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МУЌАДДИМА 

Забони адабии муосири тољикї яке аз забонњои бою ќадимї буда, 

барои ифодаи матлаби гўянда имконоти васеъ дорад. Хазинаи ѓании 

воњидњои луѓавию фразеологї ва услубию грамматикии забон имкон 

медињад, ки фикр даќиќ ва нишонрас ифода ёбад, зеро воњидњои 

мухталифи забон вазифањои муайяни бадеию эстетикиро адо мекунанд.  

Тамоми  зебої ва назокати забонро мо дар осори бадеиву публисистї 

мушоњида карда метавонем. Бинобар ин тањќиќи масъалањои мухталифи  

забони тољикї дар асоси маводи адабиёти бадеї ва ВАО пањлуњои 

норавшан ва тањќиќнашудаи онро ошкор хоњад кард. Дар ин замина 

омўзиши вазифањои нањвии воњидњои фразеологї1 сариваќтї ва муњим ба 

њисоб меравад. Тањќиќоти мазкур ба вазифаи нањвии воњидњои 

фразеологии феълї2  дар забони адабии тоҷикї бахшида шудааст.  

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар охирњои асри XIX ва ибтидои асри 

ХХ майли бештар зоњир намудани ањли ќалам ба забони гуфтугӯйї 

наздик кардани меъёри забони адабии китобї, ривоҷ пайдо намудани 

омӯзиши забони модарї дар таълимгоњњои замони шӯравї ва, хусусан, 

баъд аз ќабули Ќонуни забони давлатї ва густариш ёфтани он дар њамаи 

соњањои њаёти ҷомеа доманаи корбурди ин унсури забони мардумї боз 

њам фарохтар гардид. Инќилоби воситањои электронии иттилоот, агентї 

ва шабакањои нав ба нави радиову телевизион на танњо дар пойтахти 

ҷумњурї ва вилоятњо, балки дар ноњияњои ҷумњурї доираи истифодаи 

унсурњои забони гуфтугўйї, аз љумла, ВФ-ро васеътар намуд. Зарурате 

пеш омад, ки забоншиносон рў ба тањлилу тањќиќи њамаљонибаи ВФ  

оваранд ва луғатнигорон бо усули нави замонавї фарњанги воњидњои 

фразеологї офаранд. ВФ як њиссаи бобаракати хазинаи луғавии забони 

тољикиро ташкил намуда, дар њамаи услубњои забон ба кор бурда 

мешаванд. Агар дар услубњои коргузории расмї ва илмї чун калимаю 

 
1 минбаъд ВФ 
2 минбаъд ВФФ 
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истилоњоти муќаррарии забон ба кор бурда шаванд, дар услуби бадеї, 

публисистї-бадеї ва махсусан, дар услуби муошират ё гуфтугўйи озод 

чун унсури хушобурангкунандаи забон барои муассир ифода намудани 

фикр наќши муњим доранд. Ба тасвири њодисаю воќеањои зиндагї њусни 

табиї мебахшанд, зеро манбаи асосии пайдоиши ВФ забони зиндаи 

мардумист.  

Азбаски солњои шастуми садаи бистум сохту таркиб ва хусусиятњои 

маъноии ВФ-и забони тоҷикї ба таври зарурї омўхта нашуда буд, дар 

луѓат вариантњои як ВФ дар моддањои ҷудогона оварда шудаанд. Ин 

нуќсон дар асару маќолањои илмии ба ВФ бахшидашуда ва њатто дар 

намунањои дар китобњои дарсї овардашуда низ ба чашм мерасад. Чунин 

њолат моро водор намуд, ки ВФ-ро аз лињози сохтори нањвї мавриди 

баррасї ќарор дода, вазифањои нањвии ВФФ-ро тањќиќ намоем. 

Масъалаи дигаре, ки ба назари мо хеле муњим, вале бањснок менамояд, 

вазифањои нањвии он ВФ-е мебошад, ки худ сохтори ҷумлаи  сода ё 

мураккаб дошта, ба вазифаи хабар ё аъзои дигари љумла омадаанд.  

Дараҷаи тањќиќи мавзуи илмї. Дар забоншиносии тољик тањќиќи 

масъалањои мухталифи назарии фразеология бо номи забоншиноси 

маъруф Њ. Маљидов иртибот дорад. Муњаќќиќ дар як силсила асарњои 

бунёдї ва  маќолањояш ба масъалањои маъно, сохтор, таркиби ВФ-и 

тољикї [Маљидов 1982; 2006] таваљљуњ намуда, манбаи баромад ва 

ќонуниятњои ташаккули онњоро мавриди баррасї ќарор додааст.  

Мавзуи ба вазифаи аъзои љумла омадани ВФ гуногунпањлу ва 

доманадор буда, ба омўзишу пажуњиши амиќ ниёз дорад. Бояд ќайд 

намуд, ки тањќиќи масъалањои мухталифи ВФ дар забоншиносии рус 

барваќт оѓоз ёфта буд. Тањќиќи масъалањои ҷудогонаи фразеологияи 

забони њозираи тоҷикї баъд аз маќолањои машњури академик В. В. 

Виноградов шуруъ гардида буд [Виноградов 1977; 6-10]. Баъди ба нашр 

расидани маќолањои академик В.В. Виноградов  масъалаи мазкур на 

фаќат дар забоншиносии рус, балки дар забоншиносии миллатњои дигар 
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низ мавриди баррасии њамаҷониба ќарор гирифт, асару маќолањои зиёди 

илмї ба табъ расиданд ва дар онњо доир ба назария, сохтори 

семантикию грамматикї, хусусиятњои фарќкунандаи фразеологизмњо аз 

воњидњои дигари забон бањсњои доманадор сурат гирифтанд.  

Сохтори семантикї ва грамматикии ВФ дар забоншиносии рус 

мукаммал омӯхта шудааст.  Академик В.В.Виноградов пас аз интишори 

назарияи олими фаронсавї Шарл Балли таснифоти сегонаи худро 

пешнињод намуд [Балли 1955; 16]. Ў ВФ-ро ба се навъ – фразеологические  

сращения (рехтањои фразеологї); фразеологические единства (воњидњои 

фразеологї); фразеологические сочетания (пайвастњои фразеологї) људо 

намуд. Баъдтар ин таснифоти В.В.Виноградовро профессор Н.М. 

Шанский такмил дода, гурўњи чорум – фразеологические выражение 

(ифодањои фразеологї)-ро илова менамояд [Шанский 1985; 126]. Яке аз 

мутахассисони илми фразеология, њиндушинос О. Г. Улсиферов дар 

бобати муайян кардани њаљм ва сарњади воњидњои фразеологї, 

аломатњои фарќкунандаи онњо аз калима ва иборањои озод, аз таснифоти 

маъноии воњидњои фразеологї, ба калима табдил ёфтани ибора, инчунин 

масъалаи ба ќатори фразеологизм дохил намудани зарбулмасалу маќол 

ва афоризмњо бо олимон В. В. Виноградов, А. И. Смирнитский, С. И. 

Ожегов, И. Е. Аничков, А. Л. Булаховский, А. А. Реформатский, В. А. 

Ларин, А. И. Ефимов ва дигарон бањс кардааст [Улсиферов 1987].  

Асосгузори илми фразеология Шарл Балли иборањоро ба чор гурўњ 

људо намудааст: иборањои озод, иборањои маљозї, ќатори фразеологї, 

воњидњои фразеологї [Балли 1955; 6].  

Забоншиноси испанї Х. Касарес се навъи иборањои фразеологиро 

нишон додааст: иборањои номї, феълї ва зарбулмасалњо [ниг.: Рањимова  

2012; 10]. А. И. Смирнитский воњидњои фразеологиро аз љињати миќдори 

љузъњо ба фразеологизмњои як љузъи маънодор, ду љузъи маънодор ва 

бисёркалима ҷудо мекунад. Ба аќидаи ин забоншинос, он се навъи ВФ аз 
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як калимаи мустаќил ва ёридињанда ва ё аз ду зиёда калимањои мустаќил 

сохта мешаванд [Смирницкий 1956; 10].  

Дар тањќиќоти арзишманди забону услубшинос Носирҷон Маъсумї 

«Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик», ки ба омӯзиши забон 

ва услуби повести С.Айнї «Марги судхӯр» бахшида шудааст, доир ба 

ВФ ва хусусиятњои услубии онњо тањти унвони «Идиоматика ва 

фразеология» як фасл ҷудо карда шудааст. Дар ин тањќиќот дар бораи 

вазифањои нањвии ВФ чизе гуфта нашуда бошад њам, Н. Маъсумї дар 

бораи сохтори онњо баъзе ишорањо кардааст [Маъсумї 1954; 188-189]. 

Азбаски таърихи омӯзиши ВФ дар забоншиносии умумї ва тоҷику 

форс дар тањќиќоти илмии забоншиносон Ю. А. Рубинчик [1981], Њ. 

Маҷидов [2006], С. В. Хушенова [1971] ва дигарон муфассал шарњ 

ёфтааст, инчунин мавзуи тањќиќоти мо низ ба вазифањои нањвии ВФФ-и 

забони муосири адабии тоҷикї бахшида шудааст, ќарор додем, ки ба 

дараҷаи омӯзиши ду масъала: якум, таснифи ВФ ва хусусиятњои 

сохторию маъноии ВФФ, дуюм, вазифаи нањвии навъњои сохтории ВФФ 

дар забонњои тоҷикї ва форсї як назар андозем. 

   Омӯзиши мавзуи воњидњои фразеологии забони тоҷикї мисли 

забонњои дигар аз нимањои асри гузашта оғоз ёфтааст, бинобар ин доир 

ба баъзе пањлуњои фразеологизмњо, аз ҷумла, вазифањои нањвии 

иборањои рехтаи забони тоҷикї дар китобњои дарсии нимаи дуюми асри 

гузашта маълумоти парокандаро пайдо кардан мумкин аст. Масалан, 

дар фасли њолшарњкунандаи китоби дарсии мактабњои олї “Забони 

адабии њозираи тоҷик” бо ВФ ифода ёфтани њоли тарзи амал, монандї 

ва замон зикр ёфтааст [ЗАЊТ 1986]. 

Дар асари илмии Б. Камолиддинов «Забон ва услуби Њаким Карим» 

[Камолиддинов 1967; 131-132], дар грамматикаи илмии академии забони 

адабии њозираи тоҷикї низ маълумоти мухтасаре доир ба вазифањои 
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нањвии ВФ, аз ҷумла, ба вазифаи сараъзо ва баъзе аъзоњои пайрав 

омадани онњо зикр ёфтааст [Грамматика 1963; 120]. 

Дар фасли њоли тарзи амали асари илмии забоншиносон Б.Н. 

Ниёзмуњаммадов, Ш.Рустамов «Баъзе масъалањои синтаксиси забони 

адабии њозираи тоҷик» вазифаи нањвии муайянро иљро кардани ВФ ќайд 

шудааст [Рустамов 1998; 16-17]. Њамин маълумот бо иловаи ин, ки 

«воњидњои фразеологї на танњо њолати амали хабар, балки њолати 

тамоми ҷумларо мефањмонанд» зикр ёфта, бо якчанд намуна дар китоби 

дарсии мактабњои олї – «Забони адабии њозираи тоҷик» оварда шудааст: 

Лом нагуфта дањани фарзандонашро мепойиданд [Њ.Карим,Оќшуда, 

с.138]; Инобат њам дастонашро аз кафк тоза карду чашм бар замин дӯхта 

ба гӯш кардан њозир шуд [П.Толис, Куллиёт, с. 146] [Маќсудов 1979; 147]. 

Забоншинос М. Ф. Исматуллоев дар ќисми дуюми асараш 

«Очеркњои грамматикї оид ба њолшарњкунандањо дар забони адабии 

њозираи тоҷик» ифодаи њоли тарзи амали тариќаро бо ВФ зикр кардааст  

[Исматуллоев 1986; 40]. Чунин маълумот дар васоити таълими 

забоншинос М.Норматов зикр ёфта, чанд намуна оварда мешавад 

[Норматов 2011; 107].  

Дар ду асари муътамади илмї сохтори воњидњои фразеологии 

забонњои форсї ва тоҷикї мукаммал ва амиќ тањлилу тањќиќ шудааст: 

яке – монографияи муњаќќиќ Ю.А.Рубинчик «Основы фразеологии 

персидского языка» [1981], дигаре – монографияи фразеологи маъруф 

Њ.Маҷидов «Фразеологическая система современного таджикского 

литературного языка» [2006]. 

Дар њар ду рисолаи илмї њам ВФ ба гурӯњњои номию феълї ва аз 

лињози сохтори нањвї дар рисолаи Ю.А.Рубинчик ба ду навъ: дар ќолаби 

ибора ва ҷумла, дар рисолаи Њ. Маҷидов ба се навъ: дар ќолаби ҷумла, 

ибора ва таркибњои ҷуфт ифода ёфтани ВФ-и забонњои форсию тоҷикї 

мушоњида мешавад.  
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Муаллифони ин рисолањо низоми сохтори нањвии ВФ-и забонњои 

форсию тоҷикиро њадафи асосии тањќиќоти илмии худ ќарор додаанд. 

Табиист, ки дар чунин рисолањои илмї вазифањои нањвии ВФ-и он 

забонњо баррасї нашудаанд. Забоншинос Ю. А. Рубинчик дар боби 

дуюми монографияаш  – «Асосњои воњидњои фразеологии забони форсї» 

воњидњои фразеологии номї [Рубинчик 1981;  10-12], дар боби сеюм 

воњидњои фразеологии феълї [Рубинчик 1981; 17-20] ва дар боби чорум 

ҷумлањои фразеологиро [Рубинчик 1981; 21-22] мукаммал тањлилу тањќиќ 

менамояд. 

Ягона тањќиќоти илмї, ки дар он вазифањои нањвии воњидњои 

фразеологии забони тоҷикї низ як дараҷа омӯхта шудааст, рисолаи 

номзадии дотсент Њ. Ҷалилов «Хусусияти сохторию семантикї ва 

синтаксисии воњидњои фразеологї дар забони адабии муосири тоҷик» ба 

шумор меравад, ки боби дуюми он ба вазифањои синтаксисии воњидњои 

фразеологї бахшида шудааст [Љалилов 1976]. Муаллиф дар фишурдаи 

рисолааш воњидњои фразеологии забони тоҷикиро аз ҷињати маъною 

нисбати морфологї ба гурӯњњои воњидњои фразеологии исмї, сифатї, 

зарфї ва феълї ҷудо намуда, вазифањои нањвии њар кадоми онњоро 

мухтасар шарњ медињад. Маќолаи илмии ӯ тањти унвони «Ба вазифаи 

аъзоњои ҷумла омадани воњидњои фразеологї» дар шумораи №6, 

маҷаллаи “Мактаби советї” [1975] чоп шудааст. 

Пас аз муддате тањќиќгар бо њаммуаллифии забоншиносон 

М.Маќсудов ва Ф. Зикриёев дастури ёрирасони таълимї «Дар бораи 

воњидњои фразеологї ва вазифаи синтаксисии онњо» (ба ёрии студентони 

мактабњои олї) ба табъ мерасонад [Маќсудов 1976; 88].  

Дар ин дастури таълимї, ки аз тарафи забоншиносон Т.Маќсудов, 

Ф.Зикриёев ва Њ.Ҷалилов таълиф шуда буд, тањти унвони «Дар бораи 

воњидњои фразеологї ва вазифаи синтаксисии онњо» як боб ҷудо карда  

доир ба вазифањои нањвии ВФФ хеле мухтасар маълумот дода шудааст. 
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Дар ин боб бо кадом навъњои маъноию грамматикї ифода ёфтани њар 

кадом аъзои ҷумла (мубтадо, хабар,  муайянкунанда, пуркунанда, њол ва 

хелњои он) тањлилу тањќиќ мешавад.  

Дар фасли «Ифодаи хабар бо воњидњои фразеологї» бо шакли 

сифати феълї ифода ёфтани хабар, инчунин бо воњидњои фразеологии 

исмї, сифатї ва зарфї ифода ёфтани он ҷудогона баррасї гардидааст.  

Азбаски мавзуи тањќиќоти мо ба вазифаи синтаксисии ВФ бахшида 

шудааст, мо низ дар боби дуюми рисола дар бобати ифодаи хабар бо 

шаклњои тасрифнашавандаи феъл таваќќуф хоњем кард.  

Боби дуюми дастур «Вазифаи синтаксисии воњидњои фразеологї» 

[Маќсудов 1976; 38-63] ба мавзуи тањќиќоти илмии мо бахшида шуда, дар 

он ба вазифаи мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва хелњои 

гуногуни њол омадани воњидњои фразеологии номию феълї мухтасар 

баррасї гардидааст. 

Дар монографияи забоншинос Б. Камолиддинов «Синонимия 

субстантивных словосочетаний и простых предложений» (Муродифоти  

нањвї дар забони адабии муосири тоҷик) ќайдњои ҷудогонаи илмї ба 

назар мерасанд, ки ба вазифањои нањвии ВФ алоќамандї доранд 

[Камолиддинов 2012; 192-193].  

 Як миќдор маќолањои илмии олимон ба мавзуи вазифањои нањвии 

воњидњои фразеологии забони тоҷикї бахшида шудаанд. Аз ҷумла, дар 

маќолаи муњаќќиќ М.М.Мирзоева «Вазифањои нањвии муродифоти 

луғавию фразеологии насри бадеии С.Айнї» зикр ёфтааст, ки воњидњои 

фразеологї бо воњидњои луғавї на танњо аз ҷињати маънои муштарак ё 

ба њам наздики луғавї муродиф мешаванд, балки аз лињози вазифањои 

нањвї њам иртиботи ќавї доранд, яъне, воњидњои фразеологї бо 

иборањои озод дар таркиби ҷумла ба вазифаи муштараки яке аз аъзоњои 

ҷумла меоянд [Мирзоева 2017; 87]. 

Маќолаи илмии профессор С. Сабзаев «Дар бораи як вазифаи 

синтаксисии иборањои фразеологї» ба вазифаи нањвии ВФФ бахшида 
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шудааст. Муаллиф бо кадом навъњои ВФ ифода гардидани хабарро 

баррасї намудааст. Дар љараёни тањлили мавод мавсуф баъзе таркибњои 

феълиро бо ВФ омехта кардааст  [Сабзаев 1975;  24-25]. 

Дар маќолаи илмию методии забоншинос М. Ќурбонов «Омӯзиши 

мавзуи фразеологизмњо» масъалаи сохтори нањвии ВФ ва муносибати он 

ба сохтори нањвии воњидњои озоди нањвї чанд мулоњиза зикр ёфтааст. 

Муаллиф дар атрофи тафовути љумлањои одї аз љумлањои устувор 

муњокимаронї кардааст [Ќурбонов 1978; 24-25]. 

 Дар тањќиќи масъалањои мухталифи фразеологияи тољик хизмати 

забоншинос Њ. Маљидов нињоят бузург аст. Муњаќќиќ дар бобати 

хусусиятњои грамматикї, вазифањои нањвї, умумияту тафовути ВФ аз 

калима, феълњои таркибї аввал дар як силсила маќолањояш, аз ќабили 

“Баъзе масъалањои фразеологияи забони тоҷикї” [1966], “Аломатњои 

фарќкунандаи воњидњои фразеологии забони тоҷикї” [1967], “Ҷумлањои 

фразеологї” [1978], “Таркибњои фразеологї” [1980], “Воњидњои 

фразеологї ва калима” [1984], “Иборањои фразеологї ва таркибњои 

феълї” [1986], “Таркиби лексикии воњидњои фразеологї” [1986] ва 

дастури таълимии “Фразеологияи забони тоҷикї” [1982] муњокимаронї 

намуда, ҷамъбасти назариявии воњидњои фразеологии забони тоҷикиро 

дар монографияии илмии “Фразеологическая система современного 

таджикского литературного языка” [2006] зикр кардааст.  

Тањќиќоти илмии забоншиносон Ю.А. Рубинчик ва Њ. Маҷидов дар 

њалли масъалаи вазифањои нањвии воњидњои фразеологї ањамияти бузург 

дорад, зеро ќабл аз муайян намудани вазифањои нањвии хелњои гуногуни 

фразеологизмњо сохтори нањвии худи воњидњои фразеологиро 

њамаҷониба омӯхта, чї тарз ифода ёфтани аъзоњои ҷумларо бо воњидњои 

фразеологии номию феълї тањлилу тањќиќ намуда, ба хулосањои даќиќ 

омадан мумкин аст. Аз њамин сабаб дар ҷараёни омӯзиши мавзуи 

тањќиќоти илмиамон мо њам бештар ба асарњои илмии забоншиносони 

мазкур такя намудем. 



12 

 

Тањќиќоти Р. Саидов «Фразеологияи назми халќии тоҷик» [Саидов 

1995], Б. Мањкамова «Хусусиятњои семантикию услубии воњидњои 

фразеологї дар назми Лоиќ Шералї» [Мањкамова 2006], М. Неъматова 

«Воњидњои халќии гуфтугӯйї дар назми асри ХХ» [Неъматова 2010], 

М.М. Раҷапова «Структурно-семантические особенности 

коммуникативных фразеологических единиц в таджикском и английском 

языках» ба пањлуњои мухталифи ВФ бахшида шудаанд [Раљапова 2010]. 

Хулоса, чи дар бобати сохтори маъноию грамматикї, чи аз лињози 

дараҷаи тањќиќи вазифањои нањвии ВФ мулоњизањои олимон гуногун аст. 

Ҷанбаъњои назариявию амалии ВФ, умуман ва хусусан ВФФ талаб 

мекунад, ки вазифањои нањвии онњо мукаммал омӯхта шаванд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва ё мавзуъњои илмї. 

Натиљањои аз тањќиќот бадастомада дар такмили барномањои таълимии 

муќарраршуда мусоидат менамоянд. Мавзуи мазкур як ќисмати наќшаи 

илмї-тањќиќотии кафедраи забони тољикии факултети филологияи 

тољики Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

мебошад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади асосии тањќиќи мазкур муайян 

намудани мавќеи воњидњои фразеологї дар сохтори нањвии забони 

тољикї ба њисоб меравад.  

Вазифањои тањќиќот. Барои ба маќсади асосии тањќиќот расидан ба 

њалли вазифањои зерин кўшидем: 

- муайян кардани дараҷаи омӯзиши сохтори нањвии воњидњои 

фразеологии феълї дар забоншиносии тоҷик; 

- омўзиши шаклу ќолабњои грамматикии фразеологизмњои феълї ва 

муайян намудани вазифањои нањвии онњо; 

- тањќиќи вазифањои нањвии воњидњои фразеологї: таркибњо ва 

иборањои феълии забони тоҷикї; 
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- муайян намудани вазифањои нањвии воњидњои фразеологии феълї, 

ки дар ќолаби ҷумлањои  сода, мураккаби пайваст ва тобеъ ифода 

ёфтаанд; 

- тањќиќи хусусиятњои маъноии воњидњои фразеологии феълї,  

муродифшавии онњо дар алоќамандї бо љанбаи нањвии онњо. 

Объекти тањќиќот. Азбаски воњидњои фразеологї, пеш аз њама, дар 

услуби бадеї ва жанрњои публисистии бадеї фаровон ба кор бурда 

мешаванд, ба сифати маводи тањќиќшаванда асарњои устодони каломи 

бадеи адабиёти суннатї ва имрӯзаи тоҷик, инчунин матбуоти муосир 

истифода шудаанд. Гоње барои риояи меъёри забони адабї дар 

истифодаи ВФ ба фарњанги фразеологии забони тољикї “Фарњанги 

иборањои рехта”-и  М.Ф.Фозилов [1963-1964]  низ муроҷиат намудем.  

Мавзуи (предмети) тањќиќот. Мавзуи рисолаи илмии мо “Вазифањои 

нањвї ва баъзе вижагињои воњидњои фразеологии феълї дар забони 

адабии муосири тољикї” мебошад. 

Фарзияи тањќиќот аз инњо иборат аст: омўзиши вижагињои маъноию 

сохторї ва љанбаи   нањвии  ВФФ-и забони тољикї њамон ваќт самаранок 

мегардад, агар дар матни асари бадеї ва матбуоти тољик ќолаби солими 

онњо мавриди истифода ќарор гирад; таркиби ВФФ бемаврид ва 

нодуруст таѓйир дода нашавад; меъёри истифодаи воњидњои устувори 

забон аз љониби нависандагон, рўзноманигорон ва тарљумонњои осори 

бадеї ба назар гирифта шавад.  

Асосњои назариявии тањќиќот. Барои расидан ба маќсади асосї мо 

ба адабиёти соњаи фразеология ва синтаксис такя намудем. Асосњои 

назарии тањќиќоти моро осори илмии забоншиносони маъруфи соњаи 

фразеология ва синтаксис, аз ќабили  Н. Маъсумї [1959], Х. Љалилов 

[1969], Т.О. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Х. Љалилов [1976], Њ. Маљидов [1982; 

2006; 2007], Б. Камолиддинов [1973; 1989; 2005; 2009; 2012], Л. С. 

Пейсиков [1975], Ю. А. Рубинчик [1981] ва дигарон ташкил медињад. 
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 Асосњои методологии тањќиќотро осори илмї доир ба грамматика, 

фразеология, синтаксис, махсусан, ифодаи аъзоњои љумла бо ВФФ, 

истифодаи меъёрии ин воњидњои забон ташкил намуданд. 

Дар љараёни тањлили маводи аз асарҳои бадеӣ ва публисистӣ 

фароҳам овардашуда ба љузъ усулҳои маъмули тасвирӣ, муқоисавӣ, 

қолабсозӣ њамчунин аз методи таъвиз ё трансформатсия (ба тарзи 

сунъӣ тағйир додани сохтор ва таркиби наҳвии фразеологизмҳо) васеъ 

истифода карда шуд. Ин метод дар бобати муќаррар намудани 

қолабҳои асили воњидњои фразеологии забони адабии тоҷикӣ, 

пешгирӣ намудани ѓалатњо дар корбурди ин унсурҳои забон ёрмандӣ 

намуд. 

Навгонии тањќиќот. Дар диссертатсия бори нахуст вазифаи нањвии 

воњидњои фразеологии феълї дар заминаи маводи адабиёти бадеї 

мавриди тањќиќи монографї, илмї ќарор гирифтааст. Дар рисола дар 

бобати воситањои грамматикии алоќаи аъзоњои ҷумла, ки бо воњидњои 

фразеологии феълї ифода гардидаанд, мулоњизањои нав зикр ёфтаанд, то 

кунун аз назари тањќиќгарони воњидњои фразеологии забони тоҷикї дур 

мондаанд. 

Нуктањои асосие, ки ба њимоя пешнињод мешаванд: 

1. Таснифоти семантикию  сохтории фразеологизмњои забони 

тоҷикї: воњидњои фразеологии номї, феълї ва зарфї баррасї карда шуд. 

2. Сохтори нањвии ВФФ ва дараҷаи омӯхта шудани он дар 

забоншиносии тоҷик муќаррар карда шуд. 

3. Вазифањои нањвии воњидњои фразеологии феълии забони тоҷикї 

дар заминаи маводи амалї муайян карда шуд. ВФ аз нигоњи сохтор ба 

таркиб, ибора ва љумла тасниф мешаванд, аммо сарфи назар аз ин ба як 

мафњум далолат карда, яклухт як вазифаи нањвиро адо менамоянд. 
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4. Муќаррар гардид, ки вазифањои нањвии таркибњои фразеологии 

феълї вобаста ба мавќеи љойгиршавии онњо дар матн мебошад. Онњо ба 

вазифаи хабар, муайянкунанда, њоли тарзи амал меоянд;   

5. Иборањои феълии фразеологї вобаста ба шаклњои тасрифї ва 

ѓайритасрифии феъл вазифаи муайяни нањвиро иљро мекунанд. Онњо 

бештар дар ќолаби иборањои масдарї ва сифати феълї воќеъ мешаванд 

ва ба вазифаи њамаи аъзоњои љумла меоянд. 

6. Вазифањои нањвии воњидњои фразеологии феълї, ки дар ќолаби 

ҷумлањои сода, мураккаби пайваст ва тобеъ ифода ёфтаанд. Љумлањои 

фразеологї ба як маънои яклухт далолат карда, вобаста ба мавќеашон 

дар љумлаи озоди нањвї ба вазифаи муайяни нањвї далолат мекунанд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Хулосањои илмии ба 

дастомада дар тањќиќи минбаъдаи ҷанбаъњои мукаммал омӯхтанашудаи 

масъалањои марбут бо воњидњои фразеологии забони тоҷикї, дар омўзиш 

ва тањлили минбаъдаи масъалањои бањсноки воњидњои фразеологї, 

алалхусус, воњидњои фразеологии феълї ва вазифањои синтаксисии он, 

тањаввулот ва љараёни инкишофи минбаъдаи нањвии забон, таълими 

фанни забони тољикї дар макотиби миёна ва олї, масъалањои омўзиш, 

тањќиќу таълими услубшиносї ва тањрири адабї мусоидат менамояд.  

Натиҷаи тањќиќоти мазкур ва тавсияњои он дар таълифи фарњанги 

воњидњои фразеологии забони адабии њозираи тоҷикї, њамчунин дар 

тањияи китобу дастуру васоити таълимї доир ба вазифањои нањвии 

воњидњои фразеологї, гузаронидани курсу семинарњои махсус истифода 

шуда метавонад. Инчунин нуктањои муњимтарини он ба китобњои 

дарсию васоити ёрирасони таълими забони тоҷикї ворид гардида, як 

мушкили таълими забони модариро осон хоњад кард. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї.  

Диссертатсия дар мавзуи “Вазифањои нањвї ва баъзе вижагињои 

воњидњои фразеологии феълї дар забони адабии муосири тољикї” барои 
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дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї бо шиносномаи 

ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тољикї мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Масъалањои 

асосии дар диссертатсия тањќиќшаванда аз ҷониби роњбари илмї 

тарњрезї шуда, муаллифи он дар мисоли маводи адабиёти бадеї вазифаи 

нањвии ВФФ-ро дар забони адабии њозираи тоҷик баррасї намудааст. 

Дар диссертатсия ва маќолањои нашрнамудаи муаллиф натиҷаи асосии 

тањќиќ инъикос ёфтаанд.   

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Мазмуни асосии 

диссертатсия дар суханронињо ва маърузањои дар конференсияњои сатњи 

донишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї хондашуда, њамчунин дар 

маќолањои таълифнамудаи муаллиф, ки дар маљаллањо ва маљмуањои 

мухталифи илмї ба табъ расидаанд, инъикос гардидааст.    

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Тањќиќоти мазкур натиљаи 

љустуљў ва зањмати чандсолаи муњаќќиќ мањсуб меёбад. Мазмуну 

мундариљаи диссертатсия дар 3 маќолаи дар нашрияњои 

таќризшавандаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба 

ќайд гирифташуда ва 18 маќолаи дигар, ки дар маљмўањо ва маљаллањои 

гуногун нашр шудаанд, инъикос гардидааст. 

Диссертатсия дар љаласаи кафедраи забони тољикии МДТ-и 

«Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров» (ќарори 

№5 аз 21.12.2019) ва кафедраи забони муосири тољикии ДМТ (ќарори № 

15 аз 03.06.2021) муњокима ва ба њимоя пешнињод карда шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз рўйхати ихтисорањо,  

муќаддима, ду боб (њар боб иборат аз фаслњо), хулоса,  фењрасти адабиёт 

иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 175 сањифаи чопи компютериро 

ташкил  медињад. 
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БОБИ I. ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНИ ТОҶИКЇ 

 ВА СОХТОРИ СЕМАНТИКИЮ ГРАММАТИКИИ ОНЊО  

1.1. Хусусиятњои семантикии воњидњои фразеологии феълї 

 ВФ бо тарзи ташаккули маънои яклухту бутуни худ навъи махсуси 

маъноро ба миён меоваранд. Маъное, ки аломати фразеологї ба он 

нигаронида шудааст, семантикаи фразеологиро ташкил медињад. 

Вобаста ба характери зоњиршавї онро ба а) сирф мафњумї, б) мафњумии 

образнок ва  в) образнок људо менамоянд [Маджидов 2006; 121]. ВФФ 

низ аз ин истисно нестанд, махсусан фразеологизмњое, ки љузъи 

асосиашон феъли тасрифшаванда аст. Чи тавре ки аз тањќиќоти 

муњаќќиќон бармеояд, аз нигоњи ифодаи маънои фразеологї ВФФ 

асосан дорои маънои мафњумии образнок мебошанд. ВФФ бо маънои 

сирф мафњумї камтар дучор меоянд, бо маънои образнок ба назар 

намерасад [Маджидов 2006; 237].  

 Иборањои феълии фразеологї3 бо маънои сирф мафњумї ба амалњо 

ва љараёнњое далолат менамоянд, ки бо феълњои муќаррарии луѓавї њам 

ифода ёфта метавонанд, аммо тафовути иборањои рехтаи феълї дар 

ифодаи маънои яклухт мебошад. Тафовути онњоро дар муќоисаи ИФФ 

бо феълњои њаммаънояшон мушоњида кардан мумкин аст: роњ рафтан – 

рафтан, аз роњ бозистодан – бозистодан, дуо хондан – хондан:  

Баъд аз ягон соат роњ рафтан, аз тарафи дасти рост ба дурии 

тахминан њазор ќадам дуди сиёњи шарораолуде намудор гардид, ки ба 

њаво печида мебаромад [С. Айнї, Марги судхўр, 74]; Ќориишкамба бо 

њамин мулоњиза аз роњрави сементии пеши бонк ба тарафи лаби њавзи 

Девонбегї рањсипор шуд, аммо баъд аз ду-се ќадам партофтан аз рафтан 

бо роњи рост бозистода фикр кард [С. Айнї, Марги судхўр, 187]. 

Муродифњои фразеологии ба роњ даромадан ва ќадам гузоштан ба 

маънои мафњумии «роњ рафтан» далолат мекунанд:  

 
3 Минбаъд ИФФ 
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 … њар гоњ ки монеа бартараф шуда, он рафиќ ба роњ дарояд, они 

дигар њам соявор баробар ќадам мегузошт [С. Айнї, Ёддоштњо, 3, 246].  

   Боќимонда ИФФ маънои мафњумии образнок доранд. Дар аксар 

мавридњо унсури мафњумии маънои фразеологї дар омезиши дараљаи 

мухталифи ќабатњои идиоматикї зоњир мегардад. Ин навъи маънои 

фразеологиро мафњумии образнок мегўянд. Образнокї, эњсосот ва 

хусусияти бањодињї њамчун унсурњои таркибии маънои фразеологї ба 

инъикоси нисбатан пуробуранг ва возењи воќеияти объективї мусоидат 

менамояд. Ин њолатро дар ВФ-и сермаъно дучор омадан мумкин аст. 

Њар як маънои фразеологизмњои сермаъно аз њамдигар на танњо бо 

тобиши маъно, балки дараљаи образнокї низ фарќ мекунанд. Масалан,    

ибораи    гардан    додан    чунин    маънињоро    ифода    карда метавонад: 

 1. «розї шудан»: – Шумо, ки, – гуфт акаам ба ў, – худатонро калон 

мегирифтед, њељ касро назаратон намегирифт ва аз рўфта тоза кардани љой 

хоби худатон ор мекардед, чї навъ шуд, ки ба ин кори паст гардан додед? 

[С. Айнї, Ёддоштњо, 3, 141]. 

 2. «тан додан, ќоил шудан»: Агар Махдум аз китфи мо њам 

гузаранд, ман дар њамон ваќт ба ин кас гардан медињам [С. Айнї, 

Ёддоштњо, 3, 223]. 

Чи тавре ки аз мисолњо бармеояд, ВФ-и гардан додан бар замми 

маънои мафњумї доштан инчунин як дараља образнок низ мебошад.  

Дар ВФФ њамчунин муносибатњои мухталифи инсон ва њиссиёти 

гуногун, аз ќабили шодиву ѓам, муњаббату нафрат, бепарвої ва амсоли 

ин ифода мегардад. Масалан, дар ВФ-и доди касе ба љое нарасид, ба касе ё  

чизе парво надоштан ва абрў хам нахўрд маънои эњсосотии бепарво 

будан, ба мушкилоти касе эътибор надодан зоњир шудааст:  

Соњиби тўй … як одами бечораи кафшдўз буда, додаш ба љое 

намерасид [С. Айнї, Ёддоштњо, 3, 227]; Чунон ки ба нолаву зории 

бевазанони шавњармурда ва фарзанд ба зиндон афтода њељ кас парвое 
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надорад, аз ин кори шумо њам абрўйи њељ бадкирдор хам намехўрад [С. 

Айнї, Ёддоштњо, 4, 334].  

Ё ин ки дар муродифњои хонаи касе сўхт ва љони касе ба лаб омад, 

хун хўрдан ва алам кашидан маънои эњсосотии «мусибат ва њолати рўњии 

инсон» нињон аст:   

Ќориишкамба … торњои риши худро бо ангуштонаш канда «вой 

хонаам сўхт, вой љонам ба лаб омад, вой љонаки азизам аз даст рафт!» 

гўён фарёд мекашид [С. Айнї, Марги судхўр, 135]. Ќориишкамба 

њарчанд фикр мекард, аз ин «ќазои осмонї» роњи халосї намеёфт ва ѓайр 

аз хун хўрдан, алам кашидан, аз гўшт фаромадан ва ишкамбаи худро хурд 

кардан чораи дигаре надошт [С. Айнї, Марги судхўр, 150]. 

Маълум аст, ки ВФ бо ифодаи маънои яклухту бутун аз дигар 

воњидњои забон тафовут доранд, аммо ба мисли воњидњои луѓавї 

системаи маъноњои гуногунро ифода менамоянд.  Гуфтан мумкин аст, ки 

њамаи хусусиятњои маъноии (семантикии) калима: якмаъної, сермаъної, 

муродифот ва вариантнокї, маънои аслию маҷозї, њамгунагї 

(омонимия), наздикталаффуз (паронимазия, паронимия), мутазод 

(антонимия) дар фразеологизмњо низ вуҷуд доранд. Дар ин бобат дар 

тањќиќоти ба ВФ-и забони тоҷикї бахшидашуда маълумоти мукаммал 

дода шудааст [Мирзоев 1972; 87]. Бинобар ин бо зикри танњо чанд 

намунаи баъзе хусусиятњои семантикї ќаноат намуда, вобаста ба 

вазифањои нањвї ба масъалаи муродифоти ВФ ва њаммаъноии ВФ бо 

калимањои мураккаб, инчунин масъалаи вариантнокї муфассал таваќќуф 

менамоем: 

Сермаъноии ВФФ чунин маъно дорад, ки як ВФ чанд маънои 

фразеологии ба њамдигар алоќамандро ифода мекунанд: аз худ рафтан – 

бењуш шудан / мағрур шудан; гардан додан – розї шудан / ќоил шудан; 

чашми касе равшан шуд – шод шуд / таваллуд кард ва ғайра: 

Ба даст овардани дунё њунар нест, 

Якеро то тавонї, дил ба даст ор [Саъдї]. 
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Шоир дар ин байт аз санъати тазод (муќобилгузорї ё контраст) 

истифода кардааст:  

Чї ба даст овардан њунар аст? На дунё (дунёгї, пулу мол), балки дил 

ба даст овардан. 

Маънои муќобили њамро ифода намудани ВФ ба муќобилмаъноии 

ВФФ далолат мекунанд:  

Фаррух баъд аз хондани хати сар то по њаќоратомез чунон асабонї 

шуда ва аз худ бехуд шуда буд, ки ба сари дилаш мушти сахте зада, 

гуфт... [М.Козимї, Тењрони махуф, с.238]; Баъд аз чанд даќиќа боз ба худ 

омад ва падару модарашро дар канори каравот дид... [М.Козимї, 

Тењрони махуф, с.146]. 

Омонимњои фразеологї ду ва зиёда ВФ-е мебошанд, ки аз нигоњи 

ќиёфаи овозї ба њам монанд, аммо аз лињози маъно гуногунанд: шамол 

хӯрдан I – бемори зуком шудан / шамол хўрдан II – сайругашт кардан; як 

љањон I – тамоми мардум / як љањон II – бисёр: 

Достонашро ба покї хонду рафт, 

Як љањонро як љањон  хандонду рафт (Мастон Шералї). 

Доир ба муродифоти ВФ забоншиносон дар тањќиќоти илмї 

[Камолиддинов 1988], асарњои услубшиносї [Абдуќодиров 2006], 

маќолањои илмї [Маљидов 1982], дастурњои таълим [Маќсудов 1976] ба 

андозаи гуногун маълумот додаанд. Аз ҷумла, забоншинос М.Юсуфова 

дар фишурдаи рисолаи номзадиаш – «Фразеологияи романи “Дохунда”-

и С. Айнї» ба тарзи фаровон истифода мебарад. Масалан, дар ифодаи 

маънои «фавтидан» дар ин фишурдаи рисолааш воњидњои фразеологии 

феълии љон додан, аз дунё гузаштан, аз дунё чашм пўшидан, бандагї ба ҷо 

овардан ва ғайраро ба кор бурдааст, ки онњо бо обуранги њиссии мусбат 

ва манфї аз њамдигар фарќ мекунанд: аз дунё чашм пӯшидан ва ба 

асфалассофилин рафтан [Юсупова 1971; 10-11]. 

 Мавзуи рисолаи доктории М.М.Мирзоева «Муродифоти луѓавию 

фразеологї дар асарњои бадеии С.Айнї» аст. Дар боби дуюми 
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монографияи илмиаш муњаќќиќ муродифоти воњидњои фразеологии 

асарњои нависандаро таснифу њамаҷониба тањлилу тањќиќ намуда, ба 

чунин хулоса омадааст: «Њаммаъної дар асарњои нависанда бештар дар 

воњидњои фразеологии феълї мушоњида мешавад ва фразеологизмњои 

феълї барои рангин ва муассир ифода намудани матлаб созгоранд. 

Фразеологизмњои њаммаънои феълї барои даќиќ ифода намудани 

мафњуми ашё, аломат ва амалу њолат, пурра гардонидани маънои 

њамдигар ва худдорї аз такрор ба кор бурда шудаанд» [Мирзоева 2017; 

268-269]. 

 Силсилаи муродифоти ВФФ-и гул-гул шукуфтан / ќабат-ќабат 

(курта-курта, доман-доман) / гӯшт гирифтан / ба курта нағунҷидан / сари 

касе ба осмон расид / дар чашмони касе оташаки шодї барќ зад; чашми 

касе равшан шуд, ба маънои шод шудан, шодмонї кардан, болидан, 

хушњол шудан дар забони гуфтугӯ, услуби баёни бадеї ва публитсистї 

хеле серистеъмол аст:  

Ҷавон аз шодии дидани ин гулистон гул-гул мешукуфт [С.Айнї, 

Дохунда, с. 255]. Њама гоњ-гоњ ба Малик менигаристанду лабашон ба 

табассуми миннатдорї моил мегардид, ки аз ин Малик гул-гул мешукуфт 

[П.Толис, Њикояњо, с.467]; Дилам аз шодї дар фасли дай чун бањор боѓ-

боѓ шукуфт [Оила, 21.01.2015, с. 5]; Ӯ ба ғуҷумаки пистањо даст задаю ба 

шохањои пурбори дарахтони чормағз нигоњ карда дилаш боѓ-боѓ мекушод, 

ваќташ хуш мешуд [Тоҷикистони Советї, 21.03.1975, с.2]; Аз 

муваффаќиятњои худ шод гашта, курта-курта гӯшт мегирифтанд 

[Ҷ.Икромї, Шодї, с.120]; Ман њис мекардам, ки ќабат-ќабат гӯшт 

гирифта истодаам [П.Толис, Тобистон, с.126]; Кампир ва Дилбар аз 

хурсандї ба куртаашон намеѓунљиданд [Ҷ.Икромї, Шодї, с.127]; Ман дар 

мактаби куњна њам бошад, ба хондан тайёр будам ва, агар ин муяссар 

мешуд, сарам ба осмон мерасид [С.Улуғзода, Субњи ҷавонии мо, с.69]; – 

Лекин шумо бо пойи худ омада сарамро ба осмон расондед, рањмат! 
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[Р.Ҷалил, Шӯроб, с.38]. 

 Фразеологизмњои бо такрори «гул-гул», «боғ-боғ», «курта-курта», 

«ќабат-ќабат» зоњиран дар як ќолаби нањвї сохта шудаанд, вале дар асл 

бунёди сохтори нањвии онњо «касе гул-гул шукуфт», «дили касе боғ-боғ 

шукуфт (кушод)» ва «курта-курта (ќабат-ќабат) гӯшт гирифт» фарќ 

мекунад. Ин воњидњои фразеологї, хоњ дар ќолаби ибораи феълї сохта 

шуда бошанд, хоњ дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркиба њамеша дар 

шакли том ба вазифаи хабар меоянд. 

 ВФФ дар матнњои боло бо ифодањои «аз шодї», «табассуми 

миннатдорї», «аз муваффаќиятњо», «ваќташ хуш мешуд», «рањмат» 

таносуби маъноии ќавї доранд ва гӯё барои пурра намудани маънои 

њамдигар кор фармуда шудаанд. Фразеологизмњои «сарам ба осмон 

мерасид» ва «сарамро ба осмон расондед» феълњои мондаю гузарандаи 

«расидан» ва «расондан» ду тарзи ифодаи амали бевосита ва бавоситаро 

имконпазир гардондаанд. Ин хусусияти грамматикии предикат дар 

муродифњои дигар мушоњида намешавад. 

Чунон ки ќаблан ишора шуд, воњидњои фразеологии феълии 

њаммаъно дар як матн омада, ба тарзу вазифањои гуногуни услубї ба кор 

бурда мешаванд:  

а) Дар як ҷумла пайињам омада, маънои њамдигарро пурра мекунад ё 

ба маънои њамдигар таќвият мебахшанд: Акнун пушаймонї суд надошт 

ва афсӯсу дареѓ фоида намебахшид, чунки тир аз камон бархато љаста ва 

мурѓи матлаб аз дом раста буд [С. Айнї, Марги судхўр, с. 339]; 

Ќориишкамба ин «гӯсфанди фарбењи бо пойи худ омада»-ро дида оби 

дањонаш рафта, гулӯяш хоридан гирифт [С.Айнї, Марги судхўр, с. 150]; 

...њар кас ба хонаи мо барои касалбинї меояд, ман аз изо мемурам, дар он 

ваќт замин намекафад, ки дароям; Ќориишкамба... ғайр аз хун хўрдан, 

алам кашидан... чораи дигаре надошт [С. Айнї, Марги судхўр, с. 339]; 

Ҷудоии сесола, ҷангњо, азобњо косаи сабри ўро лабрез карда, тоќаташро 
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тоќ намуда буданд [Ќ. Наимї, Рӯзи равшан, с. 455]; – Чаро намехоњї? – 

гуфт ба ҷавобаш Бобї ва бо њамин ҷавобаш ба болои сўхта намакоб ва ба 

оташи фурўзон равѓан рехт; Онон (босмачиён)... дар њамин сония худро 

гум карда дасту по хўрданд [Њ. Карим, Оќшуда, с.326]; – Ња, ба касе 

хушомад намезанам, пеши касе сар хам намекунам, дум намеликконам [А. 

Самад, с.439]. 

Дар матни аввал чор ВФФ-и њаммаъно: пушаймонї суд надошт, 

афсӯсу дареѓ фоида намебахшид, тир аз камон љаста, мурѓи матлаб аз дом 

раста буд барои таќвияти маъно пайињамдигар оварда шудаанд. Дар ду 

муродифи аввал бо маќсади гурез аз такрор муродифњои суд надошт, 

фоида намебахшид, дар ду муродифи дигар калимањои њамќофияи 

«раста» ва «љаста» (санъати лафзии саҷъ) ба кор бурда шудааст, ки ба 

ифодаи фикр таровати гуворо мебахшад.  

Дар мисолњои дигар «оби дањонаш рафта, гулӯяш хоридан гирифт», 

«изо мекашам, замин намекафад, ки дароям», «хун хӯрдан, алам кашидан», 

«ба болои сӯхта намакоб ва ба оташи фурӯзон равѓан рехт», «худро гум 

карда дасту по хӯрданд», «хушомад намезанам, пеши касе сар хам 

намекунам, дум намеликконам» чунин ВФФ-и муродифанд, ки бо баъзе 

тобишњои ноаёни маъно ва обуранги услубию њиссї аз њамдигар фарќ 

мекунанд.   

б) Дар таркиби ҷузъњои ҷумлаи мураккаб омада, ба баёни фикр 

гуногунрангї мебахшанд: ...ин њар ду дилдода њар рўз фурсате ёфта, ба 

њам дарди дил мегуфта бошанд,...ин њар ду ба њам вохӯрда, дили худро 

холї мекарданд [С. Айнї, Одина, с. 367]. Дар ин мисол фразеологизмњои 

«дарди дил гуфтан» ва «дили худро холї кардан» баробармаъноянд, ки 

ба вазифаи хабари љумла омадаанд. 

в) Дар таркиби ҷумлањои гуногуни як матн омада, барои худдорї аз 

такрору забонзада шудани як таъбир хизмат мекунанд: Ваќте ки 

ранҷбарони Русия бо як савлати шерона ва њиммати далерона дар 
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майдони мубориза даромада, рахна дар бунёди усули ҷањонгирї ва теша 

ба решаи асоси сармоядорї заданд, ранҷбарони Шарќ дар олами њайрат 

буданд [С. Айнї, с. 365]; Ва хазинаи панду хирад Некном, Мираки 

талхзабону њаќталош, Сифати дар мењрубонию ятимпарварї бењамто, 

Сайидањмади маъракаоро ба ваќту насиб аз олам чашм пӯшиданд. 

Моњтоби дилу дидаи ӯ солаке пеш дар пушти мазор, пањлӯи турбати 

Сифат манзили охират ёфт [А. Самад, с. 368]; ...ҷаноби олї њам ваќти 

дар Бухоро буданашон бозињои хосагї карда димоѓашонро чоќ 

мекардаанд; Рубобї ваќти “мири ғозї”-ро хуш мекард;... ба ў њар гуна 

гапњо зада дилашонро хуш мекарданд;...аз либоси он духтар бўйи хуши 

атри аъло вазида, димоѓи маро чоќ ва диламро бетоќат мекард; ...ту як 

кўча рањи андак душвори ошноиро нарафтаї, номи ѓиждувонињоро паст 

кардї ва обрўйи њамаи моро дар пеши шањриён резондї [С. Айнї, Марги 

судхўр, с. 68]; Дар ваќте ки давлати шашњазорсолаи Эрон ба усули 

наќораи душмани исломият, яъне, Англис бозї мекард, хони Хива ва 

амири Бухоро хаёли Николайи матруди (рондашудаи) маќтулро ба хоб 

медид ва ба ҷойи њукумати Николай њимояти давлати Англисро худ 

хоста, орзуи дўѓро дар мањтоб мешикастанд, ё ки њанӯз аз борон халос 

нашуда, ба ихтиёри худ дар новадон мехостанд бияндозанд... [С.Айнї, 

Љаллодони Бухоро].  

Фразеологизмњои димоѓи касеро чоќ кардан ва ваќти (дили) касеро 

хуш кардан дар ифодаи хушњол намудани касе муродифи 

баробармаъноянд. Дар ифодаи маънои фирефтаи макри касе шудан 

ВФФ-и ба усули наѓораи касе бозї кардан ва орзуи дўѓро дар мањтоб 

шикастан низ муродифи фразеологї буда, бо тобиши маъно аз њамдигар 

фарќ мекунанд. 

Фразеологизми ғам хӯрдан дар матнњои гуногун ин тарз ба кор 

бурда шудааст: – Ња, шумо фаќат ѓами шиками худро мехӯред [С. Ғанї, 

Тӯй, с. 476]; Ман њам ѓамамро хӯрданам даркор будагист [Р. Ҷалил, 
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Одамони ҷовид, с.456]; Насим кайњо ѓамашро хӯрда мондааст [Р. 

Амонов, Орзуи нав, с. 347]; Ширкати бойњо ѓами халќро намехӯрад... [С. 

Айнї, Ёддоштњо, с. 234].  

Иборањои рехтаи ғам хӯрдан  «ғамгин, андўњгин шудан» ва ғами касе 

ё чизеро хӯрдан дар фарњангњо «ба касе ё чизе ғамхорї намудан, дар 

тараддуди ёрї ва дастгирии касе будан, дар бораи таъмин ва осоиши 

касе ё чизе дилсӯзї кардан» шарњ ёфтаанд [Фозилов 1963; 518-519]. Аз 

намунањои боло маълум мешавад, ки ибораи феълии «ғам хӯрдан» мисли 

«ќасам хӯрдан» њамеша ба вазифаи хабар омада, њолати шахс – соњиби 

њолатро, вале ибораи рехтаи «ғами касе ё чизеро хӯрдан» на танњо 

њолати соњиби њолат, балки мафъули амалу њолатро низ ифода 

мекардааст. Дар ҷумлаи «Ман њам ѓамамро хӯрданам даркор будагист» 

ҷињати муњими ќобили ќайд он аст, ки алоќаи мувофиќати таркиби хабар 

бо мубтадо на бо ёрии бандаки феълї ё хабарї, балки ба воситаи 

бандакҷонишини шахсї-соњибии «-ам» (дар калимањои ғамам ва 

хӯрданам) ифода ёфтааст. Ин њам як далели он аст, ки ВФФ дар шакли 

яклухт ба вазифаи хабар омада, ба шаклњои сиға, замон ва шахсу 

шумораи гуногун далолат мекунад: ѓам... мехӯрдед – замони гузаштаи 

њикоягии сиғаи хабарї, шахси дуюми ҷамъ; ѓам хӯрданам даркор 

будагист – шакли замони гузаштаи сиғаи эњимолї, шахси якуми танњо ва 

ғайра.  

Мазмуни ҷумлаи  содаи дутаркибаи тафсилии «Ширкати бойњо ғами 

халќро намехӯранд»-ро дар ќолаби дигари ҷумла низ ифода кардан 

мумкин аст: «Ширкати бойњо дар ѓами халќ нестанд» ба мисли намунаи 

зерин: Њоло шарикњои бисёре њастанд, ки... њамеша дар ѓами кори 

колхозанд [Ҷ.Икромї, Шодї, с.466] / дар ғами кори колхоз нестанд. 

1) Агар ёбам туро танњову ҷое њам шавад пайдо, Зи шодї дасту по 

гум мекунам, худро намеёбам (Фаридун); Ранҷбарони Руссия, табиї, ба 

сабаби ин њодиса дасту по гум кардаанд [С.Айнї. с.455] – Модарам сару 
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калоба гум дастпоча гашта куҷо рафтаву чї кор карданашро намедонист 

[Оила, №40, 2000, с.4]. 

Иборањои «ба бозї саргарм шуда» ва «саргарми бозї шуда» ба 

маънои бо рағбати зиёд ба коре шуғл варзидан далолат намуда, аз 

ҷињати сохтори нањвї аз њамдигар фарќ мекунанд. Ба ин ќолабњои 

ифодаи воњидњои фразеологї аввалин бор забоншинос Ю. А. Рубинчик 

дар асараш «Асосњои фразеологияи забони форсї» (Основы фразеологии 

персидского языка) бо истилоњи «рамочная конструкция» (ќолаби баста) 

маълумоти муфассал додааст [Рубинчик 1981; 175-192]. Ќолаби баста бо 

алоќаи тобеи изофї, вале ќолаби кушода бо алоќаи тобеи вобастагии 

пешояндї сохта мешавад, бинобар ин чунин иборањои феълиро муродиф 

шуморидан мумкин аст:  

касеро гирифтори бало кардан / касеро ба бало гирифтор кардан: Ин 

марди ќавоќовезон... маро ба чї балоњо гирифтор мекарда бошад 

[П.Толис, Тобистон, с.322] ; ...вилоят... шаш сол боз ба балои бекорї 

гирифтор мондааст [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.393]. 

ба чанги касе гирифтор омадан // гирифтори чанги касе омадан: Ваќте 

ки мардикор ба чанги пудратчї гирифтор омад,... бояд мисли гови корї 

кор кунад [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1,с. 217]; 

ба бозї саргарм шуда // саргарми бозї шуда: ...имрӯз рамаро ба њоли 

худ гузошта ба хоб рафтааст ё ба бозї саргарм шудааст ки, ин гӯсфанди 

шишак дар ҷарї ғалтида ба ин њол... омадааст [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с.192]. 

...њодисањои фаромӯшнашавандаи Исфањонро ба пеши назарам 

оварда ба дарёи ѓаму андӯњ ѓарќ шудам [М.Козимї, Тењрони махуф, с. 81]; 

Мелитон ѓарќи фикру хаёл шуда, нигоњашро ба як нуќта дӯхт 

[А.П.Чехов, Мунтахабот, с.390]. 

Дар њамаи ин мисолњо мазмуни ВФФ-ро ду тарз ифода кардан 

мумкин аст, ки аз ҷињати сохтори нањвї аз њамдигар фарќ мекунанд. 
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Масалан, дар намунаи охирин ибораи «ба дарёи ѓаму андӯњ ѓарќ шудан» 

бо алоќаи тобеи вобастагии пешояндї «ба дарё... ѓарќ шудан», аммо дар 

ҷумлаи дигар ибораи сифати феълии «ѓарќи фикру хаёл шуда» бо алоќаи 

тобеи изофї сохта шудааст. Дар ин фразеологизмњо мазмунњои гуногун: 

ѓаму андӯњ ва фикру хаёл ифода ёфта, вале ќолабњои нањвї хусусияти ба 

њамдигар баргардидан доранд: ѓарќи дарёи ѓаму андӯњ шудан ва ба фикру 

хаёл ѓарќ шудан. Чунин ќолабњои гуногуни нањвии ифода ба вазифаи 

нањвии ВФФ таъсир намерасонанд ва дар њар ду њолат таъбирњои рехта 

ба вазифаи хабар омадаанд. 

Аз маводи дар «Фарњанги иборањои рехта» ва луғатњои дигар гирд 

овардашуда [Фозилов 1963; 14] ва тањќиќоти илмии забоншиносон 

[Маљидов 1982; 68] маълум мешавад, ки ВФ бо калимасозии забон њам 

алоќамандї доштааст [Фозилов 1963; 137]. Чунончи: ...писарро хонадор 

кардан лозим асту вале дасткӯтоњанд [Н. Обидов, Дар байни устодон, 

с.28]. Сифати мураккаби «дасткӯтоњ», исми мураккаби аз сифати мазкур 

бо пасванди «-ї» сохташудаи «дасткӯтоњї» ва феълњои таркибии номии 

«дасткўтоњ шудан», «дасткўтоњї кардан» дар заминаи воњиди 

фразеологии феълии «дасти касе кӯтоњї кард» сохта шудааст. Ин 

воњидњои њаммаъно вобаста ба он ки ба кадом њиссаи нутќ тааллуќ 

доранд, ба вазифаи аъзои гуногуни ҷумла меоянд. Дар намунаи боло 

сифати мураккаби «дасткӯтоњ» ба вазифаи хабари номї омадааст, 

чунон ки фразеологизмњои «дасти касе кӯтоњ аст», «дасти касе кӯтоњї 

мекунад», ки дар ҷумла вазифаи хабари номї ё феълиро адо мекунанд. 

Чунин мисолњоро аз забони тоҷикї бисёр овардан мумкин аст: Аз ин њол 

дили ӯ аз њад зиёд танг шуда рафт [С.Айнї, Ятим, 375]; – Њар чї бошад, 

дили ман тангї кард, ягон базм ёфта, меравам [С.Айнї, Дохунда, с. 376]. 

Ҷумлаи аввал яктаркибаи муайяншахс буда, хабари он бо ВФФ-и 

«дил... танг шуда рафт» ифода ёфтааст. Дар чунин ҷумлањои яктаркибаи 

феълї соњиби њолат ба воситаи ҷонишинњои шахсї ё бандакҷонишинњои 
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шахсї-соњибї ифода мегардад: ...дили ӯ (дил-аш) танг шуда рафт. Дар 

ҷумлаи дигар хабари фкълї бо ВФФ-и «дил...тангї кард» ифода ёфтааст. 

 Силсилаи муродифњои «дилатонро танг накунед» ва «дилтангї 

накунед» бояд муродифоти воњиди фразеологї бо воњиди луғавї 

шуморида шавад, зеро дилро танг накардан ВФФ буда, «дилтангї 

накардан» воњиди луғавї, яъне феъли таркибии номист. Исми маънии 

«дилтангї» дар заминаи фразеологизми дилро танг кардан (накардан) 

сохта шудааст. Чунин муродифњоро гуногунсатњ ё гуногунаспект 

меноманд, ки дар ҷумла вазифаи муштараки хабари феълиро адо 

мекунанд: ...лекин дилтангї накунед [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.9]. 

Чунин намунањоро аз забони асарњои бадеї бисёр овардан мумкин 

аст: ...њар кас аз ин амр гардантобї кунад, молашро њам «ярғу» гӯён 

подшоњї мекунем [С.Айнї, Куллиёт,ҷ.1, с. 235]; Ман аз хизмат кардан 

гардан наметобам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с. 248]; ...оё хотирљамъона тӯй 

ва тамошо карда, дар миёни дӯсту душман ошкоро «Ин моњсимо 

рафиќаи умрии ман шуд» гуфта метавониста бошад? [С.Айнї, Куллиёт, 

ҷ.1, с.233] /бо хотири љамъ; ...ин шӯриши Арбоб ба ту ва туро заданаш аз 

дилсӯзї аст... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.192] / аз дилаш сӯхтан аст; – Ту њаќ 

надорї, ки ба кори шариат забонрасонї кунї... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с.197] / ба...забон расонї; Ягона орзуи Одина ин буд, ки њар ќадар душвор 

аст, тобоварї намояд... [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с. 217] / тоб оварад; ...агар 

тињидаст баргардем, дур нест, ки ба пеши таворишњо ҷойи шубња шавем 

[С.Айнї, Куллиёт,ҷ. 1, с.353] / бо дасти тињї (холї). 

Дар матнњои боло зарфи «хотирҷамъона» ва сифати «тињидаст», ки 

дар заминаи «хотири касе љамъ будан», «бо дасти тињї (холї) 

баргаштан» сохта шудааст, дар ҷумла вазифаи муштараки њоли тарзи 

амалро адо мекунад. Аммо «гардан тофтан аз коре», «дили касе сӯхт», 

«ба коре (њолате) тоб овардан» ВФФ буда, дар ҷумла ба вазифаи хабари 

феълї омадаанд. 
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 Намунаи дигар: Пиразан хавоси парешони писарашро дида, 

пурсид: Аз чї хотирпарешонї, ҷони оча? [«Адабиёт ва санъат», 

19.05.2016, с.5]; 

Дар ин матн хабари номии «(ту) хотирпарешонї», аслан, аз воњиди 

фразеологии «хотири касе парешон шуд», «хотири касе парешон аст 

(буд)», «хотири касеро парешон кардан» пайдо шудааст. Маълум 

мешавад, ки фразеологизмњо на танњо як манбаи калимасозии сифат ва 

дигар њиссањои нутќ, балки бо роњи таркиббандї як василаи афзун 

намудани хазинаи феълњои таркибии номї дар забони тоҷикї ба шумор 

мераванд. 

Чи тавре ки ќаблан зикр намудем, бояд вазифаи нањвии ќолабњои 

солими ВФ-ро мавриди омўзиш ќарор дод. Калимањои мураккаб низ 

танњо дар заминаи фразеологизмњои солим ба вуљуд меоянд. Пас, 

вариантњои ВФ низ бояд солим бошанд. Чунончи:    

Муфаттиш нархи сабзию пиёзро напурсида, (?) Дарвешро мавриди 

истинтоќ гирифт [Адабиёт ва санъат, №3, 13.06.2019, с.3]; А.Тӯраев 

«нархи пиёзу сабзиро напурсида» дар бисёр њолатњо бе ягон асос тӯњмат 

кардааст [Фараж, №2, 3.03.2010, с.2]; Чаро инро менависем? Зеро мо низ 

нархи пиёзу кашничро напурсида ба њукми анъана раиси хадамоти 

алоќаро зери тозиёнаи танќид ќарор дода будем [СССР, 6.09.2018, с.4]. 

        Дар ин намунањо баъзе мушкилоти тањлили нањвї пеш меояд. ВФФ-

и «нархи сабзию пиёзро напурсида» чунин намунаи бебањси 

фразеологизми феълист, ки дар ќолаби ибораи сифати феълї (бо шакли 

инкории замони гузашта) хусусияти рехтагї пайдо намуда, њамеша ба 

вазифаи нањвии њоли тарз меояд ва дар таркиби он муайянкунандањои 

изофии соњибии чидаи «сабзию пиёз» низ тағйирнопазиранд. Аммо дар 

мисоли дуюм тағйир ёфтааст. Дар матни охирин ба ҷойи вожаи «пиёз» 

омадани «кашнич» ба маќсади услубї сурат гирифтааст. Хонанда пай 

мебарад, ки нигоранда ба мазмуни муътадили ҷумла оњанги киноя зам 

намуданист. Инчунин бояд дар назар дошта шавад, ки дар чунин 



30 

 

мавридњо пас аз њоли тарзи амал гузоштани аломати вергул ғалат аст. 

Таъбири «мавриди истинтоќ гирифт» низ бенуќсон нест: «Муфаттиш 

мавриди истинтоќ ќарор дод» гуфтан лозим аст.  

 

1.2. Сохтори грамматикии воњидњои фразеологии феълї 

Дар њамаи забонњои дунё муносибати маъноии предикативї, пеш аз 

њама, бо шаклњои тасрифии феъл ифода мегардад. ВФФ аз дигар 

њиссањои нутќ бо њамин хусусияти грамматикии худ фарќ мекунад. 

Муносибати предикативї дар ҷумла он аст, ки калимањои маънодор ва 

таркибњо ба вазифаи хабар омада, амал, њолат ва ё аломати дар калима ё 

таркиб ифодаёфтаро ба воќеъшавии амалу њолат ва аломат, тасдиќ ё 

инкор далолат мекунанд. Њамин маънои грамматикї дар ҷумла зимни 

категорияњои сиға, модалият, замон ва шакли феълњои тасрифии ба 

вазифаи хабаромада ифода мегардад. ВФФ, пеш аз њама, бо њамин 

аломатњои барҷастаи грамматикии худ аз навъњои дигари воњидњои 

фразеологї фарќ мекунад. 

 Бояд дар назар дошт, ки њама гуна навъњои воњидњои фразеологии 

забони тоҷикї – чи таркиб, чи ибора ва чи ҷумлаи  содаю мураккаби 

фразеологї, мутобиќи ќоидањои таркиббандї ва ибораву ҷумласозии 

забони тоҷикї шакл гирифтаанд. Фарќи сохтори маъної ва 

грамматикии воњидњои фразеологї аз воњидњои озоди нањвї дар ин ҷост, 

ки маънои воњидњои фразеологї аз муносибати бевоситаи маъноии 

ҷузъњо њосил намешавад ва он муносибати маъноиро ба ҷузъњо ҷудо ё 

таҷзия карда, ба мисли ҷузъњои ибора ва аъзои ҷумла тањлил кардан 

мумкин нест. Аз њамин сабаб маънои яклухти фразеологї ба њиссањои 

ҷудогонаи нутќ далолат кунад, воњиди фразеологиро номї (исмї ва 

сифатї), зарфї ва феълї меноманд. Вазифањои нањвии воњидњои 

фразеологї дар заминаи маънои яклухти фразеологї таъйин мегардад. 

Бесабаб нест, ки ба вазифаи мубтадо асосан воњидњои фразеологии номї, 
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ба вазифаи хабар воњидњои фразеологии феълї меоянд. 

 Њангоми муайян намудани вазифањои нањвии ВФФ шаклу 

маъноњои грамматикии феълњои тасрифшаванда ва тасрифнашаванда 

(масдар, сифати феълї ва феъли њол) ба назар гирифта мешаванд. Як 

намуна аз асари бадеї: Њоло падарат... мехоњад, ки ту њам бесабаб 

димоѓи ўро насўзонда озурда накунї [М.Козимї. Тењрони махуф, с.11];  

Ягон кас-ку дар ин ҷо номи Фаррух ё Шањзодаро ба дањон намегирад, 

пас, чаро димоѓат ин ќадар сўхтааст? [М.Козимї. Тењрони махуф, с.124]; 

Малик Тоҷхонуми бечора аз хашму ғазаб...хеле димоѓаш сӯхта... ба дуо 

хондан машғул буд [М.Козимї. Тењрони махуф, с.131]. 

Дар ҷумлаи якум фразеологизми димоѓи ўро сўзонда дар шакли 

сифати феълии замони гузашта, феъли гузаранда, бавосита ба саволи «чї 

тарз?» ҷавоб шуда, њамчун зарф ба вазифаи њоли тарзи амал омада, бо 

алоќаи њамроњї ба хабари «озурда накунї» тобеъ шудааст. Хабари 

ҷумла бо сиғаи шартї-хоњишмандї, замони њозира-оянда ва шахси 

дуюми танњо ифода ёфтааст.  

Дар мисоли дуюм ВФФ-ии «димоѓат ин ќадар сўхтааст» дар ќолаби 

ҷумлаи  содаи дутаркибаи тафсилї ифода ёфта, дар он ҷузъи «димоѓ 

сўхтааст» ҷузъи асосї ва рехтаи ВФФ, бандакҷонишини шахсї-соњибии 

«-ат» ва ҷонишини ишоратии «ин ќадар» ҷузъњои озод буда, дар дохили 

ВФФ омадааст. Дар ин ҷо «димоѓат сӯхтааст» шакли замони гузаштаи 

наздики сиғаи хабарии феъли наќлист. Бандакҷонишини «-ат» ба исми 

димоѓ васл шуда, ба соњиби амал, шахси дуюми танњо (ту) ишора 

мекунад. Дар байни сараъзоњои ҷумлаи фразеологии «димоѓ сўхтааст» 

ҷузъи озод – њоли миќдори «ин ќадар» омадааст ва он метавонад, дар 

аввали он биёяд: Ин ќадар димоѓат сўхтааст. Њамчунин ба ҷойи 

бандакҷонишин ҷонишини шахсии «ту» омада, соњибиятро ифода кунад: 

Ин ќадар димоѓи ту сўхтааст. 

Дар ҷумлаи сеюм ВФФ-и «хеле димоғаш сӯхта» дар шакли сифати 
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феълии замони гузашта «сӯхта» ба вазифаи хабари чидаи кӯтоњшудаи 

«сӯхта буд» дар шакли замони гузаштаи дури сиғаи хабарї омадааст. 

Бандакҷонишини «-аш» баробари ифодаи маънои соњибият (димоѓ-аш) 

чун воситаи грамматикии алоќаи тобеи мувофиќати хабар бо мубтадои 

Малик Тољхонум хизмат намудааст. Зарфи «хеле» ба вазифаи њоли дараҷа 

пеш аз таркиби субъекту предикат омадааст. Ин њам як аломати 

хусусияти рехтагї доштани ВФФ-и дар ќолаби ҷумлаи  содаи 

дутаркибаи хуллас ифодаёфта ба шумор меравад. 

Дар заминаи ВФФ-и «димоѓи касе сӯхт» муродифи дигари он ба 

миён омадааст: Вай ранҷид, сахт ранҷид, дуд аз димоғаш баромад 

[А.Самад, с.32]. Шояд ин вариант дар натиҷаи фурӯгузор шудани ҷузъи 

аввали ВФФ димоғи касе сӯхта, дуд баровард бошад ва ба димоғи касе 

сӯхт зам шудани ҷузъи дуд баровард ба маънои ранҷидан зам намудани 

ибораи сахт ранҷидан гардидааст, яъне «димоғи касе сӯхт» – ранҷид ва 

«димоғи касе сӯхта дуд баровард» – сахт ранҷид. Дар ин вариантњои ВФФ 

калимаи «димоғ» ба маънои њолати ранҷиши одам ё хира шудани табъи 

шахс истифода мешавад. Њамин тариќ, зина ба зина кӯтоњ шудани ВФФ 

натиҷаи эҷодкорона ба кор бурдани сарвати забони тоҷикист: димоғи 

касе сӯхта дуд бароовард – дуд аз димоғ баромад – (аз димоғ) бӯйи кањдуд 

меояд: Машаќќати 16-соатаро лаззати 15-даќиќагии ифтор аз димоѓњо 

хоњад баровард [М.Козимї, Тењрони махуф, с. 210]; 

Забони тоҷикї аз ВФ хеле бой мебошад. Ба ин муродифњои 

фразеологии зерин њам далел шуда метавонад: сари (касе) ба осмон 

расид, (касе) курта – курта гӯшт гирифт, (касе) дар курта наѓунљид, 

тоќиро ба  осмон њаво додан маънои хурсанд шуданро доранд. гап 

доштан, гап ёфт шудан, маънои барои гуфтугў, мавзўъ ёфт шуданро 

ифода мекунад. Ќаринањои (вариантњои) фразеологии гарму ҷӯшон, гарму 

сӯзон; дили (касе) ба (касе) гарм будан, дили (касе) ба (касе) гарм шудан 

ва ё бо калимаи «дил» ба мисли дили худро хӯрдан, «дили (касеро) хун 
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кардан, дили (касе) хун шуд» ва ғайра низ аз он шањодат медињад, ки 

воњидњои фразеологї дар ганҷинаи луғавии забони тоҷикї мавќеи муњим 

доранд. 

 ВФФ бо мурури замон камистеъмол гардида, хусусияти таърихї ё 

архаистї (матрукї) пайдо мекунанд. Чунончи, ВФ-ии димор аз рӯзгори 

касе баровардан дар замони Восифї ё пештара маъмул буд, њоло ќариб 

тамоман аз истеъмол баромадааст:  

 – Бародар, бисёр андӯњгин машав, ки имшаб туро ва худро рањої 

мебахшам ва ин ду малъунро сагвор димор аз рӯзгорашон мекашам 

[С.Айнї. Куллиёт. ҷ.2, с.91]. 

Дар чунин њолатњо њам ВФФ ба вазифаи хабари ҷумлаи сода меояд. 

Дар ин ҷумла хабари бо ВФФ ифодаёфтаи димор аз рӯзгорашон мекашам 

аз ҷињати шакли грамматикии сиға, замон, шахсу шумора бо хабари 

феълии ҷумлаи яктаркибаи «рањої мебахшам» пурра мувофиќат 

мекунад. Маълум мешавад, ки дар замони зиндагии Восифї ВФФ-ии 

димор аз рӯзгори касе баровардан дар варианти тағйири унсури луғавии 

димор аз рӯзгори касе кашидан њам истифода мешудааст. 

  ВФ њам аз лињози сохтори семантикї ва нањвї мутобиќи ќоидањои 

маъмули грамматикии забони тоҷикї дар ќолабњои таркиб, ибора ва 

ҷумла сохта мешаванд. Масалан, дар ибораи рехтаи роњи оњан калимањои 

роњ ва оњан ба маънои «роњи аз оњан сохташуда» ё «роњи оњанин» ба 

маънои аслї омадаанд, вале дар ќолаби ибораи номии изофї хусусияти 

рехтагї пайдо кардаанд. Дар ибораи кафши касе ғалбер шуд ба маънои 

«бисёр роњ рафтан дар ҷустуҷўйи касе ё чизе» калимаи кафш (навъи 

пойафзол) бо феъли роњ рафтан таносуби тираи маъної дошта бошад 

њам, бидуни шабоњати муболиғаомези мисли ѓалбер сӯрох-сӯрох шудан 

асли матлабро ифода намекунад. Аз калимањои ҷумлаи рехтаи аз 

димоғи(касе) дуд баромад  вожаи димоѓ бо исми дуд ва феъли баромадан 

таносуби маъної надорад, яъне маънои ҷумла аз маънои калимањои 
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таркиби воњиди фразеологї њосил намешавад. Мањз њамин хусусият дар 

ќисми зиёди ВФ мушоњида мешавад. 

ВФ аз лињози сохтори нањвї ба мисли ибораву ҷумлаи озод сохта 

мешаванд. Дар намунањои боло фразеологизми роњи оњан мисли роњи 

кањкашон дар ќолаби ибораи номии исмї воќеъ гардида, роњ ҷузъи 

асосии ибора буда, охан ва кањкашон ҷузъњои тобеанд, ки бо бандаки 

изофї ба исми роњ алоќаманд шудаанд. Калимаи оњан бо исм ифодашуда 

бошад њам, ба саволи чї гуна? ҷавоб мешавад ва шакли кӯтоњшудаи 

сифати нисбии оњанин аст. Тафовут дар муносибати маънои оњан ва 

кањкашон бо исми роњ ин аст, ки калимаи кањкашон аломати роњро ба 

тарзи ќиёс ифода мекунад: Ситорањо тарзе ҷойгир шудаанд, ки гӯё коњи 

ба маркаб боркардаи дењќон ба замин рехта-рехта ба ҷое расида бошад. 

 Дар ибораи рехтаи барги сабз њам исми барг ва сифати сабз мисли 

роњи оњан ба маънои аслиашон омадаанд, ки дар аввали бањор дар 

замони гузашта ќаландарњо ғазалхонон ба дари мардум рафта, онро чун 

рамзи фарорасии фасли бањор ба соњибони хонањо таќдим мекардаанд. 

Бо гузашти замон барги сабз ба маънои «туњфаи камарзиш» хусусияти 

фразеологии рехтагї пайдо кардааст. 

Дар ибораи рехтаи нури чашм њам исмњои нур ва чашм ба маънои 

аслиашон омадаанд, ки маънои «фарзанди азиз, мењрубон ва 

дӯстдошта»-ро ифода мекунад. Ин ибораи муќаррарї њам бо гузашти 

замон хусусияти рехтагї пайдо кардааст: Дар ваќти мурдани худ ягона 

васияте, ки модараш ба Бибиоиша намудин буд, ки нури чашми ӯ – 

Гулбибиро ба ќатори Одина парвариш намояд... [С. Айнї, Одина, с.158]. 

Воњиди фразеологии дуд аз димоғи касе баромад дар ќолаби ҷумлаи  

содаи дутаркибаи тафсилии тасдиќї ифода ёфтааст. Ин воњиди 

фразеологї дар шакли инкории феъл ифода намёбад. Љузъи озод 

(шартан касе) дар байни ҷумлаи  сода омадааст. Хусусияти дигари 

сохтории чунин ҷумлањои рехта ин аст, ки ба мисли иборањои рехтаи 
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феълї ќариб њамеша ба вазифаи хабар меоянд ва феъл ќариб њамеша ба 

замонњои гузаштаи сиғаи хабарї далолат мекунад. Дар мисоли боло 

хабари феълии баромад замони гузаштаи наздики сиғаи хабарї аст. 

Воњиди фразеологии калтакро ба сари (касе) шикаст дар ќолаби 

ҷумлаи  содаи яктаркибаи тафсилии тасдиќї ифода ёфтааст. Ин воњиди 

фразеологї дар шакли инкории феъл ифода намёбад. Ҷузъи озод (шартан 

касе) дар байни ҷумлаи  сода омадааст. Хусусияти дигари сохтории 

чунин ҷумлањои рехта ин аст, ки ба мисли иборањои рехтаи феълї ќариб 

њамеша ба вазифаи хабар меоянд ва феъл ќариб њамеша ба замонњои 

гузаштаи сиғаи хабарї далолат мекунад. Дар мисоли боло хабари 

феълии шикаст замони гузаштаи наздики сиғаи хабарї аст. 

ВФ-и обрӯйи касеро ба замин зад дар заминаи ќолаби аслии (ин 

варианти) обрӯйи касеро резонд пайдо шуда, дар ќолаби ҷумлаи  содаи 

яктаркибаи тафсилии тасдиќї ифода ёфтааст. Ин ВФ дар шакли инкории 

феъл ба кор бурда намешавад. Љузъи озод (шартан касе) дар байни 

ҷумлаи  сода омадааст.  

ВФ-и нону намаки касеро хӯрд дар ќолаби ҷумлаи  содаи яктаркибаи 

тафсилии тасдиќї ифода ёфтааст. Ин ВФ дар шакли инкории феъл ифода 

намёбад. Ҷузъи озод (шартан касе) дар байни ҷумлаи  сода омадааст. 

Хусусияти дигари сохтории чунин ҷумлањои рехта ин аст, ки ба мисли 

иборањои рехтаи феълї ќариб њамеша ба вазифаи хабар меоянд ва феъл 

ќариб њамеша ба замонњои гузаштаи сиғаи хабарї далолат мекунад. Дар 

мисоли боло хабари феълии хӯрд замони гузаштаи наздики сиғаи хабарї 

аст. 

ВФФ-ро дар луғатњо одатан дар шакли ибораи масдарї оварда, 

маъноњои онњоро шарњ медињанд. Бинобар ин ВФФ дар шакли иборањои 

масдарї низ ба вазифаи аъзоњои гуногуни ҷумла омада метавонанд: Оё 

хубтар нест, ки ҷавонони мо ба ҷойи ба њован об кӯбидан аз њукумат 
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хоњиш кунанд, ки аз њисоби онњо дастањои ихтиёрие бар зидди фасод 

ташкил шавад? [Чархи гардун, №2, 27.06.2018, с.3]. 

ВФ дар шакли иборањои сифати феълї ба вазифаи њоли тарзи амал 

меоянд: Фаќат андаке забон хойида ба баробар набудани 

маълумотнома... ишора намудед [Ф.Муњаммадиев, с.267]; Ҷонамонро дар 

кафи даст гирифта ба тўй мерафтем [Оила, №4, 17.10.2018, с.2]; Ман ин 

шеърро хуни дил хӯрда навиштаам, ба ман худ бањо дињед, ношоирон! 

[Адабиёт ва санъат, №4, 11.10.2018, с.5]; 

Агар ВФФ-и забон хоидан дар шакли тасрифї ба вазифаи хабари 

ҷумла, дар шакли ибораи сифати феълї забон хойида ва дар шакли 

калимаи мураккаби “забонхоён” ба вазифаи њоли тарзи амал омада 

тавонад, ВФФ-и ҷонро ба кафи даст гирифтан, хуни дил хӯрда њамеша 

дар шакли ибораи сифати феълї ба вазифаи њоли тарзи амал меоянд. 

Маълум мешавад, ки ин ВФ дар ин шакл устувор ё рехта гардидаанд. 

ВФ-и хуни дил хӯрда дар ќолаби ибораи феъли њол низ бо њамин маънову 

вазифаи нањвї ба кор бурда мешавад: Ман ин шеърро хуни дилхӯрон 

навиштаам. Аз ВФФ-и забон хойидан феъли таркибии забонхойї кардан 

ба вуҷуд омадааст, ки он њамеша ба вазифаи хабар кор фармуда 

мешавад: Забонхойї накун, ту нағз ба ёд дорї ва медонї [С.Улуғзода, 

Субњи љавонии мо, с.168].  

Як хусусияти ВФФ ин аст, ки дар воситањои ахбори омма 

вариантњои гуногун пайдо мекунанд, ки аввалан, сохтори нањвии онњо 

боиси ба вуҷуд омадани дигаргунї дар таркиби ибора ва ҷумлањои рехта 

мегардад, сониян, эњтиёҷоти матн ва мавриди нутќ таќозо мекунад, ки 

онњо ба талаботи матн ва таќозои услуби баён мутобиќ гарданд. 

Чунончи, ВФФ-и љонамро ба њалќам овард дар матни зерин ба тарзи 

љонамро ба нўги биниам овард ба кор бурда шудааст, ки чандон табиї 

нест: Бењтар кори (кору) бори дења, хоса ғалладаравї (,) ҷонамро ба нӯги 

биниам меовард [Оила, №2, 20.06.2018, с.3]. Чунин вариантњои ВФФ, 
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сарфи назар аз ноќис ё бенуќсон буданаш дар таркиби ҷумла вазифаи 

хабарро адо мекунад. Мисли њамин ВФФ-и аќлашро хӯрдааст, мумкин 

аст, дар матн вариантњои «(аќлашро) бой додааст» ё мисли матни зерин 

«аќлашро бохтааст» ба кор бурда шавад: Ин дафъа духтаратон на аз 

таъсири ҷину парї, балки аз таъсири зарбаи сахти ба майнааш расида 

аќлашро бохтааст [Оила, №2, 3.10.2018, с.3]. Њамаи ин вариантњои ВФФ 

сарфи назар аз дараҷаи истеъмолиашон дар услубњои гуногуни баён 

њамеша ба вазифаи хабар меоянд. 

Хусусияти дигари ВФФ ин аст, ки ќисме аз онњо њам дар шакли 

тасдиќї ва њам дар шакли инкории феъл ба кор бурда мешаванд: касеро 

хоб рабуд / касеро хоб нарабуд, савганд ёд кардан / савганд ёд накардан, 

ташнагии касе шикаст / ташнагии касе нашикаст ва ғайра: Тасаллиёбии 

ман то ваќте давом намуд, ки рафиќонамро хоб рабуд [С.Айнї. Куллиёт, 

ҷ. 6, с.178]. Аз њамин ќолаби аслии ВФФ бо таъсири майли осонбаёнї дар 

забони гуфтугӯ (универбатсия) хоби касе бурд / хоби касе набурд ба вуҷуд 

омадааст, ки он дар шаклњои тасдиќї ва инкории феъл ба вазифаи хабар 

меояд: Албатта, модари ӯгай маро рўйи хуш намедод,... падари 

мењрубонамро ба ман номењрубон мекард [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.6, с.178]. 

Дар забони тоҷикї танњо дар шакли инкорї ё тасдиќї таркибан 

устувор шудани ВФФ мушоњида мешавад. Дуои бади «Илоњо, рӯйи некї 

набинї», ё ин ки «Ин асар то кунун рӯйи чопро надидааст» шакли 

маъмули таъбирњои рехтаи феълї ба шумор мераванд. Дар осори бадеии 

С.Айнї як намуна ба чашм расид, ки дар он ин ВФФ дар шакли 

тасдиќии феъл ба вазифаи хабари ҷумла омадааст: Орзу мекардам, ки 

коре шуда ин ғаму кулфатњо... аз дил барояд ва ман њам андаке рӯйи 

осоишро бинам... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.6, с.176].  

Дар осори адибон бисёр мушоњида мешавад, ки ВФФ бо муродифи 

луғавиаш ё ВФФ-и дигари њаммаънояш ба тариќи мувозї ба кор бурда 

шудааст. Дар ин маврид сарфи назар аз он ки ВФ дар ќолаби ҷумлаи  
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сода ифода ёфтааст ё ҷумлаи мураккаб њамчун воњидњои баробармаъно 

дар таркиби ҷумла вазифаи муштараки нањвиро адо намуда, бештар ба 

вазифаи хабар меоянд. Дар матни зерин ВФ дар ќолаби ҷумлаи 

мураккаби тобеъ ифода ёфтааст, вале ба њамон вазифаи нањвї омадааст, 

ки муродифи фразеологии пеш аз он омада адо мекунад: барои дуруст 

кардани камбудињои тўйи бемањали шумо ман бояд бисёр ваќтњо мењнат 

кунам, њар кас ба хонаи мо барои келинбинї меояд, ман изо мекашам, 

дар он ваќт замин намекафад, ки дароям [С.Айнї, Куллиёт. ҷ.1, с.312-313]. 

Дар аввали ин ҷумла феъли изо мекашам низ ВФФ буда, кӯтоњшудаи 

бори изо (шармандагї) кашидан аст, ки хабари он аз ҷињати сиға, шакли 

замон, шахсу шумора бо хабари ВФФ-и дигар (дароям) мутобиќати том 

дорад. ВФФ-и дуюм замин намекафад, ки дароям маънои амали хабари 

чидаи пешомадаро аз ҷињати муассирии њолат таќвият мебахшад.  

Дар заминаи ВФФ калимањои мураккабе сохта мешаванд, ки 

алоќамандии маъноии онњо пойдор монад њам, вобаста ба шакли феъл ва 

сохтори ҷумла онњо муродифи њамдигар шуда наметавонанд: Дарди он 

ваќтаи моро нафароне дарк мекунанд, ки чанд сол барои фарзанд хуни 

ҷигар шудаанд [Муњаббат ва оила, №4, 21.08.2018, с.5]; Модар дар сари 

дастархон чашм аз писараш намеканд, хоби дидааш њар лањза ба ёдаш 

омада ҷигархунаш месохт [Оила, №3, 12.02.2014, с.3]. 

ВФФ-и хуни ҷигар шудан бо феъли таркибии ҷигархун шудан 

њаммаъно буда, маънои грамматикии мафъули њолатро ифода 

намудааст. Дар матни дуюм феъли таркибии ҷигархун сохтан низ феъли 

таркибии номї буда, шакли фоилї дорад, бинобар ин дар ҷумла вазифаи 

муштараки нањвиро (хабари феълї) адо карда бошад њам, онњо аз ҷињати 

маънои грамматикии феъл ВФФ-и хуни ҷигар шудан ва хуни ҷигар сохтан 

(кардан) аз њамдигар фарќ мекунанд. Шаклњои фоилу мафъули феълї ба 

вазифаи хабар омада ду навъи ВФФ-ро ба вуҷуд овардаанд: ғубори дили 

касе баромад: Мувофиќи табъашон гап мезанам ва бо њамин ғубори дилам 
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мебарояд [Љ.Икромї, Тори анкабут, с.169]; ғубори дили касеро баровардан: 

Вай њамроњи онњо аз тањти дил хандида, шӯхї карда, ғубори дилашро 

баровард [М. Шарќї, Марњабо, с.267]. Њарчанд дар њар ду маврид њам 

ВФФ як маънои «аз ғаму ғусса, нохушї фориғ шудан»-ро ифода 

мекунанд, сохтори нањвии воњидњои предикативї гуногун аст: дар матни 

якум ВФФ дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркиба, аммо дар мисоли дуюм 

дар ќолаби ҷумлаи  содаи яктаркиба ифода ёфтааст. 

Дар матнњои зерин низ њамин хусусияти ВФФ-ро дидан мумкин аст: 

Ман дар мактаби куњна њам бошад, ба хондан тайёр будам ва агар ин 

муяссар мешуд, сарам ба осмон мерасид [С.Улуғзода, Субњи ҷавонии мо, 

с.86]; Лекин шумо бо пои худ омада сарамро ба осмон расондед, рањмат! 

[Р.Ҷалил, Шӯроб, с.168]. Дар ин гуна њолатњо шаклњои феълии мондаву 

гузаранда, бавоситаю бевосита наќши муњим доранд: сари касе ба осмон 

расид / сари касеро ба осмон расонд. 

Дар забони тоҷикї баъзан як маънои ВФФ дар ду ќолаби 

предикативї ифода мегардад. Масалан, дар матни зерин ибораи рехтаи 

хумории касе шудан аз лињози маъно муродифи ҷумлаи фразеологии 

хумори чизе (касе) гирад аст: Њар ваќт хумории онњо мешавам, маро 

ранҷу азоб дар панҷаи худ мефишоранд, хӯру хобамро гум мекунам... 

[Чархи гардун, №4, 27.01.2018, с.3]; Ба чашмони хумори ту хуморї гашта 

чашмонам, Биё, то бишканам, хумори чашмони хумориро [Парии 

Њисорї, с. 34].  

ВФ дар асари бадеї хеле серистеъмол буда, хусусиятњои гуногуни 

услубї зоњир мекунанд. С.Айнї аз тамоми имконоти услубии ВФ бо 

камоли мањорат ва нозукадої истифода мебарад. Яке аз хусусиятњои 

услубии ВФ дар осори бадеї ва публитсистии ў дар заминаи маъно ва 

ќолаби ВФ њосил намудани вариантњои эҷодкорона аст: 

- Мурдаро мону тутхӯрї кун, гўед-а?... 
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- Хоњ тутхӯрї кунед, хоњ тӯйхӯрї, шуданї шуд [С. 

Айнї.Куллиёт,ҷ.1, с.310]. 

Шакли аслии ин ВФФ мурдаро монда, тутхӯрї кардан аст, вале 

вобаста ба мундариҷаи матн дар гуфтори симои асар ба ҷойи исми 

мураккаби «тутхӯрї» калимаи наздикталаффузи он – «тӯйхӯрї» ба кор 

бурда шудааст, ки санъати таҷниси ноќис аст. Дар ин гуна њолатњо 

вазифаи нањвии ВФ бетағйир мемонад. Дар њар ду тарзи ифода њам 

пуркунандаи бевоситаи суратёфтаи «мурдаро» ҷузъи озоди ВФФ буда, 

амалњои «мондан» ва «тутхўрї кардан» ё «тўйхўрї кардан»-ро ифода 

намуда, ба вазифаи хабарњои чидаи ҷумлаи  содаи яктаркибаи 

умумишахс омадаанд. Аз ин намуна маълум мегардад, ки дар таркиби 

ВФ калимањо мутобиќи ќоидањои маъмули нањвии забони тоҷикї 

алоќаманд шуда ҷумла сохтаанд. Дар ин бобат байни сохтори нањвии 

ВФ ва озод (ғайрифразеологї) тафовути ҷиддї мушоњида намешавад. 

Тафовут танњо дар ин ҷост, ки маъно дар ВФ дар ќолаби нањвии 

таркибан устувор ё рехта ифода меёбад. 

Бояд ќайд намуд, ки баъзе ВФФ ду сохти нањвї доранд. Масалан, 

забоншинос Ю. А. Рубинчик дохили утоќ шуданро «ќолаби баста» 

(рамочная конструкция) ва ба утоќ дохил шуданро «ќолаби кушода» 

(нерамочная конструкция) номидааст [Рубинчик 1973; 143-145].  

Аз маводи забони тоҷикї маълум мешавад, ки чунин вариантњо на 

танњо дар иборањои озод, балки дар ќолабњои ВФФ низ мушоњида 

мешаванд: ба беморї гирифтор шудан / гирифтори беморї шудан; ба 

бахти худ зомин шудан / зомини бахти худ шудан: Агар медид, ки мард ба 

кори худ машғул аст,... ба сўйи ҷавоне, ки машѓули заминхаткашї буд, 

оњистекак нигоње мекард [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.11]; Аз куҷое пайдо 

шуда, маро тањдид мекарду ба њолам механдид, ки «аз дастат коре 

намеояд ва боз зори ман шуда / ба ман зор шуда наздам меойї» [Чархи 

гардун, №3, 27.01.2018, с.4]; Падараш ҷойи корашро аз даст дод, 
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бародари хурдиаш ба бемории вазнине гирифтор шуд // гирифтори 

бемории вазнин шуд... [Оила, №3, 20.06.2018, с.2].  

Муносибати маъної ва грамматикии ҷузъњои ВФФ бо воњидњои 

озоди нањвї, мавќеи воњидњои озод дар таркиби ВФ мавзуи бањси 

ҷудогона аст. Дар ин ҷо бояд хотирнишон намуд, ки гоње воњидњои озоди 

нањвї дар дохили ВФ хеле тафсил ёфта, боиси аз њам дур афтодани 

ҷузъњои ВФ мегарданд. Дар ин сурат сохтори рехта ва яклухти ВФ осеб 

мебинад: ...њама чашмњои худро ба нуќтае, ки ояндагони аз Сари Ҷӯй аз 

њамон нуќта ба дара медаромаданд, дӯхтанд [С. Айнї. Куллиёт, ҷ. 2, с.16]. 

Дар ин мисол байни ду ҷузъи ВФФ-и «чашмњо.,. ба... дӯхтанд»  исми 

чашмњо бо муайянкунандаи «худ» ба феъли дӯхтан пуркунандаи 

бавоситаи  «ба нуќта» ва ба он ҷумлаи пайрави муайянкунандаи  

«ояндагони аз Сари Ҷӯй аз њамон нуќта ба дара медаромаданд» бо 

пайвандаки  «ки» тобеъ шудааст. 

Дар матни зерин ибораи феълии давлати пирї рондан байни исми 

давлат ва феъли рондан таносуби маъної вуҷуд надорад: Ин модари 

мушфиќу мењрубон имрўзњо дар њалќаи фарзандону наберагонаш 

давлати пирї меронад [Адабиёт ва санъат, №4, 8.03.2017, с.4]. Шакли 

дурусти ВФФ давр рондан аст, ки аз аввали он калимаи  «асп» фурӯгузор 

шудааст: «аспи давр рондан». Ин ВФФ дар  «Фарњанги иборањои рехта» 

чунин шарњ ёфтааст: «Давр рондан 1. њукмронї кардан, 2. бо айшу ишрат, 

хушваќтона рӯз гузарондан: Инњо њамон одамонеанд, ки дар даври амир 

давр меронданд, соњиби мамлакат буданд, заминњои хуб, рамањои калон 

аз они онњо буд [С. Айнї, Дохунда, с.145]» [Фозилов 1963;  271]. 

Дар  «Фарњанги иборањои рехта» бо калимаи «давлат» зарбулмасали   

«Аз давлати (пушти) шолї курмак об мехўрад» оварда шудааст: «Хуб, 

шумо намехӯрда бошед, ман мехӯрам, – гӯён зани калон пиёлаи 

наботчойро аз пеши олинҷаш гирифт ва илова кард: – Амакаш аз барои 

келин фиристода бошанд њам, «аз давлати шолї курмак об мехӯрад» 
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гуфтагї гапњо њаст» [Фозилов 1963; 270]. Бояд гуфт, ки дар байни ВФ ва 

зарбулмасалу маќолњо тафовути чашмрас вуљуд дорад, ки ба ин нукта 

профессор Њ. Маљидов дар  «Фразеологияи забони њозираи тољик» [1982] 

ишора карда буд. Ба назари мо, азбаски дар солњои таълифи фарњанг 

назарияи мукаммали фразеологияи тољик вуљуд надошт, як миќдор 

зарбулмасалу маќолњо, таркибњои феълї ва панду андарзњо ба он роњ 

ёфтанд. Аммо дар забони гуфтугў бо исми  «давлат» ба маънои 

зарбулмасали боло вариантњои гуногуни ВФФ-и  «дар давлати касе бо 

њузуру њаловат зиндагї кардан»,  «дар давлати касе осуда умр ба сар 

бурдан»,  «њузуру њаловати давлати пирї дидан» ва ғайра ба кор бурда 

мешаванд.  

Дар вариантњои ВФФ як калима одатан бо калимаи дигари 

њаммаънояш иваз мешавад. Дар ин сурат баъзан тарзи табиии ифода 

осеб мебинад. Чунончи: Рӯзњо бар ман хастакунанда мегузаранд. 

Шомгоњон, ки офтоб ба мағриб фурӯ меравад, ман нафаси сарде мекашам 

ва ба худ меандешам, фардо чї мешуда бошад, вале фардо њам фаро 

мерасаду монанди дирӯзу имрӯз бароям дилгиркунандаю хаста 

мегузарад [Чархи гардун, №5, 27.01.2018, с.4]. Аммо С.Айнї ба ҷойи 

нафаси сарде кашидан таъбири табиии оњи сард кашиданро ба кор 

бурдааст: Баъд аз соате, ки Одина аз хона дур шуд, Бибиоиша оњи сарде 

аз дили пурдард кашида, лаб фурӯ баст [С.Айнї. Куллиёт, ҷ.1, с.157]. 

Мисоли дигар: Бародаронат баъди суњбат бо ту бо занњояшон 

ғамхортар мегарданд, ба баъзе камбудињои хурди онњо чашм мепӯшанд 

[Муњаббат ва оила, №2, 10.07.2018, с.5]. 

Дар бо занњояшон ғамхор гардиданд ва ба баъзе камбудињои хурди 

онњо чашм пӯшиданд пешояндњо ғалат кор фармуда шудаанд. Тарзи 

бенуќсони ифода ба занњояшон... ва аз баъзе камбудињо... аст. 

Бояд дар назар дошт, ки дар сохтори грамматикии ВФ нуќсони 

ночизе роњ ёфта бошад, хилофи меъёри забони адабї ва боиси бањси 
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илмї мегардад. Чунончи, ибораи ба касе, чизе ё амале сару кор доштан” 

дуруст аст ё ...сари кор доштан? [Талбакова 1963; 68]. 

Њамин тариќ, ВФФ чї гуна муносибати маъноиро дар чумла зоњир 

накунанд њам, вобаста ба мавќеи худ дар љумла ин ё он вазифаи нањвиро 

адо мекунанд. 

 

1.3. Таъсири тағйирёбии ҷойи ҷузъњои воњидњои фразеологї ба вазифаи 

нањвии онњо 

 ВФ бо хусусиятњои фарќноки худ аз дигар воњидњои системаи забон 

ба куллї тафовут доранд. Ифодаи маънои яклухти ба њиссањо 

људонашаванда, устувории сохту таркиб, муайян будани љойи љузъњо ва 

тамоюли умумихалќї доштани ВФ аз аломатњои асосии онњо ба њисоб 

меравад. Бинобар ин таѓйири љойи љузъњои ВФ ба нуќсон пайдо кардани 

ќолаби солими онњо ва ё аз байн рафтани онњо њамчун воњиди таркибии 

системаи забон мегардад. Чунончи:  

Як бор «намеравам» гӯйї, замин рафта, ба осмон намечаспад-ку 

[Садои Шарќ, №4, 1984, с.24]; – Шумо – мардина, – гуфт Мироб ба мард, 

–  аввал кампир об дињад, замин ба осмон намечаспад [Ӯ. Кӯњзод, с. 435]; – 

Бачаи бечора... ночор ягон луќма ош ё гўштро хўрда бошад, хўрдагист, 

ба ин осмон омада, ба замин намечаспад ё ки дунё вайрон намешавад 

[С.Айнї, Ѓуломон, с. 113]. 

Дар ин ҷумлањо бо вуҷуди иваз шудани вазифаи нањвии исмњои 

осмон ва замин сохтори грамматикии ҷумлаи  содаи дутаркибаи 

тафсилии чидааъзо (хабарњои чида) тағйир намеёбад. Аммо дар намунаи 

зерин ќолаби ифода аз ҷињати сохтори нањвї ба куллї фарќ мекунад: Аз 

осмон то замин тафовут њаст / Фарќи он аз ин замину осмон (аст)4: 

Дар миёни замини куњнаву нав  

 
4 Дар љилди якуми «Фарњанги иборањои рехта»-и М. Фозилов ВФ-и аз замин то осмон фарќ доштан 

зикр гардидааст. Азбаски дар ќолаби шеър шакли аслии он гунљоиш наёфтааст, шоир онро вобаста ба 

вазну ќофияи  шеър андаке таѓйир додааст.  
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З-осмон то замин тафовут њаст;  

Ёри мову дилбари шерозиён,  

Фарќи он аз ин замину осмон [М.Турсунзода]. 

Дар тасаввуроти мардум фуруд омадани осмон ба замин 

имконпазиртар аст, то он ки замин боло равад ва ба осмон бичаспад. 

Бинобар фарќ аз замин то осмон мегӯянд, на аз осмон то замин ва на 

замин рафта, ба осмон, балки осмон омада (фарӯ рафта) ба замин 

намечаспад мегўянд. 

Гоње тағйир додани ҷузъи озоди ВФФ низ боиси духӯрагии маъно 

мегардад:  

Мењнат, истеъдод ва њунарро чашми дидан надоштанд [Адабиёт ва 

санъат, №3, 26.04.2018, с.2]; Дар колхоз якта-нимта одамони бевиҷдон 

низ ёфт мешаванд, ки чашми Сатторовро дидан надоранд [Тоҷикистони 

советї, №2, 12.03.2017, с.3]. 

Дар мисоли дуюм исми хоси Сатторов ҷузъи озоди таркиби воњиди 

фразеологї буда, пас аз калимаи чашм ба вазифаи муайянкунандаи 

изофии соњибї омада, боиси духӯрагии маъно гардидааст. Асли матлаб 

чунин аст: ...Сатторовро чашми дидан надоранд. Маълум мешавад, ки 

имкони тағйири ҷойи ҷузъњои ВФФ мањдуд будааст. Чунин мисолњо аз 

он шањодат медињанд, ки вазифаи нањвии ВФ (њамчунин вариантњои он) 

бояд аз рўйи ќолаби солиму аслии он муайян карда шавад, вагарна дар 

муайян кардани вазифаи нањвии он ѓалат ба миён меояд. 

Тағйир ёфтани таркиби овозии калимаи ВФФ-и ба коре (амале) 

даст задан (назадан) ва ба коре (амале) иќдом намудан (нанамудан) бо 

обуранги њиссии мусбат (ба коре (амале) иќдом намудан) ва манфї (ба 

коре амале даст задан / назадан) аз њамдигар фарќ мекунанд. Дар 

мисолњои зерин таъбири ба коре (амале) даст задан бо обуранги услубии 

манфї бамавќеъ кор фармуда шудааст. Дар матни зерин ин ВФ ба 

вазифаи хабари љумла омадааст:  
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...аз рӯйи овозаю мишмишњо ҷабрдида зани калонсол ва соњиби 

келину набера будааст, барои чї ин зани солхӯрда даст ба худсўзї 

задааст, муаммои сарбаста аст [Оила, 20. 06. 2018, с.4].  

Фразеологизми мазкур дар мисолњои зерин бемавќеъ ба кор бурда 

шудаанд: Албатта, раиси шањри Душанбе ба иќдоми хуб ва хайрхоњона 

даст задааст [Тоҷикистон, 20.12.2017, с.3]; Дигар ин, ки эшон 

[С.Улуғзода, Субњи љавонии мо, с.367] аввалин нависандае њастанд, ки ба 

мавзӯъњои таърихї  даст заданд [Тоҷикистон, 14.09.2016, с.1]; Њамзамон 

Худойќул Њамроќулов ба њар коре даст зананд, то ба охир нарасонанд, 

даст намекашанд [Тоҷикистон, 01.03.2017, с.2]; – Ба ин андеша чї хел 

даст заданатонро ёд доред? [Адабиёт ва санъат, 8.03.2017, с.4]. 

Таъбири «даст задан» њамеша амали номатлуб ё барои соњиби амал 

номуносиб ва њатто зиштро ифода мекунад. Таъбири «ба коре иќдом 

намудан» њамеша амали шоиста ё савобро мефањмонад. Њангоми тањлили 

нањвї ва услубии чунин матнњо сарбории маъно, обуранги њиссии 

мусбату манфии унсурњои луғавию фразеологии забонро сарфи назар 

кардан мумкин нест. Масалан:  

«Гўш кун, сержант,... О, худат нагуфтї, ки пагоњ барои хӯрдани 

зиёфат ба хонаи ман ташриф меорї? Ё њарфатро фаромӯш кардї-а?» 

[Адабиёт ва санъат, 31.01.2019, с.4]. 

Дар ин матн фразеологизми  «ба љое ташриф овардан» бемавќеъ ба 

кор бурда шудааст, зеро он маънои  «касеро (соњибхонаро) шарафманд 

кардан» дорад. Дар ин маврид њам ба тањлили нањвии матни ноќис 

эњтиёҷ нест. 

Маълум аст, ки ба таркиби ВФ калимае зам намудан ва ё аз таркиби 

он вожаеро кам кардан мумкин нест, зеро њамчун воњиди рехтаву 

устувори системаи таркибии забон аз байн меравад. Инро шахсе карда 

метавонад, ки аз нозукињои маъно ва меъёри забони адабї дар 

истеъмоли воњидњои забон огоњии комил дорад. Аз љумла, устоди 
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каломи бадеъ Садриддин Айнї дар истеъмоли ВФ услуби хосае дошт. Ў 

ба таркиби ВФ вожањои озодро ворид мекарду вобаста ба њадафњои худ 

маънои онро ривољ медод. Чунончи:  

Дар охири умратон, як рўз њам бошад, њавои ин нишеманро, ки худ 

сохтаед, танаффус карда бинед, то ки аз дунё беармон равед  [С. Айнї, 

Дохунда, с. 231-232]. Чашми  вобкандиён мош барин гардид, дањанашон 

калўшкўњна барин кушода шуда монд [С. Айнї, Ањмади девбанд, с. 22]. … 

ў дар дарёи фикру андешањои ѓамовари бепоёне ѓўтавар буд  [С. Айнї, 

Љаллодони Бухоро, с. 18]. … «акнун ба сари њамаи норозиён об рехтам, 

баъд аз ин осуда њукмронї ва комронї хоњам кард»… [С. Айнї, Дохунда, 

208]. 

Дар мисоли зерин нависанда дар мобайни ВФ ифодаи ташбењиро 

љой дода, њолати персонажро нињоят барљаста ифода мекунанд. Ба чангол 

афтидан дар мисоли поён њам ба маънои аслї (ба чанголи шаѓол 

афтодан) ва њам маљозї (ба чанголи босмачї афтидан) кор фармуда 

шудааст. Њарчанд љузъи феълї аз компонентњои аввал дур афтодааст, 

вазифаи нањвии он таѓйир наёфтааст. ВФФ-и ба чанголи касе афтидан ба 

вазифаи хабари љумла омадааст:   

… ў дида истода буд, ки занаки мазлума њамин замон ба чанголи 

босмачї, монанди мурѓе, ки ба чанголи шаѓол афтода бошад, меафтид 

[С. Айнї, Ятим, с. 421]. 

Чунин њолатро дар мисоли зерин низ мушоњида мекунем:  

Аммо касе, ки диќќат кунад, мефањмад, ки дили ў монанди лолаи 

шукуфта пурдоѓ ва љигараш аз неши замона сўрох-сўрох аст [С. Айнї, 

Ёддоштњо, 4, 330]. 

ВФ-и дили касе доѓ аст ва љигари касе сўрох-сўрох аст ба њолати 

вазнини рўњии персонаж ишора мекунанд. Дар адабиёти классиї барои 

ифодаи «азоб кашидан, ѓусса хўрдан» ВФ-и дили касе ду ним шуд, дили 

касе сўхт, дили касе хун шуд кор фармуда мешавад [ФЗТ (1) 1969; 370-

374]. ВФ-и љигари касе сўрох-сўрох аст аз ВФ-и љигари касе хун аст њосил 
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гардидааст. Дар адабиёти  классикї ВФ-и дар дил сўрох доштан  дучор 

меояд, ки бо ВФ-и мазкур аз нигоњи маъно баробар меояд [ФЗТ (1) 1969; 

374]. Нависанда анъанаи гузаштагонро идома дода, ВФ-ро њамќофия 

овардааст. Дар мисоли мазкур ВФ вазифаи хабари номиро адо кардаанд.  

Агар дар мисоли боло љузъњои ВФ аз њам дур афтода бошанд, дар 

мавридњои дигар нависанда вобаста ба матлаби асосиаш калимаи 

мушаххасро њамчун љузъи озод дохил мекунад. Аз ин рў њам таркиби ВФ 

ва њам вазифаи нањвии онњо таѓйир намеёбад. Ба мисолњои зерин 

таваљљуњ намоед:   

… аммо нагузоранд, ки бо ањолии Кармина њамсуњбат шуда дарди дили 

худро ба пеши онњо кушоянд  [С. Айнї, Ёддоштњо, 4, с. 389]. Чашмони  њама 

ба тарафи Ятим дўхта шуда, гўшњояшон њам ба тарафи вай сих шуданд 

[С. Айнї, Ятим, с. 454].  

Дар мисоли зерин ВФ-и чашм дўхтан и гўш(у њуш) гардидан ба 

вазифаи њоли тарзи амал омадааст, зеро тарзи иљрои амали љумла – дода 

шудамро ифода кардаанд. Ногуфта намонад, ки дар ин матн нависанда 

таносуби маъноии ВФ-ро бо аъзоёни дигари љумла риоя кардааст:  

Ман њам сар то по чашм гашта ба сўйи онњо дўхта ва њама тан гўш 

гардида ба тарафи онњо дода шудам  [С. Айнї, Марги судхўр, с. 77].  

Чунин њолат дар мисоли зерин њам рўй додааст: 

… бинобар ин Бозор њама тан чашм шуда ба имом дўхта ва сар то 

по гўш гардида худро ба тарафи вай андохта буд [С. Айнї, Дохунда, 

с. 61]. 

  Маълум аст, ки намак хўрдї, намакдон машикан маќол мебошад, 

аммо дар матн яклухт як вазифаи нањвиро иљро кунад, пас, ба њукми ВФ 

медарояд. Дар мисоли зерин айнан чунин њолат ба назар мерасад: 

… ваќте ки маътал ва мўњтољ шуданд, гушна монданд, омада 

ятим меистанд, ошатонро мехўранд, намакатонро мехўранд, њамин ки 

шикамашон сер шуд, дастархонатонро поймол мекунанд, 

намакдонатонро мешикананд… [С. Айнї, Дохунда, с. 31].  
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Чи тавре ки дидем, устод Айнї муњокимаро аз хулоса људо 

карда, онњоро дар шакли ВФ бо маќсади таъкиди маънои асосї кор 

фармудааст. ВФ-и намакдони касеро шикастан аз маќоли мазкур 

њосил шуда, ба маънои «поси намакро надонистан, кўрнамак будан»  

далолат мекунад [Фозилов 1963; 691]. Њар ду љузъи маќол њам ба 

вазифаи хабари љумла кор фармуда шудааст.  

Бояд ќайд кард, ки ВФ бо калимаву таркибњо муродиф мешаванд. 

Дар ин маврид њам муродифи луѓавї ба кадом њиссаи нутќ мансуб 

бошад, ВФ низ ба он тааллуќ дорад. Муродифи лугавї кадом вазифаи 

нањвиро адо кунад, пас, муродифи фразеологии он низ њамон вазифаро 

иљро мекунад. Дар мисоли зерин таркиби феълии нигоњ кардан бо ВФ-и 

чашм дўхтан   њамчун феъл ва ВФФ шакли мутлаќ, замони гузаштаи 

наздик, сиѓаи хабарї, шахси 3-юми танњо буда, ба вазифаи хабар 

омадаанд:    

 Саг, пас аз он ки ба Гулсум бо гўшаи чашм як нигоњ кард, боз 

чашмашро аз вай канда ба Некќадам дўхт ва ба думљунбонї даромад [С. 

Айнї, Ѓуломон, с. 132]. 

Дар ин матни устод Айнї яке аз компонентњои ВФ – чашмро як 

маротиба  зикр кардааст, вагарна ин љо ду ВФ њаст: чашм кандан ва чашм 

дўхтан. Ба назари мо, нависанда, аз як  тараф, вазъияти нутќро ба назар 

гирифта, аз такрори калима худдорї кардааст, аз тарафи дигар, бо 

муљазбаёнї таваљљуњи хонандаро боздоштааст.    

Дар мисолњои зерин акси ин њолро мушоњида менамоем: ВФ бо 

љузъи якхела – чашм дар шакли тасдиќию инкорї ба як маъно далолат 

кардааст, яъне бодиќќат нигоњ кардан. Пешванди инкории «на-» ин 

маъноро таъмин кардааст, вагарна берун аз матн чунин хусусият 

надоранд. Дар њар сурат вазифаи нањвии ин ВФ бетаѓйир мондааст:  

Ин њолати бой ба зоѓе монандї дошт, ки як чашмашро ба устухон ё 

ба дигар чизњои хўрдании худаш дўзад, чашми дигарашро аз сайёд намеканд 

[С. Айнї, Ѓуломон, с. 112]. Танњо ман будам, ки дар берунтари маърака 
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истода, як чашмамро ба бозї дўхта бошам њам, чашми дигарамро аз дар 

намекандам  [С. Айнї, Мактаби  куњна, с. 78]. … монанди гурбае, ки 

чашми худро аз дари мушхона намеканад, ман њам мижа назада 

чашмонамро ба он дари умед дўхтам  [С. Айнї, Ёддоштњо, 2, с. 323]. 

Тањлили хусусиятњои семантикиву грамматикии ВФФ ва таѓйирёбии 

љойи љузъњои онњо нишон дод, ки: 

1. ВФФ як маънои яклухти ба њам наздикро ифода мекунанд, аммо 

аз нигоњи доираи истеъмол, дараљаи истеъмол, обуранги њиссї, услубї, 

замон ва мањал тафовут доранд. Вазифаи нањвии онњо вобаста ба мавќеи 

љойгиршавї ва шакли ифода муќаррар мегардад.    

2. ВФФ дорои семантикаи махсус мебошанд. Маъноњои 

фразеологиро  ба сирф мафњумї, мафњумии образнок ва образнок људо 

мекунанд. Дар як ќисм ВФ маънои мафњумї вуљуд дошта бошад, дар 

ќисми бештари онњо як дараља образнокї низ мушоњида мегардад. Дар 

як гурўњи ВФ мафњум вуљуд надорад, дар онњо танњо образ мављуд аст. 

Дар ВФФ асосан маънои мафњумии образнок ифода ёфтааст, маънои 

мафњумї камтар, образнок умуман мушоњида намешавад. Агар дар 

калима маънои мафњумї асосї бошад, дар ВФ вазни маънои эњсосотї 

зиёд аст. 

3. Сохтори грамматикии ВФФ низ аз табиати худи онњо бармеояд. 

Бояд дар назар дошт, ки дар сохтори грамматикии ВФ нуќсони ночизе 

роњ ёфта бошад, хилофи меъёри забони адабї буда, боиси бањси илмї 

мегардад. ВФФ чї гуна муносибати маъноиро дар чумла зоњир накунанд 

њам, вобаста ба мавќеи худ дар љумла ин ё он вазифаи нањвиро адо 

мекунанд. 

Маълум гардид, ки муносибати маъноии предикативї, пеш аз њама, 

бо шаклњои тасрифии феъл ифода мегардад. ВФФ аз дигар њиссањои нутќ 

бо њамин хусусияти грамматикии худ фарќ мекунад. Муносибати 

предикативї дар ҷумла он аст, ки калимањои маънодор ва таркибњо ба 

вазифаи хабар омада, амал, њолат ва ё аломати дар калима ё таркиб 
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ифодаёфтаро ба воќеъшавии амалу њолат ва аломат ва тасдиќ ё инкорї 

далолат мекунад. Њамин маънои грамматикї дар ҷумла зимни 

категорияњои сиға, модалият, замон ва шакли феълњои тасрифии ба 

вазифаи хабаромада ифода мегардад. ВФФ, пеш аз њама, бо њамин 

аломатњои барҷастаи грамматикии худ аз навъњои дигари ВФ фарќ 

мекунад. 

4. Таѓйир ёфтани тартиби муайяни љойи љузъњои ВФФ ба нуќсон 

пайдо кардани ќолаби солим ва ё аз байн рафтани онњо оварда 

мерасонад. Бояд ќайд кард, ки вазифаи нањвии ВФФ бояд аз рўйи ќолаби 

солими он муайян карда шавад, зеро таѓйири як љузъ низ боиси хулосаи 

носањењ баровардани муњаќќиќон мегардад. 

Дар маводи адабиёти бадеї, ки аксаран ќолабњои солими ВФФ кор 

фармуда шудаанд, сарфи назар аз услуби фардии адибон, таѓйир ёфтани 

љойи љузъњои фразеологизмњо на њамеша боиси дигар шудани вазифаи 

нањвии онњо мегардад.       
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БОБИ II. ВАЗИФАЊОИ НАЊВИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ 

ФЕЪЛЇ 

Дар луѓати терминњои забоншиносии русї «Словарь-справочник 

лингвистических терминов»-и Д. Э. Розентал ва М. А. Теленкова 

навишта шудааст: «Воњидњои фразеологї воњидњои аз ҷињати лексикї 

ҷудонашаванда, устувор, аз лињози таркиб ё сохт бутун, аз ваљњи маъно 

дар шакли тайёр мављудбудаи забон мебошанд» [ниг.:Фозилов 1963; 416].  

Маънои фразеологии феноменњо  нињоят душвор ва онро мо набояд 

њамчун сохтори механикии ќисматњои он њисоб намоем. Маънои 

воњидњои фразеологї ин ягона, яклухт, ҷамъбасткунанда ва пуртаъсир 

мебошад [Фомина 1983; 25]. 

Забоншиноси маъруф Н. Маъсумї дар асараш – «Очеркњо оид ба 

инкишофи забони адабии тоҷик», ки ба тањќиќи забон ва услуби яке аз 

бењтарин асарњои С.Айнї «Марги судхӯр» бахшида шудааст, дар бобати  

ВФ ва хусусиятњои услубии онњо дар фасли «Идиоматика ва 

фразеология» мулоњизаронї намудааст. Дар ин асар дар бораи 

вазифањои нањвии ВФ чизе гуфта нашуда бошад њам, Н. Маъсумї дар 

бораи сохтори онњо чунин навиштааст: «Як гурӯњ таъбирњо ба шакли 

феълњои мураккаб (феълњои таркибї дар назар дошта шудааст – Н. 

Маъсумї) кор фармуда мешаванд. Онњо аслан ба гурӯњи феълњои 

мураккаб дохил шаванд њам, ба воситаи тобиши маъноии як андоза 

маҷозии худ хусусияти идиоматикї пайдо мекунанд. Азбаски тобеияти 

њиссаи исмї ва феълии ин шаклњо нисбатан устувор аст, одатан чунин 

таркибњоро якҷоя ба њисоб мегиранд ва онњо дар нутќ аз ҷумлаи 

иборањои характернок ба шумор мераванд. Фарќи шаклии онњо аз 

феълњои мураккаби номї (феълњои таркибии номї дар назар аст – 

Н.Маъсумї) аз ин иборат аст, ки дар нутќ аксарияташонро таркибан аз 

њам ҷудо кардан мумкин аст...: чашм дӯхтан: чашми ӯро хато карда ба 

вай чашм дӯхтам [С. Айнї. Марги судхӯр, с. 82]; димоѓ сӯхтан: Димоѓи 
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њамаи ањли давра аз ин мењмони нохондаи дилбеҷокунанда сӯхта буд [С. 

Айнї. Марги судхӯр, с.108]» [Маъсумї 1954; 188-189]. 

 Ҷолиби таваҷҷуњ аст, ки муаллиф аз ќабили назар дӯхтан, чашм 

кандан, чашм андохтан, туњмат боридан, гӯш тофтан, хуш омадан 

намунањое меоварад, ки ВФФ буда, як ќисми онњо, аз ќабили назар 

дӯхтан, чашм кандан, чашм андохтан дар ќолаби ибораи феълї ва њиссаи 

дигар ба мисли димоѓ сӯхт, туњмат борид, хуш омад дар ќолаби ҷумлаи 

содаи дутаркиба воќеъ гардидааст. Ин ВФФ хоњ ибора бошанд, хоњ 

ҷумла, њамчун воњиди предикативии забон як вазифаи нањвї – хабари 

таркибиро адо кардаанд. 

 Муаллифи асар ин нуктаро низ хотирнишон мекунад: «Иборањое 

њам њастанд, ки бо устувории таркиби худ аз гурӯњи ифодањои боло фарќ 

мекунанд. Онњо иборањои таркибан ҷудонашавандаи халќї мебошанд»... 

Масалан, таъбири мурч хӯрдан дар истилоњи Бухоро «фиреб хӯрдан» аст. 

Истеъмоли ин ибора дар асари С.Айнї бо калимаи «мурч» ва ифодаи 

мурч харидан вобаста шуда меояд: Ман мурч нахарида мурч хӯрда будам 

[С.Айнї. Марги судхӯр, С. 89] [Маъсумї 1954: 189-190]. Маълум аст, ки 

чунин ВФФ хусусияти рехтагї доранд ва ба њиссањо ҷудо намешаванд, 

дар таркиби ҷумла яклухт ба вазифаи хабар меоянд. 

 Омӯзиши мавзуи воњидњои фразеологии забони тоҷикї мисли 

забонњои дигар аз нимањои асри гузашта оғоз ёфтааст, бинобар ин доир 

ба баъзе пањлуњои фразеологизмњо, аз ҷумла, вазифањои нањвии 

иборањои рехтаи забони тоҷикї дар китобњои дарсии нимаи дуюми асри 

гузашта маълумоти парокандаро пайдо кардан мумкин аст. Масалан, 

дар фасли њолшарњкунандаи китоби дарсии мактабњои олї «Забони 

адабии њозираи тоҷик» бо ВФ ифода ёфтани њоли тарзи амал, монандї 

ва замон зикр ёфта, чунин намунањо оварда шудаанд: Аз экран сари 

писараке намоён мешуд, ки њама тан гӯшу њуш гардида дањонаш боз 

мондааст [Ф. Муњаммадиев, Палатаи кунҷакї, с. 89]; Мирюсуф бетоќат 
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шуда мурғи посӯхта барин ба чањор тараф медавид [А. Дењотї, Куллиёт, 

с.168]; ...дар як мижазанї нопайдо мешавад [Р. Ҷалил, Шикасти 

тилисмот, с.59]. 

Дар мисоли аввал ибораи рехтаи сифати феълии њама тан гӯшу њуш 

гардида ба вазифаи њоли тарз, фразеологизмњои мурѓи посўхта барин ба 

вазифаи њоли монандї ва дар як мижазанї ба вазифаи њоли замон бо 

тобиши маъноии миќдор омадааст.   

Дар он марњалаи омӯзиши вазифањои нањвии ВФ дар баъзе 

дастурњои таълимї ќайду ишорањои ҷудогона ба назар мерасанд. Аз 

ҷумла, дар дастури таълимии «Маҷмӯаи машќњои синтаксиси забони 

тоҷикї» њам чунин намуна оварда шудааст: Абрњои тира тарлак-парлак 

шуда ба њар тараф давутоз мекарданд [Њ.Карим, с.59]. Дар ин ҷумла 

таркиби фразеологии тарлак-парлак шуда ба вазифаи њоли тарзи амал 

омадааст. 

 Дар асари илмии Б. Камолиддинов «Забон ва услуби Њаким 

Карим» низ чунин ишора мушоњида мешавад: «Дар ҷумлањои мураккаби 

пайваст, ки амалу њолати хабари ҷумлањои содаи онњо як аст ва ё аз рӯйи 

маъно ба њам наздиканд, ихтисори хабар ин тарз рӯй медињад: ...Хабар 

дар охири ҷумлаи якум меояд... Дар ин маврид иборањои фразеологї њам 

ба вазифаи хабари ҷумла омада метавонанд: Њама ғами худро мехӯранд, 

ту ѓами дигаронро, – гуфт зан» [Камолиддинов 1967; 131-132]. 

Дар грамматикаи илмии академии забони адабии њозираи тоҷикї 

низ маълумоти мухтасаре доир ба вазифањои нањвии ВФ, аз ҷумла, ба 

вазифаи сараъзо ва баъзе аъзоњои пайрав омадани онњо, дар банди 

(параграфи) 967 зикр ёфтааст: «Воњидњои фразеологие, ки дар љумла ба 

вазифаи хабар меоянд, низ ба гурӯњи хабарњои  сода дохил мешаванд» 

[Грамматика 1963; 120]. 

Забоншинос М. Ф. Исматуллоев дар ќисми дуюми асараш 

«Очеркњои грамматикї оид ба њолшарњкунандањо дар забони адабии 
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њозираи тоҷик» доир ба ифодаи њоли тарзи амали тариќа бо ВФ 

навиштааст: «Њоли тарзи амали тариќа бо як гурӯњи калони таркибу 

иборањои рехта ифода мешавад, ки аъзои тафсилии ҷумла ба њисоб 

гирифта мешаванд. Таркибу иборањои рехтаи бо роњи такрори калимањо 

ташкилёфта чун зарфи тарзи амали таркибї ба шумор мераванд» 

[Исматуллоев 1986; 40].  

Дар васоити таълими забоншинос М.Норматов низ бо иборањои 

фразеологї ифода ёфтани њоли тарзи амал зикр ёфта, чанд намуна 

оварда мешавад: Одамон дандон ба дандон монда ба хунукї тоќат 

мекарданд [К.Мирзоев, с.365]; Фазилатбибии оќила майна об карда 

тадбири шоири ошиќро меҷуст [Ю.Акобиров, с.157] [Норматов 2011; 

107]. Дар ин мисолњо воњидњои фразеологии феълии дандон ба дандон 

монда ва майна об карда дар шакли ибораи сифати феълї омада, чї тарз 

воќеъ гардидани њолати таркиби хабари ҷумларо шарњ додаанд.  

 Дар монографияи Ю.А.Рубинчик «Основы фразеологии 

персидского языка» [1981] ва монографияи Њ.Маҷидов 

«Фразеологическая система современного таджикского литературного 

языка» [2006] воњидњои фразеологї ба гурӯњњои номию феълї тасниф 

гардида, аз лињози сохтори нањвї дар рисолаи Ю.А.Рубинчик ба ду навъ: 

дар ќолаби ибора ва ҷумла, дар рисолаи Њ. Маҷидов ба се навъ: дар 

ќолаби ҷумла, ибора ва таркибњои ҷуфт ифода ёфтани воњидњои 

фразеологии забонњои форсию тоҷикї мушоњида мешавад.  

Вазифањои нањвии воњидњои фразеологии забони тоҷикї як дараҷа 

омўхта шудааст. Дар боби дуюми рисолаи номзадии дотсент Њ. Ҷалилов 

«Хусусияти сохторию семантикї ва синтаксисии воњидњои фразеологї 

дар забони адабии муосири тоҷик» вазифањои синтаксисии воњидњои 

фразеологї баррасї шудааст [Љалилов 1976]. Боби дуюми дастур 

«Вазифаи синтаксисии воњидњои фразеологї» [Маќсудов 1976; 38-63] ба 

мавзуи ба вазифаи мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва 
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хелњои гуногуни њол омадани воњидњои фразеологии номию феълї 

бахшида шудааст. Ин боби дастури таълимї фаслњои «Ифодаи хабар бо 

фразеологизмњои шаклан сифати феълї» (Шавњар дилсоф, хушфеъл ва ду 

кас маъќул мекардагї); «Ифодаи хабар бо воњидњои фразеологии исмї» 

(Вай дасти рости падар аст); «Ифодаи хабар бо воњидњои фразеологии 

сифатї» (Дар њаќиќат, устод Муродалї офтоби сари кӯњанд); «Ифодаи 

хабар бо воњидњои фразеологии зарфї»-ро дар бар мегирад (Аввалаш ин, 

ки муздаш аз гов ѓадуд)» [Маќсудов 1976: 36].... «Ё ки аз рафиќонаш ягон 

камї дорам?» гуфтанаш гапи будагї (Ҷ. Икромї). Ифодаи хабар бо 

воњидњои фразеологї: Дар ин миён Шубњабоев раиси собиќро аз сӯрохии 

сӯзан мегузаронад; Бояд ќайд намуд, ки меъёр ё принсипи ба навъњо ҷудо 

кардани воњидњои фразеологї гуногун аст. Дар гурӯњи аввал сохтори 

нањвии воњиди фразеологї ба назар гирифта шудааст: шаклан сифати 

феълї: ду кас маъќул мекардагї.  

Дар гурӯњњои фразеологизмњои исмї, сифатї ва зарфї, меъёри 

семантикї, яъне, ба кадом маъно далолат намудани воњиди фразеологї 

ба назар гирифта шудааст: офтоби сари кӯњ – пир, аз гов ғадуд – кам. Ба 

фикри мо, воњиди фразеологї хоњ дар шакли ибораи сифати феълї омада 

бошад (ба ду кас маъќул мешудагї), хоњ дар шакли ибораи исмї, ба 

маънои аломати шахс ё ашё далолат мекунад (офтоби сари кӯњ), бинобар 

ин онњоро воњидњои фразеологии сифатї шуморидан лозим аст. 

Дар монографияи забоншинос Б. Камолиддинов «Муродифоти  

нањвї дар забони адабии муосири тоҷик» (Синонимия субстантивных 

словосочетаний и простых предложений) ќайдњои ҷудогонаи илмї ба 

назар мерасанд, ки ба вазифањои нањвии воњидњои фразеологї 

алоќамандї доранд. Чунончи, дар фасли «Отражение в синонимических 

рядах соотношения глубинных и поверхностных структур предложения» 

намунаи зерин оварда шудааст: Аз ин њол мӯйсафед бисёр ба танг омад / 

Ин њол мўйсафедро бисёр ба танг овард [Камолиддинов 2012; 192-193]. 
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Дар ин ду тарзи ифодаи як мазмуни ҷумла хабарњои бо воњиди 

фразеологї ифодаёфта аз лињози шакли грамматикї аз њамдигар фарќ 

мекунанд: Мўйсафед... ба танг омад / Мўйсафедро... ба танг овард. Дар 

воњиди фразеологии ба танг омадан феъли омадан амали мондаро, вале 

дар фразеологизми ба танг овардан феъли овардан амали гузарандаро 

ифода мекунанд. Маълум мешавад, ки ҷузъи феълии хабари ҷумла 

вобаста ба талаботи мундариҷаи матн шакли грамматикии худро тағйир 

медодааст. 

Муњаќќиќ С. Сабзаев дар аввали маќолааш – «Дар бораи як вазифаи 

синтаксисии иборањои фразеологї», ки ба вазифаи нањвии ВФФ бахшида 

шудааст [Сабзаев 1969; 24], навиштааст: «Дар вазифаи хабар, асосан, 

иборањои фразеологии феълї ва гоњо номї истеъмол мегарданд. 

Иборањои фразеологии феълї монанди феълњои таркибї дар ҷумла 

хабари таркибї мешаванд. Чи аз рӯйи шакл ва чи аз ҷињати вазифаи 

синтаксисї онњо ба феълњои таркибї айният доранд. Иборањои 

фразеологии феълиро дар њолати хабар шуданашон ба ду гурӯњ ҷудо 

намудан мумкин аст: а) Иборањои феълии фразеологие, ки бо феълњои 

ёридињандаи будан, шудан сурат ёфтаанд... б) Иборањои феълии 

фразеологие, ки аз ҷињати сохт таркибан феълианд, дар ҷумла ба 

вазифаи хабари таркибии феълї меоянд» [Сабзаев 1969: 28].  

Муаллиф ба гурӯњи аввал чунин намуна овардааст: Аз ишќу 

муњаббати Хосият бача кабоб шуд [Каримов 1982: 150]. Ба гурӯњи дуюм 

чунин намуна овардааст: Дарди ишќи ӯ маро кабоб кард [Каримов 1982:  

120]. Дар ҷумлаи якум муаллифи маќола ба ҷойи “иборањои рехта” 

истилоњи “иборањои фразеологї”-ро ба кор бурдааст, дар ҷумлаи дуюм, 

дар њар ду намунаи овардаи ӯ кабоб шуд ва кабоб кард феълњои таркибии 

номї буда, ба маънои маҷозї кор фармуда шудаанд ва ба назари мо, 

чунин феълњои таркибиро “ибораи фразеологии феълї” шуморидан 

мумкин нест. Аммо таркибњои обу адо кард ва обу адо шудро воњидњои 
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фразеологии феълии дар ќолаби таркиб ифодаёфта мешуморанд. 

Чунин андешаи забоншинос дуруст аст, ки «феълҳои таркибӣ аз ду 

ва баъзан аз се ҷузъ зиёд шуда наметавонанд. Таркиби ибораҳои 

фарзеологии феълӣ ба вазифаи хабар омада бошад, аз се ва зиёда ҷузъҳо 

иборат шуда метавонад: Дар Ленинобод ба масъалаи ободонӣ, ана, 

ҳамин хел аз паси панҷа нигоҳ мекунанд» [Сабзаев 1975:  24-25]. 

Масъалаи дигаре, ки диққати ҳар таҳқиқгари воҳидҳои 

фразеологиро ба худ ҷалб мекунад, ин аст, ки ВФФ дар таркиби худ 

унсурҳои луғавии озод (ғайрифразеологӣ) дошта бошанд, дар сурати ба 

вазифаи ягон аъзои ҷумла омадани онҳо чӣ бояд кард? Дар ин бобат 

назари муаллифи мақола чунин аст: Дар таҳлили синтаксисии ибораҳои 

фразеологии хабаршуда, ки ҷузъи номиашон муайянкунанда 

нагирифтаанд, шубҳае буда наметавонад. Лекин, ҳамин ки ҷузъҳои номӣ 

муайянкунанда гиранд, баъзан дар таҳлил ба миён омадани душворӣ ва 

нодурустфаҳмиҳо аз эҳтимол дур нест. Дар ҷумла чунин ибораҳоро 

яклухт хабар шуморидан дуруст аст, зеро ки ин муайянкунандаҳо 

мантиқан ба ибора дохил шуда, қисми таркибии он гардидаанд ва бо 

афтида мондани онҳо ибораҳои фразеологӣ барҳам мехӯранд: Ин ҳолати 

маъюсии духтар дили капитанро реш-реш кард  [Талбакова 1978; 25]. 

 Ин андеша начандон қобили қабул аст, зеро дар ҳама воҳидҳои 

фразеологӣ барои алоқаи маъноӣ ва грамматикӣ бо ҷузъи озод имконоти 

васл шудан боқӣ гузошта мешавад. Чунончи, ВФ-ии дарди сар шудан ба 

маънои кас ё чизи нодаркор ду имкони алоқаи грамматикӣ бо ҷузъи 

озоди ҷумла боқӣ мемонад: яке пешоянди барои: барои касе дарди сар 

шудан (будан) дигаре бандаки изофӣ: дарди сари касе шудан (будан). Дар 

ин сурат зикри ба кӣ дарди сар шудан (будан) ва дарди сари кӣ шудан 

(будан) ҳатмист: Аммо чӣ илоҷ? Сабр мекунам, чун худам барои ҳама 

дарди сарам; Арӯсаки бечора пойи пиёда ба хонаи бародараш рафт. 

Янгааш рӯйирост гуфт, ки дар духтарият дарди сари мо будӣ, бас. Акнун 
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хонаи бародари хурдият рав [Чархи гардун, №4, 27. 01. 2018, с. 3]. Дар ин 

маврид ҳатто бандакҷонишинҳои шахсӣ-соҳибӣ ҳам ба савол эҳтиёҷ 

пайдо мекунанд, чунки байни ҷузъҳои озод ва рехта (фразеологӣ) алоқаи 

маъноӣ ва грамматикии воқеӣ (реалӣ) вуҷуд дорад: дарди сари мо будӣ / 

дарди сарамон будӣ. 

 Чи тавре ки дар муќаддима ќайд гардид, тањќиќи масъалањои 

мухталифи фразеологияи тољик бо номи забоншинос Њ. Маљидов 

иртиботи ќавї дорад. Муњаќќиќ сараввал дар як силсила маќолањояш ва  

баъдан асарњои бунёдиаш «Фразеологияи забони њозираи тоҷик» [1982] 

ва «Фразеологическая система современного таджикского литературного 

языка» [2006] назарияи фразеологияи тољикро љамъбаст намудааст. Дар 

заминаи омўзиши ин осори илмї муайян намудани вазифањои нањвии 

хелњои гуногуни фразеологизмњо дар алоќамандї бо тањќиќи сохтори 

нањвии худи воњидњои фразеологї, роњњои ифодаи аъзоњои ҷумла бо 

воњидњои фразеологии номию феълї имконпазир мегардад. Бинобар ин 

дар ҷараёни тањияи тањќиќоти илмиамон мо бештар ба асарњои илмии 

мазкур такя намудем. 

Муњаќќиќ Р. Саидов тамоми зебоиву нафосати забони назми 

мардумиро омўхта, матлаби хешро дар таълифоташ – «Фразеологияи 

назми халќии тоҷик» чунин нигоштааст: «Мо кӯшиш намудем, кори 

тањќиќотии худро махсус ба тањлили фразеологияи назми халќї, ки аз 

таркибњо, иборањо ва ҷумлањои фразеологї иборатанд, бахшем» [Саидов 

1995; 14]. 

Дар тањќиќоти Б. Мањкамова «Хусусиятњои семантикию услубии 

воњидњои фразеологї дар назми Лоиќ Шералї» боби дуюм ба 

масъалањои услубии воњидњои фразеологї бахшида шуда, воњидњои 

халќии гуфтугӯйии ашъори Лоиќ тасниф ва тањлил карда шудаанд 

[Мањкамова 2006; 12]. 
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Дар баъзе тањќиќоте, ки дар солњои охир ба дифоъ расиданд, 

масъалањои умдаи забони гуфтугӯйї мавриди омӯзиш ќарор гирифтаанд. 

Дар тањќиќоти М. Неъматова бо номи «Воњидњои халќии гуфтугӯйї дар 

назми асри ХХ» дар се боб дар бораи воњидњои луғавї, воњидњои 

фразеологї ва воњидњои грамматикии халќии гуфтугӯйии назми тоҷик 

дар мисоли намояндагони бузурги адабиёти муосири тоҷик устод С. 

Айнї, М. Турсунзода ва Лоиќ Шералї сухан меравад [Неъматова 2010; 

11]. 

Дар рисолаи номзадии М.М. Раҷапова бо номи «Структурно-

семантические особенности коммуникативных фразеологическых единиц 

в таджикском и английском языках» ВФ-ро аз рӯйи сохт ва маънояшон, 

ки бо њамдигар алоќаманд њастанд, дар муќоисаи забонњои тоҷикї ва 

англисї нишон додааст [Раљапова 2010: 26] 

Хулоса, чи дар бобати сохтори маъноию грамматикї, чи аз лињози 

дараҷаи тањќиќи вазифањои нањвии ВФ мулоњизањои олимон гуногун аст. 

Ҷанбањои назариявию амалии ВФ, умуман ва хусусан ВФФ талаб 

мекунад, ки вазифањои нањвии онњо мукаммал омӯхта шаванд. 

Љузъи асосии таркиб, ибора ва ҷумлањои рехта бо шаклњои 

тасрифии феъл ифода ёфта бошад, ВФФ хусусияти предикативї пайдо 

намуда, дар таркиби ҷумла њамеша ба вазифаи хабари феълї меояд. 

Ҷузъи асосии ВФ бо шаклњои тасрифнашавандаи феъл ифода ёфта 

бошад, ВФФ ба вазифаи аъзоњои гуногуни ҷумла омада метавонад. Аз 

ин ҷост, ки вазифаи нањвии ВФФ ба шакли грамматикии ҷузъи бунёдии 

онњо вобастагї дорад. Љузъи асосии таркибу иборањои фразеологии 

феълиро аксар шаклњои тасрифшавандаи феъл ташкил медињад. Чунин 

таркибу иборањои рехта дар ҷумла њамеша ба вазифаи хабари феълї 

меоянд. «Дар ҷумла бештар воњидњои фразеологии феълї ба вазифаи 

хабар меоянд, зеро миќдори зиёди онњо њамчун феъл амалу њаракатро 

ифода менамоянд... Воњидњои фразеологии феълї асосан њамчун 
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хабарњои номї сурат меёбанд, чунки онњо бештар њолат ва ё аломати 

мубтадоро ифода мекунанд. Њатто фразеологизмњои дар шакли пурраи 

феълиомада њам, ба аломати мубтадо ишора мекунанд. Маълум 

мешавад, ки онњо мањз барои шарњу эзоњ ва равшан кардани предмети 

фикр хизмат мекардаанд [Маджидов 1986; 42-43]. 

 Њамин хусусияти ВФФ-ро дар назар дошта, њангоми муайян 

намудани вазифањои нањвии онњо зарурате пеш меояд, ки аз рӯйи шакли 

грамматикии ҷузъи бунёдии ВФФ аввал таркиб, ибора ва ҷумлањои рехта 

тањлилу тањќиќ мешаванд, ки ҷузъи асосии онњо бо шаклњои тасрифии 

феъл ифода ёфтаанд. 

2.1. Вазифањои нањвии таркибњои фразеологии феълї 

Чунонки дар боби аввал ишора кардем, ВФ дар ќолаби таркиб, 

ибора, ҷумлањои  сода ва мураккаб шакл мегиранд. Масалан, дар 

«Фарњанги иборањои рехта» [Фозилов 1963; 15] бо калимаи аќл ҷунин 

намунањо оварда шудаанд: Дар тасвирњо муболиғањои аз аќл берунро 

бисёр кор мефармояд [С.Айнї, с.147]; Магар аќлашро хӯрдааст? [Њ. 

Карим, с.58]; Инњо нодонанд, аќлашон ба чизе намерасад... [С.Айнї, с.59]; 

Ман хато кардам, Нодира, аќлам кўтоњї кард [С.Улуғзода, с.61]. 

Дар мисоли аввал аз аќл берун ибораи фразеологии сифатї буда, дар 

ќолаби ибораи зарфии алоќаи вобастагии пешояндї сохта шудааст. Ин 

ибора дар таркиби ҷумла ба вазифаи муайянкунандаи изофии 

ифодакунандаи аломат омадааст. Дар мисоли дигар ВФФ-и аќлро хўрдан 

ибораи феълии алоќаи вобастагии пасояндї буда, дар ҷумлаи  содаи 

саволї ба вазифаи хабари феълї омадааст. 

Дар мисолњои охир воњидњои фразеологии аќл намерасад ва аќл 

кўтоњї кард сохти ҷумлаи  содаи дутаркиба доранд ва яклухт ба вазифаи 

хабари ҷумла омадаанд. Дар ҷумлаи «Инњо... аќлашон намерасад» ва 

«Ман...аќлам кўтоњї кард» бандакҷонишинњои -ашон ва -ам илова бар 
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маънои соњибият чун воситаи грамматикии алоќаи мувофиќати хабар бо 

мубтадо хизмат кардаанд.  

 Тањќиќгарони нањви забони тољикї дар асару маќолањои илмиашон ќайд 

кардаанд, ки воњидњои фразеологї дар ќолаби таркиб, ибора, љумлаи  сода ва 

љумлаи мураккаб ифода ёфта, аз сабаби рехтагии таркиб мисли калимаю 

таркибњои муќаррарии забони тоҷикї ба вазифаи яке аз аъзоњои ҷумлаи  сода 

меоянд. Ё ин ки ВФФ-и сару бар шудан дар шакли таркиб сохта шуда, ба чунин 

вазифањои нањвї омадааст:  

 Ба вазифаи хабари ҷумла: Ту ба њамаи сахтињо мардвор тоќат карда ба 

бачагон сару бар шудї [Р.Ҷалил, Њикояњо, с.31]; Њамсояи дасти ростатро гӯй, 

зудтар омада, сару бар шавад [С.Ғанї, Магнитофон, с. 69]. 

 Ба вазифаи њоли тарзи амал: Аз падару модар хурдакак монд. Сару бар шуда  

калон  кардам  [Р. Ҷалил, Њикояњо,  с. 32]. 

 Дар заминаи ВФФ-и сару бар шудан ба маънои њимоякунанда, парастор 

калимаи мураккаби “сарубаршаванда”  сохта шудааст: Вай бечора њам ба ғайр аз 

шумо дигар сарубаршаванда надорад [Л. Саид, Пеш аз субњ, с. 33] [Мањкамова  

2006: 31-33]. Чунин калимањои мураккаб низ ба маънои соњиби амали ВФФ-и сару 

бар кардан ба вазифаи мубтадо, пуркунанда, муайянкунандаи соњибї ва хабари 

номии ҷумла омада метавонанд. 

 Дар ду мисоли аввал ВФФ дар шакли замони гузаштаи сиғаи хабарї (сару 

бар шудї) ва замони њозира-ояндаи сиғаи шартї-хоњишмандї (сару бар шавад) ба 

вазифаи хабар, дар мисоли сеюм дар шакли кӯтоњи замони гузаштаи сифати 

феълї (сару бар шуда) ба вазифаи њоли тарзи амал омадааст.  

 Маълум мешавад, ки воњидњои фразеологии феълї дар шаклњои 

тасрифї њамеша хусусияти предикативї зоњир намуда, вазифаи хабарро 

ва дар шакли ғайритасрифї (асосан масдар ва сифати феълї) омада, 

бештар вазифањои аъзои пайрави ҷумларо адо мекунанд. 

Дар дастури таълимии «Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифаи 

синтаксисии онњо» [Маќсудов... 1976] дар бораи сохтори нањвии 
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воњидњои фразеологї (ибора, ҷумлаи сода, ҷумлаи мураккаб) маълумоте 

оварда нашудааст, њол он ки пеш аз вазифаи нањвии воњидњои 

фразеологиро муайян кардан, бояд сохтори нањвии онњо нишон дода 

шавад. Ин масъала дар асари пурмуњтавои тањќиќгари воњидњои 

фразеологии забони тоҷикї Њ. Маҷидов «Воњидњои фразеологии забони 

адабии њозираи тоҷик» муфассал шарњ ёфтааст [Маджидов 2006: 158]. 

Муаллиф боби панҷуми асарашро ба таркибњои фразеологї 

(фразеологические сочетания) бахшида, онњоро ба се гурӯњ ҷудо 

кардааст: «копулятивные фразеологические сочетания» (таркибњои 

рехтаи фразеологї), «тавтологические фразеологические сочетания» 

(таркибњои такрори фразеологї) ва «предложные фразеологические 

сочетания» (таркибњои пешояндии фразеологї). Ба ҷузъ хусусиятњои 

рехтагї яклухт ифода кардани маъно ба мисли ибора ва ҷумлаи 

фразеологї ҷузъи асосї ё бунёдии сохторї надорад, ки ҷузъи дигар ба он 

тобеъ шуда бошад [Маджидов 2006; 283]. Ба гурўњи аввал намунањои 

шакку шубња, тару тоза, рафту омад, гаштаю баргашта [Маджидов 

2006;  290], ба гурӯњи дуюм касу нокас, гап-гап, омад-омад, њазор-њазор, љо 

ба љо [Маджидов 2006; 322] ва ба гурӯњи сеюм ба сад маќом, ба њар њол, бе 

чуну чаро, дар айни њол, ба њадди имкон ва ғайра [Маджидов 2006; 336] 

оварда шудаанд. Аммо муаллифи асар зикр накардааст, ки таркибњои 

рехтаи копулятивї бо феълњои ёвар ба тариќи рафту омад кардан, 

тохту тоз кардан, таку рў намудан, титу пит кардан ва ғайра кор 

фармуда шуда бошад, онњоро таркибњои рехтаи фразеологї номем, ё 

иборањои рехтаи фразеологї: Вале њанўз њам дастањои ғоратгаронаи 

босмачиён дар ќишлоќњои Тоҷикистон тохту тоз карда мегаштанд [А. 

Саид, Пеш аз субњ, с.52]; Аввалњо ҷангалбони куњансолро ғарќшуда 

пиндошта, дарёро хуб “таку рў” намуданд [Ф.Муњаммадиев, Тири 

хокхӯрда, с.56]; Аз ин сир огоњ шуданд ва фиребхалтаи ӯро титу пит 

карда як акти бамаънї тартиб доданд [Хорпуштак, №5, 31.06.1982, с.4]; 
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Муносибатњои синфї тезу тунд шуданд [Шарќи сурх, № 2, 12.05.1983, 

с.1].  

Чунин таркибњо бо феъли ёвари «кардан (намудан)» феъли таркибии 

гузаранда ва бо феъли ёвари шудан (гардидан) феъли таркибии монда 

сохтаанд: Аскарони сурх ба ёрии мо расида омаданду мо њам яроќ 

гирифта, ба ҷанг даромадем ва босмачиёнро хоку туроб кардем [Р.Ҷалил, 

Њикояњо, с.163]; Душмани баттол хонаи ороми моро ноором карда, хоку 

туроб гардид [Ф.Ниёзї, Вафо, с.164]. 

Ба фикри мо, чунин ифодањоро таркибњои рехтаи фразеологї 

шуморидан лозим аст, зеро пайвастањои тохту тоз, таку рў, титу пит 

ва тезу тунд бо вуҷуди аз ду калима таркиб ёфтанашон як ҷузъи бунёдї 

ба шумор мераванд ва онњо ба калимањои мураккаб хеле наздиканд. 

Азбаски чунин таркибњоро ба навъњои номию феълї људо кардан 

мушкил аст, мо ќарор додем, ки ба тањќиќоти илмии Њ. Маљидов такя 

намуда, вазифањои нањвии воњидњои фразеологии феълиро аз лињози 

сохтори нањвиашон ба иборањои фразеологии феълї ва љумлањои 

фразеологии феълї људо намуда, алоњида-алоњида тањлилу тањќиќ 

намоем. 

 Чунонки ишора кардем, таркибњои њаммаъно, муќобилмаъно ва 

гуногунмаъно, ки ба њиссањои гуногуни нутќ тааллуќ дошта, хусусияти 

рехтагї пайдо намудаанд, дар ҷумла ба вазифањои гуногуни нањвї 

меоянд. Бештар њиссањои номии нутќ, хусусан, исму сифат хусусияти 

рехтагї пайдо мекунанд. Аз маводи гирдовардаи мо маълум мешавад, ки 

як миќдор таркибњои рехтаи феълї њам дар ҷумла ба вазифањои гуногуни 

нањвї ба кор бурда шудаанд. Мисол: Дар ин миён воќеае рўй дод, ки 

њарчанд ба сабаби ин воќеа Ќаротегин зеру забар шуд, ба Одина роњи 

гурез омода гардид [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.198]. Дар ин мисол таркиби 

рехтаи муќобилмаънои зеру забар бо феъли ёвари шудан феъли таркибии 

рехтаи зеру забар шуд сохтааст. Аломатњои рехтагии зеру забар 

чунинанд: 1) калимањои зер ва забар муносибати маъноии хилофи 
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њамдигар доранд; 2) аз рӯйи ќоидаи маъмули таркибсозї калимаи 

якњиљоии «зер» дар аввал ва калимаи дуњиҷоии «забар» дар ҷойи дуюм 

омадааст; 3) љузъњои таркиб бо пайвандаки пайвасти пайињами «-у» бо 

њам васл шудаанд; 4) њар ду калима бо њамсадои «з» сар шудаанд, ки 

санъати лафзї (аллитератсия) буда, боиси осонгўйї ва гўшнавозии 

таркиби зеру забар гардидааст. 

 Дар ташаккул ёфтани чунин таркибњои рехта феълњои шудан ва 

кардан бо маънои амалњои фоилу мафъул ба кор бурда мешаванд. 

Одатан ба ҷойи феълњои ёвари «кардан» ва «шудан» дар таркиби ВФ 

муродифњои онњо – «намудан» ва «гардидан» истифода намешаванд. Як 

намуна бо феъли ёвари «кардан»: ...ба як хонаи пастаки мартуб... 15-20 

нафар як љо хобу хез мекарданд [С. Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.218]. Дар ин 

љумла таркиби муќобилмаънои хобу хез бо ёрии феъли ёвари «кардан» 

феъли таркибии номии рехтаи хобу хез кардан сохтааст. 

 Дар њар ду мисоли боло таркибњои рехтаи феълии зеру забар шуд ва 

хобу хез мекарданд ба вазифаи хабар омада, њама хусусиятњои 

грамматикии хабарро ифода мекунанд. Аз ин љињат таркибњои 

фразеологии феълї аз хабарњои феълии муќаррарї (ғайрифразеологї) 

тафовут надоранд. Њангоме ки чунин таркибњои рехтаи феълї ба 

вазифаи хабар меоянд, хусусияти яклухт шакл гирифтан зоњир мекунанд, 

бинобар ин дар мисолњои боло таркибњои зеру забар шуд ва хобу хез 

мекардандро хабарњои чида шуморидан мумкин нест. Аммо дар мисоли 

зерин тасаллї ва таскин медодро њамчун ифодаи ду њолати шахс хабари 

чида њисобидан лозим аст: ...Одина модаркалони худ – Бибиоишаро як 

ранг тасаллї ва таскин дода, ба сафар баромада буд [С.Айнї, Куллиёт, 

ҷ.1, с. 202]. 

 Чунин таркибњои рехта бо алоќаи вобастагии пешояндї низ сурат 

гирифта, ба вазифаи аъзоњои гуногуни љумла меоянд: ...мумкин 

набошадаш, ки ба дилхоњи худ ба нолаву фиѓон дарояд [С. Айнї, Куллиёт, 

ҷ.1, с.209]. Дар ин ҷумла ВФФ ба нолаву фиѓон даромадан дар ќолаби 
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ибораи феълї шакл гирифта, ба вазифаи хабар омадааст. Тафовути ин 

гуна ВФФ дар он аст, ки пешоянди «ба» бо таркиби рехтаи калимањои 

наздикмаънои нолаву фиғон омадааст. Дар ҷумлаи «Одина чанд рӯзи 

худро бо диду боздиди њамватанонаш... гузаронид» [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с. 201], ВФФ-и бо диду боздид... гузаронд таркиби рехтаи диду боздид ва 

пешоянди «бо» дар шакли «бо диду боздид» ба вазифаи њоли тарзи амал 

омадааст. Дар ҷумлаи  содаи зерин таркиби рехтаи сӯзу гудоз ба воситаи 

пешоянди «бо» ба масдари «хондан» тобеъ шуда, ибораи феълї сохтааст 

ва он дар ҷумла ба вазифаи хабари номї омадааст: Ягона тасаллии ў дар 

пеши мардум шеърњои ошиќонаро бо сӯзу гудоз хондан... буд [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.2, с.147]. Дар чунин иборањои феълї таркибњои рехтаи диду 

боздид, сӯзу гудоз аслан асосњои феълї бошанд њам, бо пешоянди «бо» 

омада, хусусияти исмї пайдо кардаанд. 

 Аз тањлили маводи забони асарњои бадеї ва расонањои хабарии 

забони тоҷикї маълум мешавад, ки таркибњои рехта њам ба мисли 

воњидњои дигари фразеологии феълї бештар ба вазифаи хабари ҷумла 

меоянд. 

Яке аз мушкилоти омўзиши фразеология муайян намудани тафовути 

воҳидҳои фразеологии феълӣ аз таркибу ибораҳои озод ё 

ғайрифразеологии наҳвї мебошад. Мақолаи Ҳ. Маҷидов «Ибораҳои 

фразеологӣ ва таркибҳои феъл» маҳз ба ҳамин масъала бахшида 

шудааст. Ба ақидаи ў, «байни ибораҳои фразеологии феълӣ бо вуҷуди 

умумияти семантикӣ, вазифаҳои синтаксисӣ ва гоҳо хосиятҳои ҷудогонаи 

морфологӣ тафовутҳои муайянеро дидан мумкин аст» [Маҷидов 1986; 10-

14]. Сипас, панҷ тафовути онҳоро зикр мекунад: Дар феълҳои таркибӣ 

ҷузъи асосӣ маънои луғавӣ дорад; маънои ибораи фразеологӣ ба ҷузъ 

ифодаи амалу ҳолат (денотатсия) тобишҳои иловаи ҳиссӣ (коннотатсия) 

дорад; ибораҳои фразеологӣ офаридаи хоси забонанд; сохтори ибораҳои 

фразеологӣ на ҳамаи хусусиятҳои морфологии феълҳои сода ва 
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таркибиро доранд [Маҷидов 1986; 10-14]. Муаллиф ба тариқи мисол 

калимаю ибораҳои хобидан, хоб кардан (феъли таркибӣ), (ба) хоб 

рафтан (ибораи фразеологии феълӣ), мурдан, вафот кардан (феъли 

таркибӣ), аз олам гузаштан (ибораи фразеологии феълӣ)-ро овардааст 

[Маҷидов 1986; 10-14].  

Забоншинос Ҳ. Маҷидов дар мақолааш «Мушкилоти фразеологияи 

тоҷик: омилҳо ва самтҳои таҳқиқ» навиштааст: «Шояд баъзе касон 

эътироз кунанд, ки чӣ зарурат бошад ба морфология ва синтаксиси 

фразеологӣ. Дар тақвияти зарурати ин соҳаҳо барои фразеология 

ҳаминро гуфта метавонем, ки дар воҳидҳои фразеологӣ бисёр 

категорияҳои нави грамматикӣ мушоҳида мешаванд, ки воҳидҳои 

лексикии забон надоранд. Масалан, категорияи шахсият (агенс), 

муайянӣ, навозиш, ҷомеият дар гурӯҳи феъливу предикативии онҳо, ё 

ҳодисаи трансформатсияи сохтори ҷумлаи фразеологӣ ба ибораи феълии 

фразеологӣ, ё ин ки мавҷудияти ҷумлаҳои фразеологии мустақим ва 

ғайримустақим ва ғайраҳо дар доираи воҳидҳои ин сатҳ зоҳир мешаванд, 

ки калимаҳо чунин категорияҳоро надоранд» [Маҷидов 2017; 45]. 

Дар бобҳои алоҳидаи монографияи илмии Ҳ. Маҷидов доир ба 

фразеологизмҳои сохти ҷумла (фразеологические предложения), ибора 

(фразеологические словосочетания) ва таркиб (фразеологические 

сочетания) маълумоти мукаммал дода шудааст. Дар монографияи худ Ҳ. 

Маҷидов қайд намудааст, ки воҳидҳои фразеологӣ дорои панҷ 

аломатанд: маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда, устувории 

таркиб, тағйир наёфтани чузъҳои дохили ВФ, масолеҳи тайёри забон 

будан, ифодаи маънои маъҷозӣ [Маљидов 2007; 58]. 

Вале аз муқоисаи мақолаи «Ибораҳои фразеологӣ ва таркибҳои 

феълӣ», ки дар шумораи дуюми маҷаллаи «Мактаби советӣ» соли 1986 

чоп шуда буд [Маҷидов 1986; 10-14], маълум мешавад, ки дар ақидаи 

муаллиф доир ба таркибҳои фразеологӣ тағйирот ба амал омадааст. Мо 
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ҳам дар асоси ҳамин таснифоти муаллиф ба вазифаи хабар ва аъзоҳои 

дигари ҷумла омадани ин ду навъи сохтории воҳидҳои фразеологиро дар 

назар дошта, масалан, дар вазифаи хабар ва аъзоҳои дигари ҷумла 

омадани фразеологизмҳои феълии сохтори ибора ва ҷумладоштаро таҳқиқ 

менамоем. 

Бо феълњои ёвари дигар њам сохтани чунин таркибњои феълии рехта 

мушоњида мешавад: Саргардонињои дунё њеҷ фурсат намедињад, ки ягон 

рӯз бо дӯстон нишаста як дами беғам занем... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 35]; 

Бинобар ин шумоёнро дарди сар дода ҷеғ зада овардам, ки миёнаравї 

кунетон... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.150]. 

 Вале бо њамин феълњои ёвар аз ќабили намунањои зерин як миќдор 

ибораву ҷумлањои фразеологї сохта шуда, дар шакли тасрифї њамеша ба 

вазифаи хабари феълї ва дар шакли сифати феълї ба вазифаи аъзоњои 

гуногуни ҷумла омадаанд: Касе, ки (аспро) ба даст даровардааст, ба як 

ҷойи дурдаст бурда, фурӯхта, пулашро нӯши ҷон мекунад [С.Айнї. 

Куллиёт, ҷ.1, с. 122]; Боќї ва Мањмуд...тавонистанд, ки... дар яке аз 

сағонањои куњнаи як мазор... даромада, зинда дар гӯр шуда аз назари 

ҷаллодон пинњон шаванд [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.112-113]. Дар ин ҷо 

ибораи номии изофии «нўши љон» бо феъли ёвари «кардан» ВФФ ва 

ибораи номии пешояндии «зинда дар гўр» бо феъли ёвари «шудан» ВФФ 

сохта, дар ҷумла ба вазифаи хабар омадааст. Ин гуна ВФФ-ро аз ҷињати 

ҷузъи номии ибора ва тарзи алоќаи ҷузъњо чунин гурӯњбандї кардан 

мумкин аст: 

1. Феълњои ёвари «шудан» ва «кардан» аз иборањои сифати феълии 

замони оянда таркиб сохта ва он яклухт ба вазифаи хабар ё аъзои дигари 

ҷумла омадааст: Пас, маълум шуд, ки босмачиён... ба чашми аскарони 

сурх хок пошиданї шудаанд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.377]; – Ёдгор! 

Дониста бош, ки њар гоњ ту хонадор шуданї шавї, ман тўй шуданро ба 

гардан мегирам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.14]. 



68 

 

2.Феълњои ёвари «шудан» аз ҷумлаи  содае, ки хабари он бо шакли 

кӯтоњи замони гузаштаи сифати феълї ифода ёфтааст, сифати феълии 

замони гузашта ифода ёфтааст, таркиб, сохта ва он яклухт ба вазифаи 

хабар ё аъзои дигари ҷумла омадааст: Гулнор дид, ки сукуташ аломати 

ризо шуда кор аз дасташ рафт, якбора дилаш пур шуда њиќќосзанон 

гиристан гирифт [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.152].  

3. Ман њам мисли ту моли дигаронро аз они худ мењисобидам ва 

устухони ту њам ба њамин хел нон сахт шудагї, ки ба њамин роњ рафтї 

[Адабиёт ва санъат, 21.06.2018, с.3]. Дар ин матн фразеологизми 

«устухони касе бо чизе сахт шудааст», ки хабари он бо шакли пурраи 

сифати феълии замони гузашта ифода ёфтааст, ба вазифаи хабари 

ҷумлаи содаи дутаркибаи феълї омадааст. Варианти дигари он 

«устухони касе бо чизе шах шудагї» аст, ки он бештар дар забони 

гуфтугўйии мардум ба кор меравад.  

Ќайд: Аз лињози вазифаи нањвї дар ду маврид байни ВФФ, ки дар 

ќолаби ҷумлањои  сода ва мураккаб ифода ёфтаанд ва масал ќаробат 

мушоњида мешавад:  

а) Масал ба вазифаи хабари ҷумлаи  сода меояд: – Агар чор нон 

медод, як навъ шушбанд мешудем, аммо ба ин ду нон «лаб гуфт, омад, 

дањон гуфт, даромад, шикам ба боло чї чиз буд, ки ба поён нафуромад» 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.178]; ...афсӯс, ки ин кор њам мувофиќи 

чашмдошти ӯ набаромад ва «сухани хона ба бозор рост наёмад» [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.2, с.185]. Як далели ба вазифаи хабари ҷумлаи  сода омадани 

масал ин аст, ки он аслан чунин сохти нањвї дорад: «гапи (сухани) хона 

ба бозор рост намеояд», вале дар матни боло на дар шакли замони 

њозира-ояндаи «рост намеояд», балки дар шакли замони гузаштаи 

наздики «рост наёмад» омадааст.  

 б) Масал ба вазифаи ягон навъи ҷумлаи пайрав меояд: ...магар ту 

надонистаї, ки «об аз боло лой аст»... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.199]; ...дар 
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ин ҷо бист нафар ёрони озмуда њастанд, ки «сар медињанд, сир 

намедињанд» [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 207]. Дар мисоли аввал масали «об 

аз боло лой аст» ҷумлаи пайрави пуркунанда, дар мисоли дигар масали 

«сар медињад, ки сир намедињад» ҷумлаи пайрави муайянкунанда аст. 

Дар мисоли «Хари киро иш, пишаки киро пишт ва саги киро тур 

гуфтем?» [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.204] хабари ҷумла мисли воњидњои 

озоди нањвї ба шахсу шумораи гуногун нисбат дошта метавонад: (Ӯ) 

«хари киро иш, пишаки киро пишт ва саги киро тур гуфтааст?» 

Яке аз хусусиятњои муњимтарини ВФФ таркиби рехта доштан ва дар 

шакли тайёр ба кор рафтани онњост. Аз тањлили маводи ин воњидњои 

забон маълум мешавад, ки дар услуби бадеї ва жанрњои публитсистии 

бадеї вобаста ба ғаразњои услубї ва таќозои матн ба таркиби луғавии 

ВФФ тағйирот ворид карда мешавад. Дар ин њолат вазифаи нањвии ВФФ 

чї тарз ба назар гирифта, дар дастурњои таълимї чї тариќа тањлил карда 

мешавад? Мо чунин тарзи корбурди ВФФ-ро шартан «эҷодкорона кор 

фармудани ВФФ» номидем. Ба назари мо, њангоми муайян намудани 

вазифањои нањвии ВФФ ин тарзи истифодаи онњоро сарфи назар кардан 

мумкин нест. Бинобар ин чанд намуна меорем: ...бо гарм шудани њаво 

пахтањои таршуда њам гарм шудан гирифтанд. Кӯмањои пахта, ки ба 

ќадди бом мерасиданд, монанди њолати кӯњи оташфишон ба осмон ба 

ҷойи бухор дуд баровардан гирифтанд. Бо таъсири ин њол димоғи 

пахтачиён њам сӯхта дуд баровардан гирифт [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с.218-219]. Дар ин матн ду ВФ: «димоғи касе сӯхт» ва «дуд аз димоғи касе 

баромад» як њолати рўњии шахс, яъне «аз ноомади кор сахт андӯњгин 

шудан»-ро ифода мекунад, бинобар ин бо маќсади таъкиди њамин њолат 

ба шакли «димоѓ сӯхта, дуд баровардан гирифт» ба кор рафта, яклухт ба 

вазифаи хабар омадааст.  

Дар забони тоҷикї ибораи «ба сар об рехтан» ба маъноњои аслию 

маҷозї ба кор бурда мешавад. Нависанда дар њикояи њаҷвї аз таъбирњои 
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њамгуна (омоним) чун воситаи услубии муассир ифода кардани фикр 

моњирона истифода кардааст: То њаш-паш карда об ёфтанду аз каллаи 

вай рехтанд, ки хушомадгӯй ба сари ӯ оби худро рехта буд [Р.Ҷалил, 

Њикояњо, с. 220].  

Дар матни зерин С. Айнї бо маќсади таъкиди он, ки мусоњиби 

Ќориишкамба тамоман умедашро канад, ба ВФФ-и «ба дил оби сард 

задан» таъбири «яхоб додан»-ро зам намудааст: Зарар надорад, аз хонаи 

ман ба ҷойи ба дилатон оби сард задан яхоб дода меравед, ки ин њам 

сабаби хотирҷамъии шумо, њам боиси осудагии ман мешавад [С.Айнї, 

Марги судхўр, с.55]. Њамин усули таъкиди маъно дар матни зерин њам 

мушоњида мешавад: – Фитнагарию халос! – гуфт ба оромї, њатто 

табассумкунон. – Фитнагарии ноуњдабароёна. Намедонанд, ки гургони 

пир боронњои бисёрро дидаанд [Р.Ҷалил, Шўроб, с. 221]. Дар ин гуна 

њолатњо низ ВФФ дар шакли такмилёфта ба вазифаи хабар меояд. 

Нависандагон бо маќсади таќвияти маъно чандин ВФФ-и 

наздикмаъноро, ки як ҷузъашон муштарак аст, пайињам меоваранд:  

– Чаро хафа менамойї, димоѓат аз чї сӯхт?  

– Димоѓ чї? Ҷигарам месўзад, домулло, маѓзи устухонам месўзад, – 

бо лабханди дардмандона гуфт, Муллосафар [С.Улуғзода, Субњи 

љавонии мо, с.234]. Дар ин маврид фразеологизмњои феълии на танњо 

«димоѓам месӯзад», балки «љигарам месӯзад», «маѓзи устухонам месӯзад» 

ба вазифаи хабарњои чида меоянд. 

Дар забони тоҷикї як миќдор ҷумлањои  содаи хабарї, саволї, амрї 

ва хитобї вуҷуд доранд, ки таркибан кӯтоњ ва рехта буда, аз ҷињати 

мазмун њам аз хелњои муќаррарии воњидњои иртиботии ҷумлањои  сода 

фарќ мекунанд. Чунин ҷумлањои рехтаро аз лињози хусусияти иртиботї 

(коммуникативї) ба хелњои хабарї, амрї, саволї ва хитобї ҷудо кардан 

мумкин аст.  
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Дар ин гуна воњидњои фразеологї имконоти васлшавї бо аъзои 

озоди ҷумла мањдуд аст: ...агар ба Душанбе равад, ба вай Худо медињад, 

он ҷо як каси ба шохаш зада меистодагї намешавад... [Р. Амонов Мењрї, 

с.48]; Агар ту соњир ва афсунгар набошї, њаќќо, ки ќобилиятат бузург 

аст! Туф-туф! Чашми бад нарасад! [С.Улуғзода, Ибни Сино, с.59]. Дар ин 

мисолњо ВФФ-и «Худо медињад» бо мафъули (объекти) бавоситаи «ба 

вай» ва дар ВФФ-и «чашм нарасад» ҷузъи «чашм» бо муайянкунандаи 

аломати «бад» тафсил ёфтааст.  

 Тафовути дигар ин аст, ки вобаста ба талаботи матн шакли феъл 

тағйир меёбад: – Дуруст аст, ки бар давлати ҷаноби олї чашми бад расид. 

Он шахсњо гурехтанд [С.Айнї, Ғуломон, с.67]. 

 Воњидњои рехтаи фразеологии «њељ гап не (нест) », «њељ воќеа не», 

«њеҷ ќисса не», «њеҷ гап (кор) намешавад» ба маънои њеҷ воќеа рӯй 

намедињад, боке нест, њеҷ зарар надорад [Фозилов 1963; 607] мустаќил ё 

дар таркиби ҷумлаи мураккаб омада, бо њиссаи дигари ҷумла 

муносибати маъної зоњир мекунад:  

 – Њељ гап нест. Ман ба шумо бародарвор хизмат мекунам [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.7, с.166]; Тўй дертар шавад њам, њељ гап не [С.Айнї, Куллиёт, 

ҷ.1, с.132]; – Хайр, њељ воќеа не. Ҷонатон саломат мондааст, њаминаш 

давлати калон [Ф.Ниёзї, Вафо, с.136]; Њаминро дон, ки ба ман њељ гап 

намешавад, ман мегӯям, ки бо ту сари коре надорам [Ҷ.Икромї, Ман 

гунањгорам, с.1]; – Акнун, отунҷон, њеҷ ќисса не, э, аз гуноњи Саид 

гузаред... [Р.Ҷалил, Субњи сањро, с. 138]. 

 Як хусусияти сохтори нањвии ин гуна фразеологизмњо ин аст, ки 

шакли инкорї дошта, бештар дар забони гуфтугӯ ба кор бурда 

мешаванд. 

 – Зорї дорему зӯрї не! [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2. с.384]; – Њаќ асту рост, 

ки мегӯянд: «Рангрезро таъриф кардан гирї, ришашро њам ранг мекунад» 

[С.Улуғзода, Ибни Сино, с. 139]. Аз муќоисаи ин ҷумлањои рехта маълум 
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мешавад, ки воњиди фразеологии «зорї дорему зӯрї не» бо ҷумлањои 

дигар алоќамандии маъної дошта бошад њам, алоќаи бевоситаи 

грамматикї надорад, вале ҷумлаи рехтаи «њаќ асту рост» дар мисоли 

боло ба вазифаи сарҷумла омадааст, аммо дар мисоли зерин чун воњиди 

мустаќили нањвї ба кор бурда шудааст: Атса зада: – Њак асту рост. 

Мебахшед, камтар шамол хӯрдаам [Маориф ва маданият, 12.02.2018, с.6].  

2. Ҷумлањои рехтаи амрї: Дар кисаатон дањ њазор сӯм пули наќд 

дошта бошед њам, «худама кушу бузама накуш» гуфта мешинед [Б.Азизї 

Таҷриба, с.145]. ВФФ-и «худама кушу бузама накуш» дар ќолаби такрори 

ҷонишини нафсї-таъкидии «худ» + бандакҷонишини шахсї- соњибии «-

ам» + пасоянди «-а» (-ро) + сиғаи амрї, шахси дуюми танњои «куш» 

сохта шудааст.  

3. Ҷумлањои рехтаи саволї: Чї чора? Дандон ба дандон монда ќабул кардам 

[С. Айнї, Куллиёт, ҷ. 7, с. 166]; Чї илоҷ? Аз чанголи гирои таќдир ҷойи гурез нест; - 

– Ња, боз чї гап, магар бо доя боз гапатон гурехт [Ф.Ниёзї, Духтари њамсоя, с. 228]; 

– Оббо, – гуфтам худ ба худ. Боз ин чї диданї ? [Ф.Муњаммадиев, Мактуби дӯст, 

с.227]; Худаш чї гап?; – Канї, кадом шамол парронд? – њазломез пурсид 

Султонмурод. – Шамол не, љозибаи кўйи дўстон ин љо овард, – њозирҷавобї 

кардам... [Ф. Азиз, Хирмани умр, с. 81]; Баъд аз хӯрдани нон, ғайр аз Ёдгор њамаро 

хоб бурд, аммо Ёдгор соате сад бор аз ин пањлӯ ба он пањлӯ гашта оќибати кори 

худро меандешид. «Чист ки нагузарад?» [С. Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 202]; –  

Суњбататон хеле ќаймоќ баст-ку, – гуфт нињоят ба вай Рашидов. – Худи гап чї?  [Ҷ. 

Икромї, Шодї, с.327] ;  – Боз чї бало зад?... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.410] ; Назар 

(ќадре тунд шуда): Магар «њисоб ҷав-ҷав нест?» – гуфт [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 30]. 

Њамаи ҷумлањои саволї бо мундариҷаи умумии матн робитаи 

маъної доранд, вале ин иртибот бо воситањои грамматикии алоќаи 

байни ҷумлањо ифода нагардидааст. Аз мазмуни ҷумлаи «Дандон ба 

дандон монда ќабул кардам» аён аст, ки ҷумлањои саволии ғайриаслии 

«Чї чора?» ва «Чист, ки нагузарад?» мазмуни инкорї «Ман дигар чора 
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надорам» ва тасдиќї «Њама чиз (неку бад) мегузарад аст». Ҷумлањои 

саволии «Худаш чї гап?», «Кадом шамол парронд?», «Боз чї бало зад?» 

хусусияти водоркунї ба пурсиш доранд. 

Чунин ВФФ сохти устувор ва рехта доранд, ба ҷузъҳо ҷудо 

намешаванд ва ба вазифаи аъзои ҷумла намеоянд, бо ҳамин 

хусусияташон аз воҳидҳои фразеологии предикативии дигар фарќ 

мекунанд: – Ту чиҳо мегӯйӣ? – боз ҳам модар кӯшиш мекард, ки сирашро 

пӯшонад [Муҳаббат ва оила, №2, 7.08.2018, с.3]; Чӣ илоҷ? Аз мост, ки бар 

мост [Минбари халќ, №3, 9.01.2019 с.4] Аммо чӣ илоҷ? Сабр мекунам, чун 

худам барои ҳама дарди сарам [Чархи гардун, №2, 27.01.2018, с.2]. 

  Дар ҷумлаҳои саволии риторикии «Ту чиҳо мегӯйӣ?» ва «Чӣ илоҷ?» 

ба ҷузъ исрори гўянда ҳисси эътирози ӯ таъкидомез ифода ёфтааст ё бо 

пурсиши беҷавоб дар ҳолати ногувор мондани гӯянда бо ҳисси афсӯсу 

надомат баён мешавад. Аммо дар ҷумлаи «Худо хоҳад», ки дар ќолаби 

ҷумлаи содаи дутаркиба шакл гирифтааст, маънои модалии хоҳиш, 

майлу орзу бо оҳанги нармӣ ифода гардидааст: Ман оилаи обод дорам 

ва Худо хоњад, ба ќарибӣ фарзанддор мешавам [Оила, №2, 12.02.2014, 

с.2]. 

4. Ҷумлањои рехтаи хитобї ягон муносибати гӯяндаро нисбат ба 

мањале ё њолате ифода намуда, дар забон мавриди истифода доранд. 

Масалан, дар ифодаи амале ќаноатмандї њосил намуда, тањсину офарин 

хондан чунин ифодањои рехта ба кор бурда шудаанд: – Эња, аз 

Абдувањњоб як килограмм гузаронидааст.– Њаштоду чор кило! Кандата 

зан, Нафисахон! – таъриф намуд ӯро бригадир [П.Толис, с. 336]. Касе, ки 

дар ин майдон мардї нишон додааст, њалолаш бод! [Ф.Ниёзї, Вафо, 

с.337]: - Эй, њалолат бод, аскари сурх! [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, с. 337]. 

Фразеологизмњои «Ќандата зан!», «Ќандаша занад!», «Њалолаш бод!», 

«Њалолат бод!» њамеша ба шахси дуюм ё сеюм нисбат дода мешавад. 
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Дар ифодаи дуои нек ё бад гӯянда эњсосоти мусбат ё манфии худро 

нисбат ба касе бо чунин ифодањои рехта баён мекунад: – Аз саракат 

гардам, якта ашӯла гӯй, Равшанак. Илоњї, барака ёбї! [С.Улуғзода, 

Ҷӯяндагон, с. 436]; – Балотона гирам, ин ќадар тез мегардед? [Ҷ.Икромї, 

Духтари оташ, с.437]; «Аљаб шудааст!» – гуфта фикр кард Зайнаб 

[Ҷ.Икромї, Ман гунањгорам, с. 436]. 

 Ифодаи рехтаи «хонаи касе сӯхт» ба маънои мусибат ё зарари 

калон расидан ба касе бо интонатсияи хитобї, ба маънои исрофкорї ояд, 

бо интонатсияи хабарї зикр меёбад: Хонем сӯхт!—гуфт худ ба худ бой 

[С.Айнї, Ғуломон, с. 227]; Агар њамин њафта ягон чизи дуруст ёфта, ба 

инњо надињам, хонаам месӯзад [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 127]; 

Фразеологизми «Њар чї бодо бод» дар ифодаи маънои модалии аз 

таваккал анҷом додани коре меояд: Ба бисёрии оянда ва равандагон ва 

ањли сари бозор нигоњ накарда «Њар чї бодо бод» гӯён ба ӯ њуҷум кард 

[С.Айнї, Ёддоштњо, с.221]; «Њар чї бодо бод, наќл мекунам» боз аз дилаш 

гузаронд [Ф. Муњаммадиев, Муњоҷирон, с. 344]. 

Чунин ҷумлањо ба вазифаи ягон аъзои ҷумлаи  сода намеоянд, вале 

дар таркиби ҷумлањои мураккаби тобеъ дар шакли ҷумлаи том сарҷумла 

ё ҷумлаи пайрав шуда метавонанд: – Ин гуна дастори калонро њар њафта 

як бор ба тағораи ҷомашӯйї андохта, шустан мумкин нест, чунки дар ин 

сурат хонаи собун месӯзад. 

2.2. Вазифањои нањвии иборањои фразеологии феълї 

 Иборањои фразеологии феълї аз ҷињати сохтори нањвї: тарзи 

алоќа, воситањои грамматикии ифодаи он, мавќеи ҷузъњо дар сохтори 

нањвии ибора аз ќолаби ибораи њамгунаи озод (ғайрифразеологї) фарќ 

намекунанд: Яроќро ба дасти душман супоридан барои ин ҷанговари 

номї нанг! Ба ҷойи ин љонро супоридан осонтар буд [Њ.Карим. Оќшуда, 

с.46]. Дар њар ду ибора њам байни ҷузъи асосии ибора – феъли супоридан 

бо ҷузъи тобеъ – яроќро (ҷонро) алоќаи вобастагии пасояндї мушоњида 
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мешавад. Тафовут дар маънои аслию маҷозии калимањои (мафъулњои 

амалу њолат) яроќ ва љон аст. 

Тафовути дигар ин аст, ки дар ибораи яроќро супоридан ҷузъи асосии 

ибора масдари супоридан буда, он ба ифодаи мафъули (объекти) бевосита 

(чиро?) эњтиёҷ дорад, аммо дар ибораи љонро супоридан чунин эњтиёҷ 

нест, чунки тамоми ибора яклухт ба саволи «чї осонтар буд?» ҷавоб 

мешавад.  

 Ба аќидаи тањќиќгарони воњидњои фразеологии забонњои форсию 

тоҷикї Ю. А. Рубинчик ва Њ. Маҷидов, аз чор се њиссаи таркибу ибора 

ва ҷумлањои рехтаро ВФФ ташкил додаанд. Ҷузъи асосї ё бунёди 

сохтории ибораву ҷумлањои рехтаро феъл ташкил медињад. Дар ќисмати 

зиёди ВФФ шакли тасрифии феълњои  сода ва таркибии забон ва дар 

ќисмати нисбатан ками ВФФ шаклњои тасрифнашавандаи феълњои  сода 

ва таркибї – масдар, сифати феълї чун ҷузъи бунёдии сохтори нањвии 

ВФФ ба кор бурда шудаанд. Њамин хусусияти сохтори грамматикии 

фразеологизмњои феълиро дар назар дошта, ќарор додем, ки аввал он 

ВФФ-ро, ки ҷузъи бунёдиашон феълњои тасрифшавандаанд, баъд ВФФ-

ро, ки ҷузъи бунёдиашон шаклњои тасрифнашавандаи феъл (масдар ва 

сифати феълї) аст, баррасї намоем.   

 

2.2.1. Вазифањои нањвии ВФФ бо шакли тасрифии феъл 

 Иборањои рехтаи фразеологї, ки дар онњо шаклњои 

тасрифшавандаи феъл њамчун ҷузъи асосии маънодор, ё ҷузъи бунёдии 

сохтори нањвї омадаанд, дар таркиби ҷумлањои  сода асосан вазифаи 

хабари феълиро адо мекунанд.   

 Бо вожаи «њайрат» вариантњои дар њайрат буд, дар њайрат монд, ба 

њайрат мегузорад ќолаби аслии ВФФ ба шумор мераванд: дар дарёи 

њайрат монд (буд), гузоштан. Аммо дар варианти ба њайрат меоям 

феъли «омадан» ба он таносуби маъноии ҷузъњои ВФФ-и аввал созгор 
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намеояд, бо вуҷуди ин њамон маънои њолати шахс аз њамаи вариантњо 

дарк мешавад, вазифаи нањвии онњо низ тағйир намеёбад. Њамин њолат 

дар намунањои зерин њам мушоњида мешавад: ...ғазалњои худро ба онњо 

ёд дињад, то ки дар шабнишинињо чизњои нав хонда, шунавандагони 

худро дар њайрат андозанд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.145]; Одина бо њамин 

гуна фикрњо ва андешањо аз дањшат ба дањшат меафтод [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.190]; Фаррух ба изтироб афтода гуфт: «Оњ, азизам, 

Мањин, бо ин суханњо маро беандоза ба ташвиш андохтї» [М.Козимї, 

Тењрони махуф, с.147]. 

Дар маводи љамъовардаи мо исмњои фикр, хаёлот, андўњ, андеша ва 

ғайра дар ќолаби пурраи ВФФ ибораи алоќаи вобастагї бо феъли фурӯ 

рафтан ба тарзи дар дарёи андӯњ ва андеша фурӯ рафтан ифода ёфтааст: 

Ва гоњо аз камоли маъюсї ва навмедї дар дарёи андӯњ ва андеша фурӯ 

рафта, чун ғарќшудагони дар об аз худ бехабар роњ мерафт [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с. 234]; 

Дар ќолаби “пешоянд+исм+феъл”: дар + хаёл (хаёлот)... + фурӯ 

рафт: ...болиштњоро ба зери бағал кашида, ба хаёл фурӯ рафт [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ. 2, с. 28]; Њамроњгавбоз аз сухан бозистода, нос кашида, ба 

хаёлот фурӯ рафт [С.Айнї, Куллиёт., ҷ.1, с.119]. 

Дар ВФФ-и ба њикоя ѓарќ шудан низ феъли ѓарќ шудан бо фурӯ 

рафтан ва афтодан таносуби наздики маъноию грамматикї дорад: 

Мебахшед, ба њикояи шумо ѓарќ шуда, чой кашида доданро аз хотир 

баровардам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 7, с.190]. Дар ин ҷумла ВФФ дар шакли 

ибораи сифати феълї ба вазифаи њоли сабаб омадааст. 

Мисолњои зерин низ дар ќолаби «пешоянд+исм+феъл» ташаккул 

ёфтаанд, ки аз сермањсул будани он шањодат медињад ва дар заминаи 

ВФФ-и дар (ба) њайрат (фикр, тангї, маъюсї, хаёл...) афтодан 

вариантњои гуногун ба миён омадааст: Сардор зиёдтар дар њайрат 

афтод [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 373]; Эшони Султон... дар фикри таслим 
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афтод [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2,с. 380]; Дохунда... якбора дар њайрат 

афтод... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 399]; ...дењќонон ба ў мафтун мешуданд 

ва дар њайрат меафтоданд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 7, с.145]; ...босмачиён 

дар ваќтњои охир аз њар кас дар шубња афтода бе пурсиш кушта 

истодаанд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 400]; 20 рӯз аст, ки... аскарон аз 

беозуќагї... дар тангї афтодаанд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.382]; 

...босмачиён... ба маъюсї афтода буданд.... (408); Ба хаёлњои бангиёна 

афтода истодааст [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с. 118].  

Ҷузъи озод дар таркиби ибораи рехта бо пешояндњои дар ва ба бо 

феъли афтодан алоќаманд гардида, хусусияти њаммаъногї зоњир 

намудаанд. Аслан, ифодаи маънои сӯйи њаракат вазифаи пешоянди «ба» 

аст, вале аз осори адабиёти суннатї ва мардумї пайдост, ки дар ифодаи 

маънои сӯйи амал корбаст шудани пешоянди «дар» дар забони тоҷикї аз 

гузашта то ба имрӯз њодисаи маъмул будааст, чунонки мардум мегӯянд: 

“Некї куну дар об андоз (парто)”. 

Аз намунањои боло бармеояд, ки ВФФ дар шаклњои гуногуни 

замонии сиғаи хабарї (дар њайрат афтод, дар њайрат меафтоданд, ба 

маъюсї афтода буданд, ба хаёл... афтода истодааст) ва ғайра ба вазифаи 

хабар омадаанд. 

Дар заминаи ВФФ-и дар њайрат монд / буд: Он дузд дид, ки шеърбоф 

тамоми шаб аз забони худ њамин узр хоста, дар њайрат монд... [Њикояњои 

зарбулмасал, с.81]; Табиб набзи Каримовро санҷида, дар њайрат буд... 

[Адабиёт ва санъат, №4, 7.12.2017, с.1]. 

Дар њамаи ин мисолњо ВФФ дар шаклњои гуногуни замонии сиғаи 

хабарї ба вазифаи хабари ҷумла омада, њолату аломати хабарро ба 

соњиби он – мубтадо нисбат медињад. Аммо дар намунањои зерин хабар 

бо феъли гузарандаи дар њайрат гузошт ифода ёфта, њолату аломати 

хабарро ба мафъул (объекти) амалу њолат нисбат медињад: Аммо ёфт 

нашудани нишонаи мурдаи шайх њамаро дар њайрат гузошт [С.Айнї, 
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Куллиёт, ҷ. 7, с.139]; Ин гуфтаи офарандагони он сабт касро ба њайрат 

мегузорад [Адабиёт ва санъат, №4, 15.02.2018, с.4]. 

Бояд ќайд кард, ки варианти ВФФ ба њайрат омадан бо феъли 

«омадан» (овардан) дар ќолаби дар њайрат мондан, ба фикр фурӯ рафтан 

сохта шуда бошад њам, хилофи мантиќи сухан буда, ба меъёри забони 

адабї рост намеояд: Куллиёти њафтҷилдаи шуморо... менигараму ба 

њайрат меоям... [Тоҷикистон, №4, 27.12.2017, с.4]; Аммо боз номњои 

писаронае(ро) шунидам, ки одамро ба њайрат меоранд [Чархи гардун, 

№5, 6.02.2019, с.2]; Аз суханонаш ба њайрат омадам [Ф.Азиз. Хирмани 

умр, с.105]; Шакли кристали оби Замзам шуморо њам ба њайрат 

меоварад; Доктори олмонї... як њоли худашро ба њайратоварандаро њам 

кашф кард [Дунё, №3, 29.05.2019, с.2]. 

 Таркиби рехтаи дар хашм шудан њамчун муродифи хашмгин шудан 

бо ибораи рехтаи дар (ба) ғазаб омадан таносуби наздики маъної дорад: 

Босмачиён аз даст рафтани шикори худро дида... дар хашм шуданд 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.396]; Диловаршоњ аз инодкории ин духтар дар 

ғазаб омад... [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 405].  

  Дар воњидњои фразеологии предикативии забони тоҷикї чунин 

хусусият мушоњида мешавад, ки як маънои њолатро бо ду ќолаби ВФФ – 

фразеологизм-ибора: дили касеро (аз (ба) чизе ё касе) пур кардан ва 

фразеологизм-ҷумлаи  содаи яктаркиба: дили касе (аз (ба) чизе ё касе) 

пур шуд (пур аст) ифода кардан мумкин аст: 

Фразеологизми ќолаби дили касе пур шуд хусусияти сермаъної зоњир 

менамояд: 

а) Њолати ба риќќат омадан, ба дараҷаи гиря расидан: Гулнор дид, 

ки сукуташ аломати ризо шуда кор аз дасташ рафт, якбора дилаш пур 

шуда њиќќасзанон гиристан гирифт [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.152]. 

Дар ифодаи ин маъно ВФФ-и дили касе пур шуд бо дили касе вайрон 

шуд њаммаъност. Дар «Фарњанги иборањои рехта» ба чунин маъно 
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омадани дили кас пур шуд зикр наёфтааст. Аммо ба фразеологизми дили 

касе вайрон шуд якчанд намуна оварда шудааст: Аммо дили ман бисёр 

вайрон шуд, мехостам, бо њой-њой гиря кунам, аммо барои ташвиш 

надодани бемор аз овозбарорї худдорї кардам [С.Айнї, Мухтасари 

тарҷимаи њоли худам, с.360]; Ин њолро дида дили Акбар вайрон шуд, 

хӯриаш омад ва тайёр буд, ки баробари он нозанини гирён њунгос зада 

гиряд... [Р.Ҷалил, Шӯроб, с.62] [Фозилов 1963; 364]. 

б) Дар ифодаи чунин њолати рӯњии шахс ВФФ-и дили касе пур шуд 

варианти дили касеро пур кардан, яъне, бо феъли гузаранда ифода 

намудани хабари ВФФ имконнопазир аст. Аммо дар ифодаи маънои 

боварї, эътимод доштан ду тарзи ифода имконпазир аст: Ба 

камбағалтарини одамоне, ки ба онњо дилаш пур шавад, таќсим карда 

медод [С.Айнї, Ёддоштњо, с.368]; Њатто ба аскарони хосаи худаш дилаш 

пур намешавад; «Худо якта, гап якта, хотирҷамъ бошед!» – гуфта Сангин 

дили ноибро бо ќасам пур кард [С.Айнї, Асарњои мунтахаб, с. 368]. 

Дар ин маврид хабари воњиди фразеологии дар ќолаби ҷумлаи  

содаи дутаркиба сохташуда номї њам шуда метавонад: Азбаски ба 

шутурњоям дилам пур аст, онњоро ба киро андохтам [С.Айнї, Ғуломон, с. 

369]; Раисон, гарчанде ба муваффаќияти кор дилашон пур набошад њам, ба 

њукми «аз карнайчї як пуф» як бор ба пеши Ањмадҷон рафта, гуфтугӯ 

карданро маслињат доданд [С.Улуғзода, Навобод, с. 370]. 

Чунин ВФФ, хоњ дар ќолаби ибораи феълї сохта шуда бошанд, хоњ 

дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркиба, дар шаклњои масдар ё сифати 

феълї ба вазифаи аъзоњои дигари ҷумла низ омада метавонанд: Ин 

гапњоро ба шумо дилам пур шуда, шуморо як марди куњансоли 

таҷрибадида... дониста гуфта истодаам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.250]; 

...мо барои дили шуморо пур кардан рости гапро мегўем... (С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ. 7, с.149); 
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 Дар ин ҷумлањо фразеологизмњои дилам пур шуда ба вазифаи њоли 

сабаб, дили шуморо пур кардан ба вазифаи њоли маќсад омадааст. 

Тафовути грамматикии ин ду тарзи ифода ин аст, ки хабари ҷумлаи 

содаи дутаркиба бо феъли таркибии номии мондаи пур шудан (гардидан) 

ё хабари номии пур аст, пур бошад, вале хабари ҷумлаи  содаи 

яктаркибаи феълї бо феъли таркибии номии гузарандаи пур кардан 

(намудан) ифода меёбад. 

Воњидњои рехтаи феълие, ки ба вазифаи хабари ҷумла омадаанд, аз 

ҷињати миќдори ҷузъњои таркибашон гуногунанд. Масалан, 

фразеологизмњои рамуз гирифтан, як ќад паридан аз ҷузъњои асосии 

гирифтан, паридан ва ҷузъњои тобеи рамуз ва як ќад иборатанд: Хомӯш 

истоданамро дида падарам рамуз гирифт [Ф.Азиз, Хирмани умр, с.132]; 

«Ӯ дигар нест» – зери лаб пичиррос мезадам ва аз садои худ як ќад 

мепарам [Ф.Азиз, Хирмани умр, с.122]; Аммо иборањои рехтаи феълии 

таги чашм кардан, гапи касеро ба замин намондан, худро дарун-дарун 

хӯрдан таркиби нисбатан тафсилёфта доранд: Ягон касро таги чашм 

карда бошї, гӯй, аз паси тӯй шавем; ...гапашро касе ба замин намемонад; 

...худро дарун-дарун мехӯрдам [Ф.Азиз, Хирмани умр, с.132].  

Хабарњои ҷумлањои боло дар шаклњои гуногуни сиға, замон ва 

шахсу шумораи феъл ифода ёфтаанд. Маълум мешавад, ки ВФФ аз 

ҷињати хусусиятњои грамматикї дар ифодаи хабар аз феълњои тасрифии 

забони тоҷикї тафовуте надоранд.   

Амали нигаристан (нигоњ кардан) дар ду ќолаби ВФФ рамзи 

нигоњро бо тобишњои гуногуни маъно ифода мекунад: а) дар ќолаби 

ибораи феълї: чашм (назар) афкандан (андохтан) (ба кї, ё чї?), чашм 

давондан (ба чї?), чашм (назар) дӯхтан (ба кї? ё чї?), аз назар (чашм) 

гузарондан (чиро?), чашм накандан (аз чї? ё кї?); б) дар ќолаби ҷумлаи  

содаи дутаркиба: чашми (назари) касе (ба кї? ё чї?). 
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 Мисолњо бо ибораи рехта: ...гоњо аз ҷояш хеста, ба тарафи як 

хонаводае... чашм меандохт [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.11]; Эшони Рањмат 

ќадре чашми худро ба чашми ҷавон дӯхта истод... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, 

с.388]; Арбобкамол... ба одати њаррӯзааш бузу гӯсфандонро ягон-ягон аз 

назар гузаронид... [С.Айнї, Куллиёт, ч.1, с. 191]; Одина... ду чашмашро аз 

офтоб намеканд (С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.238); ...чашмамро аз асп 

намекандам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.265] ...аз тамошояш чашм канда 

наметавонед [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.11]. 

Шаклњои гуногуни замонии сиғаи хабарї ва нисбат додани амали 

феъли ВФ ба шахсњои гуногун вазифаи предикативии хабари ҷумлањоро, 

ки бо ВФФ ифода ёфтааст, равшан ифода мекунад: чашм меандохт, 

чашмамро намекандам, чашм дӯхта истод, чашм канда наметавонист. 

Дар ин ќолаби ифода ҷузъи чашм (назар) тафсил ёфта, аз ҷузъи феъли ВФ 

дур меафтад: Ин овоз аз дањони як тоҷики фалғарї... баромада, њамаи 

чашмњоро ба тарафи он кас дӯзонд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 397]. Бо 

феъли бавоситаи «дӯзонд» ифода ёфтани ҷузъи асосии ВФФ дар забон 

маъмул нест. Баъзан байни ҷузъњои ВФФ-и чашм дӯхтан ҷумлаи пайрави 

муайянкунанда меояд: Пас аз он чашмашро, ки аз ғояти хашму ғазаб 

монанди кӯраи оташ шӯълавар шуда буд, ба тарафи Одина андохта гуфт 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.184]. Њатто дар чунин њолат њам таносуби 

маъноии ҷузъњои ВФФ барќарор мемонад. 

Мисолњо ба ВФФ, ки дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркибаи рехтаи 

чашми касе ба чизе (касе) афтод воќеъ гардидааст: Дар ин ваќт чашми 

яке аз њашарчиён ба як сӯрохие... афтод [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.139]; 

...чашми Дохунда дар пушти тамошобинони мањаллї ба зане афтод... 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 399]; Ногоњ дар иттифоќи батракон чашмам ба 

ҷавони студентнамое афтод [С.Улуғзода, Субњи ҷавонии мо, с.391]. 

Бояд ќайд кард, ки дар ин гуна ВФФ ҷузъи мубтадо њамеша ба 

шарњи соњиби амал эњтиёҷ доштааст. Чунончи, мубтадоњои ду ҷумлаи 
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аввал бо муайянкунандањои изофии соњибии «яке аз њашарчиён» ва 

«Дохунда» эзоњ ёфта, дар мубтадои ҷумлаи сеюм ин вазифаро 

бандакҷонишини шахси якуми танњо -ам адо намудааст. 

Дар ибораи дарди дилро гуфтан (нагуфтан) феъл ба маънои аслиаш 

омадааст: Лекин тарбияи шарќї.... намегузошт, ки дарди дили худро ба 

якдигар ошкоро гӯянд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.208]. «Рафиќон, чаро 

хомӯш меистед? Чаро дарди дилатонро намегӯед? [Ҷ. Икромї, Шодї, 

с.209]; Аммо дар мисолњои дигар дилашонро кафонданд, дарди дилашро 

кафонд, дили худро холї кард,дарди диламро кушоям, дарди дил мекард 

асли маќсад бо таъбирњои рехта андаке пӯшида ва рамзнок ифода 

ёфтааст:  

 Пас аз мулоњизаи дуру дароз дар маҷлиси унс... дилашонро 

кафонданд. Бо дили пуралам гуфтанд, ки писарро хонадор кардан лозим 

асту вале дасткӯтоњанд [Н.Обидов, Дар байни устодон, с.183]; Акои 

Олим дарди дилашро кафонд [С.Улуғзода, Навобод, с.184]; Арбобкамол... 

дили худро бо дашном додани Одина холї мекард ва кини дигаронро аз ӯ 

мекашид [С.Айнї. Куллиёт, ҷ. 1, с.186]; Акнун, ки поям ба лаби гӯр 

расидааст, мехоњам, дарди диламро ба шумо – ҷавонони ќобил, кушоям... 

[С.Айнї, Ёддоштњо. ҷ. 3, с.4]; «Ањволи додаракам бисёр танг аст...», – 

гуфта Бозор ба зани худ дарди дил мекард [С.Айнї, Дохунда, с.187]. 

Гарчи ин иборањои фразеологии феълї аз ҷињати шаклњои сиға, 

замон ва шахсу шумора гуногунанд, вале њамон вазифаи нањвиро адо 

кардаанд, ки дар ду намунаи аввал феълњои «гӯянд» ва «намегӯед» ба ҷо 

меоваранд. Тафовут дар ин ҷост, ки дар ин феълњо алами дил ошкоро, 

вале дар ВФФ андаке пӯшида ва асроромез ифода меёбад. 

ВФФ-и ба гардан гирифтан ва аз гардан соќит (дур) кардан мисли 

иборањои рехтаи феълии ба гардани касе / чизе бор кардан ва чизеро аз 

гардани касе бардоштан маънои амали бо њам муќобилро ифода намуда, 

њамеша ба шарњи мафъули (объекти) амал (чиро?, чињоро?) эњтиёҷ дорад, 
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аммо ба гардан афтодан ба соњиби амалу њолат: – Ёдгор! Дониста бош, 

ки њар гоњ ту хонадор шуданї шавї, ман тӯй шуданро ба гардан мегирам 

[С. Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.14]; Виҷдонам вазифаи тарбияи ин кӯдаконро аз 

њамаи орзуњои ман болотар карда ба гардани ман бор карда буд [С. Айнї, 

Ёддоштњо, ҷ. 1, с.125];  

Дар мисоли зерин ВФФ-и ба гардан гирифтам аз ҷињати шаклњои 

грамматикии сиға, замон, шахсу шумора аз хабари феълии муќаррарии 

ќарздор шудам тафовуте надорад. Ягона фарќ дар ин ҷост, ки ибораи 

рехтаи феълї амали гузарандаро, вале ибораи нањвї амали мондаро 

ифода мекунад: Аз Арбобкамол васоатан дањ тангаи роҷиа ќарздор 

шудам, аз ҷониби Одинаи сағир ба гардан гирифтам... [С. Айнї, Куллиёт, 

ҷ.1, с.185] ...бори ҷаву бедаву мева-чева ва зиёфатњоро аз гарданам дур 

мекунад (С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.167).  

Мисолњои дигар: Агар ин ҷо бимирад, харҷи гӯру кафанаш ба 

гардани мо афтода болои мурда сад чӯб мешавад [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с.199]; Бинобар ин вазифаи барњам задани босмачиён ба гардани ману ту 

меафтад... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.400]; «Аз пули њосили замину боғ» 

њам њазор танга дар гарданам монд; Корњои рӯзгорї, нигоњубини 

њайвонот ва рамачаронї – њамагї ба гардани Соро бор шуда буд [С. 

Айнї, Ятим, с.401]. 

Дар мисоли аввал ибораи рехтаи сифати феълии ба гардани мо 

афтода ба вазифаи њоли тарзи амал ва таъбири фразеологии сифатии 

болои мурда сад чӯб ба вазифаи хабари номии ҷумла омадааст. Дар 

ҷумлањои дигар иборањои рехтаи феълї дар шаклњои ба гардани ману ту 

меафтад, дар гарданам монд ва ба гардани Соро бор шуда буд ба вазифаи 

хабари феълї омада, ба замонњои гуногуни сиғаи хабарї далолат 

мекунанд. 

Дар ВФФ-и муќобилмаънои чизеро ба даст овардан (даровардан), 

чизеро аз даст додан (надодан) феълњои муќобилмаънои ба даст овардан 



84 

 

ва аз даст додан ва шакли инкорию тасдиќии онњо ба даст овардан ва аз 

даст надодан њамчун таркиби рехта дар забон истифода мешаванд: То 

имкон бошад, худ ӯро ба даст орам ва ту аз чанги интиќоми ман халос 

шавї [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.205]; Касе, ки ба даст даровардааст, ба як 

ҷойи дурдаст бурда, фурӯхта, пулашро нӯши ҷон мекунад [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.122]; ...њар чизи худро ман, ки... ба урфу одатњои куњна аз 

даст додам,... дар ин задухӯрди даври амирї..., агар аз дастам ояд,...чаро 

кор накунам? [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.400]; Сад њайф, ки шикорро муфт 

аз даст додам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.205]; Босмачиён... дигар ҷойи 

худро аз даст надоданд... ва атрофи лашкаргоњи сурхро фаро гирифтанд 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 357] 

Иборањои рехтаи феълии ба даст афтодан ва ба даст афтондан, ки 

ҷузъи асосии онњо бо феълњои монда (афтодан) ва гузаранда (афтондан) 

ифода ёфтааст, њамин маънои грамматикии худро дар таркиби ВФФ њам 

нигањ медоранд, бинобар ин ВФФ-и ба даст афтодан (афтидан) аз ба 

даст афтондан аз ҷињати имконоти васлшавиашон ба аъзои дигари 

ҷумла (валентность) аз њамдигар фарќ мекунанд: ба даст афтод (кї?), ба 

даст афтонд (киро?): Фиреби Мухтор ошкор шудааст ва бачаи нодон ба 

даст афтидааст [Ҷ.Икромї, Ман гунањгорам, с.358]; ...як шикорчии 

шуғнонии чорторнавоз њам ба даст афтод... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 

403]; ...агар ман ба даст афтам ва кушта шавам, шумо ғайр аз як нафар 

дигар чизро бой намедињед... [С. Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.382]; Хайрият, ки 

ту ба даст наафтодї [С. Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.132]; – Вай фиребгар-е, хуб 

моро ба даст афтонд! – вай хандида сар ҷунбонда мегуфт [С.Улуғзода, 

Навобод, с.134 ]. 

Ҷузъи асосии ибораи рехта бо шакли замони гузаштаи наќлї 

(афтодааст) замони гузаштаи наздики сиғаи хабарї (афтод, наафтодї, 

афтонд), шакли замони њозира-ояндаи сиғаи шартї-хоњишмандї 
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(афтам), шаклњои инкорию тасдиќии феъл ифода ёфта, шахсу 

шуморањои гуногун далолат мекунад. 

Хабари ВФФ бо феъли фармоиш ифода ёфта бошад, муносибати 

предикативї дар ҷумлаи  содаи яктаркибаи муайяншахс равшан ифода 

меёбад ва сохтори нањвии ВФ хусусияти рехтагї пайдо мекунад. Ин 

хусусият дар он зоњир мегардад, ки хабари он њамеша дар шакли тасдиќї 

ё инкорї меояд, ҷузъњои ғайрифразеологї бо ВФФ яклухт муносибати 

грамматикї пайдо мекунанд: 

а) дар шакли тасдиќї: Пеши Шарофќассоб равї, ним нимча гӯшту 

ним нимча равған биёр, биринҷамо бошад, ба як ош мерасад. –Ӯњӯ, ин 

хобатро ба об гӯй, дирӯз Шарофќассоб ба ман гуфт, ки агар насияњои 

пештараатонро надињед, баъд аз ин як бурда гӯшт њам насия намедињам 

[С.Айнї, Дохунда, с.135]; Акнун шумо мехоњед, ки бо насињатњои 

кампирона маро аз роњи худам баргардонед. Лекин ман ба шумо 

маслињат медињам, ки ин хобатонро ба об гӯед [С.Айнї, Ёддоштњо, ќ. 2, 

с.137]. Чунин ВФФ таркиби рехта доранд, муайянкунандаи беизофаи 

«ин» ва бандакҷонишини шахсї-соњибии «-ат» ҷузъи озод буда, 

калимањои хоб, ба, об ва гўй ҷузъњои њатмии ќолаби ВФФ ба шумор 

мераванд: N + ро + ба + N + V. Феъл бо сиғаи амрї ё шартї-

хоњишмандї, шахси дуюми танњо, ё ҷамъ ба шахси сеюми танњо, ё ҷамъ 

ифода ёфта, маънои амрро ифода мекунад: Гуфтам, ки ин хобата ба об 

гӯй [П.Толис, Њикояњои дањ сол, с.136]; Лекин бой хандиду гуфт, ки ин 

хобашро ба об гӯяд [Ҷ.Икромї, Духтари оташ, с.84]  

б) дар шакли инкорї: Сабаби ин дилсӯзињо маълум шуд.... Хуб, 

бисёр ғам махӯр! [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 23]; -- Обрӯйи ман ва 

падаратро нарезон! [М.Козимї. Тењрони махуф, с.251];  

Бо муайянкунанда тафсил ёфтани ҷузъи номии ВФ – «ғам» хеле 

мањдуд аст: – Бибиҷон! Њеҷ ғам нахӯр... [С.Айнї. Куллиёт, ҷ.1, с.200]; Аз 

талаф шудани гӯсфанд њам ғам махӯред, илоҷи он њаст [С.Айнї, Куллиёт, 
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ҷ.1, с.193]. Чунин мањдудият дар сурати бо сиғаи хабарї ифода ёфтани 

феъли хӯрдан мушоњида намешавад: Ширкати бойњо ғами халќро 

намехӯранд... [С.Айнї, Ёддоштњо, ҷ.3, с.194]; Падару модарат ғами туро 

мехӯранд [Ќ. Наимї, Ман бо шумо, с.195]; «Њама ғами худро мехӯранд, ту 

ғами дигаронро, –  гуфт зан» [Њ. Карим. Садои рўзњо, с.37]. 

ВФФ-и рӯйи чизеро надидан, аз рўйи касе гузашта натавонистан низ 

ба мисли ғам нахӯрдан њамеша дар шакли инкории феъл ба кор бурда 

мешавад: Лекин дар муддати ин ду сол аз хӯҷаини худ рӯйи хӯроки серї 

ва пӯшоки дурустро надид [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.186]; Бо ин њама 

мењнат ва машаќќат рўйи кушода ва забони хуше аз корфармоён надида 

буд... [С.Айнї, Асарњои мунтахаб, с.187]; Магар дер боз (салла) рўйи 

таѓораи чомашўйиро надида будааст, ки аз хоки замини дӯкони ман 

чиркинтар менамояд [С.Айнї, Марги судхӯр, с.188]; Шикам бошад 

бештарин ваќтњо танбўр менавозад, дар ин наздикињо рӯйи сериро 

надидаам [С.Айнї, Дохунда, с.189];  Кӯри Шермат – босмачии фарғонагї 

аз Эшони Султон рӯйи ёрї надид... [С. Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.387]; Ана, 

барои њамин шуда домулло ба миён даромаду падарам аз рӯйи вай 

гузашта натавонист [Р. Ҷалил, Одамони ҷовид, с.190].  

Дар њамаи ин мисолњо ВФФ-и рӯйи хӯроки серї ва пӯшоки дурустро 

надид, рӯйи кушода ва забони хуше... надида буд, рӯйи таѓораи ҷомашӯйиро 

надида будааст, рӯйи сериро надидаам, рӯйи ёрї надид ва аз рӯйи вай 

гузашта натавонист ба вазифаи хабар, вале дар шакли ибораи сифати 

феълї фразеологизми аз рӯяшон гузашта натавониста ба вазифаи њоли 

сабаб омадааст: Ман њам аз рӯяшон гузашта натавониста ин њафта ба 

кор мондам, вагарна, кайњо ба ёбон баромада мерафтам [С.Айнї, 

Ғуломон, с.200]; 

Агар хабари ин ВФФ бо шакли тасдиќии феъл ифода ёфта бошад, 

ғалат шуморида мешавад. Масалан; Ман њам аз рӯяшон гузашта 

тавониста(?) ин њафта ба кор мондам. 
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ВФФ-и ҷигар хун кардан, ҷигари касеро хун кардан ва ҷигари касе хун 

шуд ба маънои «азоб кашидан» дар ќолаби ибора ва ҷумлаи  содаи 

дутаркиба ба кор бурда мешавад: Ҷигар хун карда хонию туро боз 

фиристонанд бар як ҷойи носоз [Ф.Ансорї, Гулшан, с.209]; Монед, 

ҷигаратона хун накунед, маро њам бењуда дар азоб намононед... 

[Њ.Карим, Њикояњо, с.106]; Охир, дар орзуи мактабхонї ҷигари ман хун 

шуд [С.Улуғзода, Субњи ҷавонии мо, с.107]. 

Фразеологизмњои мазкур бо хуни љигар шудан, хуни ҷигар хӯрдан 

њаммаъноянд: Гуфт Нозим: Духтарам, ҷони падар, дар фироќат ман 

шудам хуни ҷигар [С. Вализода, Нозими Ватан, с.108]; Ин табаддулот ба 

осонї муяссар нашудааст..., њатто метавон гуфт, ки басо хуни љигар 

хӯрдан лозим омада буд [Ф.Муњаммадиев, Мењри диёр, с.108]. 

Дар њамаи ин мисолњо ВФФ дар ќолаби ибораи сифати феълї љигар 

хун карда, хуни ҷигар хӯрда ба вазифаи њоли тарзи амал омада, бо 

таркиби пешояндии бо хуни ҷигар муродиф шудааст: Ба ӯ маслињат 

медоданд, ки аз банк дар эњтиёт бошад, аҷаб нест, ки шикаста монад ва 

пулњояш, ки бо њазор хуни ҷигар ғундоштааст, сӯзад [С. Айнї, Марги 

судхӯр, с.109]. ВФФ дар ќолаби ибораи масдарї (хуни ҷигар хӯрдан) ба 

вазифаи мубтадо ва дар намунањои дигар бо феълњои гузаранда ё монда 

омада, вазифаи хабари феълиро адо намудааст.  

Феъли ёвари «шуда» бо иборањои номию феълї ва њатто ҷумлањои  содаву 

мураккаби фразеологї омада, муносибати предикативии ҷумларо ифода мекунад: 

Њамин њолат дар модулњои тоҷикию арабии нур болои нур ва нуран алонур 

мушоњида мешавад: Агар дар рӯзњои фориғ шуданаш аз хизмати сарбозї коре 

карда панҷу чори дигаре ёбад, ин нур болои нур мешавад  [Куллиёт. ҷ.2, с.185]; дар он 

миён мани нобино таваллуд ёфтаам, (?) ки ин барои вай болои мурда сад чӯб 

шудааст. Атмия мегӯяд, ки њоло корхонаи кӯчаки мо дар бинои иҷора фаъолият 

карда истодаасту агар аз масъулин барояшон як порча замин ҷудо кунанд, нуран 

алонур мешуд [Чархи гардун,  № 4, с. 3] ; Дар ҷумлаи зерин ибораи рехтаи номии 
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«куфрони неъмат» бо феъли «шудан» таркиби феълї сохта ба вазифаи хабар 

омадааст: Сухани арбоб барин соњибњиммати илмдӯстро шикастан бењурматї ва 

куфрони неъмат мешавад... [С.Айнї. Куллиёт, ҷ.7, с.150];  

Дар иборањои рехтаи феълї ба тариќи чида сурат гирифтани ҷузъњо низ 

мушоњида мешавад: Одина ба сабаби ин воќеа.... хоб буд, бедор шуд, маст буд, 

њушёр шуд... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 197]. Чунин ВФФ дар шакли яклухт ба вазифаи 

хабар меояд. 

Дар мисоли дигар таркиби рехтаи куфу суф кунондан ва ҷумлаи мураккаби 

рехта ба василаи феъли ёвари «шудан» ба вазифаи хабар омадааст: Зарар надорад, 

акааш эшонро оварда куфу суф кунонад, «ту дидї, ман надидам» шуда асли 

ќадимаш барин мешавад, меравад [Чархи гардун, №4, 30.01.2019, с.4]; 

 Дар натиҷаи муддати дароз ба кор бурдани ВФ аз таркиби он 

калимае ихтисор гардида, ибора мӯҷаз ва рехтаю осонгӯ мегардад. 

Масалан, аз аввали ВФФ-и умр (зиндагї) ба сар бурдан калимаи умр 

(зиндагї) фурӯгузор шудааст: Бо гулрӯёни нозукандом... ва айши мудом 

умр ба сар мебурданд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.223]; Ман њам сандуќи 

озуќаи ӯро гирифта, зиндагї ба сар мебурдам [Чор дарвеш, с.324]; Аммо 

фарзандаш барои сер кардани шиками ў дар Русия ба сар мебарад 

[Озодагон, №3, 21.07.2010, с.4]. Ин њолат ба вазифаи нањвии ВФФ таъсир 

намерасонад. Дар њамаи намунањои боло иборањои рехтаи феълї ба 

вазифаи хабар омадаанд. 

 Иборањои рехтаи феълї бо тобишњои нозуки маъно, обуранги 

бадеї ва хусусияти муассирї аз муродифњои луғавиашон фарќ мекунанд. 

Бинобар ин гоње онњоро ба якдигар иваз кардан имконнопазир мегардад. 

Як намуна: Дар њамин фурсате, ки урдуи разил гилемњои сабзи бањорони 

кӯњистонро бо хуни Назари панҷяккор, сафармардикорњо сурхранг 

карданї буд, умедгоњи охирин – чанд нафаре аз ҷонбозони дастаи 

худмудофиа дар пости чорум ҷон медоданду ҷон мегирифтанд [Њ.Карим, 

Њикояњо, с. 30-31]. 
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 «Нависанда метавонист, ҷонбозии дастаи худмуњофизаро ба тарзи 

дигар: мељангиданд, мубориза мебурданд ва њоказо баён кунад, вале он 

лавњае, ки нависанда ќањрамонии фидоиёнро тасвир мекунад, манзараи 

оддии ҷанг нест ва бо маънои нозуки сухан ҷонбозон «намеҷангиданд» ё 

«мубориза намебурданд», мањз ҷон медоданду ҷон мегирифтанд ё худ 

мамлакатро ҷонбозї ё ҷонсупорї карда, бо бањои хуни худ њимоя 

менамуданд» [Њ. Карим, Њикояњо, с. 13]. Њамин гуна лањзаи 

пуртањлукаро С. Айнї њам бо воњиди фразеологии ҷон дода ҷон гирифтан 

ифода намудааст: Лањза лањзаи ҷон дода ҷон гирифтан буд [С. Айнї, 

Куллиёт, ҷ. 2, с. 383]. 

Бо маќсади таќвияти маъно ва пурра кардани маънои њамдигар ду 

ВФФ-ии муродиф паси њам меояд: Чаро (Алиро) намехоњї? – гуфт Бобї 

дар ҷавоби Зањро ва бо њамин саволаш ба болои сӯхта намакоб ва ба 

оташи фурўзон равѓан рехт [Њ. Карим, Оќшуда, с.384]. 

 Дар воњидњои фразеологии предикативии забони тоҷикї чунин 

хусусият мушоњида мешавад, ки як маънои њолатро бо ду ќолаби ВФФ – 

фразеологизми ибора (дили касеро аз / ба чизе ё касе пур кардан) ва 

фразеологизми ҷумлаи  содаи дутаркиба (дили касе аз / ба чизе ё касе) пур 

шуд / пур аст) ифода кардан мумкин аст: Бечора модар ба онњо 

менигаристу дилаш пур шуда лабонаш пир-пир парида, дарунакї гиря 

мекард, бедуд месӯхт [Маориф ва маданият, №5, с.2]. Вакилшаванда њам 

барои дили ўро ба худ пур кардан баъзе ҷойњои дуруст фањмиданашудаи 

ҷанҷолро такрор пурсида гирифтааст [С.Айнї, Ёддоштњо, ќ.3, с. 156]. 

Тафовути грамматикии ин ду тарзи ифода ин аст, ки хабари ҷумлаи  

содаи дутаркиба бо феъли таркибии номии мондаи пур шудан 

(гардидан), ё хабари номии пур аст, пур бошад, вале хабари ҷумлаи  

содаи яктаркибаи феълї бо феъли таркибии номии гузарандаи пур 

кардан (намудан) ифода меёбад. 
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Мисоли дигар: Каримбой ва занаш дар хона то хеле ваќт гуфтугӯ 

карда нишастанд. Хоби онњо парид [Ќ. Наимї, Роњи дуруст, с. 384]; Фаќат 

ғами тӯю келиндор шудан гоњ-гоњ хоби Зайнаббибиро мепарронд... [Ҷ. 

Икромї, Ғусса, с.385]; Кадом шабе, ки хобам гурезад, гулхан гарм карда, 

њамаро ҷеғ зада оварда, гап занонда мешинам [С.Айнї, Дохунда, с.386]; – 

Њоло чорта гап зада шинед, – гӯён як ҷаллоди дигар хост, ки хоби ӯро 

гурезонад [С.Айнї, Асарњои мунтахаб, с. 386]. 

 Дар ин мисолњо њам ба вазифаи хабари ҷумлаи  содаи дутаркиба 

феълњои мондаи парид ва гурезад, хабари ҷумлањои  содаи яктаркиба бо 

феълњои гузарандаи мепаронд ва гурезонд ифода ёфтааст. 

 Азбаски калимањо дар таркиби ВФФ ќимати маъноии худро пурра 

њифз карда наметавонанд, баъзан калимањои муќобилмаъно ба ҷойи 

якдигар омада бошанд њам маънои фразеологии ибора ё ҷумлаи рехта 

чандон осеб намебинад, гӯё аз суроби умумии ибора ё ҷумлаи рехта 

мусоњибон ғарази њамдигарро дарк мекунанд. Чунончи, ќолаби аслии 

ВФФ-и чизеро пеши по задан аст, вале дар матни зерин ба ҷойи пеши по, 

таъбири пушти по омадааст. Агар чунин ќаринањои ВФФ ба њукми 

меъёрї ворид шуда бошанд, ба вазифаи нањвии онњо таъсир намерасад: 

Вай намехост, ки забонкўтањ шавад. Аз њамин хотир бори аввал дар 

зиндагї ѓурурашро пеши по зада, баъди ду рўз занг зад [Оила, №4, 

22.09.2018, с.3]; Модари Самандар.... келини «беандеша»-ро хеле маломат 

намуд, ки бахти худро пушти по зада, њаёташро бо дасти худаш 

сӯзондааст [Оила, № 3, 22.09.2018, с.3]. 

Њар ду ќарина на танњо дар забони маводи матбуот, балки дар 

асарњои бадеии нависандагон низ истифода шуда, ба «Фарњанги 

иборањои рехта» њам ворид шудаанд, бинобар ин, онњоро мувофиќи 

меъёри забони адабии имрўзаи тоҷикї шуморидан мумкин аст: Ба мо 

таклифи хуб карданд. Нонро пеши по назанем, рафиќон, ба водї равем 

[Ф.Муњаммадиев, Муњоҷирон, ҷ.1, с.125]; Расму оини моро пушти по задї! 
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Ман аз ту ба ќозии Самарќанд шикоят мекунам [С.Улуғзода, Ќисмати 

шоир, с. 89]. 

Дар мисолњои зерин низ ВФФ ба вазифаи хабари љумлањои 

мураккаб омадаанд: 

Дар ќишлоќамон ҳам ҳеҷ яке аз боён ва амалдорон маро ба як пули 

пучак намегирад [Ҳ.Карим, Њикояњо, с. 146]. Падарашон баъди ҷанг дар 

ҳамин ҳавлӣ чашм аз олам пўшидааст [Ф.Муҳаммадиев, с.25.]. Ӯ аз 

болохона пойин фуромада, дар наздиктари рафчаҳо барои худ 

нишастгоҳ сохта, он ҷо занро дар зери чашми худ мегирифт [С. Айнӣ, 

Ёддоштњо, љ.2, с. 134]. Кампири бадҷаҳл, ки Фирӯзаро аз гӯр гирифта ба 

гӯр мезад, он дам ҳеҷ гапе назад... [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, с.76]. Болу 

пар мебаровардаму ба Шӯроб ба заминканам парвоз мекардам [Р. Ҷалил, 

Шўроб, с. 46]. Баъзеҳо баромада ӯро чунон боло мебардоштанд, ки ҳатто 

худаш ҳам тасаввур карда наметавонист [Ҷ. Икромӣ, Шодї, с. 157]. 

«Худро дошта наметавонистагӣ шудаам; бемаза шуда мондам, бемаза»... 

[Ҷ. Икромӣ, Шодї, с.57]. Чӣ лозим, мабодо дар оќибат кори маслиҳат 

додаатон барор нагирад, баъд гуноҳаш ба гардани кас афтода, ба бало 

мемонад [Ф. Ниёзӣ, Вафо, с.134].  

 Сад бор гуфтам туро, 

 Дар байни њар гап надаро [М. Турсунзода, с.93]. 

 Эзоҳ: Агар ҷузъҳои ёридиҳандаи хабарҳои бо ёрии воҳидҳои 

фразеологӣ ифодагашта маънои модалиро ифода намоянд, хабар 

таркибӣ мешавад: Ҳа, табиати мамлакати мо ба ҳадде зебо шудааст, ки 

кас аз тамошои он чашм канда наметавонад [А. Деҳотӣ, с.157]. Ман дар 

байни мардуми ин ҷо сар бардошта гашта наметавонам, модарат ва 

укаҳоятро гирифта ба ягон тараф кӯчида меравам... [С. Улуғзода, Субњи 

љавонии мо, с.68]. Вагон надиҳанд, ман чӣ кор кунам? Сарамро ба куҷо 

занаму ба кӣ дод гӯям, канӣ гӯй? Ин бошад, ба ҷои ин ки омада аввал ба 
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сарфаҳми кор равад, аробаи хушку холиро гирифта мегурезад [Р. Ҷалил, 

Њикояњо, с.78]. 

 

2.2.2. Вазифањои нањвии ВФФ бо шаклњои тасрифнашавандаи феъл 

 Дар дастури таълимии «Дар бораи воњидњои фразеологї ва 

вазифаи синтаксисии онњо» ба вазифаи аъзои ҷумла омадани воњидњои 

фразеологии номию феълї аз рӯйи маъно, ё мансубият ба њиссањои нутќ , 

яъне, ба кадом њиссаи нутќ тааллуќ доштанашон таснифу тањлил ва ба 

њар кадоми сараъзо ва аъзои пайрав намунањо оварда шудаанд 

[Маќсудов 1976; 40-63]. Аз рӯйи маводи гирдовардаи мо маълум гардид, 

ки як миќдор фразеологизмњои феълї дар ќолаби ибораи масдарї, 

миќдори бештари онњо дар ќолаби ибораи сифати феълї ба вазифаи 

аъзои гуногуни ҷумла омадаанд. Азбаски баъзе аъзои ҷумла њам ба 

ибораи рехтаи масдарї ва њам ба ибораи рехтаи сифати феълї ифода 

гардидаанд, лозим донистем, ки бо иборањои рехтаи фразеологї ифода 

ёфтани њар кадоми аъзои ҷумларо ҷудогона шарњ дињем.   

 Аз тањќиќоти илмии нањвшиносон Б. Н. Ниёзмуњаммадов, Ш. 

Рустамов, Ф. М. Исматуллоев, С. Абдурањимов, Њ. Ҷалилов, инчунин аз 

маводи «Фарњанги иборањои рехта» ва мисолњои ҷамъовардаи мо 

маълум мешавад, ки бо иборањои рехтаи сифати феълї ва масдарї ифода 

ёфтани хелњои гуногуни њолшарњкунанда дар забони тоҷикї хеле маъмул 

будааст. Аз њамин сабаб мо њам ќарор додем, ки тањлилу тањќиќи 

вазифањои нањвии ВФФ-ро аз хелњои њол оғоз намоем. 

 

2.2.3. Ифодаи мубтадо бо ибораи рехтаи масдарї 

Гарчи ба вазифаи мубтадо омадани ВФФ дар забони тоҷикї чандон 

маъмул нест, дар байни маводи ҷамъовардаамон якчанд намуна ба назар 

расид: Фарзандонамонро њам ба ёд биёр, саргашта ва гӯру чӯб кардани 

модари пирам њам дар гардани ту мешавад [Чархи гардун, №5, 2018, с.4]; 
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Замона њам сахттар шуда буд. Бурду овард бисёр шуд [С.Айнї, Куллиёт, 

ҷ.7, с.166]. Дар ин ҷумлањо таркибњои рехтаи гӯру чӯб кардан ва бурду 

овард ба вазифаи мубтадо омадаанд.  

Ҷумлаи фразеологии хавоси касе парешон шуд дар ќолаби ибораи 

масдарии парешон шудани хавос ва ибораи номии парешонии хавос 

имконпазир будааст: Аммо парешонии хавос даќиќа ба даќиќа зиёдтар 

мешуд... [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.153]. Дар ин сурат ба вазифаи мубтадо 

омадани ВФФ осон мегардад, аммо дар мисоли зерин ба вазифаи хабар 

омадааст: Да…– гуфта Иван  ќадре фикр карда њавосашро, ки ба сабаби  

љўшишу шодиёнаи сиёсатдони сода парешон шуда буд, ѓун кард [С. Айнї, 

Одина, 113].  

Дар матни зерин ибораи саргардонињои дунё бунёди ибораи феълии 

саргардони дунё шудан ва дар дунё саргардон шудан дорад. Ба калимаи 

мураккабе, ки дар заминаи ВФФ ба вуҷуд омадааст, ифода ёфтани 

мубтадо низ имконпазир мегардад: Саргардонињои дунё њеҷ фурсат 

намедињад, ки ягон рӯз бо дӯстон нишаста, як дами беғам занем... 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.35]. 

Матнњои мавриди тањлил низ собит намуданд, ки ба вазифаи 

мубтадо омадани ВФФ бемањсул аст. 

 

2.2.4. Ифодаи хабари ҷумлањои  содаи яктаркибаи феълї бо ВФФ  

Хабари ҷумлањои яктаркибаи феълї бо ВФФ низ ифода мегардад. 

Аз маводи гирдовардаамон маълум мешавад, ки бо ВФФ ифода ёфтани 

хабар дар њамаи хелњои ҷумлањои  содаи яктаркибаи феълї баробар нест. 

Аз њамин сабаб лозим донистем, ки дар фасли аввал ифода ёфтани 

хабари ҷумлањои  содаи яктаркибаи феълии муайяншахсро баррасї 

намоем: 

Хабари ҷумлањои содаи яктаркибаи феълї ба шахси якум ва дуюми 

танњову ҷамъ ифода ёбад, хусусияти ифодаи воќеъшавї (предикативї) 
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равшантар зоњир мегардад. Бинобар ин мо њам дар ду банди ин фасл 

маводи ВФФ-ро тањлил мекунем. 

а) Хабари ҷумлањои яктаркибаи феълї, ки бо ВФФ ифода шудааст, 

ба шахси якуми танњову ҷамъ далолат мекунад. Њамин њолатро дар 

љумлањои содаи дутаркиба њам мушоњида кардан мумкин аст: Ман чунон 

дар хиҷолат мондам, ки замин накафид, то ки даромада, рӯямро пинњон 

кунам [С.Айнї, Ғуломон, с.43]. Дар ин ҷумла ВФФ-и дар хиҷолат мондам 

ба вазифаи хабари ҷумлаи  содаи дутаркиба омада, ба мубтадои «ман» 

ба воситаи бандаки феълии «-ам» мувофиќат кардааст. Азбаски аз 

бандаки хабарї ё бандаки феълї шахси соњиби амалу њолат маълум 

мегардад, зикри мубтадои «ман» ба эњтиёҷоти матн вобастагї пайдо 

мекунад. Агар ба зикри мубтадо эњтиёҷ набошад, фикр дар ҷумлаи 

яктаркибаи феълї ифода мегардад: 

Аз хурсандї дар куртаам намеғунҷидам, ки ба орзую њавасњои дилам 

расидам... [Оила, №5, 25.07.2016, с. 4]; Агар аз сухани мардум чашм пӯшем 

њам, тўй накардан мумкин нест... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с. 248]; ...агар 

тињидаст баргардем, дур нест, ки ба пеши таворишњо љойи шубња шавем 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.353]. 

Дар мисоли аввал воњидњои фразеологии ба куртаам намеғунҷидам, 

ба орзую њавасњоям расидам дар шаклњои замони гузаштаи њикоягї, 

гузаштаи наздики сиғаи хабарї ва шахси якуми танњо ба вазифаи 

хабарњои чида омадаанд. Дар мисолњои дигар фразеологизмњои «аз... 

чашм пӯшем» ва «тињидаст баргардем» бо шакли замони њозира-ояндаи 

сиғаи шартї-хоњишмандї ва шахси якуми ҷамъ ба вазифаи хабари 

ҷумлаи яктаркибаи феълии муайяншахс омадаанд. Дар ин мисолњо низ 

воњидњои фразеологии феълии «дилу димоѓ надоштам», «амри хайри 

худро пеш гирам» ва «туро ба орзуят расонам» дар шаклњои замонии 

сиғањои гуногун ба вазифаи хабар омадаанд: ...вагарна, ба њеҷ кор дилу 

димоғ надоштам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.122]; ...маблағе ба даст оварда 
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амри хайри худро пеш гирам ва туро њам ба орзуят расонам [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.249]. 

Дар мисоли зерин ВФФ-и дунё ба дилам зада дилтанг шавам ва «дили 

худро холї мекунам» њолати рӯњии гӯянда – муаллифи асарро ифода 

мекунад: То чанд сол, њар гоњ дунё ба дилам зада дилтанг шавам, ба сари 

ќабри Њайрат баромада, гириста дили худро холї мекардам [С.Айнї, 

Ёддоштњо, с.250].  

Феъли таркибии дилтанг шавам кӯтоњшудаи ВФФ «дилам танг 

шавад» ба шумор меравад, ки дар ќолаби ҷумлаи содаи дутаркибаи 

хуллас сохта шудааст. Ин ду тарзи ифодаи хабарро муродифи нањвии 

њамдигар шуморидан лозим аст. Дар мисолњои зерин њам хабари бо 

таъбири рехта ифодаёфта, ба шахси якуми ҷамъ ва дуюми танњо далолат 

мекунад: Њушёр шав ва худро ба ӯ маъќул кунон, сонї ба об нигоњ карда 

мӯза мекашем [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, с. 255]. Ман ба ту нагуфтам, ки 

тинҷї будагист, хавотир нашав. Ту бошї, обро надида мӯза кашидї 

[С.Турсун, Нисфирӯзї, с.256]. 

б) Хабари ҷумлањои яктаркибаи муайяншахс, ки бо ВФФ ифода 

ёфта, ба шахси дуюми танњову ҷамъ далолат мекунад. Азбаски дар 

муколама гӯяндаву шунаванда њузур доранд, ба зикри мушаххаси 

соњибони амалу њолат эњтиёҷ намемонад ва фикр дар ќолаби ҷумлаи  

содаи яктаркибаи феълии муайяншахс ифода мегардад: Худатро бењуда 

овораю ҷигархун мекунї, аз ӯ ягон манфиате нест [Муњаббат ва оила, 

№39, 2018]. Агар дили маро хун кардан нахоњї, гиря накун [М.Козимї, 

Тењрони махуф, с.162]; Хайрият, ки чашмњои маро чор накардеду 

барваќтакак расида омадед [Р.Ҷалил, Шӯроб, с.125]; – Чашмамро чор 

кардед, чаро ин ќадар њаял кардед? [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, с.157]. Дар 

ин ҷумлањо ВФФ-и худатро ҷигархун мекунї, «дили маро хун кардан 

нахоњї», «чашмњои маро чор накардед», «чашмамро чор кардед» дар 
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шаклњои гуногуни феълї воќеъ гардидани амалу њолатро возењ ифода 

мекунанд. 

Агар хабари чунин ҷумлањо дар шакли сиғаи амрї оянд, муносибати 

предикативї боз њам аёнтар мегардад: Монед, ҷигаратона хун накунед, 

маро њам бењуда дар азоб намононед. Њар чї ќадар зањмат кашед њам, 

ман боз алифро калтак гуфтан мегирам [Њ. Карим, Муњаббат, с.257]; 

Њушёр бошед, душман њуҷум карданист, тиратон хок нахӯрад! – гуфт боз 

њамон марди гармрӯ [Њ.Карим, Њикояњо, с.258]; Таќсир, нона калон газеду 

гапа калон напартоед! – гуфт Идрис бо зањрханд [Ю.Акобиров, Замини 

падарон, с.259]. 

ВФФ-и «хотират љамъ бошад» муродифи «хотирљамъ бош» дорад, 

ки баробармаъност: Хӯҷаин: «Хотирҷамъ бош, ман хати туро тар карда 

намехӯрам» [Айнї C., Куллиёт, ҷ.2, с.31]; Бемалол бошад, аз њамин рӯз 

дер накарда фиристеду маро аз хиҷолат бароред!.. [А. Дењотї, Шеър ва 

њикояњои мунтахаб, с.260]. Дар ин ҷумлањо ВФФ-и «хотирҷамъ бош», «аз 

хиҷолат бароред» дар шакли сиғаи амрї омада, ба шахси дуюми танњову 

ҷамъ далолат мекунанд. 

Хабари ҷумлањои  содаи яктаркибаи феълї ба шахси сеюми танњову 

ҷамъ далолат кунад, эњтиёҷ ба зикри соњиби амал бештар мегардад: Ту, 

духтарам, аз вай натарс, ман ки ин ҷо њастам, туро намегазад, – хотири 

Даряро ҷамъ мекард пиразан [Р. Ҷалил, Шӯроб, с.261]; Вай гумон 

мекунад, ки шуморо њам ба њамин ќатор мезанад? – Хотирашро ҷамъ 

кунад, ки ана ба њамин зӯраш намерасад [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, с.262].  

Дар мисоли аввал ВФФ-и «хотири Даряро ҷамъ мекард» ба вазифаи 

хабари ҷумлаи  содаи дутаркиба омадааст. Дар ҷумлаи дуюм ВФФ-и 

«хотирашро ҷамъ кунад» ба вазифаи хабари ҷумлаи яктаркибаи феълї 

омадааст. Аз бандакҷонишини «-аш» маълум мешавад, ки соњиби њолат 

шахси сеюми шумораи танњо ва ҷумлаи содаи яктаркибаи феълии 
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муайяншахс аст. Тафовут аз намунаи аввал ин аст, ки ифодаи омиронаи 

фикр хусусияти предиктивии хабари ҷумларо таќвият мебахшад. 

 Шакли инкории ВФФ-и «хотири касе ҷамъ буд» ду тарз ифода 

ёфтааст: «хотири касе ҷамъ набуд», «хотири касе ноҷамъ буд»: Лекин 

њанӯз хотираш аз тарафи Арбобкамол ҷамъ набуд... [С.Айнї, Куллиёт, 

ҷ.1, с.190]; Ман нархи палавро медонистам, аммо аз кабоб хотирам 

ноҷамъ буд: раваду пулам камї кунад... [С.Улуғзода, Субњи ҷавонии мо, 

с.266]. Мутазоди ҷумлаи рехтаи «хотири касе ҷамъ буд» ҷумлаи рехтаи 

«хотири касе парешон буд» аст: Вай дар ин бора сахт њайрон буд, 

хотираш з-ин сабаб парешон буд [М.Турсунзода, Асарњои мунтахаб, 

с.267]. Бояд ќайд намуд, ки воњиди фразеологии номии «хотири касе 

ҷамъ буд» мисли фразеологизми феълии «хотири касе ҷамъ шуд» дар 

ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркибаи хуллас сохта шуда, ба вазифаи хабар 

омадааст. Аммо ВФФ-и «хотири касеро ҷамъ кардан (парешон кардан)» 

дар ќолаби ибораи феълї сохта шуда, ба мисли воњидњои фразеологии 

боло ба вазифаи хабар меояд. 

Аз ҷињати маъно, сохту таркиб ва вазифаи нањвї ҷумлањои 

фразеологии «хавоси касе (ба чизе ё касе) банд буд» ва «хавоси касе 

парешон аст (нест)» ба воњидњои фразеологии боло ќаробат доранд: 

Одина... хавосаш тамом ба масъалаи Арбобкамол банд буд... [С.Айнї, 

Куллиёт., ҷ.1, с.242]; -- Ба ман њеҷ чиз нашудааст,... хавосам њам парешон 

нест (С.Айнї, Куллиёт, ќ.2, с.13).  

Чунин хабарњо низ ба тариќи чида меоянд: Акнун пушаймонї суд 

надошт ва «афсӯсу дареғ» фоида намебахшид, чунки тир аз камон 

бархато ҷаста ва мурғи матлаб аз дом ҷаста буд; ...ба ҷое ки аз болои 

пули тоќияњои ман муњайё мешуда бошад, на дандони шумо меғӯтад ва на 

дандони ман [С.Айнї, Куллиёт, ќ.2 с.14]. 

2.2.4.1. Ифодаи хабар бо љумлањои фразеологии номуайяншахс 
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Ба вазифаи хабари ҷумла омадани воњидњои фразеологї, ки аз лињози 

сохтори нањвї хелњои гуногуни ҷумлаи яктаркибаи феълии муайяншахс, 

номуайяншахс, умумишахс, бешахсанд, хеле маъмул аст: Лекин, агар дар 

фаъолияти худ пешпо хӯрда бошад, бо ҷурме кафшашро ба пеш гузошта бошанд ва 

ё «шаттае» зада бошанд, аз ноилоҷї ба кори шӯъбаи мо меомад [Н.Обидов, Дар 

байни устодон, с.86].  

Дар ин мисол фразеологизми дар коре пешпо хӯрдан ба вазифаи хабари 

ҷумлаи содаи яктаркибаи муайяншахс, вале кафши касеро пеш гузоштан ба 

вазифаи хабари ҷумлаи содаи яктаркибаи номуайяншахс омадааст. 

 2.2.4.2. Ифодаи хабар бо љумлањои фразеологии умумишахс 

Ифодаи хабар бо љумлањои фразеологии умумишахс яксон сурат 

намегирад. Ба љумлањои зерин таваљљуњ намоед: 

Гумон мекунї, ки Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї шудию дигар 

гурбаи туро њељ кас пишт гуфта наметавонад [А.Сидќї, Иродаи зан, 

с.87]; Пишакашро пишту сагаш тур гӯеду сонї аз дасти вай халос шавед! 

[Р.Ҷалил, Шӯроб, с.88].  

Дар ҷумлаи аввал ВФФ «гурбаи касеро пишт гуфта натавонистан» 

дар таркиби ҷумлаи «...дигар њеҷ кас гурбаи туро пишт гуфта 

наметавонад» ба вазифаи хабар омадааст. Вале дар ҷумлаи дуюм ВФФ-и 

«пишакашро пишту сагашро тур гӯед» дар ќолаби ҷумлаи содаи 

яктаркибаи феълии умумишахс хабари феълї шудааст.  

Ягон шаб якка ба таги ягон мазор раведу ќандатонро занед [С.Айнї, 

Асарњои мунтахаб, с.89].  

Дар намунањои овардашуда ВФФ дар ќолаби ҷумлаи содаи 

яктаркибаи феълии умумишахс ба вазифаи хабар омада, шаклан ба 

шахси дуюми шумораи ҷамъ далолат кунад њам, вале амалу њолати 

ҷумлањои сода ба умум нисбат дорад. 

С.Айнї манзарањои дилфиреби табиатро одатан бо чунин ҷумлањо 

тасвир мекунад: ...аз тамошояш чашм канда наметавонед [С.Айнї, 
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Куллиёт, ҷ.2, с.211]; ...тобиши ин об...чашматонро мебарад [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.2, с.220].  

Нависанда гӯё мусоњибашро мафтуни табиати зебои кишвараш 

мегардонад. Аммо дар ҷумлаи дигар мусоњиба оњанги танбењ мегирад: 

Гарму сарди дунёро надидаї ва намедонї, ки пул аз куҷо мерӯяд ва чї 

гуна ба даст меояд [С.Айнї, Куллиёт, 1, с. 196]; – Ваќте мебинї, ки ин роњ 

ба диёри ту чї ќадар наздик аст, курта-курта гӯшт мегирї. Фахр мекунї, 

ки барои халќу диёр хизмате кардаї... [Ю.Акобир, Осмони соф, с.197].  

Аз тањлили ин чанд мисол маълум мешавад, ки ВФФ дар кадом 

шаклу вазифаи нањвї омада бошад, ба меъёри нањвии ҷумлабандї пурра 

мутобиќат мекунад. Дар мисоли охирин алоќаи мувофиќати байни 

пуркунандаи бевоситаю хабар «ќандатонро занед» риоя шудааст. 

 2.2.4.3. Ифодаи хабар бо љумлањои фразеологии бешахс 

 Хабари ҷумлаи яктаркибаи бешахси бо ВФФ ифодаёфта ба тарзњои 

гуногун шакл мегирад: 

 Бо калимањои модалии даркор, лозим, зарур, њатмї ва ғайра: Ғами 

њосили имсоларо хӯрдан даркор [Тоҷикистони советї, №6, с.2]; «Ғам кӯњ-

кӯњ меояду мӯ-мӯ меравад». Ба ин дилтанг шудан лозим нест [Р.Ҷалил, 

Шӯроб, с.196]. Дар ин мисолњо воњидњои фразеологии «ғами чизеро 

хӯрдан даркор (аст)», «ба чизе дилтанг шудан лозим нест» ба вазифаи 

хабари ҷумлањои яктаркибаи феълии бешахс омадаанд. 

 2.2.4.4. Чида шудани хабарњои бо ВФФ ифодаёфта 

ВФФ дар ќолабњои гуногуни нањвї ифода ёфта, дар ҷумла ба 

вазифаи хабарњои чида меоянд: Бароям замин сахту осмон баланд буд ва 

чун пеши ањли хонавода забонкӯтоњ будам, дигар ба таќдир тан додам 

[Оила, №5, 5.10.2019, с.2]; Аммо, ваќте мебинам, тоҷики маро новобаста 

аз мазњабу миллат ва нажодаш паст мезананд ё худи ӯ ба пастї меравад, 

дилам хун мегардад, парешон мешавам ва муддатњо аз гирдоби ин 

парешонї баромада наметавонам [Минбари халќ, №4, 14.08.2018, с.5]; 
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Ваќте хабари марги Нозро шунидам, хаёл кардам, ки дунё ба сарам чаппа 

шуд, оби сард аз сарам рехт, то њол ба худ омада наметавонам [Чархи 

гардун, №3, 12.05.2018, с.5]; Вай..., дар њолате ки пойи маҷрӯњаш зириќ-

зириќ ба дард даромад, ба чањор кунҷи њавлии озода ғамгин назар 

партофта, аз дил гузаронд, ки ин дарди малъун тамоми умр ба заволи ӯ 

дасту остин бар зада... њаёташро зањрогин месозад [Адабиёт ва санъат, 

№2, 4.01.2018, с.4]; Аз садои суруду мусиќї, ки аз хонаашон ба гӯш 

мерасид,... бештар дилхун гашта, ашки алам гулӯгираш менамуд [Оила, 

№2, 14.11.2017 с.3]; Вай..., дар њоле ки пойи маҷрӯњаш зириќ-зириќ ба 

дард омада буд, дандон ба дандон гузошта, нафас рост намуд [Адабиёт ва 

санъат, №5, 4.01.2018, с.2];  

Дар мисоли аввал ВФФ назар партофта дар шакли ибораи рехтаи 

сифати феълї ва аз дил гузаронд дар шакли ибораи феълї ба вазифаи 

хабарњои чида омадаанд. Њамин хусусият дар намунањои дигар њам 

мушоњида мешавад, вале ибораи рехтаи сифати феълии дандон ба дандон 

гузошта бар шарњи чї тарз нафас рост кардан омадааст. 

 Дар интињои ин фасл бо як тарзи бо ВФФ ифода гардидани хабари 

ҷумлањои содаро ќайд кардан лозим аст. Азбаски дар забони тоҷикї 

феълњои содаи решагї хеле каманд ва бо пешванду пасванд сохтани 

феълњо низ имконоти хеле мањдуд дорад, аз њиссањои номии нутќ бо ёрии 

феълњои ёвар сохтани феълњои таркибї як хусусияти забони тоҷикию 

форсї ба шумор меравад. Аммо аз таркиб, ибора ва њатто ҷумлањои 

рехта ба воситаи феълњои ёвари шудан ва кардан сохтани феъл ва дар 

ҷумла ба вазифаи аъзоњои гуногун ба кор бурдани он дар тањќиќоти 

илмии забоншиносони мо маълумоти кофї ба назар нарасид. Дар 

маводи ҷамъовардаамон чунин намунањо мушоњида гардиданд: Акнун ту 

чашми ман шуда рафта, корро дидбонї кун [С. Айнї, Ғуломон, с.197]: То 

пагоњ «ту дидї, ман надидам» шуда дуруст мешавад... [С.Айнї, Марги 

судхӯр, с.198]; Тоифа ба оруњои ба лонаашон чӯб хаста... монанд шуд, 
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ҷое надоштанд, коса куҷо монам шуданд [Сорбон, Ҷӯгї, с.196]; То кай 

чашмаки ман, чашмаки ту карда мешинем? Биё, ту як ғазал хон, ё наќше 

гӯй [С.Айнї, Дохунда, с.199];  

Дар ҷумлаи аввал ВФФ-и чашми ман шуда аз ибораи исмии изофии 

чашми ман феъли ёвари шуда феъли таркибии чашми ман шуда сохтааст 

ва он дар ҷумла ба вазифаи њоли тарзи амал омадааст. Дар мисоли дуюм 

ВФФ-и коса куҷо монам шудан аз ҷумлаи  содаи яктаркибаи тафсилии 

коса куҷо монам бо феъли ёвари шудан таркиб ёфта, дар ҷумла вазифаи 

хабари феълиро адо намудааст. Дар мисоли сеюм ВФФ-и чашмаки ман – 

чашмаки ту карда шиштан аз пайвастаи ду ибора: чашмаки ман, чашмаки 

ту ва феъли ёвари таркибии феълии «карда шиштан» сохта шуда, ба 

вазифаи хабари ҷумлаи  содаи саволї омадааст. 

       2.2.5. Ифодаи муайянкунанда бо ВФФ 

Дар дастури таълимии «Дар бораи воњидњои фразеологї ва 

вазифањои синтаксисии онњо» ба вазифаи муайянкунандаи аъзоњои 

гуногуни ҷумла омадани иборањои рехта зикр ёфта, намунањо оварда 

шудаанд [Маќсудов 1976; 49-53]. Бештарини мисолњо, аз ќабили 

амалиёти сарам дилам, суханњои пой дар њаво, чашми бад, гургони дупо 

буда, доир ба вазифаи муайянкунандаи ВФФ њам аз ќабили чор кас 

медидагї хатњо, мӯйсафеди оламу одамдида, ду каси дилашон об 

мехӯрдагї, ќаллоби аз таги дор гурехта ва ғайра намунањо оварда 

шудааст [Маќсудов 1976;  50-52]. 

Маводи гирдовардаи мо њам ба он далолат мекунад, ки ќисми зиёди 

ВФФ дар ќолаби иборањои сифати феълї ва айнан дар шакли ибораи 

масдарї ба вазифаи муайянкунанда омадаанд. Аз ин рӯ ба вазифаи 

муайянкунанда омадани ВФФ-ро ба ду навъ ҷудо кардан мумкин аст: бо 

иборањои рехтаи сифати феълї ва масдарї ифода ёфтани муайянкунанда. 

       2.2.5.1. Ифодаи муайянкунанда бо ибораи рехтаи сифати феълї 
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Ба вазифаи муайянкунанда омадани ВФФ дар ќолаби иборањои 

сифати феълї, ки дар таркиби иборањои номї омада, бо ду тарзи алоќа 

ба муайяншаванда тобеъ гардидаанд: Дар ин байн имконият пайдо 

кардам,... дар њалќаи пирони гармову сармои рӯзгордида нишаста, аз 

суњбаташон бањравар гардам [Н.Обидов, Дар байни устодон, с.53]. 

Азбаски дар забони тоҷикї иборањои сифати феълї як навъи 

муайянкунандањои изофиро ташкил медињанд, воњидњои фразеологии 

феълї низ дар шакли ибораи сифати феълї ба вазифаи муайянкунанда 

омада, бо бандаки изофї ба муайяншаванда алоќаманд шудаанд. Дар ин 

ҷумла ВФФ-и гармову сармои рӯзгордида дар ќолаби ибораи сифати 

феълї ба вазифаи муйянкунандаи сифати феълї омада, бо бандаки изофї 

ба муайяншавандаи «пирон» тобеъ шуда, ҷузъи асосии ибора бо шакли 

кӯтоњи замони гузаштаи сифати феълии «дида» ифода ёфтааст. 

а) Бо алоќаи изофї тобеъ шудани ВФФ ба муайяншаванда. Дар 

таркиби ибораи исмии як кори чор кас медидагї, шуњрати аз даст рафта, 

кампири њафтодсолаи пояш ба гӯр расида иборањои рехтаи сифати 

феълии чор кас медидагї, шуњрати аз даст рафта, ваќти аз даст рафта, 

пояш ба гӯр расида бо бандаки изофї ба исмњои кор, шуњрат, ваќт, 

кампир тобеъ шудаанд, ки аз онњо чор кас медидагї, пояш ба гӯр расида 

дар ќолаби ҷумлаи содаи дутаркиба сохта шудааст: Як кори чор кас 

медидагї мекунем [С.Айнї, Дохунда, с.54]; Акнун ба ин ҷо омадааст, ки 

дар миёни мардуми нодон ягон кори калон сар карда, шояд шӯњрати аз 

даст рафтаи худро ба даст дарорад [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.347]; 

Гумони ғолиб он аст, ки то он ваќт ин кампири њафтодсолаи пояш ба гӯр 

расида бо бекасї ва бенавої ҷон медињад [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.202].  

Аз мисолњои боло маълум мешавад, ки ҷузъи асосии ибораи сифати 

феълї бо шакли кӯтоњ (аз даст рафта, пояш ба лаби гӯр расида) ё дар 

шакли пурра (чор кас медидагї). Иборањои сифати феълии боло аз ҷињати 

шакли замони њам аз якдигар фарќ мекунанд. Ҷузъи асосии иборањои 
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сифати феълии «аз даст рафта» ва «замоне ќариб аз даст рафта» бо 

шакли замони гузашта, вале ҷузъи асосии ибораи сифати феълии «чор кас 

медидагї» бо шакли замони њозира-оянда ифода ёфтааст. 

ВФФ-и дар шакли тасрифї ба вазифаи хабар ва дар шакли сифати 

феълї бештар ба вазифаи муайянкунанда меояд: Ӯ бошад як сагест, ки аз 

кӯчаи одамгарї нагузаштааст [С. Айнї, Ғуломон, с.44]; Ӯро шахси аз 

кӯчаи санъат нагузашта номид [А. Бањорї, Одамони шинос, с.45]. 

Дар ин гуна ВФФ ду хусусият мушоњида мешавад: якум, хоњ ба 

вазифаи хабар омада бошад, хоњ ба вазифаи муайянкунанда, феъл 

њамеша дар шакли манфї (нагузаштааст, нагузашта) меояд; дуюм, 

нуктаи асосии фикр дар ҷузъи муайянкунанда (кӯчаи одамгарї, санъат) 

ифода меёбад. 

ВФФ бештар бо чунин ибораи сифати феълї ба вазифаи 

муайянкунанда меояд, ки ҷузъи асосии он бо шакли пурраи замони 

гузаштаи сифатї феълї (-агї) ифода ёфтааст: Ба маълумоти хонандагони 

харбузаро хӯрда, полизашро намепурсидагї бори дигар хотиррасон 

мекунам... [А.Бањорї, Сунбула, с.46]. Ин гуна иборањои сифати феълиро 

ба ҷумлаи пайрави муайянкунанда баргардонидан мумкин аст: Ба 

маълумоти хонандагоне, ки харбузаро хӯрда, полизашро намепурсанд, 

бори дигар хотиррасон мекунам. 

б) Дар ќолаби ибораи сифати феълї бо алоќаи њамроњї ба 

муайяншаванда тобеъ гардидани ВФФ: Ин ҷудо њам зиёд не-мї? Ман —

ман гуфта гаштагї саркорњо њам базӯр сад сентинер њосил мегиранд 

[С.Улуғзода, Шодмон, с. 47]. 

2.2.5.2. Ифодаи муайянкунанда бо ибораи рехтаи масдарї 

ВФФ дар шакли масдар ба вазифаи муайянкунандаи соњибї меояд: 

Дар асоси иттилои расмї дар ноњияи Шањритуси вилояти Хатлон пайи 

чанд соли охир мавридњои даст задани занон ва духтарон ба худкушї 

коњиш ёфтааст [Минбари халќ, №2, 18.05.2018, с.5]. Дар ин ҷумла ВФФ-и 
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«даст задан ба худкушї» дар ќолаби ибораи масдарї ба муайяншавандаи 

“мавридњо” бо бандаки изофї тобеъ шудааст. Ба аќидаи академик М. 

Шукуров, дар ибораи исмии «кори обёрикунии заминњои бекорхобида» 

ба зикри калимаи «кор» эњтиёҷ нест, чунки исми «обёрї» њамон мафњуми 

амалро ифода мекунад [Шукуров 1966; 60-88]. 

 Дар воќеъ, дар намунаи боло њам исми «мавридњо»-ро, ки ба 

вазифаи муайяншаванда омадааст, ихтисор шавад, мазмуни ҷумла осеб 

намеёбад: ...ба худкушї даст задани занон ва духтарон коњиш ёфтааст.  

Мисоли дигар: Падарам аз хешовандонаш домодшаванда ёфт 

нашуданашро сабаби кушода нашудани бахти ман нишон дода, ба ӯ узр 

мегуфт [С.Айнї, Ёддоштњо, ќ. 2, с.120]. Дар ин ҷумла ВФФ дар ќолаби 

ибораи масдарї ба вазифаи муайянкунандаи соњибї омадааст. 

ВФФ ба вазифаи муайянкунандаи изофии сифати феълї ё аломат 

ифода ёфта бошад, онро ба ҷумлаи пайрави муайянкунанда 

баргардонидан ва ё баръакс, ҷумлаи пайравро ба ибораи сифати феълї 

баргардонидан мушкил нест: Коре, ки аз дастат меояд, ман ба ту гуфта 

медињам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.122] / Кори аз дастат меомадагї...; Њар 

коре, ки аз даст меояд, бояд кард... [С.Айнї, Кулдиёт, ҷ.1.387] / Њар кори 

аз дастат меомадагиро...; ...касе, ки он аспро ба даст даровардааст, ба 

ягон ҷойи дурдаст бурда, фурӯхта, пулашро нӯши ҷон мекунад [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.122]...каси он аспро бадастдароварда... Анварпошшо... 

фармондењии умумиро ба дасти худ гирифта, барои “пешвоз”-и 

аскарони сурх тайёр истод [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с. 368];  

Босмачиён, ки њазор мусулмонро ба як пули пучак намехаранд, 

мехостаанд(,) аз шуњрати Анварпошшо фоида бурда, њокимиятро ба 

дасти худ гиранд ва мувофиќи дилхоњи худ мусулмононро тороҷ намоянд 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.348]; ...вагарна, ин зинда мондан барои ман ба як 

пули сиёњ њам намеарзид... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с. 359]; 
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Дараҷаи рехтагии воњидњои фразеологии феълї гуногун аст: ...ман 

сухани пурњикмати «хари лӯлиро об дењу пулаша гир»-ро ба гӯши худ 

мањкам гирифтаам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с. 344]. Дар ин ҷумла ибораи 

рехтаи «хари лӯлиро об дењу пулаша гир» яклухт ба вазифаи 

муайянкунандаи изофии соњибї омадааст. Таркиби ибораи фразеологии 

феълї ба андозае рехта аст, ки ягон калимаи онро бо муродифаш иваз 

кардан, ё ба дохили он калима, таркиб ва ибораи озоди нањвиро ворид 

намуда, «хари ҷӯгиро» ё «пулашро ситон» гуфта намешавад. 

2.2.6. Ифодаи пуркунанда бо иборањои рехтаи масдарї 

ВФФ дар ќолаби иборањои масдарї ба вазифаи пуркунандањои 

бавосита ва бевосита ба кор бурда шудаанд: Акнун ба ошкор фарёд 

кашидани ӯ ва дили худро холї карданаш њеҷ монеа намонда буд [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ. 1, с. 203]. Дар ин ҷумла ВФФ-и дили худро холї кардан бо 

ибораи озоди нањвии “ошкор фарёд кашидан” ба тариќи чида омадааст. 

Ин њам як далели он аст, ки ВФФ аз ҷињати сохтори нањвї ва тарзи 

алоќаи грамматикї бо калимаю иборањои дигари ҷумла аз воњидњои 

озоди нањвї тафовуте надорад. 

Мисоли дигар: Ман ба њуҷра даромада, хобидам. Аммо фикру 

мулоњизаи ањволи девонабачагон ба хоб бурдан роњ намедод [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ. 7, с.194].  

ВФФ-и хоби касе бурд (набурд) ва касеро хоб рабуд (нарабуд) дар 

ќолаби сохтори ҷумлаи  содаи дутаркиба рехта шудааст. Бинобар ин дар 

ќолаби ибораи масдарї њам на ба тарзи маъмули иборасозии бурдани 

(рабудани) хоб, балки ба тарзи «хоб бурдан» ба вазифаи пуркунандаи 

бавосита омада, бо хабари ҷумла ба воситаи пешоянди «ба» алоќаманд 

шудааст. Ин њолатро дар ҷумлаи рехтаи аќли касе даромад (надаромад) 

низ мушоњида кардан мумкин аст. 

Дар намунаи дигар робитаи маъної ва сохтории ВФФ бо заминаи 

аслии пайдоиши ибораи рехта равшан аён мегардад: Офтоб – он офтобе, 
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ки њар рӯз бо баромадани худ аз сари Одина ғаму андӯњњои шабонаро 

ќадре дур мекард, он офтобе, ки њар шаб бо фурӯ рафтани худ ба фурӯ 

рафтани Одина ба ғаму ғусса сабаб мешуд, имрӯз ба Одина таъсири 

чаппа медод [С.Айнї, Одина, с.95].  

Дар ин матн феъли «фурӯ рафтан» ба ду маъно омадааст: фурӯ 

рафтани офтоб – маънои аслї, фурӯ рафтани Одина ба ғаму ғусса – 

маънои маҷозї. 

Дар мисолњои боло ВФФ дар ќолаби ибораи масдарї ба вазифаи 

пуркунандаи бавосита омадааст. Дар мисолњои зерин фразеологизмњои 

феълї дар шакли ибораи масдарї ба вазифаи пуркунандаи бевосита 

омадаанд: Босмачиён аз даст рафтани шикори худро дида, дар хашм 

шуданд...[С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.396]; Дар ин ҷумла ВФФ-и аз даст 

рафтани чизе дар шакли ибораи рехтаи масдарї бо пасоянди «-ро» ба 

хабар тобеъ шуда, ба вазифаи пуркунандаи бевоситаи суратёфта 

омадааст. Њамин хусусиятро дар ВФФ-и муќобилмаънои он «ба даст 

овардани (даровардани) чизе» њам мушоњида кардан мумкин аст: 

(Ҷаллодон) ...бинобар торикии он ҷо ба чашми худаш дӯхташуда 

истодани чашми ќурбонии худро намедид ва онњое њам, ки дар беруни 

“регхона” истода арғамчинро мекашиданд, дар пушти девор...чї навъ 

ҷон канда истодани маќтули худро намедиданд ва бинобар ин дар ваќти 

«кор» дасту дилашон намеларзид [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.112]. Дар ин 

матн ВФФ дар ќолаби тафсилёфтаи масдарии «ба чашми худаш дӯхта 

шуда истодани ќурбонии худро» ва «дар пушти девор... чї навъ ҷон канда 

истодани маќтули худро» низ ба вазифаи пуркунандаи бевоситаи 

суратёфта омадааст. 

Азбаски дар масдар ва сифати феълї категорияњои грамматикии 

феъл нисбат ба феъли њол бештар ва равшантар ифода меёбанд, ВФФ-и 

дар ќолаби ибораи масдарї ба вазифаи пуркунандањои бавосита ва 

бевосита омада, аъзоњои гуногуни ҷумларо ба худ тобеъ карда 
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метавонанд. Масалан, дар мисоли боло ќолаби ба...дӯхта шуда истодани 

чашм аз воњиди предикативии чашми касе ба касе дӯхта шуда истода буд 

њосил шудааст, пуркунандаи бо муайянкунандаи соњибї тафсилшуда ба 

ҷузъи асосии ибора – масдари дӯхта шуда истодан ва муайянкунандаи 

соњибии «худ» ба ҷузъи тобеи он – «чашм» бо бандаки изофї алоќаманд 

шудааст. Ибораи рехтаи масдарии бо њоли макон, тарзи амал ва 

муайянкунанда тафсилёфтаи дар пушти девор чї навъ ҷон канда истодани 

маќтули худ дар таркиби ҷумла бо пасоянди «-ро» ба вазифаи 

пуркунандаи бевоситаи суратёфта омадааст.  

 

      2.2.7. Бо ВФФ ифода ёфтани навъњои њол 

       2.2.7.1. Њоли тарзи амал 

Забоншинос М. Ф. Исматуллоев дар ќисми дуюми асараш 

«Очеркњои грамматикї оид ба њолшарњкунандањо дар забони адабии 

њозираи тоҷик» доир ба ифодаи њоли тарзи амали тариќа бо воњидњои 

фразеологӣ навиштааст: «Њоли тарзи амали тариќа бо як гурӯњи калони 

таркибу иборањои рехта ифода мешавад, ки аъзои тафсилии ҷумла ба 

њисоб гирифта мешаванд. Таркибу иборањои рехтаи бо роњи такрори 

калимањо ташкилёфта чун зарфи тарзи амали таркибӣ ба шумор 

мераванд» [Исматуллоев 1986: 40]. Сипас муаллиф бо чунин таркибњои 

рехтаи донистаю надониста, иборањои феълии ба ҷону њолам намонда, 

дасту остин барзада ва ғайра намунањо овардааст: Ман ва Мањкам 

донистаю надониста ба русӣ гуфтугузор менамудем [С.Улуғзода, Субњи 

ҷавонии мо, с. 269]; Вай чизе гуфтанӣ буд, натавонист, дандон ба дандон 

монда ғазаби худро фурӯ нишонду гуфт... [Ҷ.Икромӣ, Шодӣ, с.119] 

[Исматуллоев 1986; 41-42]. 

Дар васоити таълими забоншинос М.Норматов низ бо иборањои 

фразеологӣ ифода ёфтани њоли тарзи амал зикр ёфта, чанд намуна 

оварда мешавад: Одамон дандон ба дандон монда ба хунукӣ тоќат 



108 

 

мекарданд [К.Мирзоев, с.365]; Фазилатбибии оќила майна об карда 

тадбири шоири ошиќро меҷуст [Ю.Акобиров, с.157] [Норматов 2011; 

107]. Дар ин мисолњо воњидњои фразеологии феълии дандон ба дандон 

монда ва майна об карда дар шакли ибораи сифати феълӣ омада, чӣ тарз 

воќеъ гардидани њолати таркиби хабари ҷумларо шарњ додаанд. 

Бояд ќайд кард, ки дар забоншиносии тоҷик доир ба як навъи шакли 

тасрифнашавандаи феъл назари олимони забоншинос гуногун аст. 

Профессор Д.Т.Тоҷиев соли 1954 бо унвони «Сифатњои феълї дар забони 

адабии њозираи тоҷикї» (Причастия в современном таджикском 

литературном языке. Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. V) 

асари илмї ба табъ расонида, аз осори таърихии ќадимаи забони тоҷикї-

форсї намунањо оварда исбот намуд, ки ду шакли замони гузаштаи 

сифатњои феълии забони тоҷикї аз асоси замони гузаштаи феъл бо 

пасванди «-а» ва аз ин шакли сифати феълї бо пасванди «-гї» сохта 

мешавад: рафт-а ва рафт-а-гї (рафтагї) сохта мешавад [Таджиев 1954;  

16-29].  

 Як зумра забоншиносон: Б.Н. Ниёзмуњаммадов, Ш. Рустамов, А. 

Мирзоев, М. Ф. Исматуллоев шакли тасрифнашавандаи феъли «рафта»-

ро феъли њол мешуморанд [Ниёзмуњаммадов 1963; 92]. Онњо асосан 

вазифаи нањвии ин шакли сифати феълиро ба назар мегиранд, ки он дар 

ҷумла ба вазифаи њоли тарзи амал меояд. Маълум аст, ки дар ҷумла ба 

вазифаи њоли тарзи амал на танњо шакли мазкури сифати феълї, балки 

сифатњои аслї њам омада метавонанд. Бинобар ин мо ба аќидаи 

забоншинос Д.Т.Тоҷиев такя намуда, шакли феълии «рафта»-ро сифати 

феълї мешуморем, на феъли њол. 

Дар забони тоҷикї ин шакли сифати феълї, пеш аз њама, ба вазифаи 

хабар меояд: Ангиштгарон дар он чорбоғ чандин кӯра сохта, он 

дарахтонро ғалтонда, сӯхта, ангишт карда истода буданд [С.Айнї. 

Куллиёт, ҷ.2, с. 292]. Дар ин ҷумла хабари чидае, ки чанд амали пайињам 
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воќеъшударо ифода мекунад, бо маќсади мӯҷазбаёнї амалњои сохтан, 

ғалтондан, сӯхтан дар шакли кӯтоњи сифати феълии замони гузашта, 

вале хабари охирин ангишт карда истода буданд дар шакли тасрифии 

феъл оварда шудааст, ки шакли замони гузаштаи муайяни сиғаи хабарї 

ва шахсу шумораи он ба хабарњои чидаи бо сифати феълї ифодашуда 

низ (...сохта, ...ғалтонда, ...сӯхта) тааллуќ дорад. 

 Дар њамин гуна ҷумлањо хабарњо ё њолњои тарзи амали чида бо 

иборањои рехтаи сифати феълї низ ифода шуда метавонанд: Вай ҷони 

сиёњ коњонда, бо чанд ташкилоти бинокорї даст ба гиребон шуда, пеши 

чанд мудири анбор сар хам карда, нињоят, масолењи бинокорї рӯёнду як 

њафта пеш таъмири кабинеташро ба анҷом расонд [А.Самадов, с.293]. 

Дар ин ҷумла њолњои тарзи амали љони сиёњ коњонда, даст ба гиребон 

шуда ва сар хам карда бо ВФФ ифода ёфта, ба вазифаи њолњои тарзи 

амали чида омадаанд. 

  Азбаски сифати феълї тарз, њолат ва аломати воќеъ шудани амалу 

њолатро ифода мекунад, ибораи рехтаи сифати феълї, пеш аз њама, дар 

ҷумла ба вазифаи њоли тарзи амал меояд: 

Гурӯње, ки на пул доштанд, на фарзанд,... ризо ба ќазо дода Бухоро 

рафтанї шуданд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.198]; Агар асп аз вай ёфт 

нашавад, «Молам ба њаром баромада будааст» гӯён ба таќдирам тан 

дода меравам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.129]; Одина як соли дигар дар ин 

зиндони бало, яъне, хизмати Арбобкамол дандон ба дандон монда 

истодагї кард [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.197]; ...имрӯз набошад, фардо 

дохундањо, машкобњо, мардикорњо ва дењќонони пойлуч сар бардошта, 

тартиботи њукумати Бухороро њам монанди Россия... хоњанд овард 

[С.Айнї, Куллиёт ҷ. 2, с.345]; Мо дар Туркистон араќи ҷабин рехта... ин 

панҷ-шаш пулро захира карда будем... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.235];  

Дар се мисоли аввал фразеологизмњои ризо ба ќазо дода, ба таќдир 

тан дода ва дандон ба дандон монда њолати тоќатфарсои соњиби амалњои 
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«рафтанї шудан» ва «истодагї кардан»-ро, дар ду ҷумлаи дигар «сар 

бардошта» ва «араќи ҷабин рехта» василаи иҷрои амали хабари 

ҷумлањоро ифода намудаанд. Ибораи рехтаи сифати феълии «араќи ҷабин 

рехта» тарзи дигари ифода њам дорад: бо араќи ҷабин захира кардан. 

Аммо ВФФ-и «дандон ба дандон монда» њамеша дар ќолаби ибораи 

сифати феълї ба кор бурда шудааст: Чї чора? Дандон ба дандон монда 

ќабул кардам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 7, с.166].  

Дар ВФФ-и «чашми падару модарро хато карда» ҷузъи «чашм» бо 

муайянкунандањои чидаи падару модар тафсил ёфта, дар ВФФ-и «дар 

андешањои дуру дароз афтода» ҷузъи «андеша» бо муайянкунандаи 

«дуру дароз» тафсил ёфтааст: Аммо ман... чашми падару модарро хато 

карда аз гулбуни гулобї гул мечидам... [С.Айнї, Ёддоштњо, ќ. 1, с.166]; 

Мардум аз ин њодисаи ногањонї дар андешањои дуру дароз афтода, 

барои наҷот чораҷӯйї карданд [С.Айнї, Куллиёт, 1, с.198]; Ман худамро 

ба нодонї зада: «Миршаббобо, аз дасти ман чї кор меояд?» – гуфтам 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.121]; 

Ибораи рехтаи сифатии зинда дар гӯр бо феъли ёвари «шудан» 

ибораи сифати феълї сохта, дар ҷумла ба вазифаи њоли тарзи амал 

омадааст: Боќї ва Мањмуд...тавонистанд. ки... дар яке аз сағонањои 

куњнаи як мазор... даромада, зинда дар гӯр шуда аз назари ҷаллодон 

пинњон шаванд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.112-113]. Дар ин мисол ибораи 

номии «зинда дар гӯр» хусусияти рехтагї дорад. Феъли ёвари «шудан» аз 

он феъли таркибии номии фразеологї сохтааст. 

Ибораи рехтаи сифати феълии аз назар гузаронда бо пуркунандаи 

бевосита тафсил ёфта, бо феъли њоли давида-давида ба тарзи чида 

омадааст: Њаќиќатан, Ҷонон давида-давида, њамаро аз назар гузаронда 

меомад [Љ. Икромї, Аз Душанбе то ба Киев, с.118]. ВФФ на танњо ба 

хабар, балки ба аъзои пайрави ҷумла низ тобеъ мегардад: Бинобар ин 

шумоёнро дарди сар дода ҷеғ зада овардам, ки миёнаравї 
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кунетон...[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.150]. Дар ин ҷумла фразеологизми 

дарди сар дода бо пуркунандаи бевоситаи «шумоёнро» тафсил ёфта, бар 

эзоњи њоли тарзи «ҷеғ зада» омадааст.  

Маводи тањќиќоти мо аз он шањодат медињад, ки ВФФ дар шаклњои 

гуногуни замонии сифатњои феълї ба вазифаи њоли тарзи амал омада, аз 

ҷињати вазифаи нањвї бо феъли њол ва ибораи он ќаробат пайдо 

мекунад: Аз ањли маҷлис яке ба ҷони Ањмад афсӯс хӯрда мегуфт... 

[С.Айнї, Асарњои мунтахаб, с.120]. Ятим афсӯсхӯрон ва дар дили худ 

Наврӯзро дашном дода, бо суръати барќвор худро ба лаби дарё расонд 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 4, с.151], Дар мисоли аввал ВФФ-и афсӯс хӯрда дар 

шакли ибораи феълии алоќаи њамроњї ба вазифаи њоли тарзи амал 

омадааст. Дар ҷумлаи дигар њоли тарзи амал бо феъли њоли 

«афсӯсхӯрон» ифода ёфта, аз рӯйи маъно ва вазифаи нањвї бо ибораи 

рехтаи сифати феълї хусусияти њаммаъної пайдо кардааст. 

Тањќиќгари воњидњои фразеологии забони форсї Ю.А. Рубинчик 

дар асараш «Асосњои фразеологияи забони форсї» [Рубинчик 1966; 120] 

воњидњои фразеологии феълиро, ки аз ду ҷузъи маънодор иборатанд, ба 

ду навъ ҷудо мекунад: ќолабњои баста (рамочные конструкции) ва 

кушода (нерамочные конструкции) [Рубинчик 1966; 173-192]. Намунањои 

ќолабњои бастаю кушода дар забони тоҷикї саргарми коре шудан ва ба 

коре саргарм шудан, гирифтори чанги касе шудан ва ба чанги касе 

гирифтор шудан ба шумор мераванд: 

Муродифоти ба бозї саргарм шуда / саргарми бозї шуда: ...имрӯз 

рамаро ба њоли худ гузошта ба хоб рафтааст ё ба бозї саргарм шудааст, 

ки ин гӯсфанди шишак дар ҷарї ғалтида ба ин њол... омадааст [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.192]; Ваќте ки мардикор ба чанги пудратчї гирифтор 

омад,... бояд мисли гови корї кор кунад [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.217]. 

Чунин ќолабњои муродифии ифода дар ќолаби ибораи сифати феълї 

оянд, ба вазифаи њол ва дар таркиби феълњои тасрифшаванда ба вазифаи 
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хабар меоянд. Дар намунањои боло “ба бозї саргарм шуда” њоли тарзи 

амал аст, вале “ба чанги пудратчї гирифтор ояд” ба вазифаи хабари 

феълист. Онњоро ба ќолаби баста баргардондан мумкин аст: саргарми 

коре шуда, гирифтори чанги пудратчї омад. 

ВФФ ба вазифаи њоли тарзи амали чида меояд: Дар ин ҷанг танњо 

касе иштирок карда метавонад, ки... хории асириро ба худ ор дониста, 

ҷони худро ба кафи даст гирифта ва синаашро сипар карда, ба майдон 

даромада тавонад [С. Айнї, Ќањрамони халќи тоҷик Темурмалик, с.88]; 

Бечорагоне, ки дар ғами панҷу чор наќдинаи худ хун мехӯрданд, баќияи 

мол ва ашёи худро низ дар наздикии талаф шудан дида ночор лаб фурӯ 

мебастанд ва ризо ба ќазо дода, сар ба зер андохта менишастанд [С. 

Айнї. Куллиёт ҷ.1, с.235]; Дар ин ҷумлањо воњидњои фразеологии феълии 

хориро ба худ ор дониста, ҷони худро ба кафи даст гирифта, синаашро 

сипар карда; ризо ба ќазо дода, сар ба зер андохта дар ќолаби ибораи 

сифати феълї ба тариќи чида омада, ба таркиби хабари «ба майдон 

даромада тавонад» ва хабари «менишастанд» бо воситаи грамматикии 

тартиби калима тобеъ шудаанд. Иборањои рехтаи сифати феълї ба 

тариќи чида ба вазифаи њоли тарзи амал омадаанд.  

2.2.7.2. Бо ВФФ ифода ёфтани њоли монандї 

Доир ба ифодаи њоли монандӣ бо воњидњои фразеологӣ 

њаммуаллифи як фасли грамматикаи илмӣ С. Абдурањимов чунин ишора 

кардааст: «Воњидњои фразеологӣ дар вазифаи њоли монандӣ хеле 

серистифода буда, одатан ба воситаи пасоянди барин меоянд. Дар ин 

гуна њолатњо роли алоќамандкунии пасоянди барин як андоза суст 

гаштааст, чунки он ба таркиби воњиди фразеологӣ дохил намешавад: 

Мирюсуф бетоќат шуда мурғи посӯхта барин ба чор тараф медавид [А. 

Дењотӣ, с. 86] [Грамматика 1986; 284]; – Лекин Љӯраи шумо супоришњоро 

нағз ба ҷо наоварда истодааст, авзояш беҷо барин [Ҷ. Икромӣ, с.167]. 

«Гапи хона ба кӯча рост намеомад» гуфтагї барин ин кампирон хабар 
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надоштанд, ки дар беруни њавлиашон чӣ гапњо њаст [Њ. Карим, с.153]. 

Дар ваќти хӯрок гов барин мехӯрӣ, кор фармояд, хари ланг... [С. Айнӣ, 

с.147]. – Ту бошӣ, гови Худою хари Мустафо барин дар кӯњу дашт 

мегардию намедонӣ, ки аз олам чӣ мегузарад [Р.Ҷалил, с.49]. Падару 

модар гурба барин газида калон карданд. Худашон гурусна, аммо вайро 

сер карданд, худашон луч, вале ӯро пӯшонданд [Р. Ҷалил, с.67]. 

Абдулќодир – махдум даъво мекард, ки ӯ њамаашро об барин медонад 

[С.Айнӣ, с.84]. Агар ин Пӯлод дар њамин шањр сари ягон кори 

калонтарро гирифта монад, одамонро, ки ба вай маъќул намешаванд, буз 

барин бозӣ медорад [Р. Ҷалил, с.89]. 

 Дар дастури таълимии «Дар бораи воњидњои фразеологї ва 

вазифањои синтаксисии онњо» дар ќатори таркибу иборањои рехтаи 

монанди гавњараки чашм, мурғи посӯхта барин, мисли панҷ ангушт 

таъбирњои аз як гиребон сар баровардагї барин ва чун гурбаи ба об афтода 

оварда шудаанд: Барои фаровонњосилї низ њама аз як гиребон сар 

баровардагї барин мењнати њалол мекарданд [Хорпуштак, 1974, № 19-20, 

с. 13]; Ӯ аз маҷлис чун гурбаи ба об афтода баромад [Р.Ҷалил, Духтаре аз 

Миррих, с. 277].  

Ба аќидаи мо, таъбирњои аз як гиребон сар баровардагї барин ва чун 

гурбаи ба об афтода маънои монандї ва ќиёс дошта бошанд њам, ба 

мисли ташбењњои боло хусусияти рехтагї пайдо накардаанд, бинобар ин 

онњоро иборањои ташбењии фразеологї шуморидан мумкин нест 

[Маќсудов, Зикриёев 1976; 58-59]. Дар таќвияти њамин фикр як намуна 

меорем: Ба мисли гӯшту нохун њамеша бо Ватан будам [М.Турсунзода, 

с.58].  

Мисолњои дигар: Афтод аз болои зин, Чун ахтар аз чархи барин. 

Шири сафедам аз танаш, Дарёи хун шуд дар замин [Лоиќ, с.37]. Дар ин 

мисолњо таркиби ба мисли гӯшту нохун дар забони мардум маъмул 
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гардида, хусусияти фразеологї пайдо намудааст, аммо дар байти Лоиќ 

Шералї таъбири Чун ахтар аз чархи барин ташбењи муќаррарист. 

  Дар матнњои зерин дили касе ќошуќ барин тарошида шуд, 

духтаракашро гурба барин газида калон кард, рангаш дока барин канд, 

мурғи посӯхта барин мегашт, тарошаи аз бом афтидагї барин карда 

таркиб, ибора ва ҷумлањои рехтаи ташбењї (компаратавї) буда, дар 

таркиби ҷумлаи  сода вазифаи њоли монандиро адо кардаанд: Дили 

Назари буҷул ќошуќ барин тарошида шуд [Њ. Карим, Њикояњо, с.5]; Хола 

ин духтаракашро гурба барин газида калон кард [Њ. Карим, Њикояњо, 

с.55]; Кампир дасту по хӯрд, рангаш дока барин канд [И.Файзуллоев. Дур 

аз фронт, с.56]; Ӯ мурғи посӯхта барин мегашт... [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид 

с.156]; Дар ин ҷойи њикояташ Карим тарошаи аз бом афтодагї барин 

карда нохост гуфт [П.Толис, Тобистон, с.57]. 

 Як хусусияти ибора ва ҷумлањои ташбењии рехта ин аст, ки бештар 

бо пасванди барин таркиби ташбењї сохта, бо алоќаи вобастагии 

пасояндї ба хабари ҷумла тобеъ шудааст. Воњиди фразеологии ташбењии 

тарошаи аз бом афтодагї ибораи исмї буда, аз исми «тароша» ва 

ибораи сифати феълии аз бом афтодагї сохта шуда, бо пасванди барин 

ба хабари ҷумла тобеъ гардидааст: Зебинисо ва Олимҷон гапро як 

карданду дигар ба лабњошон кулӯх молидагї барин ҷим шуданд [Њ.Карим, 

с.59]; Зайнаббибї фурсате хомӯш нишасту баъд чизе ба хотираш расидагї 

барин ба шавњараш муроҷиат кард... [Ҷ.Икромї, Ғусса, 58]. 

 Аз пешояндњои таркибии ифодакунандаи монандї ва ќиёсї ба 

монанди, ба мисли, ба мисоли, ба сони ва ғайра бештар њиссаи номии 

пешоянди ба монанди – монанди дар таркиби иборањои рехтаи ташбењї 

ба кор бурда мешавад, зеро ин пешоянд нисбат ба пешоянњои дигари 

њаммаънояш дар забони гуфтугӯ серистеъмол аст: монанди мӯру малах / 

мӯру малах барин: Бинои омӯзишгоњ монанди хонаи занбӯр ғуввос мезад 
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[С.Улуғзода, Субњи љавонии мо, с.58]. Инњо ВФФ набошанд њам, ба 

вазифаи њоли монандї омадаанд. 

ВФФТ бо пасванди «-вор» низ сохта мешавад: Ин суол барќвор аз 

сарам гузашту мағз андар мағзи устухонамро сӯзонд (Ф.Азиз, Хирмани 

умр, с. 84). Чунин ВФФТ мисли бо пасоянди «барин» сохташуда дар 

забон маъмул нест ва хусусияти рехтагї зоњир намекунад. Баъд аз он ки 

ин сад савор шабона ба ќишлоќи Мавлоно расида, ҷойгир шуда, ба 

њуҷум омодагї диданд, босмачиён аз воќеа хабардор ёфта, ба сари инњо 

рехтанд, лекин ба сари аскарони сурх рехтани босмачиён њамон буду 

тут барин рехтанашон њам њамон [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.236]. Дар ин 

матн ибораи рехтаи «ба сари касе рехтан» бидуни ташбењи «монанди 

борон» омада бошад њам, аз маънои феъли рехтан пайдост, ки борон 

барин ба сари инњо рехтанд дар назар дошта шудааст, аммо таъбири тут 

барин рехтан воњиди фразеологии маъмули забони тоҷикї буда, дар як 

лањза аз њад зиёд нобуд шудани душманро муболиғаомез ба рехтани тут 

монанд карда шудааст: Пулемёти мо душманро монанди тут мерезонд 

[Ҷ.Икромї, Шодї, с.48].  

Дар ифодаи монандї ва ќиёс аз ќабили пешояндњои номии изофии 

монанди, мисли, пешояндњои таркибии ба монанди, ба мисли, ба мисоли, 

ба сони ва ғайра ба кор бурда мешаванд, вале дар сохтори воњидњои 

фразеологии ташбењї (компаративї) истифодаи ин воситањои 

грамматикии алоќаи калимањои таркиби иборањои рехта гуногун аст. 

Азбаски бо пасванди барин ва пешванди номии изофї ифода намудани 

маънои монандии чизе ба чизи дигар, амалу њолате ба амалу њолати 

дигар дар забони гуфтугӯ зиёданд, њамаи иборањои рехтаи ташбењї, мањз 

бо њамин воситањои грамматикии ҷузъњо воњидњои фразеологї сохта 

шудаанд: Чашмонам чароғ барин равшан шуд; Аз ин ањвол дар њайрат 

афтода, монанди сурати девор ба кунҷе рост истода буд [С.Айнї, 

Дохунда, с.120]. 
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Бояд дар назар дошт, ки њатто бо чунин воситањои грамматикї 

сохта шудани таркибу иборањои монандї ба як андоза хусусияти рехтагї 

зоњир намекунанд. Чунончи, «мурғи посӯхта барин» нисбат ба «мурғи ба 

об афтодагї барин» рехта ва дар забони мардум серистеъмол аст: 

Миршаб мурғи ба об афтодагї барин шалпар, ғамгин ва парешонхотир аз 

назди ќӯшбегї берун шуд [Ҷ.Икромї, Духтари оташ, с.78]. 

 Дар воњидњои фразеологии ташбењї на танњо сифати чизе ё хислати 

касеро ба чиз ё шахси дигар, балки ба амалу њолат онњоро низ ба аломат 

ва амалу њолати дигаре монанд кардаад. Чунин таъбирњои рехта њам аз 

мушоњидањои кору пайкор ва таҷрибаву сабаќњои зиндагии мардум 

пайдо шудаанд. Озодаю модараш барќ задагї барин дар худ ларзиданд 

[Муњаббат ва оила, №5, 12.09.2018, с.4]; Марям бошад, дар ишќи ҷавони 

сарватманд чун хезуми тар месӯзад [Муњаббат ва оила, №5, 21.08.2018, 

с.3]; Мардум аз ин дард бесону адад мурданд, мисли мӯру малах, гӯё ки 

вабо омада бошад [А.П.Чехов, Мунтахабот, с.357]. 

 Дар ифодаи монандї низ вобаста ба ифодаи хабар бо феълњои 

монда ва гузаранда ду тарзи ифодаи ВФФ мушоњида мешавад: «чашми 

касе мош барин кушода шуд» ва «чашмони касеро мош барин кушода 

карданд»: Монед, ба ҷанг касоне раванд, ки ња нагуфта, чашмони онњо 

њам мош барин кушода шуда мемонад [Ф.Ниёзї, Вафо, ќ.1, с.124]; Биё, 

Вањњоб, чунон њосил рӯёнем, ки чашмонашон мош барин кушода шавад [С. 

Улуғзода, Шодмон, с.126]; Медонї, маро Очилкатта мегӯянд. Чашматро 

мош барин кушода мемонам [А.Сидќї, Иродаи зан, с.57].  

Аз намунањои овардашуда маълум мегардад, ки хабари чунин 

ҷумлањо бо шаклњои гуногуни сиға ва замони ва шахсу шумораи феъл 

ифода мегардад. 

2.2.7.3. Ифодаи њоли замон бо иборањои рехтаи масдарї ва сифати феълї 

а) Њоли замон дар ҷумлањои  содаи забони тоҷикї дар ќолаби 

воњидњои фразеологии феълї ифода ёфтааст: Дилам ба Зиёда месӯзад, 
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охир, вай чашм кушода маро дида буд [Р.Ҷалил, Њамида, с.45]; Ин буд 

алфози нахустине, ки баробари чашм кушодан ба дунёи равшан Хоҷаназар 

аз мураббии худ мешунид [Ф.Муњаммадиев, Мењри диёр, с.46]. 

 Дар ҷумлаи аввал ВФФ-и «чашм кушода» дар ќолаби ибораи сифати 

феълї ба вазифаи њоли замон омада, ба воситаи грамматикии таркиби 

калима ба таркиби хабар «маро дида буд» тобеъ шудааст. Байни чунин 

иборањои рехта ва хабари ҷумла алоќаи тобеии њамроњї вуҷуд дорад. 

Дар мисоли дуюм ибораи рехтаи феълии «чашм кушодан ба дунёи 

равшан» ба вазифаи њоли замон омада, ба таркиби хабари «пахтаро 

дидаанд» ба воситаи пешоянди номии изофии «баробари» тобеъ 

шудааст. Дар он байни њоли замон ва таркиби хабар алоќаи тобеи 

вобастагии пешояндї вуҷуд дорад. 

 Намунањои дигар: Дар аснои ба сафар чашм партофтан хомӯш, 

сархам нишастани ӯро диду ба фикраш хулосаи дигареро овард [Ниёзї, 

Вафо, с.58]; Аскарони сурх пас аз тамом кардани кори босмачиён 

ташвиќотчиён фиристоданд... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.393]. ...дар ваќти 

чашмамон кушода будан писари миёнаро њам хонадор кунем [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ. 7, с.166]. 

 Дар ин мисолњо иборањои рехтаи чашм партофтан, тамом кардани 

кори босмачиён ва чашмамон кушода будан ба вазифаи њоли замон омада, 

ба воситаи пешояндњои таркибии дар аснои, пас аз ва дар ваќти ба 

хабари ҷумлањо тобеъ шудаанд. Ин тарзу воситаи алоќаи грамматикии 

њоли замони бо ВФФ ифодаёфта дар забон хеле маъмул аст. Бояд дар 

назар дошт, ки тарзи маъмули сохти ибораи масдарї дар мисоли охирин 

кушода будани чашмамон аст, вале ВФФ бо њамин тартиби калима, ки 

хоси ҷумлаи  сода аст, шах шуда мондааст. 

 ВФФ ба вазифаи њоли замон омада, бо пешояндњои аслии бо ва 

«то» низ ба хабари ҷумла тобеъ мегарданд: Бо сафед шудани рӯз боз аз 

тарафи дашт садоњои «Гиро-гир! Кушо-куш! » ...баланд шудан гирифт 
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[С.Айнї, Куллиёт, с.244]; Садод бо сафед шудани рӯз аз ҷойи 

пинњоншудаи худ баромад... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 390]; ...бо сафед 

шудани рӯз ба тарафи Ќалъаи Хум равона мешавам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 

2, с. 400].  

То дили раиси навро гирифтан дили Хайруллохӯҷа об шуд [Р.Ҷалил, 

Шикасти тилисмот, с.54]; Ба њамин тариќа, то сафед шудани рӯз анбӯњи 

мардум, ки марказаш Регистон буд, аз тарафи ҷануб аз тоќи тиргарон 

гузашта, ба растаи Наддофон ва Мисгарон расид [С.Айнї, Куллиёт, 

с.221]. 

 Дар мисолњои аввал ВФФ-и «сафед шудани рӯз» пешоянди аслии 

«бо» бо пешоянди номии изофии «баробари» њаммаъно буда, вазъеро 

ифода мекунад, пас аз њолати дар ибораи рехта ифодаёфта фавран ба 

вуќӯъ пайвастааст. Аммо пешоянди аслии «то» ба амал ё њолате ишора 

мекунад, ки то воќеъ гардидани амалу њолати хабари ҷумла ба вуќӯъ 

пайвастааст. 

 Дар мисолњои зерин иборањои рехтаи масдарї «дар як чашм пӯшида 

кушодан» муносибати замонро бо тобиши маънои миќдори кам ифода 

кардааст. Дар онњо алоќаи вобастагии њол бо хабари ҷумла бо ёрии 

пешоянди аслии «дар» ифода гардидааст: Онњо... дар як чашм пӯшида 

кушодан несту нобуд мешуданд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.375]; Тоҷикони 

фидої... дар як чашм пӯшида кушодан аз оташи душман дуртар рафтанд 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 396]; Мо бояд, то ҷон дар рамаќ дорем, бо 

босмачиён... биҷангем [С.Айнї, Куллиёт, ҷ 2, с.356]. 

б) Ба мисли намунаи дар фасли аввал овардашуда ибораи рехтаи 

сифати феълии «чашм кушода» ба вазифаи њоли замон меояд: ...барои 

Тоҷибой саркор..., ки чашм кушода пахтаро дидаанд ва дар пахтазорњо 

мӯйи сиёњи худро сафед кардаанд, ба замин партофтани як каф тухмї њеҷ 

гап набуд [Њ.Карим, Њикояњо, с.68]. Дар ин мисол ибораи рехтаи сифати 

феълии чашм кушода ба вазифаи њоли замон, вале ВФ-и мӯйи сиёњи худро 
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сафед кардаанд ва њеҷ гап набуд ба вазифаи хабари ҷумлаи пайрави 

муайянкунанда ва сарҷумла омадаанд. 

 Дар ҷумлаи зерин аз ќабили «дере нагузашта» барин ифодањоро 

ибораи рехта шуморидаанд, ки дар ҷумла ба вазифаи њоли замон 

омадааст: Вай чашми рӯз накафида ба сањро мерафт [С.Айнї, Оташ дар 

ќабристон, с.53]; Дере нагузашта маҷлис ба охир расиду аз њама пеш 

духтар берун баромад [Р.Ҷалил, Шикасти тилисмот, с.56]. 

 Забоншинос А. Мирзоев бо алоќаи њамроњї шакл гирифтани 

иборањои феълии замонро шарњ дода, ифодањоро аз ќабили дере 

нагузашта, офтоб набаромада, рӯз сафед нашуда далел оварда, ќайд 

мекунад, ки «ҷузъи тобеи ин иборањо низ мудом шакли инкор дошта, 

таркибан аз субъекту предикат иборат буда, ҷумлаи хулласи 

дутаркибаро ба хотир меоварад» [Мирзоев 1972; 206-207]. Вале ба аќидаи 

забоншинос Б. Камолиддинов чунин ифодањо ибора набуда, ҷумлаи 

пайрави замонанд ва байни ҷузъњои онњо алоќаи нањвии мувофиќат 

вуҷуд дорад [Камолиддинов 2010; 6-12]. 

 Мисолњои дигар: Маъќул шавад, ана, савор шавед, чашм пӯшида 

накушода дар шањр мешавед [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, с. 76]; Ман рӯзро 

рӯз, шабро шаб нагуфта китоб мехондам, ба дарс тайёрї медидам 

(Ќ.Наимї, Ман бо шумо, с. 48); Њаш-њаш накарда барф об шуд; ...дар як 

мижазанї нопайдо мешавад [Р.Ҷалил, Шикасти тилисмот, с. 67]. 

 Дар ҷумлаи аввал «чашм пӯшида, накушода» ибораи рехтаи сифати 

феълї буда, ба вазифаи њоли замон омадааст ва ба хабари ҷумла бо 

алоќаи њамроњї тобеъ шудааст. Дар ҷумлаи дуюм «рӯзро рӯз, шабро шаб 

нагуфта» низ ибораи рехтаи сифати феълї буда, ба вазифаи њоли замон 

омада, бо воситаи грамматикии тартиби калима ба хабари ҷумла тобеъ 

шудааст. Дар мисоли охирин таркиби рехтаи феълии «њаш-њаш накарда» 

(варианти дигари он «њаш-паш нагуфта») таркиби рехта аст ва он ба 

вазифаи њоли замон омадааст.  
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2.2.7.4. Ифодаи њоли сабаб ва маќсад бо шаклњои тасрифнашавандаи 

феъл 

а) Ифодаи њоли сабаб бо иборањои рехтаи сифати феълї 

 ВФФ ба вазифаи њоли сабаб омадаро ба ҷумлаи пайрави сабаб ва 

баръакс, ҷумлаи пайрави сабабро ба ибораи масдарї баргардонидан 

мумкин аст: Ман аз Дохунда «имрӯз набошад, фардо саркотибиро аз 

дастам хоњад гирифт» гуфта чї ќадар тарсам, вакили мухтор ва 

ҷадидони дигар њам аз дохундањо њамон ќадар метарсанд [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.345] / ...ба сабаби саркотибиро аз дастам гирифтан(аш)... 

Дар асари илмии забоншиносон Б.Н. Ниёзмуњаммадов, Ш.Рустамов 

доир ба ифодаи њоли сабаб бо воњидњои фразеологї чунин аќида зикр 

ёфтааст: «Дар забони адабии њозираи тоҷик бисёр таркиб ва иборањои 

рехтаи фразеологї њастанд, ки ба вазифаи њоли сабаб меоянд, Баъзеи 

онњо, шаклан ба ибораи феъли њолї шабоњат дошта, яклухтию устуворї 

ва як мафњумро ифода намуда, хусусияти зарфї гирифтан, инчунин 

маънои маҷозї доштанашон аз онњо истисно мекунад. Чунончи: Имрӯз 

базӯр хест ва аз рӯйи акааш гузашта натавониста ба кор рафт [С.Айнї. 

Куллиёт, ҷ.2, с.368]. Њоҷиумар бо раис гапаш гурехта ба колхози 

«Ситораи Сурх» кӯчида рафт [С.Улуғзода, Диёри Навобод, с.53]» 

[Ниёзмуњаммадов 1965; 124]. 

Муаллифон иборањои «аз рӯйи акааш гузашта натавониста» ва «бо 

раис гапаш гурехта»-ро «феълињолї» мешуморанд. Чунонки дар боло 

зикр ёфт, ба аќидаи мо, онњо иборањои феълињолї нестанд, балки 

иборањои рехтаи сифати феълї буда, ба замони гузашта далолат 

мекунанд ва ба вазифаи њоли сабаб омадаанд. Дар ин гуна воњидњои 

забон маънои воќеъшавї (предикативность) нисбат ба феъли њол ва 

ибораи он равшантар зоњир мегардад. 

 Аспњое, ки се моњ боз рӯйи сериро надида аз пой мондаанд, барои аз 

лой кашида баровардани саворони худ кор намеоянд [С. Айнї, Куллиёт, 
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ҷ. 2, с.366]; Босмачиён аз даст рафтани шикори худро дида дар хашм 

шуданд...[С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с.396]; Мани бадбахт саргарми тӯй шуда, 

њеҷ чизро ба њисоб нагирифтаам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.166]; 

Коргарон... ба њамин як дӯғи пристав дил бой дода, ба кор кардан маҷбур 

шуданд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.222]; 

Дар мисолњои боло иборањои рехтаи сифати феълии рӯйи сериро 

надида, аз даст рафтани шикори худро дида, саргарми тӯй шуда ва дил бой 

дода ба вазифаи њоли сабаб омада, ба воситаи грамматикии таркиб ё 

тартиби калима ба хабар тобеъ шудаанд. Фразеологизми рӯйи сериро 

надида бо њоли замони «се моњ боз» ва ибораи рехтаи дил бой дода бо 

пуркунандаи бавоситаи тафсилии «њамин як дӯғи пристав» эзоњ ёфтааст. 

ВФФ-и саргарми тӯй шуда, ќолаби бастаи фразеологї буда, бо ќолаби 

кушодаи фразеологии ба тӯй саргарм шуда муносибати њаммаъної 

дорад. 

б)Ба вазифаи њоли маќсад омадани ибораи рехтаи масдарї ва сифати 

феълї 

Дар дастури таълимии «Дар бораи воњидњои фразеологї ва 

вазифањои синтаксисии онњо» баробари иборањои рехтаи номї ду 

фразеологизми феълї низ оварда шудааст: Ӯ ба ҷазои сангсорї гирифтор 

гардид, барои бастани дасту дањони мухбирони газетањо ва њар гуна 

бењудагӯён дар дасти мо дастак хоњад шуд [С. Айнї, Ёддоштњо, ќ. 3-4, 

с.355]; Дар колхози «Бешкент»-и райони Шањритус њам мисли њамин 

дењќонон барои аз об бардоштани ғалбер миёнбандро таранг баста буданд 

[Хорпуштак,1973, № 15, 2]. Дар ин намунањо ВФФ-и бастани дасту 

дањон ва аз об бардоштани ғалбер бо пешоянди аслии «барои» њолњои 

маќсади бо иборањои рехта ифодаёфтаро ба хабар тобеъ намудааст. 

 ВФФ дар ќолаби иборањои масдарї ба вазифаи њоли маќсад 

меоянд: Ман барои ба даст даровардани касе омада будам, ки ба вай яке 

аз мӯътабарони Сари Ҷӯй «ваҷњи шаръї» доштааст... [С.Айнї, Куллиёт, 
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ҷ.3, с.345]. Дар ин ҷумла ВФФ-и «ба даст даровардан» ба вазифаи њоли 

маќсад омада, бо ёрии пешоянди аслии «барои» ба хабари ҷумла (омада 

будам) тобеъ шудааст.  

ВФФ-и ќолаби ибораи сифати феълї низ ба вазифаи њоли маќсад 

омада, ба воситаи грамматикии таркиби калима ба хабари ҷумла 

алоќаманд мегардад: Ширкати роњи оњан... ба фикри ба даст 

даровардани коргарони арзон афтода аз амир мардикор талаб кард 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с. 198].  

Дар ин мисол ибораи рехтаи сифати феълии «ба фикр... афтода» ба 

вазифаи њоли маќсад омадааст. Дар ин ибораи рехта калимаи «фикр» бо 

таъбири рехтаи «ба даст даровардан»-ро бо бандаки изофї ба худ тобеъ 

намуда тафсил ёфтааст. 

Дар забони тоҷикї тарзу воситањои гуногуни ифодаи муносибатњои 

њолї вуҷуд доранд: – Хӯҷаин дар хона нест, камтар дилам кушода шавад 

гуфта, ин ҷо баромада нишастаам [С.Айнї, Дохунда, с.180]. Дар ин 

ҷумла њоли маќсад дар дохили ҷумлаи мураккаби тобеъ ба воситаи 

муносибати ҷумлаи пайрави «камтар дилам кушода шавад» бо сарҷумлаи 

«ин ҷо баромада нишастаам» ифода ёфтааст. Њамин муносибати њолиро 

дар ќолаби ҷумлаи  сода њам ифода кардан мумкин аст: ...Барои (бо 

маќсади) камтар дилам кушода шудан (камтар кушода шудани дилам) ин 

ҷо баромада нишастаам. Ба вазифаи пайвандаки тобеъкунандаи ҷумлаи 

пайрави њоли маќсад ба кор бурдани калимаи «гуфта» дар забони 

гуфтугӯйї маъмул аст. Дар забони адабии хаттї пайвандакњои то, то ки, 

то ин ки, барои ин (он) ки, бо маќсади ин (он) ки ва ғайра ба кор бурда 

мешаванд: ...ин ҷо баромада нишастаам, то ки дилам камтар кушода 

шавад. 

Чунин таркиб, ибора ва ҷумлањо дар натиҷаи ворид шудан ба одоби 

муњоварат серистеъмол гардида, хусусияти рехтагї пайдо мекунанд. 
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Њамин тариќ, аз тањлили маводи осори бадеї ва матбуоти даврии 

тољик мо ба чунин хулосањо омадем:  

1. Тањлили маводи насри бадеї ва матбуоти тољик бори дигар 

нишон дод, ки сарфи назар аз сохтори ВФ (таркиб, ибора, љумла) онњо 

яклухт як  вазифаи  нањвиро  адо  мекунанд. Ин хулоса аз табиати ВФ 

бармеояд, зеро сохти устувори ба њиссањо људонашаванда, тартиби 

муайяни љойи љузъњо, маънои яклухти онњо имкон намедињад, ки 

љузъњои таркибиашон људо-људо тањлил карда шавад, зеро онњо аз 

љумлањои одие, ки њамчун воњидњои нањвї ба њисоб мераванд, ба куллї 

тафовут доранд. Њатто дар матнњое, ки ВФ бо калима муродиф шудаанд, 

маълум гардид, ки фразеологизмњо ба вазифаи кадом аъзои љумла оянд, 

пас, муродифи луѓавии онњо низ њамон вазифаро адо мекунанд. 

2. ВФФ дар матн ба вазифаи аъзоњои гуногуни љумла омада 

метавонанд, аммо вазифаи нањвии онњо яксон љараён намегирад. Ба 

вазифаи мубтадо омадани ин гурўњи ВФ дар забони тољикї маъмул нест, 

чунки одатан дар љумла ВФ-и исмї ва дигар фразеологизмњое, ки 

маънои яклухти предметї (ВФ-и сифатї, сифати феълї) пайдо мекунанд, 

вазифаи мубтадоро иљро мекунанд. Дар ин маврид онњо дорои баъзе 

категорияњои грамматикие мешаванд, ки ба исм хос аст.   

3. Љузъи асосии таркиб, ибора ва ҷумлаҳои рехта бо шаклҳои 

тасрифии феъл ифода ёфта бошад, ВФФ хусусияти предикативї пайдо 

намуда, дар таркиби ҷумла ҳамеша ба вазифаи хабари феълї меояд. 

Ҷузъи асосии ВФ бо шаклҳои тасрифнашавандаи феъл ифода ёфта 

бошад, ВФФ ба вазифаи аъзоҳои гуногуни ҷумла омада метавонад. Аз 

ин ҷост, ки вазифаи наҳвии ВФФ ба шакли грамматикии ҷузъи бунёдии 

онҳо вобастагї дорад. ВФФ бо феълҳои модалии зарурат, тавоної, 

имконпазирї,  имконнопазирї низ ба вазифаи хабар меоянд. 

4. Маълум мешавад, ки воњидњои фразеологии феълї дар шаклҳои 

тасрифї ҳамеша хусусияти предикативї зоҳир намуда, вазифаи хабарро 
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ва дар шакли ғайритасрифї (асосан масдар ва сифати феълї) омада, 

бештар вазифаҳои аъзои пайрави ҷумларо адо мекунанд. 

5. ВФФ ба вазифаи навъњои гуногуни њол меоянд. Маводи амалии 

гирдовардаи мо далели он аст, ки ин гурўњи фразеологизмњо вазифаи 

нањвии њоли тарзи амал, монандї, замон, сабаб ва маќсадро дар љумла 

адо мекунанд. Дар ин маврид ВФФ дар ќолаби шаклњои ѓайритасрифии 

феъл – сифати феълї ва масдар воќеъ мегарданд.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБИ III. ВАЗИФАЊОИ НАЊВИИ ЉУМЛАЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ  

3.1. Вазифаи нањвии ҷумлањои содаи фразеологї 

       Доир ба вазифањои нањвии љумлањои фразеологї муњаќќиќон дар 

љараёни баррасии љанбаи нањвии ВФ нуќтаи назари худро баён 
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кардаанд. Аз љумла, дар маќолаи илмию методии забоншинос М. 

Ќурбонов «Омўзиши мавзуи фразеологизмњо» масъалаи сохтори 

нањвии ВФ ва муносибати он ба сохтори нањвии воњидњои озоди нањвї 

чунин мулоњиза зикр ёфтааст: «Ҷумлањои фразеологї аз ҷињати 

структура (сохт) ба ҷумлањои муќаррарии ноустувор монандї доранд. 

Хусусияти фарќкунандаю муњими ин намуди фразеологизмњо, ки бо 

ин хусусиятњо аз ҷумлаи оддии синтаксисї фарќ карда меистад, 

ифодаи маънои яклухти ба њиссањо ҷудонашаванда, таркиби доимиву 

устувор ва обуранги ба худ хоси онњо мебошад. Бинобар ин ҷумлањои 

фразеологї бо оњангу тобишњои мухталифи модалї ва хосиятњои 

махсуси грамматикиашон низ фарќ карда меистанд. Масалан, 

фразеологизми аз сад гул як гулаш нашукуфтааст дар ќолаби ҷумлаи  

содаи дутаркиба омада, маънои яклухти «ҷавон», «хеле ҷавон»-ро 

ифода мекунад» [Ќурбонов 1978: 24-25]. 

 Муаллифи маќола боз як навъи ҷумлањои фразеологиро ќайд 

мекунад, ки аз ҷумлањои фразеологии  содаи дутаркиба бо хусусияти 

рехтагии таркиб, ифодаи равшани муносибати предикативї ва 

маъноњои модариашон фарќ мекунанд: «Як гурӯњ ҷумлањои 

фразеологї дар шаклњои гуногуни ҷумлањои содаи яктаркиба шах 

шуда мондаанд. Ин гуна фразеологизмњоро ба сабаби он ки мубтадои 

грамматикї надоранд, бо иборањои фразеологї омехта кардан мумкин 

аст, аммо ҷузъи феълии онњо фаќат ба сиға ва шахсу шумораи муайян 

далолат мекунанд, ки аз он ҷумла буданашон равшан шуда меистад. 

Мањз ба ин ҷињат фаќат дар шакли тасрифї омада, дар матн вазифаи 

ҷумлаи мустаќилро адо карда метавонанд» [Ќурбонов 1978: 24-25]. 

Сипас муаллиф ин гуна ҷумлањои фразеологиро ба гурӯњњо ҷудо 

карда, чунин намунањо овардааст: Ќандата зан! Эњ, ту усто шуда 

мондаию ман бехабар [Р.Ҷалил, с.158]; Њатто дар тирамоњи соли 
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гузашта – рӯзе дар ин бора бо акои калониам гапамон гурехт [Њ. 

Карим, с. 89].  

Дар тањќиќоти доктории Р. Саидов “Фразеологияи назми халќии 

тоҷик” фразеологияи назми халќї, ки аз таркибњо, иборањо ва 

ҷумлањои фразеологї иборатанд, мавриди баррасї ќарор гирифтааст 

[Саидов 1995: 14]. 

Ҷумлањои содаи фразеологї њам ба мисли иборањои рехтаи 

фразеологї аз ҷињати сохти нањвї, тарзи алоќаи аъзои ҷумла ва 

воситањои грамматикии ифодаи он, ҷойи аъзои ҷумла дар сохтори 

ҷумлањои сода як хел аст: Одина њарчанд мунтазир шуд, њеҷ нест, ки 

ин дуои дурудароз тамом шавад, охир, дасти худро ба рў кашида: 

«Хайру хуш, то дидан саломат бошед!» — гӯён аз дар баромад, аммо 

танњо Одина аз дар набаромад, балки њамроњи он, гӯё ки ҷон аз тани 

фарсудаи Бибиоиша низ баромад [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.253]. 

 Дар ин мисол дар ҷумлањои «Одина аз дар баромад (набаромад)» 

ва «ҷон аз тани фарсудаи Бибиоиша баромад» дар муносибати маънои 

грамматикии сараъзои ҷумлањо тафовути нањвї дида намешавад: 

Одина... баромад – љон... баромад. Дар њар ду ҷумла њам хабарњои 

феълии «баромад» дар шакли замони гузаштаи наздики сиғаи хабарї, 

шахси сеюми шумораи танњо ифода ёфта, ба мубтадоњои «Одина» ва 

«ҷон» мувофиќати пурра кардааст. 

 Таносуби маъноњои аслии луғавию грамматикии ҷузъњои ВФФ 

ба тарзи ғайрифаъол (пассив) пойдор мемонад, ки устодони каломи 

бадеъ аз он фоида бурда, таркиби онро тағйир медињанд. Масалан, 

Њофиз дар ин байт «ҷони бар лаб омада барояд ё баргардад, яъне, 

таваќќуф кунад, набаромада истад» гуфтааст: 

  Азми дидори ту дорад љони бар лаб омада, 

  Боз гардад ё барояд, чист фармони шумо?  
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Ман саропо сӯхтам, даргирифтам ва дасту дилам аз дунё канда  шуд...[С. 

Айнї, Куллиёт, ҷ. 1, с.114]. 

Дар ин ҷумла воњиди фразеологии «дасту дилам аз дунё канда шуд»  аз 

ҷињати сохт ҷумлаи  содаи дутаркибаи тафсилї буда, њолати рӯњии шахсро 

ифода мекунад ва ба як воњиди луғавї, феъли таркибии ноумед шудан 

баробармаъно шудааст. Агар дар ин ҷумла ба ҷойи воњиди фразеологї феъли 

таркибии баробармаънояшро ба кор барем, чунин мешавад: Ман саропо 

сӯхтам, даргирифтам, ноумед шудам. Аён мегардад, ки дар ҷумла хабарњои 

саропо сӯхтам, даргирифтам чида шуда, ба амали замони гузаштаи наздик 

далолат мекунанд ва ба мубтадои «ман» алоќаи тобеии мувофиќат пайдо 

кардаанд. Ҷињати ќобили таваҷҷӯњ ин аст, ки ду хабари чидаи аввал (сӯхтам, 

даргирифтам) бо ёрии бандакњои феълии шахси якуми шумораи танњо «-ам» 

бо мубтадои «ман» алоќаи мувофиќат пайдо карда бошад, хабари чидаи бо 

воњиди фразеологии сеюм, ки дар ќолаби ҷумла рехта шудааст, бо ёрии 

бандакҷонишини шахсї-соњибии шахси якуми танњо «-ам» (дасту дилам) ба 

мубтадо аз ҷињати шахсу шумора мувофиќати пурра пайдо намудааст. Ин 

тарзи ифода – алоќаи мувофиќати аъзоњои ҷумла дар забони тоҷикї дар 

тадќиќоти илмї ќайд нагардидааст. 

Бо ду-серӯза хунрезї дасту дилаш ларзида монд [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с.118]; Ростї, ба њоли њамин мӯйсафеди бечора рањмам омад, вагарна, ба њеҷ 

кор дилу димоғ надоштам [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с. 122]; Њамро-гавбоз аз 

шунидани њикояти Њайдарча дилаш кушода шуда буд... [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с.132];... худро ба ташвиш намеандозем...[С. Айнї, Куллиёт ҷ. 2, с.25]; Аммо 

аќли ќӯрбошињо ва муллоњои ҷоњил ба ин ҷоњои кор намерасид... [С. Айнї, 

Куллиёт, ҷ. 2, с.372]; ...ба неку бади мо кор надорад, азбаски худаш зандӯст ва 

молпараст аст забонаш кӯтоњ аст... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ. 2, с. 381]; Дониёл... 

њолаш танг шуд, тираш, ки бештаринаш муфт мерафт, ќариб ба охир расид [С. 

Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 390]; 
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Дилаш сӯхт (месӯхт). Ҷузъи озод ба маънои ВФФ таъсир мерасонад. Дили 

касе ба касе сӯхт (месӯзад): а) ба касе рањму тарањњум кардан; б) дили касе 

месӯхт (сӯзиш мекард) азоби рӯњї кашидан: Таровати фасли бањор ва 

навозишњои фасли дӯстдоштааш, гӯё дар ќиёси бори андӯњи марги мудњиши 

Фаронак њеҷ буд. Дилаш пайваста месӯхт ва манзараи он сањнаи пурфоҷиа аз 

пеши назараш лањзае дур намерафт [Б. Абдурањмон, с.127]. Аммо чунин 

тафовути тобишњои маъно ба вазифаи нањвии ВФФ таъсир намерасонад.  

Дар забони тоҷикї бо калимаи «хун» чунин иборањои рехтаи феълї сохта 

шудаанд: хуни љигар шудан, хуни дил хӯрдан, хуни љигар хӯрдан, хуни ноњаќ 

рехтан, хун баровардан, хуни касеро аз касе гирифтан, аз хуни касе 

даргузаштан, ба хуни касе зомин шудан, ба хуни касе ташна будан, бо хуни дил 

навиштан, хун гиря кардан ва ғайра. Ин ВФФ дар шакли тасрифї њамеша ба 

вазифаи хабар омадаанд: Гуфт Нозим: «Духтарам – ҷони падар, дар фироќат 

ман шудам хуни ҷигар» [С.Вализода, с.126]; Модарам низ дар навбати худ 

њикоят кард, ки чї тавр маро кофтааст, чї тавр хуни дил хӯрдааст [П. Толис, 

Тобистон, с.125]; Эњ, ноинсоф, гуноњи ин пирамард чї буд, ки ба хуни ў зомин 

шудї [Ғ. Абдулло, Ш. Ќиёмов, Тӯфон, с.122]; Аммо мусулмонони Туркистон 

«Во дино! Во шариато! » – гӯён хун мегирянд [С. Айнї, Ғуломон, с. 128]. 

Бо калимаи «хун» дар ќолаби ҷумлаи  сода чунин воњидњои фразеологї 

сохта шудаанд: хун рехт, хуни нофи касе дар ҷое рехт, хуни касе ҷӯш зад, касеро 

хун гирифт, хун ба сар зад ва ғайра: Азбаски ин ќадар хуни ноњаќ бо дасту 

бозуи мо рехта истодааст, «Мабодо моро њам хун мегирад» гуфта метарсам 

[С.Айнї. Куллиёт,ҷ.1, с.118].  

Бунёди ифодаи «ин ќадар хуни ноњаќ бо дасту бозуи мо рехта истодааст» 

ҷумлаи  содаи фразеологии «хуни ноњаќ рехта истодааст» буда, бо аъзоњои 

пайрави дигар тафсил ёфтааст. 

Мисоли дигар: Некќадам, ки хунаш вайрон шуда, асабонияташ гирифта, 

хӯриаш омада буд, найи худро аз болои рег гирифта, пок карда, ба лабаш 
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бурда, навохтан гирифт [С.Айнї, Ғуломон, с.112]. Дар ин намуна ифодањои 

«хунаш вайрон шуда», «асабонияташ гирифта» ва «хӯриаш омада буд» 

ҷумлањои фразеологї буда, дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркибаи хуллас сохта 

шудаанд ва дар таркиби ҷумлаи пайрав ба вазифаи хабарњои чида омадаанд. 

Бо калимаи «хун» чунин ифодањои рехтае низ мушоњида мешаванд, ки гоњ 

дар  ҷумла, гоњ дар ќолабњои гуногуни феълї истифода мешаванд: 

Дар намунаи боло «хунаш вайрон шуда» дар ќолаби ҷумлаи  содаи 

дутаркибаи хуллас, вале дар мисоли зерин дар шакли ибораи сифати феълї 

омадааст: Њеҷ кас туро розї шав гуфта зӯрї накардааст, лекин хунатро вайрон 

накарда, дар ҷоят нишаста суханони маро гӯш кун [С. Айнї, Марги судхӯр, 

с.110]. 

Намунаи дигар: Ман хуни ҷигар хӯрда материали хому хаталаи шуморо 

пухтаву суфта кардам [Р.Амонов, Дар доманаи кӯњњои кабуд, с.115]; Рости гап, 

то розї шуданаш хуни ҷигар шудам [Ш. Ќиёмов, Дил-дили Зайнаб, с.117].  

Дар ин мисолњо «хуни ҷигар хӯрда» дар шакли сифати феълї дар ҷумла ба 

вазифаи њоли тарзи амал, вале «хуни ҷигар шудам» њамчун феъли таркибї ба 

вазифаи хабар омадааст. 

Бо феъли «сӯхтан» дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркиба як миќдор 

воњидњои фразеологии феълї, аз ќабили димоғи касе сӯхт, дили касе сӯхт, мағзи 

устухони касе сӯхт, хонаи (каппаи) касе сӯхт ва ғайра сохта шудаанд, ки дар 

ҷумла дар шаклњои гуногун ба вазифаи аъзоњои ҷумла меоянд. Чунонки дар 

боло ишора шуд, С. Айнї воњиди фразеологии «димоғи касе сӯхт»-ро дар як ҷо 

бо маъноњои аслию маҷозии феъли «сӯхтан» кор фармуда, њолати ногувори 

пахтачиён – пахтаҷаллобонро бо њолати сӯхта, дуд баровардани кумањои пахта 

ќиёс кардааст. Дар матнњои зерин он таъбири рехта дар ќолаби ҷумлаи  содаи 

дутаркиба ба вазифаи хабар омадааст:  

Димоғи њамаи рафиќон аз ин мењмони нохондаи дилбеҷокунанда сӯхта 

буд ва аз њама зиёдтар димоғи ман сӯхта буд [С. Айнї, Марги судхӯр, с. 136] ; 
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Ягон кас-ку дар ин ҷо номи Фаррух ё Шањзодаро ба дањон намегирад, пас, 

чаро димоғат ин ќадар сӯхтааст? [М. Козимї, Тењрони махуф, с.124].  

Дар ин мисолњо фразеологизми «димоғи касе сӯхт» ба вазифаи хабар 

омада, бо аъзоњои дигар хеле тафсил ёфтааст. Дар ҷумлаи аввал калимаи 

«димоғ» бо муайянкунандаи изофии тафсилии «њамаи рафиќон» ва 

пуркунандаи бавоситаи тафсилёфтаи «аз ин мењмони нохондаи дилбеҷокунанда» 

ва дар давоми њамин ҷумла хабари «димоғ сӯхта буд» бо њоли дараҷаи «аз њам 

зиёдтар» ва ҷузъи мубтадои воњиди фразеологї (димоғ) бо муайянкунандаи 

соњибии «ман» шарњ ёфтааст. Дар мисоли дуюм воњиди фразеологии «димоғ 

сӯхтааст» бо њоли сабаби «чаро» ва њоли миќдори «ин ќадар» тафсил ёфтааст. 

Хабари ин ҷумлањо бо шаклњои тасрифї, сиғаи хабарї, замони гузаштаи дур 

(сӯхта буд) ва наздик (сӯхтааст) ифода ёфтааст. Хабари ҷумла бо шакли 

пурраи замони гузаштаи сифати феълї низ ифода шуда метавонад: Дар ин дам 

Ќудрат ба рӯйи ќолин нишаста, мӯзаашро мепӯшид, димоғаш сӯхтагї, 

ќавоќаш овезон [Ҷ. Икромї, Шодї, с.396].  

Агар хабари ҷумлањои фразеологї бо феълњои монда (сӯхт, месӯзад, сӯхта 

буд ва ғайра) ифода ёбад, тамоми ҷумла яклухт ба вазифаи хабар меояд, бо 

феъли гузаранда ифода ёбад (сӯзонд, месӯзонд, сӯзонда буд), ибораи рехтаи 

феълї ба вазифаи хабар меояд: Буду шуди гап њамин, ки автомобил димоғи 

Иззатбибиро нињоят њам сӯзонда буд [Р. Ҷалил, Њикояњо, с. 399 ]; Њоло 

падарат... мехоњад, ки ту њам бесабаб димоѓи ӯро насӯзонда, озурда накунї [М. 

Козимї, Тењрони махуф, 111]; ВФФ-и дуд аз димоѓи касе баромад аз ҷињати 

сохти нањвї ва маъно бо ВФФ-и «димоѓи касе сӯхт» ќаробат дорад: Њамин 

пагоњ ба њамон заминњо ҷуфт баста будам, њамин воќеа ба ёдам омада дуд аз 

димоѓам баромад [С.Айнї, Дохунда, с. 403];  Дуд аз димоғи элликбошї баромад 

[Р. Ҷалил, Одамони ҷовид, с. 200].  

Тафовути маъноии ин ду воњиди фразеологии феълї дар «Фарњанги 

иборањои рехта» чунин шарњ дода шудааст: димоғи касе сӯхт: 1. хафа ғамгин 
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шудан, 2. хашмгин шудан [Фозилов 1963; 410]; Дуд аз димоғи касе баромад: 1. 

сахт ғамгин, хафа шудан, 2. сахт бадҷањл ва оташин шудан [Фозилов 1963; 424]. 

Дуд аз димоғи касе баровардан: касеро гирифтори мусибат кардан; сазои касеро 

додан [Фозилов 1963;  424]. 

Бо феъли «сӯхтан» дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркиба чунин 

ВФФ ба вазифаи хабар омадаанд: Вайро ба он ањвол дида дилам сӯхт, 

аламам кард, гиристам... [Оила, 26.04.2018, с.4]; Аз батнам рӯйидаиву 

дилам сӯхт, гуфтам [Адабиёт ва санъат, 19.05.2016, с.2]. 

ВФФ-и «дили касе сӯхт» мисли ҷумлаи рехтаи «димоғи касе сӯхт» 

аз ҷумлаи таъбирњои рехтаи забони тоҷикї аст, ки бо 

бандакҷонишинњои шахсї-соњибї њамеша ба соњиби њолат ишора 

шуда, бидуни тағйири шакли феъл ва сохтори ҷумлаи  содаи 

дутаркибаи хуллас њамеша ба вазифаи хабар меояд ва бо мафъули 

амалу њолат хусусияти алоќамандї (валентность) зоњир мекунад. Ин 

ќолаби ҷумлаи фразеологї бо калимаи «дил»чунин аст: 

 «Исм (дил)+бандакҷонишин (ҷонишин)+ба+исм (ҷонишин)+ феъл 

(сӯхтан)»: Ман ба рӯятон мегӯям, дилам ба шумо месӯзад [Ҷ.Икромї, 

Шодї, с. 410]; Дар ќатори ин зимистон мурдагон Лутфулло Гуппон 

њам буд, ки ба вай дилам бисёр месӯхт [С.Айнї, Ёддоштњо, ќ.2, с. 429]; 

Дар ин даќиќа дили ман аз орди гумшуда њам зиёдтар ба Зебї месӯхт 

[С.Улуғзода, Субњи љавонии мо, с.435]; Њарчанд ки зиндагиям нав бо 

он оғоз шуда бошад њам, намехоњам, аз ӯ даст бикашам, ба њолаш сахт 

дилам месӯзад [Зан ва мард,10.10.2018, с.4]. 

Дар њамаи мисолњои овардашуда бунёди ҷумлаи рехта «дил-ам 

месӯзад (месӯхт)» ё «дил-ам ба (исм, ҷонишин) месӯзад (месӯхт)» аст.  

Дар намунањои зерин њам ВФФ дар њамин ќолаб сохта шудаанд: 

Аммо аз оњанги сухани ӯ маълум буд, ки дилаш ба рафтан кашол аст 
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[С.Улуғзода, Навобод, с.456]; Лекин дили духтар ба шумо кашол 

будааст [Р.Амонов, Дар домани кӯњњои кабуд, с. 457]. 

Ба мисли «дуд аз димоғи касе баромад» ва «дуд аз димоғи касе 

баровардан» дар фразеологизмњои «дили касе об (обу адо) шуд» ва 

«дили касеро об (обу адо) кардан» бо ҷумла ва ибораи рехта ифода 

шудани хабар мушоњида мешавад: Ҷисми лоғари модарашро дида 

дилаш об шуда рафт [Ҷ.Икромї, Шодї, с.457]; Биё, эй дил, ба Лутфї 

дилбарї кун, Ки бе рӯйи ту шуд обу адо дил [Л.Обидхӯҷаев, Асарњои 

мунтахаб, с.487]; Чунки садои танбӯр... дили шунавандаро об карда, 

мегирёнад [С. Айнї, Ёддоштњо, ќ.3, с.40]; – Ин хел бошад, хафа шуда 

омада, диламро обу адо накун! [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, с. 336].  

Воњидњои фразеологии «дили касе танг шуд» ва «дили касе тангї 

кард» бо феъли таркибии «дилтанг шавам» њаммаъноянд: Аз ин њол 

дили ӯ аз њад зиёд танг шуда рафт [С.Айнї, Ятим, с.59]; ...баъд аз чанд 

ќадар роњ рафтан боз дилаш тангї карда, ба ќасди зудтар рафтан 

пиёда шуд [С.Айнї, Куллиёт, 1, с.239]; Чунки ӯ чизеро намефањмид ва 

фањмидан њам намехост ва дили ман тангї мекард [С. Айнї, Ёддоштњо, 

ќ.3, с.41]; – Њар чї бошад, дили ман тангї кард, ягон базм ёфта 

меравам [С. Айнї, Дохунда, с. 436]. То чанд сол, њар гоњ дунё ба дилам 

зада дилтанг шавам, ба сари ќабри Њайрат баромада, гириста дили 

худро холї мекардам [С.Айнї, Ёддоштњо, ќ. 3, с. 68].  

 Дар ин мисолњо ВФФ-и «дили касе танг шуд» ба шаклњои «дили ӯ 

танг шуда рафт», «дилаш тангї карда», «дили ман тангї мекард», 

«дили ман тангї кард» ва феъли таркибии номии «дилтанг шавам» 

бештар хабари феълї ва дар як маврид (дилаш тангї карда) ба вазифаи 

њоли сабаб омадааст. Ба фикри мо, заминаи асосии њамаи ин ќаринањо 

«дили касе танг аст (буд)» ва «дили касе танг шуд» аст, ки яке ба 

вазифаи хабари номї, дигаре ба вазифаи хабари феълї меояд: Дилам 
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танг аст, эй мутриб, дањонатро шавам ќурбон! Бихон шеъру бизан як 

дам рубоб оњиста-оњиста [Лоњутї, Куллиёт, ҷ. 2, с.64]. Сифати 

мураккаби «дилтанг» ва исми маънии аз он бо пасванди «-гї» сохта 

шудаи «дилтангї» дар заминаи њамин ВФФ ба миён омадааст. 

Дар мисоли охирин ҷумлаи рехтаи «дунё ба дилам зада» ба 

вазифаи њоли сабаб ва «дили худро холї мекардам» ба вазифаи хабари 

ҷумла омадааст. Бояд ќайд намуд, ки дар таркиби воњиди фразеологї 

калимаи «дил» њамеша ба шахсе нисбат дода мешавад: дили ӯ, дилаш, 

дили ман, дили худ. Дар ин мисолњо ВФФ-и «дили касе танг шуд» ба 

тарзњои «дили ӯ танг шуда рафт», «дилаш тангї карда», «дили ман 

тангї мекард», «дили ман тангї кард», «дилтанг шавам». 

Дар матни дигар ВФФ-и «дар тангї афтодан» бо калимаи «дил» 

муносибати бевоситаи маъної надорад: Соли 1923 вилояти Ғарм аз 

ҷињати озуќа... зиёдтар дар тангї афтода монда буд [С.Айнї, Куллиёт, 

ҷ.2, с.393]; Соли дигар, ки се ҷувол гандуми Сангин аз сари хирман 

барои адои ќарзи харҷи аќиќа рафт, рӯзгораш ба тангї афтод 

[С.Айнї, Моњрӯй, с.165]; Зимистон Рањимҷон ба тангї афтода монд 

[Ҷ.Икромї, Шодї, с.167]. Дар «Фарњанги иборањои рехта» ВФФ-и «ба 

(дар) тангї афтодан» «дучори сахтї гаштан, дар вазъияти сахту 

вазнин мондан» шарњ дода шудааст [Фозилов 1964; 165]. Ин таъбири 

рехта њам дар шаклњои замонии гузашта ва гузаштаи дур ба вазифаи 

хабари ҷумла омадааст. 

ВФФ-и «дили касеро гургњо тала кард» ба тарзњои зерин корбаст 

шудааст: Диламро гургон тала карданд. «Мабодо устод аз раъяшон 

нагашта бошанд?» [Ф.Азиз, Хирмани умр, с.165]; То гӯширо 

бардоштан дилашро гургон тала мекарданд [Њамроз, 3.10.2001, с.5]; – 

Шабњо андаке беваќт биёяд, диламро гургон тала мекарданду ба кӯча 

метохтам [Р.Ҷалил, Њикояњо, с.177]; Дили ӯро гургон тала мекарданд, 
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ки дар куҷо будани зан ва фарзандашро зудтар фањмад [Ќ.Наимї, Рӯзи 

равшан, с.167]; Хусусан, пас аз он ки фањмид, бой мехоњад, Фирӯзаро 

ба Асо никоњ карда, аз худаш тӯю тамошо карда дињад, истода 

натавонист, дилашро гургњо пора мекарданд [Ҷ.Икромї, Духтари оташ, 

с.132]. 

Дар ин ќолаби ВФФ бо ишораҷонишин (ҷонишини шахсї, исми 

шахс) ишора намудан ба соњиби њолат њатмист, чунки танњо аз њамин 

унсури ҷумлаи фразеологї аён мегардад, ки он њолат ба кї рух 

додааст. Њатман зикр кардани шумораи ҷамъи соњиби амал бо 

пасванди «-он» (гургон) ва дар шумораи ҷамъ омадани хабари «тала 

кардан» далели дараҷаи баланди рехтагии ВФФ аст. Танњо дар як матн 

ќаринаи «гургњо пора мекарданд» мушоњида шуд, пас ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки ќаринаи асосии (ин варианти) ин ВФФ «дили 

касеро гургон тала мекарданд (карданд)» будааст. 

«Хонаам (каппаам) сӯхт». Агар њамин њафта ягон чизи дуруст 

ёфта, ба инњо надињам, хонаам месӯзад [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.127]; – 

Ҷосус на танњо сирри имшабаи маро, њатто Муњаббатро њам, ки 

тамоми асрори ман бо ӯ буд, гирифта бурдааст. Хонем сӯхт! – гуфт 

худ ба худ бой [С.Айнї, Ғуломон, с.234]; Ин гуна дастори калонро њар 

њафта як бор ба тағораи ҷомашӯйї андохта шустан мумкин нест, – 

гуфт Ќориишкамба, – дар он сурат хонаи собун месӯхт [С.Айнї, 

Марги судхӯр, с. 237]. 

Аз мисоли охирин бармеояд, ки дар ин гуна ВФФ калимаи «хона» 

(каппа) њамеша ба шахс, гоње ба ғайришахс – ба ашё (собун) низ 

нисбат дода мешудааст ва маънои соњибият хеле тира ифода 

меёфтааст.   

Дар ин маврид њам бо феъли мондаи «сӯхтан» ва феъли 

гузарандаи «сӯзондан» ду навъи ВФФ истифода шудаанд: Мову шумо 
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дар сари ин нозу неъматњо нишаста, аз дунё хабар надорем ва њол ин 

ки хонаамон сӯхта истодааст [Ҷ.Икромї, Духтари оташ, с.123]; – 

Њамин ќадар солњо боз замини маро барзиёд нависонда хонаи маро 

сӯзонда омадетон [С.Айнї, Ғуломон, с.165]; Ӯ... пашшаро фил, њуббаро 

ќубба карда нишон дода хонаамонро месӯзонад [С.Айнї, Ғуломон, 

с.167]; – Вањ, холаҷон! Каппаам сӯхт! [Муњаббат ва оила, 21.08.2018, 

с.5].  

Хабари ин ҷумлањо хабар бо шаклњои замонии гузашта (сӯхт), 

гузаштаи њикоягї (сӯзонда омадетон), њозира-оянда (месӯзад), њозираи 

муайян (сӯхта истодааст) ифода ёфтааст. 

Ҷузъњои ВФФ-и «дили касе сард шуд» аз њам хеле дур воќеъ 

мегарданд, ки ин хусусият на дар њамаи ВФФ, ки дар ќолаби ҷумлаи  

содаи дутаркиба воќеъ гардидаанд, мушоњида мешавад: Дили Расул ба 

тамом аз оламу одам сард гашта буд, ки дигар на њафсалаи кор рафтан 

дошту на хуши ба касе сӯњбат кардан [Муњаббат ва оила, 2018, с.2]; 

ВФФ-и «дили касе ба зиндагї гарм шуд», «дили касе аз зиндагї 

хунук (сард) шуд» дар забони тоҷикї вариантњои «касе ба зиндагї 

дилгарм шуд» / «касе аз зиндагї дилхунук (дилсард) шуд» пайдо 

кардааст, ки бешубња, дилгарм шудан, дилхунук (дилсард) шудан 

феълњои таркибианд, на ВФФ: Ман то зиндаам, ба ту вафодор 

мемонам, туро мебояд, ба зиндагї дилгарм шавї [Чархи гардун, 2019, 

с.4]; њамин њолатро дар ВФФ дили касе хун шуд / касе дилхун шуд низ 

мушоњида кардан мумкин аст: Аз садои суруду мусиќї, ки аз 

хонаашон ба гӯш мерасид,... бештар дилхун гашта, ашки алам 

гулугираш менамуд [Оила, 14.11.2017, с.3]. 

Аз тањлили мисолњо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар 

заминаи воњидњои фразеологї калимањои мураккаб ба вуҷуд омада, 

феълњои таркибии номї сохта шудаанд ва онњо ба мисли ВФФ дар 
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ҷумла ба вазифаи хабар ва дар шаклњои масдару сифати феълї ба 

вазифаи дигар аъзои ҷумла низ ба кор бурда шудаанд. 

Дар забони тоҷикї бо исмњои «хоб» ва «ғанаб» ҷумлањои 

фразеологии хобам бурд (набурд), ғанабам бурд (набурд), хобам рабуд, 

хобам зер кард, хобам пахш кард, хобам гурехт, хобам парид ва ғайра 

сохта шудаанд: Лекин мо гумон намекунем, ки ӯро ба ин наздикињо 

хоб бурда бошад...[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.312]; Хоб аз чашми 

Ғиёсиддин парид [Ҷ.Икромї, Тори анкабут, с.123]; Каримбой ва занаш 

дар хона то хеле ваќт гуфтугӯ карда нишастанд. Хоби онњо парид [Ќ. 

Наимї, Роњи дуруст, 124]; Кадом шабе, ки хобам гурезад гулханро 

гарм карда, њамаро ҷеғ зада оварда, гап занонда мешинам [С.Айнї, 

Дохунда, с.236]. 

Дар забони тоҷикї ифодаи рехтаи «хоб (ғанаб) касеро рабуд» 

вуҷуд дорад. Азбаски маънои ВФФ аз маънои умумии воњидњои 

луғавии дохили ВФФ њосил мешавад ва арзиши маъноии ҷузъњои ВФ 

костагї пайдо мекунад, шояд ба мурури замон ба мисли «аќламро 

рабуд» ва “аќламро бурд” фразеологизми «хоб рабуд» ба «хоб бурд» 

табдил ёфта бошад. Дар њар ду њолат чунин ВФФ яклухт ба вазифаи 

хабари ҷумлаи  содаи дутаркиба ва ё хабари ҷумлаи  содаи яктаркибаи 

муайяншахс меояд. 

Байни исмњои «хоб», «ѓанаб» ва феълњои бурдан (набурдан), зер 

кардан, пахш кардан, паридан, гурехтан ва ғайра таносуби маъної 

вуҷуд надорад. Шояд «хоби касе бурд (набурд)» ва «хоб касеро рабуд 

(нарабуд)” ба исмњои «лашкар» (лашкари хоб) ва «мурғ» (мурғи хоб) 

иртиботе бошад, яъне «хоб касеро рабуд» ва «ғанаб касеро рабуд» 

тадриҷан ба «хоби (ғанаби) касе бурд» табдил ёфта бошад. Аммо «хоби 

касе парид» (инчунин хоби касеро паррондан) дар натиҷаи њазф шудани 

исми «мурғ» аз аввали «мурғи хоби касе (аз чашм) парид» ба миён 
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омадааст: Мурғи хаёлам боз сӯйи рӯзгори гузашта пар мезанад... 

[Ф.Азиз, Хирмани умр, с.125]; Њуш аз сари ману суратгир Абдузоњид 

Остонаќулов... парид [Ф.Азиз, Хирмани умр, с.103]; Ин лањза мурғи 

хаёл пар кушоду ӯро аз ин ағбаи дањшатзо рањонид ва ҷониби кишвари 

дигаре мусофир кард [Диловари Мирзо. Бандї, Адабиёт ва санъат, 

31.01.2019, с.4]; – Боз чї бало зад, кайфат паридааст?... [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.2, с.410]. 

Ба мисли ифодаи маҷозии (метафории) «мурғи хоб» дар ифодањои 

«хоб касеро зер (пахш) кард» ва «хоби касе гурехт» (инчунин хоби 

касеро гурезонд) кӯтоњшудаи «лашкари хоб зер (пахш) кард» ва 

«лашкари хоби касе гурехт», инчуни «лашкари хоби касеро гурезонд» 

њосил шудааст: Бо шунидани ин таклиф њуш аз сари Мулло Вафо парид 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.149] / Бо шунидани ин таклиф мурѓи њуш аз 

сари Мулло Вафо парид. 

Намунаи зерин њам ин андешаро таќвият мебахшад: 

– Чашми маро ғафлат бурда будааст, омадани шуморо нафањмида 

мондам... [С.Айнї, Дохунда, с.238]. Ифодаи «ѓафлат бурда будааст» 

бо «хоб рабуд» алоќамандї дорад: хоби ѓафлат маро рабуд / хоб рабуд / 

хоб бурд (набурд) / хобам бурд (набурд) / Ман хобам намебарад... 

Ин гуна воњидњои фразеологї, ки дар ќолаби ҷумлаи  содаи 

дутаркиба сохта шудаанд, бештар њолатњои рӯњии инсонро ифода 

мекунанд: хоби касе омад, хобам бурд, хобам рабуд, хобам намебарад, 

хоб зер кард, ғанабам омад, хобам гурехт, хобам парид; ќањри касе 

омад, хашмам омад, хашмам фурӯ нишаст, ғашам омад, хуриям омад, 

гиряам омад, шармам омад, хандаам омад, рањмам омад ва ғайра. 

Воњидњои фразеологии феълии «хоби касе парид» ва «хоби касе 

гурехт» дар ќолаби ҷумлаи  содаи дутаркиба сохта шудаанд: 

Каримбой ва занаш дар хона то хеле ваќт гуфтугӯ карда нишастанд. 
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Хоби онњо парид [Ќ.Наимї, Роњи дуруст, с.328]; Хоб аз чашми 

Ғиёсиддин парид... [Ҷ. Икромї, Тори анкабут, с.324].  

Њамин маънои њолати шахс дар ќолаби ибораи фразеологии 

феълии «хоби касеро гурезондан» ва «хоби касеро паррондан» низ ба кор 

бурда шудаанд: – Њоло чорта гап зада шинед, –  гӯён як ҷаллоди дигар 

хост, ки хоби ӯро гурезонад [С. Айнї, Асарњои мунтахаб, с. 326]. 

Дар њамин ќолаби нањвї фразеологизмњои «рањмам омад», 

«рањмашон омада», «рањми марг наомад», «рашкам ояд», «шармаш 

меояд», «ғашатон меояд», «хашмам фурӯ нишаст» ва ғайра низ сохта 

шудаанд:  

Ростї, ба њоли њамин мӯйсафеди бечора рањмам омад, вагарна ба 

њеҷ кор дилу димоғ надоштам [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.122]; Онњо дар 

ваќти таќсим кардани чалпаку нон ба мани њаштсола рањмашон омада, 

назар ба калонсолон њиссаи маро зиёдтар мекарданд [С. Айнї, 

Куллиёт, ҷ.7, с.250]; Рањми марг бар ту барин инсон њам наомад... [Ф. 

Азиз, Хирмани умр, с.127]; Бо ду-серӯза хунрезї дасту дилаш ларзида 

монд [С. Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.118]; Хол њарчанд ки дар гӯшаи чашми 

ту накӯст, Рашкам ояд, ки чаро гӯшаи чашми ту ба ӯст [Мирзоњасрати 

Њисорї]; Шармаш меомад, ки вай ҷавони бардаму баќувват савора 

мераваду њамроњи пӯсту устухонаш пиёда [Маориф ва маданият, 

07.01.1975, с.4]; Њар гоњ бо ходимони идорањо, кормандони идеологї, 

вазирон, олимони соњањои гуногун сӯњбат мекунед, дармеёбед, ки 

барои ифодаи ќасдашон ба забони тоҷикї чї ќадар дасту по мехӯранд, 

забон мехоянд, билохира чунон бо забони дарњаму барњам бо шумо 

гуфтугӯ мекунанд, ки ғашатон меояд [Лоиќ Шералї, с.156]; - Биё, 

акнун намезанам, хашмам фурӯ нишаст [С.Айнї, Ёддоштњо, с.158]; 

Юсуф Зиё... бо аспи худ муаллаќзанон дар ќаъри об рафт ва кораш 

тамом шуд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.380].  
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Дар ин намунањо хабари ҷумла бо шаклњои тасрифии замонњои 

гуногуни сиғањои хабарї ва шартї-хоњишмандї ифода шуда бошад, ба 

вазифаи хабар, бо сифати феълї ифода шуда бошанл, ба вазифаи 

аъзоњои гуногуни ҷумла меояд. Дар мисоли боло «рањмашон омада» ба 

вазифаи њоли сабаб омадааст. 

Дар њамаи ин мисолњо соњиби амалу њолат на аз хабари ҷумла 

(омад, наомад, ояд, меомад, меояд, кушода шуда буд, тамом шуд), балки 

аз бандакҷонишинњои шахсї-соњибии -ам, -атон, -ашон, -аш ё 

муайянкунандаи кас, марг ва ғайра аён мегардад. Дар ин гуна 

ќолабњои нањвї бандакҷонишинњои шахсї-соњибиро воситаи алоќаи 

тобеии мувофиќати хабар бо мубтадо шуморидан мумкин аст.  

Ифодањои рехтаи «дастат расад», «дастат нарасад», «бовариаш 

наомад» низ ба маънои фурсат, имконёбї (наёбї); эътимод ва ғайра 

низ дар њамин ќолаб рехта шуда, ба вазифаи хабар меоянд: ...агар рӯзи 

бозор дастат нарасад, кадом ваќт, ки фурсат ёфтї, омада, мегирї [С. 

Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с.31]; Боз бовариаш намеомад [С. Айнї, Куллиёт, 

ҷ.7, с.150]. 

ВФФ-и «хавоси касе парешон шуд» дар «Фарњанги иборањои 

рехта» ва «Фарњанги тоҷикї ба русї» (нашри 2006) зикр наёфтааст. 

Аммо дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї «парешонии хавос» дучор омад. Аён 

аст, ки ин таъбир дар забони гуфтугў вуҷуд дошта, аз он ибораи 

масдарии парешон шудани хавос ва аз он ибораи исмии парешонии 

хавос ба миён омадааст. Як шарти ба вазифаи пуркунанда ва мубтадо 

омадани ВФФ-и «хавоси касе парешон шуд» ба шакли ибораи масдарї 

ё исмї баргардонидан аст, чунонки дар матни боло мушоњида шуд. 

Аз лињози сохтори нањвї воњидњои фразеологии «дилам сӯхт», 

«димоѓам сўхт», «гӯшам бод гирифт» низ ҷумлањои  содаи 

дутаркибаанд: Вайро ба он њол дидам, дилам сўхт, аламам кард, 



140 

 

гиристам, њазор шукр кардам, ки Худованд ба ман имкониятњои зиёд 

дода будааст [Оила, 14.08.2018, с.5]; Њарчанд ки зиндагиям нав бо он 

оғоз шуда бошад, њам намехоњам, аз ў даст бикашам, ба њолаш сахт 

дилам месӯзад [Зан ва мард, 10.10.2018, с.2]; Тифли батнам њафтмоња 

шуда буд, ки як шом шавњарам бо димоѓи сўхтагї ба хона омада, 

айёрона гуфт [Оила, 22.09.2018, с.3]; ...дуд аз димоѓашон мебароварда 

буд [С.Айнї, Куллиёт,ҷ.4, с.174]. Аз куҷое гӯшаш бод ёфта буд, ки 

ҷангалбонњо дарахтонро бурида мефурўшанду маблағашро ба киса 

зада, њамсони мусичаи бегуноњ мегарданд [Адабиёт ва санъат, 

19.05.2016, с.4]. 

Дар ҷумлаи зерин воњиди фразеологии «оби дањонатон мерафт» ба 

вазифаи хабар омада, соњиби њолат ба воситаи бандакҷонишини шахси дуюми 

ҷамъи «-атон» (дањонатон) бо мубтадои худатон тобеъ шуда, аз ҷињати шахсу 

шумора мувофиќат кардааст: – О, худатон гардани ғафс, ҷасади бањодуронаи 

ўро таъриф карда, оби дањонатон мерафт-ку!  [Фозилов М. 1963; 10]. 

Нависандагон дар асарњои бадеї аз имконоти услубии ин 

ганҷинаи забон моњирона истифода бурдаанд. Њар адиб кӯшиш 

мекунад, ки аз нозукињои маъно, обуранги услубї ва имкони тағйир 

додани сохтори нањвии он бештар фоида барад. Дар ин бобат С.Айнї 

мањорати беназир дорад. Вобаста ба вазифањои нањвии ВФФ аз 

асарњои бадеии ӯ як намунаро аз назар мегузаронем:  

...њар рўз чанд соат барзиёд кор карда, њамин пахтањои сӯхта 

истодаро кафонда пањн карда партоем, боз дар охири кор, Худо хоњад, 

аз давлати хӯҷаин ваќти шуморо хуш мекунам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, 

с.220]; Давлати хўҷаин рўз то рўз зиёд мешуд, аммо «аз давлати 

хўҷаин» хуш кардани ваќти коргаронро «Худо њеҷ намехост» [С. 

Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.221].  
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Дар ин матн ифодаи рехтаи «Худо хоњад» дар ќолаби ҷумлаи  

содаи дутаркибаи хуллас, ки дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ 

ҷумлаи пайрави шарт буда, њамчун воњиди туфайлї муносибати 

субъективонаи гӯяндаро нисбат ба мундариҷаи ҷумлаи мураккаб 

ифода мекунад, аз ҷумлаи «Худо њељ намехост» бо хусусияти 

рехтагиаш фарќ мекунад. Чунин воњидњои фразеологї ба вазифаи 

ягон аъзои ҷумла намеоянд, барои ифодаи муносибатњои 

субъективона хизмат мекунанд. 

ВФФ бо феълњои модалии зарурат, тавоної, имконпазирї, 

имконнопазирї ба вазифаи хабар меоянд: Фузайл баъд аз ин шикаст 

дигар ќомати худро рост карда натавонист [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, 

с.398]; Аскарони миллї, хусусан милитсиягон... аз уњдаи њар кор 

баромада метавонанд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 353]; Ман њам ѓамамро 

хӯрданам даркор будагист [Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, с.178]. 

Тањлили матни дигар: Ман худамро ба нодонї зада: 

«Миршаббобо, аз дасти ман чї кор меояд?»  – гуфтам [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.121]; Коре, ки аз дастат меояд, ман ба ту гуфта 

медињам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.122].  

Дар матни аввал заминаи пайдоиши ВФФ «ба кӯйи нодонї задан» 

аст, ки мисли бисёр воњидњои фразеологї аз аввали ибораи рехтаи 

феълї исми макони «кўй» њазф гардидааст. ВФФ-и «аз дасти касе коре 

меояд (намеояд)» метавонад хабарї ё саволї бошад. Сониян, вай чун 

воњидњои озоди нањвї вобаста ба талаботи матн сохтори худро тағйир 

медињад. Дар ин матн аввал ба тарзи пурсиш дар шакли «Аз дасти ман 

чї кор меояд», сипас дар шакли ҷумлаи пайрави муайянкунанда «коре, 

ки аз дастат меояд» омадааст. Масалан, дар матни боло: ...як 

мӯйсафеде, ки шарташ рафта фарташ мондааст... Ё матни дигар: 
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...шумо инњоро бурда, ба ҷое, ки нону намак хӯрдаанд, супоред 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.192] / ...ба ҷойи нону намак хӯрдаашон супоред. 

 Як тафовути ВФФ аз зарбулмасал дар он аст, ки зарбулмасалу 

маќолњо дар ќолаби ҷумла як фикрро ифода мекунанд ва њеҷ гоњ ба 

мисли ҷумлањои рехтаи фразеологї ба вазифаи як аъзои ҷумла 

намеоянд. Чунончи, масали «Ба кӯрпаат нигоњ карда пой дароз кун» 

дар ќолаби ҷумлаи  содаи яктаркибаи феълии умумишахс ифода 

ёфтааст. Дар асарњои бадеї вобаста ба эњтиёҷи матн чунин маќолњо 

низ ба вазифаи хабар омадаанд: 

– Ман ба ту нагуфтам, ки тинҷї будагист. Ту бошї, обро надида 

мӯза кашидї [С.Турсун, Нисфирӯзї, с.357]; – Њушёр шав ва худататро 

ба ӯ маъќул кунон, сонї «ба об нигоњ карда мўза мекашем»... [Р.Ҷалил, 

Одамони ҷовид, с. 344]; Мағзи гап ин ҷост, ки ман баринњо, ашхоси 

миёнањолу камбизоат ба љойгањ нигоњ карда пой дароз кунем 

[Нигоњ,18.04.2017, с.4]; – Холаат ба љогањаш нигоњ накарда по дароз 

накарду яккаву ягона духтарам гуфта аз бозёфти бечорагї зиёд харҷ 

кунонд [А.Сидќї, Оташ дар ќабристон, с.432]. 

Маќоли «Хирс мулло мешавад аз зарби чўб» дар матн ба вазифаи 

њоли тарзи амал омадааст: Акнун хирси вањшї «мулло шуда» ром 

гардида буд [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.155]. 

3.2. Вазифаи нањвии ҷумлањои мураккаби рехта 

Дар ќолаби ҷумлаи мураккаб ифода ёфтани ВФФ ба мисли 

воњидњои предикативии дигар, ба хусус иборањои феълї ва хелњои 

гуногуни ҷумлањои  сода маъмул нест. Бояд дар назар дошт, ки 

сохтори нањвии ҷумлањои мураккаб имкон намедињад, ки ба вазифаи 

ягон аъзои ҷумлаи сода ба тарзи васеъ ба кор бурда шавад.   

Дар «Фарњанги иборањои рехта» ду мисол оварда шудааст, ки 

ВФФ дар ќолаби ҷумлаи мураккаби пайваст ба вазифаи хабар 
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омадааст: Дар вокзал замин кафида, одам баромада буд [С.Улуғзода, 

Субњи ҷавонии мо, с.326]; Ба дењ аз њар тараф одам даромад, замин гӯё 

кафид, одам баромад [М.Турсунзода, Ман аз Шарќи озод, с.325] 

[Фозилов 1963; 461-462]. 

Дар ин мисолњо ВФФ дар ќолаби ҷумлаи мураккаби пайвасти 

бепайвандаки «замин кафида, одам баромада буд» ва «замин гӯё кафид, 

одам баромад» ифода ёфта, ба вазифаи хабар омадааст. Дар ҷумлаи 

аввал хабари ҷумлањои  сода ба шакли «замин кафида, одам баромада 

буд» омада, ба замони гузаштаи дур, вале хабари ҷумлаи содаи дигар 

ба шакли «Замин гӯё кафид, одам баромад» омада, ба замони гузаштаи 

наздик далолат мекунад. Маълум мешавад, ки ҷумлањои мураккаби 

пайваст яклухт ба вазифаи хабар омадаанд. Њоли замони мисоли 

аввал «дар вокзал» њамчун детерминант ба мазмуни тамоми ҷумлаи 

мураккаби пайваст алоќамандї дорад. 

Дар мисоли зерин ВФФ дар ќолаби ҷумлаи мураккаби пайвасти 

хилофии «дар сањро пахтаро шутур хӯрду дар шањр гӯши бофандаро 

буриданд» ифода ёфта, ба вазифаи њоли монандї омадааст ва ба 

воситаи пасванд «барин» ба хабари «ба тахта гирифт» тобеъ 

шудааст:    

Раис бошад, «дар сањро пахтаро шутур хӯрду дар шањр гӯши 

бофандаро буриданд» гуфтагї барин, баръакс, худи маро ба тахта 

гирифт [Р. Ҷалил, Шӯроб, с.437]. 

ВФФ-и «Дења вайрон аст, номи калон дорад» дар романи 

«Дохунда» ба маънои шуњрати бебунёди Самипошшои ќӯрбошї ин 

тарз оварда шудааст: – Њар чї бошад, – мегуфт босмачии дигар, – 

агарчи «дења вайрон аст, номи калон дорад»... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, 

с.381].  
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ВФФ-и «Худо – якта, гап – якта» дар ќолаби ҷумлаи мураккаби 

пайваст сохта шуда, ба тарзи тағйири ҷой ё инверсияи «Гап – якта, 

Худо – якта» низ ба кор рафтааст. Ин воњиди фразеологиро аз 

навъњои дигари сохторї рехтагии таркиб ва яклухт ифода гардидани 

маъно фарќ мекунонад. ВФФ-и «Дењ куҷою дарахтон куҷо?» низ дар 

ќолаби ҷумлаи мураккаби пайваст сохта шуда, ба маънои «аз масъала, 

матлаб хеле дур будан, тамоман нодон будан” [Фозилов М. 1963; 349-

350] дар шакли яклухт ба вазифаи хабар омадааст: «Дењ куҷою 

дарахтон куҷо» гуфтагї барин ман куҷову савод куҷо? [Њ.Карим, 

Њикояњо, с.436]; – Ана акнун, – гуфт Юнусбобо боз ба ҷӯш омада, – 

дењ куҷою дарахтон куҷо. Мардак дар чї хаёлу шумо дар чї хаёл 

[Ф.Ниёзї, Вафо, с.437]. 

Дар намунањои зерин ВФФ дар ќолаби ҷумлаи мураккаби тобеи 

«Замин накафид, ки дароям» ифода ёфтааст: Писаратон маро масхара 

карданд, чунон музтар шудам, ки замин накафид, ки дароям [Р.Ҷалил, 

Одамони ҷовид, с.437]; Баъди шунидани ин суханон аз њар тори мӯйи 

марди бадмаст чак-чак араќ шорид, замин накафид, ки дарояд [С.Ғанї, 

Табассум, с.438]; Ман чунон дар хиҷолат мондам, ки замин накафид, 

то ки даромада, рӯямро пинњон кунам [С. Айнї, Ғуломон, с. 444]. 

Дар ин ҷумлањои мураккаби тобеъ хабарњои ҷумлањои пайрави 

њоли маќсад ба шахсњои гуногун: «дароям», «дарояд», «даромада, 

пинњон кунам» далолат мекунанд. Ҷумлањои мураккаби тобеъ дар 

шакли том ба вазифаи хабар омада, мисли хабарњои феълии 

ғайрифразеологї шакл гирифтаанд. 

Мисолњои дигар: Агар ясавул сад љон дошта бошад, якеаш халос 

намешавад [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.2, с. 25]; ...навкарони гургманиш, 

«Салла биёр», – гӯянд, калла меоваранд, Шарифи бечораро лагадкӯб 
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карда, бо ресмоне дасту пояшро баста, ба гӯшае гузоштанд [С.Айнї, 

Куллиёт, ҷ.1, с.236]. 

Дар мисоли аввал ВФФ бо ҷумлаи мураккаби тобеъ ифода ёфта, 

ҷумлаи пайрави њоли хилофи он ба сарҷумлаи «якеаш халос 

намешавад» бо пайвандаки «агар» тобеъ шудааст. Дар матни дуюм 

ВФФ дар ќолаби ҷумлаи мураккаби тобеъ ифода ёфта, ҷумлаи 

пайрави шарт «гўянд» бо нутќи айнан наќлшудаи «Салла биёр» тафсил 

ёфтааст.  

Дар мисоли зерин ВФФ дар ќолаби ҷумлаи мураккаби пайвасти 

хилофии «аз хурдон гуноњ, аз калонон бахшидан аст» омадааст, ки он 

дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиби чида сарҷумларо аз 

ҷињати сабаб эзоњ додааст: – Як бор беаќлї кардааст, бубахшед, аз 

хурдон гуноњ, аз калонон бахшидан аст... [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.193]. 

Мусобиќа эълон шуд. Нормурод њам «љон равад – равад, номус 

наравад», – гӯён ба кор даромад [С. Айнї, Ғуломон, с. 456]. Дар ин 

мисол ВФФ дар ќолаби ҷумлаи мураккаби рехта ифода ёфта, шакли 

комили он «љон равад њам (ки), (бигузор) равад, аммо номус наравад», 

яъне ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф бо ҷумлаи  содаи 

«номус наравад» муќобил гузошта шудааст. 

 Аз тањлил чанд намуна маълум мешавад, ки дар ќолаби ҷумлањои 

мураккаби пайвасту тобеъ ифода ёфтани ВФФ дар забон маъмул нест, 

зеро сохтори мураккаби онњо имкон намедињад, ки як муносибати 

маъноии ВФФ бо чунин воњидњои нањвї осон ифода карда шавад. 

Шояд аз њамин сабаб бошад, ки дар мисоли охирин пайвандакњои 

пайвасту тобеъ ихтисор шудаанд. 

 

3.3. Ба вазифаи воњидњои туфайлї омадани ВФФ 
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Њамчун воњиди туфайлї ба кор бурда шудани ВФФ дар дастури 

таълимии «Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифањои синтаксисии 

онњо» низ зикр ёфта, аз ќабили «Ќисса кӯтоњ», «Рости гап», «Садќаи 

сар» намунањо оварда шудаанд [Маќсудов 1976; 62]. Аз маводи 

тањќиќоти мо маълум мешавад, ки на танњо воњидњои фразеологии 

номї, балки воњидњои фразеологии феълї њам дар ќолаби ибора ва 

ҷумлањои содаи дутаркиба чун воњидњои туфайлї дар матн омада, 

муносибатњои маъноии гуногуни модалиро ифода кардаанд:  

 – Њай-њай, чашм нарасад, њар чї, Худоро шукр, камтар хеста, 

мешиштагї шудед [Ҷ.Икромї, Духтари оташ, с.260]; ...њар рӯз чанд 

соат барзиёд кор карда, њамин пахтањои сӯхта истодаро кафонда пањн 

карда партоем, боз дар охири кор, Худо хоњад, аз давлати хӯҷаин 

ваќти шуморо хуш мекунам [С.Айнї, Куллиёт, ҷ.1, с.220]. 

Ҷумлаи рехтаи «Худо хоњад» ифодакунандаи маънои модалии 

майл, орзу, ният, хоњиши гӯяндаро ифода намуда, дар ќолаби «исм 

(Худо) + аорист (шакли замони њозира-ояндаи сиғаи шартї-

хоњишмандї, шахси сеюм, шумораи танњо) рехта шудааст: ба ҷойи 

исми «Худо» калимањои дигари њаммаънои он, аз ќабили «Эзид», 

«Оллоњ» ва ғайра намеояд, хабари он дар шаклњои дигари сиға, замон, 

шахсу шумораи феъл ифода намегардад. Нависанда аз њамин 

хусусияти фразеологии ин унсури забон истифода бурда, онро дар 

шакли инкорї ба тариќи таъкид истифода бурдааст: ...аммо Худо њељ 

намехоњад...  

ВФ-и «Худоро шукр» низ маънои модалии ќаноатмандї, 

сипосгузорї дошта, дар ду ќолаб: таъбири изофї (шукри Худо) ва 

ибораи «Худоро шукр» (бо алоќаи тобеии вобастагии пасояндї ва 

пешояндї (ба Худо шукр)  мешавад: «исм (Худо) + пасоянди -ро + исм 

(шукр)» ба кор бурда мешавад. Дар матни дигар фразеологизми «чашм 
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нарасад» низ мисли «Худо хоњад» хусусияти рехтагї дошта, ҷузъи 

«чашм» гоње бо муайянкунандаи аломати «бад» тафсил меёбад: 

«чашми бад нарасад»: Агар ту соњир ё афсунгар набошї, њаќќо, ки 

ќобилияти бузург аст! Чашми бад нарасад! [С.Улуғзода, Ибни Сино, с. 

465]. Тафовути дигар ин аст, ки вобаста ба талаботи матн шакли феъл 

тағйир меёбад: – Дуруст аст, ки бар давлати ҷаноби олї чашми бад 

расид. Он шахсњо гурехтанд [С.Айнї, Ғуломон, с.479];  

Дар одоби муњоварат дар забони тоҷикї бо маќсади нармгуфторї 

одатан чизеро аз касе пурсиданї шавад, дар аввали ҷумлаи саволї 

воњиди туфайлии «Пурсидан айб нест»-ро ба кор мебаранд: Пурсидан 

айб нест, шумоњо ба падарарӯсии ман киро муносиб дидетон? 

[С.Айнї, Куллиёт, ҷ.7, с.149]. 

Чунин таркиб ва иборањо дар натиҷаи ворид шудан ба одоби 

муњоварат серистеъмол гардида, хусусияти рехтагї пайдо мекунанд. 

Њамин тариќ, аз тањлили маводи осори бадеї ва матбуоти 

даврии тољик мо ба чунин хулоса омадем, ки ВФФ дар ќолаби 

љумлањои содаву мураккаб низ воќеъ гардида, сарфи назар аз сохтори 

худ вазифаи муайяни нањвиро яклухт адо мекунанд. Зоњиран ба 

воњидњои озоди нањвї монанд бошанд њам, мазмунан аз онњо тафовут 

доранд, ки ин дар хира гардидани алоќањои грамматикии байни 

љузъњои онњо ва ифодаи маънои бутун зоњир мегардад.    

Дар забони тоҷикї як миќдор ҷумлањои  содаи хабарї, саволї, 

амрї ва хитобї вуҷуд доранд, ки таркибан кӯтоњ ва рехта буда, аз 

ҷињати мазмун њам аз хелњои муќаррарии воњидњои иртиботии 

ҷумлањои  сода фарќ мекунанд. Чунин ҷумлањои рехтаро аз лињози 

хусусияти иртиботї (коммуникативї) ба хелњои хабарї, амрї, саволї 

ва хитобї ҷудо кардан мумкин аст. Ин љумлањои устувору рехта низ 

вазифаи аъзоњои гуногуни љумларо адо кардаанд.   
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Маълум гардид, ки ВФФ њамчун воњиди туфайлї њам ба кор 

бурда мешудаанд. Маводи амалии мо нишон дод, ки на танњо 

воњидњои фразеологии номї, балки воњидњои фразеологии феълї њам 

дар ќолаби ибора ва ҷумлањои содаи дутаркиба чун воњидњои туфайлї 

дар матн истифода шуда, муносибатњои маъноии гуногуни модалиро 

ифода мекардаанд.  
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                                           ХУЛОСА 

Дар ќатори дигар воситањои муассири забон ВФ низ њамчун василаи 

љаззоб ва пуробуранг ифода кардани матлаб ба њисоб мераванд. Њељ як 

асари бадеї ва публитсистиро бидуни онњо тасаввур кардан ѓайриимкон 

аст. Ин аст, ки тањќиќи њамаљонибаи онњо ањамияти илмиву амалї 

дорад. Дар ин замина таваљљуњ ба вазифањои нањвии ВФФ сариваќтї ва 

мубрам мебошад. Баъд аз тањќиќ ва баррасии мавзўи мазкур мо ба чунин 

хулосањо омадем:  

 1. Воњидњои фразеологї як њиссаи пурғановати хазинаи луғавии 

забони тоҷикиро ташкил намуда, дар њамаи услубњои баён ба кор бурда 

мешаванд. Агар дар услубњои коргузории расмї ва илмї чун калимаю 

истилоњоти муќаррарии забон ба кор бурда шаванд, вале дар услуби 

бадеї, публитсистї-бадеї ва бахусус дар услуби муошират ё гуфтугӯйи 

озод чун унсури пуробуранги забон барои муассир ифода намудани фикр 

наќши муњим доранд. Воњидњои фразеологии феълї њам дар шакли 

таркиб, чї дар шакли ибора,чї дар шакли ҷумлањои сода ва мураккаб 

ягон вазифаи нањвии забони адабии тоҷикро иҷро менамоянд.  

2. Воњидњои фразеологї ба тасвири њодисаю воќеањои зиндагї њусни 

табиї мебахшанд, зеро манбаи асосии пайдоиши воњидњои фразеологї 

забони зиндаи мардумист. Забони зинда аз таъсири лањҷањои мањал ва 

забонњои дигар эмин намемонад. Азбаски њама соњањои њаёти ҷомеа дар 

расонањои хабарї ва асарњои бадеии нависандагон инъикос меёбанд, ба 

миён омадани вариантњои гуногуни ВФ ногузир аст. Мутаассифона, 

баробари вариантњои солим ва ба меъёри забони адабї мувофиќ чунин 

вариантњои ВФ низ мушоњида мешаванд, ки хусусияти умумиистеъмолї 

надоранд ва ба талаботи меъёри забони адабии тоҷикї мувофиќ нестанд. 

3. ВФФ дар шакли таркибњои феълї, иборањои феълї дар ќолаби 

ҷумлањои содаи яктаркибаю дутаркиба, хулласу тафсилї, ҷумлањои 

мураккаби пайвасту тобеъ ба вазифаи хабар омада метавонанд. Аммо ба 
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вазифаи аъзоњои дигари ҷумла омадани ВФФ хеле мањдуд будааст. ВФФ 

асосан дар шакли тасрифшавандаи феъл ба вазифаи хабар меояд. Дар 

шаклњои тасрифнашавандаи феъл: масдар, сифати феълї ва феъли њол ба 

вазифаи аъзои ҷумла омадани ВФФ дар забон маъмул нест. Бинобар ин 

лозим донистем, ки дар мадди аввал вазифањои нањвии ВФФ-и дар 

шакли тасрифии феъл омадаро ба гурӯњњо ҷудо намуда, тањлилу тањќиќ 

намоем. 

 4. ВФФ яке аз навъњои сермањсули захираи фразеологии 

забонамонро ташкил медињанд. Нисбат ба дигар гурўњњои ВФ онњоро 

дар матн озод људо кардан имконпазир аст, зеро хусусиятњои љузъи 

асосии онњо – феъл (хоњ тасрифшаванда ва хоњ тасрифнашаванда) ба ин 

мусоидат мекунад. Маводи амалии забон далели он аст, ки феълњои 

тасрифнашаванда дар ташаккули ВФФ чандон сермањсул нестанд. Чунин 

ВФ дар ду шакл истеъмол мегарданд: масдар ва сифати феълї. 

 5. Омўзиш ва мавриди баррасї ќарор гирифтани мавзўи 

вазифањои нањвии воњидњои фразеологии феълї дар ҷумлањои сода дар 

забоншиносии тољик собиќаи тўлонї дорад. Заминањои тањќиќи илмии 

дар забоншиносии умумї, махсусан, дар забоншиносии рус ташаккул ва 

густариш ёфтааст. Масъалаи мазкур дар забоншиносии тољик аз нимаи 

дуюми асри XX мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор гирифта, ба омўзиши 

ин мавзўъ замина гузоштааст.  

 6. Тањќиќи воњидњои фразеологии феълї ва вазифањои нањвии 

онњо дорои ањамияти муњими њам назариявї ва њам амалї мебошанд. 

Дар шароити њозираи инкишофи забони тоҷикї даќиќ муайян намудани 

вазифањои нањвии воњидњои фразеологии феълї, махсусан дар риштаи 

фарњанги сухани воло, бе тањќиќи њамаҷонибаи вазифањои нањвии 

воњидњои фразеологии феълї, дараҷаи омӯзиши он, муродифот ва 

вариантнокї ва истифодаи онњо аз имкон берун аст. 

 7. ВФФ як маънои яклухти ба њам наздикро ифода мекунанд, 

аммо аз нигоњи доираи истеъмол, дараљаи истеъмол, обуранги њиссї, 
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услубї, замон ва мањал тафовут доранд. Вазифаи нањвии онњо вобаста ба 

мавќеи љойгиршавї ва шакли ифода муќаррар мегардад.  

8. ВФФ дорои семантикаи махсус мебошанд, ки ба маъноњои 

фразеологии сирф мафњумї, мафњумии образнок ва образнок људо 

мекунанд. Агар як ќисм ВФ дорои маънои мафњумї бошад, ќисми 

бештари онњо як дараља образнокї низ зоњир менамоянд. Дар як гурўњи 

ВФ мафњум вуљуд надорад, онњо дорои танњо образ мебошанд. Дар ВФФ 

асосан маънои мафњумии образнок ифода ёфтааст, маънои мафњумї 

камтар, образнок умуман мушоњида намешавад. Агар дар калима 

маънои мафњумї асосї бошад, дар ВФ вазни маънои эњсосотї зиёд аст. 

 9. Табиати ВФФ сохтори грамматикии онњоро муайян мекунад. 

Агар дар сохтори грамматикии ВФ нуқсони ночизе роҳ ёфта бошад, 

меъёри забони адабї вайрон шуда, боиси ба вуљуд омадани баҳси илмї 

мегардад. Сарфи назар аз он ки ВФФ чї гуна муносибати маъноиро дар 

чумла зоњир менамоянд, вобаста ба мавќеи худ дар љумла ин ё он 

вазифаи нањвиро адо мекунанд.  

10. Муносибати маъноии предикативї, пеш аз ҳама, бо шаклҳои 

тасрифии феъл ифода мегардад. ВФФ аз дигар ҳиссаҳои нутқ бо ҳамин 

хусусияти грамматикии худ фарқ мекунад. Муносибати предикативї дар 

ҷумла он аст, ки калимаҳои маънодор ва таркибҳо ба вазифаи хабар 

омада, амал, ҳолат ва ё аломати дар калима ё таркиб ифодаёфтаро ба 

воқеъшавии амалу ҳолат ва аломат ва тасдиқ ё инкорї далолат мекунад. 

Њамин маънои грамматикї дар ҷумла зимни категорияҳои сиға, 

модалият, замон ва шакли феълҳои тасрифии ба вазифаи хабаромада 

ифода мегардад. ВФФ, пеш аз ҳама, бо ҳамин аломатҳои барҷастаи 

грамматикии худ аз навъҳои дигари воҳидҳои фразеологї фарқ мекунад. 

 11. Ќисми зиёди ВФФ вариантњои асил ва бенуќсон доранд, ки дар 

заминаи сохтори солим ва анъанаи суннатии забони адабии њазорсолаи 

тоҷикї бунёд гардидаанд ва вариантњои ВФФ низ мавҷуданд, ки дар 
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таносуби маъноии калимањои таркиби ВФ ва сохтори нањвї ноќисињо 

доранд ва ба забони меъёрї созгор нестанд. Бояд ќайд кард, ки вазифаи 

нањвии ВФФ бояд аз рўйи ќолаби солими он муайян карда шавад, зеро 

таѓйири як љузъ низ боиси хулосаи носањењ баровардани муњаќќиќон 

мегардад. Таѓйир ёфтани тартиби муайяни љойи љузъњои ВФФ ба нуќсон 

пайдо кардани ќолаби солим ва ё аз байн рафтани онњо оварда 

мерасонад.  

 12. Воњидњои фразеологии феълї дар шаклњои тасрифї њамеша 

хусусияти предикативї зоњир намуда, вазифаи хабарро ва дар шакли 

ғайритасрифї (асосан масдар ва сифати феълї) омада, бештар вазифањои 

аъзои пайрави ҷумларо адо мекунанд. ВФФ ба вазифаи муайянкунанда, 

пуркунанда ва навъњои гуногуни њол (тарзи амал, замон, монандї, сабаб, 

маќсад) меоянд. Дар ин маврид онњо бо шакли масдарї ва сифати 

феълии ВФФ ифода мегарданд. Дар барљастатар ифода кардани вазифаи 

нањвии онњо воситањои грамматикї сањми назаррас доранд.  

 13. Воњидњои фразеологии феълї, хоњ дар шакли таркиб, хоњ дар 

ќолаби ибора ё ҷумла ифода шуда бошанд, ҷузъи бунёдиро феъли 

тасрифї ё тасрифнашаванда ташкил медињад. Ҷузъи асосии таркиб, 

ибора ва ҷумлањои рехта бо шаклњои тасрифии феъл ифода ёфта бошад, 

ВФФ хусусияти предикативї пайдо намуда, дар таркиби ҷумла њамеша 

ба вазифаи хабари феълї меояд. Ҷузъи асосии ВФ бо шаклњои 

тасрифнашавандаи феъл (масдар, сифати феълї, феъли њол) ифода ёфта 

бошад, ВФФ ба вазифаи аъзоњои гуногуни ҷумла омада метавонад. Аз 

ин ҷост, ки вазифаи нањвии ВФФ ба шакли грамматикии ҷузъи бунёдии 

онњо вобастагї дорад. Ҷузъи асосии таркибу иборањои фразеологии 

феълиро аксар шаклњои тасрифшавандаи феъл ташкил медињад, Чунин 

таркибу иборањои рехта дар ҷумла њамеша ба вазифаи хабари феълї 

меоянд.  
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 14. ВФФ-и дар ќолаби љумлањои содаву мураккаб шаклгирифта ба 

сохтори худ нигоњ накарда вазифаи муайяни нањвиро яклухт адо 

мекунанд. шаклан ба воњидњои озоди нањвї монанд бошанд њам, 

мазмунан аз онњо тафовут доранд, ки ин дар хира гардидани алоќањои 

грамматикии байни љузъњои онњо ва ифодаи маънои бутун зоњир 

мегардад. Дар забони тоҷикї як миќдор ҷумлањои  содаи хабарї, саволї, 

амрї ва хитобї вуҷуд доранд, ки таркибан кӯтоњ ва рехта буда, аз ҷињати 

мазмун њам аз навъњои муќаррарии воњидњои иртиботии ҷумлањои  сода 

фарќ мекунанд. Чунин ҷумлањои рехтаро аз лињози хусусияти иртиботї 

(коммуникативї) ба хелњои хабарї, амрї, саволї ва хитобї ҷудо кардан 

мумкин аст, ки вазифаи аъзоњои гуногуни љумларо адо кардаанд. 

  

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќ 

 1. Кори диссертатсионї ва натиљањои илмї-тањќиќотии он 

метавонад, дар самти  фразеология, нањв, тарљумаи бадеї, суханварї, 

медиалингвистика, тањияи дастуру воситањои таълимии соњаи 

забоншиносї ва тарљумашиносї мавриди истифода ќарор гирад. 

 2. Натиљањо, нуктањо ва маводи амалии рисола метавонад, дар 

љараёни таълими луѓатшиносї, фразеология, нањв, курсу семинарњои 

махсус, назария ва амалияи тарљума дар факултетњои филологии 

муассисањои тањсилоти олии кишвар самаранок кор фармуда шавад. 

 3. Дастовардњои илмии диссертатсия метавонад, дар пурра 

кардани љанбањои назарии нањви забони тољикї ва њалли баъзе 

масъалањои фразеология мусоидат намояд.    

 4. Натиљањои рисола ба корњои илмї-тањќиќотии минбаъда дар 

самти фразеология ва нањв њамчун замина хизмат карда метавонад.  
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