар осори классикӣ ва фарҳангномаҳои 

тафсирии форсии тоҷикӣ ба ин хулоса мерасем, ки дар робита ба ин, чи дар 

забон ва чи дар фарҳангномаҳо, иттифоқи назар вуҷуд надорад. Чунончи 

Парвиз Нотили Хонларӣ менависад: «Ҳарфе, ки ду калима ё ду ҷумларо ба 

 
 Ҳумоюнфаррух, с. 755. 
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якдигар атф мекунад, дар хатти форсӣ ба сурати و навишта мешавад, ки 

талаффузи он дар забони гуфтор َا (алиф) ё ҳамзаи мазмум (ُ أ) аст. Аммо 

ғолибан дар қироати навиштаҳо ба шакли сомити лабу дандонии овоӣ адо 

мешавад» Хонларӣ, 1365, ҷ.3, с.421. 

Хонларӣ исбот карданӣ мешавад, ки пайвандаки ва аслан форсист ва 

решаи пайдоиши онро чунин меорад: ф.б. uto→ав. uta→ф.м.монавӣ`wd (авд) 

→п. ud. Дар «Позанд» низ u навишта шудааст Хонларӣ, 1365, ҷ.3, с.421.  

Ӯ менависад, ки пайвандаки мазкур дар хатти форсии дарӣ тарзи 

навишташ و буда, дар шеъри форсӣ бошад, дар ҳама ҷо, ба ҷуз оғози байт ё 

мисраъ ба ҳукми вазн монанди ҳамзаи мазмум (ُ أ) талаффуз мешавад 

Хонларӣ, 1365, ҷ.3, с.421. Ба ин нукта, ҳанӯз асрҳо пеш, Шамси Қайси Розӣ 

ишора намуда буд: «Вови атф, чунонки дилдору дилу неку баду душману 

дӯст, ки ин вовот дар лафз наёранд ва фатҳаи онро ба замма бадал кунанд 

ва ба моқабли он диҳанд, магар ҷое, ки ба таҳқиқи он эҳтиёҷ афтад» Розӣ, 

1388, с.126. Дар ҳоле ки Хонларӣ дар ин қавл тардид намуда, менависад: «Аз 

баёни Шамси Қайс пайдост, ки ӯ ин калимаро дар форсӣ ҳамон вови атфи 

арабӣ медонад. Аммо яқин нест, ки талаффузи ин ҳарф дар замони Рӯдакӣ 

ва Фирдавсӣ, чунонки Шамси Қайс пиндоштааст, монанди вови мафтуҳи 

арабӣ буда ё «дар оғози мисраъ ва байт» монанди ҳамзаи мазмум талаффуз 

мешуда. Ва ин тардид бо расмулхатти дигаре, ки дар чанд нусхаи хаттии 

бисёр куҳан (китобат дар ҳудуди авоили қарни чаҳорум то қарни панҷум) 

мутадовил будааст» Хонларӣ, 1365, ҷ.3, с.422. 

Муаллифи «Фарҳанги Низом» пайвандаки пайвасткунандаи ва-ро аз у-

и форсӣ медонад: «Ин лафз (و) дар паҳлавӣ ба шакли алифи форсӣ (َا) 

навишта мешуд ва у (вови аввал) талаффуз мешуд. Дар форсӣ ҳам бештар 

ҳамон талаффузи паҳлавӣ аст. Талаффуз شمَا وَ  аст ва гоҳе (ману шумо) منَ

(ман ва шумо) аст. Гӯё дувум аз асари забони арабӣ аст, ки дар он ҳарфи 

атф вови забардор аст. Дар паҳлавӣ мухаффафи автаавтод-и санскрит 

аст ва вови арабӣ аз ҳамон реша аст» Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.5, с.417.  



32 

 

 

Деҳхудо бошад, пайвандаки ва-ро ҳамон у-и форсӣ дониста, талаффуз 

шудани онро дар тақлид ба ва-и арабӣ медонад: «Талаффузи вови атф дар 

паҳлавӣ او ва дар форсии дарӣ ََأ (у) буда, вале гоҳ ба тақлиди арабӣ онро ба 

сурати вови мафтуҳ хонанд» Деҳхудо, 1377, ҷ.15, с.23011. Ба ин нукта 

Муҳаммад Ҳасандӯст низ таъкид дорад Ҳасандӯст, 1393, ҷ.4, с.2841.  

Пайвандаки мазкур дар луғатномаҳои паҳлавӣ u- ва ud(t) оварда 

шудааст Nyberg, 1974, с.197; Mackenzie, с.84; Фараҳвашӣ, 1380, с.539; 

Маккензе, 1373, с.318 . 

Ҳарфи атф ё ин ки вови атфи форсӣ (و), ки чун қоида дар ибтидои 

ҷумлаву ибораҳо ва хонда шуда, дар миёни ҷумлаву калимаҳо -у талаффуз 

мешавад, дар забони тоҷикӣ ду пайвандаки ҷудогона буда, пайвандакҳои 

пайвасткунандаи пайиҳам ба шумор мераванд. Дар гурӯҳи пайвандакҳои 

пайиҳам, ки миқдоран зиёд нестанд, серистеъмолтаринашон ва мебошад. 

Пайвандаки -у низ дар аксар мавридҳо бо ва муродиф буда, серистеъмолу 

сервазифа аст Бозидов, 1985, с.14.  

Аксарияти муҳаққиқон таносуби байни вожаҳои муродифҳои ҷуфтро 

танҳо пайвандаки пайвасткунандаи -у донистаанд. Муаллифи «Ғиёсу-л-

луғот» و -ро ба чанд қисм ҷудо намуда, дар мавриди вови атф чунин 

менависад: «Ва он аксар дар миёни ду муфрад воқеъ шавад, сокин хонанд, 

мафтуҳ набояд хонд, чунончи: ману ту дар миён коре надорем; хоҳ дар назм 

бошад, хоҳ дар наср. Ва агар дар миёни ду ҷумла воқеъ шавад, ӯро мафтуҳ 

алоҳида бояд хонд ва гоҳе маҳфуз ҳам бошад…» Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.366. 

Яъне, ба андешаи муаллифи «Ғиёсу-л-луғот», байни ду вожаи танҳо агар َو 

ояд, онро у бояд хонд на ва. Хоҷа Ҳасани Нисорӣ (1516-1597) дар «Чаҳор 

гулзор» و-ро ба ҳафт қисмат ҷудо намуда, дар қисмати сеюм онро вови атф 

номида, менависад, ки «дар миёни ду феъл ё ду исм воқеъ шавад. Чунончи 

гуфту рафт ва хӯрду хуфт ва китобу коғаз ва давоту қалам ва ғайра» 

Нисорӣ, с.40. 
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Дар мавриди мавқеъ ва ҷойгоҳи истеъмоли пайвандакҳои пайиҳами ва 

ва -у дар забони тоҷикӣ Н. Бозидов менависад: «Алоқаи калимаҳо, ибораҳо ва 

ҷумлаҳо нисбат ба ва бо у зичтар ифода меёбад; у бо калимаҳо якҷоя, аммо 

ва ҷудо навишта мешавад; у бо ибораҳои антонимӣ ва синонимӣ омада, 

хусусияти устуворӣ пайдо мекунад, ки дар ин ҳол ва ҷои онро гирифта 

наметавонад; у бештар ба забони гуфтугӯӣ, аммо ва ба забони адабии 

хаттӣ хос мебошад» Бозидов, 1985, с.28. 

Муаллифони «Грамматикаи забони тоҷикӣ» низ менависанд, ки 

«алоқаи калимаҳо бо пайвандаки -у нисбат ба ва зичтар аст, аз ин рӯ, дар 

аъзоҳои чидаи ҷуфт ҷузъҳои дохилӣ бештар бо -у алоқаманд шуда, аммо ва 

метавонад танҳо бо аъзои чида ва ё ҷуфти охирин оварда шавад» ГЗАҲТ, 

1985, ҷ.1, с.314-315. 

Забоншиноси шинохта, профессор Б.Камолиддинов дар мавриди ба ҳам 

алоқаманд шудани вожаҳои муродифҳои ҷуфт чунин изҳори назар кардааст: 

«Калимаҳои муносибати наздики маънодошта ҳамеша бо пайвандаки -у ва 

вариантҳои он алоқаманд мешаванд ва дар натиҷаи зиёд истеъмол шудан 

хусусияти рехтагӣ пайдо мекунанд, бинобар ин, ифодаҳои мурод ва мақсад, 

орзу ва ҳавас, ҷид ва ҷаҳд, шаб ва рӯз ва ғайра ба гӯши шунаванда носуфта 

ва ғайритабиӣ мерасанд» Камолиддинов, 1992, с.38. Назари мазкурро 

Ш.Кабиров низ ҷонибдорӣ карда, менависад, ки «ҷуфтҳои муродифӣ ҳангоме 

равониву мавзунӣ ва гӯшнавозӣ касб менамоянд, ки ба воситаи пайвандаки -у 

(бидуни ивазкунии пайвандаки -у ба ва, ҷойивазкунии ҷузъҳо) ташаккул ёфта 

бошанд. Агар ин навъ воҳидҳои ҷуфтистеъмол ҷойи ҳамдигарро иваз 

намоянд ва ё бо пайвандаки ва оянд, равониву мавзунӣ ва оҳангнокии онҳо аз 

байн мераванд» [Кабиров, 2021, с.180]. 

Абдурраҳими Ҳумоюнфаррух низ ба он назар аст, ки ҳарфи و (вов) агар 

дар байни вожаҳову ҷумлаҳо ояд, ҳамчун -у (замма, пеш) хонда мешавад 

Ҳумоюнфаррух, 1364, с.755.  
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Ховаршиноси маъруф Е.Э. Бертелс дар шарҳу эзоҳи пайвандаки 

пайвасткунандаи و  дар забони форсӣ менависад, ки вақте ду вожаи аз назари 

шабоҳат ё муқобил бо ҳам алоқамандии зич доранд, u (у) хонда мешавад ва 

пайвандаки мазкур дар назм низ ҳама вақт u (у) талаффуз мешавад Бертельс, 

1926, с.80. Ба андешаи Ю.А.Рубинчик, пайвандаки пайвасткунандаи ва 

аъзоҳои ҷумла ва дигар ҷумлаҳои мураккаби пайвастро ба ҳам пайваста, 

пайвандаки пайвасткунандаи -у бошад, дар шеър, сохтани муродифот (ҷуфт), 

таркиботи наҳвӣ (синтаксические конструкции), шумораҳои таркибии 

ададию тартибӣ ва ғайра ба кор бурда мешавад Рубинчик, 2001, с.330.  

Муаллифи «Дастури муосири забони дарӣ» воситаи алоқаи байни 

вожаҳоро атф номида, онро аз як садонок ва овоз – u (у), иборат медонад 

Саидӣ, 1392, с.141 ва дар мавриди ва ё -у хондани пайвандаки мазкур (َو) 

менависад: «Дар шеър бинобар иқтизои вазн ин калима, умуман, ба шакли 

вовли (u) талаффуз мешавад ва дар наср низ гоҳе ба хотири хушоҳангӣ бояд 

чунин талаффуз шавад. Чун ин ду василаи атф дар хатти форсӣ як шакл (و) 

дораду фарқи онҳо дар талаффуз аст ва дар талаффуз низ парокандагиҳои 

зиёд роҳ ёфта, ҳар кас ин дуро ба дилхоҳи худ талаффуз мекунад ва 

мушаххасаву мавориди истеъмолу чигунагии талаффузи онҳоро риоят 

намекунанд» Саидӣ, 1392, с.142. Назарияи мазкурро дар дигар дастуроти 

забони дарӣ низ мушоҳида кардан мумкин аст Ямин, 1495, с.60-61.  

 Ҳарчанд аксари муҳаққиқон таъкид ба воситаи алоқаи пайвандаки 

пайиҳами -у дошта бошанд ҳам, аммо забоншиносоне низ пайдо мешаванд, 

ки дар баробари пайвандаки пайвасткунандаи -у (-ю, -ву) воситаи алоқаи 

муродифҳои ҷуфтро пайвандаки пайвасткунандаи ва медонанд 

Муҳаммадиев, 1997, с.45; ЗҲТ, 1981, с.33; Ҷобиров, 2018, с.115.  

Бо муқоиса ва баррасии пайвандаки ва ва у дар забоншиносии Эрону 

тоҷик ба ин хулоса метавон омад, ки мавқеи забоншиносии тоҷик нисбат ба 

ин пайвандак равшантар аст, чаро ки дар он фарқияти байни у ва ва баён 

 
 vowel – садонок. 
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гашта, ҳамзамон, корбурди ин дар байни муродифҳои ҷуфт шарҳ дода 

шудааст. 

Ҷуфтвожаҳо ва такрорвожаҳо. Яке аз масъалаҳои муҳим фарқ 

накардани муродифҳои ҷуфт аз ҷуфтвожаҳову такрорвожаҳост, ки дар аксар 

ҳолат пажуҳишгарон иштибоҳан онҳоро муродифҳои ҷуфт ба қалам 

медиҳанд. Масалан, М. Даминова абру борон, авлоду аҷдод, акаву додар, 

айбу аоиб, Арабу Аҷам, арзу тул, баҳру бар, зану фарзанд, коғазу қалам, 

кӯрпаву болишт, раъду барқ, садову симо ва ба ин монанд ҷуфтвожаҳоро 

муродифҳои ҷуфт номидааст Даминова, 2015, с.142-150.  

Номбурда на танҳо байни муродифҳои ҷуфт ва ҷуфтвожаҳо фарқ 

нагузоштааст, балки такрорвожаҳоро, ки баъзан дугонаҳо номида мешаванд 

Ойвозён, 1384, низ муродифҳои ҷуфт пиндоштааст: жожу мож, ҳолу аҳвол, 

гапу гапча Даминова, 2015, с.144-146. Инчунин, Г.А.Дирхеева, Д.Ш. 

Харанутова ва Е.А. Бардамова муродифҳои ҷуфтро ба категорияи 

ҷуфтвожаҳо дохил намуда, онҳоро вожаҳои ҷуфти иборат аз муродифҳо 

(парные слова, состоящие из синонимов) номидаанд Дырхеева, 2014, с.30-

41 ва Ф.Д. Сейитхалилова бошад, онҳоро ибораҳои копулятивӣ (лот. 

copulatio – пайваст) меномад Сейитхалилова, 2013. 

С.М. Сабзаев ва Ш.Кабиров ба он назаранд, ки вожаҳо ҳарчанд дар 

алоҳидагӣ бо ҳам муродиф набошанд ҳам, бинобар муддатҳои зиёд ҷуфт 

истифода шуданашон, монанди ранҷу ғам, масту гаранг, ҷаҳлу ҷунун, нону 

намак, обу ҳаво ва ғайра, хусусияти ҳаммаъноӣ пайдо карда, дар якҷоягӣ як 

мафҳуми ҷамъбастиро ифода мекунанд [Сабзаев, 1982, с.149-150; Сабзаев, 

1991, с.26; Кабиров, 2021, с.182].   

Барои марз гузоштан байни ин истилоҳот метавон ба ин нукта ишора 

кард, ки муродифҳои ҷуфт аз ду вожаи содаи муродифӣ, яъне ду вожаи аз 

ҷиҳати маъно ба ҳам наздик, ҷуфтвожаҳо аз ду вожаи содаи аз ҷиҳати 

мазмуну маъно гуногун ва такрорвожаҳо, ба вижа такрорвожаҳои нопурра, аз 

такрори реша бо каме тағйир ёфтани вожаи дуюм сохта мешаванд, ки 
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воситаи алоқаи онҳо тавассути пайвандаки пайвасткунандаи -у (-ю,-ву) сурат 

мегирад. 

Ба инобат нагирифтану диққат нанамудан ба хусусиятҳои зерини 

муҳимму умумии ин падидаҳои нодири забоншиносӣ – муродифҳои ҷуфт, 

такрорвожаҳо ва ҷуфтвожаҳо, боиси он мегардад, ки ба иштибоҳ мувоҷеҳ 

гардем: 

- воситаи алоқа қарор гирифтани пайвандаки пайвасткунандаи -у на 

пайвандаки пайвасткунандаи ва; 

- мавҷуд будани таносубу робитаи маъноӣ байни вожаҳои ҷуфт;  

- сода будани вожаҳое, ки ҷуфт меоянд; 

- ҳамвазн будани вожаҳо ё кам будани ҳиҷоҳои вожаи якум аз вожаи 

дуюм; 

- устувор будани мавқеу ҷойгоҳи вожаҳои ҷуфт, яъне ҷойиваз 

нагаштани онҳо. 

Барои мисол мо вожаҳои пасту баланд, жожу мож, ҳолу аҳвол, боғу 

бӯстон, авлоду аҷдод-ро аз назар мегузронем. Бо вуҷуди дорои тамоми 

хусусиятҳои фавқ будани вожаҳои мазкур ва вуҷуд доштани таносубу 

робитаи маъноӣ дар байни онҳо ба куллӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.  

Вожаҳои пасту баланд вожаҳои зидмаъно (антонимӣ) буда, ҷуфт 

меоянд ва хусусияти рехтагӣ доранд.  

Вожаҳои жожу мож такрорвожаҳоеанд, ки якумӣ маънои «суханҳои 

беҳуда ва бемазза, ҳарза, ёва, ҳазён»-ро дошта ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.422, дуюмӣ 

маъно надорад ё вожаи дуюмӣ бо вуҷуди вожаи якум маъно пайдо мекунад 

ва дар танҳоӣ бемаъност. Ин навъ такрорвожаҳо ба категорияи 

такрорвожаҳои нопурра дохил мешаванд: хоку мок, шикасту микаст ва 

ғайра Шукурова, 1977, с.71.  

Ҳолу аҳвол, ки онҳоро ба категорияи такрорвожаҳо дохил менамоем, 

иддае аз пажуҳишгарони ватанию хориҷӣ онҳоро ҳамчун муродифҳо ё 

муродифҳои ҷуфт ба қалам медиҳанд Даминова, 2015, с.149; Худойпарастӣ, 

1374, с.9. Вожаҳои ҳолу аҳвол вожаҳои арабӣ буда, аҳвол ҷамъи вожаи ҳол 
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мебошад Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.452. Такрорвожаҳои мазкур дар 

фарҳангномаҳо маънои «ҳолату кайфият, кору бор, аҳволи саломатӣ, 

вазъият, ҳолату вазъият»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.751; ФТЗТ, 2008, 

ҷ.1, с.99. Такрорвожаҳои ҳолу аҳвол, молу амвол, расму русум ва вожаҳои ба 

ин монанд ҳамчун муродифҳои ҳамреша низ ба қалам дода мешаванд 

Худойпарастӣ, 1374, с.8-9, ки хатост. Зеро вожаҳои мазкур айни ҳамон як 

вожа дар шумораи танҳо ва ҷамъ мебошанд, ки паси ҳам такрор меоянд: ҳол 

– ҳолҳо (аҳвол), мол – молҳо (амвол), расм – расмҳо (русум). 

Боғу бӯстон вожаҳои ҳаммаъно буда, муродифҳои ҷуфт ба ҳисоб 

мераванд Муҳаммадиев, 1993, с.51.  

Вожаҳои авлоду аҷдод маъноҳои гуногун дошта, ҳамчун ҷуфтвожаҳо ба 

кор мераванд. Зеро авлод ҷамъи вожаи арабии валад буда, маънои «кӯдак, 

тифл; фарзандон, насл»-ро медиҳад Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.969 ва аҷдод 

бошад, ҷамъи вожаи арабии ҷад буда, маънои «бобо, ниё; гузаштагон»-ро 

медиҳад Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.258. Шакли дигари ин ҷуфтвожаҳо аҷдоду 

авлод буда, маънои «бобоёну фарзандон; гузаштагону ояндагон, ҳамаи 

наслҳо»-ро медиҳад ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.34. 

Илова бар ин, бархе донишмандон ҷуфтвожаҳоро «ду вожаи 

ҳамнишин» Байҳақӣ, 2535, с.5 ва бархе дигар ҷуфтвожаҳои чуну чаро, неку 

бад, сарду гарм, бурду бохт, рафту омад, буду набуд, печу тоб, хӯрду хоб, 

гиряву зорӣ, кору бор ва такрорвожаи тохту тоз-ро ба гурӯҳи вожаҳои 

мураккаб дохил кардаанд Машкур, с.21; Фаршедвард, 1348, с.25. 

Донишмандони дигар ҷуфтвожа ва такрорвожаҳо, монанди шустушӯй, гуфту 

шунид ва тохту тозро таркиби тародуфӣ номида, онҳоро ба асмои 

мураккаба ё тарокиби исмия дохил мекунанд: «Лафзану маънан мураккаб аз 

ду калимаи муродиф аст» Кошиф, 1328, с.19, дар ҳоле ки дар 

забоншиносии тоҷик такрорвожаи тохту тоз ба воҳидҳои ҷуфти синонимӣ 

дохил шудааст Сиёев, 1968, №9, с.30. 
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Муҳаққиқ С.Ҳоҷиев дар мавриди ҷуфтвожаҳо мақолаи мукаммале 

навишта, истилоҳи таркибҳои ҷуфтро ба кор бурдааст ва фарқи таркибҳои 

ҷуфтро аз такрорвожаҳову вожаҳои мураккаб баён намудааст. Номбурда 

таркибҳои ҷуфтро аз ҷиҳати маъно ба синонимӣ ва антонимӣ ҷудо кардааст 

Ҳоҷиев, 1967, с.29. А. Абдуқодиров муродифҳои ҷуфтро таркибҳои ҷуфти 

синонимӣ Абдуқодиров, 1988, с.90 ва ҷуфтвожаҳоро бошад, таркибҳои 

ҷуфти ғайрисинонимӣ номидааст Абдуқодиров, 1988, с.92. 

Ҳарчанд донишманди шинохта Н.Маъсумӣ ҷуфтвожаҳоро ибораҳои 

таркибан гуногунмаъно номида бошад ҳам, ба онҳо таърифи нисбатан 

дурустро медиҳад: «Дар ин гурӯҳ ибораҳо ду калимаи гуногунмаъно бо ҳам 

алоқаманд шуда, як маъно ва мафҳуми томро ифода мекунанд. Хусусияти 

характерноки онҳо таркибан рехта ва устувор будани онҳост» Маъсумӣ, 

1954, с.33. 

Забоншинос С.Аминов ба назари он пажуҳишгароне, ки муродифҳои 

ҷуфтро таркиб меноманд Ҳоҷиев, 1967; Давронов, 1974, с.39; Маҷидов, 

2001, с.22-23; Кабиров, 2010, зид баромада, менависад: «Таркиб номидан 

нодуруст аст, чунки таркиб аз як калимаи мустақилмаъною як калимаи 

ёридиҳанда (дар мактаб, дар вақти хӯрок, аз пагоҳ, то деҳа...) ба вуҷуд 

меояд» Аминов, 1981, с.36. 

Ҳангоми муқоиса ва баррасии ҷуфтвожаҳову такрорвожаҳо ва 

муродифҳои ҷуфт дар забоншиносии тоҷику Эрон ба ин хулоса метавон 

омад, ки дар шинохту муайян намудани муродифҳои ҷуфт аз дигар 

падидаҳои забонӣ, монанди вожаҳои ҷуфту такрори вожаҳо, таносубу 

робитаи маъноии вожаҳо ва ҳамнишинии онҳо нақши меҳварӣ мебозанд. 
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Боби 2. «ТАРҶУМАИ ТАФСИРИ ТАБАРӢ» – МАНБАИ МУҲИММИ 

МУРОДИФҲОИ ТОҶИКӢ 

 

2.1. «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ва ҷойгоҳи муродифҳо дар он 

Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» муродифҳо ҷойгоҳи махсус дошта, ба 

андешаи муҳаққиқон ин китоб «ганҷинаи бебаҳои муродифот» ба шумор 

меравад Ҳасанов, 2017, с.185; 2012, с.185. Мавқеи муродифҳо дар 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» то ҳадде муҳим аст, ки агар ба ҳар дидгоҳе аз он 

нанигарем, хоҳ луғавию грамматикӣ ва хоҳ муродифҳои фразеологӣ (рехта)-

ву феълӣ ва дигар ҳиссаҳои нутқ, мо ба касрат истифода гаштани онҳоро дар 

асар мушоҳида мекунем.  

Барои арзёбӣ кардани таносуби миқдории истифодаи муродифҳои 

луғавӣ дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» аз усули омории арзёбии интихоби 

фосилаи эътимодбахш (доверительный интервал) истифода намуда, тариқи 

интихоби эҳтимолӣ тахминан 405 800 вожаи 7 ҷилди асарро (бо назар 

гирифтани ибора ва ҷумлаҳои арабӣ), ки аз 1 518 саҳифа иборат аст, ҳисоб 

намудем. Вожаҳои муродифиро бошад, дар қисматҳои тарҷумавӣ ва 

тафсирии асар дар алоҳидагӣ бе дар назар гирифтани таркиб ва ҷумлаҳои 

арабӣ ҳисоб кардем. Ҳангоми баррасӣ ва шумори муродифҳо танҳо 

муродифҳои луғавӣ ба инобат гирифта шуда, муродифҳои синтаксисӣ ва 

фразеологӣ сарфи назар карда шуданд. 

Ҷадвали 1. Ҷустуҷӯ ва шумори муродифҳои луғавӣ дар қисмати 

тафсирии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бо фоиз (%) 
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Адад Фоиз  Адад Фоиз  Адад Фоиз  

1.   43-54 12 3150  100 489  15,5 64  13,1 

2.   399-410 12 3034 100 484  15,9 74  15,3 

3.   567-578 12 3263  100 520  15,9 62  11,9 

4.  V 752-763 12 3060  100 469  15,3 39  8,3 

5.  V 8-19 12 3164  100 495  15,6 71  14,3 

6.  V 338-349 12 2990  100 445  14,8 62  13,9 

7.  V 572-583 12 3134  100 483  15,4 54  11,2 

Натиҷа 84 21795  100 3385  15,5 426  13,1 

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси шумори муаллиф таҳия гардидааст. 

 

Чи тавре аз ҷадвали 1 бармеояд, барои арзёбӣ кардани таносуби 

миқдории истифодаи муродифҳо дар қисмати тафсирии «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» ба таври интихоби эҳтимолӣ 12-саҳифагӣ аз ҳар ҷилди асар, дар 

маҷмуъ, 84 саҳифа, интихоб намуда (тартиб ва миқдори саҳифаҳо дар ҷадвал 

нишон дода шудааст), вожаҳои умумии саҳифаҳои интихобкардаамонро 

ҳисоб намудем. Шумори мо нишон дод, ки саҳифаҳои интихобнамуда дар 

ҳар як ҷилд ҳудудан се ҳазор вожа дошта, дар маҷмуъ, 21 795 вожаро ташкил 

менамояд. Сипас аз вожаҳои дар умум истифодагаштаи саҳифаҳои 

интихобнамудаи ҳар ҷилди асар вожаҳои як маротиба истифодагаштаро 

ҳисоб кардем, ки дар ҳар ҷилди асар аз 445 то 520-вожагӣ истифода гаштааст, 

ки дар маҷмуъ, аз 3 385 вожа иборат буда, 15,5 фоизи вожаҳои истифодаи 

умумро ташкил менамоянд. Дар натиҷа аз вожаҳои як маротиба 

истифодагаштаи ҳар як ҷилди асар вожаҳои муродифии онро берун кардем, 
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ки дар саҳифаҳои интихобнамудаи ҳар ҷилди асар аз 39 то 74 вожаи 

муродифӣ ва дар маҷмуъ, 426 вожаи муродифӣ ё 13,1 фоизро ташкил намуд. 

 

Ҷадвали 2. Ҷустуҷӯ ва шумори муродифҳои луғавӣ дар қисмати 

тарҷумавии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»бо фоиз (%) 
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Адад  Фоиз  Адад  Фоиз  Адад  Фоиз  

1.   201-208; 

227-231 

12 2987  100 451 15,1 47  10,4 

2.   273-278;  

287-292;  

297 

12 2864 100 418  14,6 37 8,8 

3.   490-501 12 3118 100 572 18,3 104  18,2 

4.  V 698-710 12 2945  100 576 19,5 116 20,1 

5.  V 28-36; 

48-51 

12 2973  100 490 16,4 57  11,6 

6.  V 330-337;  

359-363 

12 2506 100 529 21,1 56  10,6 

7.  V 511-514; 

515-517; 

518-521; 

527-530 

12 2278  100 493 21,6 58  11,7 

Натиҷа  84 19671 100 3529 18 475 13,4 

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси шумори муаллиф таҳия гардидааст. 
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Барои арзёбӣ кардани таносуби миқдории истифодаи муродифҳо дар 

қисмати тарҷумавии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ба таври интихоби 

эҳтимолӣ аз ҳар ҷилди асар 12-саҳифагӣ интихоб намуда (дар маҷмуъ, 84 

саҳифа), вожаҳои умумии саҳифаҳои интихобкардаамонро ҳисоб кардем. 

Вожаҳои дар умум истифодагашта дар саҳифаҳои интихобнамудаамон, дар 

маҷмуъ, 19 671 вожаро ташкил намуд. Вожаҳои як маротиба истифодагашта 

бошанд, 3 529 вожа ё 18 фоизи вожаҳои дар умум истифодашударо ташкил 

намуданд. Дар натиҷа, аз 3 529 вожаи як маротиба истифодашудаи асар 

вожаҳои муродифиро берун овардем, ки дар маҷмуъ, 475 вожаи муродифӣ ё 

13,4 фоизи онро ташкил намуд. 

Чи тавре омӯзишу баррасии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» нишон 

медиҳад, мавқеи истифодаи вожаҳои муродифӣ дар қисматҳои тарҷумавию 

тафсирӣ ва ҷилдҳои он хеле наздик буда, онҳо дар қисмати тарҷумавии асар 

каме бештар 13,4 фоиз ва дар қисмати тафсирии он 13,1 фоиз истифода 

гаштаанд. 

Баромади забонӣ ва сохтории муродифҳо дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ». Вожаҳои муродифии содаи асар метавонанд аз вожаҳои форсӣ ва 

арабӣ иборат бошанд:  

Муродифҳое, ки силсилаи муродифияшонро вожаҳои форсӣ 

ташкил менамоянд. Муродифҳое, ки силсилаи муродифии онҳоро вожаҳои 

асили форсӣ ташкил медиҳанд, дар асар ниҳоят каманд. Чунки агар яке аз 

вожаҳои силсилаи муродифӣ сода бошад, дигар вожаҳои силсилаи муродифӣ 

сохта, мураккаб ё таркибӣ мешаванд. Барои мисол феъли парастидан, ки 

силсилаи муродифии он аз тартиби зерин: парастиш кардан, ибодат кардан, 

тааббуд кардан, иборат буда, яке аз вожаҳои таркибии феъл форсӣ ва дуи 

дигар вожаҳои арабӣ мебошанд: …даст бидорем он-к буданд ва 

мепарастиданд падарони мо ТТТ, 2007, к.1, с.431; ...бутонро парастиш 

кунадТТТ, 2007, к.2, с.85; …Довуд, алайҳи-с-салом, ибодат кардӣ… ТТТ, 
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2007, к.2, с.105; ... агар фарзандони Одам маро тааббуд кунанд… ТТТ, 

2007, к.2, с.55. 

Муродифҳои форсиеро, ки вожаҳои муродифиашон содаанд, дар дигар 

ҳиссаҳои нутқ низ дидан мумкин аст: феъл: рафтан = шудан: ...ҳиҷрат кард 

ва ба Мадина рафт ТТТ, 2007, к.2, с.16; Ва ҳама ба якдигар пеши Абутолиб 

шуданд... ТТТ, 2007, к.2, с.14; тарсидан ТТТ, 2007, к.2, с.23= шукуҳидан= 

ҳаросидан: …ман аз он метарсидам, ки ту маро маломат кунӣ… ТТТ, 2007, 

к.1, с.344; …Марям аз ӯ бишукуҳиду биҳаросид… ТТТ, 2007, к.1, с.188; 

шӯридан = шустан ТТТ, 2007, к.1, с.351, 780; ТТТ, 2007, к.2, с. 538: ... чун 

сар бишӯрад ва пок гардад… ТТТ, 2007, к.2, с.611; Пас, ваъдаи Марям сар 

шустан буд ТТТ, 2007, к.1, с.780; молидан ТТТ, 2007, к.2, с.470= 

андудан: Ин рӯған кӣ молид бар бинии ман ТТТ, 2007, к.2, с.470; ...гӯгирд 

биёварданд ва бад-он сурат андуданд... ТТТ, 2007, к.1, с.579; исм: оташ = 

алав: …ман ин қавмро ҳама бо оташ бисӯзонам ТТТ, 2007, к.1, с.198; …ме 

фурӯ шуд андар чашмае гарм ва алаваш сиёҳ… ТТТ, 2007, к.1, с.749; ҳима 

= ҳезум: …оташе, ки ҳимаи он мардумонанду санг… ТТТ, 2007, к.2, с.614; 

Ва эшонанд эшон ҳезуми оташ ТТТ, 2007, к.1, с.176; пай ТТТ, 2007, к.1, 

с.344,793= нишон ТТТ, 2007, к.1, с.96; тарс ТТТ, 2007, к.1, с.703, 775= 

бим ТТТ, 2007, к.1, с.704, 722 =  ҳарос ТТТ, 2007, к.1, с.741; шавҳар = 

шӯй ТТТ, 2007, к.1, с.628, 797: Гуфт он зан шавҳари хешро… ТТТ, 2007, 

к.1, с.605; …пеши шӯйи хеш равад ТТТ, 2007, к.1, с.628; лашкар = сипоҳ: 

…ӯ батар аст ба ҷойгоҳ ва сусттар ба сипоҳу лашкар ТТТ, 2007, к.1, с.771; 

сифат: сард = хунук: …абр буд ва борандагӣ ва сармои сард ва ба кӯҳи Тури 

Сино наздик буданд ТТТ, 2007, к.2, с.153; Биҷунбон ба пои ту, ин аст оби 

хунук ва шароб ТТТ, 2007, к.2, с.361; хуб = нек: ... падару модари хуб дошту 

нек... [ТТТ, 2007, к.1, с. 764]; зарф: кам = андак = кост: Пас, каму кост 

накарданд шуморо з-он аҳду паймон ва сулҳ… ТТТ, 2007, к.1, с.505; 

Бархўрдории андак, пас, ҷойгоҳи эшон дӯзах аст… ТТТ, 2007, к.1, с.231. 
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Арабӣ-форсӣ: Муродифҳое, ки вожаҳои муродифии онҳо яке форсӣ ва 

дигаре арабист, нисбат ба навъи болоӣ бештаранд: пужул = каъб: …ва масҳ 

кунед бар сарҳои шумо ва пойҳои шумо сӯйи пужул ТТТ, 2007, к.1, с.331; 

…ва пой дугона бишуст то каъб ТТТ, 2007, к.1, с.333; сухан = ҳадис: Ва 

Абусуфёнро аз он сухан шарм омад… ТТТ, 2007, к.1, с.245; ...на пинҳон 

кунанд (аз) Худой ҳадисе ТТТ, 2007, к.1, с.254; азоб = ранҷ: ... аз дасти он 

кофирони Макка ба азобу ранҷ буданд... ТТТ, 2007, к.2, с.16; сахт = азим: 

…сахт ғамнок шуд… ТТТ, 2007, к.1, с.37; ... бар ман азим талх ва сахт 

бошад ТТТ, 2007, к.1, с.255. 

Арабӣ-арабӣ: Муродифҳое, ки аз вожаҳои арабӣ иборатанд, дар асар 

дар ниҳояти камианд: мутааббид = обид: Ва акнун ҳар ҷо, ки гурӯ(ҳ)е 

ҳастанд аз аҳли илм ва обидон ва зоҳидон... [ТТТ, 2007, к.1, с.156]; Ҳамегӯяд 

бад-он касҳо, ки намозкунандагонанд ва истодагонанд ва мутааббидонанд... 

ТТТ, 2007, к.2, с.338. 

Бо вандҳо сохта шудани вожаҳои муродифӣ дар асар нақши меҳварӣ 

доранд. Чунончи барои силсилаи муродифии вожаи равшан пасвандҳои -

анда, -он, -онӣ панҷ вожаи муродифӣ сохтаанд: равшан = дирафшанда, 

дурахшанда, тобон, тобанда, нуронӣ: Рӯйҳое он рӯз дирафшанда ТТТ, 

2007, к.2, с.658; ...он ҳаст ситорае дурахшандаву тобон ТТТ, 2007, к.2, 

с.32; … яъне офтоб ва маҳтоби равшану тобанда ТТТ, 2007, к.2, с.52; 

Акнун ин ду ситораанд нуронӣ... ТТТ, 2007, к.2, с.325. 

Барои сохтани вожаҳои муродифӣ вандҳои зерин нақш бозидаанд: 

Пасвандҳо (-анда, -гоҳ, -када, -манд, -о). Пасванди -анда ва -манд, -а 

бештар дар сохтани исмҳои фоъил ба кор рафта, ба исмҳои фоъили арабӣ, ки 

бар вазнҳои фоъил ва мутафаъъил омадаанд, вожаҳои муродифӣ сохтаанд: 

тоиб = тавбакунанда, тавбаткунанда: Ва Худой аст ҳамадоне ба аҳл он 

ҳамаро – тоибро ва нотоибро... [ТТТ, 2007, к.1, с.508; ...бадал кунад ӯро 

заноне беҳтар аз шумо – мусалмонон, муъминон, фармонбардорони 

тавбакунандагон... ТТТ, 2007, к.2, с. 614; Тавбаткунандагону обидону 
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парастандагону сипосдорону рӯзадорону... ТТТ, 2007, к.1, с.524; обид, 

мутааббид = парастанда ТТТ, 2007, к.1, с.524: Ҳамегӯяд бад-он касҳо, ки 

намозкунандагонанд ва истодагонанд ва мутааббидонанд... ТТТ, 2007, к.2, 

с.338; Тавбакунандагону обидону парастандагону сипосдорону... [ТТТ, 

2007, к.1, с. 524; котиб, дабир = набисанда [ТТТ, 2007, к.2, с.674], 

нависанда [ТТТ, 2007, к.1, с.832]: ...ҳам андар шаб котибони ваҳйро 

бихонд... [ТТТ, 2007, к.1, с.424]; ...ба вақти вафот дабире бихонд… [ТТТ, 

2007, к.2, с.196]; Мукаррамон набисандагон [ТТТ, 2007, к.2, с.674]; … ва мар 

ӯро нависандагонем савоби он [ТТТ, 2007, к.1, с.832]; оқил = хирадманд: 

...бад-ин ростию зебоӣ ва оқилу доно берун овардам [ТТТ, 2007, к.2, с.8]; 

...нест аз шумо мардуме хирадманд? [ТТТ, 2007, к.1, с.590]; олим = 

донишманд: …олиме фозил гашт ва уламо бисёр ривоятҳо аз ӯ бозкунанд 

ТТТ, 2007, к.2, с. 552; …то донишмандони фозил гарданд… ТТТ, 2007, к.1, 

с.154; қавӣ ТТТ, 2007, к.1, с.855 = зӯрманд ТТТ, 2007, к.2, с.95: …марде 

баланд буд ва қавӣ ТТТ, 2007, к.1, с.134; …ман ҳастам бар он зӯрманд ва 

устувор ТТТ, 2007, к.2, с.95; собир = шикебо: ...тамом бидиҳанд собирону 

шикебоонро музди эшон беҳисобу шумор ТТТ, 2007, к.2, с.371.  

Тавассути пасвандҳои -анда ва -а аз асосҳои замонии феълҳо низ 

муродифҳои исми фоъил сохта шудааст: муъмин = гаравида, гараванда: 

Нагиранд муъминон кофиронро ба дӯстӣ аз беруни гаравидагонТТТ, 2007, 

к.1, с.178; …агар ҳастед гаравандагонТТТ, 2007, к.1, с.337. 

Тавассути пасванди -гоҳ ва -када низ вожаҳои муродифӣ сохта 

шудаанд: оташгоҳ = оташкада: Ва ин савмааҳои тарсоон бувад ва салавот 

оташгоҳи габрон бошад ва масоҷид масҷидҳои мусалмонон аст [ТТТ, 2007, 

к.2, с.116]; ...в-андар ҳама оташкадаҳо оташ бимурд [ТТТ, 2007, к.1, с.302].  

Пешвандҳо. Дар сохтани вожаҳои муродифӣ пешвандҳои бе-, душ-, 

но- нақш доранд: ҷоҳил = нодон: Ай ба ҷуз Худои таоло мефармоед маро, ки 

бипарастам, эй ҷоҳилон? [ТТТ, 2007, к.2, с.376; ...бигаравем, чунонки 

бигаравиданд нодонон? ТТТ, 2007, к.1, с.18; беком = душком: Ва Худойро 
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саҷда кунанд он-к андар осмонҳову заминанд, хушкому беком... ТТТ, 2007, 

к.1, с.653; …ӯро гардан ниҳод он ки андар осмонҳову замин хушкому 

душком… ТТТ, 2007, к.1, с.203. 

Миёнвандҳо. Миёнванди -о- дар асар каммаҳсул буда, танҳо барои 

сохтани вожаҳои муродифӣ ба вожаҳои мухталифу алвон ба кор рафтааст: 

мухталиф:  ... ва берун орем бад-он меваҳои мухталиф рангҳои эшон [ТТТ, 

2007, к.2, с.311, 640], алвон: ... ҳамчунон аз осмон хонҳо бо таомҳои алвон аз 

осмон меомад [ТТТ, 2007, к.1, с. 378] = лавнолавн: Чун таомҳои лавнолавн 

хӯрӣ, дил қасоват гирад... [ТТТ, 2007, к.2, с. 113], рангоранг: ...пас, берун 

орад бад-он киштҳои мухталифи рангоранг... [ТТТ, 2007, к.2, с.372], 

навъонавъ: …то аз дасти зулмҳову бедод-ҳоинавъонавъ, ки ин Заҳҳок 

мекард…  [ТТТ, 2007, к.2, с.59]. 

Вожаҳои муродифӣ бо роҳи калимасозии сохтаву мураккаб низ дар 

асар фаровон истифода шудаанд. Онҳо бо роҳҳои мухталиф – бо асоси 

замони ҳозираи феъл, исм, масдар, сохта мешаванд: 

Бо асоси замони ҳозираи феъл: мушрик = ҳанбозгир(анбозгир, 

ҳанбозгӯй): …аз азоби мушрикон бираҳед ТТТ, к.2, с. 714; …мабош аз 

анбозгирон ТТТ, 2007, к.2, с. 146; Ва набуд аз ҳанбозгирон [ТТТ, 2007, к.1, 

с. 398]; …набуд аз ҳанбозгӯён [ТТТ, 2007, к.1, с. 712]; муказзиб = дурӯғзан, 

дурӯғдор: Ва ҳама муътакифот муказзибон буданд – дурӯғзанон ТТТ, 2007, 

к.1, с. 415; Вой он рӯз дурӯғдоронро ТТТ, 2007, к.2, с. 515.  

Бо исм: фосиқ = табоҳроҳ, табоҳкор: ...эшонанд – эшон фосиқону 

бадкирдорон ТТТ, 2007, к.2, с. 34; …Худой, азза ва ҷалла, на роҳ намояд 

гурӯҳи табоҳроҳону табоҳкоронро ТТТ, 2007, к.2, с. 599. бевазан = 

шӯйкарда: Ва ба шӯй диҳед бевазанонро аз шумо… ТТТ, 2007, к.2, с. 31; ... 

худойпарастон, рӯзадорон, шӯйдидагону дӯшизагон ТТТ, 2007, к.2, с. 614; 

Бо исм ва сифат: зебо = хушрӯй, некурӯй, хубрӯй, боҷамол: ...ҷавоне 

аз он зеботару некутар ва пурҳунартар аз вай набуд... ТТТ, 2007, к.2, с. 18; 

Рӯйҳо бошад он рӯз хушрӯй ТТТ, 2007, к.2, с. 671; ...духтаре биёвард сахт 
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некурӯю хубрӯй ТТТ, 2007, к.2, с. 295; Ва Сора зане буд сахт боҷамолу 

некурӯй [ТТТ, 2007, к.1, с. 415]; фосиқ = бадкирдор: ...эшонанд – эшон 

фосиқону бадкирдорон ТТТ, 2007, к.2, с.34. 

Бо роҳи метафорӣ сохтани муродифҳо дар асар маъмул буда, бо ин роҳ 

вожаҳои муродифии зиёде сохта шудааст. Барои намуна вожаҳои рӯй ва 

лабро аз назар мегузаронем.  

Вожаи лаб, ки узви инсон аст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.586, дар асар ба вожаи 

канор (канора) муродиф шуда омадааст: …ба лаби дарё гӯсола ҳамепарастанд 

[ТТТ, 2007, к.1, с.343]; …Иброҳимро дид бар лаби об нишаста [ТТТ, 2007, 

к.1, с.409]; ... ба тани хеш ба лаби киштӣ омад… [ТТТ, 2007, к.1, с.569]; …бар 

лаби он ҳавз биншаст… [ТТТ, 2007, к.1, с.572]. 

Вожаи рӯй бошад, ба вожаҳои навъ, аввал ва пушт муродиф шуда 

омадааст: рӯй = аввал: ...бигаравиданд рӯйи рӯз ва кофир шавед охири рӯз... 

ТТТ, 2007, к.1, с.202; рӯй = навъ: Рӯза доштан бар чиҳил рӯй аст [ТТТ, 

2007, к.1, с.112]; Аммо никоҳ кардан бар рӯйҳо аст [ТТТ, 2007, к.1, с.128]; 

рӯй = пушт: …ва малики рӯйи замин буд… ТТТ, 2007, к.1, с.36; Бирав 

чиҳил газ гил аз рӯйи замин бардор ТТТ, 2007, к.1, с.40. 

Дар забон на танҳо вожаҳо бо ҳам муродиф шуда метавонанд, балки 

ибораҳои фразеологӣ низ муродиф шуда меоянд. «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ»-ро метавон ганҷинаи бебаҳои фразеологизм номид. Чунки ҷойгоҳи 

ибораҳои рехта дар асар то ҳаддест, ки барои ифодаи феъли мурдан беш аз 

20 муродифи фразеологӣ ва гунаҳои он ба кор бурда шудааст: аз дунё рафтан 

ТТТ, 2007, к.1, с.55, 247, 295, 363, аз дунё реҳлат кардан ТТТ, 2007, к.1, 

с.286, аз дунё шудан ТТТ, 2007, к.2, с. 619, аз дунё берун шудан ТТТ, 

2007, к.1, с. 36, аз ҷаҳон берун шудан ТТТ, 2007, к.1, с.73, 148, 311, 360, 

марг ҳозир омадан ТТТ, 2007, к.1, с.251, марг омадан ТТТ, 2007, к.1, с. 251-

595, марг чашидан [ТТТ, 2007, 2007, к.2, с.358, марг касеро гирифтан ТТТ, 

2007, к.1, с.59, марг расидан ТТТ, 2007, к.1, с.274, аз марг нараҳидан ТТТ, 

2007, к.1, с.286, руҳ таслим кардан ТТТ, 2007, к.1, с. 531, зиндагонӣ сипарӣ 
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шудан ТТТ, 2007, к.2, с.135, ҷон аз тан баромадан ТТТ, 2007, к.2, с. 90, 

ҷон аз касе баромадан ТТТ, 2007, к.2, с.216, ҷон аз касе ҷудо шудан ТТТ, 

2007, к.2, с. 472, ба ҳаёти абадӣ пайваста шудан [ТТТ, 2007, к.2, с.723], 

фармон ёфтан ТТТ, к.2, с.136, 197, 201, 620, аҷал расидан ТТТ, 2007, к.2, 

с.353, қазо кардан ТТТ, к.2, с. 139, ба раҳмати Худо расидан ТТТ, 2007, 

к.2, с.225, ҷон ба ҳақ таслим кардан ТТТ, 2007, к.1, с.36. 

Истифодаи вожаҳои муродифӣ низ дар асар якранг нест. Аз силсилаи 

муродифии вожаҳои мушрик, анбозгир (ҳанбозгир), ҳамбозгӯй (ҳанбозгӯй) 

вожаи мушрик 25 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.202, 506, 511, 524, 683, 722, 

728; ТТТ, 2007, к.2, с. 15, 16, 17, 22, 25, 254, 457, 545, 589, 714, анбозгир 22 

маротиба ТТТ, 2007, к.1, с. 89, 93, 201, 204, 381, 282, 386, 388, 391, 565, 614; 

ТТТ, 2007, к.2, с. 4, 146, 234, 235, 254, 391, 406, 422, 698 ва гунаи он – 

ҳанбозгир, 4 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.393, 398, 689, 850, вожаи 

ҳамбозгӯй 9 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.504, 505, 506, 508, 511, 513 ва гунаи 

он – ҳанбозгӯй, 3 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.506, 712 ва вожаи 

анбозгиранда 2 маротиба ТТТ, 2007, к.2, с.473 ба кор рафтаанд. 

Сарсилсилаи муродифӣ (доминант) ҳамон вожае қарор мегирад, ки дар асар 

бештар роиҷтар бошад. Аз ин рӯ, дар силсилаи вожаҳои муродифии мазкур 

сарсилсила вожаи мушрик қарор гирифта, вожаҳои дигари муродифӣ аз рӯйи 

теъдоди истеъмолашон дар асар чунинанд: МУШРИК (25)  анбозгир (22) 

– ҳанбозгир (4) = ҳамбозгӯй (9) – ҳанбозгӯй (3) =анбозгиранда (2). 

Дар асар муродифҳое низ ба назар мерасанд, ки яке аз вожаҳои 

силсилаи муродифии онҳо зиёд ва дигаре як ё ду маротиба ба кор рафта 

бошанд. ДИЯТ (18) = хунбаҳо (1); ҶОН (113)= равон (1); РАҲИМ (11) = 

заҳдон (1); АНДОМ (20) = колбад (1). 

Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» силсилаи муродифие низ ба назар 

мерасад, ки вожаҳои муродифии он танҳо як маротибагӣ ва баъзан танҳо дар 

муродифҳои ҷуфт ба кор рафтаанд: пешавар (1) = пешакор (1) = санноъ (1): 



49 

 

 

Ва Усмонро чаҳорсад ғулом буд ҳама пешавар... ТТТ, 2007, к.2, с.210; ...аз 

ҷумлаи санноъону пешакорон [ТТТ, 2007, к.1, с. 302]. 

Аз вожаҳои даду дом, ки дар асар 6 маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с. 11, 169, 

330; ТТТ, 2007, к.2, с. 355, 356, 551] ҳамчун ҷуфтвожа ба кор рафтаанд, 

чунин силсилаи муродифӣ доранд: дад = сабъ [ТТТ, 2007, к.1, с.143]; дом = 

чаранда [ТТТ, 2007, к.1, с.169], чаҳорпо [ТТТ, 2007, к.1, с.171]. 

Дар заминаи ҷустуҷӯ ва баррасии муродифҳо дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» мо ба ин хулоса омадем, ки 13%-и вожаҳои асарро вожаҳои 

муродифӣ ташкил намуда, мавқеи истифодаи муродифҳо нисбат ба қисмати 

тафсирии асар дар қисмати тарҷумавии он бештар ба назар мерасад. 

Инчунин, истифодаи вожаҳои муродифӣ якранг набуда, бархе кам ва бархе 

бештар ба кор рафтаанд. Бамайдоноии вожаҳои муродифӣ бошад, дар 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бо ду роҳ: вожаҳои арабӣ ва вожасозӣ сурат 

гирифтааст. Корбасти муродифҳои фразеологӣ низ дар асар мавқеи махсус 

доранд. 
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2.2. Таснифи мавзуии муродифоти луғавии асар  

Муродифҳои луғавии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»-ро метавон аз рӯйи 

мавзуъ гурӯҳбандӣ кард ва шарҳ дод. Дар фасли мазкур 72 силсилаи 

муродифиро аз «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ҷудо намудем, ки аз он 26 адад 

силсилаи муродифӣ ба мавзуъҳои динӣ, 15 адад ба инсон, аъзои бадани ӯ ва 

хешовандӣ, 11 адад ба соҳаи нуҷум ва дигар касбу ҳунарҳо, 7 адад ба 

ҳайвоноту ҳашарот, 5 адад ба унвони шоҳӣ ва сипоҳӣ ва 8 адад ба мавзуъҳои 

дигар бахшида шудааст, ки дар маҷмуъ, 194 вожаи муродифиро ташкил 

медиҳанд. 

Муродифҳои луғавии марбут ба дин. Бахши зиёди вожаҳои 

муродифии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»-ро вожаҳои динӣ ташкил 

менамоянд. Ин матлаб дар китоби Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони 

миллат – ҳастии миллат» таъкид шудааст: «Дар баробари луғоту ибороти 

Қуръон миқдори зиёди калимоту ибороти тоҷикӣ, аз қабили намоз, рӯза, 

ёрон (саҳоба), пайғомбар ва ғ. истифода шудааст» ЭмомалӣРаҳмон, 2016, 

к.1, с.236. Пайдо гаштани силсилаи вожаҳои муродифҳои динӣ дар натиҷаи 

тарҷумаи вожаҳои динӣ аз арабӣ ба форсӣ ва сохтани вожаҳои динии форсӣ 

ба миён омадаанд.  

Масалан, дар асар барои тарҷумаи вожаи кофир вожаҳои форсии 

ногаравида ва вожаи мушрик бошад, вожаи анбозгир ва гунаҳои он – 

ҳанбозгиру ҳанбозгӯй, сохта, ба кор бурда шудаанд. 

Дар фасли мазкур, ҳамчун намуна танҳо 26 силсилаи муродифҳои 

динӣ, монанди вожаҳои дин, Худо(й), фаришта, вузу, шарик, мушрик, имон, 

муъмин, кофир, ид, азҳо, фитр, дият, тобут, офариниш, пайғомбар, тавбакор, 

назъ, габр, гуноҳ, гуноҳкор, ҳаром, гумроҳ, мусалмон, мусалмонӣ, масҷид, 

мавриди баррасӣ қарор дода шудааст, ки, дар маҷмуъ, 74 вожаи муродифиро 

ташкил менамояд.  

Дин. Дар асар, асосан, вожаи дин истифода гардида, вожаи кеш, ки 

муродифи он ба шумор меравад, танҳо дар чанд маврид ба кор рафтааст: 

…халқро бар дини Мусо, алайҳиссалом, ва бар шариати вай нигоҳ дор… 
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ТТТ, 2007, к.2, с.102; … ва дини Бани Исроил дорад ва Таврот дорад… 

ТТТ, 2007, к.2, с.128.  

Вожаи дин дар фарҳангҳо ба маънои мазҳаб, кеш омадааст Ғиёсиддин, 

1987, ҷ.1, с.352; ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.379; ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.453. Вожаи дин дар 

забони паҳлавӣ ден буда, ба маънои кунуниаш истифода мегашт Mackenzie, 

1986, с.26. Муҳаққиқ Додихудо Саймиддинов дар мавриди вожаи дин ба 

чунин хулоса омада, менависад: «Den дар форсии миёна аз он вожаҳоест, ки 

аз замони пайдоиш то баъд дар маънои он ҳеҷ гуна тағйирот ва ё 

таҳаввулот падид наомадааст» Саймиддинов, 2001, с.184. 

Муаллифи фарҳанги «Sogdian dictionary» бошад, вожаи дин-ро вожаи 

суғдӣ донистааст: ynh Gharib, 1995, p.148. 

Дар асар калимаи кеш ТТТ, 2007, к.1, с. 93, 433, 507, 513, 741 ба 

нудрат (8 маротиба) танҳо дар тарҷумаи оятҳои Қуръон (Бақара, 130, 135; 

Аъроф, 88-89; Каҳф, 20; Тавба, 12, 33) истеъмол шуда, бештар ҳамчун 

муодили вожаҳои миллат ва дин истифода гаштааст: 

Кеш – миллат: Ва кист, ки роғиб нашавад аз кеши Иброҳим, магар он 

ки нодон шавад тани хешро ТТТ, 2007, к.1, с.93 (Бақара, 130); На, не, ки 

кеши Иброҳим покиза (аст) ва набуд аз анбозгирон ТТТ, 2007, к.1, с. 93 

(Бақара, 135); Берун кунем туро, ё Шуайб, ва он касҳоро ки гаравиданд ба ту 

аз деҳаи мо, ё бозоед андар кеши мо ТТТ, 2007, к.1, с. 433 (Аъроф, 

88);…бозгаштӣ (гаштем) мо андар кеши шумо пас аз он ки бираҳонид (моро) 

Худой аз он ТТТ, 2007, к.1, с.433 (Аъроф, 89); … бикушанд шуморо ё 

бозгардонанд шуморо андар кеши эшон ва бинараҳед он ҳангом ҳаргиз ТТТ, 

2007, к.1, с.741 (Каҳф, 20). 

Кеш – дин: ...таъна зананд ва забон бозкунанд ба бад гуфтан ва айбу 

оху кунанд кеши шумо – мусалмонӣ… ТТТ, 2007, к.1, с.507 (Тавба, 12); 

...бифиристид пайғомбар – фиристидаи хешро ба ро(ҳ) намудани роҳи рост ба 

даъват ва ба кеши дурусти рости мусалмонӣ, то даст диҳад бар он кеш, ки 
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ноҳақ аст ва бар аҳли динҳо ва агарчи душх(в)ор доранд ҳамбозгӯён ТТТ, 

2007, к.1, с.513 (Тавба, 33). 

Вожаи кеш дар забони паҳлавӣ маънои ақоид, мазҳаб, дин ва догмаро 

медиҳад. Дар осори паҳлавӣ вожаи мазкур дар мавриди дину мазҳабҳои 

ғайримаздоясноӣ (маздопарастӣ) низ ба кор мерафтаастСаймиддинов, 2001, 

с.185; Mackenzie, 1986, с.51; Ҳасандӯст, 1393, ҷ.2, с.1401.  

Худо(й). Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» вожаҳои Худо, Худой, 

Худованд ба маънои Яздон ё Аллоҳ истифода гашта, муродифҳои тоҷикию 

арабии он – Эзид [ТТТ, 2007, к.1, с.208, 279; к.2, с.9], Офаридгор [ТТТ, 2007, 

к.1, с.58], Парвардгор [ТТТ, 2007, к.1, с.30] ва Раб [ТТТ, 2007, к.1, с.13, 83], 

Ҳақ [ТТТ, 2007, к.1, с.85], Холиқ [ТТТ, 2007, к.1, с.21], Иззат ТТТ, 2007, к.2, 

с.9 низ ба кор бурда шудаанд. 

Вожаи Худо дар тарҷумаи вожаи Аллоҳ ба кор рафтааст: Ба номи 

Худои меҳрубони бахшоянда. Шукр Худойро – худованди ҷаҳониён ТТТ, 

2007, к.1, с.9. Вожаи Худо ва гунаи дигари он Худой низ бо сифатҳои 

бузургдошти Аллоҳ, монанди таоло ТТТ, 2007, к.1, с.10 ва азза ва ҷалла 

ТТТ, 2007, к.1, с.11 ба кор рафтааст. Дар асар вожаи Худо(й) дар танҳоӣ дар 

бештари ҳолатҳо дар тарҷумаи оятҳо ба кор рафтааст  ТТТ, 2007, к.1, с. 11, 

17, 18. 

Дар байни вожаҳои Худо, Худой ва Худованд ҳамчун ифодакунандаи 

мафҳуми Аллоҳ ва Яздон вожаи Худо(й) аз ҳама серистеъмол буда, ба ин 

маъно вожаи Худованд кам ба кор бурда шудааст. Чунки вожаи худованд дар 

таркибҳои ифодакунандаи соҳибият, гурӯҳ ва ҳамнишин омадааст: 

худованди нохун, худованди хешӣ, худованди биноӣ; худованди оташ, 

худованди биҳишт, худованди девор; худованди зиндон, худованди моҳӣ. 

Вожаи худованд дар бештарин ҳолатҳо дар асар муодили вожаи «Раб»-и 

арабӣ омадааст. Вожаи худованд бо сифатҳои бузургдошти Аллоҳ, монанди 

азза ва ҷалла ТТТ, 2007, к.1, с.11 ба кор рафтааст 
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Аз баррасии решашиносии ин вожа бармеояд, ки он аз форсӣ-тоҷикии 

қадим хватай баромадааст (ав. xvato - ayäo → п.xvatäy → ф. xwadäy, xudäy, 

xudä → дар забони т. хuda) Ҷӯраев, 1985, с.25; Nourai, с.11; Ҳасандӯст, 

1393, ҷ.2, с.1109. Вожаи худо дар забони паҳлавӣ маънои соҳиб, хоҷа, шоҳ 

(лорд)-ро медиҳад Mackenzie, 1986, с.95. Муаллифи китоби «Ғиёсу-л-луғот» 

дар мавриди вожаи худо менависад: «Чун лафзи худо мутлақ бошад, бар 

ғайри зоти борӣ таоло итлоқ накунанд, магар дар сурате ки ба чизе музоф 

шавад, чун кадхудо ва деҳхудо» Ғиёсиддин, ҷ.1, с.295. Ба ин нукта 

муаллифи «Фарҳанги навбаҳор» низ таъкид намудааст Хиёбонӣ, 1398, ҷ.1, 

с.318. 

Дар маънои вожаи худованд бошад, муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» чунин 

менависад: «Маънии таркибии ин лафз монанди соҳиб ва молик аст, чаро ки 

калимаи ванд ин ҷо ба маънии монанд аст ва барои нисбат низ меояд. Дар ин 

сурат бояд, ки бар худои таоло итлоқи лафзи худованд накунанд, чаро ки 

тарки адаб аст…» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.296. 

Аз баррасии асар бармеояд, ки вожаҳои худо ва худованд ҳанӯз дар 

замони навиштани асар ба пуррагӣ мафҳуми Аллоҳ ва Яздонро ифода 

накарда, дар раванди мустаҳкам кардани ҷойгоҳи худ будаанд. Аз ин рӯ, дар 

асар аз вожаи Эзид, ки ифодакунандаи мафҳуми Аллоҳ мебошад, истифода 

мегардад. Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» дар мавриди вожаи Эзид менависад, ки 

«номи ҳақ таоло»-ст Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.103. Муаллифи «Фарҳанги 

Низом» Эзидро «исми Худой таоло» гуфта, афзудааст, ки «дар забони 

паҳлавӣ эзид ба маънии фаришта бувад ва дар форсии исломӣ ба маънии 

Худо аст» Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.1, с.513. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 

вожаи Эзид (бо гунаҳояш – эзад, изад) «Худо, Яздон» маънидод шудааст 

ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.613. Муаллифи «Луғати фурс» бошад, онро «Эзиз» (ба ҷои 

дол ҳарфи золи муъҷам) овардааст, ки «номи ҳазрати аҳадият аст ҷалла 

ҷалолуҳу» Кошонӣ, 1338, ҷ.1, с.29. Аммо вожаи Эзид ҳамрешаи вожаи 

Яздон буда, решаи он ба забони авастоӣ бармегардад. Раванди замонии 
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тағйири вожаи Эзид чунин аст: санск. yajata – қобили ситоиш, ҳ.ав. yag, iag– 

сутудан → ав. yazata → ф.м. yazat – Худо → ф. izad – Эзид (Яздон, Язд) 

Ҳасандӯст, 1393, ҷ.1, с.336-337; Nourai, с.531. Вожаи Эзид ҳамчун 

ифодакунандаи вожаи Аллоҳ баъд аз вожаи Худо дар асар фаровон истифода 

гардидааст. Вожаи мазкур дар бештари ҳолат бо сифатҳои бузургдошти 

Аллоҳ, монанди азза ва ҷалла ТТТ, 2007, к.1, с.37, таоло ТТТ, 2007, к.1, 

с.52, таборак ва таоло ТТТ, 2007, к.1, с.143, таоло ва тақаддаса ТТТ, 

2007, к.1, с.810, ҷалла зикруҳу ТТТ, 2007, к.1, с.812, ҷалла ва ало ТТТ, 

2007, к.1, с.812, субҳонаҳу ва таоло ТТТ, 2007, к.1, с.813, ҷалла ҷалолуҳу 

ТТТ, 2007, к.1, с.8 ва таборак ва таоло ва тақаддус ТТТ, 2007, к.1, с.340 

истифода гашта, танҳо дар як маврид дар асар бидуни сифати бузургдошти 

Аллоҳ ба кор рафтааст: Магар он (касҳо), ки тавба карданд аз пеши он ки ояд 

фармони Эзид бар эшон… ТТТ, 2007, к.1, с.346. 

Вожаи Парвардигор дар асар дар тарҷумаи вожаи «Раб»-и арабӣ омада, 

дар панҷҷойи асар ба кор бурда шудааст ТТТ, 2007, к.1, с.13, 30, 744, 829; 

ТТТ, 2007, к.2, с.128.  

Муродифи дигаре, ки дар асар ба кор рафтааст, вожаи Офаридгор 

буда, ҳамчун муодили вожаи «Раб»-и арабӣ ба кор рафтааст ТТТ, 2007, к.1, 

с. 58, 59, 391, 688, 704, 710, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 730, 731, 

740, 742, 744. Вожаи Офаридгор ҳамчун сифати Худованд, яъне Офаранда, 

Бавуҷудоранда низ мавриди истифода қарор дода шудааст ТТТ, 2007, к.1, 

с.43, 285. Инчунин, дар тарҷумаи вожаи Борӣ (ояти 54, сураи «Бақара») 

ТТТ, 2007, к.1, с.58, Фотир (ояти 14, сураи «Анъом») ТТТ, 2007, к.1, с. 

381, Бадиъ (ояти 101, сураи «Анъом») [ТТТ, 2007, к.1, с.391 вожаи 

Офаридгор ба кор бурда шудааст. Гунаи дигари он Офаридакор бошад, дар 

тарҷумаи вожаи Бадиъ (ояти 117, сураи «Бақара») [ТТТ, 2007, к.1, с. 91 ва 

Холиқ (ояти 16, сураи «Раъд») ТТТ, 2007, к.1, с. 653 истифода шудааст. 

Гунаи дигари вожаи Офаридгор Офаридагор дар тарҷумаи вожаи «Холиқ» 

ТТТ, 2007, к.1, с.688 ба кор рафтааст.  
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Муродифҳои Раб  ТТТ, 2007, к.1, с.40, 44, 83, 190, Ҳақ ТТТ, 2007, к.1, 

с.36 ва Холиқ ТТТ, 2007, к.1, с.45 низ дар асар истифода гаштаанд, ки дар 

ниҳояти камианд.  

Фаришта. Вожаи фаришта танҳо як муродиф – вожаи арабии малак, 

дорад, ки он ҳам бошад, дар асар як маротиба истифода гаштааст: Ин Ҳорут 

ва Морут ду малак буданд аз одамиён… ТТТ, 2007, к.1, с. 89. Вожаи малак 

дар таркиби ибораи малакулмавт [ТТТ, 2007, к.1, с. 168, 286, 734, 759, 760; 

ТТТ, 2007, к.2, с.245] низ истифода гаштааст. 

Вожаи фаришта, ки решаи он ба забони авастоию санскрит мерасад, 

дар асар фаровон истеъмол гаштааст: …Ҳорут ва Морут ду фаришта 

буданд… ТТТ, 2007, к.1, с. 87.  

Вожаи фаришта дар «Фарҳанги Низом» чунин тавзеҳ ёфтааст: «Номи 

як қисм махлуқи нуронии муҷаррад аз ҷисм аст, ки метавонад ба ашколи 

мухталифа, ғайр аз саг ва хуг, дарояд, ки лафзи арабияш малак аст» 

[Муҳаммадалӣ,ҷ.4, с.32]. Муаллиф дар идома меафзояд, ки вожаи мазкур дар 

забони авастоӣ (фаришта) ва санскрит (паришта) дар маънои бештарин, 

пештарин, азизтарин ва фиристода (-и худо) омадааст Муҳаммадалӣ, ҷ.4, 

с.32. Вожаи мазкур дар фарҳанги «Aconcise Pahlavi Dictionary» frestag омада 

Mackenzie, 1989, с.34, Деҳхудо онро баргирифта аз забони санскрит 

медонад (прешита), ки аз ду вожа – pra ва esh, таркиб ёфта, маънои сафирро 

медиҳад Деҳхудо, 1377, ҷ.11, с. 17078. 

Дар баробари вожаи малак шакли ҷамъи шикастаи он ки малоика 

мебошад, бо фаришта танҳо дар як маврид муродиф шуда омадааст: …ин 

малоика Ҷабраил буд ТТТ, 2007, к.1, с. 778. 

Инчунин, вожаҳои фаришта ва малак дар шакли ҷамъ ҳамчун 

муродифҳои пайиҳам низ истифода шудаанд: Ва сабаби ҳадиси Иблису 

малоикатон ва Одаму фариштагон он буд… ТТТ, 2007, к.1, с. 689. 
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Вожаи малоика нисбат ба шакли танҳояш – малак, бештар истеъмол 

гаштааст: малоикатон [ТТТ, 2007, к.1, с.693-778], малоикиён [ТТТ, 2007, к.1, 

с.171] ва малоика ТТТ, 2007, к.1, с. 689. 

Вожаи малакулмавт, ки Азроил аст, дар асар фаровон истифода 

гардидааст: Ё расулуллоҳ, ин Азроил аст – малакулмавт ТТТ, 2007, к.1, 

с.168.  

Муродифи малакулмавт фариштаи марг бошад, танҳо як маротиба дар 

асар мавриди истифода қарор гирифтааст, ки тарҷумаи вожаи малакулмавти 

арабист: Бимиронад шуморо фариштаи марг… (Саҷда, 11) ТТТ, 2007, к.2, 

с.243. 

Кирому-л-котибин. Кирому-л-котибин «фариштагони нависандаи 

корҳои хубу бад»-анд Деҳхудо, 1377, ҷ.12, с.17912: Аввал боре кирому-л-

котибин пурсанд, ки бар ту гумоштаанд ва ҳар чи ту ҳамекунӣ, нависанд ва 

ҳеч аз ту холӣ набошанд, на дар рӯз ва на дар шаб [ТТТ, 2007, к.2, с.665]. 

Ба кирому-л-котибин таркиби форсии набисандагони мукаррам 

муродиф шуда омадааст: Мукаррамон набисандагон [ТТТ, 2007, к.2, с.674] 

(Инфитор, 11).  

Вузу. Вожаи вузу, ки арабист, дар фарҳангҳо ба маънои «шустушӯйи 

пеш аз намоз, таҳорат» омада ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.244; ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.288; 

Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.940, дар асар танҳо дар се маврид – дар ду маврид бо 

феъли сохтан ва дар як маврид бо феъли кардан, ба кор бурда шудааст: Пас, 

Ҷибрил, алайҳи-с-салом, биёмад ва об хост ва пеши пайғомбар андар вузу 

сохт ТТТ, 2007, к.1, с.333; Пас, чун пайғомбар аз вузу кардан пардохта 

шуд… ТТТ, 2007, к.1, с.333. 

Дар баробари вожаи арабии вузу дар асар муодили форсии он, ки 

обдаст аст, истифода шудааст. Вожаи обдаст дар асар бо вожаи вузу се 

маротиба муродиф шуда омадааст: Пас, чун Сулаймон, алайҳи-с-салом, аз 

обдаст фориғ шуд... ТТТ, 2007, к.2, с.124; Ва обдаст кард ва ду ракъат 
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намоз бикард ва боз ҷой хуфт ТТТ, 2007, к.1, с.223; …обдаст кардан ӯро 

биёмӯхт ва ҳар ду намоз ҳамекарданд ТТТ, 2007, к.2, с.655.  

Вожаи обдаст дар фарҳангҳо, дар маънои дуюм мафҳуми «шустушӯй, 

таҳорат, вузу»-ро додааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.890; ФТЗТ, 2008, ҷ.2, с.8. 

Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» бошад, обдастро «вузу ва истинҷои обӣ» 

номидааст Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.17.  

Вожаи масҳ, ки дар асл маънои «дар вақти таҳорат молидани дасти 

тар ба сару по»-ро медиҳад ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.770 ва дар «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» ба маънои қазои ҳоҷат кардан низ омада (Ва андар он вақт 

ҳар бомдоде пагоҳ чун ҳанӯз торик будид, занони Мадина ба саҳро рафтандӣ 

аз баҳри масҳ кардан, ки дар Мадина мустароҳ набуд ва занонро ҳанӯз 

дастурии мустароҳ наёмада буд, ки бар он ҷо нишинанд... ТТТ, 2007, к.2, 

с.40), бо вожаҳои вузу ва обдаст дар се маврид муродиф шуда омадааст: Ва 

сабаби воҷиб шудани ин масҳу намоз чунон буд… ТТТ, 2007, к.1, с.331; Ва 

ин масҳ кардан Эзиди таоло фармуда буд… ТТТ, 2007, к.1, с.333; 

…пайғомбар масҳ кард бар-он гуна, ки имрӯз аст… ТТТ, 2007, к.1, с.738. 

Шарик. Вожаи шарик арабӣ буда, маънои луғавии он «ҳамроҳ, анбоз, 

ҳамбоз, ҳамкор, рафиқ» буда Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.893, маънои динияш 

бошад, ба Худо шарику ҳамто овардан ё ӯро ду-се ва зиёда аз он хондан аст. 

Вожаи мазкур дар асар танҳо як маротиба дар тарҷумаи оят ба кор 

рафтааст: Ҳаст аз шарикони шумо, он-к биёфариданд халқро пас бозгардонад 

он ТТТ, 2007, к.1, с.558.  

Муродифҳои форсии шарик анбоз ва ҳанбозанд, ки дар асар ба нудрат 

истифода гаштаанд: Бигӯ Худои ман якест ва ӯро ҳеч анбоз нест… ТТТ, 

2007, к.2, с.430; … шумо андар азоб анбозонед ТТТ, 2007, к.2, с.438; 

…бартар аст Худой аз он чи ҳанбоз гӯяндаш [ТТТ, 2007, к.1, с. 698].  

Ҳамбоз дар асар ба маънои «ҳамкор, шарик» ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.415 низ 

истифода гаштааст: Ҳамехост, ки вайро ёре бошад андар он рисолат. Чун 

гуфт: «Бирав сӯйи Фиръавн», гуфт: «Ё Раб, бародари маро – Ҳорун, фаро 
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вазири ман кун андар ин кор ТТТ, 2007, к.1, с. 811 = вайро ҳамбози ман кун 

андар пайғомбарӣ, то пушти ман ба вай қавӣ бошад, то мо – ҳар ду, туро 

намоз кунем ва туро бисёр ёд кунем» ТТТ, 2007, к.1, с. 812. 

Истифодаи вожаҳои анбоз, ҳанбоз, ҳамбоз дар асар бо феълҳои 

гирифтан ва гуфтан мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Вожаи анбоз дар фарҳангҳо агар ба маънои аслияш «рафиқ, шарик; 

ҳамдам; ҳамроҳ; ҳамнишину ҳамроз» омада бошад, пас, дар асари мавриди 

назар ба маънои маҷозиаш «ҳамто, монанд, назир ва мисл» омадааст ФЗТ, 

1969, ҷ.1, с.67; ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.63. Вожаи мазкур дар «Ғиёсу-л-луғот», 

«Фарҳанги маҷмаъу-л-фурс», «Дастуру-л-афозил», «Фарҳанги Ҷаъфарӣ» ва 

«Фарҳанги форсӣ» шарик Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.94; Кошонӣ, 1338, ҷ.1, 

с.45; Деҳлавӣ, 1352, с.64; Тувайсирконӣ, 1362, с.23; Вафоӣ, 1995, с.17, 

«Фарҳанги Низом» шарик ва ҳамтоМуҳаммадалӣ, 1362, ҷ.1, с.427, 

«Бурҳони Қотеъ» шарик, рафиқ ва ҳамто Бурҳон, 1342, ҷ.1, с.164 маънидод 

шудааст. 

Муаллифи фарҳанги «An Etymological Dictionary of Persian, English and 

other Indo-European Languages» вожаи анбозро шарик маъно дода, гунаи 

дигари онро анбоғ овардааст ва онро баргирифта аз решаи авастоии hama-

boga (ҳамабоға) донистааст Nourai, с.411. Вожаи ҳамбоз дар забони 

паҳлавӣ низ ҳамбоз ё ҳамбоҷ буда, маънои шарикро медиҳад Mackenzie, 

1986, с.40; Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.1, с.427. Вожаи мазкур баъдан дар забони 

форсӣ ба анбоз табдил ёфта, бо ҳамин шакл истифодааш роиҷ гаштааст 

ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.67; Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.94. Профессор Д.Саймиддинов 

дар мавриди пасванди ham-, ки ҳиссаи таркибии вожаи ҳамбоз аст, муфассал 

таваққуф намуда, менависад, ки пешванди мазкур бо исмҳо омада, маънои 

ҳамбудӣ, баробарӣ, монандӣ ва ё яксон будани чизеро бо чизи дигар баён 

мекунад Саймиддинов, 2001, с.141. 
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Гунаи дигари вожаи ҳамбоз вожаи ҳанбоз мебошад, ки муаллифи 

«Фарҳанги Низом» онро «мубаддали анбоз ба маънии шарик» донистааст 

Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.5, с.515. 

Ба вожаи шарик вожаи ёр низ муродиф шуда омадааст: …ин ишорат 

аст бад-он-к Худой, азза ва ҷалла, яке аст ва вайро ҳамтову анбоз нест ва ӯро 

ёр нест ТТТ, 2007, к.2, с.169.  

Вожаи ҳамто низ дар асар бо вожаи шарик муродиф шуда омадааст ва 

дар чанд мавриди кам ТТТ, 2007, к.1, с. 27, 704; ТТТ, 2007, к.2, с.169, 286, 

406, 430, 720 ба кор рафтааст: …Худой, азза ва ҷалла, яке аст, ки ӯро ҳамто 

нест… ТТТ, 2007, к.1, с. 27. 

Вожаи ҳамто бо вожаи анбоз ҳамчун муродифҳои ҷуфт низ ба кор 

рафтааст: …Худой, азза ва ҷалла, яке аст ва вайро ҳамтову анбоз нест ва ӯро 

ёр нест ТТТ, 2007, к.2, с.169; Бигӯ, ё Муҳаммад, ки Худои ман яке аст, якто 

ва ӯро ҳамтову анбоз нест ТТТ, 2007, к.2, с.720. 

Вожаҳои анбоз ва ҳамто дар асар ба маънои ғайридинӣ низ ба кор 

рафтаанд: Ва он подшоҳ дили ту аст, ки дили ту яке аст ва бо ӯ ҳеч анбоз нест 

ва ҳеч ҳамто нест ТТТ, 2007, к.1, с.12.  

Мушрик. Вожаи мушрик арабӣ буда, маънои «он ки ба шарик 

доштани Худо (бисёрхудоӣ) эътиқод дорад, пайрави мушрикон»-ро медиҳад 

ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.866: …наяфзояд кофирону мушриконро, магар зиёнкорӣ 

ТТТ, 2007, к.1, с.728; … аз азоби мушрикон бираҳед ТТТ, 2007, к.2, с.714.  

Вожаи мушрик дар 25 ҷойи асар ТТТ, 2007, к.2, с.202, 506, 511, 524, 

683, 722, 728; ТТТ, 2007, к.2, с.15, 16, 17, 22, 25, 254, 457, 545, 589, 714 

истифода гаштааст. 

Дар баробари вожаи арабии мушрик вожаи мураккаби форсӣ-тоҷикии 

анбозгир (ҳанбозгир) ва муродифи он ҳанбозгӯй низ ба кор рафтаанд. Вожаи 

форсии анбозгир дар асар 22 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.89, 93, 201, 204, 381, 

282, 386, 388, 391, 565, 614; ТТТ, 2007, к.2, с.4, 146, 234, 235, 254, 391, 406, 

422, 698, гунаи он – ҳанбозгир 4 маротибаТТТ, 2007, к.1, с.393, 398, 689, 
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850, ҳамбозгӯй 9 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.504, 505, 506, 508, 511, 513 ва 

гунаи он – ҳанбозгӯй 3 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.506-712-712 ва вожаи 

анбозгиранда 2 маротиба ТТТ, 2007, к.2, с.473ба кор рафтаанд, ки, дар 

маҷмуъ, 40 маротиба ҳамчун муродифҳои форсии вожаи мушрик истифода 

гардидаанд: …бихон сӯйи Худованди ту ва мабош аз анбозгирон ТТТ, 2007, 

к.2, с.146; Ва набуд аз ҳанбозгирон [ТТТ, 2007, к.1, с.398]; …Худой аст 

безоре аз аҳди ҳамбозгӯён бо Худой…ТТТ, 2007, к.1, с.505; … пас, бикушед 

он ҳанбозгӯёнро, ки аҳди эшон панҷоҳ рӯз аст… [ТТТ, 2007, к.1, с.506]; Ва 

азоб кунад мардони мунофиқро ва занони мунофиқаро ва мардони 

анбозгирандаро ва занони анбозгирандаро… ТТТ, 2007, к.2, с. 473. 

Ҳатто вожаи мушрик бо муродифи форсии он – анбозгир, дар як ҷумла 

ба кор рафтаанд: То азоб кунад Худой, азза ва ҷалла, мунофиқонро ва занони 

мунофиқаро ва анбозгиронро ва занони мушриконро… ТТТ, 2007, к.2, с.254. 

Имон. Вожаи арабии имон маънои «бовари ростин бар Худованд ва 

шинохти фиристодагонаш, гиравидан, бовар доштан (зидди куфр)»-ро дода 

Сулаймонӣ, ҷ.1, с.96, сермаҳсултарин вожа дар асар ба шумор меравадва 

муродифи форсии он, ки гаравиш аст, дар асар танҳо ду маротиба дар 

тарҷумаи оятҳо истифода гаштааст: Ва ҳар ки буд андар ин ҷаҳон нобино аз 

гаравиш... ТТТ, 2007, к.1, с.727 (Исро, 72); Вай аст он касе, ки фурӯ 

фиристод оромиш андар дилҳои гаравидагон (муъминун), то бияфзоянд 

гаравиш (имонан), яъне яқин, бо гаравиши эшон (маа имониҳим)… ТТТ, 

2007, к.2, с.472 (Фатҳ, 4). Чи тавре аз мисоли дуюм маълум мегардад, дар 

тарҷумаи муъмин вожаи форсии гаравида ва дар тарҷумаи имон вожаи 

гаравиш ба кор рафтааст. 

Вожаи гаравиш аз асоси феъли гаравидан ва пасванди исми амалсози -

иш сохта шудааст. Пасванди мазкур серистеъмол, вале каммаҳсул номида 

шудааст Рустамов, 1981, с.138; ГЗАҲТ, 1985, ҷ.1, с.116. Аммо ковишҳои мо 

дар ин самт нишон доданд, ки пасванди мазкур дар асар сермаҳсул буда, 

ҳудуди 50 исм сохтааст Халиков, 2021, с.18-21. 
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Дар асар таркибҳои «муъмин шудан ва гаравидан» ба вожаи имон 

муродиф шуда омадаанд. Мутарҷимон қисмате аз ояти 23-и сураи «Тавба»-

ро, ки «ин-истаҳаббу-л-куфра ала-л-имони» (агар куфрро бар имон ихтиёр 

кунанд) ҚК, 2011, с.190 мебошад, «… агар ба дӯстӣ баргузинед эшон кофир 

шудан ва ногаравидагонро бар муъмин шудан ва гаравидан…» ТТТ, 2007, 

к.1, с.510 тарҷума намудаанд.  

Инчунин, дар ояти 29-и сураи «Саҷда» ва ояти 10-и сураи «Ғофир» 

мутарҷимон вожаи имонро гаравидан тарҷума кардаанд: Рӯзи гушодан на 

суд кунад он касҳоро, ки кофиронанд, гаравидани эшон ва на эшонро муҳлат 

кунанд ТТТ, 2007, к.2, с.244; … чун бихонандатон сӯйи гаравидан, кофир 

шудед ТТТ, к.2, с.384.  

Муъмин. Вожаи муъмин дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» беш аз 150 

маротиба корбурд шудааст. Муъмин исми фоъили навъи 4 феъли амина 

омана буда, маънои «параста, имоноварда, диндор, имондор, боимон»-ро 

дорад Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.96; ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.809: Ва ҳозир ояд азоби 

эшон гурӯҳе аз муъминон ТТТ, 2007, к.2, с.28; Ва ҳаром кардаст ин бар 

муъминон ТТТ, 2007, к.2, с.28. 

Вожаи форсии гаравида, ки сифати феълии гаравидан буда Солеҳӣ, 

1371, с.279, ба вожаи муъмин муродиф аст, дар асар беш аз 100 маротиба ба 

кор рафтааст: Ва бандаи гаравида (муъмин) беҳтар аз кофире… ТТТ, 2007, 

к.1, с.123 (Бақара, 221). 

Вожаи гаравида бо пешванди би-, ки хоси феъл буда, ба маънои 

таъкид истифода мешавад ва баъзан зоид ҳам ҳаст Сиёев, 1968, с.112-113; 

Баҳор, 1390, ҷ.1, с.356, дар асар танҳо як маротиба ба кор рафтааст: 

…бигаравидагон нафрин кардаанд эшонро андар ин ҷаҳон ва он ҷаҳон… 

ТТТ, 2007, к.2, с.30. 

 
 Дар матни «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» номи сура «Муъмин» омадааст.  
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Гунаи дигари вожаи гаравида гаравиданда мебошад, ки дар асар танҳо 

як маротиба истеъмол гаштааст: Ва бихондандӣ бар эшон, набудандӣ бад-он 

гаравидандагон ТТТ, к.2, с.73.  

Вожаи гаравиданда аз асоси феъли замони гузаштаи гаравидан ва 

пасванди -анда, ки сифати феълӣ месозад, сохта шудааст. Пасванди -анда, ки 

паҳлавии -андак мебошад [Ливоӣ, 1316, с.2-3], аз асоси феъли замони 

ҳозира-оянда сифати феълии тарзи фоъилӣ месозад ГЗАҲТ, 1985, ҷ.1, с.129. 

Аммо вожаи гаравиданда бошад, на аз асоси феъли замони ҳозира-оянда, 

балки аз асоси замони гузаштаи феъли гаравидан сохта шудааст. Чунин тарзи 

сохтани вожа дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» дар сохтани вожаҳои 

роҳёфтанда ва пушткарданда низ ба кор рафтааст: …агар ояд бад-эшон 

бимкунандае, бошандӣ роҳёфтандагон аз яке гурӯҳон ТТТ, 2007, к.2, с.13; 

Пас, баргаштед ба ҳазимат пушткардандагон ТТТ, 2007, к.1, с.511. 

Инчунин, дар асар вожаи гараванда низ дар ду маврид ба кор 

рафтааст: Ва парастори гараванд(а) (канизаки муъмина) беҳтар аз кофира ва 

агар(чи) хуш ояд шуморо ТТТ, 2007, к.1, с.123; Ва бар Худой таваккул 

кунед, агар ҳастед гаравандагон ТТТ, 2007, к.1, с.337 (Моида, 23). 

Мутарҷимон ба хотири ба такрор роҳ надодан дар тарҷумаи вожаи 

муъмин (Оли Имрон, 28) дар як ҷумла аз муродифоти муъмин ва гаравида 

низ истифода намудаанд: Нагиранд муъминон кофиронро ба дӯстӣ аз беруни 

гаравидагон ТТТ, 2007, к.1, с.178. 

Кофир. Маънои луғавии вожаи кофир «пӯшонанда; пинҳонкунанда» 

буда, дар маънои динӣ он мафҳуми «бедин, аз дин баргашта, беэътиқод, 

мункири Худо ва касе, ки дини исломро инкор мекунад»-ро медиҳад 

Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.523; Озарнӯш, 1379, с.592-593; ФЗТ, 1969, ҷ.1, 

с.567. Дар мавриди «мункири худо ва дин»-ро кофир хондан муаллифи 

«Ғиёсу-л-луғот» менависад: «Кофир ба маънии сотир ва пӯшанда; чун бедин 

дини ҳақро мепӯшад ва ба дини ислом намегаравад, кофир гуфтанд» 

Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.152. 
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Дар баробари вожаи арабии кофир дар асар вожаи форсии он – 

ногаравида, низ ба кор рафтааст: Ин ҳар дувон ҷодувонанд ва мо, ки аҳли 

Маккаем, кофиронем ва ба дини ҳардувон ногаравидагонем [ТТТ, 2007, к.1, 

с.36] (Қассас, 48). Ногаравида дар «Луғатномаи Деҳхудо» ба маънои «касе, 

ки имон наёрад, яъне кофир» омадааст Деҳхудо, 1377, ҷ.14, с.22223.  

Гунаи дигари ногаравида нобигаравида мебошад, ки дар асар танҳо як 

маротиба истифода гаштааст: Ва ҳаққо, ки дӯзах аст, бешак, они 

нобигаравидагон ТТТ, 2007, к.1, с.516. 

Дар мавриди мавқеи истифода бошад, вожаи кофир мавқеи меҳварӣ 

дошта, вожаи форсии ногаравида ҳамагӣ дар 23 маврид ба кор рафтааст.  

Вожаи кофир бо ногаравида ҳамчун муродифҳои ҷуфт ва пайиҳам низ 

омадааст: … он касҳоро, ки кофиру ногаравида шуданд, ки аз пеши мо 

бишуданд… [ТТТ, 2007, к.1, с.498]; …ҷон меситаданд он касҳо, ки 

ногаравидаву кофир шуданд [ТТТ, 2007, к.1, с.496]; … мо, ки аҳли Маккаем, 

кофиронем ва ба дини ҳардувон ногаравидагонем [ТТТ, 2007, к.1, с.36].  

Ид. Вожаи ид арабӣ буда, маънои «ҷашн, рӯзи ҷашн, рӯзи муайяни 

шодӣ барои хотираи ягон воқеаи бузурги хурсандиовар»-ро медиҳад ФЗТ, 

1969, ҷ.1, с.468: Моро иде хоҳад буд ТТТ, 2007, к.1, с.444; Рӯза доштан 

рӯзи иди Фитр аст ТТТ, 2007, к.1, с.113; Он рӯз, ки иди шумо бошад… 

ТТТ, 2007, к.1, с.817; Бор Худовандо, рӯзи шанбе иди мо мебошад… ТТТ, 

2007, к.1, с.72.  

Вожаи форсии ҷашн ба вожаи ид дар асар муродиф шуда омадааст. 

Деҳхудо вожаи ҷашнро аз авастоии yasna ва паҳлавии jashn дониста, онро 

идҳои динӣ (монанди идҳои фарвардгону меҳргон) донистааст, ки «дар ин 

авқот, ба хусус, ба ситоишу парастиш ва маросими динӣ мепардохтанд… аз 

ин ҷиҳат, рӯзҳои мутабаррикро ҷашн хондаанд» Деҳхудо, 1377, ҷ.5, с.7756: 

Пас, он мардумонро ҷашне омад бузург, чунонки акнун моро ид бошад. Ва 

расми эшон чунон будӣ, ки ҳар вақт ки он ҷашн андаромад, вазиъу шариф ва 

кучаку бузург – ҳамаро бад-он ҷашн боястӣ рафтан ТТТ, 2007, к.1, с.403. 
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Вожаи мазкур дар асар танҳо 6 маротиба дар қиссаи марбут ба ҳазрати 

Иброҳим (а) истифода гаштааст ТТТ, 2007, к.1, с.403, 404, 416, ки маънои 

ид ё ҷашни ғайри исломиро ифода кардааст.  

Азҳо. Вожаи азҳо ҷамъи вожаи азҳотун-и арабӣ буда, дар луғат маънои 

«ҷонвари қурбонӣ»-ро медиҳад. Азҳо дар забони арабӣ дар танҳоӣ мафҳуми 

мақсудро ифода намекунад. Вожаи мазкур танҳо дар таркиб бо вожаҳои ид ва 

явм ба кор меравад, монанди явму-л-азҳо ва иду-л-азҳо Сулаймонӣ, 2004, 

ҷ.1, с.1022. Дар забони тоҷикӣ низ бо вожаи ид дар як таркиб меояд, 

монанди иди азҳо ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.48: Иншаби иди Азҳо аст ТТТ, 2007, к.2, 

с.687; …то чаҳор моҳи дигар аз рӯзи иди Азҳо… ТТТ, 2007, к.1, с.505; Ва 

иди Азҳо аст. Ва се рӯз аз паси иди Азҳо айёми ташриқ… ТТТ, 2007, к.1, 

с.113. 

Дар асар ба вожаи арабии азҳо вожаи таркибии форсии гӯсфандкушон 

муродиф оварда шудааст: Чун боз қабилаи хеш равед, рӯзи идигӯсфандкушон 

аввал намози ид бикунед ТТТ, 2007, к.2, с.496; …ин такбир, ки ҳоҷиён 

гӯянд дар вақти ҳаҷ кардан ва ба иди гӯсфандкушон ва дар Мино… ТТТ, 

2007, к.2, с.349; Пас, рӯзи иди гӯсфандкушон буд, ки … ТТТ, 2007, к.1, 

с.61.  

Вожаи гӯспандкушон ё гӯсфандкушон дар фарҳангҳои форсӣ-

тоҷикӣба маънои иди Қурбон ва Азҳо оварда шудааст Муҳаммадалӣ, 1363, 

ҷ.4, с.439; Бурҳон, 1342, ҷ.3, с.1855; Деҳхудо, 1377, ҷ.12, с.19379-19380; ФЗТ, 

1969, ҷ.1, с.305.  

Дар асар ҳам вожаи азҳо ва ҳам гӯсфандкушон ҳамроҳ бо вожаи ид ба 

кор бурда шудаанд.  

Фитр. Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ба вожаи арабии фитр 

таъбирҳои форсии рӯза гушодан ва рӯза доштан муродиф оварда шудааст: 

Рӯза доштан рӯзи иди Фитр аст, …аз паси иди Фитр ТТТ, 2007, к.1, с.113; 

…иди рӯза гушодан бикард ТТТ, 2007, к.1, с.113.  
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Вожаи фитр дар ду маврид ва таъбири рӯза гушодан дар як маврид ба 

кор рафтааст. Дар асар вожаи фитр ва таъбири рӯза гушодан бо вожаи ид ба 

кор рафтаанд. 

Дият. Вожаи дият арабӣ буда, маънои «хунбаҳо ва товони хун барои 

кушташуда»-ро медиҳад Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.611; 2005, ҷ.2, с.914: Ва 

ҳар ки бикушад муъминеро ба хато, озод кунад гардани бандаи гаравида ва 

дияте успурда сӯйи касҳои ӯ, магар ки садақа кунанд [ТТТ, 2007, к.1, с. 276. 

Вожаи мазкур дар асар дар 18 маврид ТТТ, 2007, к.1, с.75, 276, 277; 

ТТТ, 2007, к.2, с.17, 18, 19, 565, 582 ба кор рафтааст.  

Муродифи форсии вожаи дият хунбаҳо буда, дар асар танҳо як 

маротиба истифода гардидааст: …хунбаҳои Ҳурмуздон ва они Ҷуфайна – ҳар 

ду аз хештан бидод …[ТТТ, 2007, к. 2, с.205. 

Тобут. Ҷиноза вожаи арабӣ буда, дар «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» 

маънои «тобут барои бурдани мурда, тахти мурдакаш» ва вожаи ҷаноза 

бошад, маънои «мурда, майит; маросими бахоксупорӣ»-ро медиҳад 

Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.315. Вожаи ҷиноза дар асар 7 маротиба [ТТТ, 2007, 

к.1, с.241; ТТТ, 2007, к.2, с.197, 219, 228 истифода гардидааст: Пас, ҳама 

шаҳри Мадина бигардиданд ва ҳеч ҷо ҷинозае наёфтанд ва ҳеч кас аз тарси 

он ғавғо ҷиноза бад-эшон намеёрист додан [ТТТ, 2007, к.2, с. 219]; …Ҳасанро 

бар ҷиноза бинҳоданд… [ТТТ, 2007, к.2, с.228]. 

Вожаи тобут форсӣ буда, дар фарҳангҳо ба маънои «сандуқи мурда» 

Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.175, «зарфи сандуқмонанд, ки майитро дар он 

гузошта, ба қабристон баранд» Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.2, с.173, «сандуқи 

чӯбин, ки мурдаро дар он гузошта (ба қабристон) мебаранд» ФЗТ, 1969, ҷ.2, 

с.369; ФТЗТ, 2008, ҷ.2, с.347 омадааст.  

Вожаи тобут дар асар 14 маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с. 131, 133, 443, 444, 

651; ТТТ, 2007, к.2, с.353 ба кор рафтааст: … ӯро дар тобут карданд ва ба 

Юнон бозоварданд [ТТТ, 2007, к.2, с.353]; Ва андар миёни Бани Исроил 
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тобуте буд, ки он тобут эшонро мерос буд аз фарзандони Мусо ва Ҳорун 

[ТТТ, 2007, к.1, с.133]. 

Вожаҳои тобут ва ҷиноза ҳарчанд бо ҳам муродиф бошанд ҳам, дар 

истифода аз ҳам фарқ доранд. Вожаи ҷиноза ба давраи ислом ва вожаи тобут 

бошад, ба қабл аз ислом замони Искандар [ТТТ, 2007, к.2, с.353], ҳазрати 

Юсуф [ТТТ, 2007, к.1, с.444-651], тобути Сакина [ТТТ, 2007, к.1, с.133] 

тааллуқ дорад. Вожаи тобут дар забони муосири тоҷикӣ мавриди истифода 

қарор дошта, вожаи ҷиноза бошад, дар истифодаи умум нест. 

Офариниш. Вожаи офариниш аз исми офарин ва пасванди исми 

амалсози -иш ГЗАҲТ, 1985, ҷ.1, с.95 сохта шуда, дар асар 24 маротиба 

[ТТТ, 2007, к.1, с. 102, 230, 430, 431, 724, 729, 833; ТТТ, 2007, к.2, с.8, 238, 

245, 269, 318, 319, 370, 378, 424, 504, 623, 669 истеъмол гардидааст: …андар 

офариниши халқон, ки аввал офарид ва офариниши эшон аз гил будаст… 

ТТТ, 2007, к.2, с.8.  

Вожаи офарин, ки гунаи дигари вожаи офариниш аст, дар асар як 

маротиба истифода гаштааст: Ва агар хоҳад, бибарад шуморо ва биёрад 

офарине нав ТТТ, 2007, к.1, с.659. 

Вожаи халқ арабӣ буда, маънои «офаридан, халқ (эҷод) кардан, 

офариниш»-ро медиҳад Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.529 ва дар асар бо вожаи 

офариниш муродиф омада, камистеъмол аст: Пас, чун халқи Одам тамом 

шуд... ТТТ, 2007, к.1, с.43; Пас, халқи Одам тамом шуд ва аз забари сар 

нигоҳ кард ва биҳиштро бидид... ТТТ, 2007, к.1, с.285.  

Вожаи арабиасли сунъ низ маънои «эҷод ва офариниш»-ро дода ФЗТ, 

1969, ҷ.2, с.274, дар асар танҳо дар як маврид ба кор рафтааст: Ва эшон бад-

он аҷоиб андармонданд ва имон оварданд ва ба ягонагӣ ва сунъ ва қудрати 

Раббу-л-изза бигаравиданд [ТТТ, 2007, к.2, с.356. 

Пайғомбар. Вожаи пайғомбар, ки дар фарҳангҳо ба маънои «расул, 

набӣ, фиристодаи худо» омадааст ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.19, дар асар 

серистеъмол буда, беш аз ду ҳазор маротиба ба кор рафтааст: … мо ҳама 
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маъсумем аз гуноҳ ба дуои пайғамбари мо – Мусо ибни Имрон ТТТ, 2007, 

к.1, с.458. 

Паёмбар, ки гунаи дигари вожаи пайғомбар аст, дар асар беш аз 140 

маротиба корбурд гардидааст: …то хабар кунанд, ки ту паёмбарӣ, агар ҳастӣ 

ту аз ростгӯён ТТТ, 2007, к.1, с.683.  

Вожаи пайғамбар бошад, дар асар 40 маротиба истифода гардидааст: 

Ва хоҳари Ҳамза – Сафия бинти Абдулмутталиб берун омад аз Мадина ва 

пайғамбарро гуфт ТТТ, 2007, к.1, с.246.  

Вожаи арабии расул дар асар бештар дар мавриди пайғомбар 

Муҳаммад (с) ба кор рафтааст: Фазли Қуръон он аст, ки расул гуфт, салла-л-

лоҳу алайҳи ва саллам… ТТТ, 2007, к.1, с.5; Ва бад-он вақт, ки расул, салла-

л-лоҳу алайҳи, аз ин ҷаҳон берун шуд… ТТТ, 2007, к.1, с.106.  

Вожаи фиристода, ки дар тарҷумаи вожаи мурсали арабӣ ба кор 

рафтааст, маънои пайғомбарро медиҳад: Ба дурустӣ, ки омад ба ту аз 

хабарҳои фиристодагон [ТТТ, 2007, к.1, с.383 (Анъом, 34); ...бипурсем аз 

фиристодагон [ТТТ, 2007, к.1, с.424 (Аъроф, 6); Медонед, ки Солеҳ 

фиристодаест аз Худованди ӯ? [ТТТ, 2007, к.1, с.432 (Аъроф, 75). 

Тавбакор. Вожаи тавбакор, ки маънои тавбакунандаро медиҳад 

ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.299, дар асар як маротиба ба кор рафта, вожаҳои 

тавбакун, тавбакунанда (тавбаткунанда) ва тоиб дар як мавридӣ ба он 

муродиф шуда омадаанд: тавбакор: ...Худой аст зудомурзе тавбакоронро, 

бахшояндае бар он-к бар тавба бимирад[ТТТ, 2007, к.1, с. 511; тавбакун: ... 

Худой дӯст дорад тавбакунонро ва дӯст дорад покизагонро [ТТТ, 2007, к.1, 

с.123; тавбакунанда (тавбаткунанда): ...бадал кунад ӯро заноне беҳтар аз 

шумо – мусалмонон, муъминон, фармонбардорони тавбакунандагон...[ТТТ, 

2007, к.2, с.614; Тавбаткунандагону обидону ... нигоҳдорон ҳадҳои Худойро 

[ТТТ, 2007, к.1, с.524]; тоиб: Ва Худой аст ҳамадоне ба аҳл он ҳамаро – 

тоибро ва нотоибро, ростдовари дурустгуфтор [ТТТ, 2007, к.1, с.508 (Тавба, 

15). 
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Назъ. Вожаи назъ арабӣ буда, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» маънои 

«дами вопасин, охирин нафас, дами марг, ҷонканӣ»-ро додааст ФЗТ, 1969, 

ҷ.1, с.826. Дар «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» бошад, дар маънои сеюм ба 

мафҳуми «ҷонканӣ, сакароти марг» омадааст Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.733. 

Вожаи мазкур дар асар як маротиба танҳо ва дар мавриди дигар бо вожаи 

марг якҷо омадааст: ...ӯ ранҷур буд ва ба назъ расида буд [ТТТ, 2007, к.2, 

с.499; Ва имон ва мусалмонӣ ва шаҳодат ба назъи марг бар мо арзонӣ дорад 

[ТТТ, 2007, к.2, с.666.  

Ба вожаи назъ ё таъбири назъи марг таъбири шурфи марг дар як 

маврид муродиф шуда омадааст: ...Сутайҳ бар шурфи марг буд ва андар ҳоли 

хеш уфтода буд [ТТТ, 2007, к.1, с.303.  

Дар асар таъбири ҷон кандан низ истифодаи фаровон дорад: 

...нахоҳам, ки маро дигар бор талхии ҷон кандан бибояд чашид... [ТТТ, 2007, 

к.1, с.196; ...агар ман донистаме, ки ҷон кандан бад-ин душворӣ аст... [ТТТ, 

2007, к.1, с.287. 

Габр. Вожаи габр маънои «оташпараст, пайрави дини Зардушт, 

зурдуштӣ»-ро дода ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.247, Деҳхудо дар мавриди он 

менависад: «Ба ақидаи Пури Довуд габр аз луғати оромӣ ҳамрешаи кофири 

арабӣ муштақ аст ва имрӯза дар Туркия гавр гӯянд ва он аслан, ба маънии 

мутлақи мушрик ва берун аз дин аст, вале дар Эрони исломӣ ба зартуштиён 

итлоқ шуда ва маънан дар ин истеъмол навъе истихфоф ба кор рафтааст» 

Деҳхудо, 1377, ҷ.12, с.18958. Вожаи габр дар асар 8 маврид ба кор 

рафтааст: Ва ин савмааҳои тарсоон бувад ва салавот – оташгоҳи габрон 

бошад ва масоҷид масҷидҳои мусалмонон аст [ТТТ, 2007, к.2, с.116.  

Аз ҳашт мавриди мазкур дар се маврид вожаи габр бо кофи таҳқир ё 

пасванди -ак омадааст: Ва габракон таърихи хешро аз вақти мақтали 

Яздиҷурд ибни Шаҳриёр доранд, ки мулкати Аҷам бар дасти ӯ бирафт, 

гирифтаанд. Ва бар габракон ҳеч кор аз он бузургтар набуд, ки ин мулкати 

эшон аз дасти эшон бирафт [ТТТ, 2007, к.1, с.533. Деҳхудо дар мавриди 
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мазкур чунин ишора дорад: «Илова бар ин итлоқ, дар оғоз барои мазиди 

истихфоф габрро бо кофи таҳқир истеъмол мекарданд ва габрак ва дини 

зартуштиро дини габракӣ мегуфтанд» Деҳхудо, 1377, ҷ.12, с.18958:  

Муродифи вожаи габр вожаи оташпараст аст, ки дар ду маврид дар 

асар истеъмол гаштааст: Гурӯҳе гӯянд, ин Бануросб оташпараст буд… 

[ТТТ, 2007, к.1, с.595; …Афредун оташпараст буд... [ТТТ, 2007, к.2, с.61. 

Инчунин, ба вожаи габр дар ин асар вожаи муғ низ дар се маврид 

муродиф шудааст. Вожаи муғ дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» «марди руҳонии 

оташпарастон (зардуштиён), ки ба дараҷаи поинтар аз мубадон меистад; 

оташпараст, зардуштӣ; муаллим, устоди зардуштӣ» маънидод шудааст 

ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.791: Ва муғон гӯянд, ки он Заҳҳок марде буд ... [ТТТ, 2007, 

к.2, с.57; Ва муғон чунин гӯянд, ки ... [ТТТ, 2007, к.2, с.61; Ва ҳама 

ҷаҳониён ба туфон муқирранд, магар муғон... [ТТТ, 2007, к.1, с.602. 

Гуноҳ. Вожаи гуноҳ, ки дар луғат маънои «кори бад, кори зишт; айб, 

ҷурм, маъсият»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.292, дар асар серистеъмол 

буда, беш аз 180 маротиба ба кор рафтааст: Ва бинҳодем аз ту бору гуноҳи ту 

[ТТТ, 2007, к.2, с.692; … Худой, азза ва ҷалла, гуноҳи туро афв кунад [ТТТ, 

2007, к.2, с.43.  

Муродифи вожаи гуноҳ вожаи базаҳ аст, ки дар асар дар 40 маврид 

истифода гардидааст: …чашми ман бар он наюфтад, ки нашояд ва базаҳ 

бошад… [ТТТ, 2007, к. 2, с.148; … бардоштанд буҳтоне ва базаҳе ҳувайдо 

[ТТТ, 2007, к.2, с.253.  

Муродифи дигари гуноҳ вожаи арабии маъсият мебошад, ки дар асар 

11 маротиба ба кор рафтааст: Ва банда бар маъсият ҳарис гардад… [ТТТ, 

2007, к.1, с.13]. 

Вожаи базаҳманд, ки маънои «гуноҳкор, маломатпазир, асим, 

хатокор, гунаҳкор, осӣ, музниб, муҷрим»-ро медиҳад Деҳхудо, 1377, ҷ.3, 

с.4720, дар асар ба маънои гуноҳ омадааст: Чаро набоздошт эшонро 
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худойпарастон ва зоҳидон аз гуфтори эшон базаҳманд (қавлиҳиму-л-исма) ва 

хӯрдани эшон ҳаром? [ТТТ, 2007, к.1, с.367 (Моида, 63). 

Вожаи визр, ки маънои «бор, бори гарон; вазнинӣ, гаронӣ»-ро дорад, 

маҷозан ба маънои «гуноҳ, ҷурм, айб» меояд ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.235. Вожаи 

мазкур дар асар танҳо дар як маврид ба кор рафта, бо вожаи базаҳ муродифи 

ҷуфт шуда омадааст: Ин ҳама буд визру базаҳ наздики Худои ту зишту 

мункар [ТТТ, 2007, к.1, с.723.  

Вожаҳои гуноҳ ва базаҳ дар асар ҳамчун муродифи ҷуфт ва пайиҳам 

низ ба кор рафтаанд: …бирасидӣ шуморо аз эшон базаҳу гуноҳе бедониш… 

[ТТТ, 2007, к.2, с.475; Андар он аст базаҳу гуноҳи бисёр… [ТТТ, 2007, к.1, 

с.123; Ман хоҳам, ки муқир оӣ ба базаҳи ман ва гуноҳи ту… [ТТТ, 2007, к.1, 

с.345. 

Таъбирҳои гуноҳи кабира ва сағира дар асар бо таъбирҳои гуноҳи хурд 

ва бузург муродиф шуда омадаанд: …валекин гуноҳи сағоир аз пайғомбарон 

кабоир бошад [ТТТ, 2007, к.1, с.302; …аз баҳри он ки гуноҳи сағоир аз 

пайғомбарон, алайҳи-с-салом, кабоир бошад [ТТТ, 2007, к.1, с.489; Ва он 

касҳоро, ки парҳез карданд аз гуноҳҳои бузург ва базаҳҳо ва зиштиҳо, магар 

гуноҳони хурд [ТТТ, 2007, к.2, с.519; Он кас, ки эшон парҳез кунанд аз 

гуноҳони бузург (кабоир-ал-исми) ва зиштиҳо [ТТТ, 2007, к. 2, с. 434.  

Гуноҳкор. Вожаи гуноҳкор (гунаҳкор), ки маънои «содиркунандаи 

гуноҳ, муҷрим, осӣ, маъсияткор»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.293, дар асар 

беш аз 50 маротиба ва гунаи он – гунаҳкор, бошад, 5 маротиба [ТТТ, 2007, 

к.1, с. 393, 497; ТТТ, 2007, к.2, с.73, 98, 386 истифода гардидааст: Ва 

бубинанд кофирон ва гуноҳкорон оташи дӯзах… [ТТТ, 2007, к.1, с.746; Агар 

баргарданд, ки Худой доност ба гуноҳкорон [ТТТ, 2007, к.1, с.197; Чунин 

андаровардем онро андар дилҳои кофирон ва гунаҳкорон [ТТТ, 2007, к. 2, 

с.73.  

Ба вожаи гуноҳкор вожаҳои базаҳкор, базаҳманд ва бисёрбазаҳ 

муродиф шуда омадаанд.  
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Вожаи базаҳкор дар асар 5 маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с. 158, 373, 526; 

ТТТ, 2007, к.2, с.73, 628: …на пинҳон кунем гувоҳии Худой, ки мо он 

гоҳбошем аз базаҳкорон [ТТТ, 2007, к.1, с.373; …Худой на дӯст дорад ҳар 

носипосе ва базаҳкоре… [ТТТ, 2007, к.1, с.158; вожаи базаҳманд дар ду 

маврид: …Худой на дӯст дорад он ки бошад хиёнаткунанда ва базаҳманд 

[ТТТ, 2007, к.1, с.288; Хӯриши сахт нохуши базаҳманд аст [ТТТ, 2007, к.2, с. 

444 ва вожаи бисёрбазаҳ бошад, дар як маврид истифода гардидааст: Вой 

бар ҳар дурӯғзанеро ва бисёрбазаҳеро [ТТТ, 2007, к. 2, с. 447. 

Вожаи гуноҳкор (гунаҳкор) бештар дар тарҷумаи вожаи арабии 

муҷрим, ки маънои «гунаҳкор, ҷинояткор, базаҳкор» Сулаймонӣ, 2004, ҷ. 1, 

с.275 ба кор рафта, вожаҳои базаҳкор, базаҳманд ва бисёрбазаҳ бошад, дар 

тарҷумаи вожаи арабии асим, ки маънои «гунаҳкор, базаҳкор, табоҳкор, 

ҷинояткор»-ро медиҳад Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с..52, корбурд шудааст. 

Ҳаром. Вожаи ҳаром арабӣ буда, дар «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» ба 

маънои «боздошта, нораво, ношоиста, манъкардашуда; мамнуъ» омада 

Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.374, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» бошад, маънои 

«манъ кардашуда, нораво, ношоиста, ғайриқонунӣ (аз рӯйи шариат); 

муқобили ҳалол»-ро додааст ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.734. Вожаи мазкур дар асар 

ҳудуди 90 маротиба ба кор рафтааст: Агар биёянд ба шумо асирон, фидо 

кунедашон ва он аст ҳаром бар шумо берун кардани эшон [ТТТ, 2007, к.1, 

с.78. 

Мутарҷимони асар вожаҳои баста ва нораворо ба маънои вожаи 

арабии ҳаром ба кор бурдаанд, ки вожаи нораво дар «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» маънои «ношоиста, ҷоизнабуда»-ро дода, вожаи баста 

бошад, сифати феълии замони гузаштаи феъли бастан аст ФТЗТ, 2008, ҷ.1, 

с.151,936. 

Ба маънои ҳаром омадани вожаҳои баста ва нораво дар фарҳангҳои 

мавриди назари мо мушоҳида нашуд. 
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Вожаҳои баста ва нораво дар танҳоӣ ба кор нарафта, бо вожаи ҳаром 

муродифи ҷуфт ва пайиҳам шуда омадаанд: … ҳарому баста ва нораво 

доранд он муҳаррамро соли дигар, ҳарбу ғорат накунанд… [ТТТ, 2007, к.1, 

с.514]; …ва ҳаром менадоранд он чи ҳарому нораво кардааст Худой ва 

пайғамбари ӯ дар Тавроту Инҷил… [ТТТ, 2007, к.1, с.512]. 

Гумроҳ. Вожаи гумроҳ дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» маънои 

«роҳгумкарда; саргардон, овора»-ро дода, ба маънои маҷозиаш «касе, ки аз 

роҳи дуруст берун баромадааст» омадааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.290. Вожаи 

гумроҳ дар асар 40 маротиба истифода шудааст: Ки эшон гумроҳанд... [ТТТ, 

2007, к.1, с. 450; …будем мо гурӯҳе гумроҳон [ТТТ, 2007, к. 2, с. 7. 

Ба вожаи гумроҳ вожаҳои гумшуда, гумбуда ва бероҳ (бераҳ) 

муродиф шуда омадаанд: 

Бероҳ (бераҳ): ... бар эшон хашм гирифтӣ, чун ҷуҳудону тарсоон ва 

бединону бероҳон [ТТТ, 2007, к.1, с.17]; Туро бар бандагони ман ҳеч кор 

нест, магар он касҳо, ки фармони ту кунанд аз бероҳон [ТТТ, 2007, к.1, с.45]; 

Навмед шавад аз раҳмати Худои хеш, магар гумшудагону бераҳон [ТТТ, 

2007, к.1, с.686.  

Гумшуда: Мо гумшудагонем… [ТТТ, 2007, к.2, с.629]; …напазируфта 

ояд тавбаи эшон ва эшонанд эшон гумшудагон ТТТ, 2007, к.1, с.204; …ва на 

гумшудагон аз роҳ, яъне тарсоон [ТТТ, 2007, к.1, с.9].  

Инчунин, вожаи гумшуда дар як маврид бо вожаи бераҳ ҳамчун 

муродифи ҷуфт ба кор рафтааст: Навмед шавад аз раҳмати Худои хеш, магар 

гумшудагону бераҳон [ТТТ, 2007, к.1, с.686. 

Гумбуда: Вожаи гумбуда дар асар як маротиба истифода шудааст: … 

агар будед аз пеши он аз гумбудагон [ТТТ, 2007, к.1, с.115].  

Мусалмон. Вожаи мусалмон, ки маънои «пайрави дини ислом, он ки ба 

дини ислом эътиқод дорад»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.762, дар асар 

серистеъмол аст. Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» арабӣ будани вожаи 

мусалмонро рад намуда, менависад: «Ҳақ ин аст, ки дар лафзи мусалмон, ки 
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лафзи форсист ва лафзи муслим, ки калимаи арабист, иттифоқан модда 

муттаҳид уфтода... Пас, зарур нест, ки мусалмон аз ислом маъхуз бошад, 

балки форсии бахт аст ва муфрад аст, на мураккаб ва воҳид аст, на ҷамъ» 

Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.265.  

Дар асар муодили арабии вожаи мусалмон, ки муслим аст, ба кор 

нарафтааст. Аммо танҳо дар як маврид вожаи сохтаи исломӣ ба кор 

рафтааст, ки бо вожаи мусалмон муродиф гардидааст: Бо эшон сулҳ кун, ки 

марги пайғомбар ҳанӯз тоза аст ва ин исломиён ғамгин шудаанд ва имсол аз 

эшон закот махоҳ [ТТТ, 2007, к.1, с.106. 

Мусалмонӣ. Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бо вожаи арабии ислом 

вожаи форсии мусалмонӣ муродиф омада, истифодаи он нисбат ба вожаи 

ислом серистеъмол ва роиҷтараст: 

Вожаи мусалмонӣ дар луғат ба маънои ислом омада Деҳхудо, 1377, 

ҷ.13, с.20891, дар асар 83 маротиба ба кор рафтааст: ...дар мусалмонӣ ҳеч 

масҷиде пештар аз он бино накарданд ...[ТТТ, 2007, к.1, с.328; ...пайғомбар, 

алайҳи-с-салом, аз ин ҷаҳон берун рафтааст ва мусалмонӣ лахте заифтар аст 

[ТТТ, 2007, к.1, с.360. 

Вожаи ислом дар асар 67 маротиба истифода гаштааст: Бидон, ки 

андар аввали ислом рӯза ҳанӯз фариза накарда буд… [ТТТ, 2007, к.1, с.105. 

Масҷид. Вожаи масҷид дар «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» ҷои саҷда 

кардан; намозхона, масҷид омада Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.778, дар 

«Фарҳанги забони тоҷикӣ» (масҷид, мазкит ва мазгит) ибодатхонаи 

мусулмонон маънидод шудааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.653. Вожаи масҷид дар 

асар ҳудуди 114 маротиба ба кор рафта, гунаҳои дигари он – мазкит (28 

маротиба) ва мазгит (9 маротиба) низ ба кор рафтаанд: Ва кист ситамкортар 

аз он ки боздорад якеро аз масҷиди Худой… [ТТТ, 2007, к.1, с.91; Ҳаққо, ки 

ободонагӣ кунад ва шояд ки иморат кунад мазкитҳои Худойро... [ТТТ, 2007, 

к.1, с.509; ... бибурд бандаи хешро – Муҳаммад, ба як шаб аз мазгити хонаи 
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Макка – аз хонаи Умму Ҳонӣ, бад-он мазгит, ки он дуртар аст аз Макка… 

[ТТТ, 2007, к.1, с.719. 

Муҳаққиқони забон ба он назаранд, ки вожаи мазкит (мазгит) аз вожаи 

масҷид қадимтар буда, дар Эрон мавриди истифода қарор доштааст. Дар 

мавриди вожаи мазкит Маликушшуаро Баҳор менависад, ки «дар кутуби 

форсии қадим дида мешавад, гӯё луғати сурёнӣ аст, ки қабл аз ислом ба 

тавассути тарсоон аз луғати оромӣ вориди забони форсӣ шудааст ва 

масҷид низ арабии ҳамон луғат аст ва ин ҳар ду луғат дар асл ибрии яке 

аст» Баҳор, 1390, ҷ.1, с.287. М.Ҷабборова вожаи масҷид ва гунаҳои онро 

дар «Тарҷумаи Таърихи Табарӣ» ва «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» таҳқиқ 

намуда, омори истифодаи онро дар ин асарҳо дар монографияаш нишон 

додааст Ҷабборова, 2014, с.75.  

Дар асар вожаи намозгоҳ, ки сохтаи худи мутарҷимони асар аст, ба 

вожаи масҷид (мазкит, мазгит) муродиф омадааст. Вожаи намозгоҳ аз вожаи 

намоз – дуо, ибодат ва арзи ҳоҷату ниёз ба худо, ки аз рӯйи шариати ислом 

дар як шабонарӯз панҷ маротиба адо карда мешавад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.831 

ва пасванди исми маконсози -гоҳ сохта шуда, маънои макон ва ҷои намоз 

карданро медиҳад. Вожаи мазкур дар асар ба нудрат танҳо дар се маврид – як 

маврид дар тарҷумаи вожаи арабии мусалло [ТТТ, 2007, к.1, с.92 ва дар ду 

маврид дар ишора ва тарҷумаи вожаи масҷид истифода гаштааст: …эшон 

вомедоранд ва ме водоштанд пайғомбарро аз он намозгоҳи шукуҳманд – 

масҷиди Макка… [ТТТ, 2007, к.1, с.493 (Анфол, 34); … магар он касҳое, ки 

ба ҳам аҳду паймон ва сулҳ кардед шумо ба наздики он намозгоҳи 

шукуҳманд – хонаи Макка [ТТТ, 2007, к.1, с.506 (Тавба, 7).  

Бо баррасии муродифҳои динии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» метавон 

ба хулосае омад, ки мутарҷимони асар кӯшидаанд дар мавориди бештар аз 

вожаҳои динии форсӣ истифода намоянд ва ҳангоми набудани муодили 

форсӣ-тоҷикии вожаҳои динии арабӣ онҳоро ба форсии тоҷикӣ тарҷума 

кунанд ё вожаҳои нави форсӣ офаранд.  
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Муродифоти луғавии марбут ба инсон, аъзои бадани ӯ ва 

хешовандӣ. Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» корбурди вожаҳои 

ифодакунандаи инсон ва аъзои бадани ӯ низ бисёр ба назар расида, дар 

зерфасли мазкур барои намуна 15 силсилаи муродифӣ оварда шудааст, ки 40 

вожаи муродифиро ташкил менамояд.  

Одамӣ. Дар асар вожаи инсон ва ё одамро вожаҳои одамӣ ва мардум 

иваз намудаанд.  

Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» дар мавриди вожаи мардум менависад: «Ба 

маънии як одамӣ ва бисёр одамиён, чаро ки ин лафзро ба маънии муфрад ва 

ҷамъ ҳар ду истеъмол кунанд» Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.252.  

Аммо шакли ҷамъи вожаи мардум дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ба 

воситаи пасванди ҷамъсози -он сохта мешавад: Ё писар, бингар, ки то ин 

мардумон ҳаме чӣ гӯянд [ТТТ, 2007, к.2, с.13. 

Баъзан вожаи мардум дар шакли танҳо низ мафҳуми ҷамъро ифода 

мекунад: Мардуми даштӣ бошанд ва ваҳшӣ бошанд ва сурати эшон ҳамчун 

сурати мардум бувад ва пӯшиши эшон аз гиёҳ бошад ва эшон ба Машриқ 

андар бошанд ва мардумон эшонро сайд кунанд ва бикушанд ва бихӯранд 

[ТТТ, 2007, к.1, с.29.  

Аммо, дар маҷмуъ, вожаи мардум дар танҳоӣ инсон ва дар ҷамъ – 

мардумон, ҷамъи инсонҳоро мефаҳмонад: Ва чун ҷон бо ӯ ҷуфт гашт, он гаҳ 

мардум гашт ва чун ҷон бо ӯ ҷуфт набуд, ҳеч корро ба кор наёмад, ҳамчунон 

ки чун мардум бимирад, ҳеч корро ба кор наёяд [ТТТ, 2007, к.1, с.11; 

Худойро, азза ва ҷалла, сад ҳазору бисту чаҳор ҳазор пайғомбар будааст аз 

мардум ва фаришта [ТТТ, 2007, к.1, с.31. 

Муродифи вожаи мардум вожаи арабии одамӣ мебошад, ки дар асар 

ба касрат истифода гаштааст: Аммо Мосух даволпой бошад, халқе бошанд 

бар мисоли девон ва эшонро сайд кунанд ва бикушанд ва бихӯранд ва одамӣ 

нестанд... [ТТТ, 2007, к.1, с.30; Бигӯед, то камтарин чизе ба тани одамӣ 
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андар чист? [ТТТ, 2007, к.1, с.33; Камтарин чизе ба тани одамӣ андар ҷон 

аст, ки нафас аз ӯ бармеояд… [ТТТ, 2007, к.1, с.33. 

Вожаи одам низ ба мардум муродиф шуда омадааст, ки истеъмолаш 

дар асар ба нудрат аст: Рамида бодиё аз миёни халқ, ки ин қавмро аз роҳ 

бибурдӣ ва мабодо туро бо ҳеч одам нишастан ва хостан, гум бодиё аз миёни 

халқ [ТТТ, 2007, к.1, с.67.  

Муродифи дигари вожаи мардум вожаи арабии инсон аст. Ҳарчанд 

вожаи инсон дар матни арабии Қуръон 92 маротиба ба кор рафта бошад ҳам 

Санҷарӣ, №8/2, с.36, дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» танҳо дар ду маврид 

ба кор рафтааст: Ва ин ҷо ба лафзи инсон ёд кард ва инсон ваҳдон бошад 

[ТТТ, 2007, к.1, с.365. 

Вожаи башарӣ, ки арабист, дар ин китоб бо вожаи мардум муродиф 

шуда омадааст: Ва табъи мардум чунин аст ва башариро таркиб бад-ин 

ниҳодааст, ки ... [ТТТ, 2007, к.2, с.451]. 

Андом. Вожаи андом маънои «бадан, тан, қаддуқомат»-ро дода ФЗТ, 

1969, ҷ.1, с.75, дар асар ба касрат истеъмол гаштааст:... рӯйҳои эшон зард 

гашта буд ва ларза бар андомашон афтода… [ТТТ, 2007, к.2, с.44; ... сар 

биҷунбонид ва ҳама андоми хеш ба мӯй бипӯшонид [ТТТ, 2007, к.2, с.104.  

Вожаи колбад бошад, форсӣ буда, дар фарҳангҳо ба маънои «тан ва 

бадани одамӣ» омадааст Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.151; ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.558: 

... на бад-он рӯзи бопасин, ки халқро зинда бозкунад, колбадҳоро зи гард 

барангезонад… [ТТТ, 2007, к.1, с. 511.  

Вожаи мазкур ҳамчун муродифи вожаи андом дар асар танҳо як 

маротиба истеъмол гаштааст. 

Ба вожаи колбад ва андом вожаи тан низ муродиф омадааст: ...ҷонро 

бифиристод, то ба тани Одам андар шуд ва бар андоми ӯҳеч андом набуд… 

ТТТ, 2007, к.1, с.42. 

Аъзо. Вожаи аъзо, ки шакли ҷамъи узви арабист Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, 

с.143, дар асар се маротиба ба кор рафтааст: Ҳамчунин, ҷумла аъзоҳои Одам 
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– ҳама ҷуфт офарид [ТТТ, 2007, к.1, с. 284; ... ва аъзоҳои ӯ ҳеч кор намекард, 

ҳамчун гӯштпорае он ҷо афтода буд [ТТТ, 2007, к.1, с.325; ...ҳеч муолаҷат 

намепазируфт ва он дар аъзоҳо рӯз ба рӯз зиёдат мебуд [ТТТ, 2007, к.2, 

с.722. 

Дар асар вожаи андом ба мазмуни узв ба касрат истеъмол гаштааст. Ин 

дар ҳолест, ки вожаи андом дар маънои якумаш «бадан, тан, қадду қомат» 

ва дар маънои дуюмаш «узви бадан» мебошад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.75: Пас, ин 

андомҳо ки ёд кардем, бад-ин гуна биёфарид ва он гаҳ ба тани ту андар яке 

подшоҳ офарид ниҳонӣ ва ин андомҳо ҳама ба фармон ва фармонбардори ӯ 

кард, то ин андомҳо ҳеч кор натавонанд кард бе фармони ӯ [ТТТ, 2007, к.1, 

с.12; Ҷирҷис дуо кард, андомҳои он писар дуруст гашт... [ТТТ, 2007, к.1, 

с.581. 

Пужул. Вожаи пужул гунаи куҳантари вожаи буҷул буда, дар асар бо 

вожаҳои шитолинг, кӯзак ва каъб муродиф омадааст. Вожаҳои мазкур дар 

асар як маротибагӣ ба кор рафтаанд. 

Вожаи буҷул дар фарҳангҳо ба маънои «банди устухон, махсусан, 

банди устухони по» омадааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.218. Дар бештари 

фарҳангҳои форсӣ, монанди «Фарҳанги Низом» Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.1, 

с.695, «Ғиёсу-л-луғот» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.118, «Бурҳони қотеъ» 

Бурҳон, 1342, ҷ.1, с.236, «Таҳқиқу-л-луғот» Саид, с.23, «Луғатномаи 

Деҳхудо» Деҳхудо, 1377, ҷ.3, с.4378, «Сурмаи сулаймонӣ» Балиёнӣ, с.36, 

«Фарҳанги ҷаъфарӣ» Тувайсирконӣ, 1362, с.64 ва ғайра, ба вожаи пужул 

маънои мазбурро додаанд: …ва масҳ кунед бар сарҳои шумо ва пойҳои шумо 

сӯйи пужул [ТТТ, 2007, к.1, с. 331.  

Муродифи дигари пужул вожаи шитолинг аст. Муаллифи «Фарҳанги 

Низом» менависад: «Шитолинг мухаффафи иштолинг аст, ва маънии лафз 

устухони по аст, чи ишто мубаддали иста ва уста аст ва линг ба маънии по 

дар такаллуми мо ҳам ҳаст» Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.3, с.500. Вожаи мазкур 
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дар асар як маротиба ба кор рафтааст: Асо бизад бар шитолинги Уҷ ва Уҷ 

биюфтод… [ТТТ, 2007, к.1, с.481.  

Муродифи дигари пужул, ки вожаи кӯзак аст, дар фарҳангномаҳо ба 

назар нарасид. Танҳо Деҳхудо ба он ишора карда Деҳхудо, 1377, ҷ.12, 

с.18708, мисоли зеринро аз «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» овардааст: Ва 

чиҳил газ барҷаст ва асо бар кӯзаки пойи ӯ тавонист зад ва пас Уҷ биюфтод 

ва Мусо ӯро бикушт ТТТ, 2007, к.1, с.84.  

Вожаи мазкур дар асар як маротиба истифода шудааст. 

Вожаи каъб арабӣ буда Сулаймонӣ, ҷ. 2, с.519, муродифи вожаи 

форсии пужул аст: …ва пой дугона бишуст то каъб ТТТ, 2007, к.1, с.333.  

Вожаи мазкур дар асар як маротиба корбурд шудааст. 

Бо вуҷуди бо ҳам муродиф будани вожаҳои пужул, шитолинг, кӯзак 

ва каъб аз мавқеи истифодаашон аз ҳам фарқ мекунанд. Вожаҳои форсии 

шитолингу кӯзак танҳо дар достони ҳарби Мусо (а) бо Уҷ ибни Анақ ба кор 

рафта, вожаҳои каъбу пужул дар масоили динӣ корбурд гаштаанд. 

Раҳим. Вожаи раҳим арабӣ буда, маънои «заҳдон, раҳим, бачадон»-ро 

медиҳад Сулаймонӣ, ҷ.1, с.655. Вожаи мазкур дар асар дар 6 маврид ТТТ, 

2007, к.1, с.176-395-396-652; ТТТ, 2007, к.2, с.241, 378 ба кор рафтааст: Ва 

нашояд эшонро, ки пинҳон кунанд он чи офарид Худой андар раҳимҳои 

эшон… ТТТ, 2007, к.1, с.124;…об буд ва андар пушти падар буд, то ба 

раҳими модар омад ва ба рӯзгори тифлӣ то ба балоғат расид… ТТТ, 2007, 

к.2, с.378. 

Шакли ҷамъи арабии вожаи раҳим, ки арҳом аст Сулаймонӣ, ҷ.1, 

с.655, дар асар танҳо як маротиба ба кор рафтааст: Овози ӯ ба ҳамаи гӯшҳо 

бирасид – ба пушти падарону арҳоми модарон ТТТ, 2007, к.1, с.97.  

Вожаи заҳдон муродифи форсии вожаи раҳим буда, дар асар дар як 

маврид ба кор рафтааст: Ва бидодем дар заҳдонҳо чунонки хоҳем то вақте 

номзад карда. Пас, берун орем (шуморо) кӯдаке хурд [ТТТ, 2007, к.1, с. 847].  
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Вожаи заҳдон аз асоси феъли заҳидан, ки бо феълҳои зодан ва 

зойидан Солеҳӣ, 1371, с.194 муродиф аст ва пасванди исми маконсози -дон 

Рустамов, 1981, с.132 сохта шудааст. Маънои аслии феъли заҳидан дар 

фарҳанг «таровидан, ҷӯш зада баромадан» буда, «зоида шудан, таваллуд 

ёфтан» ба маънои маҷозиаш омадааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.445.  

Вожаи заҳдон дар фарҳанги «Ғиёсу-л-луғот» «ба маънии раҳим, ки 

қароргоҳи нутфа бошад» омада Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.400, дар «Фарҳанги 

забони тоҷикӣ» бошад, «бачадон, нутфадон» маънидод шудааст ФЗТ, 1969, 

ҷ.1, с.445. 

Гулу. Вожаи форсии гулу бо вожаи арабии ҳалқ дар асар муродиф 

шуда омадааст. Вожаи гулу 7 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.223, 330, 570, 673 

ва вожаи ҳалқ 8 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.48; ТТТ, 2007, к.2, с. 347 

корбурд гардидааст:…бархез ва ин кӯҳро ба гулу фурӯ бар ТТТ, 2007, к.1, с. 

223; …то чун корд бар ҳалқи ман ниҳӣ ва бибурӣ… ТТТ, 2007, к.2, с.346. 

Китф. Вожаи китф арабӣ буда Сулаймонӣ, ҷ.2, с.487, дар асар 8 

маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.581, 836; ТТТ, 2007, к.2, с.58, 197, 510, 594, 620 

ба кор рафтааст: Ва он табар бурд ва бар китфи он меҳтар ниҳод… ТТТ, 

2007, к.1, с.836; …андомҳои он писар дуруст гашт в-аз китфи модар фурӯ 

омад… ТТТ, 2007, к.1, с.581; Ва вайро аз қибали он «Аждиҳоқ» хонданд, ки 

бар сари ду китфи вай ду пора гӯшт бираста буд… ТТТ, 2007, к.2, с.57.  

Муродифи форсии китф вожаи дӯш буда, решаи он ба забонҳои 

санскриту Авасто бармегардад Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.3, с.103. 

Дар фарҳанги «An Etymological Dictionary of Persian, English and other 

Indo-European Languages» пайдоиши решавии вожаи дӯш чунин омадааст: 

ҳ.ав. dous – даст → ав. Daosh – китф → ф. dush – китф Nourai, с.110.  

Вожаи дӯш дар асар 5 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.837, 848; ТТТ, 2007, 

к.2, с.300 истифода гардидааст: …набинед, ки табар бар дӯш дорад… ТТТ, 
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2007, к.1, с.837; Ва бар сари дӯши ӯ ду пора гӯшт буд, ба мисоли ду ангушти 

бузург… [ТТТ, 2007, к. 2, с. 300. 

Чашм. Вожаи чашм форсии тоҷикӣ буда, дар асар истифодаи фаровон 

ва меҳварӣ дорад: ... он-к биёфарид шуморо гӯшҳо ва чашмҳо ва дилҳо ва 

андакеанд он-к шукр ҳамекунанд [ТТТ, 2007, к.2, с.5. 

Муродифи вожаи чашм вожаи дида буда, дар асар танҳо як маротиба 

ба кор рафтааст: Ва мехостанд, ки ба чашми сар маро бубинанд ва ман 

дидори хеш туро боз нанамудам, ки маро ба дидаи фонӣ бинатвонанд дид 

ТТТ, 2007, к.1, с.66.  

Пушт. Вожаи пушт дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои шашум 

«сулб, камар, нутфагоҳ, ҷойи манӣ» омадааст ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.101: Овози ӯ 

ба ҳамаи гӯшҳо бирасид – ба пушти падарону арҳоми модарон [ТТТ, 2007, 

к.1, с.97; Худой, азза ва ҷалла, оби пушти ту бигардонод ТТТ, 2007, к.1, 

с.173; Ва «ҳасур» он бошад, ки ӯро орзуи шаҳват набошад ва оби пушт ӯро 

ранҷа надорад ТТТ, 2007, к.1, с.183. 

Вожаи сулб, ки арабист, дар асар як маротиба бо вожаи пушт муродиф 

шуда омадааст: Пас, чун Мусо дар дунё дидори Худой хост ва ҳанӯз 

Муҳаммад, салавоту-л-лоҳи алайҳи, дар сулби падарон буд, аз дидор маҳрум 

монд ТТТ, 2007, к.1, с.452.  

Даст. Вожаи даст дар асар истифодаи васеъ дорад: Ва дасташро 

биёфарид, то бад-он амалҳо кунад... ТТТ, 2007, к.1, с.12. 

Вожаи яд, ки арабӣ буда, мафҳуми дастро ифода менамояд 

Сулаймонӣ, ҷ.2, с.978-980, дар асар танҳо дар мавриди сифати Худованд ба 

кор рафтааст: ...ҳама бар яди ӯст ва бар ҳама чиз қодир аст ТТТ, 2007, к.1, 

с.27.  

Мутарҷимони китоб дар мавриди истеъмоли вожаи яд ишора карда 

менависанд, ки «яд ин ҷойгоҳ, яди қудрат аст»: Ки он гаҳ, ки Одамро 

биёфарид, ҳеч халқ бар пушти замин набуд, некутар аз Одам, аз баҳри он ки 
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Худой, азза ва ҷалла, ӯро ба яди хеш биёфарид ва яд ин ҷойгоҳ яди қудрат аст 

[ТТТ, 2007, к. 2, с. 693.  

Данда. Вожаи данда дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» 

«устухони қабурға» ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.460ва дар «Фарҳанги Низом» 

«устухони камоне, ки аз пушт ба сина кашида шуда ва мутааддид аст» 

Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.3, с.90 маънидод шудааст. Вожаи мазкур дар асар 

танҳо як маротиба ба кор рафтааст: Ва хостанд, ки Даҷларо пуле созанд ва 

чиҳил гови гардун бибурданд ва халоиқе бисёр бирафтанд ва як данда аз 

паҳлуи ӯ ҷудо карданд...  ТТТ, 2007, к.1, с.84.  

Чи тавре аз асар бармеояд, вожаи паҳлу, ки маънои «яке аз ду тарафи 

сина ва шикам, тарафи чап ва рости сина ва шикам, ҷанб»-ро ФЗТ, 1969, 

ҷ.2, с.48 медиҳад, ба маънои данда ва бидуни вожаи устухон ба кор 

рафтааст: Пас, чиҳил гови гардун бифиристоданд, то бирафтанд ва як паҳлу 

аз они Уҷ ибни Унуқ биёварданд в-аз он паҳлу(и) Уҷ яке пул сохтанд бар 

Даҷла ва понсад сол он паҳлу-Уҷ бар он пул афканда буд ва мардумон бар он 

ҳамегузаштанд… ТТТ, 2007, к.1, с.481; Худой, азза ва ҷалла, мар Ҳавворо 

аз паҳлуи чапи Одам биёфарид ба қудрати хеш... Ва аз паҳлуи чапи мардон як 

паҳлу кам бошад, аз они паҳлуи чапи занон, зеро ки Худой, азза ва ҷалла, мар 

Ҳавворо аз паҳлуи чапи Одам биёфарид ТТТ, 2007, к.1, с.45-46. 

Бағал. Вожаҳои бағал ва каш дар асар ба ҳам муродиф омада, танҳо 

як маротибагӣ ба кор рафтаанд: Ва во бар дастро сӯйи бағали хеш, то берун 

ояд сапедӣ аз ӯ – бепесӣ, то бувад муъҷизоте, варбиёяд сӯйи ту(?) ТТТ, 2007, 

к.1, с.787; Мусо, алайҳи-с-салом, асо бияфканд ва он аждаҳо гашт сахт 

ҳувайдо ва дастро ба каш андар кард ва берун кашид – сафеду тобон ТТТ, 

2007, к.1, с.816. Дар мисоли якум вожаи бағал дар тарҷумаи вожаи арабии 

ҷаноҳ, дар ояти 22, сураи «Тоҳо» ба кор рафтааст. 

Аврат. Вожаи аврат арабӣ буда, маънои «андоми ниҳонӣ, андоми 

шарм, шармгоҳ ва андоми шарми мардум»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.35; 

Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.80. Вожаи аврат дар асар 21 маврид ТТТ, 2007, к.1, 
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с.12, 48, 173, 425, 426, 601, 602, 623, 795; ТТТ, 2007, к.2, с.31, 305, 306, 308 

ба кор рафтааст: ...бигӯй эшонро, то аврати туро бипӯшанд ТТТ, 2007, к.1, 

с.623; Ва авратҳош биёфарид, то бад-он бавлу ғоят кунад…ТТТ, 2007, к.1, 

с.12; …ҳар ду бараҳнаву урён бимонданд ва авратҳошон пайдо буд ва аз 

якдигар шарм доштанд ТТТ, 2007, к.1, с.48. 

Вожаи фарҷ низ арабӣ буда, дар фарҳангҳо ба маънои «андоми шарм, 

шармгоҳи зан» Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.283-284, «андоми ниҳоии зан» ФЗТ, 

1969, ҷ.2, с.423 ва «андоми ниҳонии зану мард» омадааст Ғиёсиддин, 1988, 

ҷ.2, с.99. Аммо дар асар бошад, вожаи фарҷ дар ҳар ду ҷинс (нару мода) 

баробар ба кор рафтааст: ... ва мардони нигоҳдоранда фарҷҳои хеш ва занони 

нигоҳдоранда фарҷҳои хеш… [ТТТ, 2007, к.2, с.249. 

Вожаи фарҷ дар асар дар 10 маврид [ТТТ, 2007, к.1, с. 676, 676, 676, 

780; ТТТ, 2007, к.2, с.31, 249, 615, 636 ба кор рафтааст: Пас, аз баҳри савганд 

лахте аз фарҷи ӯ бибуридӣ... Пас, Худой, азза ва ҷалла, фарҷ буридани Ҳоҷар 

бар Иброҳим, алайҳи-с-салом, суннат гардонид, то воҷиб гашт бар эшон, ки 

ҳар кас лахте аз фарҷи хеш бибоистӣ буридан... [ТТТ, 2007, к.1, с. 676.  

Ба вожаи аврат вожаи андом муродиф шуда омадааст, ки дар тарҷумаи 

вожаи арабии фарҷ (فرج) ба кор рафтааст: Ва он касҳо, ки эшон андомҳои 

хеш нигоҳдорандагон бошанд ТТТ, 2007, к.1, с.859; Ва он зан, ки нигоҳ 

дошт андоми хеш... ТТТ, 2007, к.1, с.832. 

Нар. Вожаи нар, ки «музаккар, ҷинси мардона; муқобили мода» аст 

ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.833, дар асар 14 маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с. 179, 231, 249, 

289, 300, 395, 710, 822, 861; ТТТ, 2007, к.2, с.426, 495, 519 истифода гашта, 

вожаҳои хоядор ва писарина ба он муродиф шуда омадаанд: Эшонро ҳеч 

фарзанд наёяд, ки эшон ҳама наранд ва ҳеч мода набошанд [ТТТ, 2007, к.1, 

с.171.  

Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» вожаи нар нисбат ба инсону ҳайвон 

баробар истифода гаштааст. 
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Вожаи нарина гунаи вожаи нар буда, дар асар дар 3 маврид ба кор 

рафтааст: Ва ӯст он-к биёфаринад ду ҷуфти нарина ва модина [ТТТ, 2007, к.2, 

с.520; Ва кард аз он ду ҷуфт нарина ва модина [ТТТ, 2007, к.2, с.658; Ва он 

чи биёфарид нарина ва модина [ТТТ, 2007, к.2, с.691. 

Вожаи нар дар забонҳои авастоӣ, эронии бостон, ҳиндии бостон ва 

паҳлавӣ nar аст Деҳхудо, 1373, ҷ.14, с.22460.  

Барои ифодаи ҷинсияти мард дар асар аз вожаи писар ва пасванди -ина 

вожаи писарина сохта шудааст, ки ба вожаи нарина муродиф буда, дар як 

маврид барои ифодаи ҷинсияти тифл, кӯдак ба кор рафтааст ФЗТ, 1969, ҷ.2, 

с.66: Пас, Ҳавво бор бинҳод, кӯдаке бурун овард – писарина, некурӯй, 

дурустдасту пой [ТТТ, 2007, к.1, с. 487.  

Дар асар барои ифодаи ҷинсияти нарина вожаи мураккаби хоядор, ки 

аз вожаи хоя – байзаи инсон ва чорпоён ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.498 ва пасванди -

дор сохта шудааст, танҳо дар як маврид бо вожаи асп ба кор рафтааст: Ва дар 

он вақт ки Фиръавн ба дарё андар хост шуд, бар асбе хоядор нишаста буд ва 

тундӣ бисёр мекард ва ба дарё андар намерафт [ТТТ, 2007, к.1, с. 341.  

Ибораи асби нар, ки бо асби хоядор муродиф аст, дар асар низ ба кор 

рафтааст: Ва Ҷабраил, алайҳи-с-салом, бар асбе бар сони асби модиён 

ҳамерафт ва Фиръавн бар асбе нишаста буд нар [ТТТ, 2007, к.1, с.822. 

Хешованд. Вожаи хешованд дар асар панҷ муродиф – хеш, қаробат, 

табор, наздик ва ашират, дорад, ки аз мавқеи услубӣ ва камию зиёдии 

истеъмолашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд.  

Вожаи хешовандро муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» «монанди хеш ва 

мансуб ба хеш» тафсир намуда, таркиби вожаро таҳлил низ намудааст: «Чи 

лафзи ованд барои ифодаи маънии монанд ва нисбат ояд. Дар ин сурат лафз 

ба маънии худ бошад, на ба маънии касе, ки дар риштаи қариб бошад. Пас, 

чун бародарон ва хешовандон дар риоят ва посдории хотир монанди нафси 

худ бошанд, лиҳозо бародарон ва азизонро монанди ҷони худ тасаввур 

намуда хешованд гӯяд» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.315. Дар мавриди вожаи 



84 

 

 

хеш бошад, муаллифи китоб «қавм ва қариб» навишта, онро муродифи вожаи 

худ донистааст Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.317.  

Вожаи хешованд дар асар 14 маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с.15, 249, 510, 

645, 722, 765, 804; ТТТ, 2007, к.2, с.411, 482, 634, 647 истифода гаштааст: Ва 

ҳар ки буданд аз хешовандони паёмбар – ҳама гирд омаданд [ТТТ, 2007, к.1, 

с. 804; … ва Лут хешованди эшон буд…, Ва Лутро он ҷо хешовандон буд аз 

ҷиҳати модараш… [ТТТ, 2007, к. 2, с. 411. 

Вожаи хеш, ки дар фарҳангҳо дар маънои дуюмаш мафҳуми 

хешовандро ифода менамояд ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.474; ФТЗТ, 2008, ҷ.2, с.433, 

дар асар фаровон истифода гаштааст. Вожаи хеш бархоста аз забони авастоӣ 

ва санскрит буда, бо вожаи худ ҳамреша аст Каримов, 1970. Вожаи мазкур 

дар асар 35 маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с.119, 218, 250, 253, 254, 291, 313, 314, 

316, 317, 340, 423, 486, 501, 525, 694, 715; ТТТ, 2007, к.2, с.11, 12, 17, 39, 46, 

73, 80, 91, 555, 570, 575, 576, 719 ба кор рафтааст: …Лут – пайғомбар, 

алайҳи-с-салом, хеши Иброҳим буд…[ТТТ, 2007, к.1, с. 694; …эшон ба 

Макка хешон доштанд [ТТТ, 2007, к. 2, с.418.  

Вожаи дигаре, ки дар асар ба вожаи хешованд муродиф шуда 

омадааст, вожаи арабии қаробат аст. Вожаи мазкур дар асар бо вожаи 

хешованд баробар, дар 13 маврид [ТТТ, 2007, к.1, с. 314, 316, 528, 804; ТТТ, 

2007, к.2, с.11, 80, 555, 575, 576, 618, 718 истифода гаштааст: Ё Алӣ, таоме 

бисоз, то ман ин қаробатони хешро бихонам… [ТТТ, 2007, к.2, с.11.  

Вожаи қаробат дар «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» маънои «хешовандӣ ва 

ҳампайвандӣ»-ро дода Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.383, дар «Фарҳанги забони 

тоҷикӣ» бошад, қаробат дар маънои якумаш – «хеш, хешу табор» ва дар 

маънои дуюмаш мафҳуми «хешӣ, хешию таборӣ»-ро додааст ФЗТ, 1969, ҷ.2, 

с.675. 

Вожаи хеш бо қаробат дар чанд маврид [ТТТ, 2007, к.1, с.314, 316; 

ТТТ, 2007, к.2, с.11, 80, 555, 576] муродифи ҷуфт шуда омадааст: ... агар 

буданд падарони эшон ё писарони эшон, ё бародарони эшон, ё қаробатону 
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хешони эшон [ТТТ, 2007, к.2, с.555]; Ва ӯро ба Макка хешону қаробатон 

бисёр буданд [ТТТ, 2007, к.2, с.575. 

Муродифи дигари вожаи хешованд вожаи арабии ашират мебошад, ки 

дар асар се маротиба истифода гаштааст: Таоме бисоз, то ман мар аширати 

хешро бихонам…, …ва ҳама аширати хешро бихонд… [ТТТ, 2007, к.1, 

с.804; Ва ин аширати ман шумоед, бигӯед… [ТТТ, 2007, к.2, с.717. 

Вожаи ашира дар «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» дар маънои якумаш – 

«қабила, тоифа» ва дар маънои дуюмаш – «бародарон, хешу табор, хеши 

падарӣ» омадааст Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.133. Дар «Фарҳанги забони 

тоҷикӣ» бошад, баръакс дар маънои якум – «хешу табор» ва дар маънои 

дуюм «тоифа, қабила, қавм» омадааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.107.  

Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бошад, вожаи ашира ба маънои 

хешованд омада, мафҳуми мазкурро ифода намудааст ва ҳатто бо вожаи 

хешованд дар ҷумлаҳо пайиҳам ба кор рафтааст: Таоме бисоз, то ман мар 

аширати хешро бихонам… Ва Алӣ бирафт ва яке барра ба танӯр андарниҳод 

ва ҳама аширати хешро бихонд – мар Бутолибро ва Аббосро ва Булаҳабро. 

Ва ҳар ки буданд аз хешовандони паёмбар – ҳама гирд омаданд [ТТТ, 2007, 

к.1, с.804.  

Вожаи дигаре, ки дар асар ба вожаи хешованд муродиф шуда 

омадааст, вожаи табор аст, ки дар як маврид истеъмол шудааст: Ман бисёр 

хостатарам аз ту ба мол ва азизтар ба гурӯҳ, яъне табору чокар [ТТТ, 2007, 

к.1, с.743. Вожаи мазкур форсӣ буда, маънои «хешон, хешовандон, наздикон; 

хонадон»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.295, дар ҳоле ки «маҷозан дар 

хешовандон ва ақрабо истеъмол мешавад» Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.2, с.194. 

Вожаи табор дар забони муосири тоҷикӣ танҳо дар таркиби хешу табор ба 

кор рафта, дар ғайри сурат истифода намегардад. Чи тавре ки аз баррасии 

вожаи мазкур бармеояд, вожаи табор мафҳуми ҷамъро ифода карда, дар 

танҳоӣ ба кор бурда намешавад.  
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Вожаи дигаре, ки ба хешованд муродиф шуда омадааст, вожаи наздик 

аст. Вожаи мазкур дар асар ба маънои хешованд танҳо дар ду маврид 

истифода гардидааст: … андарз кардан модар ва падарро ва наздиконро ба 

некуӣ кардан… [ТТТ, 2007, к.1, с.104; Ва бим кун хешони хешро – 

наздикони наздиктар [ТТТ, 2007, к.2, с.73.  

Вожаи наздик танҳо дар шумораи ҷамъ – наздикон, мафҳуми 

хешовандонро ифода менамояд ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.825. 

Инчунин, дар асар таъбирҳое, монанди худованди хешӣ, худованди 

хешовандӣ, худованди наздикӣ, худованди раҳимҳо, низ ба маънои 

хешованд ба кор рафтаанд, ки муодили арабии онҳо зу-л-қурбо, қурбо, зо 

мақрабатин, зави-л-қурбо, арҳом мебошанд: …ба модару падар некуӣ кунед 

ва ба худованди хешӣ (зу-л-қурбо) [ТТТ, 2007, к.1, с.78; бидиҳад хоста бар 

дӯстии ӯ худовандони хеширо ва ятимонро… (зави-л-қурбо) [ТТТ, 2007, к.1, 

с.103; Чун ҳозир шаванд ба қисмат кардан худовандони хешӣ… (қурбо) 

[ТТТ, 2007, к.1, с.249; Ятиме – худованди хешӣ (зо мақрабатин) [ТТТ, 2007, 

к.2, с.688; Ҳаққо, ки Худой(ро) бояд ки бувад панҷяки он ва мар пайғомбар, 

алайҳи-с-салом ва мар худованди хешовандиро… (ал-қурбо) [ТТТ, 2007, к.1, 

с.494; Ва чун бигӯед, адл кунед (ва) агар бошадхудованди наздикӣ(зу қурбо) 

[ТТТ, 2007, к.1, с.397; Худовандони раҳимҳо бархе з-эшон сазовортар ба 

бархе андар китоби Худой (арҳом) [ТТТ, 2007, к.1, с.502. 

Муродифҳои луғавии марбут ба илми ситорашиносӣ ва дигар 

касбу ҳунарҳо. Дар ин фасл 11 силсилаи муродифӣ оварда шудааст, ки 26 

вожаи муродифиро ташкил менамоянд. Аз ин 6 силсила ба илми нуҷум ва 5 

силсила ба дигар касбу ҳунарҳо тааллуқ дорад. 

Нуҷум. Вожаи нуҷум ҷамъи наҷми арабӣ мебошад, ки дар забони 

форсӣ-тоҷикӣ ситора аст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.881. Аммо дар асар ба маънои 

илми ситорашиносӣ омада, дар як маврид бо вожаи илм ва дар 8 мавриди 

дигар ТТТ, 2007, к.1, с.15, 403, 857, 858; ТТТ, 2007, к.2, с.61, 531 дар танҳоӣ 

мазмуни мавриди назарро ифода намудааст: Ва аввал касе, ки ба илми нуҷум 
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андар шуруъ кард, ӯ буд ТТТ, 2007, к.2, с.61; … ва он зан нуҷум нек донистӣ 

ва андар кутуб ёфта буд ТТТ, 2007, к.2, с.531. 

Вожаи таркибии ситорашиносӣ, ки ифодакунандаи илми 

ситорашиносӣ ва муродифи нуҷум аст, дар асар ба кор нарафта, танҳо дар як 

маврид «ситора шинохтан» ба кор бурда шудааст: Ва бад-он замона 

мардумон ҳама даъвои ситора шинохтан кардандӣ ТТТ, 2007, к.1, с.403.  

Ситора. Вожаи ситора дар асар ба маънои ситора ва сайёра ба кор 

рафтааст. Дар асар ситораҳо «ситораҳои истода» ва сайёраҳо бошанд, 

«ситораҳои раванда» номида шудаанд: Бад-ин осмон андар ҳафт ситора аст 

раванда ва ҳазору бисту чаҳор ҳазор ситора аст истода ТТТ, 2007, к.1, с.28; 

Ва ин панҷ ситораи дигар яке Зуҳал аст ва дигаре Муштарӣ ва сеум Миррих 

ва чаҳорум Уторид ва панҷум Зуҳра ТТТ, 2007, к.2, с.325; Мар ин ситораи 

равандаро ҳамчунон аст бар омадан ва фурӯ шудан… ТТТ, 2007, к.1, с.15.  

Муродифи арабии ситора, ки наҷм аст, дар асар танҳо дар ду маврид 

ба кор рафтааст: Ва гурӯҳе гӯянд, ки «наҷм» худ ситора аст. Аммо ҷумлаи 

наҷму шаҷар ва офтобу моҳтоб ва сангу кулӯх ва он чи ҳаст – ҳама Худойро 

саҷда кунанд… [ТТТ, 2007, к. 2, с.540. 

Мунаҷҷим вожаи арабӣ буда, маънои «донандаи илми нуҷум, 

ситорашиос; ахтаршиносе, ки аз рӯйи вазъияти ситораҳо пешгӯӣ мекунад, 

ситорашиноси пешгӯикунанда»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.732: Аммо 

мунаҷҷимон гӯянд, ки ин замон гардон аст ҳамчун гӯй… ТТТ, 2007, к.1, 

с.14; Аммо қавли мунаҷҷимон хилофи қавли Худой, азза ва ҷалла, аст… 

ТТТ, 2007, к.1, с.15. 

Муродифи форсии вожаи мазкур ситорашинос буда, дар асар ҳамагӣ 

як маротиба бо вожаи мунаҷҷим ҳамчун муродифи ҷуфт ба кор рафтааст: 

Пас, мунаҷҷимону ситорашиносо(н) пеши Намруд омаданд ТТТ, 2007, к.1, 

с.400. 

Вожаи мунаҷҷим дар асар 10 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.14, 15, 309, 

340, 400; ТТТ, 2007, к.2, с.188, 392, 394, 396 истифода гардидааст. 
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Офтоб. Вожаи офтоб дар асар беш аз 110 маротиба ба кор рафтааст: 

…моҳ(у) офтоб фурӯ омад… ТТТ, 2007, к.1, с.621; Чун офтоб бар вай 

афтодӣ… ТТТ, 2007, к.1, с.809.  

«Луғати офтоб дар асл мураккаб аз лафзи оф (шамс) ва тоб (тобиш) 

бувад ва ба маънии дувум, яъне тобиши офтоб ва баъд офтоб мураккаби 

эҳтироҷӣ шуд, ба маънии шамс ҳам истеъмол мешавад. Лафзи оф танҳо, ки 

дар паҳлавӣ истеъмол мешуд, дар форсии исломӣ матрук шуд» 

Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.1, с.94, дар ҳоле ки баръакс баромади решавии вожаи 

оф аз аb ва аp-и ҳиндуаврупоӣ ва op-и авастоию паҳлавӣ низ маънидод 

шудааст Nourai, с.2.  

Муродифи офтоб, ки хуршед аст, дар асар танҳо дар як маврид ба кор 

рафтааст: …моҳӣ аз қаъри дарё баровардӣ ва ба чашмаи хуршед доштӣ ва 

бирён кардӣ ва бихӯрдӣ [ТТТ, 2007, к.1, с.82.  

Муродифи дигари офтоб шедо бошад, як маротиба дар шарҳи номи 

Ҷамшед истифода гаштааст: Ва аз баҳри он «Ҷамшед» хонданд ӯро, ки «ҷам» 

ба забони эшон «рӯшноӣ» бувад ва «шедо» офтоб бувад ва ба забони 

паҳлавӣҳамин бошад [ТТТ, 2007, к.1, с.354.  

Моҳ. Вожаи моҳ дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» дар 40 маврид [ТТТ, 

2007, к.1, с.28, 388, 401, 415, 452, 554, 621, 622, 671, 699, 808, 827, 849; ТТТ, 

2007, к.2, с.168, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 450, 527, 530, 532, 533, 540, 640, 

653, 678 ба кор рафтааст: …моҳу офтоб фурӯ омад ва ӯро саҷда карданд 

[ТТТ, 2007, к.1, с.621; Он моҳу офтобу ситорагон, ки туро ҳаме саҷда 

карданд… [ТТТ, 2007, к.1, с.622.  

Муродифи дигари моҳ вожаи моҳтоб мебошад, ки дар асар 36 

маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с.28, 390, 430, 651; ТТТ, 2007, к.2, с.14, 240, 310, 

316, 324, 325, 326, 328, 330, 370, 409, 450, 533, 540, 626, 657, 689 истифода 

гардидааст: … ва офтобу моҳтоб ва ситорагон фармонбардор ба фармони ӯ 

[ТТТ, 2007, к.1, с.430; Эй падар, ман дидам ёздаҳ ситораву офтобу моҳтоб… 

[ТТТ, 2007, к.1, с.603.  
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Гунаи дигари вожаи моҳтоб вожаи маҳтоб мебошад, ки танҳо дар ду 

маврид корбурд гардидааст: …кард андар он чароғе, яъне офтобу маҳтоби 

равшану тобанда [ТТТ, 2007, к.2, с.52; Ҳадиси офтобу маҳтоб ва ситорагон 

[ТТТ, 2007, к. 2, с.324. 

Вожаи моҳтоб ва гунаи он маҳтоб аз ду вожа – моҳ ва тоб, таркиб 

ёфта, дар фарҳангҳо маънои «партав ва рӯшноии моҳ»-ро медиҳанд ФЗТ, 

1969, ҷ.1, с.706. Чунки қисмати дуюми он, ки вожаи тоб аст, маънои 

«рӯшноӣ, партав, нур, фурӯғ»-ро дорад ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.368.  

Вожаи арабии қамар бошад, дар асар танҳо дар робита ба илми 

ситорашиносӣ дар ду маврид ба кор рафтааст: …рафтани моҳ бо он 

манозилҳои қамар аст ва ҳар моҳ боз ҷои хеш бозояд ва моҳ фурӯ шавад ва 

ин манозилҳои моҳ он аст, ки Худой, азза ва ҷалла, гуфт… [ТТТ, 2007, к.2, 

с.326]; Ва манозили қамар бисту ҳашт манозил аст, ки моҳ ҳар шабе ба 

манзили дигар бошад… [ТТТ, 2007, к.1, с.28.  

Фалак. Осмон вожаи форсӣ буда, маънои «фазои бениҳояти атрофи 

замин, ки ба назар кабудранги гунбазшакл менамояд, сипеҳр, фалак» медиҳад 

ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.926. Вожаи осмон нисбат ба муродифи арабиаш, ки фалак 

аст, серистеъмол аст: …ин ҳафт осмон ҳамебинӣ зери мо низ ҳамчунон аст; 

Ва халқи ҳафт осмон ва ҳафт замин… [ТТТ, 2007, к.1, с.14. 

Вожаи фалак арабӣ буда, дар фарҳангҳо ба маънои осмон омадааст 

Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.117; ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.406. Аммо дар «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» вожаҳои фалак ва осмон, ки бо ҳам муродиф омадаанд, 

ифодакунандаи қабатҳои осмонанд: …ва ин ҳафт фалак бар мисоли чарх 

гирди ӯ ҳамегардад, ҳамчунонки ин ҳафт осмон ҳамебинӣ зери мо низ 

ҳамчунон аст [ТТТ, 2007, к.1, с.14. 

Пешавар. Вожаи пешавар маънои «ҳунарманд, санъаткор, косиб, 

ҳунарпеша»-ро дода ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.55, аз вожаи пеша – касб, ҳунар, 

санъат ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.55 ва пасванди исмсози ифодакунандаи касбу 

ҳунари -вар сохта шудааст Рустамов, 1981, с.130. Вожаи пешавар дар асар 
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дар як маврид ба кор рафтааст: Ва Усмонро чаҳорсад ғулом буд ҳама 

пешавар, чун кафшгар ва дарзӣ ва гозур ва он чи бад-ин монад аз пешаҳо... 

[ТТТ, 2007, к.2, с.210. 

Ба вожаи пешавар вожаи форсии пешакор ва арабии санноъ дар асар 

муродиф шуда омадаанд. Вожаҳои пешакор ва санноъ танҳо дар як маврид 

ҳамчун муродифи ҷуфт истифода гардидаанд: Ва ҳеч халқро заҳраи он 

набудӣ, ки баъд аз намози пешин ҳеч кор кардӣ, аз ҷумлаи санноону 

пешакорон [ТТТ, 2007, к.1, с.302]. 

Дабир. Вожаи дабир, ки маънои «мирзо, муншӣ, иншокунанда ва 

таҳриркунандаи мактубҳо ва ҳуҷҷатҳои давлатӣ»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, 

ҷ.1, с.309, дар асар ба маънои муншӣ ва котиби ваҳй ба кор рафтааст. 

Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» дар мавриди баромади вожаи дабир менависад: 

«Ин лафз назди аксар форсист ва назди баъзе арабӣ» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, 

с.327. 

Вожаи дабир ба маънои муншӣ дар 7 маврид [ТТТ, 2007, к.1, с.159, 

832; ТТТ, 2007, к.2, с.194, 196, 208, 212: Ва агар бошед бар сафар ва наёбед 

дабире, гаравгонӣ бистонед [ТТТ, 2007, к.1, с.159]; Ва ин номаи ту аст ва 

муҳри ту ва хатти дабири ту ва уштури ту ва ғуломи ту [ТТТ, 2007, к.2, с.212] 

ва ба маънои нависандаи ваҳй танҳо дар як маврид ба кор рафтааст: …ӯ 

дабири пайғомбар, алайҳи-с-салом, буд ва ваҳй набиштӣ [ТТТ, 2007, к.2, 

с.581. 

Ба вожаи дабир вожаҳои котиб ва набисанда (нависанда) муродиф 

шуда омадаанд, ки муодили арабиашон вожаи котиб аст: Ва пайғомбар, 

салла-л-лоҳу алайҳи, ҳам андар шаб котибони ваҳйро бихонд, то бинабисанд 

ҳам андар он шаб [ТТТ, 2007, к.1, с.424]; Ҳар ки кунад аз некиҳо ва ӯ 

гаравида бувад, носипосӣ нест кори ӯро … ва мар ӯро нависандагонем савоби 

он [ТТТ, 2007, к.1, с.832]; Ва бинабисад миёни шумо дабире ба ростӣ ва на 

боззанед набисандаро, ки бинабисад... [ТТТ, 2007, к.1, с.158].  
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Шоир. Вожаи шоир ба маънои «сароянда, чакомасаро, шоир, 

шеърнавис, нозим» меояд Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.900. Вожаи мазкур дар 

асар 9 маротиба [ТТТ, 2007, к.1, с.233, 824; ТТТ, 2007, к.2, с.46, 74, 218, 497, 

516, 581, 634 истеъмол гаштааст: ...шоир буд ва пайғомбарро шеърҳо гуфта 

буд... [ТТТ, 2007, к.1, с.233; Ме фаро бофад ин Муҳаммад Қуръонро, ки ӯ 

шоир аст [ТТТ, 2007, к.1, с.824.  

Дар баробари вожаи шоир мутарҷимони асар дар тарҷумаи вожаи 

шоир, дар ояти 36, сураи «Соффот»вожаҳои қофиягӯй ва шеъргӯйро сохта, 

ба кор бурдаанд, ки ба вожаи шоир муродиф шуда омадаанд: Мо 

дастбоздорандагонем худоёни моро мар қофиягӯеву шеъргӯеро, девонаеро 

[ТТТ, 2007, к.2, с.332]. 

Буттарош. Вожаи буттарош, ки ба маънои «он ки бут тарошад, 

бутсоз, бутгар, санамтарош, касе, ки бут месозад ва бут метарошад; он ки 

аз санг сурати бут барорад» Деҳхудо, 1377, ҷ.3, с.4356 меояд, дар асар 

ҳамагӣ ду маротиба истифода гаштааст: Ва ин Озар буттарош буд ва 

хазинаи мулки Намруд ба дасти ӯ буд [ТТТ, 2007, к.1, с. 400; Ва ин Озар 

буттарош буд ва бутонро тарошидӣ... [ТТТ, 2007, к.1, с. 402. 

Муродифи вожаи буттарош бутгар буда, маънои «бутсоз, буттарош, 

он ки бут созад, созандаи бут»-ро медиҳад Деҳхудо, 1377, ҷ.3, с.4361 ва 

дар асар танҳо як маротиба истифода шудааст: ... Озар падари Иброҳим, 

алайҳи-с-салом, бутгар буд ва бутон дошт бисёр ва ба дасти хеш бутон 

тарошидӣ… [ТТТ, 2007, к.1, с. 834. 

Табиб. Вожаи табиб арабӣ буда, маънои «мутахассиси илми тиб, 

муолиҷакунанда, ҳаким»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.294; Сулаймонӣ, 2005, 

ҷ.2, с.7: Ва Ҳорис ибни Калда табиби ҳамаи араб буд... [ТТТ, 2007, к.2, 

с.193.  

Вожаи табиб дар асар як маротиба дар танҳоӣ ва як маротибаи дигар 

бо вожаи пизишк ҳамчун муродифи ҷуфт ба кор рафтааст: Ва ончунон монда 
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буд ва ҳарчанд пизишкону табибон меоварданд, ҳеч муолаҷат 

намепазируфт... [ТТТ, 2007, к.2, с.722. 

Муаллифи «Фарҳанги низом» вожаи пизишкро «мубаддали лафзи 

бизишк ба маънии табиб ва ҷарроҳ» навишта, мабдаи онро аз вожаи 

санскритии «биҳишк» донистааст Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.2, с.83. 

Муродифҳои луғвии марбут ба ҳайвоноту ҳашаротҳо. Дар зерфасли 

мазкур 7 силсилаи муродифӣ оварда шудааст, ки аз он 4 силсила ба ҳайвонот, 

2 силсила ба ҳашарот ва 1 силсила ба хазандагон тааллуқ дошта, дар маҷмуъ, 

16 вожаи муродифиро ташкил менамоянд. 

Дад. Ҳайвонҳои чорпои даррандаро дар забони форсии классикӣ дад 

мегӯянд. Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» менависад: «Дад ҳар чаҳорпоя, ки 

дарранда бошад, мисли шеру гург ва юзу сиёҳгӯш» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, 

с.328: … аз ҷиҳати шумо чандин халоиқ аз вуҳуш ва даду дом ва мурғон 

ҳалок шуданд ТТТ, 2007, к.2, с.556. 

Вожаи дад дар асар дар танҳоӣ ба кор нарафта, бо вожаи дом дар 6 

маврид ҳамчун ҷуфтвожа омадааст [ТТТ, 2007, к.1, с.11, 169, 330; ТТТ, 2007, 

к.2, с.355, 356, 551].  

Дар асар ба вожаи дад вожаи сабъ муродиф буда, каммаҳсул аст (танҳо 

ду маротиба ба кор рафтааст). Вожаи сабъ арабӣ буда, дар фарҳангҳо ба 

маънои ҳайвони ваҳшии дарранда омадааст Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.772; 

ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.167: Ва ҳар ки ба роҳе ҳамеравад ва аз дузде ё сабъе тарсад, 

ин оят бархонад, Худой, азза ва ҷалла, шарри он дузд ва он сабъ ва он чиз, ки 

аз вай метарсад, аз ӯ боздорад ТТТ, 2007, к.1, с.143. 

Дом. Вожаи дом вожаи форсӣ буда, маънои «ҷонвари ваҳшии гиёҳхӯри 

ғайри дарранда, ҳамчу оҳу, гавазн ва ғайра»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, 

с.386: ...на аз шаётин офарид ва на аз чаҳорпоён ва даду домҳои дигар 

офарид... ТТТ, 2007, к.1, с.11.  

Вожаи мазкур дар танҳоӣ ба кор нарафта, бо вожаи дад якҷо истифода 

гаштааст [ТТТ, 2007, к.1, с.11, 169, 330; ТТТ, 2007, к.2, с.355, 356, 551].  
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Дар асар вожаи чаранда ба дом муродиф шуда омадааст: ...он чи 

бипароканданд аз чарандаҳову ҷуммандаҳо, нишонаҳост гурӯҳеро, ки 

бегумононанд ТТТ, 2007, к.2, с.446; …ва аз даду дом ва чаранда ва паранда 

ва ҷумандагон, ки Худой, азза ва ҷалла, биёфаридаст… [ТТТ, 2007, к.1, 

с.169.  

Вожаи чаранда сифати феълии замони ҳозираи феъли чаридан буда, 

маънои «ҳайвони алафхори бо чаро зиндагӣ мекарда»-ро низ медиҳад ФЗТ, 

1969, ҷ.2, с.524.  

Вожаи чаҳорпо низ дар асар ба вожаи дом муродиф омадааст: Биёрост 

мардумонро дӯстии шаҳватҳо аз занону фарзандон ва пӯстҳои пурхоста аз 

зару сим ва асбони доғкарда ва чаҳорпоён ва кишт ТТТ, 2007, к.1, с.176; 

Пас, бирафтанд ва чандон ки меёфтанд аз чаҳорпоён гову хар ва асбу устур ва 

уштур… ТТТ, 2007, к.1, с.186. 

Хар. Вожаи хар, ки решаи он ба забони авастоию санскрит 

бармегардад, дар асар серистеъмол буда, 39 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.144, 

145, 146, 160, 178, 407, 484, 598, 699, 783, 809; ТТТ, 2007, к.2, с.239, 596, 653 

ба кор рафтааст: Ва астарону харон ба табъу рағбат ҳамекашиданд – бошитоб 

ТТТ, 2007, к.1, с.407; Ва бархост ва бар харе нишаст ва рӯй бад-он ҷониб 

ниҳод, …ва аз хар фурӯ омад ва харро бибаст… ТТТ, 2007, к.1, с.145. 

Вожаи хар хусусияти умумиистеъмолӣ дошта, дар асар ба маънои 

маҷозӣ низ меояд Муҳаммадиев, 1993, с.217: Хар мардумонеанд! ТТТ, 

2007, к.1, с.62. 

Ба вожаи хар вожаи мураккаби дарозгӯш муродиф шуда омадааст. 

Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» дар мавриди вожаи дарозгӯш менависад: «Навъе 

аз хар, ки гӯши дароз дорад ва насоро таъзими он кунанд, зеро ки маркаби 

Исо алайҳиссалом будааст» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.329: …ва бар 

дарозгӯше нишаст ва Исоро бар канор гирифт… ТТТ, 2007, к.1, с.192; Ва 

пайғомбар, алайҳи-с-саломро, дарозгӯше буд сиёҳ, номи он дарозгӯш Яъфур 

буд ТТТ, 2007, к.2, с.565. 
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Аз баррасии асар бар меояд, ки вожаи дарозгӯш ва хар дар асар як 

маъноро ифода кардаанд: …ба харе нишаст ва мар Исоро ба пеш гирифт… 

ТТТ, 2007, к.1, с.783 = …бар дарозгӯше нишаст ва Исоро бар канор 

гирифт… ТТТ, 2007, к.1, с.192. 

Аждаҳо. Вожаи аждаҳо, ки дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» дар чанд 

маврид дар қиссаи ҳазрати Мусо (а) ба кор рафтааст, дар фарҳангҳо ба 

маънои мори бузургҷусса омадааст. Аз ҷумла, муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» 

аждаҳоро аждар ва аждарҳо оварда, онро мори бузургҷусса маънидод 

кардааст Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.50. Муаллифи «Фарҳанги Низом» вожаи 

аждарҳоро мори бисёр бузург маънидод намуда, вожаҳои аждар ва аждаҳоро 

мухаффафи вожаи аждарҳо хондааст Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.1, с.236-237. 

Дар мавриди мафҳуми морро ифода кардани вожаи аждаҳо мутарҷимони 

асар низ ишора кардаанд ТТТ, 2007, к.2, с.57: Мусо, алайҳи-с-салом, асо 

бияфканд ва он аждаҳо гашт сахт ҳувайдо... Ва он аждаҳо даҳон боз карда, 

лаби зерин зери тахти Фиръавн боз кард… … он аждаҳо асо гашт 

ҳамчунончи буд ТТТ, 2007, к.1, с.816.  

Вожаи суъбон ба аждаҳо дар асар муродиф шуда омадааст. Суъбон 

вожаи арабӣ буда, ба маънои «аждаҳо, мори бузург, мори афъӣ» омадааст 

Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.231: Ва гурӯҳе гуфтаанд аз баҳри он гуфт Эзид 

таоло онро суъбоне хост гардонидан... ТТТ, 2007, к.1, с.812. 

Вожаи суъбон, ки дар матни арабии Қуръон, дар ояти 32-юми сураи 

«Шуаро» омадааст, аз ҷониби мутарҷимони асар аждаҳо тарҷума шудааст: 

Пас биявканд Мусо асои хешро, он гоҳ он буд аждаҳое ҳувайдо ТТТ, 2007, 

к.2, с.64. 

Инчунин, ба вожаҳои аждаҳо ва суъбон вожаи мор низ ҳамчун 

муродиф ба кор рафтааст: Мусо, алайҳи-с-салом, асоро бификанд, море гашт 

азим, сахт бузург... ТТТ, 2007, к.1, с.818; ...он ҳама морон намуданд ва 

аждаҳо ТТТ, 2007, к.1, с.818. 
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Кабш. Вожаи кабш ба маънои «гӯспанди нар, яъне меши нари шохдори 

ҷангӣ» Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.160 буда, дар асар дар 16 маврид ТТТ, 2007, 

к.1, с.647; ТТТ, 2007, к.2, с.334, 348, 349, 350 омадааст: Пас, Ҳақ таоло 

Ҷабраил, алайҳи-с-саломро, бифармуд, то кабше аз биҳишт биёвард ва он 

гӯсфанде буд сапед... ТТТ, 2007, к.2, с.348.  

Вожаи мураккаби форсии нармеш ба вожаи кабш муродиф омада, дар 

асар дар як маврид корбурд шудааст: …маргро биёранд бар мисоли нармеше 

ва бимиронанд… ТТТ, 2007, к.1, с.44.  

Пашша дар фарҳангҳо «навъе аз ҳашароти хурди болдору нешдор» 

ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.47, «ҳашараи кучаке аст, ки бол дораду мепарад ва хуни 

бадани инсонро мемакад» Муҳаммадалӣ, 1362, ҷ.2, с.97, «навъе аз 

ҳашароти диптернимусер, ки неши он ноқили баъзе бемориҳост» Деҳхудо, 

1377, ҷ.4, с.5653, буда, 14 маротиба ТТТ, 2007, к.1, с.422-423; ТТТ, 2007, 

к.2, с.178,415 дар асар танҳо дар қиссаи ҳазрати Иброҳим (а) ба кор 

рафтааст: Пас, Ҳақ таоло бифармуд мар пашшаро, ки ҳеч сипоҳи Ҳақ таоло 

оҷизтару заифтар аз пашша нест. Пас, ин сипоҳи пашша берун омаданд ва 

дар миёни он сипоҳи кофирон афтоданд [ТТТ, 2007, к.1, с.422].  

Вожаи магас бошад, дар асар танҳо 3 маротиба дар тарҷумаи ояти 79, 

сураи «Ҳаҷ» ба кор рафтааст: … натавонанд офарид магасе ва агарчи гирд 

оянд мар онро. Ва агар бирабояд аз эшон магасе, чизе натавонанд, ки 

воситонанд аз ӯ. Суст шуд ҷӯянда, яъне бут ва ҷуста, яъне магас [ТТТ, 2007, 

к.1, с.855]. 

Қуммал. Вожаи қуммал арабӣ ва ба маънои «шабушк, шипиш» буда 

ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.705, дар асар бо таъбири малахи пиёда муродиф низ 

оварда шудааст: Ва шашум оят қуммал буд. Ва ин қуммал гурӯҳе гӯянд, 

шапуш бувад ва гурӯҳе гӯянд, ки ин малахи пиёда бошад, ки эшонро пар 

набошад ТТТ, 2007, к.1, с.438.  

Муродифҳои луғавии марбут ба унвони шоҳӣ ва сипоҳӣ. Малик. 

Вожаи малик арабӣ буда, маънои «подшоҳ, султон»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, 
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ҷ.1, с.627. Вожаи мазкур дар асар ҳудудан 490 маротиба ба кор рафтааст: 

Пас, бифармуд малики музаффар Абусолеҳ… [ТТТ, 2007, к.1, с.5].  

Вожаи форсии подшоҳ дар асар тақрибан 60 маротиба истифода 

гардидааст: Пас, ин Аҷоб, ки подшоҳ буд… [ТТТ, 2007, к.2, с.354]; Бар дур 

аст Худой, азза ва ҷалла – подшоҳи рост [ТТТ, 2007, к.2, с.7]. 

Вожаи подшоҳ, чи тавре ки муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» менависад: 

«мураккаб аст аз под ва шоҳ. Лафзи аввал, ки под аст ба маънии тахт 

бошад, чи дар асл пот буд, тои фавқониро ба дол бадал карданд. Лафзи пот 

ба маънии посбонӣ ва пойидан низ омада ва лафзи шоҳ ба маънии худованд 

аст» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.160. 

Подшо гунаи дигари вожаи подшоҳ низ дар асар истифода гардидааст: 

... ва моем сазовор(тар) ба подшое аз ӯ… [ТТТ, 2007, к.1, с. 131.  

Вожаи султон, ки «дар асл арабӣ набуда, ва аз қарни панҷуми ҳиҷрӣ ба 

ин тараф дар арабӣ ва форсӣ омада, ва аввал истеъмолкунандаи он султон 

Маҳмуди Ғазнавӣ буда(аст)» Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.3, с.396, дар асар 

ҳамагӣ 11 бор истифода гаштааст [ТТТ, 2007, к.1, с. 143,222,223,427: Ҳикоят 

кунанд, ки вақте подшоҳе буд ва султони вақту рӯзгор буд... [ТТТ, 2007, к.1, 

с.222].  

Инчунин, вожаи подшоҳ бо муродифҳои арабиаш дар шакли ҷуфт низ 

омадааст: Ва ҳар ки аз султоневу подшоҳе тарсад… [ТТТ, 2007, к.1, с.143]; 

…ҳам малику подшоҳ буд… [ТТТ, 2007, к.2, с. 101].  

Вожаи амир, ки арабӣ буда, маънои «шоҳ; соҳибихтиёр, фармонраво, 

ҳукмраво, ҳоким»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.63; Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, 

с.92, дар асар бештар ба маънои фармондеҳ, амрдиҳанда ва фармонраво 

меояд. Аммо дар мавридҳои камтаре вожаи шоҳ, подшоҳ ва малику султонро 

низ ифода мекунад: Ва биёварданд сӯйи амири сайиди музаффар Абусолеҳ 

Мансур ибни Нуҳ ибни Наср ибни Аҳмад ибни Исмоил... [ТТТ, 2007, к.1, 

с.4; Пас, бифармуд амири сайид малик Музаффар Абусолеҳ ин ҷамоати 

уламоро, то ... [ТТТ, 2007, к.1, с.5.  
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Малика. Малика вожаи арабӣ буда, маъноизани подшоҳ, подшоҳзан, 

шоҳбону, маликабонуро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.627; Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, 

с.680; ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.751: Ва маликаро аз ӯ андуҳ омад ва кас фиристод 

ва гуфт… [ТТТ, 2007, к.1, с.311. 

Бо вожаи малика вожаи форсии подшоҳ муродиф шуда омадааст, ки 

онро аз сиёқи матн фаҳмидан мумкин аст: Ман ёфтам занеро, ки подшоҳи 

эшон буд ва вайро ҳама чизе дода буданд [ТТТ, 2007, к.2, с.127.  

Инчунин, вожаи подшоҳ бо вожаи малика дар асар ҳамчун муродифи 

ҷуфт низ ба кор рафтааст: Ва Билқис зане буд маликаву подшоҳ ба ноҳияти 

Шому Сабо [ТТТ, 2007, к.2, с.126].  

Шоҳаншоҳ. Вожаи шоҳаншоҳ, ки аслаш шоҳоншоҳ аст Ҳасандӯст, 

1393, ҷ.3, с.1841, ҳамчун «подшоҳи подшоҳ» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.453, 

«мухаффафи шоҳоншоҳ» Бурҳон, 1342, ҷ.3, с.1236 ва «шоҳи шоҳон, 

подшоҳи подшоҳон, подшоҳи бузург» ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.600 маънидод 

мешавад: …шоҳаншоҳ ҳамефармояд, ки ҳар чи то кунун сохтаед, бихӯред 

[ТТТ, к.1, с.301].  

Вожаи арабии маликулмулук, ки маънои малики маликон ё шоҳи 

шоҳонро ифода мекунад, дар асар бо вожаи шоҳаншоҳ муродиф омадааст: 

Мо аз Муҳаммад бирастем, ки Парвиз – маликулмулук, даст ба кори вай андар 

бурд ва ӯро зинда нагзорад [ТТТ, 2007, к.2, с.187]. 

Вожаҳои таркибии шоҳаншоҳ ва маликулмулук дар асар танҳо як 

маротибагӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Подшоҳӣ. Ба вожаи подшоҳӣ (подшоӣ) вожаҳои арабии султоният, 

мулкат, маликӣ, мулукӣ ва халифатӣ ҳамчун муродиф истеъмол 

гардидаанд, ки дар бештари маврид ҳамчун муродифи ҷуфт ба кор рафтаанд:  

− подшоҳию султоният: Ки ҳаст подшоҳию султоният ӯро бар он 

касҳо, ки дӯстӣ доранд … [ТТТ, 2007, к.1, с.710]. 

− мулукию подшоҳӣ: …ҳам мулукию подшоҳӣ – ҳар ду, дода буд… 

[ТТТ, 2007, к.2, с.101]. 
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− мулкату подшоҳӣ: …он маликро мулкату подшоҳӣ бисёр буд… 

[ТТТ, 2007, к.2, с.120]; …мулкату подшоҳӣ меронд… [ТТТ, 2007, к.2, с.298]; 

Маро на сипоҳ мебояд ва на мулкату подшоҳӣ [ТТТ, 2007, к.2, с.353]; 

…мулкату подшоҳии ту бар дасти ӯ биравад [ТТТ, 2007, к.2, с.392]. 

− халифатӣ: Аввал ӯро халифатии замин бидода буд, бе он ки ӯ 

халифатӣ хост аз Худой, азза ва ҷалла… [ТТТ, 2007, к.2, с.364.  

− маликӣ: Мо ба маликии ту розием ва туро шоистаи ин кор медонем 

ва ин мулкат ба ту арзонӣ доштем [ТТТ, 2007, к. 2, с. 59. 

Сипоҳ. Вожаи сипоҳ форсӣ буда, он дар паҳлавӣ сипоҳ, авастоӣ – 

сипоза ва санскрит –сино, синим аст Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.3, с.311. Вожаи 

мазкур дар асар беш аз 185 маротиба ба кор рафтааст: Паси эшон даромаданд 

Фиръавн во сипоҳи хеш… [ТТТ, 2007, к.1, с.791. 

Вожаи лашкар гурӯҳи ҷангкунандагон буда, решааш дар санскрит 

лаш ба маънии варзиш ва кар аломати фоил аст Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.4, 

с.483-484. Вожаи лашкар дар асар 103 маротиба истифода гаштааст: Пас, 

лашкар гирдогирди Мадина фурӯ омаданд… [ТТТ, 2007, к.2, с.261; Ин 

лашкар чанд бошанд, ки ба ҷанги мо меоянд? [ТТТ, 2007, к.1, с.82. 

Инчунин, вожаҳои лашкару сипоҳҳамчун муродифи ҷуфт низ ба кор 

рафтаанд: …ӯ батар аст ба ҷойгоҳ ва сусттар ба сипоҳу лашкар [ТТТ, 2007, 

к.1, с.771; …ва лашкару сипоҳи вай бештаранд [ТТТ, 2007, к.2, с.77.  

Дигармуродифҳои луғавӣ. Забон. Вожаи забон, ки «воситаи ифодаи 

фикр ва алоқа бо мардум» аст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.424, дар асар ба касрат 

истифода гашта, муродифи арабии он – луғат, бошад, ба нудрат, танҳо дар 2-

3 маврид, ба кор рафтааст: … ин Қуръон ба забони араб бар ӯ фиристоданд 

[ТТТ, 2007, к.1, с.4; Ва ба луғати араб ва ашъори мутақаддимон чунин бисёр 

равад [ТТТ, 2007, к.1, с.365; …ва арабро одат он аст андар луғат, ки чун ду 

чизро ном барад… [ТТТ, 2007, к. 2, с.116. 



99 

 

 

Вожаҳои забон ва луғат дар асар дар як маврид ҳамчун муродифи ҷуфт 

ба кор рафтаанд: Ҳар яке ба забони хеш, ҳар яке ба забоневу луғате дигаргун, 

ки ҳеч ба якдигар намонад [ТТТ, 2007, к. 2, с. 561. 

Обхона. Вожаи обхона дар «Ғиёсу-л-луғот» мустароҳ, яъне пойхона ва 

дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» мустароҳ, мабраз, халоҷо маънидод шудааст 

Ғиёсиддин, 1969, ҷ.1, с.19; ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.894: Ва ҳар гоҳ ки андар обхона 

шудӣ ё бо зане бихостӣ хуфтан, нашоистӣ, ки он ангуштарӣ бо хештан 

доштӣ... [ТТТ, 2007, к.2, с.123; Чун ба обхона андар шуд, ангуштарӣ мар 

Ҷарродаро дод [ТТТ, 2007, к.2, с.123. 

Ба вожаи обхона вожаи арабии мустароҳ Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.712 

муродиф шуда омадааст: Ва андар он вақт ҳар бомдоде пагоҳ чун ҳанӯз торик 

будид, занони Мадина ба саҳро рафтандӣ аз баҳри масҳ кардан, ки дар 

Мадина мустароҳ набуд ва занонро ҳанӯз дастури мустароҳ наёмада буд, ки 

бар он ҷо нишинанд… [ТТТ, 2007, к. 2, с.40. 

Абр. Вожаи абр, ки маънои «зарраҳои фишурдашудаи бухори об дар 

ҳаво, саҳоб, меғ»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.29, дар асар ҳудудан 64 

маротиба ба кор рафтааст: Ва чун бидиданд онро абре пешомада ба рӯдҳои 

эшон, гуфтанд: «Ин аст абре боранда моро» [ТТТ, 2007, к. 2, с. 453.  

Муродифи абр вожаи меғ буда, танҳо дар 9 мавридба кор рафтааст 

[ТТТ, 2007, к.1, с.102, 118; ТТТ, 2007, к.2, с.32,33,50, 99, 235, 450: …Худой, 

азза ва ҷалла, биронад меғе, пас, фароҳам кунад миёни он, пас, бипароканад 

як бори дигар ва бинӣ борон, ки ҳаме берун ояд аз миёни он меғ ва фурӯ 

фиристад аз осмон… [ТТТ, 2007, к. 2, с. 33.  

Ҳезум. Ҳезум дар фарҳангҳо «сӯзишворӣ аз чӯб» ФЗТ, 1969, ҷ.2, 

с.743, «чӯби хушки сӯхтанӣ(ҳайзум)» Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.405, «чӯбе, ки 

ба кори сӯхт ояд» Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.5, с.531 омадааст. Вожаи мазкур 

дар асар 32 маротиба ба кор рафтааст:Ва эшонанд эшон ҳезуми оташ [ТТТ, 

2007, к.1, с.176;...гудолҳо биканданд ва пури ҳезум карданд ва оташ бад-он 

андарниҳоданд [ТТТ, 2007, к.1, с.198.  
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Муродифи ҳезум вожаи ҳима мебошад, ки дар асар танҳо дар як 

маврид истифода гаштааст: Эй он касҳо, ки бигаравидед, озод кунед танҳои 

шуморо ва аҳли шуморо аз оташе, ки ҳимаи он мардумонанду санг... [ТТТ, 

2007, к. 2, с. 614.  

Ҳима дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ҳезум, чӯби сӯхтанӣ, чӯб барои 

сӯзондан ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.743 ва дар «Ғиёсу-л-луғот» ҳезуми сӯхтанӣ 

Ғиёсиддин, 1988, ҷ.2, с.405 маънидод шудааст. 

Вожаи ҳезум дар асар дар як маврид бо вожаи чӯб муродиф шуда 

омадааст: Пас, ин халифат Абдулмалик бифармуд, то ҳар чи бад-он биёбон 

андар ҳезуму чӯб буд, ҳама фароз оварданд... [ТТТ, 2007, к. 2, с. 290. 

Хайма. Вожаи хайма арабӣ буда, маънои «чодир; соябони калон, 

хиргоҳ; манзилгоҳи қобили ҳамлу нақл»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.456. 

Вожаи мазкур дар асар 14 маротиба истифода шудааст: Ва хаймае пайдо 

омад ва рӯй бад-он хайма ниҳоданд [ТТТ, 2007, к.1, с. 325. 

Ба вожаи хайма вожаи форсии хиргоҳ ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.464, 480 

муродиф буда, танҳо дар як маврид бо вожаи хайма ҳамчун муродифи ҷуфт 

ба кор рафтааст: Ва хаймаву хиргоҳи бисёр он ҷо раҳо карданд [ТТТ, 2007, 

к.2, с. 267].  

Ранг. Вожаи ранг дар асар ба маънои аслиаш истифода гашта, баъзан 

онро вожаи арабии лавн иваз намудааст, инчунин, дар як маврид вожаи гуна 

низ ба он муродиф омадааст: …чист ранги он…, пок аст ва ҳеч ранг нест 

андар он [ТТТ, 2007, к.1, с.71]; …ин гов чӣ ранг аст [ТТТ, 2007, к.1, с. 76]; 

…дурушту сиёҳ ва сапед ва аз ҳама лавне [ТТТ, 2007, к.1, с.40]; …аз эшон 

битарсид ва гунаи рӯйи вай зард гашт. Чун гунаи Иброҳим, алайҳи-с-салом, 

бидид аз ҷой рафта, аҷаб омадаш [ТТТ, 2007, к.1, с.696].  

Вожаи гуна ҳарчанд ифодакунандаи маънои ранг бошад ҳам, аммо дар 

асар танҳо дар мавриди «ранги чеҳра» ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.290 истифода 

гаштааст: …пайғомбар, алайҳи-с-саломро, диданд он ҷойгоҳ нишаста ва 

гунаи ӯ зард гашта ва ҳеч каси дигарро надиданд ТТТ, 2007, к.2, с.539.  
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Дар асар вожаи нигор дар як маврид ба вожаи ранг муродифи ҷуфт 

шуда омадааст, ки мафҳуми рангро ифода кардааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.851: 

Ва он зан, ки пеши ту омад бо рангу нигор, ин ҷаҳон буд бо чандин алвонҳо... 

ТТТ, 2007, к.1, с.733.  

Гуногун. Дар асар барои вожаи гуногун аз вожаҳои арабии лавнунавъ 

ва форсии ранг мисли вожаи гуногун бо миёнванд (инфикс)-и -о- бо роҳи 

тарҷумаи таҳтуллафз (калка) муродиф сохта шудааст: гуногун (гунагун): 

…он ҳавлҳо ва азобҳои гуногун [ТТТ, 2007, к. 2, с.701]; …ду бӯстон аз 

гунагун ангурҳо ва меваҳо… [ТТТ, 2007, к.1, с.743]; лавнолавн: Ва аз осмон 

хонҳо фиристод бо таомҳои лавнолавн [ТТТ, 2007, к.1, с.378]; рангоранг: Ва 

ин «тамосил» он аст, ки бар тахти Сулаймон, алайҳи-с-салом, карда буданд аз 

нақшҳои рангоранг [ТТТ, 2007, к. 2, с.112]; навъонавъ: …то аз дасти зулмҳо 

ва бедодҳои навъонавъ, ки ин Заҳҳок мекард… [ТТТ, 2007, к. 2, с.59]. 

Инчунин, вожаи лавни арабӣ дар шакли ҷамъи шикаста – алвон 

Сулаймонов, 2005, ҷ.2, с.616ва мухталиф ба вожаи гуногун муродиф 

оварда шудааст: …ҳамчунон аз осмон хонҳо бо таомҳои алвон аз осмон 

меомад [ТТТ, 2007, к.1, с.378]; То биравед аз он ба роҳҳои мухталиф [ТТТ, 

2007, к.2, с.640]. 

Омори истифодаи вожаҳои гуногун (12 маротиба) ва гунаи он – 

гунагун (2 маротиба), лавнолавн (2 маротиба), навъонавъ (1 маротиба), 

рангоранг (3 маротиба), мухталиф (24 маротиба) ва алвон (8 маротиба) дар 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» нишон медиҳад, ки дар силсилаи муродифии 

мазкур доминант вожаи мухталиф маҳсуб меёбад. 

Кабуд. Вожаи форсии кабуд дар асар як маротиба истифода гашта, 

вожаи арабии азрақ ба он муродиф шуда омадааст: Ва осмон кабуд нест, ки 

сапеди сахт сапед ва равшан аст ТТТ, 2007, к.2, с.507. 

Вожаи арабии азрақ Сулаймонов, 2004, ҷ.1, с.731 дар асар танҳо як 

маротиба истифода шудааст: …ин кабудӣ, ки ту ҳамебинӣ, бад-ин осмон 
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рӯшноии зумуррад аст, ки аз кӯҳи Қоф метобад ва осмон чунин азрақ 

менамояд ТТТ, 2007, к.1, с.170. 

Дар маҷмуъ, аз баррасии ин фасл бармеояд, ки бештари муродифҳои 

дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бакоррафта ба мавзуоти динӣ алоқаманд 

буда, дар ҷойгоҳи баъдӣ муродифҳои мавзуии узвҳои инсону хешовандӣ, 

илми ситорашиносӣ ва касбу ҳунарҳо қарор доранд. Мутарҷимони асар 

кӯшидаанд, ки аз истифодаи вожаҳои арабӣ худдорӣ намуда, бештар аз 

вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ истифода намоянд ва ҳангоми мавҷуд набудани 

муодили форсии вожаҳо бо роҳҳои гуногуни вожасозӣ: сохта, мураккаб, 

таркибӣ, вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ созанд. 
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Боби 3. МУРОДИФҲОИ ҶУФТ ВА ПАЙИҲАМ 

 

3.1. Корбурди муродифҳои ҷуфт дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» 

Дар баробари ганҷинаи бебаҳои вожаҳои асили форсӣ-тоҷикӣ будани 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», дар он аз муродифҳои ҷуфт низ фаровон 

истифода гаштааст. Ҳангоми баррасии асар ҳудудан 460 адад муродифи ҷуфт 

пайдо кардем, ки ин аз мавқеи хоса доштани муродифҳои ҷуфт дар ин асар 

хабар медиҳад. 

Аз 460 муродифи ҷуфт 208 адад дар тарҷумаи оёти қуръонӣ ва 234 адад 

дар тафсири он ба кор рафтааст, ки аз ин теъдод 18 адад муродифи ҷуфт, ҳам 

дар тарҷумаи Қуръон ва ҳам дар тафсири он, баробар истифода гаштааст. 

Истифодаи баробари муродифҳои ҷуфт дар тарҷума ва тафсири Қуръон 

чунинанд: 

Ҷадвали 3. Истифодаи баробари муродифҳои ҷуфт дар қисмати 

тарҷумавӣ ва тафсирии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» 

 

№ Муродифҳои ҷуфт Корбурди онҳо 

дар тарҷума 

Корбурди онҳо 

дар тафсир 

1.  Адлу дод 1  2  

2.  Аҳду паймон  3 2  

3.  Боғу бӯстон 1  3  

4.  Бонгу овоз  2 3  

5.  Ғаму андуҳ 1  5 

6.  Доду адл 3 4 

7.  Зӯру қувват 11 7 

8.  Кому ҳаво  1  1  

9.  Молу хоста 1  8  

10.  Нишону аломат 

Нишонаву аломат 

1 

4  

----------- 

1  
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11.  Ростию дурустӣ 4  3  

12.  Сабру шикебоӣ 1 1 

13.  Сахтию ранҷ 1  1  

14.  Сипоҳу лашкар 1  6  

15.  Тарсу бим 1 1 

16.  Тоату ибодат 1 5 

17.  Хоставу мол 1 1 

18.  Ҷоҳилу нодон 1 8 

 

Мавқеи истифодаи баробари муродифҳои ҷуфти мазкур дар асар якранг 

набуда, баъзе 1 маротиба ва баъзе дигар то 11 маротиба истифода гаштаанд. 

Муродифҳои мазкур, ҳам дар қисмати тарҷумавӣ ва ҳам тафсирии асар, 

баробар ба кор рафтаанд, яъне муродифҳои ҷуфти сипоҳу лашкар 1 

маротиба дар қисмати тарҷумавӣ ва 6 маротиба дар қисмати тафсирии асар ё 

муродифҳои ҷуфти зӯру қувват 11 маротиба дар қисмати тарҷумавӣ ва 7 

маротиба дар қисмати тафсирии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ба кор 

рафтаанд. 

 

Ҷадвали 4. Теъдод ва маротибаи истифодаи муродифҳои ҷуфти 

қисматҳои тарҷумавӣ ва тафсирии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» 

 

№ Маротибаи 

истифодаи 

муродифҳои 

ҷуфт 

 

Теъдоди муродифҳои ҷуфт 

Дар тарҷума Дар тафсир 

1.  1 178 185 

2.  2 21 31 

3.  3 5  11 

4.  4 2 2 
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5.  5 ---------- 2  

6.  6 1  --------- 

7.  7 1  1 

8.  8 ----------- 1 

9.  9 ---------- --------- 

10.  13 ---------- 1 

Шумораи умумӣ 208 234 

 

Чи тавре омори истифодаи муродифҳои ҷуфт дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» нишон медиҳад, нисбат ба қисмати тарҷумавии китоби «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» муродифҳои ҷуфт дар қисмати тафсирии он бештар ба кор 

рафтаанд. Масалан, агар дар қисмати тарҷумавии асар 178 адад муродифи 

ҷуфти як маротиба истифодашуда ба кор рафта бошад, ин теъдод дар 

қисмати тафсирии асар ба 185 адад мерасад. Омори мазкур дар муродифҳои 

ҷуфти ду ва се маротиба истифодашуда дар қисмати тафсирии асар (31 адад 

ва 21 адад) нисбат ба қисмати тарҷумавии он (11 адад ва 5 адад) зиёд аст.  

 

Ҷадвали 5. Ҳисоби муродифҳои ҷуфт дар ҷилдҳои «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» бо назардошти қисматҳои тарҷумавӣ ва тафсирии он 

 

Ҷилд Теъдоди саҳифа Теъдоди муродифҳои ҷуфт 

Тарҷума Тафсир Тарҷума Тафсир 

I.  70 184 1 67 

II. 70 120 3 37 

III. 87 103 73 10 

IV.  92 104 84 19 

V.  84 203 32 88 

VI.  87 139 41 53 

VII.  110 150 15 32 

Ҳамагӣ 600 1003 249 306 

Умуман 1603 555 
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Мавқеи истифодаи муродифҳои ҷуфт дар асар якранг набуда, 

истифодаи онҳо дар матни тафсирии асар нисбат ба матни тарҷумавии он 

бештаранд 

Муродифҳои ҷуфти устувор ва ноустувор дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» 

Муродифҳои ҷуфти устувор. Дар баъзе аз муродифҳои ҷуфт то 

андозае вожаҳои онҳо устуворанд, ки ба ибораҳои рехта ё фразеологӣ 

шабоҳат доранд. Ташаккул ёфтану рехта гаштани онҳо ба таври табиӣ бо 

гузашти садҳо сол миёни мардум сурат гирифтааст, ки вожаҳои онҳоро ҷой 

иваз кардан ё тағйир додан номумкин гаштааст. Ин монандии муродифҳои 

ҷуфт ба ибораҳои рехта боис мегардад, ки баъзан муҳаққиқон ба иштибоҳ 

роҳ дода, муродифҳои ҷуфтро ба гурӯҳи ибораҳои рехта дохил кунанд 

Иззатмуродова, 1970, с.17; Маҷидов, 1998, с.20; Маҷидов, 2001, с.23; 

Маҷидов, 2007, ҷ.1, с.76. 

Агар дар ибора ва таркибҳои рехта як ҷузъи он тобеи ҷузъи дигар 

бошад, дар муродифҳои ҷуфт вожаҳои он мустақил ва баробармаъно ба 

шумор рафта, вожаи баъдӣ вожаи якумро пурра ва аз ҷиҳате шарҳ медиҳад. 

«Муродифҳои ҷуфт аз ҷиҳати сохт ва ҷойи ҷузъҳо ба ибораҳои фразеологӣ 

шабоҳат доранд, аммо ибороти фразеологӣ шинохта намешаванд, зеро 

ибораҳои фразеологӣ ба маънои маҷозӣ меоянд, муродифҳои ҷуфт бошанд, 

ба маънии луғавии худ омада, ҷузъи ин муродифҳо дар алоҳидагӣҳам 

истеъмол мешаванд» Юсупова, 2019, с.122. Нишонаи асосии ба ибораҳои 

рехта монанд будани муродифҳои ҷуфт дар «иборат будан аз ду калима ва 

аксар ба маънои луғавии худ омадани онҳо» мебошад Муҳаммадиев, 1997, 

с.45. Ё ин вожаҳои муродифӣ асосан ба воситаи пайвандаки -у пайваст 

мешаванд. Ҳамин ки ба ҷои -у пайвандаки ва гузошта шуд, онҳо хусусияти 

фразеологӣ ва то як андоза устувории худро гум карда, ба ҳиссаҳои чидаи 

муқаррарӣ мубаддал мешаванд Маъсумӣ, 1954, с.32.  
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Аммо аз назари мо, хусусияти рехтагӣ пайдо кардани баъзе аз 

муродифҳои ҷуфт, аз як тараф, агар дар танҳоӣ истифода нагаштани яке аз 

вожаҳои муродифӣ ё аз истифода хориҷ гаштани он бошад, аз тарафи дигар, 

дар муддати дароз бетағйир такрор ёфтани онҳо ва устувор гаштани таносуби 

байни онҳо гаштааст, ки вожаҳои онҳо дар танҳоӣ фасоҳату равонии худро 

намедиҳанд ё бемаъно мегарданд.  

Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» муродифҳои ҷуфте ба назар 

мерасанд, ки вожаҳои онҳо устувор буда, аз рӯйи сохторашон ба ибораҳои 

рехта (фразеологӣ) шабоҳат доранд, монанди ҷону равон [ТТТ, 2007, к.2, с. 

613], дору дарахт [ТТТ, 2007, к.2, с.355, 356], каму кост [ТТТ, 2007, к.1, 

с.505], илму дониш [ТТТ, 2007, к.2, с.92, 146, 167, 461], лутфу навозиш [ТТТ, 

2007, к.2, с. 414] ва ғайра. Ин навъ муродифҳои ҷуфтро метавон муродифҳои 

ҷуфти устувор номид.  

Ба ибораҳои рехта шабоҳат доштани чунин муродифҳои ҷуфт дар чанд 

хусусияти хоси онҳо зоҳир мегардад: 

− вожаҳои дохилии онҳо тағйир намеёбанд ё ҷой иваз карда 

намешаванд, яъне тартиб ва ҳамнишинии вожаҳои муродифӣ нақши муҳим 

дорад Кабир, 1991, с.32; Маҷидов, 2001, с.23. Монанди дору дарахтро 

дарахту дор гуфтан ва ё илму донишро донишу илм гуфтан: … ва дору 

дарахтон ҷумла бихушонид ... [ТТТ, 2007, к.2, с.355; …дода буданд эшонро 

илму дониш… [ТТТ, 2007, к.2, с.146]; 

− яке аз вожаҳоё ҳар ду вожаи он дар танҳоӣ мавриди истифода қарор 

намегирад ё аз истифода хориҷ шудааст. Монанди вожаи равон ва дор, ки дар 

асар дар танҳоӣ мавриди истифода қарор нагирифта, танҳо бо туфайли 

вожаҳои ҳамнишини хеш ҷон ва дарахт арзи ҳастӣ кардаанд ё коҳину 

мушаъбид, ки ҳар ду вожаи муродифии он дар асар дар танҳоӣ истифода 

намешаванд:…аз ҷону равони худ ӯро азизтар ва дӯсттар дорем [ТТТ, 2007, 

к.2, с.613; ...дору дарахташон хушк гашт… [ТТТ, 2007, к.2, с.355; ...коҳину 

мушаъбид буд ва чашми мардумон бибастӣ [ТТТ, 2007, к.2, с.466]; 
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− дар бештарин ҳолатҳо вожаҳои муродифияшон аз вожаҳои содаи 

якҳиҷоию дуҳиҷоӣ иборатанд: каму кост [ТТТ, 2007, к.1, с.505], қадду боло 

[ТТТ, 2007, к.1, с.640]; 

− чун қоида вожаи сода ва дорои ҳиҷои кам якум омада, вожаи 

мураккаб ва дорои ҳиҷои бештар дар ҷойи дуюм меистад, монанди дору 

дарахт [ТТТ, 2007, к.2, с.355, лутфу навозиш [ТТТ, 2007, к.2, с.414];  

− вожаҳои муродифӣ бо пайвандаки пайиҳами -у васл мегарданд, яъне 

ҳеҷ гоҳ байни онҳо пайвандакипайиҳами ва гузошта намешавад. Зеро 

фасоҳату равонии хешро аз даст медиҳанд, монанди ҷону равон [ТТТ, 2007, 

к.2, с.613-ро ҷон ва равон хондан ё дору дарахт [ТТТ, 2007, к.2, с.355-ро 

дор ва дарахт хондан;  

− вожаи якуми муродифии онҳо артикли номуайянӣ намегирад: каму 

кост [ТТТ, 2007, к.1, с.505], қадду боло [ТТТ, 2007, к.1, с.640]; 

− вожаи якуми муродифии онҳо ҷамъ баста намешавад: кишту варз 

[ТТТ, 2007, к.1, с.419]; 

− байни вожаҳои муродифӣ воситаи дигаре, монанди вожа ё бандак, 

намеояд: …яке аст, ки ӯро ёр нест ва анбоз нест… [ТТТ, 2007, к.1, с.284]; 

…муқир оӣ ба базаҳи ман ва гуноҳи ту… [ТТТ, 2007, к.1, с. 345; 

− хусусияти рехтагиашонро то ҳол гум накардаанд. Масалан, ҳарчанд 

дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» муродифҳои ҷуфти ҷону равон [ТТТ, 2007, 

к. 2, с. 613, қадду боло [ТТТ, 2007, к.1, с.640], кишту варз [ТТТ, 2007, к.1, 

с.419], дору дарахт [ТТТ, 2007, к.2, с.355, каму кост [ТТТ, 2007, к.1, с.505], 

илму дониш [ТТТ, 2007, к.2, с. 146 мавҷуд бошанд ҳам, ин муродифҳои ҷуфт 

бо гузашти ҳазор сол ҳоло ҳам бо баъзе тағйироти ночиз хусусиятҳои 

устувориашонро, монанди руҳу равон [ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.161], қадду қомат, 

қадду боло [ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.664; ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.653], кишоварз(ӣ) 

[ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.615], долу дарахт [ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.460], каму кост 

[ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.653] ва илму дониш [ФТЗТ, 2008, ҷ.1, с.464], гум 

накардаанд ва «…аксарияти онҳо ба ибораҳои яклухт табдил ёфтаанд. 
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Бинобар ин, «қил» бе «қол», «дом» бе «дарак», «килеб» бе «каҷ» ҳеҷ маънӣ 

надорад» Камолиддинов, 1967,с.48. 

Аз назари мо, ибораҳои рехтаи мавриди назар маҳз дар натиҷаи 

ташаккули муродифҳои ҷуфти устувор ба майдон омадаанд. 

Муродифҳои ҷуфти устувори «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ»-ро метавон 

ба ду гурӯҳ ҷудо намуд:  

1) Муродифҳои чуфти устуворе, ки яке аз вожаҳои онҳо дар 

алоҳидагӣ дар асар истифода нагаштааст. Дар асар муродифҳои ҷуфти 

устувор ба нудрат истифода гардида, теъдодашон 9 адад беш нест ва 

муродифҳои ҷуфти ҷону равон, дору дарахт, каму кост, қадду боло, кишту 

варз, хаймаву хиргоҳ, коҳину мушаъбид, бараҳнаву урён ва шакку шубҳат аз 

зумраи чунин муродифҳоянд, ки дар зер метавон ба таври муфассал онҳоро 

шарҳ дод:  

Ҷону равон. Вожаи равон дар асар танҳо як маротиба бо вожаи ҷон 

ҳамчун муродифи ҷуфт омадааст: …аз ҷону равони худ ӯро азизтар ва 

дӯсттар дорем [ТТТ, 2007, к. 2, с. 613. 

Вожаи ҷон дар забони имрӯзаи тоҷикӣ серистеъмол буда, вожаи равон 

дар наср камистеъмол ва дар назм серистеъмол аст Муҳаммадиев, 1993, 

с.271. Вожаи руҳ ҳарчанд муродифи вожаи ҷон бошад ҳам, дар асар бо 

вожаи ҷон ҳамчун муродифи ҷуфтнаомадааст. Дар забони имрӯзаи тоҷикӣ 

бештар вожаҳои руҳу равон ҳамчун муродифи ҷуфт мавриди истифода қарор 

мегиранд ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.161. Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» дар шарҳи 

вожаи равон менависад: «ба маънии руҳ ва ҷон ва нафси нотиқа». Дар идома 

муаллиф байни вожаҳои ҷон ва равон фарқ мегузорад: «…Равон нафси 

нотиқаро гӯянд ва ҷон руҳи ҳайвониро гӯянд» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.380. 

Вожаҳои ҷон ва равон дар забони паҳлавӣ gyan Mackenzie, 1986, с.39 ва 

ruwan Mackenzie, 1986, с.73 буда, решаи пайдоиши равон ав. – urvan; п. –

ruvon; ф. – ravon ва суғ. –`r`wn будааст Nourai, с.491.  
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Дору дарахт. Муродифи ҷуфти дигаре, ки дар асар истифода 

гардидааст, дору дарахт мебошад. Муродифи ҷуфти мазкур дар асар ҳамагӣ 

панҷ маротиба мавриди истифода қарор гирифтааст:…наботҳо баромад ва 

дору дарахтон борвар гаштанд [ТТТ, 2007, к.2, с.356. 

Вожаи дор бошад, дар фарҳангҳо ба маънои дарахт ва чӯб омада 

Mackenzie, 1986, с.24; Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.322; Деҳхудо, 1377, ҷ.7, с. 

10262; ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.389; ФТЗТ, 2008,ҷ.1, с.465; Муҳаммадалӣ, 1363, ҷ.3, 

с.6-7, дар асар дар танҳоӣ истифода нагаштааст. Вожаи маъмулу 

серистеъмоли забони тоҷикӣ вожаи дарахт буда, вожаи дор аз истифода 

баромадааст ва бе ҳамроҳ омадан бо вожаи дарахт аз он истифода 

намешавад. Дар забони навишторӣ ва гуфтории имрӯз гунаи дигари ин 

муродифи ҷуфт долу дарахт ба маънои «рустанӣ, наботот» истифода 

мешавад [ФТЗТ, ҷ.1, с.460].  

Каму кост. Муродифи ҷуфти каму кост дар асар танҳо як маротиба 

дар тарҷумаи ояти 4 сураи «Тавба» истифода гардидааст: Пас, каму кост 

накарданд шуморо з-он аҳду паймону сулҳ чизе ба ҷафо кардан… [ТТТ, 2007, 

к.1, с.505]. 

Аз вожаҳои муродифии мазкур танҳо вожаи кам дар асар фаровон 

истифода гардида, вожаи кост дар танҳоӣ,ба истиснои вожаҳое, монанди 

костан [ТТТ, 2007, к.1, с.794], бинакоста [ТТТ, 2007, к.1, с.166, коста 

[ТТТ, 2007, к.1, с.593, костакорӣ [ТТТ, 2007, к.1, с.501, косткорӣ [ТТТ, 

2007, к.2, с. 675 ва нокоста [ТТТ, 2007, к.2, с.406 мавриди истифода қарор 

нагирифтааст. 

Вожаҳои кам ва кост дар забони тоҷикӣяк маъноро ифода карда, 

муродифи ҷуфти он – каму кост, ба маъноҳои а) кам ва б) нуқсон, кӯтоҳӣ 

омадааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.531; ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.586. 

Қадду боло. Муродифи ҷуфти қадду боло дар асар танҳо як маротиба 

истифода гардидааст: ... эшон даҳ бародар буданд бо қадду боло неку...[ТТТ, 

2007, к.1, с.640].  
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Вожаи қад, ки арабист Сулаймонӣ, 2005, ҷ.2, с.366, дар асар ғайри 

мавриди мазкур, дар танҳоӣ истифода нагаштааст. Вожаи муродифии дуюм, 

ки вожаи болост ва маънои қадду қоматро ифода мекунад ФЗТ, 1969, ҷ.1, 

с.199, дар асар фаровон истифода гаштааст. Аз баррасии асар бармеояд, ки 

вожаи арабии қад, ки дар забони имрӯзаи тоҷикӣ маъмул аст, дар гузашта 

маъмул набудааст, дар ҳоле ки имрӯз ҷои «боло»-ро гирифтаву истифодаи 

«калимаи боло дар забони имрӯза чун синоними қад ва қомат хеле маҳдуд 

гаштааст» Муҳаммадиев, 1993, с.251; Муҳаммадиев, 1962, с.17. 

Кишту варз. Муродифи ҷуфти кишту варз дар асар ҳамагӣ як маротиба 

истифода гаштааст: Ва иморат мекард ва кишту варз мекард [ТТТ, 2007, к.1, 

с.419]. 

Аз вожаҳои муродифиҷуфти кишту варз вожаи кишт дар танҳоӣ 

фаровон истифода гашта, вожаи варз бошад, дар танҳоӣ мавриди истифода 

қарор нагирифтааст. Танҳо феъли варзидан [ТТТ, 2007, к.2, с.543ва вожаи 

таркибии кишоварз [ТТТ, 2007, к.2, с.476 истифода гашта, аз гунаи дигари 

варз барз [ТТТ, 2007, к.1, с.706вожаи барзигарӣ [ТТТ, 2007, к.1, с.51, 348 

сохта шудааст.  

Дар асар вожаи дуюми муродифҳои ҷуфти мазкур – варз, бо вожаи 

арабии заръ иваз карда шудааст: ... ба Макка кишту заръ набудӣ...[ТТТ, 

2007, к.2, с.711. 

Вожаи заръ бошад, дар асар ғайр аз муродифҳои ҷуфти мазкур дар 

дигар ҷойи асарба кор нарафтааст.  

Хаймаву хиргоҳ. Муродифи ҷуфти хаймаву хиргоҳ дар асар танҳо як 

маротиба истифода гаштааст: Ва хаймаву хиргоҳи бисёр он ҷо раҳо карданд 

[ТТТ, 2007, к.2, с.267]. 

Вожаи хайма арабӣ буда, маънои «чодир; соябони калон, хиргоҳ; 

манзилгоҳи қобили ҳамлу нақл»-ро медиҳад ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.456 ва дар асар 

13 бор ба кор рафтааст.  
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Вожаи хиргоҳ аз ду вожа – хир ва гоҳ, таркиб ёфта, дар асар танҳо як 

маротиба бо вожаи хайма ҳамчун муродифи ҷуфт ба кор рафтааст. 

Муаллифи «Ғиёсу-л-луғот» дар маънои вожаи хир ду мафҳумро ба кор 

бурдааст: якум, паҳлавии хушӣ ва, дуюм, мубаддали вожаи хар, ки маънои 

калонро медиҳад. Мавсуф сабаби ба хир табдил ёфтани вожаи харро чунин 

шарҳ додааст: «касри хо ба сабаби кароҳияти фатҳи хо-ст, ки аз иштирок 

маънии ҳимор пайдо мешавад» Ғиёсиддин, 1987, ҷ.1, с.301. 

Коҳину мушаъбид. Муродифи ҷуфти коҳину мушаъбид дар асар 

танҳо дар як маврид ба кор рафтааст. Вожаҳои муродифи мазкур, ки 

арабианд, дар асар дар танҳоӣ ба кор нарафтаанд: Ва ин (Асвад аз Бани 

Мазҳаҷ буд) ва коҳину мушаъбид буд ва чашми мардумон бибастӣ[ТТТ, 2007, 

к.2, с.466]. 

Бараҳнаву урён. Муродифи ҷуфти бараҳнаву урён дар асар танҳо дар 

як маврид ба кор рафтааст: …ҳар ду бараҳнаву урён бимонданд ва 

авратҳошон пайдо буд... [ТТТ, 2007, к.1, с.48.  

Вожаи арабии урён дар асар танҳо як маротиба дар муродифи ҷуфти 

мазкур ба кор рафта, вожаи форсии бараҳна бошад, дар танҳоӣ 26 маротиба 

корбурд гардидааст.  

Шакку шубҳат. Муродифи ҷуфти шакку шубҳат дар асар танҳо як 

маротиба истифода гаштааст: …бад-ин андар ҳеч шакку шубҳат нест [ТТТ, 

2007, к.2, с.455]. Вожаи шак арабӣ буда, маънои шубҳа, гумон, тардид ва 

дудилагиро дорад Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.913; ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.559. Вожаи 

шубҳа низ арабӣ буда, ба маънои шак, тардид, гумон ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.602, 

номаълум ва пӯшида меояд Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.869.  

Дар асар вожаи шубҳат дар танҳоӣ истифода нагашта, танҳо як 

маротиба бо вожаи шак ҳамчун муродифи ҷуфт истеъмол гаштааст. 

Аз баррасии ин гуна муродифҳои ҷуфти устувор маълум мешавад, ки 

корбурди ҳар ду вожаи муродифии онҳо дар якҷоягӣ сурат гирифта, дар 
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бештарин маврид як вожаи муродифии он дар алоҳидагӣ ба таври назаррас ва 

вожаи муродифии дигар ба гунаи маҳдуд истифода мешавад.  

2) Муродифҳои ҷуфти устуворе, ки ҳар ду вожаи он дар алоҳидагӣ 

маъно дошта, дар асар низ корбурди густарда доранд. Ба ин 

гурӯҳмуродифҳои ҷуфте дохил шуда метавонанд, ки ҳар ду вожаи 

муродифии онҳо дар танҳоӣ дар асар истифода шуда, маънои луғавӣ низ 

доранд.Теъдоди чунин муродифҳо дар асар ниҳоятан кам буда, доираи 

истеъмоли аксарияти онҳо низ маҳдуд аст. 

Хусусияти хоси чунин муродифҳои ҷуфт дар инҳо зоҳир мегардад: 

− маънои луғавӣ доштан ва дар асар мавриди истифода қарор 

гирифтани ҳар ду вожаи муродифии онҳо. Монанди муродифҳои илму 

дониш ва лутфу навозиш; 

− дар ҷой иваз нашудани вожаҳои муродифии онҳо;  

− дар иваз нашудани яке аз вожаҳои муродифии онҳо бо 

муродифҳояш; 

− дар иваз нашудани яке аз вожаҳои муродифии онҳо бо гунаи 

вожагиашон; 

− дар қарор нагирифтани восита байни онҳо, монанди пасвандҳо, 

артикл, бандакҳои феълию хабарӣ ва дигар воситаҳо. 

Илму дониш. Муродифи ҷуфти илму дониш танҳо дар бахши 

тарҷумавии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», дар шаш маврид, дар баробари 

тарҷумаи вожаи арабии илм (ََالِعْلم), дар тарҷумаи оятҳо (Муҳаммад, 16; Намл, 

15; Қасас, 80; Анкабут, 49; Муҷодала, 11; Аҳзоб, 63) ба кор рафтааст: ...гӯянд 

он касҳоро, ки бидодандашон илму дониш…[ТТТ, 2007, к.2, с.461] 

(Муҳаммад, 16).  

Лутфу навозиш. Муродифи ҷуфти мазкур дар асар танҳо як маротиба 

ба кор рафтааст. Аз нигоҳи истеъмол вожаи якуми муродифии он – лутф, дар 

асар 7 маротиба ва вожаи навозиш бошад, 3 маротиба мавриди истифода 
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қарор гирифтааст: Ва малик мар Иброҳимро бисёре лутфу навозиш кард... 

[ТТТ, 2007, к.2, с.414.  

Ҳасрату пушаймонӣ. Истифодаи вожаҳои муродифи ҷуфти мазкур дар 

асар якранг набуда, вожаи арабии ҳасрат 2 маротиба ва вожаи форсии 

пушаймонӣ 9 маротиба истифода гардидааст. Муродифи ҷуфти ҳасрату 

пушаймонӣ бошад, танҳо як маротиба истеъмол гаштааст: Пас, он руҳҳои 

эшон бар ҳасрату пушаймонӣ ба дӯзах андар бурданд [ТТТ, 2007, к. 2, с.324. 

Ҷодаву тариқ. Муродифи ҷуфти мазкур дар асар танҳо як маротиба 

истифода гашта, дар танҳоӣ вожаи ҷода як маротиба ва вожаи тариқ ду 

маротиба ба кор рафтааст: …дар он замона бар ҷодаву тариқи мусалмонӣ 

раванд… [ТТТ, 2007, к.1, с.11.  

Баргу соз. Муродифи баргу соз дар асар як маротиба ба кор рафтааст: 

...агар тавонистеме ва баргу соз доштеме,1 ҳаққан, ки берун омадеме… [ТТТ, 

2007, к.1, с.515]. Вожаи барг дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дар маънои якум 

мафҳуми «зоди роҳ, захираи роҳ, тӯшаи сафар» ва дар маънои дуюм 

мафҳуми «соз, сомон, асбоб; лавозим»-ро додааст ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.144. Дар 

фарҳанги мазкур вожаҳои барг ва соз ҳамчун муродифи ҷуфти созу барг 

оварда шуда, мафҳуми «асбобу анҷом, хӯрданӣ ва дигар чизҳои зарури 

зиндагӣ» ифода намудааст ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.256. Дар асар вожаи соз ду 

маротиба ва вожаи барг як маротиба дар танҳоӣ истифода гаштааст: Ва агар 

мехостандӣ берун омадан бо ту, ҳаққо, ки бисохтандӣ он сафарро барге… 

[ТТТ, 2007, к.1, с.516. 

Муродифҳои ҷуфти ноустувор. Чи тавре ишора шуд, дар баробари 

муродифҳои ҷуфти устувор муродифҳои ҷуфти ноустуворе қарор доранд, ки 

сохтори дохилиашон устувор набуда, бо роҳҳое тағйир меёбад. Ба ин гурӯҳ 

муродифҳои ҷуфт дохил мешаванд: 

1) Муродифҳои ҷуфте, ки байни вожаҳои муродифии онҳо вожа – 

пасванду бандакҳо, қарор мегирад. «Гоҳо байни таркибҳои синонимӣ 

 
1 «Ва баргу соз доштеме» дар матни арабии оят набуда, дар шарҳи ҷумлаи қаблӣ омадааст.  
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воситаи дигаре – калима ё бандаке омада, онро ҷудо мекунад, лекин алоқаи 

маънавии ҷузъҳо ҳис карда мешавад» Давронов, 1974, с.79; Давронов, 1980, 

с.32.  

Ҳолати мазкур дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» зиёд ба мушоҳида 

мерасад. Чунин муродифҳо метавонанд дар ду шакл мавҷуд бошанд. Яъне, як 

муродифи ҷуфт метавонад байни вожаҳои муродифии хеш ҳам восита гирад 

ва ҳам нагирад: …маккиён дар он Тоиф боғу бӯстони бисёр доштанд [ТТТ, 

2007, к.2, с.646. ... обу замин ва боғҳову бӯстонҳо – ҳама бихарид [ТТТ, 

2007, к.1, с. 637.  

Миёни вожаҳои муродифҳои ҷуфти ноустуворқарор мегиранд: 

− бандакҳои феълию хабарӣ:Чун қоида бандакҳои феълию хабарӣ 

баъди вожаи муродифии якум меоянд: Эшонанд, ки бидиҳанд эшонро музди 

эшон дубора бад-он чи сабр карданду шикебоӣ… [ТТТ, 2007, к.2, с.143; … 

ҳар ки ангури сиёҳ ба хоб бинад, ӯро ғам расаду андуҳ [ТТТ, 2007, к.1, с.602; 

…ва ин нома сахт муҷаз асту мухтасар [ТТТ, 2007, к.2, с.128]; Ва қавли 

мунофиқон бад-ин сура андар пайдо кардааст, ки ботил асту зур [ТТТ, 2007, 

к.1, с. 713; Одам, алайҳи-с-салом, донист, ки Муҳаммадро дараҷате ҳасту 

манзалате бузург ба наздики Худой, азза ва ҷалла [ТТТ, 2007, к.2, с.173]. 

Агар бандакҳои феълию хабарӣ, ҳамзамон, пас аз вожаи муродифии 

якум ва дуюм оянд, дар чунин ҳолат муродифҳои мазкур ба муродифҳои 

пайиҳам табдил ёфта, воситаи алоқаи байни онҳо пайвандаки 

пайвасткунандаи ва қарор мегирад: Мардуми даштӣ бошанд ва ваҳшӣ 

бошанд ва сурати эшон ҳамчун сурати мардум бувад... [ТТТ, 2007, к.1, с.29; 

…ӯро ёр нест ва анбоз нест ва ин ҳама фармонбардори ӯанд [ТТТ, 2007, к.1, 

с.284]; … ин кӯдак аст ва тифл аст ва ин кор аз нодонӣ кард [ТТТ, 2007, 

к.2, с.396.  

Дар асар муродифоти пайиҳами аз се вожаи муродифӣ иборат низ ба 

назар мерасад, ки ҳар се вожаи муродифӣ бандаки хабарӣ гирифтаанд: Ва 

мар ин ҷуфтҳоро, ки ёд кардем, яке амир аст ва меҳтар аст ва фармондеҳ 
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аст, ки ин ҳама, ки ёд кардем – ҷумла фармонбурдори ӯанд ва эшон бе амри 

ӯ ҳеч кор натавонанд кардан [ТТТ, 2007, к.1, с.284]. 

− пасвандҳо: Нест туро бар эшон подшоҳӣ, магар он-к мутобаат ва 

фармони ту кунад аз вероҳону кофирон [ТТТ, 2007, к.1, с.686; Навмед шавад 

аз раҳмати Худои хеш, магар гумшудагону бераҳон [ТТТ, 2007, к.1, с.686; Ва 

ночор он ҷаҳон бузургтар ба дараҷатҳову пойгоҳҳо ва бузургтар ба музду 

савоб [ТТТ, 2007, к.1, с.721]; Пас, Бани Исроил аз он пирони хеш ҳафтод 

мард, ки оқилтару донотар буданд, аз миёни қавми хеш баргузиданд... [ТТТ, 

2007, к.1, с.61; Тасбеҳ кун ба номи Худованди ту – бузургтару бартар [ТТТ, 

2007, к. 2, с.683. 

− артикли номуайянӣ: …халқеанд аз навъеву ҷинсе дигар [ТТТ, 2007, 

к.1, с.172; …бигирифт он касҳоро, ки ситам карданд бонгеву овозе... [ТТТ, 

2007, к.1, с.592]; ... берун кунем туро хироҷеву поймузде фар он-к бикунӣ 

миёни мо ва миёни эшон бандеву деворе [ТТТ, 2007, к.1, с.750]. 

− пасоянд: Вой, ҳар ғаммозерову суханчинро [ТТТ, 2007, к.2, с.704]; 

...мабодо башорат он рӯз кофиронрову гуноҳкоронро… [ТТТ, 2007, к.2, с.49; 

Нофармононрову гарданкашонроҷойгоҳ [ТТТ, 2007, к.2, с.667. 

− сифат: ... саҳме бузургу ҳавле ба дили халқ ва ба дили Мусо андар 

афтод [ТТТ, 2007, к.1, с.818; Пас, ояд аз паси он ҳафт сол тангии сахту 

қаҳт ... [ТТТ, 2007, к.1, с.608]. 

− ишораҷонишинҳо: …то он сипоҳу он лашкар – ҷумла ҳалок шуд... ... 

он сипоҳу он лашкарро диданд-ҳама мурда он ҷойгоҳ афтода… [ТТТ, 2007, 

к.2, с. 709]. 

Ҳатто дар асар муродифҳои ҷуфте низ ба назар мерасанд, ки байни 

вожаҳои онҳо на танҳо як вожа, балки чанд вожа меояд: ... ту мехоҳӣ, ки 

ҷабборе бошӣ андар замину ситамкоре ва намехоҳӣ, ки аз некон бошӣ [ТТТ, 

2007, к. 2, с. 399. 

2) Номутобиқатии ҳиҷоӣ дар вожаҳои муродифҳои ҷуфт. 

Ҷойгиршавии вожаҳои муродифҳои ҷуфт ба оҳангнокӣ ва ҳатто вазну қофияи 
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он бастагӣ дорад, то форамию суҳулати талаффузи онҳоро фароҳам орад. Аз 

ин рӯ, чун қоида, вожаҳои муродифӣ содаву баробарҳиҷо ё вожаи муродифии 

якум нисбат ба вожаи дуюмӣ содатару камҳиҷотар мешавад. Аммо дар асари 

мавриди таҳқиқ муродифҳои ҷуфте ба назар мерасанд, ки аз қоидаи боло 

сарфи назар шудаанд. 

Номутобиқатии вожаҳои чунин муродифҳои ҷуфт дар асар дар ниҳояти 

камӣ буда, доираи истеъмолашон низ маҳдуд аст. Теъдоди ин гуна 

муродифҳои ҷуфт дар асар ҳудудан ба 86 адад расида, ҳар кадоми онҳо як 

маротибагӣ истифода гардидаанд. 

Аз рӯйи доштани ҳиҷо муродифҳои ҷуфти нобаробарҳиҷо чунинанд: 

− 2 ҳиҷо + 1 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якуми онҳо дорои ду 

ҳиҷо ва вожаи дуюмашон дорои як ҳиҷост, 29 ададро ташкил медиҳад: Ва 

ҳамчунин бифиристодем ин Қуръонро ба гуфти тозӣ ва пайдо кардем андар ӯ 

таҳдиду бим кардан, то магар бираҳанд аз куфр ё нав бикунанд эшонро зикре 

[ТТТ, 2007, к.1, с.794; Ба ниҳон шавад аз мардумон аз андуҳу нанг он-к 

мужда дода бошандаш… [ТТТ, 2007, к.1, с.704; …чандон ки беш мегуфтанд, 

ки ин бало аз мо бигардонед, ҳеч фоида намебуд ва гармо сахттар буд ва 

балову ранҷ бештар [ТТТ, 2007, к. 2, с.356; Ва қавли мунофиқон бад-ин сура 

андар пайдо кардааст, ки ботил асту зӯр [ТТТ, 2007, к.1, с.713.  

− 3 ҳиҷо + 2 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якуми онҳо се ҳиҷо 

ва вожаи дуюмашон ду ҳиҷо дорад, ба 36 адад мерасад: Ва он шабе аст 

беҳтар аз ҳазор моҳ ва бояд ки то рӯз ба тааббуду тоат машғул бошӣ [ТТТ, 

2007, к. 2, с.697; Ва бархостанд ва аз паси ӯ бирафтанд ва бисёр шафоату 

хоҳиш карданд… [ТТТ, 2007, к.1, с. 420. 

− 4 ҳиҷо + 1 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якуми онҳо аз чор 

ҳиҷо ва вожаи дуюмашон аз як ҳиҷо иборат аст, теъдодашон ба 2 адад 

мерасад:…дувум, сипосдорию шукр кардан бар неъмат ТТТ, 2007, к.2, с. 

117; Пас, эшон бад-он гуруснагию қаҳт андармонданд... [ТТТ, 2007, к.1, с. 

639]. 
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− 4 ҳиҷо + 2 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якуми онҳо аз чор 

ҳиҷо ва вожаи дуюмашон аз ду ҳиҷо иборат аст, теъдодашон ба 6 адад 

мерасад: Ва он обгина бошад, чунонки гӯӣ, он ҳаст ситорае дурахшандаву 

тобон [ТТТ, 2007, к.2, с.32; Пас, чун Абулаҳаб ин сухан бигуфт, пайғомбар, 

алайҳи-с-салом, биранҷид ва сахт кӯфтахотиру дилтанг шуд... [ТТТ, 2007, 

к.2, с.12]. 

− 4 ҳиҷо + 3 ҳиҷо.Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якуми онҳо аз чор 

ҳиҷо ва вожаи дуюмашон аз се ҳиҷо иборат аст, теъдодашон 8 адад аст: 

…гуфтанд заифон он касҳоро, ки гарданкашӣ карданду бузургӣ, ки…[ТТТ, 

2007, к.1, с.659; …монистагӣ мекунанд дар ин гуфтори носазо ва баробарию 

ҳамтоӣ мекунанд дар ин гуфтор, ба гуфтори он касҳо, ки кофир шуданд аз 

пеш, ки бимурдаанд [ТТТ, 2007, к.1, с.512]. 

− 5 ҳиҷо + 2 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якуми онҳо панҷҳиҷо 

ва вожаи дуюмашон ду ҳиҷо дорад, теъдодашон 3 адад аст: Ҳастед шумо 

гарданниҳандагону муқиррон [ТТТ, 2007, к.1, с.833. 

 

Ҷадвали 6. Номутобиқатии муродифҳои ҷуфт аз рӯйи ҳиҷо 

Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якумашон бисёрҳиҷост 

№ Теъдоди ҳиҷоҳо Теъдоди муродифҳо Намуна 

1.  2 ҳиҷо + 1 ҳиҷо 29 таҳдиду бим  

2.  3 ҳиҷо + 2 ҳиҷо 36 тааббуду тоат 

3.  4 ҳиҷо + 1 ҳиҷо 2 сипосдорию шукр 

4.  4 ҳиҷо + 2 ҳиҷо 6 дурахшандаву тобон 

5.  4 ҳиҷо + 3 ҳиҷо 8 баробарию ҳамтоӣ 

6.  5 ҳиҷо + 2 ҳиҷо 3 гарданниҳандаву муқир 

Ҳамагӣ 86 

 

Муродифҳои ҷуфти нобаробарҳиҷо дар натиҷаи ҷойивазкунии вожаҳои 

муродифҳои ҷуфт низ сохта шудаанд: солеҳу нек  неку солеҳ: Ва бошед аз 
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паси ӯ гурӯҳе солеҳону некон [ТТТ, 2007, к.1, с.603]; хоставу мол  молу 

хоста: …мехоҳед хоставумоли инҷаҳонӣ хештанро ба вофурӯхтани асирон 

Рӯзи Бадр… [ТТТ, 2007, к.1, с.500; азобу ранҷ  ранҷу азоб: … аз дасти он 

кофирони Макка ба азобу ранҷ бисёр расиданд… [ТТТ, 2007, к.2, с.16]; 

шодмонаву хуррам  хурраму шодмона: ... сахт шодмонаву хуррам гашт… 

[ТТТ, 2007, к.1, с.194. 

3) Муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳои онҳо бидуни тағйир ёфтан, яъне 

мухаффаф гардидану илова гаштани ҳарф, ванд ва вожае, ҷойҳояшонро иваз 

мекунанд: адлу дод  доду адл: ...ҷаҳон пур аз адлу дод корд. Ва ба доду 

адлиӯҳеч мулук набуданд [ТТТ, 2007, к.2, с.61]; азобу ранҷ  ранҷу азоб: 

… аз дасти он кофирони Макка ба азобу ранҷ бисёр расиданд… [ТТТ, 2007, 

к.2, с.16] = ... ба Мадина андар аз дасти ӯ дар ранҷу азоб буд [ТТТ, 2007, к.1, 

с.296]; боғу бӯстон  бӯстону боғ: …маккиён дар он Тоиф боғу бӯстони 

бисёр доштанд [ТТТ, 2007, к.2, с. 646 = …шуморо мадад фиристод бад-он 

бӯстонҳову боғҳо...[ТТТ, 2007, к.2, с.77; дурушту сахт  сахту дурушт: 

…пас, бечора кунем эшонро сӯйи азобе дурушту сахт [ТТТ, 2007, к.2, с.240 

= …ва бираҳонидам эшонро аз азоби сахту дурушт [ТТТ, 2007, к.1, с.588; 

ёрию мадад  мададу ёрӣ: …ва ёрию мадади эшон медиҳад... [ТТТ, 2007, 

к.2, с.399] = Бояд ки ҷамоате ба мададу ёрии мо фиристӣ... [ТТТ, 2007, к.1, 

с.215]; зулму ситам  ситаму зулм: ...нест ҳеч зулму ситам имрӯз, ки 

Худой, азза ва ҷалла, зудшумор аст [ТТТ, 2007, к.2, с.385] = Ва барангезед он 

касҳоро, ки ситаму зулм карданд ... [ТТТ, 2007, к.2, с.331]. 

4) Муродифҳои ҷуфте, ки яке аз вожаҳои онҳо бо муродифи дигараш 

иваз карда мешавад: амиру сарвар  амиру меҳтар  амиру пешво: Ва 

пас Абусуфёнро амиру сарвар карданд... [ТТТ, 2007, к.1, с.232]; …то ин дини 

ту бар он амирону меҳтарони мо арза кунанд... [ТТТ, 2007, к.2, с.562]; Ва ин 

Омир амиру пешвои эшон буд... [ТТТ, 2007, к.2, с.562]; қаҳту тангӣ  

тангию қаҳт  гуруснагию қаҳт: Ҳафт сол шуморо неъмат бошад, 

фарохию некуӣ ва пас аз он қаҳт бошаду тангӣ... [ТТТ, 2007, к.1, с.635]; Пас, 
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ояд аз паси он ҳафт сол тангии сахту қаҳт ... [ТТТ, 2007, к.1, с.608]; Пас, 

эшон бад-он гуруснагию қаҳт андармонданд ва ин хабар ба наздики эшон 

уфтод, ки ба Миср андар малике аст аз фарзандони Иброҳим, ки халқ(ро) 

таом ҳамефурӯшад [ТТТ, 2007, к.1, с.639]; қуввату зӯр  зӯру қувват  

қуввату мардонагӣ  мардонагию қувват  қувва(т)у неру: … Ҳақ 

таоло ҳар пайғомбареро қуввату зӯри чиҳил мард бидода бошад… [ТТТ, 

2007, к.2, с.401]; …он-к ӯ сахттаранд аз ӯ ба зӯру қувват… [ТТТ, 2007, к. 2, 

с.145; ... мо мардеро дидем бад-ин қуввату мардонагӣ, ки бад-он сари чоҳ 

омад… [ТТТ, 2007, к.2, с.149] = Пас, бирасед ба мардонагию қувват шумо… 

[ТТТ, 2007, к.1, с.47]; малику подшоҳ  подшоҳу малик  султону 

подшоҳ: ...ҳам пайғомбар буд ва ҳам малику подшоҳ буд… [ТТТ, 2007, к.2, 

с.101] = Ва ин Урва марде буд, ки бисёр подшоҳону маликони Рум ва Ҳабаша 

дида буд … [ТТТ, 2007, к.2, с.480]; Ва ҳар ки аз султоневу подшоҳе тарсад… 

[ТТТ, 2007, к.1, с.143]; мамлакату подшоҳӣ  подшоҳию султоният  

мулкату подшоҳӣ  мулукию подшоҳӣ: Ва аммо қиссаи Сулаймон ва 

мамлакату подшоҳии ӯ гуфта омад ба сурату-н-Намл андар [ТТТ, 2007, к.2, 

с.288], ки ҳаст подшоҳию султоният ӯро бар он касҳо... [ТТТ, 2007, к.1, 

с.710]; …подшоҳии Юнон ба он Билқис бимонд ва мулкату подшоҳӣ 

меронд… [ТТТ, 2007, к.2, с. 298]; …ва Худо, азза ва ҷалла, ӯро ҳам 

пайғомбарӣ ҳам мулукию подшоҳӣ – ҳар ду, дода буд… [ТТТ, 2007, к.2, 

с.101]. 

5) Муродифҳои ҷуфте, ки яке аз вожаҳои онҳо ба гунаи дигараш иваз 

карда мешавад: қудрату тавоноӣ  қудрату тавонистӣ: ...қудрату 

тавоноии хеш пайдо кардам [ТТТ, 2007, к.2, с.8; ...мар эшонро қудрату 

тавонистӣ дод... [ТТТ, 2007, к.1, с.774; хоставу мол  хосту мол: 

…мехоҳед хоставу моли инҷаҳонӣ хештанро ба вофурӯхтани асирон Рӯзи 

Бадр… [ТТТ, 2007, к.1, с.500; мутеъу фармонбурдор  мутеъу 

фармондор: …аз баҳри он ки то банда мутеъу фармонбурдори Ҳақ таборак 

ва таоло бошад… [ТТТ, 2007, к.2, с.308; …халқон ҳама то растхез мутеъу 
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фармондори ӯ бошанд... [ТТТ, 2007, к. 2, с.531; доду адл  доду адолат: 

...он кас, ки фармояд доду адл... [ТТТ, 2007, к.1, с.707], ...доду адолати 

подшоҳ фарохтар аст аз замин [ТТТ, 2007, к.1, с.34]. 

6) Баъзан яке аз вожаҳои муродифҳои ҷуфт, махсусан вожаи якум, бо 

пешванд меояд, ки пешванди мазкур ба вожаи муродифии дуюм низ тааллуқ 

мегирад Муҳаммадиев, 1997, с.43. Падидаи мазкурро Ш. Бобомуродов 

«калимаҳои сохта ва мураккаби ҳамкомпонент» меномад Бобомуродов, 

1983, с.104-106. Ин ҳолат дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» низ ба мушоҳида 

мерасад: …нагардад таъму маззаи он ва ҷӯйҳо аз май ботаъму мазза 

ошомандагонро… [ТТТ, 2007, к.2, с.461]; ...яке фариштаро дид нишаста азим 

босаҳму сиёсат [ТТТ, 2007, к.1, с. 168; …яъне Маккаро ҷои бебиму ҳарос… 

[ТТТ, 2007, к.1, с. 672. 

Ҳолатҳое низ ҳастанд, ки ҳар ду вожаи муродифӣ пешванд қабул 

мекунанд: Худои ман бечуну бечигуна аст... [ТТТ, 2007, к.1, с. 27; ...чун аз он 

қадре бимехӯрданд, беақлу беҳуш ва бехирад мегаштанд [ТТТ, 2007, к.1, с. 

255. 

Дар маҷмуъ, муродифҳои ҷуфти ноустувор ҳарчанд ба гурӯҳи 

муродифҳои ҷуфт дохил шаванд ҳам, аммо ҳолати рехтагияшон дар пояи 

муродифҳои ҷуфти устувор набуда, метавонад сохтори онҳо тағйир ёбад. Аз 

сабаби устувор набудан ва тағйир ёфтани сохтори онҳо теъдодашон дар асар 

зиёд аст. 

 

3.2. Баромади забонии муродифҳои ҷуфт дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» 

Таҳлили лексикии вожаҳои муродифҳои ҷуфт нишон медиҳад, ки 

бароиши вожаҳои онҳо на танҳо ба забони тоҷикӣ, балки ба забонҳои дигар 

низ бастагӣ дорад. «Синонимҳои ҷуфт бештар аз воҳидҳои луғавии ду забон 

– яке забони модарӣ, дигаре забони ғайр, ки ба ин забон таъсир кардааст, ба 

вуҷуд меоянд. Дар забони мо ин ҳолат бештар бо таъсири забони арабӣ ба 
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вуҷуд омадааст» Ғаффоров, 1971, с.40. Дар муродифҳои ҷуфт вожаи дуюми 

онҳо нақши асосӣ мебозад: «Такрори синоним (ҳиссаи дуюм) ҳамеша бо 

мақсади аз ҷиҳати маъно қувват додани ҳиссаи аввал воқеъ мегардад» 

Маъсумӣ, 1954, с.33.  

Ҳангоми баррасии муродифҳои ҷуфти асар чунин баромади забонии 

муродифҳои ҷуфт ба назар расид:  

− арабӣ-тоҷикӣ; 

− тоҷикӣ-тоҷикӣ; 

− тоҷикӣ-арабӣ; 

− арабӣ-арабӣ; 

− тоҷикӣ-омехта; 

− омехта-тоҷикӣ; 

− арабӣ-омехта; 

− омехта. 

Барои шарҳу тавзеҳ додани вожа ё таъмини равонию фасоҳати он аз 

вожаи дигар кор гирифта мешавад, ки ин рисолатро вожаҳои муродифӣ бар 

дӯш доранд. Ҳарчанд, дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» аз вожаҳои 

ғайриарабӣ, монанди сандара [ТТТ, 2007, к.2, с.542, мавз [ТТТ, 2007, к.2, 

с.542, сундус [ТТТ, 2007, к.2, с.542, финдиқ [ТТТ, 2007, к.1, с.52], фистақ 

[ТТТ, 2007, к.1, с.52], биринҷ [ТТТ, 2007, к.1, с.356; 2, 8], миск [ТТТ, 2007, 

к.2, с.676, кундо [ТТТ, 2007, к.2, с.634], чумоқ [ТТТ, 2007, к.1, с. 423, оҷ 

[ТТТ, 2007, к.1, с.170], ругӯ [ТТТ, 2007, к.1, с.767] ва ғайра истифода шуда 

бошад ҳам, аммо вожаҳои арабӣ дар асар ҷойгоҳи махсус доранд. Чунончи 

истифодаи муродифҳои ҷуфт дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ҳудудан 460 

адад буда, аз ин миқдор муродифҳои ҷуфте, ки вожаи шарҳшавандаашон 

арабию тоҷикианд, мавқеи меҳварӣ доранд. Дар сохтани ҳудудан 317 адад 

муродифи ҷуфт бошад, вожаҳои арабӣ нақш бозидаанд. 

Арабӣ-тоҷикӣ. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи шарҳшаванда ё 

якумашон арабист, бештар буда, теъдоди онҳо ба 143 адад мерасад: Ва 
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биниҳем тарозуҳои адлу дод дар рӯзи растахез [ТТТ, 2007, к.1, с.828]; Ва пас 

Абусуфёнро амиру сарвар карданд... [ТТТ, 2007, к.1, с.232]; Ҳамчунин, 

подош кунем ҳар кофиреву носипосеро [ТТТ, 2007, к. 2, с. 312; ... ҳамаро 

маҳкуму фармонбурдори вай гардонид… [ТТТ, 2007, к.2, с. 112]. 

Чи тавре дида мешавад, ҷуфт омадани вожаҳои муродифии арабию 

тоҷикӣ дар он аст, ки вожаҳои арабӣ дар танҳоӣмаънои пурраи муродифии 

тоҷикиашонро ифода карда наметавонанд ва ин боиси бо вожаи тоҷикӣ шарҳ 

додани онҳо гаштааст Ғафуров, 1974, с.63. 

Вожаҳои арабии муродифҳои ҷуфти арабӣ-тоҷикӣ дар вазнҳои зерин 

омадаанд: фаъл: адл, айб, ақл, амр, асл, аҳд, аҳл, ваҳй, ғам, ғасб, кайд, 

қад,қаҳт, лаҳв, макр, мол, нафъ, сабр, саҳл, таъм, хасм,ҳавз, ҳавл, ҳазл, 

ҳақ,ҷавр, ҷалд, шак (28); фоъил: кофир, оқил, олим, собир, солеҳ, соҳир, 

фозил, фосиқ, ҷоҳил (9); фаъол: азоб, бало, савоб, хароб, ҳалол, ҳаром, 

ҷамол, (7); фиъл: визр, илм, сеҳр, сидқ, феъл, ҳирз, ҳифз (7); фуъл: зулм, 

лутф, сулб, сулҳ, шукр, ҳукм (6); фиъол: иёр, хироҷ, ҳиҷоб, ҳисоб (4); 

фаъил: азим, амир, хариф, ҳадис (4); тафаъъул: тазарруъ, тағайюр, тафаккур 

(3); мафъул: маҳкум, маъбуд, маъруф (3); муфъил: мутеъ, мухлис (2); 

фаъъол: ғаммоз, санноъ (2); афъол: асҳоб, аҳвол (2); фуъул: мулук (1); 

фуълон: султон (1); тафъил: таҳдид (1); мутафоъил: мутавозеъ (1); 

муфаъъил: мунаҷҷим (1). 

Чи тавре аз мисолҳо маълум мегардад, вожаҳои муродифии арабӣ 

бештар дар вазни фаъл(ун) омадаанд, ки теъдодашон ба 28 адад мерасад.  

Тоҷикӣ-тоҷикӣ. Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» муродифҳои ҷуфти 

тоҷикӣ-тоҷикӣ низ истифода гаштаанд, ки теъдодашон ба 144 адад мерасад: 

... андар пӯшанд ҷомаҳои сабз аз дебои бориктарин ва дебои ҳамкуфту 

ситабр... [ТТТ, 2007, к.1, с.743; Оё он беҳтар ба ҷой ё дарахте нохушу ганда 

[ТТТ, 2007, к.2, с.333]; ...ҳафт гови ситабру фарбеҳ, ки мехӯрданд эшонро 

ҳафт лоғару низор ... [ТТТ, 2007, к.1, с.607]. 

Тоҷикӣ-арабӣ. Дар асар муродифҳои ҷуфти тоҷикӣ-арабӣ низ ба кор 

рафтаанд, ки теъдодашон ба 95 адад мерасад. Муродифҳои ҷуфти тоҷикӣ-
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арабӣ, ҳам дар тарҷумаи матни оятҳо ва ҳам дар тафсири онҳо, истифода 

гардидаанд: ... он кас, ки фармояд доду адл ва ӯ бувад бар роҳи рост? [ТТТ, 

2007, к.1, с.707]; Пас, эшон бад-он гуруснагию қаҳт андармонданд... [ТТТ, 

2007, к.1, с.639]; Ҳар яке ба забони хеш, ҳар яке ба забоневу луғате дигаргун, 

ки ҳеч ба якдигар намонад… [ТТТ, 2007, к.2, с.561; ...баста андар занҷирҳову 

силсилаҳо[ТТТ, 2007, к.1, с.673]; ...аз миёни мо ва миёни ту пардаву 

ҳиҷобест... [ТТТ, 2007, к.2, с. 406]. 

Арабӣ-арабӣ.Муродифҳои ҷуфти арабӣ-арабӣ, ки дар асар ба кор 

рафтаанд, теъдодашон ба 49 адад мерасад: Пас, адлу инсоф миёни халқон 

падидор ояд… [ТТТ, 2007, к.2, с.547]; Ман айбу ор дорам, ки бо ту масоф 

диҳам... [ТТТ, 2007, к.2, с.263]; ... ва туро манзалатеву мартабате падидор 

ояд... [ТТТ, 2007, к.1, с.324]; Ва кардастем мо шабро ва рӯзро ду муъҷизаву 

бурҳон... [ТТТ, 2007, к.1, с.720; ...бояд ки то рӯз ба тааббуду тоат машғул 

бошӣ [ТТТ, 2007, к. 2, с.697. 

Тоҷикӣ-омехта. Ба ин зумра муродифҳои ҷуфт муродифҳои ҷуфте 

дохил мешаванд, ки вожаи якумашон тоҷикӣ ва вожаи дуюмашон омехта: 

арабию тоҷикӣ, мебошад. Яъне, вожаи дуюм аз вожаи арабӣ ва вандҳои 

тоҷикӣ таркиб ёфтааст. Теъдоди чунин навъи муродифҳои забонӣ дар асар ба 

7 адад мерасад: бо пасванд: Ва ба дуруст, к-мерасидам аз пирӣ, бечорагию 

заифӣ [ТТТ, 2007, к.1, с.765; На, ки ин ба кӯдакию тифлӣ кардааст... [ТТТ, 

2007, к.2, с.156]; … ва донад ҷойгоҳу қароргоҳиӯ... [ТТТ, 2007, к.1, с. 582; 

...ҳамаи Макка аз вай бишкуҳиданд аз мардонагию сулбии вай [ТТТ, 2007, 

к.1, с.797; бо пешванд: ...аз бисёр халқони дигар мардонатар буду 

бошуҷоаттар… [ТТТ, 2007, к.2, с.227]; ...макунед шитоб, поку беайб аст ӯ... 

[ТТТ, 2007, к.1, с.698; Поку беайбӣ ту [ТТТ, 2007, к.1, с.831. 

Омехта-тоҷикӣ. Муродифҳои омехта-тоҷикӣ дар асар аз муродифҳои 

тоҷикӣ-омехта як баробар зиёд буда, теъдодашон ба 16 адад мерасад: бо 

пасванд: ...он оташро дӯзах хонд аз азимию бузургии он [ТТТ, 2007, к.1, 

 
 Вожаи арабӣ + ванди тоҷикӣ. 
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с.838]; Пас, Худой, азза ва ҷалла, бисёр ҳақмандтар асту сазовортар аст... 

[ТТТ, 2007, к.1, с.508; ...он ҷаҳон он аст хонаи қароргоҳу оромиш [ТТТ, 2007, 

к. 2, с.387; Ман нахоҳам бад-ин коҳилию сустӣ, ки ту инро қабул мекунӣ 

[ТТТ, 2007, к. 2, с.202; бо пешванд: Ва андар он шористонҳо халқонеанд аз 

халқони Худой, азза ва ҷалла, беҳадду беандоза [ТТТ, 2007, к.1, с.171]; ...ӯ 

марде аст бошуҷоату мардона ва боилму дониш ва мазоҳкун [ТТТ, 2007, к.2, 

с. 201]; ...ҳам боқувваву мардона аст... [ТТТ, 2007, к.2, с. 149]; ...ва ҷӯйҳо аз 

май ботаъму маззаошомандагонро… [ТТТ, 2007, к.2, с. 461]; Ва Сора зане 

буд сахт боҷамолу некурӯй [ТТТ, 2007, к.1, с.415]. Ва ин Ноила зане буд 

боҷамолу некурӯй… [ТТТ, 2007, к.2, с. 216].  

Арабӣ-омехта. Муродифҳои ҷуфти арабӣ-омехта дар асар дар ниҳояти 

камӣ истеъмол гашта, теъдодашон ба 3 адад мерасад: ...ва эшонро ба 

истихфофу беҳурматӣ гусел кард...[ТТТ, 2007, к.2, с.27; ...боқӣ дигар ҷумла 

бад-он куфру кофирӣ ғарқа шуданд [ТТТ, 2007, к.2, с. 643]; ...ёрӣ кун маро 

бар гурӯҳи муфсидону табоҳкорон [ТТТ, 2007, к. 2, с. 165. 

Омехта. Муродифҳои ҷуфте, ки ҳар ду вожаи онҳо аз вожаву вандҳои 

арабию тоҷикӣ иборатанд, муродифҳои ҷуфти омехта мебошанд. Теъдоди 

чунин навъи муродифҳои ҷуфт дар асар ба 5 адад мерасад: ...агар ӯ ин кор аз 

беақлию тифлӣ кард... [ТТТ, 2007, к.2, с. 156]; ...ва хостаи ӯ бемарру беадад 

гашт [ТТТ, 2007, к.1, с.420]; Мо дастбоздорандагонем худоёни моро мар 

қофиягӯеву шеъргӯеро, девонаеро [ТТТ, 2007, к.2, с. 332]; …на роҳ намояд 

гурӯҳи табоҳроҳону табоҳкоронро[ТТТ, 2007, к. 2, с. 599; Дидӣ, ки он аз 

сари тифлию беақлӣ кард... [ТТТ, 2007, к.2, с. 157]; Чун ин нома бихонӣ, 

ҳолию соатӣ ин мард, ки даъвои пайғомбарӣ мекунад... [ТТТ, 2007, к.1, 

с.305].  

Аз таҳлилу баррасии баромади забонии муродифҳои ҷуфт дар 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» ба хулосае метавон омад, ки дар сохта шудани 

бештари муродифҳои ҷуфти асар вожаҳои арабӣ нақш дошта, аз 460 

муродифи ҷуфти истифодагашта дар 317 адади он вожаҳои арабӣ нақш 
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бозидаанд. Аз ин миқдор вожаҳои муродифии 144 муродифи ҷуфти асар 

форсии тоҷикианд. 

 

3.3. Оҳангнокӣ ва ҳамвазнии муродифҳои ҷуфт 

 

Миқдори ҳиҷоҳо. Муродифҳои ҷуфтро аз рӯйи миқдори ҳиҷоҳо 

метавон ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо кард:  

Камҳиҷо будани вожаи муродифии якум. Агар боиси ҳамнишинӣ ва 

ташаккули муродифҳои ҷуфти мазкур меъёри асосӣ ҳамшаклӣ ва ҳамоҳангии 

овозҳои оғозӣ бошад, дар ҳамнишинии як қатор воҳидҳои ҷуфтистеъмоли 

дигар, илова бар нақши пайвандаки -у, боз миқдори ҳиҷоҳо меъёр шуда 

метавонад: ишқу муҳаббат, панду насиҳат, макру фиреб, шоду хуррам, 

пасту баланд, дуру наздик ва ғ. 

Дар ин қабил воҳидҳои ҷуфтистеъмол ҳатман калимае аввал ҷой 

мегирад, ки миқдори ҳиҷоҳояш камтар бошад, зеро ин шакли ҳамнишинӣ 

боиси равонӣ ва осонии талаффуз мегардад: ишқу муҳаббат // муҳаббату 

ишқ, шоду хуррам // хурраму шод.... Кабиров, 2010, с.250.  

Муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳои якумашон нисбат ба вожаи дуюм 

камтаранд, дар асар зиёд ба кор рафта, теъдодашон ба 199 адад мерасад. 

Вобаста ба теъдоди ҳиҷоҳои вожаҳои ин навъи муродифҳои ҷуфт онҳоро ба 

гуБаниои зерин метавон ҷудо кард: 

− 1 ҳиҷо + 2 ҳиҷо. Чунин навъи муродифҳои ҷуфт дар асар зиёд буда, 

теъдодашон то ба 95 адад мерасад: … айбу оху кунанд кеши шумо – 

мусалмонӣ… [ТТТ, 2007, к.1, с.507]; ...маро чизе бояд ки ақлу хирад 

бияфзояд… [ТТТ, 2007, к.1, с. 255; …ӯро кароҳияте будаст аз ғаму андуҳ 

гаштаст… [ТТТ, 2007, к.1, с. 602; ... ва нест ҳеч зулму ситам имрӯз, ки 

Худой, азза ва ҷалла, зудшумор аст [ТТТ, 2007, к.2, с. 385]; …гӯянд он 

касҳоро, ки бидодандашон илму дониш [ТТТ, 2007, к.2, с. 461].  

− 1 ҳиҷо + 3 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якумашон аз як ҳиҷо 

ва вожаи дуюмашон аз се ҳиҷо иборат бошад, теъдодашон дар асар ба 26 
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адад мерасад: ... то бар он сабру шикебоӣ ба ҷой орам... [ТТТ, 2007, к. 2, с. 

104; ...пас эшон дар шакку гумомандӣ эшон мегардиданд кӯру мутаҳаййир 

[ТТТ, 2007, к.1, с.516]; ... ӯро ранҷеву дармондагие бошад аз ҳеч навъ [ТТТ, 

2007, к.1, с. 314; ...ҳамегуфтанд, ки ин ранҷу шикастагии роҳ аст... [ТТТ, 

2007, к. 2, с. 465. 

− 1 ҳиҷо + 4 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якумашон аз як ҳиҷо 

ва вожаи дуюмашон аз чор ҳиҷо иборат бошад, теъдодашон дар асар ба 4 

адад мерасад: ... пас, эшон дар шакку гумомандӣ эшон мегардиданд кӯру 

мутаҳаййир [ТТТ, 2007, к.1, с.516]; Худовандо, маро низ балое бидеҳ, то бар 

он сабру шикебоӣ ба ҷой орам, то маро низ он савоб ҳосил шавад ТТТ, 2007, 

к.2, с.104. 

− 2 ҳиҷо + 3 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳои якумашон аз 2 

ҳиҷо ва дуюмашон аз се ҳиҷо иборатанд, теъдодашон дар асар ба 50 адад 

мерасад: … зуд биштобандӣ эшон(ро) азобу уқубат [ТТТ, 2007, к.1, с.747; 

…дар пеши эшон аҳволу саргузашти хеш дида буд… [ТТТ, 2007, к.1, с.165]; 

...он зулмату торикӣ аз ҷаҳон бишуд [ТТТ, 2007, к.1, с.626; ...ва ба ҳама 

Қурайш андар маъруфу рӯйшинос буд [ТТТ, 2007, к.2, с.17]; …ҳалолу гушода 

медоранд муҳаррамро… [ТТТ, 2007, к.1, с.514].  

− 2 ҳиҷо + 4 ҳиҷо. Дар асар 14 муродифи ҷуфт истифода гаштааст: Ё 

падар, мо мардеро дидем бад-ин қуввату мардонагӣ… [ТТТ, 2007, к.2, с.149]; 

...бандае буд Худой, азза ва ҷалларо мутеу фармонбурдор… [ТТТ, 2007, к.2, 

с.103; Пас, он руҳҳои эшон бар ҳасрату пушаймонӣ ба дӯзах андар бурданд 

[ТТТ, 2007, к.2, с.324; ...ман бандаву фармонбурдорам [ТТТ, 2007, к.2, 

с.705]. 

− 2 ҳиҷо + 5 ҳиҷо. Як муродифи ҷуфт: ...он касҳоро, ки кофиру 

ногаравида шуданд… [ТТТ, 2007, к.1, с.498]. 

− 3 ҳиҷо + 4 ҳиҷо. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якумашон аз се ҳиҷо 

ва вожаи дуюмашон аз чор ҳиҷо таркиб ёфтаанд, ба 5 адад мерасад: ...ва 

эшонро ба истихфофу беҳурматӣ гусел кард... ТТТ, 2007, к.2, с.27; ...ҳар 
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касе шуҷоату мардонагии хеш мегуфтӣ... [ТТТ, 2007, к.2, с.522]; …ва ман 

намедонистам, ки он тағайюру саргиронӣ аз куҷо хостааст... [ТТТ, 2007, к. 2, 

с.41. 

− 3 ҳиҷо + 5 ҳиҷо. Ду муродифи ҷуфт: Пас, мунаҷҷимону 

ситорашиносо(н) пеши Намруд омаданд [ТТТ, 2007, к.1, с.400; Ва 

фармуданд маро, ки бошам аввалтарини мусалмонону гарданниҳодагон [ТТТ, 

2007, к. 2, с.371.  

− 4 ҳиҷо + 5 ҳиҷо. Як муродифи ҷуфт: … хостаҳое, ки сохтаед шумо аз 

дастранҷи хеш онро ва бозаргонию ситаддоданӣ… [ТТТ, 2007, к.1, с.510].  

− 5 ҳиҷо + 7ҳиҷо. Як муродифи ҷуфт: ...аиммо шукркунанда ва иммо 

куфроновардаву носипосикунанда [ТТТ, 2007, к.2, с. 659. 

Баробарҳиҷо будани вожаҳои муродифӣ. Дар «Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ» муродифҳои ҷуфте низ ба назар мерасанд, ки вожаҳои онҳо 

баробарҳиҷо буда, аз 1 то 4 ҳиҷо иборатанд. Теъдоди ин навъ муродифҳои 

ҷуфт ҳудудан ба 161 адад мерасад.  

Вожаҳои муродифҳои ҷуфти якҳиҷогӣҳарчанд аз як ҳиҷоӣ иборат 

бошанд ҳам, аз истифодаи теъдоди ҳарфҳо фарқ мекунанд. Онҳоро метавон 

ба чанд гурӯҳ ҷудо намуд, ки ҳамаи онҳо аз рӯйи вазн ба якҳиҷоӣ 

баробаранд: 

− муродифҳои ҷуфте, ки яке аз вожаҳои онҳо аз ду ҳамсадову як 

садоноки дароз ва вожаи дигараш аз ду ё се ҳамсадову як садоноки кӯтоҳ 

иборатанд: адлу дод: ...ва ҷаҳон пур аз адлу дод корд [ТТТ, 2007, к.2, с.61]; 

айбу ор: Ман айбу ор дорам, ки бо ту масоф диҳам... [ТТТ, 2007, к.2, с.263]; 

аслу бех: ... аз аслу бех берун андохта бошанд… [ТТТ, 2007, к.2, с.419]; гарду 

хок: Гарду хок мебинам, ҳеч дигар на [ТТТ, 2007, к.1, с.411; нафъу суд: Ва 

шуморост андар он нафъҳову судҳо ... [ТТТ, 2007, к.2, с.391]; феълу кор: 

…ва аз он феълҳову корҳое, ки бад мекарданд... [ТТТ, 2007, к.2, с.415; тарсу 

бим: Ё бигирадашон бар тарсу бим... [ТТТ, 2007, к.1, с.703; баргу соз: … 

агар тавонистеме ва баргу создоштеме… [ТТТ, 2007, к.1, с.515]; каму кост: 
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Пас, каму кост накарданд шуморо з-он аҳду паймон... [ТТТ, 2007, к.1, с.505]; 

биму тарс: …бимеву тарсе аз пайғомбар дар дили ӯ меафтод…[ТТТ, 2007, 

к.1, с.328; доду адл: …он кас, ки фармояд доду адл ва ӯ бувад бар роҳи рост 

[ТТТ, 2007, к.1, с.707]; козу сақф: ...он деҳ уфтода дар козҳову сақфҳои он... 

[ТТТ, 2007, к.1, с.852]; кору касб: ...сеум баҳра ба кору касби ҳалол ва чизе 

ба даст овардан...[ТТТ, 2007, к.1, с. 103; кору феъл: ...ва Исо аз он 

коруфеъли эшон огоҳ шуд… [ТТТ, 2007, к.1, с.196; хору хурд: …ва он 

кофиронро хору хурд дошт [ТТТ, 2007, к.2, с. 128]. 

− муродифҳои ҷуфте, ки ҳар ду вожаи онҳо аз се ҳамсадову як 

садоноки кӯтоҳ иборат аст: кишту варз: Ва иморат мекард ва кишту варз 

мекард [ТТТ, 2007, к.1, с.419]; кишту заръ: ...ба Макка кишту заръ набудӣ... 

[ТТТ, 2007, к. 2, с.711; саҳму ҳавл: …чунонки аз саҳму ҳавли он ҳамаро 

ҷонҳо аз тан баромад [ТТТ, 2007, к. 2, с.90; ҳавлу тарс: …аз ҳавлу тарси он 

мӯйҳои ман сапед гашт [ТТТ, 2007, к.1, с.196; саҳму тарс: …аз саҳму тарси 

он ҳеч кас зинда бинамонданд аз эшон [ТТТ, 2007, к. 2, с.90; нарму чарб: 

…сухани нарму чарб гӯед [ТТТ, 2007, к. 2, с.158. 

Дар як маврид муродифи ҷуфте ба кор рафтааст, ки вожаҳоаш аз се 

ҳамсадову як садоноки кӯтоҳ ва як садоноки кӯтоҳу ду ҳамсодо иборат аст: 

қавлу аҳд: ...мардумони Макка ҳама он қавлу аҳди хеш ба ҷой оварданд 

[ТТТ, 2007, к. 2, с.10. 

− муродифҳои ҷуфте, ки ҳар ду вожаи онҳо аз як садоноки дароз ва ду 

ҳамсадо иборат аст: хубу нек: ... падару модари хуб дошту нек .... [ТТТ, 2007, 

к.1, с.764]; буну бех: ...аз буну бех барканам... [ТТТ, 2007, к.1, с.726]. 

− муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳои онҳо аз се ҳамсадову як садоноки 

дароз ва ду ҳамсадову як садоноки дароз иборат аст: дӯсту ёр: Ва наёбанд 

эшонро аз беруни Худой, азза ва ҷалла, дӯстеву ёре ва на нусраткунандае 

[ТТТ, 2007, к.2, с.247; хосту мол: ...хостҳову моли бисёр бибурданд [ТТТ, 

2007, к.1, с.193]. 

Ҷадвали 7. Истифодаи муродифҳои ҷуфт аз рӯйи ҳиҷо 
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Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи якумашон камҳиҷост 

№ Теъдоди ҳиҷоҳо Теъдоди муродифҳо Намуна 

1.  1 ҳиҷо + 2 ҳиҷо 95 зулму ситам,илму дониш 

2.  1 ҳиҷо + 3 ҳиҷо 26 суду фоида, кому ихтиёр 

3.  1 ҳиҷо + 4 ҳиҷо 4 сабру шикебоӣ 

4.  2 ҳиҷо + 3 ҳиҷо 50 азобу уқубат 

5.  2 ҳиҷо + 4 ҳиҷо 14 бандаву фармонбардор 

6.  2 ҳиҷо + 5 ҳиҷо 1 кофиру ногаравида 

7.  3 ҳиҷо + 4 ҳиҷо 5 шуҷоату мардонагӣ 

8.  3 ҳиҷо + 5 ҳиҷо 2 мунаҷҷиму ситорашинос 

9.  4 ҳиҷо + 5 ҳиҷо 1 бозаргонию ситаддоданӣ 

10.  5 ҳиҷо + 7 ҳиҷо 1 куфроновардаву 

носипосикунанда 

Ҳамагӣ 199 

Муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳояшон баробарҳиҷоянд 

№ Теъдоди ҳиҷоҳо Теъдоди муродифҳо Намуна 

1.  1 ҳиҷо + 1 ҳиҷо 32 буну бех, айбу ор, каму кост 

2.  2 ҳиҷо + 2 ҳиҷо 96 ҳиҷобу парда, сабуку осон 

3.  3 ҳиҷо + 3 ҳиҷо 32 хиҷолату шармсорӣ 

4.  4 ҳиҷо + 4 ҳиҷо 1 маликонаву подшоҳона 

Ҳамагӣ 161 

 

Чун қоида, теъдоди ҳиҷоҳои вожаҳои якуми муродифҳои ҷуфт нисбат 

ба вожаҳои дуюм камтаранд. Чи тавре аз ҷадвал бармеояд, муродифҳои 

ҷуфте, ки теъдоди ҳиҷоҳои вожаҳои якуми онҳо нисбат ба вожаҳои 

дуюмашон камтаранд, дар асар ҷойгоҳу мавқеи хоса дошта, теъдоди 

муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳои якумашон аз як ҳиҷо ва вожаҳои дуюми онҳо 

аз ду ҳиҷо (1+2) иборатанд, бештаранд. 
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Вазнҳои арабӣ. Муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳои онҳо дар як вазни 

арабӣ омадаанд, ҳарчанд вазну қофия надошта бошанд ҳам, метавонанд то 

андозае равонию суҳулати талаффузи муродифҳоро таъмин созанд. Чунин 

муродифҳои ҷуфт дар асар дар ниҳояти камӣ корбурд шудаанд:  

− дар вазни фаъл: Ман айбу ор дорам, ки бо ту масоф диҳам... [ТТТ, 

2007, к.2, с.263]; Акнун ҳар замоне ғаму ано бар хештан ҳамефизоӣ… [ТТТ, 

2007, к.1, с. 646; ... мардумони Макка ҳама он қавлу аҳди хеш ба ҷой 

оварданд [ТТТ, 2007, к.2, с.10. 

− дар вазни мафъалат: Ман хештанро наздики Худой, азза ва ҷалла, 

он манзалату мартабат надонистам...[ТТТ, 2007, к. 2, с.44]. 

Ҳамқофия будан. Дар муродифҳои ҷуфти асар ҳамқофия будани 

вожаҳои онҳо низ ба мушоҳида мерасад, ки дар сурати зайланд: 

-иш: осоишу оромиш  оромишу осоиш: ...он тобути осоишу оромиши 

халқ буд [ТТТ, 2007, к.1, с.133; Ва оромишу осоиши Бани Исроил дар он буд 

[ТТТ, 2007, к.1, с.133. 

-онӣ: осонию беҳронӣ: … осонию беҳронӣ диҳад ба шод кардани 

дилҳои гурӯҳи гаравидагон [ТТТ, 2007, к.1, с.508]. 

-ат: офияту саломат: ...ба дигар сӯ баромаданд ба офияту саломат 

[ТТТ, 2007, к. 1, с.822]. 

-он: ҷону равон:…аз ҷону равони худ ӯро азизтар ва дӯсттар дорем 

[ТТТ, 2007, к.2, с.613. 

Дар ин маврид ҳамқофия будани муродифҳои ҷуфт бештар ба он хотир 

аст, ки дар сохтори ҳар ду вожаи муродифӣ як ванди вожасоз истифода 

шудааст. 

Муродиф доштани муродифҳои ҷуфт. Дар асар муродифҳои ҷуфте ба 

назар мерасанд, ки боз як ё чанд муродифҳои ҷуфти худро доранд. Монанди 

муродифҳои ҷуфти адлу дод [ТТТ, 2007, к.2, с.61] ва мутеу фармонбурдор 

[ТТТ, 2007, к.2, с.103, ки бо муродифҳои ҷуфти доду адл [ТТТ, 2007, к.2, 

с.61], доду адолат [ТТТ, 2007, к.1, с.34], адлу инсоф [ТТТ, 2007, к.2, с.547] ва 
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бандаву фармонбардор [ТТТ, 2007, к.2, с.705] ва мутеу фармондор [ТТТ, 

2007, к.2, с.531 муродиф гардидаанд.  

Чи тавре аз мисолҳои овардашуда бармеояд, муродиф гардидани 

муродифҳои ҷуфт бо роҳҳои зерин ба вуҷуд меоянд: 

− ҷойиваз кардани вожаҳои муродифҳои ҷуфт: адлу дод  доду адл: 

Пас, Афредун аз паси Коба дувист соли дигар бизист ва ҷаҳон пур аз адлу 

дод корд. Ва ба доду адли ӯ ҳеч мулук набуданд [ТТТ, 2007, к.2, с.61]; ҳадису 

сухан  сухану ҳадис: ...ва ба ҳадису сухани ӯ ғарра машавед [ТТТ, 2007, 

к.1, с.357] = ...он суханону ҳадисҳо, ки аз пайғомбар, салла-л-лоҳу алайҳи, 

шунида будандӣ... [ТТТ, 2007, к.2, с.15]; харобу вайрон  вайрону хароб: 

...он навоҳӣ ҷумла харобу вайрон кард ... [ТТТ, 2007, к.1, с.144] = ...боқӣ 

вайрону хароб шуд [ТТТ, 2007, к.1, с.303]; феълу кор  кору феъл: …ва аз 

он феълҳову корҳое, ки бад мекарданд... [ТТТ, 2007, к.2, с.415 = ...Исо аз он 

кору феъли эшон огоҳ шуд… [ТТТ, 2007, к.1, с.196. 

 Ҳангоми баррасии асар 40 адад муродифи ҷуфте пайдо намудем, ки 

дар натиҷаи ҷой иваз кардани вожаҳои онҳо 40 адад муродифи ҷуфти дигар 

ба вуҷуд омадааст: 

− иваз кардани яке аз вожаҳои муродифҳои ҷуфт бо муродифи он: 

адлу дод  доду адл  доду адолат  адлу инсоф: Доду адолати подшоҳ 

фарохтар аст аз замин [ТТТ, 2007, к.1, с.34]  Пас, адлу инсоф миёни халқон 

падидор ояд… [ТТТ, 2007, к.2, с.547]; мутеу фармонбурдор  мутеу 

фармондор  бандаву фармонбардор: ...бандае буд Худой, азза ва ҷалларо 

мутеъу фармонбардор… [ТТТ, 2007, к.2, с.103 …ва халқон ҳама то 

растахез мутеъу фармондори ӯ бошанд...[ТТТ, 2007, к.2, с.531 ... ман 

бандаву фармонбурдорам [ТТТ, 2007, к.2, с.705]; ғаму андуҳ  ғаму ано: 

…ӯро кароҳияте будаст аз ғаму андуҳ гаштаст… [ТТТ, 2007, к.1, с.602  

Акнун ҳар замоне ғаму ано бар хештан ҳамефизоӣ… [ТТТ, 2007, к.1, с. 646. 

− муродифҳои ҷуфте, ки вожаҳояшон комилан дигаранд: беҳадду 

беандоза  бемарру беадад: Ва андар он шористонҳо халқонеанд аз 
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халқони Худой, азза ва ҷалла, беҳадду беандоза[ТТТ, 2007, к.1, с.171]  ... 

хостаи ӯ бемарру беадад гашт [ТТТ, 2007, к.1, с.420]. 

Чи тавре таҳлилҳо нишон доданд, муродифҳои ҷуфти асар бештар бо 

роҳҳои ҷойиваз намудани вожаҳои онҳо ба вуҷуд омадаанд. 

Муродифҳои ҷуфти ҳамреша. Дар асар муродифҳои ҷуфти ҳамреша 

низ ба назар мерасанд.  

Муродифҳои ҷуфти ҳамреша ҳам аз вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ ва ҳам аз 

вожаҳои арабӣ сохта шудаанд. 

− муродифҳои ҷуфте, ки аз як решаи арабӣ сохта шудаанд: куфру 

кофирӣ: ... боқӣ дигар ҷумла бад-он куфру кофирӣ ғарқа шуданд [ТТТ, 2007, 

к.2, с. 643]. 

− муродифҳои ҷуфте, ки аз як решаи форсӣ-тоҷикӣ сохта шудаанд: 

поку покиза: …то аз пушти эшон фарзандон берун орем поку покиза…[ТТТ, 

2007, к.1, с.415; ...бихонед ба ихлоси поку покиза ӯро бад-ин... [ТТТ, 2007, 

к.1, с.426; Он касҳо, ки ҷон баргирандашон фариштагони покону покиза аз 

куфру маъсият… [ТТТ, 2007, к.1, с.702; табоҳроҳу табоҳкор: …Худой, азза 

ва ҷалла, на роҳ намояд гурӯҳи табоҳроҳону табоҳкоронро [ТТТ, 2007, к. 2, 

с.599. 

Аз баррасии мавзуъ ба хулосае метавон омад, ки дар сохта шудани 

муродифҳои ҷуфт оҳангнокии вожаҳои онҳо: мувофиқати ҳиҷоҳо, ҳамқофия 

будан ва вазнҳои арабӣ, нақши муҳим ва меҳварӣ мебозад. 

 

3.4. Муродифҳои пайиҳам ва воситаи алоқаи онҳо 

 

Вожаҳои муродифие, ки бидуни пайвандаки пайвасткунандаи -у 

пайваст мешаванд, муродифҳои пайиҳам ба шумор мераванд. 

Муҳаққиқон Н.Шайдуллоева, А.Вафоӣ ва З.Тоҷиддин ҳангоми 

баррасии муродифҳои ҷуфт дар забонҳои форсӣ ва қирғизӣмуродифҳои 

ҷуфтро аз рӯйи теъдоди вожаҳои онҳо табақабандӣ намуда, онҳоро ба 



134 

 

 

дувожагӣ, севожагӣ ва чорвожагӣҷудо намудаанд. Аммо тарзи хонда шудани 

вови атфро қайд накардаанд, ки -у хонда шавад ё ва. Номбурдагон дар 

мавриди муродифҳои ҷуфти дувожагӣ менависанд, ки «ин гуна падида ҳам 

дар забони форсии навишторӣ ва њам гуфторӣ, бисёр зиёд аст» 

Шайдуллоева, 1394, с.93.  

Ба андешаи мо, воситаи алоқаи вожаҳои муродифҳои пайиҳамдар 

«Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бо роҳҳои зерин сурат мегирад: 

− алоқаи пайваст; 

− алоқаи изофӣ; 

− алоқаи ҳамроҳӣ; 

− алоқаи тафсирӣ – бо вожаи яъне. 

Алоқаи пайваст. Дар матни тоҷикии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» 

фарқ миёни муродифҳои ҷуфт ва пайиҳам гузошта нашуда, дар аксар ҳолат 

воситаи алоқаи муродифҳои ҷуфт бо пайвандаки пайиҳами ва нишон дода 

шудааст. Ҳатто дар ду вожаи муродифӣ дар як ҳолат ҳам аз пайвандаки 

пайвасткунандаи ва кор гирифта шудааст ва ҳам аз пайвандаки 

пайвасткунандаи -у. Мисоли мазкурро мо дар муродифи ҷуфти илму дониш 

мебинем, ки дар 2 маврид илму дониш [ТТТ, 2007, к.2, с.253, 554 ва дар 4 

маврид илм ва дониш [ТТТ, 2007, к.2, с.92, 146, 167, 461 оварда шудааст.  

Муродифҳои пайиҳаме, ки воситаи алоқаашон пайвандаки 

пайвасткунандаи ва мебошад, фарогири ду вожаи муродифӣ набуда, чун 

қоида, бо муродифҳои ҷуфт ва ибораҳои муродифӣ ҳамроҳ шуда меоянд: 

азобу ранҷ ва сахтӣ [ТТТ, 2007, к.2, с.136], бунёд ва буну бех [ТТТ, 2007, к.1, 

с.490]; дарди сар ва судоъ [ТТТ, 2007, к.1, с.443], душном ва суханони 

ношойист [ТТТ, 2007, к.2, с.176]. 

Агар пас аз ҳар ду вожаи муродифӣ бандакҳои феълию хабарӣ ояд, 

воситаи алоқаи онҳо пайвандаки пайиҳами ва ба шумор меравад: ...ӯро ёр 

нест ва анбоз нест… [ТТТ, 2007, к.1, с.284]; ...муқир оӣ ба базаҳи ман ва 

гуноҳи ту… [ТТТ, 2007, к.1, с.345. 
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Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» воситаи алоқаи муродифҳои 

пайиҳамқарор гирифтани пайвандаки хилофии ё низ дар як маврид ба 

мушоҳида расид: … ё биёр ба мо азобе ё шиканҷае дарднок [ТТТ, 2007, к.1, 

с.493]. 

Алоқаи изофӣ. Дар забоншиносии тоҷик пайвандакҳои 

пайвасткунанда (ва, -у) бо бандаки изофии -и муродиф дониста шудаанд. 

Масалан, А. Халилов бандаки изофиро муродифи пайвандакҳои 

пайвасткунанда ҳисобида, ба хулосае омадааст, ки «пайвандакҳои пайиҳам 

(ва, -у, -ю, ҳам) ва бандаки изофӣ (и) чун синоними ҳамдигар дар мавридҳои 

муайян як вазифаи грамматикиро адо карда меоянд. Аз ин рӯ, бандаки изофӣ 

на фақат вазифаи алоқамандкунии калимаҳои тобеъкунандаву 

тобеъшаванда (муайянкунандаю муайяншаванда)-ро, балки алоқаи байни 

калимаҳои баробарҳуқуқи ба вазифаи муайянкунан-даҳои сифатӣ чидашуда 

омадаро низ иҷро мекунад» Халилов, 1964, с.14; Халилов, 1969, с.57. 

Муаллифони «Лексикаи забони адабии тоҷик» низ баъзе ибораҳои изофиеро, 

ки дар онҳо, одатан, вожаи дуюм бар эзоҳи вожаи аввал (муайяншаванда) 

меояд, дорои хусусияти синонимӣ ҳисобидаанд. Онҳо барои исботи 

фикрашон таъбири салмаи сақатро, ки С.Айнӣ истифода намудааст, мисол 

меоранд Муҳаммадиев, 1997, с.45, дар ҳоле ки Н. Маъсумӣ онро таъбир ва 

ибора номидааст Маъсумӣ, 1954, с.34-35. 

 Дар асар муродифҳои пайиҳаме низ ба мушоҳида мерасанд, ки воситаи 

алоқаи байни вожаҳои онҳо бандаки изофии -и мебошад. Масалан, дар 

муродифоти мухталиф ва рангоранг, ки яке вожаи арабӣ Сулаймонӣ, 2004, 

ҷ.1, с.528 ва дигаре вожаи форсист ФТЗТ, 2008, ҷ.2, с.148, тавассути 

бандаки изофии -и алоқа пайдо кардаанд: …берун орад бад-он киштҳои 

мухталифи рангоранг…[ТТТ, 2007, к.2, с.372]. Дар мисоли мазкур, ки 

тарҷумаи вожаи «мухталифан» аз ояти 21 сураи «Зумар» аст, барои возеҳ 

гаштанаш вожаи форсии рангоранг муродиф оварда шудааст. Ин дар ҳолест 

ки дар асар муродифҳои дигари мухталиф дар танҳоӣ ба кор рафтаанд: 
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гуногун [ТТТ, 2007, к.2, с.77, 701], гунагун [ТТТ, 2007, к.1, с.743], лавнолавн 

[ТТТ, 2007, к.1, с.378; ТТТ, 2007, к.2, с.113], алвон [ТТТ, 2007, к.1, с.378], 

рангоранг [ТТТ, 2007, к.1, с.706; ТТТ, 2007, к.2, с.112, 372], навъонавъ [ТТТ, 

2007, к.2, с.59], мухталиф [ТТТ, 2007, к.2, с.311, 640].  

«Равшани ошкоро» мисоли дигаре дар таъйиди воситаи алоқа шудани 

-и дар муродифҳои пайиҳам мебошад: ...андар ёвад ӯро зафонаи оташи 

равшани ошкоро [ТТТ, 2007, к.1, с.684]. Вожаҳои форсии равшан ва ошкоро, 

ки муодили маъноии вожаи «мубин»-и ояти 18 сураи «Ҳиҷр» мебошанд, 

ҳамчун муродифҳои пайиҳам ба кор бурда шудаанд, ки воситаи алоқаи онҳо 

бандаки изофии -и мебошад.  

Дар муродифҳои ситабри фарбеҳ ва ҳувайдокунандаи пайдо, ки якумӣ 

тарҷумаи вожаи арабии «самин» (Зориёт, 26) ва дигарӣ тарҷумаи вожаи 

арабии «байинот» (Сабо, 43) айни ҳамин нукта ба назар мерасад: Бишуд 

сӯйи аҳли хеш ва биёвард бирёне ситабри фарбеҳи неку [ТТТ, 2007, к.2, 

с.512]; Ва чун бихонанд бар эшон оятҳои мо – ҳувайдокунандаи пайдо, 

гӯянд… [ТТТ, 2007, к.2, с.287]. 

Алоқаи ҳамроҳӣ. Дар муродифҳои пайиҳам алоқаи ҳамроҳӣ низ дида 

мешавад, ки бе ягон бандаку пайвандак сурат мегирад. Воситаи асосии алоқа 

ҳаммаъно будани вожаҳова интонатсия ба ҳисоб меравад. Муродифҳое, ки 

воситаи алоқаашон ҳамроҳист, дар асар ба нудрат истифода гардидаанд: Ва 

огоҳ кардем ӯро он кор, ки асл, ки*бунёди ин гурӯҳ буриданист ... [ТТТ, 2007, 

к.1, с.687]; ... ҳаст бар ту расонидани пайғоми пайдо, ҳувайдо [ТТТ, 2007, к.1, 

с.708]; ...ситам, бедодӣ макунед дар ин моҳҳо… [ТТТ, 2007, к.1, с.514]; Эй 

бор Худои ман, кун маро нишоне ояте [ТТТ, 2007, к.1, с.765; …форасидӣ бо 

шумо дар он-к боситадӣ шумо аз баҳои асирон шиканҷае, уқубате бузург 

[ТТТ, 2007, к.1, с.500]; Ва тафсири ин ба шарҳ, ба возеҳ андар бигуфта 

омадааст [ТТТ, 2007, к.2, с. 237]. 

Инчунин, вожаҳо тавассути ист низ тафсир шудаанд: Қуръоне арабӣ – 

тозӣ... [ТТТ, 2007, к.2, с.373; Ва ҳама Муътакифот муказзибон буданд – 
 

*Вожаи ки дар ин ҷо зоид аст. 
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дурӯғзанон [ТТТ, 2007, к.1, с.415; ...рӯзӣ дод эшонро аз бастадаҳанон – 

чаҳорпоён [ТТТ, 2007, к.1, с.850; ...он гоҳ баргуморад бар шумо боде 

киштишикан – боде сахт... [ТТТ, 2007, к.1, с.726]; ...бим кун хешони хешро – 

наздикони наздиктар [ТТТ, 2007, к. 2, с.73; …ба зудӣ корзор кунед во 

пешравоон (казо) ва сарҳангон ва сарҳавоони (казо) кофир – меҳтари 

кофирон… [ТТТ, 2007, к.1, с.507]. 

Алоқаи вожаҳои муродифӣ тавассути вожаи яъне. Вожаи яъне дар 

шарҳи вожаи арабии оятҳо бештар омадааст: …қазо карда омад бар ӯ, яъне 

бимурд… [ТТТ, 2007, к. 2, с.139; …рӯз дидавар, яъне равшан… [ТТТ, 2007, 

к.1, с.561; ... ёрӣ карданд эшонро аз аҳли китоб, яъне ҷуҳудон... [ТТТ, 2007, 

к.2, с.248]; …гузорида шудӣ сӯйи эшон аҷали эшон, яъне марг [ТТТ, 2007, 

к.1, с.555; ...сипасмондагон аз аъробиён, яъне биёбониён [ТТТ, 2007, к.2, 

с.473]; Ё расулуллоҳ, ӯ туро нашояд, аз ҷиҳати он ки дар андоми ӯ сапедӣ 

аст, яъне песӣ... [ТТТ, 2007, к.2, с.621].  

Сохтори муродифҳои пайиҳам. Сохти дохилии муродифҳои пайиҳам 

аз вожаҳои муродифӣ, ибораҳо ва муродифҳои ҷуфт иборат буда, ба воситаи 

алоқаи вожаҳои онҳо ва мавқеи ҷойгиршавиашон дар асар бастагӣ дорад.  

Яке аз хусусияти вижаи муродифҳои пайиҳам, чи аз ду вожа муродифӣ 

иборат бошад ва чи аз се вожаи муродифӣ, дар бандаки хабарӣ ва ё дигар 

вожаҳои ёридиҳанда гирифтани ҳар ду вожаи онҳо мебошад. Зеро пас аз 

вожаи якуми муродифҳои ҷуфт бандакҳои феълию хабарӣ ва дигар воситаҳо 

меоянд, ки ин ба сохтор ва мавқеи муродифҳои ҷуфт тағйир эҷод намекунад. 

Агар ҳар ду вожа бандаки феълию хабарӣ гиранд, дигар муродифҳои ҷуфт ба 

ҳисоб намераванд ва фасоҳату суҳулати талаффузашонро тавассути 

пайвандаки пайвасткунандаи -у аз даст медиҳанд. Чунончи мисоли ӯро ёр 

нест ва анбоз нест [ТТТ, 2007, к.1, с.284]-ро агар ӯро ёр несту анбоз ё ӯро 

ёру анбоз нест хонем, вожаҳои ёр ва анбоз муродифҳои ҷуфт маҳсуб 

мешаванд, дар акси сурат муродифҳои пайиҳаманд.  
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Муродифҳои пайиҳам аз ҷиҳати сохти дохилиашон ба навъҳои зерин 

ҷудо мешаванд: 

А. муродифҳои пайиҳами аз вожаҳои муродифӣ иборатбуда; 

Б. муродифҳои пайиҳами бо муродифҳои ҷуфтомада; 

В. муродифҳои пайиҳами бо ибораҳо омада. 

 

А. Муродифҳои пайиҳами аз вожаҳои муродифӣ иборатбуда. 

Муродифҳои пайиҳаме, ки аз вожаҳои муродифӣ иборатанд, бандакҳои 

хабарӣ гирифта, ба воситаи пайвандаки пайвасткунандаи ва пайваст 

мешаванд. Чунин навъи муродифҳо дар асар кам истифода гаштаанд ва аз 

нигоҳи теъдоди вожаҳояшон ҷудо мешаванд ба: 

− муродифҳои пайиҳами аз ду вожа иборатбуда. Муродифҳои 

пайиҳаме, ки ҳар ду вожаи онҳо вожаҳои муродифӣ буда, бандаки феълию 

хабарӣ ва дигар вожаҳои ёридиҳанда мегиранд:…ва он дили ту аст, ки яке 

аст, ки ӯро ёр нест ва анбоз нест ва ин ҳама фармонбардори ӯанд [ТТТ, 

2007, к.1, с.284]; Ман хоҳам, ки муқироӣ ба базаҳи ман ва гуноҳи ту… [ТТТ, 

2007, к.1, с.345; Ва кофирони Макка аз Ҳамза сахт битарсиданд аз 

мардонагии ӯ (ва) аз Бутолиб бад-он битарсиданд, ки ӯ раис буд ва меҳтари 

Макка буд [ТТТ, 2007, к.1, с. 802.  

− муродифҳои пайиҳами аз се вожа иборатбуда. Ва мар ин ҷуфтҳоро, 

ки ёд кардем, яке амир аст ва меҳтар аст ва фармондеҳ аст, ки ин ҳама, ки ёд 

кардем – ҷумла фармонбардори ӯанд ва эшон бе амри ӯ ҳеч кор натавонанд 

кардан [ТТТ, 2007, к.1, с.284]. Дар мисоли овардашуда амир, меҳтар ва 

фармондеҳ ҳамчун муродифоти пайиҳам истифода гардида, пас аз ҳар кадом 

вожаи муродифӣ бандаки хабарӣ омадааст.  

Чунин навъи муродифҳои пайиҳам дар асар танҳо дар як маврид ба кор 

рафтааст. 

− муродифҳои пайиҳами аз чор вожа иборатбуда. …ва таъна зананд 

ва забон бозкунанд ба бад гуфтан ва айбу оху кунанд кеши шумо – 

мусалмонӣ – ба зудӣ корзор кунед во пешравоон (казо) ва сарҳангон ва 
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сарҳавоони (казо) кофир – меҳтари кофирон… [ТТТ, 2007, к.1, с.507]. Дар 

ҷумлаи мазкур, ки тарҷумаи қисмате аз ояти 12-и сураи «Тавба» аст (َََوََطعَنُواَفي

َطعَنُوا) мутарҷимон ,(دينُِكمَْ  «ро«таъна задан ва бад гуфтан ва айбу оху кардан-(َوَ

тарҷума кардаанд, яъне барои шарҳи феъли таъна задан се муродифи дигар – 

бад гуфтан, айб кардан ва оху (оҳу) карданро истифода намудаанд. Ҳатто 

вожаҳои феъли таркибии кардан – айб ва оху, ҷуфт корбурд шудаанд. Дар 

идомаи оят, ки ( اْلُكْفرَِفََ ةََ أئِمَّ قاتِلُواَ ) мебошад, мутарҷимон дар тарҷумаи таъбири 

«аиммату-л-куфр» (َِاْلُكْفر ةََ  ва шарҳи он се муродифи дигар – пешравон ва (أئِمَّ

сарҳангон ва сарҳавоони кофирро оварда, таъбири мавриди шарҳро, ки 

меҳтари кофирон аст, баъди муродифҳои тафсирӣ овардаанд. Ҳарчанд дар 

ҷумлаи аввалӣ вожаи мавриди шарҳ дар ибтидо оварда шуда бошад ҳам, 

муродифҳои он баъди он ҷой дода шудаанд.  

Овардани муродифҳои пайиҳам барои шарҳу тафсири вожае дар ғайри 

тарҷумаи оятҳо, яъне дар тафсири онҳо, низ фаровон истифода гаштаанд: Ва 

ҳар чи офарид, ҷуфт офарид ва ӯ худ яке аст – аҳад, якто, фард, воҳид, безид, 

бенид, бемисл, бемонанд, қодир подшоҳе [ТТТ, 2007, к.2, с.720. Дар ҷумлаи 

мазкур барои ифодаи вожаи «аҳад», ки дар ояти якуми сураи «Ихлос» (Бигӯ: 

«ӯст Худои ягона» [ТТТ, 2007, к.2, с.719) омадааст, мутарҷимон аз 

муродифоти фаровоне истифода намудаанд, ки теъдодашон ба нуҳ адад 

мерасад. Дар тарҷумаи оят вожаи «аҳад» агар ягона тарҷума шуда бошад, дар 

тафсири он яке оварда шуда, вожаи мазкур дар навбати худ боз ба вожаҳои 

аҳад, якто, фард, воҳид, безид, бенид, бемисл ва бемонанд шарҳ дода 

шудаанд. Вожаҳои аҳад, якто, фард ва воҳид маънои як ва ягонагиро ифода 

карда ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.116, 244; ФЗТ, 1969, ҷ.2, с.412, 632, бо ҳам 

муродифанд. Аммо вожаҳои бенид, бемисл ва бемонанд бошанд, муродифи 

якдигаранд ва ба вожаҳои аҳад, фард, воҳид, якто муродиф шуда 

наметавонанд. Аммо дар ҷумлаи мазкур метавонанд ба вожаҳои мазкур 

муродиф шуда оянд. Чунки бемисл, бемонанд ва бенид, ҳатто вожаи безид 

ягонагиро ифода менамояд. Аз ин рӯ, дар ҷумлаи мазкур ба вожаи ягонагӣ 

муродиф шуда омадаанд. Ҳолати мазкурро мо дар мисоли дигар низ дида 
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метавонем, ба вожаҳои тоқ ва яке вожаҳои бемисл, бемонанд, беҳамто, 

беҳамбоз, бечун, бечигуна муродиф шуда омадаанд: Ва ҳар чи тоқ бошад ва 

ӯро ҷуфт набошад, ҳаргиз тамом набошад, аз баҳри он ки яке тоқ, ки варо 

ҷуфт нест, он Худояст, азза ва ҷалла, ки яке аст бемисл, бемонанд, беҳамто, 

беҳамбоз, бечун, бечигуна... [ТТТ, 2007, к.1, с.282. 

Б. Пайиҳам омадани муродифҳо бо ибораҳо. Муродифҳои пайиҳаме 

низ дар асар ба назар мерасанд, ки бо ибораву таркибҳо омадаанд. Ибораҳо 

ҳамчун муродиф дар шарҳи вожаҳо ба кор рафтаанд. Аз сабабе ки ҷузъҳои 

таркибии ибораҳо аз ду вожа иборатанд, воситаи алоқаи онҳо пайвандаки 

пайвасткунандаи ва қарор мегирад. Чунин навъи муродифҳо дар матни 

мавриди назар танҳо дар ду маврид ба назар расид:  

− душном ва сухани ношойист: Пас аз он ҳама халқон, Нуҳ, алайҳи-с-

салом, худойпараст буд ва ҳазор сол меҳнат кашид ва захм хӯрд ва душном 

шунид ва суханони ношойист ва бад-он сабр ҳамекард, то Худой, азза ва 

ҷалла, ӯро наҷот дод [ТТТ, 2007, к.2, с.176]. 

− бедодгар ва аз ҳадду андожа даргузаранда аз ҳақ ба ботил: … 

эшонанд – эшон бедодгарон ва аз ҳадду андожа даргузарандагон аз ҳақ ба 

ботил [ТТТ, 2007, к.1, с.507. Мутарҷимони асар дар тарҷумаи вожаи муътад 

аз ояти 10, сураи «Тавба» вожаи бедодгарро истифода намуда, барои шарҳи 

вожаи мазкур таркиби аз ҳадду андожа даргузаранда аз ҳақ ба ботилро ба 

кор бурдаанд. Таркиби мазкур аз 6 вожа ва як муродифи ҷуфт – ҳадду 

андожа, иборат аст. 

Дар асар ибораҳои рехта низ муродифҳои пайиҳам шуда омадаанд: 

…эшонро низ бикушем вааз дарди сар ва судои эшон бираҳем [ТТТ, 2007, 

к.1, с.443]. Ибораи рехтаи дарди сар, ки маънои «ташвиш, саргардонӣ; 

хархаша»-ро медиҳад ФИРЗҲТ, 1963, ҷ.1, с.285, бо вожаи арабии судоъ 

Сулаймонӣ, 2004, ҷ.1, с.960 муродиф шуда омадааст.  

В. Пайиҳам омадани муродифҳо бо муродифҳои ҷуфт. Агар 

муродифҳои ҷуфт баъд ё пеш аз худ вожаи муродифӣ гиранд, воситаи алоқаи 
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байни онҳо пайвандаки пайвасткунандаи ва қарор мегирад на пайвандаки 

пайвасткунандаи -у. Қоидаи мазкур хоси назм буда, дар назм ба кор бурда 

намешавад. Падидаи мазкурро С.М. Сабзаев таркибҳои синонимии сеҷузъа 

номидааст [Сабзаев, 1991, с. 24]. Дар ташхиси дуруст додани муродифҳои 

ҷуфт аз байни се вожаи муродифӣ бештари муҳаққиқон ба мушкилӣ мувоҷеҳ 

мегарданд. Таҳиягарони матни тоҷикии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» дар 

ҷудо кардани муродифҳои ҷуфт аз байни вожаҳои муродифӣ ба хато роҳ 

додаанд. Масалан, воситаи алоқаи вожаҳои бунёд, бун, бехро пайвандаки 

пайвасткунандаи ва қарор дода, онро «бурида кунад бунёд ва бун (ва) бехи он 

ногаравидагон» [ТТТ, 2007, к.1, с.490] хондаанд. Ин дар ҳолест, ки вожаҳои 

мазкур дар тарҷумаи вожаи добир (ََدابِر)-и арабӣ ба кор рафта, тарҷумаи ояти 

7-и сураи «Анфол» (َََوَيَْقَطَعَدابَِرَالكافِِرين) аст. Вожаҳои мазкур бунёду буну бех ё 

бунёду бун ва бех ё бунёд ва буну бех хонда мешаванд. Якум, вожаи якуми 

муродифоти ҷуфт аз вожаи дуюмаш чун қоида дар шумори ҳиҷо бояд камтар 

ё баробар бошад ва, дуюм, ҷойи дигари асар вожаҳои бун ва бех ҳамчун 

муродифи ҷуфт ба кор рафтаанд: ... аз буну бех барканам ва бероҳ кунам 

фарзандони ӯро... [ТТТ, 2007, к.1, с.726]. Ва дигар, чи тавре ки фасоҳату 

равониро ҳангоми талаффуз бунёд ва буну бех ба кас дода метавонад, 

талаффузи бунёду бун ва бех ё бунёд ва бун ва бехон фасоҳату равониро дода 

наметавонад. 

Ҳангоми баррасии асар 19 муродифи ҷуфт пайдо кардем, ки вожаи 

муродифии сеюм доранд. Вожаи сеюми муродифӣ метавонад қабл аз 

муродифҳои ҷуфт ва ё баъди онҳо ояд.  

Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи сеюми муродифиашон пеш аз онҳо 

омадааст, ба 9 адад [ТТТ, 2007, к.1, с.193, 255, 490; ТТТ, 2007, к.2, с.27, 304, 

355, 369, 379 мерасад: бунёд ва буну бех: ... ва бурида кунад бунёд ва бун (у) 

бехи он ногаравидагон [ТТТ, 2007, к.1, с.490]; ҳақ ва ростию дурустӣ: ... ин 

Муҳаммад пайғомбари Худой аст ба ҳақ ва ростию дурустӣ...[ТТТ, 2007, к.2, 
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с.27]; ҳамвор ва ҳамешаву поянда: ...ва ба бӯстонҳое, ки эшонро бувад дар 

он ҷо неъматҳои ҳамвор ва ҳамешаву поянда [ТТТ, 2007, к.1, с.510].  

Муродифҳои ҷуфте, ки вожаи сеюми муродифиашон баъди онҳо 

омадааст, ба 10 адад [ТТТ, 2007, к.1, с.3, 211, 508, 514; ТТТ, 2007, к.2, с.18, 

136, 413, 604, 683] мерасад: ҳамду ситоиш ва сипос: …ва ӯрост ҳамду 

ситоиш ва сипос ва ӯст бар ҳама чизе тавоно [ТТТ, 2007, к.2, с.604; ҳарому 

баста ва нораво: …ва ҳарому баста ва нораво доранд он муҳаррамро соли 

дигар, ҳарбу ғорат накунанд… [ТТТ, 2007, к.1, с.514]; тарсу бим ва ҳавл: 

Қиёмат ва он тарсу бим ва ҳавли қиёмат – ҳама рост аст... [ТТТ, 2007, к.2, 

с.683. 

Ҳолатҳое ҳам дар асар ба мушоҳида расиданд, ки муродифҳои ҷуфт бо 

муродифҳои пайиҳам дар як ҷумла оянд: Ва он сипоҳи ӯ ҷумла пеши 

писараш рафтанд ва номи он писар Искандарбус буд ва ӯ он сипоҳу лашкарро 

ҳеч якро напазируфт ва қабул накард… [ТТТ, 2007, к.2, с.353. 

Аз таҳлилу баррасии мавзуъба хулосае метавон омад, ки дар баробари 

муродифҳои ҷуфт падидаи дигари забоние, мисли муродифҳои пайиҳам 

вуҷуд дошта, ба омӯзишу баррасии алоҳида ниёз дорад. Муродифҳои 

пайиҳам дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» пас аз муродифҳои ҷуфт ҷой 

дошта, хусусиятҳои вижаи худро доранд. Дар асар муродифҳои ҷуфте, ки 

вожаи сеюми муродифӣ доранд, мавқеи махсус дошта, муродифҳои 

пайиҳаме, ки вожаҳои муродифиашон зиёданд, шоистаи таваҷҷуҳанд. Дар 

бештари ҳолатҳо забоншиносон ҳангоми пайиҳам омадани зиёда аз ду вожаи 

муродифӣ (аз се то чор вожа) вижагиҳои муродифҳои ҷуфтро ба инобат 

нагирифта, дар гузоштани воситаи алоқаи онҳо (ва, -у) ба иштибоҳ роҳ 

медиҳанд. 
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ХУЛОСА 

1. Натиљањои асосии илмии тањќиќ 

Дар заминаи таҳқиқ ва таҳлилу баррасии муродифҳои луғавӣ ва 

муродифҳои ҷуфту пайиҳами китоби «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» мо ба 

чунин натиҷа расидем: 

1. Дар таърихи пуршебу фарози забони форсии тоҷикӣ аҳди Сомониён 

ҳамчун давраи шаклгирӣ ва, ҳамзамон, ташаккули ин забон шинохта 

мешавад. Бо бархӯрдорӣ аз таваҷҷуҳу ғамхории амирони сомонӣ ба забони 

форсии тоҷикӣ асарҳои бунёдие аз илмҳои мухталиф таълиф ва тарҷума 

гашта, ин забонро метавон дар тарвиҷи илму маърифат ҳамчун забони илм ва 

ҳамсанги забони арабӣ муаррифӣ намуд [5-М]. 

2. «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» яке аз куҳантарин осори насрии форсу 

тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои вожаҳои асили форсии тоҷикӣ маҳсуб мегардад. 

Ҳарчанд асари мазкур асари тарҷумавӣ ва фарогири мавзуоту қиссаҳои зиёди 

динӣ бошад ҳам, вале ҳамагӣ 10%-и таркиби луғавии онро вожаҳои арабӣ 

ташкил менамоянд. Вале сарфи назар аз чунин ҷойгоҳ асари мазкур аз 

дидгоҳи арзишҳои забонию адабӣ то кунун ба таври комил ва академӣ 

мавриди омӯзишу баррасӣ қарор нагирифтааст [2-М, 5-М, 7-М, 8-М]. 

3. Падидаи синонимия дар забон аз ғановати луғавии он дарак дода, 

барои баёни андешаҳо имконияти зиёдеро фароҳам меорад. Падидаи мазкур, 

чи дар забоншиносии классикӣ ва муосири тоҷикӣ ва чи дар забоншиносии 

дигар миллатҳо, ҳамеша мавриди таваҷҷуҳ будааст. Вале омӯзиши ин падида 

такя ба ҷойгоҳи корбурдиаш дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» аз мавзуоти 

тозаву ҳанӯз дастнохӯрда ба шумор меравад 4-М, 7-М, 8-М, 9-М. 

4. Мавқеи истифодаи истилоҳоти синоним, муродиф ва мутародиф 

дар забоншиносии тоҷик якранг набуда, ҷиҳати истифодаи умумии яке аз 

онҳо байни забоншиносони тоҷик иттифоқи назар вуҷуд надорад. Бинобар 

ин, истилоҳи муродиф, ки дар диссертатсияи мазкур мавриди истифода қарор 

гирифтааст, ба сифати истилоҳи ягона пешниҳод карда шуд [3-М]. 
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5. Дар заминаи ҷустуҷӯ ва баррасии муродифҳо дар «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» муайян гардид, ки 13%-и вожаҳои асарро вожаҳои 

муродифӣ ташкил намуда, мавқеи истифодаи муродифҳо нисбат ба қисмати 

тафсирии асар дар қисмати тарҷумавии он бештар ба назар мерасад. 

Инчунин, истифодаи вожаҳои муродифӣ якранг набуда, бархе аз вожаҳои 

муродифӣ кам ва бархе дигар бештар ба кор рафтаанд. Муродифҳои 

фразеологӣ низ дар асар мавқеи махсус доранд 9-М. 

6. Аз раддабандии мавзуии муродифот дар асар маълум гашт, ки 

бештари муродифҳои дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бакоррафта ба 

мавзуоти динӣ алоқаманд буда, дар ҷойгоҳи баъдӣ муродифҳои ифодагари 

узвҳои инсону хешовандӣ, илми ситорашиносӣ ва касбу ҳунарҳо қарор 

доранд [8-М].  

7. Муродифофаринӣ аз хусусиятҳои назарраси забонии «Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ» унвон мешавад. Мутарҷимони асар кӯшидаанд, ки аз 

истифодаи вожаҳои арабӣ, хусусан дар қисмати тарҷумавии асар, худдорӣ 

намуда, бештар аз вожаҳои форсӣ истифода намоянд ва ҳангоми мавҷуд 

набудани муодили форсии вожаҳо, бахусус динӣ, бо роҳҳои гуногуни 

вожасозӣ вожаҳои динии нави форсии тоҷикӣ сохта, истифода намоянд. 

Чунин муносибати мутарҷимон дар бамайдоноии вожаҳои нави муродифӣ 

дар забони форсии тоҷикӣ мусоидат намудааст 2-М, 1-М, 7-М. 

8. Муродифоти ҷуфт падидаи забониест, ки аз он бо истилоҳоти 

дигаре, аз қабили таркибҳои ҷуфт, воҳидҳои ҷуфт ва синоним(муродиф)-ҳои 

ҷуфт(истеъмол) ёд мешавад. Андешаи ягона набудан дар номгузорӣ ва 

шинохти фарогир надоштан аз падидаи мазкури забонӣ сабаби асосии дар як 

истилоҳ иттифоқи назар нанамудани забоншиносон талаққӣ мегардад [3-М]. 

9. Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» корбурди муродифоти ҷуфт 

назаррас аст. Таҳлилу баррасии баромади забонии муродифҳои ҷуфт дар асар 

нишон дод, ки дар сохта шудани бештари муродифҳои ҷуфт вожаҳои арабӣ 

нақш дошта, ҳудудан аз 460 муродифи ҷуфти дар асар истифодагашта дар 
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328 адади он вожаҳои арабӣ ба кор рафтааст. Аз ин миқдор вожаҳои 144 

муродифи ҷуфти асар форсии тоҷикианд [3-М, 7-М]. 

10. Ҳангоми муқоиса ва баррасии ҷуфтвожаҳову такрорвожаҳо ва 

муродифоти ҷуфт дар забоншиносии тоҷику Эрон ба чунин натиҷа расидем, 

ки дар шинохту муайян намудани муродифҳои ҷуфт аз дигар падидаҳои 

забонӣ, монанди вожаҳои ҷуфту такрори вожаҳо, таносубу робитаи маъноии 

вожаҳо ва ҳамнишинии онҳо, нақши меҳварӣ мебозанд [6-М]. 

11. Дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» муродифҳои ҷуфт ба ду бахш 

ҷудо мегардад: устувор ва ноустувор. Муродифоти ҷуфти ҷону равон, дору 

дарахт, каму кост, илму дониш ва лутфу навозиш аз ҷумлаи муродифҳои 

ҷуфти устувор буда, аз рӯйи сохторашон ба ибораҳои рехта (фразеологӣ) 

шабоҳат доранд. Бузургтару бартар, хироҷеву поймузде ва бандеву деворе 

намуна аз муродифоти ҷуфти ноустувор мебошанд, ки сохтори онҳо устувор 

набуда, дар мавридҳои дигар метавонанд пешу пас оварда шаванд ва ё 

байнашон бандаку пайвандакҳо қарор гиранд [6-М].  

12. Дар баробари муродифҳои ҷуфт дар асар корбурди муродифҳои 

пайиҳам низ назаррас буда, ба омӯзишу баррасии алоҳида ниёз дорад. 

Хусусан, дар асар корбурди муродифҳои ҷуфт ва дар зимни ҳамон як ҷумла 

истифода аз падидаи муродифоти пайиҳам, аз қабили бедодгар ва аз ҳадду 

андожа даргузаранда аз ҳақ ба ботил, душном ва суханони ношойист, таъна 

задан ва забон бозкардан ба бад гуфтан ва айбу оху кардан, бисёр ҷолиб 

мебошад [6-М, 4-М]. 

13. Аз таҳлили муродифҳои ҷуфт дар асар маълум гашт, ки 

ҷойгиршавии вожаҳои муродифҳои ҷуфт ба оҳангнокӣ ва ҳатто вазну қофияи 

он бастагӣ дошта, бо ин форамию суҳулати талаффузи онҳо таъмин 

мегардад, аз қабили ҷону равон, дору дарахт, каму кост, шакку шубҳат. Ба 

ин тартиб, вожаҳои муродифӣ содаву баробарҳиҷо ё вожаи якум нисбат ба 

вожаи дуюмӣ содатару камҳиҷотар мешавад [6-М, 4-М]. 

14.  Дар асар муродифҳои ҷуфте, ки вожаи сеюми муродифӣ доранд 

мавқеи махсус дошта, муродифҳои пайиҳаме, ки вожаҳои муродифииашон 
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зиёданд, ҷолиби таваҷҷуҳ мебошанд. Дар бештари маврид ҳангоми пайиҳам 

омадани зиёда аз ду вожаи муродифӣ (аз се то чор вожа) вижагиҳои 

муродифҳои ҷуфт ба инобат гирифта нашуда, дар гузоштани воситаи алоқаи 

онҳо (ва, -у) ба иштибоҳ роҳ дода мешавад [4-М]. 

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Шинохти муродифҳо ва муродифҳои ҷуфту пайиҳам барои таҳияи 

матни интиқодии «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» метавонад заминаи 

мусоид фароҳам орад. 

2. Натиҷаҳои таҳқиқро метавон дар дарсҳои лексикология ва таърихи 

забони тоҷикӣ истифода намуд. 

3. Дар пояи муродифоти асар метавон фарҳанги таърихӣ-тафсирии 

муродифоти забони тоҷикиро тартиб дод.  
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