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МУҚАДДИМА 

Тањќиќоти мазкур ба диалектизмҳои лексикї ва хусусиятҳои 

услубии онҳо дар эҷодиёти Боқї Раҳимзода  бахшида шудааст. Дар 

забоншиносии тоҷик тањқиқи забони асари бадеӣ аз наср шуруъ гардид, 

ки бунёдгузори он Н. Маъсумӣ шинохта шудааст. Ў аввали солҳои 50-

уми асри ХХ забон ва услуби повести С. Айнӣ «Марги судхўр»-ро 

мавриди пажўҳиш қарор дод ва ин тањқиқот дар шакли як асари 

мукаммал соли 1959 ба табъ расид. Дар ҳудуди солҳои 60-70 асри ХХ оид 

ба забони романи «Одамони ҷовид»-и Р. Ҷалил Р. Ғаффоров, забон ва 

услуби Ҳаким Карим Б. Камолиддинов асарҳо эҷод кардаанд [23. 1966; 

43. 1967]. Забон ва услуби повести «Одина»-и С. Айнӣ аз ҷониби Х. 

Ҳусейнов таҳқиқ карда шуд [99. 1973]. И. Ҳасанов лексика ва 

фразеологияи романи Ҷ. Икромӣ «Духтари оташ», Ҳ. Юсупов 

хусусиятҳои лексикии забони осори С. Айниро дар маҷмуъ, М. Юсупова 

фразеологияи романи С. Айнӣ «Дохунда», М. Холов лексикаи 

«Дохунда»-ро ба риштаи тањқиқ кашиданд [91. 1966; 112. 1972; 113. 1973; 

93. 1972]. Дар ду даҳсолаи охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI дар 

иртибот ба хусусиятҳои лингвистии асарҳои Ф. Муҳаммадиев Т. 

Шокиров, вазифаҳои услубии унсурҳои лаҳҷавӣ дар асарҳои Ҷ. Икромӣ 

Ш. Раҳимова, ҷиҳатҳои маъноӣ-услубии синонимҳои лексикӣ дар 

сегонаи Ҷ. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» Н. Ҳикматуллоев, 

вижагиҳои лексикӣ-услубии насри таърихӣ зимни эҷодиёти С. Улуғзода 

М. Олимҷонов рисолаҳои номзадӣ дифоъ карданд [108. 1986; 68. 1992; 92. 

1993; 61. 2002]. Вале тањқиқи забони назм аз охири солҳои 70-уми асри 

ХХ оғоз ёфт. Ба ин кор нахуст А. Абдуқодиров иќдом намуд, ки мавзуи 

тањқиқоти ўро забони назми М. Турсунзода ташкил медиҳад [3. 1988]. 

Дар ҳамин давра забону услуби шоирони маорифпарвар бо саъйи С. 

Сабзаев ба тањқиқ гирифта шуд [71. 1991]. Дар аввали асри ХХI китобҳои 

Қ. Мухторӣ ва Ш. Исмоилов дар иртибот ба вижагиҳои лексикиву 
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услубии ашъори Рўдакӣ ва достони «Мотами сафед»-и Гулрухсор аз чоп 

баромаданд [56. 2006; 39. 2012]. Инчунин Ю. Нурмаҳмадов оид ба 

категоряҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии ашъори Лоиқ Шералӣ, Ҷ. 

Саидова зимни истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои А. Самад рисолаи 

номзадӣ ҳимоя намуданд [60. 2007; 72. 2019]. 

Чунон ки мебинем, то имрўз хусусиятҳои луғавӣ ва услубии осори 

ҳама адибони тоҷик ҳаматарафа тањқиқ нашудаанд. Аз ҷумла, вижагиҳои 

услубии назму насри Б. Раҳимзода низ. Ҳол он ки бе омўзиши пурраи 

луғат, ҷиҳатҳои грамматикӣ ва услубии асарҳои назмии адибони 

шинохтаи солҳои 30-80 асри ХХ бе нишон додани маҳорати онҳо дар 

бобати вожагузиниву вожасозӣ имконияти натиҷагирӣ аз вазъи рушду 

таҳаввулоти забони меъёрии тоҷикӣ дар ҳамон давраи таърихӣ, ки инро 

раванди имрўзаи тараққиёти забоншиносии тоҷик вобаста ба мақоми 

давлатӣ пайдо кардани забони тоҷикӣ талаб менамояд, ба миён нахоҳад 

омад. Маҳз ҳамин тарафи масъала зарурат пеш овард, ки диалектизмҳои 

лексикии осори Б. Раҳимзодаро ба сифати як рисола мавриди пажӯҳиш 

қарор диҳем. 

Мубрамии мавзуи тањқиқот. Забони миллии тоҷикӣ дорои ду шоха 

аст: забони адабӣ ва лаҳҷаҳои маҳаллӣ, ки миёни онҳо робитаи 

ногусастанӣ ҷой дорад. Забони адабӣ дар марҳилаҳои аввали такомули 

худ аз лаҳҷаҳо унсурҳои луғавӣ ва қолабҳои грамматикиро хеле зиёд 

қабул карда, ҳудуди интишор ва хусусиятҳои услубии онҳоро тавсеа 

мебахшад. Воҳидҳои луғавӣ ва грамматикии лаҳҷаҳо ба забони адабӣ бо 

роҳҳои гуногун ворид мешаванд, ки маъмултарини онҳо матбуоту 

нашриёт, радиову телевизон, адабиёти бадеӣ, нутқи саҳнавии аҳли ҳунар 

мебошанд.  

 Бе тањқиқи ҳаматарафаи сарвати луғавию грамматикии асарҳои 

адибони тавонои давр ва бе натиҷагирӣ аз имконоти услубии забони 

эшон муайян намудани раванди таҳаввули забони меъёрии тоҷикӣ дар 
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ин ё он давраи таърихии рушди ҷомеа имконнопазир аст. Ҳаминро ба 

ҳисоб гирифта, диалектизмҳои лексикиро дар эҷодиёти яке аз адибони 

шинохтаи тоҷик Б. Раҳимзода, ки ин навъи вожаҳо дар назму насри ў 

бори махсуси услубӣ мекашанд, мавриди пажуҳиш қарор додем. Актуалӣ 

будани мавзуъ аз ин ҷо бармеояд, ки: 

1. Мавзуи мазкур дар забоншиносии тоҷик бори нахуст мавриди 

тањқиқ қарор мегирад. Бинобар он омўзиши он имкон медиҳад, ки 

чандин масъалаи марбут ба диалектизмҳо, ҷою мавриди истифодаи онҳо 

дар асарҳои бадеӣ роњи ҳалли амиқи худро ёбанд.  

 2. Дар рушди забони адабӣ мавқеи адабиёти бадеӣ калон аст, чунки 

дар адабиёти бадеӣ на танҳо калимаҳои меъёрӣ, балки унсурҳои фаъоли 

забони зиндаи халқ ба ҳам омада, имкониятҳои услубии онро пурра 

месозанд. В. В. Виноградов қайд мекунад, ки «…забони адабиёти бадеӣ 

барои мукаммал намудан ва тараққӣ додани забони меъёрӣ шароити 

мусоид фароҳам меорад» [12, с. 3].  

 3. Зарурати истифодаи унсурҳои лаҳҷавӣ дар услуби бадеӣ аз он ҷо 

сар мезанад, ки лаҳҷаҳо дорои имкониятҳои фаровони услубӣ буда, он 

имкониятҳо маҳз дар адабиёти бадеӣ ба зуҳур меоянд. Ин ҷараён 

махсусан дар давраи демократӣ намудани забони адабӣ хеле фаъол 

мегардад, зеро дар ҳамин давра забони меъёрӣ ба забони зиндаи халқ 

наздик мешавад ва аз он бештар ғизо мегирад. Лаҳҷаҳо ҳастии худро то 

он вақт нигоҳ медоранд, ки ҳамчун сарчашма барои рушди забони адабӣ 

хизмат карда метавонанд. Вале аҳли қалам бояд донанд, ки на ҳама 

унсурҳои забони зиндаи халқ ғановати забони адабиро таъмин месозанд. 

«Калимаҳои маҳаллӣ дар мавриде забони адабиро мукаммал месозанд, 

ки пурмаъно, хушоҳанг ва ба ҳама фаҳмо бошанд» [66, с. 98], аз ҷиҳати 

услуб нисбат ба муодилҳои адабии худ бартарӣ дошта бошанд.  

 4. Диалектизмҳо қувваи эҳсосотӣ-экспрессивии асари нависанда ва 

таъсири сухани қаҳрамонҳои ўро зиёд мекунанд ва дар забон силсилаи 

синонимҳоро ба вуҷуд меоранд. Ин раванд дар мавриде дуруст анҷом 
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меёбад, ки адиб аз калимаҳои лаҳҷавӣ беҳтарини онҳоро ҷудо карда 

тавонад, зеро, чунон ки қайд гардид, на ҳама диалектизмҳо, балки 

онҳоеро бояд умумӣ намуд, ки ба талаботи меъёрҳои забони адабӣ 

созгоранд. Дар ин бобат устод С. Айнӣ чунин мегўяд: «…дар забонҳои 

маҳаллӣ баъзе калимаҳое ҳастанд, ки классиконаанд, бо вуҷуди дар як 

маҳал зинда будани ин гуна калимаҳо, онҳо ба дараҷае классиконаанд, 

ки баъзе касони бехабар онҳоро «забони қадимаи мурда» мепиндоранд 

ва дар архаизм медароранд …Вазифаи нависандагон ин гуна калимаҳоро 

умумӣ кардан аст» [4, с. 39].  

5. Аҳли қалам аз забони зиндаи халқ вобаста ба нияти эҷодӣ, 

маҳорати адабӣ ва мавзуи интихобкардаи худ истифода мебаранд. 

Бамаврид кор гирифтани адибон аз васоити образноки сухан – киноя, 

маҷоз, идиома, зарбулмасалу мақолҳо, ки аз забони зиндаи халқ манбаъ 

мегиранд, аз як тараф, арзиши ғоявию бадеии асарро баланд бардорад, 

аз тарафи дигар, таркиби луғавии забони адабиро такмил мебахшад. Бо 

вуҷуди ин нависандагон бояд дар назар дошта бошанд, ки аз истифодаи 

меъёрҳои маъмул ва ҷории забони адабии давр ҳуқуқи дурӣ гирифтан 

надоранд, зеро «…бе забони устодона коркардашудаи адабӣ мазмуни 

баланди ғоявӣ, таъсири амалкунандаи эстетикӣ ва мувофиқати пурраи 

шаклу мазмунро тасаввур кардан душвор аст» [52, с. 262].  

 6. Раванди истифодаи диалектизмҳо дар забони адабӣ ҳамеша ба як 

минвол давом накардааст. Сабаб дар ин аст, ки муносибати забони 

адабӣ ба лаҳҷаҳо пайваста тағйир меёбад. Л. И. Сквортсов таъкид 

менамояд, ки «…системаи меъёрҳои забони адабӣ ва васоити муҳимми 

ифода асоси забони зиндаи халқро дар худ нигоҳ медоранд ва чун анъана 

аз як давра то давраи дигар, аз як насл то насли дигар тағйир меёбанд. 

Ин раванд, умуман, тибқи қоидаи маъмули табдили пайдарпайии 

марҳилаҳои гузариши вожаҳо аз ҳолати гуфтугўйӣ ба ҳолати адабӣ-

китобӣ давом меёбад» [76, с. 230]. Аз ҷониби дигар, муносибати аҳли 

адаб ба забони зиндаи халқ ба тарзи гуногун сурат мегирад, яъне, агар 
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иддае ба ин шакли забон эҳтиёткорона муносибат карда, аз захираи 

луғавии он унсурҳои муносибро дар асарҳои худ ба кор андозанд, қисми 

дигар эҳтиёткор нестанд, байни воҳидҳои ҷойизу ноҷойизи лаҳҷавӣ 

тафовут намегузоранд ва онҳоро бе зарурати услубӣ истифода мебаранд. 

Дар натиҷа покизагӣ ва фасоҳати забони асари бадеӣ халал меёбад. Аз 

ин сабаб муайян намудани ҷой, зарурати истифода ва вазифаҳои услубии 

диалектизмҳо аз мавзуъҳои бахши услубшиносӣ ва маданияти сухан ба 

шумор меравад.  

 7. Пас аз истиқлолияти Тоҷикистон дар забони адабии тоҷикӣ 

раванди табодули калимаҳои бегона, услубан харобу бетароват дар 

асоси захираҳои дохилии худи забони тоҷикӣ босуръат идома пайдо 

кард. Чун дар забони осори Б. Раҳимзода вожаҳои нодири лаҳҷавӣ, ки 

дорои обуранги бадеӣ буда, аз нигоҳи услуб дар сатҳи баланд қарор 

мегиранд, ба кор рафтаанд ва бо ин роҳ ў намунаи беҳтарини истифода 

аз сарвати забони зиндаи халқро намоиш медиҳад, метавонанд, боиси 

истифодаи дигар адибон қарор гирифта, хусусияти умумитоҷикӣ касб 

кунанд.  

 8. Муайян намудани навъҳои диалектизмҳо, зарурат ва мавриди 

истифодаи онҳо дар услуби бадеӣ, зуҳуроти маъниҳои нав ва тобишҳои 

маъноӣ дар онҳо вобаста ба тақозои услуби нигорандагии Б. Раҳимзода 

ба мутахассисон ёрӣ хоҳад расонид.  

 9. Тањќиќи ин мавзуъ дар эҷодиёти Б. Раҳимзода имконият 

фароҳам меорад, ки мундариҷа, ғоя, хусусиятҳои милливу бадеии назми 

шоир ва мароми эҷодии ў дуруст муайян карда шаванд.  

 10. Раванди рушди забони адабии тоҷик, муносибати он бо забони 

зиндаи халқ аз нимаи дуюми солҳои сӣ то ибтидои солҳои ҳаштоди асри 

ХХ дар эҷодиёти Б. Раҳимзода таҷассум ёфтааст. Аз ин сабаб ба асос 

гирифтани маводи асарҳои ў зимни таҳқиқи хусусиятҳои гуногуни 

диалектизмҳо дар назму насри замони шўравии тоҷик аз охири солҳои сӣ 

то ибтидои солҳои ҳаштоди асри ХХ ба ҳамин хотир аст. Аз дигар 
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тараф, омўзиши ин мавзуъ барои хубтар муайян намудани бурду бохти 

эҷодӣ ва муносибати адиб ба забони меъёрӣ ва услуби бадеӣ имконияти 

зиёдтаре фароҳам меоварад. Дар иртибот ба ин масъала Д. Н. Шмелёв 

чунин менависад: «Натиҷагирӣ аз забони адиб бояд зимни дарку фаҳми 

пурраи он меъёрҳои умумизабонӣ, ки дар ҳамон як давраи муайяни 

таърихӣ амал мекунанд, сурат гирад» [102, с. 9].  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Чи тавре ки маълум гардид, дар 

забоншиносии тоҷик забони наср нисбат ба назм бештар омўхта 

шудааст. Сабаб дар он аст, ки барои пурратар акс кунонидани вазъияти 

забони адабӣ, махсусан хусусиятҳои синтаксисӣ ва услубии он, 

«имконияти наср бештар ва майдони амалиёти он фарохтар аст» [53, с. 

35]. Албатта, ин чунин маънӣ надорад, ки тањқиқи забони назм 

камаҳамият ё беаҳамият бошад. Ин тавр нест, зеро забони назм ҳам 

ҳамеша дар тағйироту такомулот қарор дорад ва бисёр нозукиҳои забони 

меъёриро дар худ таҷассум месозад. Аз ин сабаб имкон дорад, ки дар 

роҳи собит намудани меъёрҳои солими забонӣ ба муҳаққиқон маводи 

даркорӣ диҳад. Ин аст, ки мураттибони луғатҳо дар маънидоди 

калимаҳо ва тобишҳои маъноиву услубии онҳо аз фардбайтҳо ва 

порчаҳои назмӣ истифода мебаранд. Ин тарзи кор дар асрҳои миёна хеле 

ривоҷ ёфт. Қ. Мухторӣ менависад, ки «Дар тамоми луғатҳое, ки тафсири 

маънои луғавии калима, тобишҳои услубии он зикр мегарданд, барои 

исботи фикр асосан ба порчаҳои назмӣ рў оварда мешуд» [56, с. 4]. Ғайр 

аз ин, муҳаққиқон зимни таҳқиқи масоили адабиётшиносӣ оид ба забони 

асарҳои назмӣ нуќтаи назарашонро баён мекардагї шуданд. Намунаи ин 

қайдҳои алоҳидаи олимони адабиётшинос доир ба забони осори Боқӣ 

Раҳимзода мебошад. Б. Худойдодов оид ба чанд паҳлўи шеъри Б. 

Раҳимзода изҳори андеша намуда, дар хусуси забони ў чунин менависад: 

«…ҳанўз дар солҳои пеш аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ Боқӣ Раҳимзода 

таҷрибаи шоирӣ пайдо кард, суханаш беш аз пеш суфтаю пухта мешуд» 

[95, с. 35]. 
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Дар назми Б. Раҳимзода шукўҳ ва шаҳомати сухан хеле равшан 

эҳсос мешавад. Хусусан, сухани сода, тоза ва мувофиқ ба дарку фаҳми 

хонанда дар шеъри ў ҷойгаҳи худро дорад. Ба ин маънӣ М. Қаноат дар 

пешгуфтори маҷмуаи ў «Шаҳчанор» менигорад, ки «Таркиби забону 

баён, мавҷи эҳсосот ва тафаккур дар ашъори устод Боқӣ Раҳимзода 

ҳамеша наву тоза аст» [47, с. 6]. Ин аз он ҷо сар мезанад, ки Б. Раҳимзода 

дар бобати интихоби вожаҳо маҳорати хуб дошт. Ў адабиёти классикӣ ва 

забони зиндаи мардумро меомўхт ва беҳтарин дурдонаҳои суханро аз он 

ҷо ҷўё мешуд. М. Турсунзода қайд менамояд, ки «Шоир Боқӣ Раҳимзода 

классиконро бисёр нағз медонад. Таҷрибаи классикӣ ба дасти ў аслиҳаи 

тавоное додааст, ки ў бо ёрии ин аслиҳа сухан ва вазну фикри шеърро 

озодона ва ҷасурона ифода мекунад» [86, с. 20]. 

 Шеъри Б. Раҳимзода хеле равон ва дилчасп садо медиҳад. Равонӣ 

ва дилписандии шеър ба маҳорати шоир зимни ёфтани унсурҳои 

суханзеб ва дар ҷойи худ ба кор андохтани онҳо вобастагӣ дорад. Б. 

Раҳимзода аз ҳамин ҳунар бархурдор буд. Ў вожаҳои мақбулро, чунон ки 

гуфта шуд, аз забони халқ интихоб мекард. Р. Амонов ҳаминро ба 

мушоҳида гирфта, мегўяд: «Забони Боқӣ Раҳимзода бой ва дилчасп 

мебошад. Вай барои аниқ ва равшан тасвир намудани муҳимтарин 

хусусиятҳои предмет ва воқеаҳо аз забони бойи умумихалқӣ ба хубӣ 

истифода мебарад» [9, с. 102].  

Дар таќвияти андешаҳои М. Турсунзода ва Р. Амонов С. Табаров 

таъкид мекунад, ки «Эҷодиёти ў (Б. Раҳимзода – С. С.), пеш аз ҳама, аз 

сарчашмаҳои гаронбаҳои адбиёти классикӣ ва адабиёти даҳонакии халқи 

тоҷик об мехўрад…» [81, с. 163]. 

 Шоир дар шеърҳояш образҳои зинда офарида, кайфияти рўҳӣ ва 

маънавии онҳоро кўшиш мекунад, ки ҳаматарафа нишон диҳад. Ҳамаи 

ин, албатта, зимни коргирӣ аз суханҳои равон ва ҷозибанок ба даст 

меояд. «Ў (Б. Раҳимзода - С. С.) шеърро равон мегўяд, печдарпечии 

мафҳуми тасвирҳо ба услуби шоирии вай бегона аст. Суханони вай 
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мисли чашмаҳои кўҳистон аз қаъри дилаш ҷўш зада баромада, маҳин, 

зебо ҷорӣ мегарданд»- гуфтани Раҳим Ҳошим ба ҳамин муносибат аст 

[96, с. 8].  

 Шеъри Б. Раҳимзода аз нигоҳи забон пурмуҳтаво, муассир ва 

образнок буда, ба дарки мардум созгор офарида мешавад. Ў ҳар як 

калимаро, ки аз он шеър офаридан мумкин аст, бо ҳамаи тобишҳои 

маъноию услубӣ таҳлил мекунад ва сипас мавриди истифода қарор 

медиҳад. Дар ин росто такя ба дастури зерини устод С. Айнӣ мекунад: 

«Шоир бояд дар иншо кардани шеъре на танҳо робитаи сар то пои 

шеърро, на танҳо ҳар як банд ё байт ё мисраъро мулоҳиза намояд ва дар 

болояш кор кунад, дар айни замон бояд ҳар як калимаи ҷудогонаро аз 

назар гузаронад ва робитаи маънавӣ ва оҳанги лафзии онро ба мулоҳиза 

гирад, на танҳо як бор, балки борҳо ин корро такрор намояд» [5, с. 100].  

Б. Раҳимзода шоири пурандеша аст, сергапиро дар баёни андеша 

қабул надорад, ба суханпардозии хушку бемавқеъ роҳ намедиҳад. Ин аст, 

ки суханаш ҳамеша ҳадафнок, мухтасар ва нишонрас мебарояд. Воқеан, 

«Кўтоҳ, пурмаъно ва таъсирбахш навиштан дар натиҷаи ҷустуҷўйи зиёд, 

меҳнати бурдборона, гаштаю баргашта кор кардани забони асар ба даст 

медарояд» [26, с. 12].  

Аз ибтидои фаъолияти хеш Б. Раҳимзода ба боло рафтани 

маҳорати эҷодияш кўшиш намуда, дар андак муддат ба муваффақиятҳо 

ноил гардид. С. Табаров навиштааст, ки «Дар ашъори Боқӣ Раҳимзода 

ҷустуҷўҳои бомуваффақияти идеявӣ-тематикӣ ва услубӣ-бадеӣ, аз як 

тараф, ва истифодаи жанру намудҳои маълуму нави шеърӣ ва забону 

санъати бадеии оммафаҳм, аз тарафи дигар, сабаби пешравии минбаъдаи 

эҷодиёти ў мегарданд» [82, с. 98].  

Б. Раҳимзода солҳои 30-юми асри ХХ ба иншои шеър оғоз карда 

бошад ҳам, мақоми ў ҳамчун шоир дар адабиёт пас аз Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ (1941-1945) маълум гардид. Дар ибтидо забони шеъри ў чандон 

хушсадо набуд, аммо «Бо гузашти айём сухани бадеии Б. Раҳимзода беш 
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аз пеш аз такрорҳои ноҷойиз ва калимаю таъбирҳои беҳусну садо озод 

мегардад ва ба хушоҳангӣ ва салосату балоғати бадеӣ соҳиб мешавад» 

[59, с. 22]. 

Бояд гуфт, ки дар асари бадеӣ ҳар як калима ҷойгаҳи худро дорад. 

Шеъри хуб он аст, ки ҷойи ягон калимаи онро табдил додан мумкин 

нест. Шеъри Б. Раҳимзода ҳамин гуна хусусият дорад. Дар шеъри ў ягон 

вожа, таркибу иборае дучор намеояд, ки бори маънӣ накашад ва ё ягон 

тобиши маъноию услубӣ надошта бошад. А. Сатторов чунин менависад: 

«Дили дўстхоҳу дўстпарвари муаллим Боқӣ Раҳимзода, ки поку беғаш 

аст, шеърашон ҳам софу беғубор баромадааст. Дар он ҳеҷ гуна торикиву 

мавҳумӣ нест. Ҳама чиз фаҳмо ва дастрас аст. Аз он калимаву таъбиреро, 

ки номуайян ва маънию мавзуеро, ки носаҳеҳ бошад, барои имтиҳон ҷўед 

ҳам, намеёбед» [74, с. 38 – 39]. 

Боқӣ Раҳимзода дар лутфи сухан беҳамто буд. Лутфи ў чун 

суханвар зимни шўхиву пурмеҳриаш нисбат ба мусоҳиб ба зуҳур меомад, 

ки ба ин восита шеъраш таровати тоза пайдо намуда, қувваи муассирии 

он меафзуд. Дар ин маврид А. Сатторов мегӯяд: «Лутфи сухани Боқӣ 

Раҳимзода на танҳо гуфтаҳои худи ўро зеб медиҳад, балки ба бозёфти 

шеъри имрўзаи тоҷик табдил ёфтааст ва аз ҷумлаи хизматҳои арзандаи 

муаллиф дар пешрафти адабиёти мо мебошад» [74, с. 40]. 

Б. Раҳимзода дар интихоби сухан, ёфтану дар ҷойи худ ба кор 

андохтани вожаҳои мувофиқ, ки услуби хоси нигорандагии ҳар як адиб 

маҳз дар ҳамин бобат ба зуҳур меояд, маҳорат дорад. Ў аз миёни 

калимаҳои гунонгунмаъно воситаҳои даркориро ҷудо карда мегирад, 

диалектизму архаизмҳоро вобаста ба мазмуну мундариҷаи асар мавриди 

корбаст қарор медиҳад ва дар ин асос услуби фардии худро сайқал 

мебахшад. 

 Дар ҳақиқат, услуби шеърнависии Б. Раҳимзода қавист. Ин аз он 

ҷиҳат аст, ки дар назми ў унсурҳои забонӣ бо мазмуну мундариҷаи 

асарҳояш дар иртиботи қавӣ қарор мегиранд. Пурвазн ва пурғунҷойиш 
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будани унсурҳои лафзӣ, ҷудонопазир омадани ҷузъҳои таркиби 

таъбирот, равшан ифода ёфтани аҳдофи муаллиф дар шеър, баланд 

будани ҷиҳати бадеӣ-эстетикии забон – ҳама аз хусусиятҳое мебошанд, 

ки махсус ба ашъори Б. Раҳимзода дахл доранд. Бо вуҷуди ин, агар баъзе 

ишораҳоеро, ки муҳаққиқони адабиёт зимни тањқиқи ин ё он паҳлуи 

эҷодиёти Б. Раҳимзода оид ба забону услуби поэтикаи ў дар омади сухан 

баён кардаанд, истисно намоем, метавон афзуд, ки то ҳол чунин як асари 

алоҳида, ки таҳқиқи тамоми мавзуъҳои марбут ба луғат ва услубу тарзи 

нигориши ўро дар шеър аз мавқеи забоншиносӣ фаро гирифта тавонад, 

ба майдон наомадааст. Мо низ дар ин рисола танҳо ба таҳқиқи 

хусусиятҳои услубии диалектизмҳои лексикии эҷодиёти Б. Раҳимзода рўй 

овардем. 

Бояд қайд кард, ки аввалин мақолае, ки дар забншиносии тоҷик ба 

тањқиқи диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ бахшида шудааст, мақолаи Х. 

Ҳусейнов мебошад, ки дар он диалектизмҳои ҳикояҳои Ҳаким Карим 

мавриди таснифу таҳлил қарор дода шудаанд [97, с. 59]. Инчунин Ш. 

Раҳимова доир ба истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои Ҷ. Икромӣ 

рисолаи номзадӣ таълиф кард, ки фишурдаи он соли 1992 ба табъ расид. 

Дар ин фишурда муаллиф диалектизмҳои осори Ҷ. Икромиро аз рӯйи хел 

ва семантика ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо кардааст [68, с. 19]. Муњаќќиќон 

Б. Шодиев соли 2012 дар мавзуи «Хусусиятњои лексикиву фразеологии 

очерку ќиссањои Мутеулло  Наљмиддинов»1, Н. Саидов соли 2014 

«Хусусиятњои лексикиву фразеологии њикояњои  Абдулњамид Самад»2 

рисолањои номзадї дифоъ карданд ва як фасли кори илмии худро ба 

диалектизмњои асарњои публисистї ва бадеї бахшиданд. Баъдтар 

профессор Ҳ. Маҷидов дар китоби «Забони адабии муосири тоҷик» оид 

ба таснифи диалектизмҳо андешаҳои ҷолиб баён намудааст [50, с. 152-

 
1 Шодиев, Б. Г. Лексико-фразеологические особенности очерков и рассказов Мутеулло 
Наджмиддинова: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 / Шодиев Баходур Гозиевич. – 
Душанбе, 2012. – 21 с.  
2 Саидов, Н.С. Лексические и фразеологические особенности рассказов Абдулхамида Самада 
/ Н. С. Саидов. – Душанбе: Эр-Граф, 2016. – 252 с. 
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153]. Соли 2019 фишурдаи рисолаи Ҷ. Саидова зери унвони 

«Диалектизмҳо ва хусусиятҳои услубии онҳо дар асарҳои Абдулҳамид 

Самад» нашр гардид. Дар фишурда диалектизмҳои дорои тобишҳои 

эҳсосӣ, муассирӣ ва эстетикӣ, диалектизмҳои васеъистеъмол ва 

маҳдудистеъмол, хосса, семантикӣ ва этнографӣ таҳқиқ карда шудаанд 

[72, с. 2019]. 

Чунон ки мебинем, дар забоншиносии тоҷик таҳқиқи мухтасаре, ки 

муҳаққиқони адабиёт дар бобати забони шеъри Боқӣ Раҳимзода рўйи 

қоғаз овардаанд, маҳорати сухансанҷиву сухансозии ўро наметавонанд 

пурра дар бар гиранд. Ҳол он ки, агар доир ба забону услуби асарҳои Б. 

Раҳимзода, ки дар зарфи зиёда аз чил сол шеъри ў дар адабиёти тоҷик 

мавқеи калон дошт, асарҳои махсус таълиф нашаванд, ба тањқиқ 

гирифтани раванди рушду такомули луғат ва меъёрҳои калимасозии 

забони адабии муосири тоҷикӣ дар ин давраи таърихӣ аз имкон берун 

аст. 

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 муосири тољикии 

факултети филологияи тољики Донишгоњи миллии Тољикистон мебошад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади тањқиқот. Мақсад аз таълифи ин рисола ба тањқиқ 

гирифтани навъҳои диалектизмҳои лексикӣ, унсурҳои иқтибосӣ, ки 

хусусияти маҳаллӣ касб кардаанд, вожаҳои меъёрӣ, ки дар таълифоти 

адиб тобишҳои махсуси услубӣ пайдо намудаанд, мебошад. Дар рисола 

воҳидҳои лаҳҷавӣ чун бахши ҷудонопазири луғати забони асари бадеӣ 

вобаста ба хусусиятҳои услубӣ, маъноӣ, мавзуӣ ва экспрессивӣ мавриди 

таҳқиқ қарор дода мешаванд.  

Вазифаҳои тањқиқот.  Вобаста ба мақсади тањқиқот вазифаҳои 

онро ба таври зерин муайян намудан мумкин аст: 
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1. Ҷамъ намудану ба система даровардани диалектизмҳои лексикии  

асарҳои Б. Раҳимзода ва нишон додани хусусиятҳои маъноии онҳо. 

2. Муайян кардани аломатҳои асосии диалектизмҳо, нишон додани 

вазифаҳои услубии онҳо дар адабиёти бадеӣ.  

3. Дида баромадани роҳу усулҳои истифодаи диалектизмҳо дар 

забони осори Б. Раҳимзода. 

4. Ба қайд гирифтани таҳаввулоти эҷодиёти адиб зимни ба кор 

андохтани васоити тасвир аз ҳисоби унсурҳои забони зиндаи халқ. 

 5. Гурўҳбандӣ кардани диалектизмҳои лексикӣ аз ҷиҳати навъ, аниқ 

намудани ҷойи онҳо дар асарҳои Б. Раҳимзода чун воситаи муҳимми 

тасвир ва образсоз. 

 6. Дар забони осори Б. Раҳимзода ҷараёни рушди забони адабӣ аз 

охири солҳои сӣ то ибтидои солҳои ҳаштоди асри ХХ инъикос ёфтааст. 

Ҳамин ҳодиса водор сохт, ки дар иртибот ба эҷодиёти ӯ раванди рушду 

такомули забони адабии муосири тоҷикиро дар ҳамин давраи таърихӣ ба 

тањқиқ гирем, зеро В. В. Виноградов дуруст қайд мекунад, ки «Дар 

забони адиб то ҷое вазъи забони давр таҷассум ёфта метавонад» [12, с. 

23].  

 7. Диалектизмҳо нисбат ба унсурҳои меъёрӣ қувваи эҳсосӣ ва 

экспрессивию эстетикии сухани тасвирии адибро зиёдтар месозанд ва 

фардияти нутқи персонажҳоро хубтар таъмин менамоянд. Ҳамин 

рўйдоди воқеӣ дар эҷодиёти Б. Раҳимзода низ ба мушоҳида мерасад. Аз 

ин сабаб рафти тањқиқ водор намуд, ки диалектизмҳои лексикии 

мухолиф, ғайримухолиф, хоссаву семантикӣ ва этнографиро дар осори ў 

мавриди пажуҳиш қарор диҳем. 

Объекти тањқиқ. Дар таълифи рисола аз маводи маҷмуаҳои шоир – 

«Кўҳистони дурахшон» (1948), «Роҳи тайшуда» (1966), «Қиссаи кўҳсор» 

(1970), «Асарҳои мунтахаб» (1975, Ҷ. 1), «Шеърҳо ва достонҳо» (Куллиёт, 

1983, Ҷ. 1. 2), «Шаҳчанор» (2010) истифода карда шуд.  
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Мавзуи (предмети) тањќиќот. Мавзуи рисолаи илмии мо 

“Диалектизмҳои лексикї ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти 

Боқї Раҳимзода” мебошад. 

Фарзияи тањќиќот аз инњо иборат аст: омўзиши вижагињои 

диалектизмњои забони тољикї њамон ваќт самаранок мегардад, агар дар 

матни асари бадеї он диалектизмњое кор фармуда шаванд, ки барои 

аксари лањљањо маълуманд; диалектизмњои мушкилфањм истифода 

нагардад; меъёри истифодаи диалектизмњо аз љониби нависандагон ва 

рўзноманигорон ба назар гирифта шавад.  

Асосњои назариявии тањќиќот. Дар иртибот ба муҳтавои мавзуъ дар 

љараёни кор аз асарҳои бунёдии олимони машҳури ватаниву хориҷӣ чун 

В. В. Виноградов, Д. Н. Шмелёв, Г. О. Винокур, Н. М. Шанский, О. С. 

Ахманова, О. Б. Сиротина, А. М. Ефимов, Ф. П. Филин, А. А. Брагина, 

Л. И. Сквортсов, К. Паустовский, В. Н. Прохорова, Ф. П. Сороколетов, 

И. А. Оссоветский, М. И. Фомина, О. И. Блинова, В. С. Расторгуева, А. 

В. Калинин, Б. Н. Головин, Д. Э. Розентал, А. М. Теленкова, С. Айнӣ, А. 

Абдуқодиров, Н. Маъсумӣ, Р. Ғаффоров, Б. Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, 

Т. Шокиров, Ш. Исмоилов, Х. Ҳусейнов, Ғ. Ҷўраев, Ш. Рањимова 

самаранок истифода гардид. 

Асосњои методологии тањќиќотро осори илмии муњаќќиќони 

ватаниву хориљї доир ба забон, диалектология, навъњои он, истифодаи 

меъёрии ин ин ќисмати таркиби луѓавии забон ташкил намуданд. 

Навгонии тањќиќот. Интихоби мавзуъ аз навгониҳои илмии 

таҳқиқот маҳсуб меёбад, чунки дар он диалектизмҳои лексикӣ, хелҳо ва 

ҷиҳатҳои услубии онҳо дар асарҳои Б. Раҳимзода бори аввал дар 

забоншиносии тоҷик дар шакли як рисолаи ҷудогона мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтааст. Дар рисола ногузир будани истифодаи диалектизмҳо, 

имкониятҳои семантикӣ, экспрессивӣ ва эҳсосотӣ пайдо кардани онҳо 

дар услуби бадеӣ дар заминаи маводи осори фақат як адиб ба тањқиқ 

гирифта шудааст. Дар асоси маводи асарҳои назмию насрии Б. 
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Раҳимзода дар рисола рафти тараққиёти забони адабии ҳозираи тоҷикӣ 

аз охири солҳои сӣ то оғози солҳои ҳаштоди асри XX нишон дода 

шудааст. 

Нуктањои асосие, ки барои њимоя пешнињод мешаванд: 

1. Б. Раҳимзода дар роҳи эҷоди шеър муваффақиятҳои зиёд дорад, 

ки ҳамаи ин дар забон ва услуби баёни ў таҷассум ёфтаанд. Моҳирона 

истифода намудани шоир аз қабатҳои семантикии калимаҳо, 

диалектизмҳо, таъбирҳои халқӣ, дар ҷойи худ ба кор андохтани онҳо аз 

он шаҳодат медиҳанд, ки ў дар бобати чида гирифтани воҳидҳои нутқ ва 

дар мавридҳои муносиб истифода намудани онҳо маҳорати хуб дорад.  

2. Истифодаи унсурҳои лаҳҷавӣ дар осори шоир аз табиат ва рӯҳи 

халқӣ доштани эҷодиёти ў гувоҳӣ медиҳад. Б. Раҳимзода бо мақсади 

таъмини тобишҳои эҳсосотӣ-экспрессивии нутқ, ҷоннок ба қалам додани 

ҳодисаҳо, фардӣ кардани нутқи персонажҳо, умумӣ намудани баъзе 

унсурҳои лаҳҷавӣ ва ба намоиш гузоштани ғановати забони зиндаи халқ 

аз навъҳои гуногуни диалектизмҳо дар нутқи персонажҳо ва ҷо-ҷо дар 

тасвироти худ истифода кардааст. 

3. Забони ашъори Б. Раҳимзода собит месозад, ки шоир дар рафти 

истифода аз васоити забонӣ ниҳоят эҳтиёткор аст ва ҷою мавриди ба кор 

бурдани онҳоро ба ҳисоб мегирад. 

4. Б. Раҳимзода маҳорати забондонии худро дар ороиши сухан, 

пурра намудани ҷойҳои холии забони адабӣ зимни сохтану ба истифода 

додани калимаву ибораҳои зебо ва таркибу истилоҳоти меъёрзеб нишон 

додааст.  

5. Саҳми Б. Раҳимзода дар роҳи ба вуҷуд овардани вожаҳои 

пуробуранги бадеӣ, шоирона ва образнок калон аст. Ӯ ба зуҳуроти 

калимаҳои ҳаммаъною ҳамгун, зидмаънову сермаъно чун омили 

муҳимми тасвир асос гузоштааст. Ҳамчунин калимаҳое, ки тобишҳои 

эҳсосотиву экспрессивӣ доранд, мароми эҷодии адибро на танҳо муайян 
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мекунанд, балки қуввати тоза мебахшанд, низ дар таълифоти Б. 

Раҳимзода кам нестанд.  

6. Истифодаи эҳтиёткоронаи адиб аз луғати забони тоҷикӣ, 

услубиёту меъёрҳои калимасозӣ ва қолабҳои ҷумлабандиву ибораороии 

он аз он дарак медиҳад, ки ў нисбат ба забони модарӣ, маънавиёт ва 

фарҳангу адабиёти миллаташ эҳтиром дорад. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Тањқиқи диалектизмҳои 

лексикӣ чун як қабати луғати осори Б. Раҳимзода, мавриди корбасти 

онҳо дар эҷодиёти шоир ва ба қайд гирифтани услуби баёни ў чун адиби 

солор дар марҳилаи кунунии инкишофи забоншиносии тоҷик, ки дар 

иртибот ба истиқлолияти Тоҷикистон торафт тавсеа ёфта, боздид аз 

мавзуъҳои нодирро тақозо месозад, аз аҳамияти илмиву амалӣ холӣ нест. 

Аҳамияти илмии онро ба таври зерин метавон бозгў намуд: 

1. Тањқиқи луғат ва хусусияҳои услубии осори Б. Раҳимзода дар 

бобати муайян намудани қабатҳои гуногуни луғати забони миллии 

тоҷикӣ, омилҳои рушду таҳаввулоти меъёрҳои адабии он дар муддати 

зиёда аз чил сол ба забоншиносони баъдӣ кумак мерасонад. 

2. Натиҷагирӣ аз мавзуи мазкур дар роҳи нишон додани 

хусусиятҳои услубии забони на танҳо осори Б. Раҳимзода, балки умуман 

назми охири солҳои сӣ то ибтидои солҳои ҳаштоди асри ХХ адибони 

тоҷик мусоидат хоҳад намуд, зеро дар ин давра мавқеи шеъри Б. 

Раҳимзода дар адабиёт хеле устувор гардид ва ашъори ў аз нигоҳи 

мавзуъ, мундариҷа, ғоя, бандубасти сухан шуҳрат пайдо кард. 

3. Омўзиши луғат ва услуби ашъори Б. Раҳимзода дар муайян 

намудани маҳорати шоирии ў зимни коргирӣ аз унсурҳои лаҳҷавӣ 

ҳангоми ба тасвир кашидани ҳодисаҳо, фардӣ намудани нутқи 

персонажҳо ва мавқеи ў дар адабиёт ба аҳли илм кумак мекунад.  

4. Баррасии ин мавзуъ дар бобати муайян намудани мавқеи 

унсурҳои лаҳҷавӣ дар адабиёти бадеӣ, меъёри истифода ва хусусиятҳои 
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услубӣ касб намудани онҳо дар мавриди фардӣ кардани нутқи 

персонажҳо ва нутқи тасвирии муаллиф ба муҳаққиқон ёрӣ мерасонад.  

5. Муҳаққиқон ҳангоми муқосаи забон ва услуби ҳамасрони Б. 

Раҳимзода, адибони қабливу баъдии ў, ба қайд гирифтани умумияту 

тафовут дар тарзи баёни онҳо зимни ба кор бурдани унсурҳои лаҳҷавӣ ва 

ба ин восита муайян сохтани фардияти услуби ҳар кадоми он метавонанд 

аз маводи назарии рисола истифода баранд.  

6. Гурўҳбандии диалектизмҳо, нишон додани доираи интишор ва 

мавриди истифодаи онҳо дар услуби бадеӣ дар мисоли эҷодиёти ин 

адиби маъруф барои ҷамъбасти илмии ин мавзуъ дар забоншиносии 

тоҷик чун сарчашмаи боэътимод хизмат карда метавонад. 

7. Азбаски дар забоншиносии тоҷик оид ба истифодаи 

диалектизмҳо дар услуби бадеӣ тањқиқоти зиёд анҷом нагирифтааст, 

хулосаҳои ин рисола метавонанд, минбаъд ҳамчун воситаи муқоиса аз 

ҷониби аҳли илм мавриди истифода қарор гиранд. 

 Аҳамияти амалии тањқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки: 

 1. Натиҷаҳои тањқиқот дар баррасии масоили марбут ба 

хусусиятњои услубии воњидњои луѓавї истифода мешаванд.  

2. Диалектизмҳо омилҳои зуҳуроти худро доранд ва вобаста ба 

тақозои услуб ба асарҳои бадеӣ роҳ меёбанд. Маводи андўхтаи мо аз 

асарҳои Б. Раҳимзода барои муайян намудани ана ҳамин омилҳо ба 

забоншиносон кумак мерасонад. 

 3. Рисола дар мавриди таълими курси махсус аз фанҳои 

услубшиносии тоҷик, маданияти сухан, лаҳҷашиносӣ, лексикологияи 

таърихиву муосир дар мактабҳои олӣ ба устодон мавод медиҳад.  

 4. Ҳангоми сохтани барномаҳои таълимӣ ва иншои китобҳои дарсӣ 

аз лаҳҷашиносӣ, услубшиносӣ, маданияти сухан барои донишгоҳҳо 

мураттибон метавонанд аз маводи рисола истифода намоянд.  

 5. Устодони макотиби олӣ дар омода сохтани курс - конспект аз 

услубшиносӣ, маданияти сухан, шевашиносӣ ва бахши лексикология 
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барои факултетҳои филологӣ метавонанд, аз натиҷаҳои он баҳра 

бардоранд.  

 6. Дар дарсҳои амалӣ аз шевашиносии тоҷик, маданияти сухан, 

услубшиносӣ устодони макотиби олӣ метавонанд аз маводи рисола кор 

гиранд. 

7. Маводи рисола дар сохтани фарҳангҳои диалектологӣ, 

истилоҳотӣ, тафсириву нимтафсирӣ, мумкин аст ба кор равад. 

8. Адибон имкон доранд, ки дар фаъолияти эҷодии худ зимни 

фардӣ кардани нутқи персонажҳо маводи рисоларо ба кор баранд. 

9. Дар бобати барҳам задани унсурҳои лаҳҷавӣ аз нутқи 

хонандагони мактаб муаллимон рисоларо ба сифати манбаи муқоиса 

истифода карда метавонанд. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї.  

Диссертатсия дар мавзуи “Диалектизмҳои лексикї ва хусусиятҳои 

услубии онҳо дар эҷодиёти Боқї Раҳимзода” барои дарёфти дараљаи 

илмии номзади илмњои филологї бо шиносномаи ихтисоси илмии 

10.02.01 – Забони тољикї мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Диссертатсия 

ҷамъбасти натиҷаҳои мустақилона бадастовардаи муҳаққиқ дар самти 

таҳқиқи диалектизмҳои лексикӣ, ҷиҳатҳои услубӣ ва мавридҳои 

истифодаи онҳо дар асарҳои Боқӣ Раҳимзода мебошад. Диссертант дар 

рафти тањқиқ асарҳои муҳаққиқони хориҷиву ватаниро оид ба мавзуи 

мазкур омӯхта, нуқтаи назари онҳоро доир ба мафҳуми диалектизм, 

сарчашмаҳои зуҳурот, зарурат ва ҷойи корбасти диалектизмҳо дар 

асарҳои бадеӣ, навъҳои диалектизм ва гурӯҳбандии онҳо аз нигоҳи 

семантика ҷамъбаст намуда, ҳамзамон бо онҳо дар ин бобат радду бадал 

мекунад ва њамзамон ақидаи худро низ пешниҳод месозад. Мақолаҳои 

унвонҷӯ мустақилона ва бе ҳаммуаллифї таълиф ёфтаанд. Хулосаҳои ӯ 

хусусият, ҷанбаҳои услубӣ, образнокӣ ва бадеияти диалектизмҳоро 

бозкушоӣ мекунанд. Муаллиф дар такя ба маводи осори Б. Раҳимзода, 
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луғатҳои шевагӣ ва тафсирию нимтафсирї ҳудуди интишор, хусусиятҳои 

лексикӣ-семантикӣ, сохтори морфологии диалектизмҳоро ба тањқиқ 

гирифта, муносибати онҳоро бо ҳиссаҳои нутқ низ муайян намудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Натиҷа ва 

хулосаҳои илмии диссертатсия дар баромадњо ва маърузањои дар 

конференсияњои сатњи донишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї 

хондашуда, њамчунин дар маќолањои муаллиф, ки дар маљаллањо ва 

маљмўањои мухталифи илмї ба табъ расидаанд, инъикос гардидааст.  

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Мазмуну мундариҷаи 

диссертатсия дар 10 мақолаи илмии муаллиф инъикос ёфтаанд, ки 8-тоаш 

дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и Федератсияи Россия ва КОА-и 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифташуда ва 2 

маќолаи дигар дар маљмўањо ва маљаллањои гуногун нашр шудаанд. 

 Диссертатсия дар љаласаи кафедраи забони муосири тољикии ДМТ 

(ќарори №11 аз 20.01.2021) муњокима ва ба њимоя пешнињод карда 

шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисола аз рўйхати ихтисорањо, 

муќаддима, се боб, хулоса ва фењрасти адабиёт иборат буда, ҳаҷми 

умумии он 183 саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

БОБИ I. ДИАЛЕКТИЗМҲО ВА МАВРИДҲОИ ИСТИФОДАИ ОНҲО 

ДАР АСАРҲОИ БАДЕӢ 

1. 1. Мафҳуми диалектизм аз нигоҳи забоншиносон 

 Таҳти мафҳуми истилоҳи «диалектизм» вожаҳо ва таркибу 

ибораҳое дар назар дошта мешаванд, ки онҳо дар доираи густариши 

ягон лаҳҷа, гурўҳи лаҳҷаҳои бо ҳам хеш ва ё шеваҳои алоҳидаи ин ё он 

забон ба кор мераванд, вале ҳамчун меъёр дар забони адабӣ фаъолият 

карда наметавонанд. Синонимҳои ин истилоҳ дар забоншиносии тоҷик 

ибораҳои «калимаи лаҳҷавӣ», «калимаи хоси лаҳҷа», «калимаи шевагӣ», 

ё «калимаи хоси шева» мебошанд.  

 Дар забоншиносии рус оид ба маънии «диалектизм» олимон кайҳо 

арзи ақида карда буданд. Дар фарҳанги сеҷилдаи энсиклопедӣ, ки соли 

1953 ба табъ расидааст, мафҳуми «диалектизм» чунин маънидод шудааст: 

«Калима ё ифодаҳое, ки ба ин ё он мавзеъ, ё ягон лаҳҷа дахл дошта, дар 

забони адабии умумихалқӣ дучор намеоянд» [127, с. 547]. Ҳамин гуна як 

ишора оид ба мафҳуми ин истилоҳ дар луғати калимаҳои хориҷӣ низ ба 

назар мерасад: «Диалектизм калима ё мафҳуме мебошад, ки хоси ягон 

лаҳҷа буда, дар забони адабӣ ба кор намеравад» [122, с. 222]. Б. Н. 

Головин ҳам қайд мекунад, ки «Диалектизмҳо, яъне калимаҳои хоси 

шеваву лаҳҷаҳо, ҳамчун васоити муошират дар забони умумимиллӣ 

коршоям нестанд» [18, с. 94 ]. 

 Натиҷагирӣ аз маънии истилоҳи «диалектизм» дар доираи солҳои 

шасту ҳафтоди асри ХХ аз ҷониби мутахассисони рус боз ҳам идома ёфт. 

Ф. П. Филин собит намуд, ки «Меъёри муайян намудани диалектизм ба 

айният ё воқеияти ифодакунандаи он дар тасаввури мо, ки ба ин воқеият 

нигаронида шудааст, вобастагӣ надорад, балки ба худи калима ва он 

мавқее, ки калима дар таркиби луғавии забон пайдо кардааст, алоқаманд 

аст» [87, с. 19].  

 Воқеан, калимаи лаҳҷавӣ дар асоси маводи ягон лаҳҷа сар мезанад 

ва дар доираи интишори ҳамон лаҳҷа амал карда, дорои изоглосси худ 
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мебошад ва то лаҳҷаҳои дигар рафта намерасад, агар расад ҳам, аз 

ҳудуди истеъмоли лаҳҷаҳои ҳамгурўҳ берун рафта наметавонад. Ин аст, 

ки калимаи хоси лаҳҷа як лаҳҷаро бо лаҳҷаҳои дигар ва бо забони адабӣ 

муқобил мегузорад. Пас, нишонаи асосии калимаи лаҳҷавӣ изоглосси он 

ба ҳисоб меравад. Дар поёнтари нигоштаи худ Ф. П. Филин боз 

меафзояд, ки «Агар калима изоглосси муайян надошта бошад, қатъи 

назар аз иртиботаш ба ин ё он қисмати лексика диалектизм буда 

наметавонад» [87, с. 22]. А. В. Калинин менависад, ки «Ин (диалектизм – 

С. С.) калима, ибора, таркиби овозӣ ё аломати махсуси грамматикист, ки 

мансуб ба лаҳҷа буда, ҳамчун унсури забони адабӣ қабул кардани он 

раво нест» [41, с. 124].  

 Дар ҳақиқат, диалектизм аз маҳалле сар мезанад ва хати интишори 

он дар маҳалле қатъ меёбад. Чунин диалектизме вуҷуд надорад, ки дар 

тамоми ҳавзаи интишори забони миллӣ мавриди истеъмол қарор дошта 

бошад. Агар чунин бошад, пас, муҳокимаи мо на дар хусуси диалектизм, 

балки бояд сари вожаҳои умумихалқӣ қарор гирад. Дар тақвияти ин 

андеша М. И. Фомина менависад, ки «Ба лексикаи лаҳҷавӣ калимаҳое 

дохил мешаванд, ки истеъмоли онҳо дар доираи ин ё он ҳавзаи ҷуғрофӣ 

маҳдуд мемонад» [90, с. 171]. Ба ин маънӣ Н. М. Шанский низ чунин қайд 

менамояд: «Зери мафҳуми калимаҳои лаҳҷавӣ вожаҳое дар назар дошта 

мешаванд, ки онҳо дар системаи луғати умумихалқии забон мавқеъ 

надоранд ва танҳо дар маҳдудаи интишори як ё якчанд лаҳҷаи забони 

умумимиллӣ ба кор мераванду бас» [103, с. 117].  

 Диалектизмҳо аз дигар воҳидҳои луғавии забон зимни муносибати 

маъноии худ бо ашёву руйдодҳои олами воқеӣ, ки онҳо дар ин ё он 

ҳудуди ҷуғрофӣ ифода мекунанд ва дар иртибот ба этимологияи худи 

калимаҳо, ки дар ҳамоҳангӣ ба ҳодисоти табиат дар доираи густариши 

лаҳҷа ба амал меояд, ҷудо шуда меистанд. О. И. Блинова мегўяд, ки 

«Ҳамоҳангӣ яке аз омилҳои муҳимми муносибати системавии калимаҳо 

дар таркиби луғавии лаҳҷаҳои маҳаллӣ ба ҳисоб меравад» [11, с. 91]. 
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Воқеан, ҳамоҳангӣ метавонад ҳам дар шаклу маънӣ ва ҳам дар 

этимологияи калимаҳо ба амал ояд. Аз њамин сабаб дар робита бо шакл, 

маъно ва этимология муносибати калима бо ашёи гуногун ва воқеоти 

мухталиф дар олами табиат ва ҷомеа муайян карда мешавад, ки ин 

ҳодиса махсус дар мисоли унсурҳои мансуб ба лаҳҷа хубтар ба мушоҳида 

мерасад, зеро унсурҳои лаҳҷавӣ, чунон ки гуфта шуд, аз ҳудудҳои 

муайяни ҷуғрофӣ убур карда наметавонанд ва ҳастии худро танҳо дар 

нутқи сокинони ҳамон маҳалҳо нигоҳ медоранд. Дар ин бобат дар 

китоби «Русская диалектология» чунин оварда шудааст: «Луғати хоси 

лаҳҷа маҳз аз калимаҳое иборат мебошад, ки он калимаҳо доираи 

маҳдуди короӣ доранд ва ба таркиби луғавии забони адабӣ дохил 

намешаванд» [70, с. 201]. Мураттибони луғати истилоҳоти забоншиносӣ 

Д. Э. Розентал ва А. М. Теленкова низ дар ҳамин ақида қарор дошта, 

менависанд, ки «Диалектизмҳо номи маҳаллии ашёву ҳодисоте 

мебошанд, ки дар забони адабӣ муодили дигар доранд» [69, с. 96].  

 Аз ин ишораҳо бармеояд, ки тарзи ифодаи олимон зимни 

маънидоди мафҳуми истилоҳи «диалектизм» андак гуногун бошад ҳам, 

ҳадафи эшон як аст. Яъне, онҳо ба унсурҳои луғавие ишора менамоянд, 

ки дар доираи густариши лаҳҷаҳои алоҳида ва лаҳҷаҳои ҳамгурўҳ 

истеъмол меёбанд, вале ба забони адабӣ ва дигар шеваву лаҳҷаҳои 

забони миллӣ рафта намерасанд. 

 Дар забоншиносии тоҷик аввалин муҳаққиқе, ки аз вожаи 

«диалектизм» истифода бурдааст, В. С. Расторгуева мебошад. Ў дар 

нимаи дуюми солҳои панҷоҳи асри ХХ зимни тасвири мухтасари луғати 

гурўҳи лаҳҷаҳои Хуҷанд - Конибодом ин истилоҳро ба кор бурд [67, 

с.113]. Баъдан дар доираи солҳои шастуми асри ХХ А. Л. Хромов ва М. 

Эшниёзов аз истилоҳи мазкур истифода карданд [94, с. 83; 108, с. 107]. 

Вале бояд гуфт, ки ин олимон оид ба нишонаҳои фарқкунандаи 

диалектизмҳо, сарчашмаҳои пайдоишу афзоиши онҳо ва умуман 

меъёрҳои шинохта гирифтани диалектизмҳо чизе нагуфтаанд. Пас аз он 
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ки солҳои 1970 луғати чанд лаҳҷаи забони тоҷикӣ чун мавзуи мустақил 

мавриди тањқиқ қарор гирифт, доир ба ин масъала андешаҳои ҷолиби 

аҳли тањқиқ рўйи кор омадаанд [117, с. 9; 49, с. 14-17]. Ҳатто бахшида ба 

нишонаҳои асосӣ, хел ва манбаъҳои зуҳуроти диалектизмҳо мақолаи 

махсуси Ғ. Ҷўраев ба табъ расид [101, с. 123 - 133 ].  

 Одатан, диалектизмҳо дар мавриде аниқ шинохта мешаванд, ки 

луғати як лаҳча ё як шева дар муқоисаву муқобила бо забони адабӣ ва 

шеваву лаҳҷаҳои дигар мавриди баррасӣ қарор гирад, зеро забони адабӣ 

барои муайян сохтани унсурҳои лаҳҷавӣ аз меъёрҳои асосӣ маҳсуб 

меёбад. Аз тарафи дигар, ҳар як далели лаҳҷа маҳз дар қиёс бо забони 

адабӣ мушаххас мегардад. Аз ин сабаб Ф. П. Сороколетов мегўяд, ки 

«Барои аниқ муайян гардидани диалектизмҳо зарур аст, ки тамоми 

ҳодисоти дар лаҳҷа зуҳуркарда бо ҳодисоти шабеҳи он, ки дар забони 

адабӣ сар мезананд, пурра ба муқоиса гирифта шаванд» [78, с. 224].  

 Диалектизмҳо дар ду њолат мавриди баррасї қарор дода мешаванд: 

а) Дар мавриди тањқиқи луғати лаҳҷаҳои маҳаллӣ; б) Дар мавриди 

омўзиши забони асари бадеӣ. Лаҳҷашиносон диалектизмҳоро чун 

воситаи фарқгузор миёни як лаҳҷа аз лаҳҷаи дигар, шеваҳо ва шеваю 

лаҳҷаҳо аз забони адабӣ ба муҳокима гиранд, услубшиносон онҳоро 

ҳамчун омили оммафаҳм кардани забони асари бадеӣ, воситаи таъмини 

бадеият, образнокии сухан ва пурҷило баромадани услуби тасвир ба 

риштаи тањқиқ мекашанд. Пас, маълум мешавад, ки диалектизмҳо дар 

лаҳҷаҳо як вазифа ва дар услуби бадеӣ вазифаи дигар доранд. Ин аст, ки 

иддае аз мутахассисон таҳти мафҳуми истилоҳи «диалектизм» танҳо 

унсурҳои шевагиеро мефаҳманд, ки дар адабиёти бадеӣ ба кор мераванд. 

Масалан, В. Н. Прохорова қайд мекунад, ки «Дар забоншиносӣ ва 

адабиётшиносӣ истилоҳи «диалектизм» ба вуҷуд омадааст. Инҳо 

калимаҳои хоси лаҳҷа мебошанд, ки дар забони адабӣ ба кор мераванд» 

[65, с. 4]. Мураттибони луғатҳои истилоҳоти забоншиносӣ О. С. 

Ахманова, Д. Э. Розентал, М. А. Теленкова низ дар ҳамин ақида қарор 
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доранд [14, с. 131; 69, с. 87]. Вале ҳастанд боз муҳаққиқоне, ки тамоми 

калима ва васоити грамматикиро, ки дар лаҳҷаҳо истифода мешаванд, бо 

номи «диалектизм» ба қалам медиҳанд. Ин, албатта, қобили қабул буда 

наметавонад. Аз њамин сабаб И. А. Оссоветский изҳор медорад, ки 

«…истифодаи истилоҳи «диалектизм» дар чунин як маънии фарох ба 

мақсад мувофиқ нест» [62, с. 320], зеро на ҳамаи унсурҳои луғавию 

грамматикии лаҳҷаҳо диалектизм буда метавонанд. Дар ҳақиқат, дар 

лаҳҷаҳои маҳаллӣ танҳо як гурўҳи хурди вожаҳо аз меъёрҳои забони 

адабӣ берунанд, ки онҳо дар мавриди муқоисаи маводи лаҳҷа бо забони 

адабӣ ва ба тањќиќ гирифтани забони асарҳои бадеӣ аз дигар унсурҳои 

нутқ ҷудо шуда меистанд. Маҳз ана ҳамин гуна воҳидҳои забонӣ 

метавонанд, таҳти унвони «диалектизм» шинохта шаванд.  

Ф. П. Филин вазифаи диалектизмҳоро дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ ва 

забони адабиёти бадеӣ ба таври зайл муайян месозад: «Калимаҳои 

лаҳҷавӣ дар забони адабиёти бадеӣ ва лаҳҷаҳо вазифаи якхела надоранд, 

балки диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ чун категорияи услубӣ шинохта 

мешаванд» [87, с. 19 - 20].  

Дар воқеъ, воҳидҳои лаҳҷавӣ дар таркиби худи лаҳҷа чун унсури 

ғайримуқаррарӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд, чунки онҳо дар нутқи 

соҳибони лаҳҷа бо воҳидҳои забони адабӣ баробар ба кор мераванд. Аз 

ин сабаб барои ворисони лаҳҷа истилоҳи «диалектизм» вуҷуд надорад. 

Аммо дар забони адабиёти бадеӣ вазъият дигаргуна аст. Ин ҷо унсурҳои 

лаҳҷавӣ миёни дигар воситаҳои нутқ бо хусусиятҳои услубии худ чун 

вожаҳои ғайриадабӣ ҷудо шуда меистанд. Дар ин маврид онҳо ғайр аз 

вазифаҳои номинативӣ ва шарҳу баёни ҳодисоти тасвиршаванда боз 

вазифаи эстетикӣ пайдо мекунанд. Вазифаи эстетикии диалектизмҳо аз 

таъмини нафосати забони асар, муассиру пурқувват намудани нутқи 

персонажҳо, кушодани дунёи ботинии онҳо ва ба ҷунбиш даровардани 

эҳсосоти хонанда иборат аст. Истилоҳи «диалектизм» маҳз аз ҳамин ҷо 

сарчашма мегирад. Ин аз он ҷиҳат аст, ки мафҳуми «диалектизм» дар 
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мавриди тањќиќи услуби бадеӣ ва муқобилаи маводи лаҳҷа бо забони 

адабӣ рўйи кор меояд.  

 Пас, истилоҳи «диалектизм» як навъ хусусияти умумӣ касб мекунад 

ва чун категорияи махсуси назарӣ ҳам дар лаҳҷашиносӣ ва ҳам дар 

услубшиносӣ баробар мавриди истифода қарор мегирад, вале фарқ дар 

он аст, ки лаҳҷашинос аз мавқеи як шохаи забоншиносӣ (лаҳҷашиносӣ) 

ва услубшинос аз мавқеи дигар шохаи забоншиносӣ (услубшиносӣ) ба он 

баҳо медиҳад. Масалан, Г. П. Князкова ҳамчун лаҳҷашинос дар хусуси 

истилоҳи «диалектизм» чунин менависад: «Дар лаҳҷашиносии муосир 

таҳти истилоҳи «диалектизм» унсурҳое дар назар дошта мешаванд, ки 

ҳавзаи истеъмоли онҳо муайян аст ва инчунин ба таркиби луғавии 

забони адабӣ дохил намешаванд. Бинобар он  мављудияти диалектизмҳо, 

аз як тараф, ба ҳудуди муайяни интишори онҳо вобаста бошад, аз тарафи 

дигар, ба ҳодисаи дар гардиш набудани худи онҳо дар забони адабӣ 

алоқамандӣ дорад» [45, с. 110]. Ба ин маънӣ А. В. Калинин ҳам мегўяд: 

«Вақте ки сухан аз хусуси диалектизмҳо ба миён меояд, пеш аз ҳама, 

луғати хоси лаҳҷа дар мадди назар аст» [41, с. 247]. Ҳамин ақида дар 

асару мақолаҳои олимони тоҷик, ки ба таҳқиқи луғати лаҳҷаҳои тоҷикӣ 

сари кор доранд, низ ба мушоҳида гирифта шуд [49, с.16; 58, с. 95-96; 35, 

с. 7; 17, с. 24]. Ш. Исмоилов қайд мекунад, ки «…калима ва шаклу 

мафҳумҳое, ки элементҳои забони гуфтугўйӣ ё шохаҳои хурд-хурди он 

(лаҳҷаҳои маҳаллӣ) ҳисоб меёбанд ва ба забони адабии умумимиллӣ 

тааллуқ надоранд, унсурҳои лаҳҷавӣ мебошанд» [36, с. 8]. Аммо, чунон 

ки дар боло ишора шуд, дар луғатҳо ва баъзе асарҳои дигар истилоҳи 

«диалектизм», асосан, аз нигоҳи услубшиносӣ маънидод шудааст. Аз 

ҷумла, дар «Лингвистический энциклопедический словарь» омадааст, ки 

«Диалектизмҳо унсурҳои махсуси забонии лаҳҷаҳои маҳаллианд, ки дар 

нутқи бадеӣ ба кор мераванд» [115, с. 133]. Ба ин монанд Н. М. Шанский 

ва В. В. Иванов чунин менигоранд: «Диалектизмҳо, ки дар адабиёти 

бадеӣ истифода мешаванд, барои забони адабӣ бегона ҳисоб меёбанд. 



28 

Вале онҳо бо мақсади таъмини образнокии сухан ва бадеияти услуби 

тасвир мавриди истифода қарор мегиранд» [104, с. 45]. Р. Ғаффоров дар 

ин бобат мегўяд: «…як қисми луғатҳои шевагӣ (диалектизмҳо - С. С.) аз 

рўйи анъана бо мақсади айнияти тасвири ҳаёти воқеӣ, хубтар ошкор 

кардани характери персонажҳои асар ва дар баъзе мавридҳо ҳамчун 

манбаи бойкунандаи забони адабии тоҷик истифода мешаванд» [23, с. 

45].  

 Чи тавре ки мебинем, дар услубшиносӣ низ барои муайян намудани 

моҳияти диалектизмҳо меъёри асосӣ интишори локалии вожаҳо ба ҳисоб 

меравад, зеро олимони риштаи услубшиносӣ ва лаҳҷашиносӣ, пеш аз 

ҳама, ҳаминро ба асос мегиранд, ки диалектизмҳо дар услуби бадеӣ ҷо-ҷо 

аз рўйи зарурат ба кор раванд ҳам, дар заминаи маводи лаҳҷаҳои 

маҳаллӣ ба зуҳур меоянд. Лаҳҷаҳо бошанд, аз қабили забонҳои бехатанд. 

Вақте ки забон дорои хат нест ва танҳо дар шакли гуфтугў амал 

менамояд, табиист, ки қисме аз воҳидҳои луғавии он наметавонанд ба 

меёрҳои забони адабӣ мувофиқ афтанд, чунки меъёрҳои забон маҳз дар 

қолаби хат тарҳрезӣ ва устувор гардида, қобилияти короӣ пайдо 

мекунанд. Ин аст, ки диалектизмҳо чун категорияи услубӣ ба қонуну 

қоидаҳои забони меъёрӣ чандон созгор нестанд. Ана ҳамин носозгорӣ ба 

он меорад, ки онҳо дар услуби бадеӣ миёни дигар воҳидҳои нутқ дарҳол 

намуда меистанд. 

 Унсурҳои марбут ба лаҳҷаҳо, чунон ки гуфтем, дар адабиёти илмӣ, 

одатан, зери истилоҳи «диалектизм» омўхта мешаванд, вале дар 

баробари ин истилоҳоти «калимаҳои музофотӣ», «вожаҳои вилоятӣ», 

«лексикаи шевагӣ», «воҳидҳои лаҳҷавӣ» низ қабул шудаанд, ки олимон 

миёни онҳо тафовут нагузошта, чун синоними якдигар онҳоро ба кор 

меандозанд, аммо чунин ақида ҳам ба назар мерасад, ки на ҳама 

унсурҳои лаҳҷавие, ки дар асарҳои бадеӣ ба кор мераванд, диалектизм 

буда метавонанд. Тарафдори ин назария М. Х. Партенадзе аст ва ў ба ин 

маънӣ менигорад: «Воҳидҳои лаҳҷавӣ дар мавриде чун диалектизм 
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эътибор пайдо мекунанд, ки мураттибон онҳоро дар луғатҳо ҷо дода 

бошанд. Дар акси ҳол, калимаҳои лаҳҷавӣ, бо вуҷуди он ки дар адабиёти 

бадеӣ истифода мешаванд, дар ҳамон ҳолати муқаррарии худ мемонанд» 

[64, с. 75]. Албатта, ин андеша шоистаи пазириш нест, зеро ки бисёре аз 

унсурҳои лаҳҷавӣ, қатъи назар аз он ки аз луғати лаҳҷа берун 

намераванд, баробари ба асари бадеӣ роҳ ёфтани худ барои ноил 

гардидан ба хусусиятҳои адабӣ имконият пайдо мекунанд, зеро онҳо ба 

системаи нав – системаи дорои меъёр ворид мегарданд ва бо синонимҳои 

адабии худ дар мавқеи мухолифат қарор мегиранд. Акнун умумӣ шудан ё 

нашудани онҳо дар забони меъёрӣ раванди дигар аст, ки ин раванд 

бардавом буда, ба дараҷаи истеъмол, фаъолияти онҳо дар услуби бадеӣ 

ва ҷараёни нутқи фаъоли соҳибони забон вобастагӣ дорад. Аз ин сабаб 

сарфи назар аз доираву дараҷаи истеъмол, онҳо метавонанд таҳти 

мафҳуми «диалектизм» қарор дошта бошанд.  

Диалектизмҳо дар таҳаввулоти доимӣ қарор доранд ва баъзан 

мавқеи худро дар услуби бадеӣ тағйир ҳам медиҳанд, ки оид ба 

таҳаввулоти онҳо дар забон ҷойи баҳс нест. Дар ин бобат И. А. 

Оссоветский ин тавр менависад: «Диалектизм – ин категорияи 

мутаҳаррик (динамикӣ)-и услуби бадеӣ ва забони адабӣ мебошад, ки бо 

мурури замон тағйир ёфта меистад. Ин категория нисбат ба меъёрҳои 

устувори луғати забони адабӣ беист дар ҳаракати мавҷосо қарор дошта, 

вусъати ҷунбиши он дар системаи забон гоҳ васеъ ва гоҳ танг мегардад» 

[63, с. 193]. Ин ақида дуруст аст, вале бояд гуфт, ки таҳаввулоти 

диалектизмҳо беш аз ҳама ба рушди таърихии забон ва таркиби луғавии 

он, ки дар тағйироти доимист, вобастагӣ дорад, зеро диалектизмҳое 

њастанд, ки дар иртибот ба инкишофи таърихии забон дар як фосилаи 

муайян метавонанд аз сарҳад гузашта, дар доираи меъёрҳои забони 

адабӣ қарор гиранд, вале чунин диалектизмҳое низ кам нестанд, ки 

қобилияти убур кардан пайдо намекунанд ва дар доираи маҳдуди 

амалиёти худ ба сифати диалектизм боқӣ мемонанд.  
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Вазифаи диалектизмҳо дар забон гуногун аст: 1) чун унсурҳои 

меъёрӣ диалектизмҳо метавонанд хусусияти номинативӣ дошта бошанд 

ва номи ашёи рўзгор, лавозимоти хоҷагӣ, либос, урфу одат, маросимҳои 

гуногуни мардумиро ифода намоянд; 2) диалектизмҳо хусусияти 

коммуникативӣ зоҳир мекунанд ва дар ин ё он ҳавзаи ҷуғрофӣ ҳамчун 

воситаи хуби муошират хизмати як гурўҳи хурди аҳолиро ба ҷо меоранд; 

3) дар услуби публисистӣ диалектизмҳо зимни ба хонандагон пурратар 

дастрас гардонидани муҳтавои ин ё он ашё, ҳодисоти табиат ва зуҳуроти 

матлубу номатлуби ҳаёт метавонанд истифода шаванд; 4) вазифаи 

диалектизмҳо бештар дар адабиёти бадеӣ ба назар мерасад. 

Дар асарҳои бадеӣ диалектизмҳо дар се маврид роҳандозӣ 

мешаванд: а) дар мавриди фардӣ намудани нутқи персонажҳо ва нишон 

додани сатҳи забондонии онҳо; б) дар мавриди танқиди замона ва 

мазаммати ашхоси соҳибмансаб, ки нисбат ба тақдири аҳли ҷомеа 

бетафовутанд; в) дар мавриди тасвири манзараҳои табиат, ҷузвиёти 

марбут ба рўзгор, фарҳанг ва хислату характери мардум.  

Рушди забони адабӣ дар марҳилаи инкишофи миллат пояи лаҳҷаро 

суст гардонида, фаъолияти диалектизмҳоро дар нутқи аҳолӣ кам 

месозад, зеро нуфузи забони адабӣ ҳамчун шохаи имтиёзноки забони 

миллӣ дар ин давра хеле боло меравад, ки ин ҳодиса ба танг гардидани 

мавқеи лаҳҷаҳо оварда мерасонад. Акнун забони адабӣ унсурҳои 

умумишавандаи лаҳҷаҳоро ҷабида мегирад ва аз ин ҳисоб ҷойҳои холии 

луғати худро мукаммал месозад. Бинобар он ниёз ба истифодаи унсурҳои 

маҳдуди лаҳҷавӣ намемонад. Дар ин маврид Б. Н. Головин дуруст 

мегўяд, ки «Истеъмоли зиёди диалектизмҳо ба муоширати мардум халал 

ворид мекунад» [18, с. 94]. Аз ин сабаб адибон дар муносибат ба 

диалектизмҳо ва истифодаи онҳо дар асарҳои бадеӣ бисёр эҳтиёт 

менамоянд, зеро медонанд, ки агар истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои 

бадеӣ зарур афтад, мебояд ҳар кадоми он ҷойи худро дошта бошад, 

вагарна аз андак беэҳтиётӣ метавонад забони асар олоиш ёбад. Дар 
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вақташ устод Айнӣ Пўлод Толисро барои беҷо кор фармудани ким, 

қачан, ҷуред барин воҳидҳои маҳдуди лаҳҷавӣ дар ҳикояи 

«Студентшавандаҳо» сахт сарзаниш карда буд [4, с. 37-40].  

Вуруди диалектизмҳо ба забони адабӣ бо чанд роҳ ба амал меояд: 

1) Ба воситаи забони гуфторӣ. Дар ин маврид диалектизмҳо ду зинаи 

тарақиётро аз сар мегузаронанд: а) серистеъмол мешаванд ва вусъати 

короии онҳо рафта-рафта меафзояд: б) аз ҳудуди як лаҳҷа, гурўҳи 

лаҳҷаҳо ва шеваҳои дуру наздик убур карда, то забони гуфтугўйӣ рафта 

мерасанд ва ареали интишори забони миллиро фаро мегиранд. Ана 

ҳамин ду омил имкон фароҳам меоранд, ки диалектизмҳо аз забони 

гуфторӣ ба забони адабии китобӣ гузаранд. 2) Ба воситаи адабиёти 

бадеӣ. М. И. Фомина мегўяд, ки «Истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои 

бадеӣ ва рўзномаҳо яке аз омилҳои ворид шудани онҳо ба забони 

адабист» [90, с. 173]. Дар ҳақиқат, аксарияти диалектизмҳо бо ҳамин роҳ 

ба меъёрӣ адабӣ мутобиќ карда мешаванд, зеро хушоҳангӣ, образнокӣ, 

бадеият ва тобишҳои гуногуни маъноиву услубӣ, ки диалектизмҳо зоҳир 

менамоянд, зарурат пеш меоранд, ки онҳо дар забони адабиёти бадеӣ 

мавқеъ пайдо кунанд. 3) Тавассути луғатҳо ва адабиёти илмӣ. Як қисми 

диалектизмҳо маҳз тавассути луғатҳои диалектологӣ, асарҳои илмии 

шевашиносиву фолклоршиносӣ аз доираи истеъмоли худ берун 

баромада, дар лаҳҷаҳои ҳамгурўҳ, шеваҳо, ки дар минтақаҳои фарохи 

аҳолинишин интишор доранд, ҷо мегиранд ва дар иртибот ба рафтуои 

аҳолӣ, махсусан муносибати табории онҳо, хусусияти умумигуфторӣ 

касб карда, то забони адабии китобӣ роҳ мепаймоянд.  

Дар забони адабӣ, одатан, ду навъи диалектизмҳо характери 

оммавӣ пайдо мекунанд: а) диалектизмҳое, ки дар ифодаи номи ашёи 

гуногун меоянд ва ин ё он маъниро бо ҳама ҷузъиёт ифода карда 

метавонанд; б) диалектизмҳое, ки дар забони адабӣ синоним надоранд, 

агар дошта бошанд ҳам, синонимҳои адабии онҳо аз нигоҳи фасоҳат дар 

сатҳи паст меистанд.  
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Забони адабиёти бадеӣ барои диалектизмҳо ченаки санҷиш маҳсуб 

меёбад, чунки матнҳои бадеӣ, ки диалектизмҳо дар онҳо мавриди 

корбаст қарор мегиранд, «тақдир»-и минбаъдаи онҳоро ҳал месозанд. 

Умумӣ шудан ё нашудани диалектизмҳо маҳз ба хусусият, ҷой ва 

мавриди истифодаи онҳо дар ин матнҳо вобаста аст. Воҳидҳои лаҳҷавӣ, 

ки дар ин матнҳо аз «санҷиш» гузашта наметавонанд, аз доираи забони 

адабӣ канор меафтанд. Ин ҳодиса аз он ҷо сар мезанад, ки забон омили 

пурқувват аст ва дорои тавонмандии зиёд буда, «...вожаҳоеро, ки ба онҳо 

эҳтиёҷ надорад, аз худ берун месозад ва ҳар чизеро, ки ба руҳаш бегона 

менамояд, шоистаи қабул намедонад» [15, с. 6].  

Хулоса, диалектизм як категорияи махсуси мутаҳаррики услубист, 

ки дар муқобили луғати адабӣ-китобӣ қарор мегирад. Таҳти мафҳуми ин 

истилоҳ унсурҳои лаҳҷавие дар назаранд, ки дар адабиёти бадеӣ ва 

рўзномаҳову моҳномаҳои даврӣ зимни ҳадафҳои муайяни услубӣ ба кор 

андохта мешаванд. Вале иддае аз ин васоити сухан, агар аз рўйи эҳтиёҷ 

ба меъёрҳои забони адабӣ мутобиқ афтода, таркиби луғавӣ ва имконоти 

услубии онро қавитар созанд, қисми дигар ин роҳи тараққиётро тай 

карда наметавонанд ва дар ҳудуди танги худ гардиш карда, ба сифати 

моли лаҳҷа боқӣ мемонанд. 

1. 2. Навъҳои диалектизм аз рўйи таснифоти муҳаққиқон

 Диалектизмҳо, ки дар адабиёти бадеӣ вобаста ба талаботи услуби 

нигориш ва аҳдофи аҳли қалам мавриди коргирӣ қарор дода мешаванд, 

навъҳои гуногунро дар бар мегиранд. Навъҳои диалектизмҳо вобаста ба 

меъёрҳои фонетикии лаҳҷаҳо, қолабҳои калимасозӣ, васоити маҳаллии 

калимасозу калимабанд, ашёи марбут ба ҷиҳатҳои этникӣ ва фаъолияти 

аҳолии маҳалҳои алоҳида ба вуҷуд меоянд ва дар ин ё он ҳавзаи ҷуғрофӣ 

дар нутқи гуфтугўии мардум гардиш карда, вазифаи коммуникативиро 

ба ҷо меоранд. Аз тарафи дигар, диалектизмҳо, ба ҷуз он ки як қабати 

луғати ҳар як лаҳҷаро ташкил медиҳанд, ба сифати унсури фаъол ва 

тағйирпазири услубӣ хусусиятҳои экспрессивии нутқро дар асарҳои 
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бадеӣ низ таъмин карда метавонанд. Ба ин маънӣ Н. Маъсумӣ чунин 

мегўяд: «Сухани халқ (диалектизмҳо – С. С.) бо самимияти хоси худ пур 

аз фикру ҳисси ҳаётӣ, пур аз тобишҳои нозуки маъноӣ мебошад. Вай ба 

забони асари бадеӣ дохил шуда, ба асар қувваи фавқулодда зиндаи 

нозуки ҳаётӣ ва табиӣ мебахшад» [51, с. 90].  

Чунон ки мебинем, вазифаи диалектизмҳо дар забон як хел нест. 

Онҳо дар таркиби луғавии лаҳҷаҳо вазифаи муқобилгузорӣ миёни 

лаҳҷаҳои як забон ва лаҳҷаҳою забони адабиро ба уҳда дошта бошанд, 

дар забони асарҳои бадеӣ вазифаи махсуси услубӣ зоҳир менамоянд ва 

дар мақоми меҳвар қарор мегиранд. Ба ибораи дигар, диалектизмҳо 

дорои мақоми устувор мебошанд, ки дар илми филология аз мавқеи 

лаҳҷашиносию услубшиносӣ омўхта мешаванд. Аммо, бо вуҷуди ин, то 

солҳои наздик навъҳои диалектизм мавриди гурўҳбандӣ қарор наёфта 

буданд. Ҳатто метавон гуфт, ки назари аҳли тањќиќ дар ин бобат бо ҳам 

мувофиқат намекард. Ин буд, ки баъзе олимон анвои диалектизмро 

бештар арзёбӣ мекарданд, қисми дигар, баръакс, онҳоро дар доираи 

тангтару адади маҳдудтар ба қалам медоданд. Масалан, В. Н. Прохорова 

онҳоро ба гурўҳҳои зерин тасниф намудааст: а) диалектизмҳои фонетикӣ, 

б) диалектизмҳои лексикӣ, в) диалектизмҳои морфологӣ, г) 

диалектизмҳои синтаксисӣ [65, с. 5-6]. Ин ҷо меъёри тасниф барои 

муҳаққиқ хусусиятҳои овозӣ, луғавӣ ва грамматикии лаҳҷаҳо ба ҳисоб 

меравад, ки онҳо дар диалектизмҳо пурра инъикос меёбанд. 

Баъдтар Н. М. Шанский дар «Лексикология современного русского 

языка» ном китоби худ танҳо диалектизми лексикиро ба қайд мегирад. Ў 

зикр мекунад, ки «Дар дохили луғати лаҳҷа метавон чанд навъи 

вожаҳоро аз ҳам ҷудо кард, ки ин амал фақат дар муқобила бо маводи 

забони адабӣ муяссар мегардад» ва дар идомаи ин сухан диалектизмҳои 

лексикиро ба панҷ навъ – хосса, лексикӣ-фонетикӣ, лексикӣ-калимасоз, 

маъноӣ, этнографӣ тасниф месозад [103, с. 118]. 
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Ин таснифот, албатта, саҳеҳ нест ва, аз ҷониби дигар, як навъ 

бенизом менамояд, чунки ин ҷо навъҳои диалектизмҳо бо ҳам омезиш 

дода шуда, моҳияту хусусиятҳои онҳо нопурра маънидод гардиданд. Ғ. 

Ҷўраев менависад: «Ин таснифот моҳияти диалектизмҳоро ифода карда 

наметавонад. Аввал ин, ки «диалектизмҳои луғавӣ – фонетикӣ» ва 

«луғавӣ – калимасоз»-ро на дар доираи диалектизмҳои лексикӣ, балки ба 

таври мустақил аз назар гузаронидан лозим аст. Дуюм ин, ки 

«диалектизмҳои этнографӣ» гурўҳи алоҳида набуда, қисми таркибии 

диалектизми луғавӣ ба шумор мераванд» [101, с. 129].  

А. В. Калинин диалектизмҳоро ба чунин навъҳо ҷудо намудааст: а) 

диалектизмҳои фонетикӣ, б) диалектизмҳои грамматикӣ, в) 

диалектизмҳои калимасоз, г) диалектизмҳои лексикӣ, ғ) диалектизмҳои 

семантикӣ, д) диалектизмҳои фразеологӣ [42, с. 120]. Аммо таснифоти 

диалектизмҳо аз ҷониби муҳаққиқ, ба назари мо, аз камбудӣ орӣ нест. 

Камбудӣ дар назарияи худи таснифот зоҳир мегардад, ки ў оид ба ҷудо 

намудани диалектизмҳои семантикӣ ва фразеологӣ аз таркиби 

диалектизмҳои лексикӣ чун гурўҳҳои алоҳида тавсия менамояд. Бояд 

гуфт, ки ин пешниҳод пояи илмӣ надорад, зеро диалектизмҳои семантикӣ 

ва фразеологӣ дар асл шаклҳои муташаббеҳи диалектизмҳои лексикӣ 

мебошанд. Диалектизмҳои семантикӣ, роҳҳои зуҳурот ва тафовути онҳо 

аз дигар навъҳои диалектизм дар як мақолаи Г. Я. Симина муфассал 

нишон дода шудаанд [75, с. 110-119].  

Диалектизмҳои семантикӣ дар лаҳҷашиносии тоҷик чун навъи 

дигари диалектизмҳои лексикӣ зери истилоҳи «диалектизмҳои лексикии 

нопурра» тањќиќ карда мешаванд [101, с. 123-138; 36, с. 36].  

Солҳои 70-уми асри ХХ ҳамин гуна бенизомӣ зимни таснифоти 

диалектизмҳо дар забоншиносии тоҷик ҳам ба амал омад. Ҳ. Рауфов дар 

китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» диалектизмҳоро ба ду гўрўҳ – 

фонетикӣ ва лексикӣ ҷудо карду бас [30, с. 59]. Т. Мақсудов низ 

диалектизмҳоро ба гурўҳҳои лексикӣ ва семантикӣ ҷудо намуда, 
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диалектизмҳои этнографӣ, хосса, ономастикӣ, топонимикӣ, фонетикиро 

чун гурўҳҳои алоҳидаи диалектизмҳои лексикӣ маънидод мекунад [49, с. 

16 -50]. Ин гурўҳбандӣ, албатта, қобили қабул нест, зеро, аз як тараф, 

омехта сурат гирифтааст, аз ҷониби дигар, вожаҳои топонимӣ ва 

антропонимӣ ба соҳаи ономастика иртибот мегиранд. Омехта сохтани 

хелҳои диалектизм дар китоби М. Эшниёзов ҳам ба мушоҳида мерасад 

[109, с. 12]. 

Баъдтар муаллифон анвои диалектизмҳоро батафсилтар мавриди 

боздид қарор доданд. Дар ҳақиқат, диалектизмҳо хусусиятҳои фонетикӣ, 

морфологӣ, калимасозӣ, синтаксисӣ ва лексикию семантикї доранд. Дар 

асоси ҳамин хусусиятҳо М. И. Фомина онҳоро ба таври зерин 

гурўҳбандӣ намудааст: а) диалектизмҳои фонетикӣ; б) диалектизмҳои 

калимасоз; в) диалектизмҳои морфологӣ; г) диалектизмҳои лексикӣ [90, с. 

171]. Дар идомаи сухан ў боз қайд мекунад, ки «Диалектизмҳои лексикӣ 

аз ҳам тафовут доранд. Аз ин сабаб дар дохили онҳо боз гурўҳҳои 

зеринро метавон муайян сохт: а) диалектизмҳои лексикии хосса; б) 

диалектизмҳои лексикӣ-семантикӣ; в) диалектизмҳои этнографӣ» [90, с. 

172]. 

Чунон ки дида мешавад, таснифоти диалектизмҳо аз ҷониби М. И. 

Фомина ба таснифоти В. Н. Прохорова то ҷое умумият пайдо кардааст. 

Вале, ба назари мо, ин ҳоло ҳадди охири гурўҳбандии диалектизмҳо нест, 

зеро диалектизмҳо чун категорияи мутаҳаррики нутқ дар лаҳҷаҳо 

ҳамеша дар пайдоишу афзоиш қарор доранд ва метавонанд аз ҳисоби 

унсурҳои иқтибосӣ, тақлиди овозиву тасвирӣ, архаистӣ, таърихӣ ва 

амсоли инҳо низ ба вуҷуд омада, бо тақозои услуби нигориш ба асарҳои 

бадеӣ роҳ ёбанд. Дигар ин, ки баъзе диалектизмҳо дар забони адабӣ 

синоним доранд ва қисми дигар дар ягон маврид синоним пайдо карда 

наметавонанд. Ё худ як қисм диалектизмҳо аз доираи густариши як - ду 

лаҳҷа берун намераванд, вале ҳастанд боз диалектизмҳое, ки дар доираи 

чанд лаҳҷа ё ду-се шева истифода мешаванд, ки ҳамаи ин гурўҳбандии 
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баъдии онҳоро тақозо мекунад. Ба ҳар сурат, дар айни ҳол таснифоти ин 

ду муҳаққиқ нисбат ба дигарон мукаммалтар менамояд.  

Дар доираи солҳои 50-80-уми асри ХХ доир ба забони асарҳои 

баъзе адибони тоҷик Н. Маъсумӣ, Р. Ғаффоров, Б. Камолиддинов, Х. 

Ҳусейнов, А. Абдуқодиров асарҳо эҷод карда, оид ба зарурати 

истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ мулоҳизаҳои ҷолиб баён 

намудаанд. Н. Маъсумӣ ба кор андохтани ин навъи воҳидҳои луғавиро 

«…танҳо вобаста ба хусусиятҳои мавзуъ, жанр, метод ва приёмҳои эҷодӣ, 

услуб ва тарзи ифода» [51, с. 91] салоҳ медонад. Р. Ғаффоров менигорад, 

ки «Нависандагон чун устоди сухан аз забони зиндаи халқ ва шохаҳои 

шевагии он беҳтарин калима ва ибораҳоро интихоб намуда, дар ҷойҳои 

муносиб кор фармуда, мавқеи онҳоро дар забони адабӣ мустаҳкам 

менамоянд» [23, с. 46]. Дар ҳақиқат, дуруст аст, зеро як манбаи рушду 

такомули забони меъёрӣ ҳамин лаҳҷаҳои маҳаллӣ мебошанд, ки аз 

ҳисоби онҳо «…забони адабӣ калимаҳои барҷастаро қабул карда бошад, 

ҳоло ҳам дар онҳо ифодаҳои қобили қабул ёфт мешаванд, ки забони 

адабӣ ба онҳо эҳтиёҷ дорад» [99, с. 40]. 

Ин масъала дар мақолаи Р. Ғаффоров боз ҳам ҷиддӣ мавриди 

баррасӣ қарор дода шудааст. Ў менависад: «Забони адабӣ, ки шакли олӣ 

ва сайқалёфтаи забони умумихалқист, дар идомаи инкишофи худ ҳамеша 

аз забони зинда ва шохаҳои шевагии он ғизо гирифта, пай дар пай ғанӣ 

ва муқтадир мегардад» [24, с. 115]. Албатта, вақте ки сухан дар бораи 

иртиботи забони адабӣ бо лаҳҷаҳо ва пазириши диалектизмҳо ба сифати 

меъёр ба миён меояд, пеш аз ҳама, хизмати адибони алоҳида пеши назар 

қарор мегирад, зеро аксарияти диалектизмҳо тавассути таълифоти 

адибон ба забони адабӣ роҳ меёбанд, ки ҳадафи Р. Ғаффоров аз ин 

ишора ҳамин аст.  

Қ. Тоҳирова менависад, ки «Калимаҳои шевагӣ ба забони адабӣ 

дар сурате дохил мешаванд, ки барои ифодаи ин ё он мафҳум дар забони 

адабӣ калимаи муносиб мавҷуд набошад» [84, с. 37]. Ҳамин гуна як 
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ишораи мухтасар оид ба диалектизмҳо дар китоби «Забони адабии 

ҳозираи тоҷик» (лексика) ҳам ба мушоҳида мерасад [31, с. 66], аммо 

гурўҳбандии диалектизмҳо дар ин асарҳо аз мадди назар берун мондааст. 

Дар мақолаи Х. Ҳусейнов, ки доир ба таснифоти диалектизмҳо 

бахшида шудааст, ин навъи воҳидҳои луғавӣ ба гурўҳҳои фонетикӣ, 

морфологӣ, синтаксисӣ ва лексикӣ ҷудо карда шудаанд [97, с. 59]. 

Инчунин аз дохили диалектизмҳои лексикӣ муаллиф диалектизмҳои 

этнографиро ба гурўҳи алоҳида ҷудо месозад, ки ин аввалин иқдоме буд 

дар роҳи ба гурўҳҳо тасниф намудани анвои диалектизмҳои лексикӣ дар 

асарҳои бадеӣ  

Масъалаи дигаре, ки дар ин мақола мавриди боздид қарор ёфтааст, 

вобаста ба ҳудуди интишор аз ҳам ҷудо кардани диалектизмҳост. Зимни 

ин ҳодиса муҳаққиқ диалектизмҳои лексикии ҳикояҳои Ҳаким Каримро 

ба ду гурўҳ тасниф месозад: а) диалектизмҳои лексикии маҳдудистеъмол; 

б) диалектизмҳои лексикии фарохисеъмол [97, с. 65].  

Воқеан, диалектизмҳои лексикӣ аз нигоҳи доираву дараҷаи 

истеъмол як хел нестанд, зеро, чунон ки гуфта шуд, дар асарҳои бадеӣ 

диалектизмҳои лексикие дучор меоянд, ки моли як лаҳҷа, ҳатто як 

маҳаланд, лекин боз диалектизмҳои лексикие, ки дар ҳудуди як ё ду шева 

ба кор мераванд, низ ба мушоҳида мерасанд. Ин навъ диалектизмҳои 

лексикӣ дар асоси маводи лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ зери истилоҳоти 

«диалектизмҳои лексикии мухолиф» ва «диалектизмҳои лексикии 

ғайримухолиф» аз ҳам ҷудо карда шудаанд [36, с. 36].  

Бояд гуфт, ки дар забоншиносии тоҷик навъҳои диалектизм, 

хусусиятҳои фарқкунандаи диалектизмҳо, омилҳои зуҳуроту таҳаввулоти 

онҳо дар забон дар асарҳои олимони лаҳҷашинос васеътар мавриди 

омўзиш қарор гирифтаанд. Ғ. Ҷўраев бахшида ба ин мавзуъ мақолаи 

алоҳида таълиф намуда, диалектизмҳои лексикиро ба ду гурўҳ тасниф 

намуд: а) диалектизмҳои лексикии пурра; б) диалектизмҳои лексикии 
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нопурра [101, с. 123-138]. Баъдтар ин масъала дар рисолаи Ш. Исмоилов 

ҳам мавриди боздид қарор дода шуд [35, с. 7-8]. 

Ҳамин тарзи гурўҳбандии диалектизмҳои лексикӣ солҳои 90-уми 

асри ХХ дар рисолаҳои Ғ. Ҷўраев [27, с. 6], М. Қаҳоров [44, с. 9] ва 

ибтидои асри ХХI дар тањќиќоти Н. Гадоев [16, с. 7], З. Замонов [33, с. 6], 

Р. Сангинова [73, с. 7], Г. Абдуллоева [1, с. 7], Ҷ. Саидова [72, с. 6], 

Сулаймонов [80, с. 10] низ идома ёфт. Ҳатто дар асарҳое, ки ба таълими 

меъёрҳои забони адабӣ дар муҳити лаҳҷа дахл доранд [36, с. 36] ва ҳам 

рисолаҳое, ки ба топонимияи Тоҷикистон иртибот мегиранд, 

топоасосҳои лањҷавӣ аз ҳамин мавқеъ тасниф карда шудаанд [37, с. 9-10].  

Дар ҳамин давра зимни ба тањќиќ гирифтани осори Ҷ. Икромӣ Ш. 

Раҳимова диалектизмҳоро ба ду гурўҳ – диалектизмҳои лексикӣ ва 

диалектизмҳои фонетикию грамматикӣ ҷудо намуда, аз дохили ҳар 

кадоми онҳо боз навъҳои алоҳидаи диалектизмҳои лексикӣ (хосса, 

семантикӣ, этнографӣ) ва фонетикию грамматикӣ (калимасоз, 

морфологӣ)-ро мавриди омўзиш қарор додааст [68, с. 19]. Баъдан Ҳ. 

Маҷидов, унсурҳои шевагиро ба панҷ гурўҳ тасниф намуд: а) 

диалектизмҳои савтӣ (фонетикӣ); б) диалектизмҳои грамматикӣ; в) 

диалектизмҳои луғавӣ (лексикӣ); г) диалектизмҳои маъноӣ (семантикӣ); 

ғ) диалектизмҳои этнографӣ [50, с. 152-153].  

Бояд қайд кард, ки таснифоти диалектизмҳо аз ҷониби Ш. 

Раҳимова ва Ҳ. Маҷидов дар заминаи маводи жанри бадеӣ низ хеле 

ҷолиб мебошад.  

Ба пиндори ин ҷониб, вақти он расидааст, ки аҳли қалам сараро аз 

носара ҷудо созанд ва аз анвои гуногуни диалектизмҳо дониста истифода 

намоянд, чунки зиёдаравӣ дар истеъмоли онҳо ё худ «…сўистеъмол аз 

калима, шакл ва маъноҳои шевагӣ забони нигориш ва гуфторро ғализ ва 

афкори ифодашавандаро номафҳум мегардонад» [50, с. 153].  

Ба ин тариқ, дар асарҳои Ф. П. Филин, В. Н. Прохорова, М. И. 

Фомина, Ҳ. Маҷидов, Г. Я. Симина, А. В. Калинин, ки мавзуи мазкур 
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махсус мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, диалектизмҳо дар асарҳои 

бадеӣ нисбатан дақиқтар тасниф гардидаанд. Бинобар он мо ба дунболи 

эшон гом бардошта, ба хотири наафзудани ҳаҷми кор аз эҷодиёти Б. 

Раҳимзода танҳо диалектизмҳои лексикиро мавриди таҳқиқ қарор додем.  

1. 3. Вазифаи диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ  

Аз рўйи моҳият лаҳҷаҳо пас аз забони адабӣ шохаи дуюми забони 

миллӣ маҳсуб меёбанд ва ҳамеша байни забони адабию лаҳҷаҳои 

маҳаллӣ «радду бадал» идома меёбад. Забони адабӣ дар роҳи таҳаввули 

худ аз лаҳҷаҳо ғизо мегирад ва захираи луғавию имконоти услубии худро 

такмил мебахшад. Воҳидҳои лаҳҷавӣ бештар тавассути асарҳои бадеӣ ба 

забони адабӣ роҳ меёбанд. Махсусан, мавқеи адибони забардаст ва осори 

онҳо дар ин ҷода хеле калон аст. Масалан, аз як ишораи Х. Ҳусейнов 

бармеояд, ки вожаҳои дарак, ҷумак (ҷумаки офтоба), чапғалат, ҷойдарӣ, 

сифатҳои суп-сурх, луб-луч, сап-сафед, калимаҳои тақлиди овозии тақар-

туқур, шақар-шуқур, феълҳои пургўӣ кардан, манаҳ задан, ки баромади 

лаҳҷавӣ доранд, ба воситаи повести «Одина»-и С. Айнӣ ба забони адабӣ 

ворид шудаанд [99, с. 40-41]. 

Дар ҳақиқат, адибони фарохандеш бо мақсади офаридани образҳои 

типӣ, сохтани порчаҳои бадеӣ, ҳамафаҳм ба қалам додани афкори 

фалсафию ахлоқӣ ва ишқиву иҷтимоӣ аз тамоми васоити забонӣ 

истифода мебаранд, ки яке аз ҳамин гуна воситаҳо диалектизмҳо 

мебошанд. 

Аз истифодаи диалектизмҳо адибон ду ҳадаф доранд: а) мехоҳанд, 

ки меъёрҳои забони адабиро пурраю пурқувват созанд; б) забони асари 

худро ҷилои бадеӣ ва обуранги халқӣ бахшанд. Ин аст, ки диалектизмҳо 

дар як вақт ҳам ҷанбаи захиравӣ ва ҳам ҷанбаи услубӣ пайдо мекунанд. 

Ҷанбаи захиравии диалектизмҳо дар он аст, ки аз ҳисоби онҳо ҷойҳои 

холии луғати забони адабӣ пур мегардад, аммо ҷанбаи услубии 

диалектизмҳо дар иртиботи худи онҳо бо унсурҳои фаъоли нутқ ба зуҳур 

меояд, ки бо ин роҳ лавҳаҳои зебои адабӣ бо услуби ҷаззоби бадеӣ 
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офарида мешаванд. Аз ин рў ҷанбаи услубии диалектизмҳо чун воситаи 

тасвир дар асарҳои бадеӣ болотар қарор мегирад. Беҳуда нест, ки Ф. П. 

Филин диалектизмҳоро «…категорияи услубӣ» номидааст [87, с. 19-20]. 

Воқеан, диалектизмҳоро дар асарҳои бадеӣ бидуни талаботи услубӣ ба 

кор андохтан мумкин нест, зеро «…калимаҳое, ки хусусияти 

умумиистеъмолӣ надоранд, забони асарро доғдор мекунанд» [20, с. 388]. 

Р. Ғаффоров мегўяд, ки «калимаҳои шевагиро бе зарурати услубӣ ҳамон 

вақт истифода кардан салоҳ аст, ки на танҳо дар аксари шеваҳои забони 

умумихалқӣ, балки дар услуби гуфтугў низ маъмул бошанд» [26, с. 127].  

Бояд афзуд, ки диалектизмҳо, ба ҷуз он ки хусусияти услубӣ касб 

мекунанд, вобаста ба мавзуъ, мазмуну мундариҷаи асар, характер ва 

амалиёти персонажҳо ҷиҳатҳои номинативию эстетикии нутқро ҳам дар 

худ таҷассум менамоянд. Маҳз ҷиҳати эстетикии диалектизмҳост, ки 

адибон халқияту бадеияти забони асарҳои худро таъмин месозанд. 

Чунон ки мебинем, ҷиҳатҳои эстетикии диалектизмҳо тавъам бо 

хусусиятҳои услубии онҳо сар мезананд. Аз ин сабаб ин ду мафҳум 

мантиқан аз якдигар ҷудо буда наметавонанд, балки чун воситаи 

образсоз дар иртибот бо ҳам қарор мегиранд ва барои ба амал 

баровардани ҳадафҳои услубиву мантиқии адибон зимни ба вуҷуд 

овардани тобишҳои эҳсосотии сухан якдигарро тақвият мебахшанд. Бо 

ин роҳ вазъи замон, муҳити зист, ҳиссиёту ҳаяҷони персонажҳо вобаста 

ба тасвири ҳаводиси рўз рўйи коғаз оварда мешаванд. 

Таҳқиқи мавод собит месозад, ки диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ 

аз вожаҳои бетароват ва маънан маҳдуди лафзӣ то ба дараҷаи васоити 

образнок рафта мерасанд ва бадеияти забони асарҳои бадеиро таъмин 

месозанд. И. А. Оссоветский қайд мекунад, ки «…унсурҳои лаҳҷавӣ ба 

асарҳои бадеӣ бо роҳҳои мухталиф ворид мегарданд ва метавонанд аз 

низоми дурушту дағали «сабки халқӣ» берун рафта, намунаи олии 

бадеиятро дар услуби бадеӣ ба вуҷуд оварда, дар тасвири манзараҳои 



41 

табиат, симоҳои барҷаста, ҳиссиёти ботинии адиб истифода шаванд» [63, 

с. 193]. 

Забони миллӣ аз нигоҳи луғат хазинаи бебунро мемонад. Адиби 

пухтакор ихтиёр дорад, ки аз ин хазина дурдонаҳои заруриро чида ба 

риштаи тасвир бикашад ва дар услуби нигорандагии худ ба кор бубарад. 

Миёни ин дурдонаҳо диалектизмҳо низ ҳастанд. А. И. Ефимов 

менависад, ки «Забони умумихалқӣ на танҳо тамоми захираҳои луғавии 

худро дар ихтиёри адиб қарор медиҳад, балки ҳаққи интихоби онҳоро 

низ ба уҳдаи ў вогузор мекунад» [29, с. 75]. 

Вақте ки сухан сари ғановати забони миллӣ ба миён меояд, албатта, 

дороии забони лаҳҷавӣ низ дар назар аст. Аз ин сабаб адиб ҳангоми 

гулчинӣ аз вожаҳои услуби муътадил гоҳ-гоҳ аз диалектизмҳо низ кор 

мегирад, ки инро тарзи гуфтори намояндагони гурўҳҳои алоҳидаи 

иҷтимоӣ чун образҳои типӣ тақозо менамояд. Дар воқеъ, вазифаҳои 

услубии диалектизмҳо низ аз ҳамин ҷо сар мезананд, ки иддае аз онҳоро 

ба таври зерин метавон арзёбӣ намуд: 

1. 3. 1. Фардӣ намудани нутқи персонажҳо. Забон пояи асосии 

адабиёт аст, зеро маҳз тавассути забон рафтору муносибати образҳо дар 

асари бадеӣ, ақида, тасаввурот, андешаи мусбату манфии онҳо доир ба 

ҷомеа, муносибати адиб бо образҳо ифода меёбад. Чунон ки маълум аст, 

услуби баёни персонажҳо заминаи инфиродӣ дорад. Аз ин ҷост, ки шеваи 

гуфтор ва муносибати табақаҳои ҷудогонаи аҳолӣ вобаста ба иртиботи 

иҷтимоии худ аз якдигар фарқ мекунад. Дар асарҳои бадеӣ барои 

кушодани хислати персонажҳо ва бозтоб додани чеҳраҳои онҳо 

истифода аз ҳамин омилҳои нутқ муҳим аст. Беҳуда нест, ки аҳли эҷод 

ҳангоми ба тасвир гирифтани муомилаву муносибат ва, умуман, симои 

намояндаи ин ё он гурўҳи иҷтимоӣ ба тарзи гуфтори ў махсус аҳамият 

медиҳанд. 

Адибон тавассути забон ва услуби баёни ҳар як персонаж хулқу 

атвор, хислатҳои неку бади ин ё он табақа, гурўҳ ё синфҳои ҷамъиятиро 
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тасвир мекунанд, зеро персонаж намояндаи як гурўҳи ҷамъиятӣ 

мебошад. Х. Ҳусейнов мегӯяд, ки «Ба воситаи забон ва услуби ҳар як 

персонаж, ки вай намояндаи ягон гурўҳ, табақа ва ё синф ҳисоб меёбад, 

хислатҳои манфӣ ё мусбати гурўҳҳои алоҳидаи як ҷамъият ҳам ифода 

карда мешаванд» [98, с. 46]. Маҳз ҳамин ҷиҳати масъала зарурати типӣ 

кунонидани образҳо, фардӣ сохтани нутқи персонажҳо, мувофиқ 

намудани хислат ва амалиёти онҳоро дар асар ба миён мегузорад, зеро 

дар асари бадеӣ ҳар як персонаж мувофиқи синну сол ва баромади 

иҷтимоии худ суҳбат мекунад. «Ин аст, ки дар асоси нутқи персонаж 

замони зиндагӣ, маҳалли буду бош, муҳити атроф ва олами ботинии ўро 

ба осонӣ муайян кардан муяссар мегардад» [68, с. 10]. Ин аз он ҷо 

бармеояд, ки забон оинаи безангор аст. Дар ин оина тамоми хислату 

хусусияти персонаж, характер ва психологияи ў аксандозӣ менамояд. 

Вале барои рўйи кор овардани ҳамаи ин адибе қодир аст, ки таҷрибаи 

хуб, қалами бурро дошта бошад ва асаре офарад, ки ба талаботи хонанда 

ҷавоб дода тавонад. Аз асарҳои бадеӣ асареро мебояд беҳтарин номид, 

ки дар он ҳар як персонаж хислатҳои хоси худро дошта бошад, 

персонажҳо дар рафтор такрори якдигар набошанд, дар муҳокимаи 

масоили рўз ва гуфтор аз якдигар фарқ кунанд. Дар ин бобат Л. И. 

Тимофеев чунин менависад: «Ду шахсе, ки як хел гап зананд, дар ҷомеа 

вуҷуд надоранд. Адиб низ, ки инсонро чун шахсият ба таври фардӣ ба 

тасвир мегирад, наметавонад аз тарзи суханронии ў, ки фарҳанг, 

маънавиёт, хусусиятҳои психологии инсон бо ҳама ҷузъиёташ маҳз дар 

забон инъикос меёбад, сарфи назар созад» [83, с. 178-179]. Аз тарафи 

дигар, ин як роҳи фардӣ намудани нутқи персонаж мебошад. 

Фардӣ намудани нутқи персонаж аз муҳимтарин хусусиятҳои 

забони асари бадеист, ки дар ин бобат мавқеи диалектизмҳо чун воситаи 

инфиродии сухан калон аст.  

Дар мавриди фардӣ намудани нутқи персонаж аксаран ду навъи 

диалектизмҳо ба кор мераванд: а) диалектизмҳои фонетикӣ ва 
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морфологӣ, ки хусусиятҳои нутқи мардуми ин ё он маҳалро дар бар 

мегиранд; б) диалектизмҳои луғавӣ, ки доираи истеъмолашон маҳдуд 

буда, аз муоширати ворисони як ё ду лаҳҷа берун рафта наметавонанд. 

С. Айнӣ дар повести «Одина» таркиби ҳамин тавр-ро дар шакли 

лаҳҷавии ҳами та ва дар романи «Дохунда» дар таркиби исми гапҳо 

пасоянди -ро-ро ба гунаи -я, пасванди ҷамъсози -ҳо-ро дар шакли -о 

истифода кардааст, ки ин, аз як тараф, «…барои ҳаҷви гўяндаи нутқ 

(Арбоб Камол, Мулло Хокироҳ) бошад…» [99, с. 39], аз тарафи дигар, 

барои ҷудо кардани нутқи насли мактабнадида аз нутқи мардуми 

босавод аст. Ба ин монанд устод вожаи ноумед-ро ба сурати лаҳҷавии 

номед ва феъли амрии шахси дуюми ҷамъи монедтонро дар шакли 

монетон овардааст, ки ин ҷо низ матлаб ҳамин аст: 

– Ҳами та нест ? - гуфта ба Одина нигоҳ карданд («О.», с. 21). 

Монетон ин гапоя ( гапҳоро )…ў номеде ( «Д.», с. 100). 

 С. Улуғзода дар шинохт ва мавриди корбурди сухан маҳорати хоса 

дорад. «Ў калимаҳоро эҳтиёткорона, ботааммуқ ба риштаи таҳрир 

мекашад» гуфтани Р. Ғаффоров дар ҳаққи адиб ба ҳамин муносибат аст 

[26, с. 131]. Дар асарҳои ин қаламкаш диалектизмҳо зиёданд, аммо дар 

иртибот бо вожаҳои меъёрӣ чунон моҳирона ба кор рафтаанд, ки ҷудо 

кардани онҳо аз таркиби ин ду ҳалқа боиси хира гардидани мароми 

эҷодии нависанда мегардад. Ин ҳолатро дар романи «Восеъ» (1979), ки 

персонажҳои он намояндаи лаҳҷаҳои ҷанубианд, равшан эҳсос мекунем. 

Ў дар мавриди таъмини фардияти нутқи Восеъ ва Ризо аз диалектизмҳои 

почакӣ (оташдони муваққатӣ аз санг), думбура (дутор), софӣ (чўбест 

барои куфтани саракҳои гандум), таҳловӣ (саракҳои дар зери оташ 

пухташуда), рўйловӣ (саракҳои дар болои оташ пухташуда), буча 

(кулўлаи қурут) ва ғайра, ки ба гурўҳи этнографизмҳо дохил мешаванд, 

истифода бурдааст: 

Дид, ки марди нимбараҳнае почакӣ сохта, чизеро дар аланга тоб дода 

нишастааст («В.» с. 34); – Саракҳоро таҳловӣ кунӣ, бомаззатар мешуд, - 
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рўйи пахол нишаста гуфт Восеъ; – Ба ман рўйловиаш мефорад («В.» с. 

35). 

Диалектизмҳо дар шеър ҳам рўйи кор меоянд, зеро шеър низ 

мебояд аз нигоҳи забон сода, равон, дилчасп ва аз лиҳози маънӣ ба дарки 

хонанда созгор бошад. Шоир, ки устоди каломи бадеъ аст, аз забони 

зиндаи халқ вожаҳои пуробуранг, ҷаззоб ва дорои тобишҳои эҳсосотиро 

дар асарҳои худ ба кор мебарад. С. Маршак менависад, ки «Беҳтарин 

шоир бо ҳамон забони сода, пурмаънӣ ва корӣ сари кор мегирад, ки бо 

он халқ муошират мекунад» [48, с. 113]. Ба ҳамин маънӣ М. Турсунзода 

низ мефармояд, ки «…дар байни мардум зеботарин намунаҳои сухани 

шоиронаро мешунавем, ки онҳо ҳам аз ҷиҳати мазмун ва ҳам аз ҷиҳати 

шакли ифода бақувват, дурахшон, образнок ва пурмаънӣ мебошанд» [85, 

с. 25]. Ҳаминро ба инобат гирифта, Б. Раҳимзода дар мавридҳои зарурӣ – 

ё ба хотири фардӣ кардани забони персонаж, ё ба хотири вазну қофия аз 

диалектизмҳо истифода мекунад. 

 Ӯ дар шеъри «Б.Қ.В» («Р.Т.», 1966) аз шакли лаҳҷавии 

бандакҷонишини шахси дуюми ҷамъи -атон, ки дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба 

гунаи -етон истеъмол меёбад, бо исми маънии ғолибӣ (ғолибетон) кор 

гирифтааст. Ин дар мавридест, ки шоир аз шукуфоии Ватан ва сиёсати 

роҳбарият дар роҳи тараққиёти ҷомеа қаноатманд аст. Аз ин сабаб дар 

муроҷиат ба ҷавонон чунин мегўяд: 

Меҳри доҳӣ қувваи азми шуморо ёвар аст, 

Ғолибият бар шумо, бар ғолибетон бовар аст. 

           (с. 19) 

Аҳли қалам дар бобати фардӣ сохтани нутқи персонажҳо аз чанд 

роҳ истифода мебаранд: як гурўҳ аз унсурҳои лаҳҷавӣ кор мегиранд, 

гурўҳи дуюм вожаҳои омиёнаро ба кор меандозанд, гурўҳи сеюм аз 

забони умумихалқӣ истифода менамоянд. Р. Ғаффоров мегўяд: «Баъзеҳо 

нутқи қаҳрамонҳои асари худро бо ёрии унсурҳои лаҳҷавӣ, баъзеи дигар 

дар заминаи забони умумихалқӣ фардӣ мекунанд» [26, с.149]. Ба андешаи 
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мо, ин роҳҳо дар иртибот ба сатҳи забондонии персонажҳо кор фармуда 

мешаванд, зеро, агар қаҳрамони асар бесавод бошад, адиб ҳақ надорад, 

ки ўро бо забони адабӣ ба сухан дарорад. Ё ин ки, агар қаҳрамон дорои 

маълумоти миёна ё олӣ бошад, нависанда ўро ҳатман бояд ба забони 

адабӣ ба сухан дарорад, вале қаҳрамони асар забонро дар дараҷаи миёна 

донад, адиб нутқи ўро тавассути унсурҳои омиёна фардӣ менамояд. 

Дар офаридани образҳо миёни адибони солҳои шасти асри ХХ 

асосан равияи якум маъмул гардида буд. Вале баъдтар ин равия як 

андоза аз эътибор монд ва адибон фардӣ сохтани забони персонажҳоро 

дар содатар баён намудани фикр ва оҳанги гуфторӣ бахшидан ба он 

медиданд. Аз ин сабаб бештар ба забони халқӣ-гуфтугўйӣ рў оварданд. 

Ин тарзи тасвир дар асарҳои Ф. Муҳаммадиев, ки «Вай стилист – 

суханвари мавридшинос аст» [26, с. 133], зиёдтар ба мушоҳида гирифта 

мешавад. Масалан, дар маҷмӯаи «Сози Мунаввар» (1969) ба калимаҳои 

нимғурма (сухани паст, вале норозиёна), тақал (ҳилла, найранг), 

лаққидан (сергапӣ кардан), муттаҳам (фиребгар, гунаҳкор) дучор меоем, 

ки хусусияти халқӣ-гуфтугўйӣ доранд ва дар нутқи персонажҳо ба кор 

рафтаанд: 

– О чӣ хел ?...- нимғурма эътироз кард Аҳмадбек (с. 25); …сухани ўро 

бурида боз ба лаққидан даромаданӣ буд (с. 30); Тақал аст ин корат, 

ҳаромбозӣ (с. 31); Ҳа, дар қабри бобои ту, муттаҳам...(с. 33).  

Ин навъи унсурҳои забонӣ на танҳо барои фардӣ сохтани сухани 

персонажҳо, балки барои ба хонанда расонидани аҳдофи адиб, ба тасвир 

гирифтани хислатҳои ботинии қаҳрамонҳо ва барои таъмини бадеияту 

халқияти забони асар ба адибон ёрӣ мерасонанд, зеро дар асарҳои бадеӣ, 

ки ҳар як персонаж тарзи суханронии ба худ хос дорад, маҳз аз нутқи ў 

метавон дарк кард, ки чи гуна кас аст, дар ҷомеа чї манзалат дорад, 

намояндаи кадом табақаи иҷтимоист ва ба мардум чї гуна метавонад 

нафъ, ё зарар расонад. Маҳз бо ҳамин роҳ адиб хонандаи худро бо 

персонаж рў ба рӯ месозад. Акнун «Ба хонанда маълум мегардад, ки бо 
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кӣ сари кор дорад, чї гуна шахс дар муқобилаш қарор гирифтааст, 

шакли зоҳирӣ ва олами ботинии ў чї гуна аст» [106, с. 6]. 

Тавассути забони қаҳрамон хоҳ зиёӣ бошад, хоҳ аз аҳли заҳмат, 

адиб метавонад дар кадом сатҳи фарҳангӣ қарор доштани тамоми як 

ҷомеа – маънавиёт, этикаву эстетика, психологияву ахлоқи онҳоро ба 

хонанда бозгў созад. Бинобар он «Тасвиру тафсири забони ҳар як 

персонаж дар асари бадеӣ шарт ва зарур аст» [55, с. 254]. 

Ба ин тариқ, воҳидҳои лаҳҷавӣ ва омиёна, ки дар нутқи 

персонажҳои асари бадеӣ ба кор мераванд, барои таъмини фардияти 

нутқи онҳо аз васоити муҳим мебошанд. 

1. 3. 2. Таъмини хусусиятҳои маҳаллии нутқи персонаж. Вазифаи 

дигари услубии диалектизмҳо таъмини хусусиятҳои маҳаллии нутқи 

персонаж аст.  

Бояд гуфт, ки ашхосе, ки адиб дар асари бадеӣ ба тасвир мегирад, 

маҳалли иқомат ва фаъолият доранд, ҳар кадоми онҳо дорои садо, тарзи 

сухангўйӣ ва одоби муошират мебошанд, ки қаламкаш ба ин масъала 

бояд ҷиддӣ аҳамият диҳад. Мардуми маҳал ҳамеша тавассути лаҳҷа 

сухан мекунад. Персонаж, ки аз муҳити лаҳҷа берун нест, дар нутқи ў 

диалектизмҳо хоҳ-нохоҳ истеъмол меёбанд. Тасвири ана ҳамин 

хусусиятҳои маҳал ва воқеъбинона рўйи кор овардани онҳо талаб 

мекунад, ки адиб дар баробари дигар унсурҳои забон аз диалектизмҳо 

низ истифода намояд. Ин тақозои услуб аст, ки тибқи зарурият пеш 

меояд ва нависанда аз он ҷойи гурез надорад, чунки «Нутқ ва ҳаёт бо ҳам 

зич алоқаманданд ва дар забони зиндаи халқ, ҳаёт ва таърихи худи халқ 

давра ба давра инъикос меёбад» [79, с. 426]. 

Агар мо ба асарҳои адибони тоҷик назар андозем, дар ҳақиқат, 

метавонем бубинем, ки дар нутқи персонажҳои асарҳои эшон 

диалектизмҳо чун баёнгари хусусиятҳои маҳаллии забон фаровон ба кор 

рафтаанд. Масалан, Б. Раҳимзода дар маҷмуаи «Қ.К.» (1970) дар нутқи 

персонажи достони «Қ.Н.» мири Ғарм диалектизми ибиро, ки вожаи 
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нидоӣ буда, «ҳайрату тааҷҷуб»-ро фаҳмонда, ба лаҳҷаи Бухоро хос аст 

[117, с. 106], мавриди истифода қарор додааст. Тавассути он адиб таъкид 

карданист, ки дар замони амирӣ амалдорони қаламрави аморати Бухоро, 

ҳатто дар дурдасттарин маҳалҳои кўҳистон низ аз аҳолии муқими Бухоро 

таъйин карда мешуданд: 

Мир гуфто: ««ибӣ-ибӣ», мурдем, 

Ку Бадахшӣ, куҷост Абдуллоҳ?»  

(с. 88) 

Диалектизмҳо на танҳо дар нутқи персонажҳо, дар тасвироти худи 

муаллифон низ истифода мешаванд. Б. Раҳимзода дар достони «Қ.Н.» 

дар сухани тасвирӣ аз номҳои маҳаллии буттаву дарахтони саҳроӣ – 

фарк, шўлаш, зелол, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ истеъмол меёбанд, истифода 

кардааст, ки онҳо низ ҳамин бори услубиро бар дўш доранд: 

Руста гирдаш дарахтҳои қатор, 

Арчаву фарку беду себу чанор, 

 (с.14) 

Шӯлаши гулкарда дар оғўши кўҳ, 

 Рамзи ҷавонист ба авҷи шукўҳ. 

(с. 54) 

Воқеан, ба кор андохтани диалектизмҳо дар тасвири худи адибон 

дар адабиёти ҷаҳон кайҳо боз идома дорад. Ин усули нигоришро А. М. 

Финкел ва Н. М. Баженов дар мисоли эҷодиёти адибони рус – аз Н. А. 

Некрасов то М. Шолохов санҷида, қайд мекунад, ки «Диалектизмҳо дар 

таълифоти ҳамаи нависандагони рус – на танҳо дар нутқи ашхоси 

амалкунанда (персонажҳо – С. С.), инчунин дар забони худи муаллифон 

низ ба назар мерасанд» [89, с. 42]. 

Дар ин маврид агар аҳли қалам аз диалектизмҳои этнографӣ кор 

гиранд, беҳтар аст, зеро дар ин навъи вожаҳо ҳам нишонаҳои этникии 

мардум таҷассум ёфтааст ва ҳам адибон метавонанд аз ҳисоби онҳо 

луғати забони меъёриро мукаммал созанд. Дар ҳақиқат, баъзе адибони 
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мо ба ин масъала аҳамият медиҳанд. Масалан, дар романи «Восеъ»-и С. 

Улуғзода [1969] диалектизмҳои қинғолабозӣ (ишқварзии ду ҷавони бо 

ҳам фотеҳашуда), қумғон (чойҷӯш), софӣ (чўби ғаллакўбӣ), шопа (химчаи 

душоха барои зада тит кардани пахта ё пашм) ва ғайра истифода 

шудаанд, ки ба ин восита адиб маҳалли зуҳуроти воқеоти рўйдодаро, ки 

минтақаи Кӯлоб мебошад, ба қалам додааст. 

Агар батааннӣ назар афканем, мебинем, ки дар асарҳои бадеӣ 

диалектизмҳои этнографӣ нисбат ба нутқи персонажҳо дар сухани 

тасвирии адибон бештар ба кор рафтаанд. Ин, албатта, бо тақозои услуб 

ба амал меояд, зеро услуби тасвир аз адиб, пеш аз ҳама, истифодаи 

санъатҳои гуногуни бадеиро, ки дар онҳо мафҳумҳои мухталиф оид ба 

урфу одат, хулқу атвор, расму қоида, маросимҳои халқӣ, ашёи рўзгор 

инъикос меёбанд, талаб мекунад. Аз дигар тараф, зинда ба қалам додани 

олами табиат, психология, вазъи фарҳангӣ ва эстетикии персонажҳо низ 

тақозо менамоянд, ки худи адибон ба тафсиру ташреҳи ҳамаҷонибаи 

онҳо рўй оранд.  

 Боқӣ Раҳимзода дар достони «Қ.Н.» аз диалектизми ҷарчӣ 

(хабаррасон), дар шеърҳои ҳаҷвии «Д.И.А.» ва «В.» аз этнографизми 

тўппӣ (тоқӣ, каллапўш) дар сухани тасвирии худ истифода бурдааст, ки 

дар забони адабӣ, ба ҷуз тўппӣ, дигари он синоним надорад. Маҳалли 

интишори ин вожаҳо лаҳҷаҳои Исфара, Бухоро, Самарқанд, Ҳисор, 

Қаратоғ, Панҷакент, Шаҳристон, Истаравшан, Риштон, Чуст мебошанд 

[120, с. 60, 102, 192], ки ҳадафи муаллиф аз истифодаи онҳо таъйин 

намудани маҳалли ба зуҳур омадани ҳодисот ва таъмин сохтани 

хусусиятҳои минтақавию мавзеии нутқи персонаж аст:  

Ҷарчӣ мегуфт: «Мир шуд таслим,  

Шуд замину замон тамом аз мо». 

(с. 91) 

Ҳушу тўппӣ аз сари ман шуд нисори автобус, 

Он қадар мушту лагат хўрдам, ки контужнӣ шудам. (с. 208) 



49 

1. 3. 3. Таъмини ҷиҳатҳои эстетикии забони acap. Ҷиҳатҳои 

эстетикии забони асари бадеӣ, ки дар санъатҳои бадеӣ, муассирию 

оҳангнокии сухан ва ҷилоҳои маънию эҳсосотии тасвир ба зуҳур меоянд, 

аз дигар намудҳои услубии нутқ тафовут пайдо мекунанд. Дар ин бобат 

мавқеи диалектизмҳо чун яке аз воситаҳои таъмини бадеият хеле калон 

аст. Вале бояд ба эътибор гирифт, ки ҳамаи диалектизмҳо дар роҳи 

пурэҳсосу пуртаъсир ба қалам додани забони асар дар як мавқеъ қарор 

надоранд. Воқеан, ҳастанд диалектизмҳое, ки дорои тобишҳои зиёди 

обуранги бадеӣ мебошанд, ба тасвир қувваи муассириву эҳсосӣ бахшида 

метавонанд, оҳанги гуфтори халқиро таъмин месозанд. Диалектизмҳое 

низ кам нестанд, ки онҳо ба ҷуз фардӣ намудани нутқи персонаж, нишон 

додани вақту маҳалли зуҳури воқеаҳо вазифаи дигари услубӣ надоранд.  

Диалектизмҳои гурўҳи аввал муассиру пурмаънианд ва дар ифодаи 

мафҳумҳои рамзӣ ба кор мераванд, намаки киноя ва ҳазлу шўхиро, ки 

маззаи забони асари бадеиро дар коми хонанда ширин месозад, беҳтар 

фаро гирифта, аз муродифоти адабии худ бартарӣ пайдо мекунанд. 

Масалан, Б. Раҳимзода дар шеъри «Д.И.А.» аз диалектизми лексикии 

бўшка, ки тибқи қонунҳои фонетикии лаҳҷаҳои тоҷикӣ аз муодили русии 

бочка ба вуҷуд омадааст, кор гирифта, тавассути он ҳам ба нутқи 

қаҳрамон оҳанги ҷаззоби халқӣ ва экспрессивӣ бахшидааст ва ҳам вазъи 

хизмати сусти нақлиёти мусофирбари ҷумҳуриро ба аҳолӣ дар солҳои 

шастуми асри ХХ ба риштаи ҳаҷв кашидааст. Хусусан, вақте ки исми 

бўшкаро бо вожаи сабр дар як таркиб оварда, аз он ҷузъи меҳвар месозад 

ва ибораи маҷозии бўшкаи сабр меофарад, таъсири эҳсосотӣ ва обуранги 

бадеии шеър боло меравад: 

Бўшкаи сабрам чу кафки певакаш лабрез шуд, 

Лек будам ташналаб андар хумори автобус.   

(с. 208) 

Ин ҷо ибораи бўшкаи сабр дар пайгирӣ бо воҳиди фразеологии 

адабии косаи сабр тарҳрезӣ гардидааст. Вале, агар шоир ба ҷойи он аз 
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муодили адабӣ истифода мекард, ҳам бадеият суст мегардид ва ҳам 

таъсири эҳсосотии тасвир, ки зимни муболиға ба зуҳур омадааст, аз миён 

мерафт, зеро ҳадафи шоир нишон додани ҳолати ногувори нақлиёти 

мусофиркаш ва асабонияти мардум аст. Аз ин рӯ маҳз вожаи бўшка 

(бочка), ки гунҷойиши шайъи он аз коса калон буда, шўру қиёми 

одамонро зиёдтар фаро мегирад, ин ҳадафро хуб ифода карда метавонад. 

Б. Раҳимзода дар шеърҳое, ки характери ҳаҷвӣ доранд, аз 

диалектизмҳо зиёдтар истифода намудааст. Сабаб он аст, ки тавассути 

диалектизмҳо нутқи персонажҳоро ҳаҷв намудан, хислатҳои ботинии 

онҳоро ба ҷилва овардан, таваҷҷуҳи хонандаро ба ҳодисоти тасвиршуда 

бештар ҷалб кардан ва ҷиҳатҳои эҳсосиву муассирии суханро таъмин 

намудан мувофиқтар мебошад. Барои мисол диалектизми буқоқ-ро аз 

шеъри «Ваъдабоз», ки аз иқтибосоти туркӣ-ӯзбекии лаҳҷаҳои шимолӣ 

буда, синоними он дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ вожаи ҷоғар аст, намуна 

мегирем. Аз истифодаи ин воҳиди луғавӣ адиб чанд ҳадаф дорад: 

Аввалан, мехоҳад, ки ба воситаи ин вожа эҳсоси завқпарвари хонандаро 

дар асоси ҳазлу шўхӣ бедор намояд. Сониян, мехоҳад, ки тавассути ин 

калима ваъдабозиву ваъдахилофӣ барин хислатҳои манфии персонажро 

фош сохта, ба ин восита ўро аз ин роҳ гардонад. Дар охир, шоир нишон 

доданист, ки маҳалли будубоши персонаж ва амалиёти ў ҳавзаи лаҳҷаҳои 

шимолист: 

Ончунон андар гулўяш ваъдаҳо ҷамъ омаданд, 

Ҷойи ҳар гап ваъда резад аз буқоқи ваъдабоз.  

(с. 206) 

Диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ «...чун як системаи муайяни дорои 

мафҳум ва маънию вазифаҳои мушаххаси бадеӣ истифода мешаванд» [13, 

с. 110-111] ва бо мазмуну мундариҷаи асар дар иртиботи органикӣ қарор 

мегиранд. Аз ҷониби дигар, диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ мавқеи 

адибро дар бобати муносибати ӯ ба ҷиҳати идеявӣ-эстетикии объекти 

муҳокима муайян менамоянд. Ин хусусияти эстетикии диалектизмҳоро 
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на танҳо дар эҷодиёти Б. Раҳимзода, балки дар асарҳои ҳама адибони 

тоҷик метавонем ба мушоҳида гирем. Масалан, дар романи Р. Ҷалил 

«Одамони ҷовид» (1954) диалектизми хасхадук (хоси лаҳҷаҳои шимолӣ 

буда, маънояш хасест, ки ба чашм даромада, ба кушодани чашм имкон 

намедиҳад), ғайр аз маънои аслии худ ба маънии маҷозӣ: «ашхоси аз 

нигоҳи ақида зидди ақидаи гурўҳи дигар» ба кор рафтааст, ки маҳз 

тавассути ҳамин маънӣ имконияти муассирии нутқи персонаж зиёд 

гардидааст. Ғайр аз ин, ба воситаи он адиб тавонистааст, ки ғарази 

душмани ниқобпўши Пўлод Раҷабро ошкор созад. Ин аст, ки 

диалектизми мазкур ҳам ҷиҳати эстетикии тасвирро таъмин кардааст ва 

ҳам барои кушодани амалиёти пур аз фитнаи персонажи манфӣ (Раҷаб) 

ба нависанда ёрӣ расонидааст. 

Мақсади вай (Пўлод – С.С.) хасхадукҳоро кам карда, ба ҷойи онҳо 

одамони худашро мондан аст (с. 450). 

Қайд кардан лозим аст, ки истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои 

бадеӣ, чунон ки қаблан гуфта шуд, берун аз чорчўбаи қонунҳои тасвир ва 

сужетсозиву образофарӣ нест, балки ин тақозои факторҳоест, ки дар 

онҳо тамоми далелҳо мебояд аз ҷанбаҳои услубии нутқ бархурдор 

бошанд.  

Ҳамин тавр, баланд будани сатҳи услубии диалектизмҳо дар 

асарҳои бадеӣ имкон медиҳад, ки онҳо дар қиёс бо муодилҳои меъёрии 

худ афзалият пайдо намоянд ва рафта-рафта қабати синонимҳои забони 

адабиро мукаммал созанд. 

1. 4. Қоидаҳои корбуди диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ. 

Истифодаи диалектизмҳо дар асрҳои бадеӣ кори осон нест, зеро 

барои иҷрои ин амал адибро маҳорати сухандониву суханшиносӣ лозим 

аст, то ки тавонад аз унсурҳои лаҳҷавӣ сараро аз сақат ҷудо карда, дар 

мавридҳои зарурӣ истифода кунад. Ин талабот аз он ҷо ба миён меояд, 

ки диалектизмҳо на дар ҳама маврид метавонанд қобили пазириш 

бошанд, чунки на ҳамаи онҳо дорои тобишҳои услубӣ, эҳсосотиву 
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экспрессӣ ва маъноиву бадеианд. Аз ин сабаб лозим аст, ки адибон аз 

забони халқ унсурҳоеро ҷудо намоянд, ки чунин хусусиятҳо дошта 

бошанд: а) ба аҳдофи эҷодии адиб мувофиқат карда тавонанд; б) афкори 

қаламкаш ва ҳодисоти тасвиршавандаро комилан ифода намоянд; в) аз 

нигоҳи маънӣ, услуб ва тобишҳои маъноӣ ба хонанда маълум бошанд. 

Ҳамин паҳлуи масъаларо ба ҳисоб гирифта, аҳли тањќиќ чанд 

омили истифода аз диалектизмҳоро дар асарҳои бадеӣ муайян сохтаанд, 

ки муҳимтарини онҳоро ба таври зерин номбар кардан мумкин аст: 

1. 4. 1. Ба фаҳми хонанда мувофиқ будани диалектизмҳо. Дар 

бобати коргирӣ аз диалектизмҳо дар адабиёти бадеӣ омили муҳим ба 

хонанда дастрас будани мазмуну мундариҷаи онҳо мебошад. Нависанда 

бояд ба ҳисоб гирад, ки ў асарашро барои як-ду, ё саду дусад нафар 

хонанда намеофарад, балки шумораи хонандаҳои асари ў зиёд буда, 

намояндаи лаҳҷаҳои гуногун мебошанд, ки миёни онҳо ашхоси босавод 

ва ҳам камсавод ширкат меварзанд. Бинобар он адиб бояд асарро бо 

забоне иншо намояд, ки барои ҳама фаҳмо бошад. 

Устод С. Айнӣ забони зиндаи халқро «анбори холинашавандаи 

моли хом» номидааст, ки аз ин «анбор» чида ба кор андохтани 

диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ зарур аст. Бояд гуфт, ки ин заруриятро 

на танҳо ғояи асар, муносибати персонажҳо, таъмини хусусиятҳои 

эҳсосотиву экспрессивии тасвир, балки ҷаҳонбинӣ, тафаккур, маҳорат, 

завқи бадеиву эстетикӣ ва салиқаи забондонии адиб низ тақозо месозад, 

зеро диалектизмҳо, ба ҷуз вазифаи фардикунонӣ, эстетикӣ ва таъмини 

хусусиятҳои маҳаллии нутқ, вазифаи алоқамандкунӣ низ доранд ва 

алоқаи забони асарро бо забони зиндаи халқ пайваст месозанд. Ин 

ҷиҳати масъала талаб менамояд, ки адибон ба ҳамафаҳм будани маънии 

ҳар як калимае, ки дар асарҳои худ ба кор мебаранд, аҳамият диҳанд. 

Яъне, бештар аз диалектизмҳое истифода кунанд, ки бо ягон тобиши 

маъноии худ дар забони гуфторӣ роиҷ бошанд, ё аз ҳудуди лаҳҷаҳои 

ҳамгурўҳ убур карда, дар як қисм лаҳҷаҳои дигар истеъмол ёбанд, то ки 
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ба забони асар халал ворид нагардад. Дар ҳақиқат, баъзан ба назар 

мерасад, ки адибон ба нияти таъмини хусусиятҳои услубии асар аз 

унсурҳои маҳдуди лаҳҷавӣ низ кор мегиранд. Дар ин маврид лозим аст, 

ки адиб ин гуна вожаҳоро ё дар қавсайн, ё дар поварақ, ки намунаи инро 

дар асарҳои С. Айнӣ мебинем, шарҳ диҳад. Ё ин ки барои ба хонанда 

мушкил нагардидан диалектизмҳоро тавре ба кор барад, ки аз мазмуни 

умумии матн маънии онҳоро фаҳмидан душвор набошад. 

Бояд таъкид кард, ки адиб ҳақ надорад дар асари худ аз 

диалектизмҳо бебаркаш истифода намояд, зеро диалектизмҳо барои 

фаҳмиши ҳадафҳои нависанда ва мундариҷаи асар ба хонанда мушкилот 

пеш меоранд. Аз тарафи дигар, истифодаи зиёди диалектизмҳо ҳусни 

сухани адибро вайрон месозад ва адиб чун ҳомии забони адабӣ 

хонандаро аз паси худ бурда наметавонад. Дар ин бобат С. Айнӣ чунин 

дастур медиҳад: «...вазифаи нависанда ва шоирон дар хусуси забон ин 

нест, ки бо забони вайрон аз паси касони забоннодон раванд, балки бояд 

инҳо дар хусуси забон оммаро аз паси худ кашанд» [6, с. 379]. Бо вуҷуди 

ин, баъзан ҳодисаи фаровон ба кор андохтани диалектизмҳо дар асари 

бадеӣ ба мушоҳида мерасад, ки ин шояд аз бетаҷрибагӣ, камтаҷрибагӣ, ё 

бехабарии муаллиф аз муодилҳои адабии онҳо бошад. 

1. 4. 2. Мувофиқ сохтани диалектизмҳо ба ниятҳои услубӣ. Услуби 

нигориш дар асарҳои бадеӣ зарурат пеш меорад, ки адиб ба 

диалектизмҳо рў биёрад, зеро диалектизмҳо, аз як тараф, барои рушди 

луғати забони адабӣ хизмат кунанд, аз дигар тараф, воситаи хубанд дар 

бобати таъмини бадеияту эстетикаи забони асар ва ба тасвир кашидани 

хислат ва психологияи ашхоси амалкунандаи асар. Аммо ба инобат бояд 

гирифт, ки дар баробари такмил диалектизмҳо метавонанд забони 

меъёриро олуда созанд. Аз њамин сабаб адибон бояд мавриди корбасти 

диалектизмҳоро донанд ва ҳам ба ҳисоб гиранд, ки диалектизмҳои 

маҳдудистеъмол шоистаи истифода нестанд, зеро ки ин навъи 

диалектизмҳо забони асарро доғдор месозанд. С. Айнӣ ба ин масъала 
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мaxcyс аҳамият дода, навишта буд, ки «Дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ монанди 

«ибӣ»-и бухороиён (бухорогиён не!) калимаҳое ҳастанд, ки қобилияти 

умумӣ шудан надоранд ва ин гуна калимаҳоро танҳо дар порчаҳои ҳаҷвӣ 

кор фармудан мумкин аст» [7, с. 235]. 

Солҳои сиюми асри XX нисбат ба забони меъёрии русӣ ҳамин гуна 

беэҳтиётӣ pyx дод. Адибон вожаҳои вулгарӣ, бесифат ва нодаркорро аз 

лаҳҷаҳо зиёд рўйи кор оварданд. Ин ҳодиса аҳли зиёро ба ташвиш овард. 

Аз ин сабаб А. М. Горкий қайд карда буд, ки «Мубориза алайҳи 

тозагиву полудагии забон, дақиқии маънӣ, тезиву бурроии он – мубориза 

барои силоҳи фарҳанг аст. Ин силоҳ ҳар қадар тез бошад, ҳар қадар 

нишонрас бошад, ҳамон қадар ғолибият ба даст овардан мумкин 

мегардад» [19, с. 51]. Ин ақида дуруст аст ва забони адабӣ, ки меъёрҳои 

он аз ҷониби аҳли илму адаб кор карда мешаванд, оинаи пурҷилоро 

мемонад, ки дар он симои ҳар як миллат вобаста ба рушди таърихии 

фарҳангу маънавиёти ӯ инъикос меёбад. Барои он ки ҳамин оина тоза 

бимонад, лозим аст, ки дар мавриди истеъмоли диалектизмҳо адибон ду 

омилро таҳти назар қарор диҳанд: а) муодили мувофиқу муносиб 

надоштани диалектизмҳо дар забони адабӣ; б) дар рў ба рў ба муодилҳои 

адабии худ услубан болотар қарор доштани диалектизмҳо. Аз ин ду омил 

яке асосиву дигаре дуюмдараҷа нест: ҳар ду ҳам дар асарҳои бадеӣ 

ҷойгаҳи худро доранд. Танҳо ҳаминро мебояд афзуд, ки омили якум  бар 

диалектизмҳои этнографӣ такя мезанад, зеро ин навъи вожаҳо аксаран 

дар забони адабӣ синоним надоранд. Омили дуюм дар асоси аҳдофи 

муйяни услубӣ ба кор андохтани диалектизмҳоро тақозо месозад. Тибқи 

ин талабот диалектизмҳо дар забони адабӣ муродиф дошта бошанд ҳам, 

ҳамон диалектизмеро бояд ба кор бурд, ки дар ифодаи ҳадафҳои адиб аз 

муодили адабии худ боло истад. 

Воқеан, кўтоҳ, мўҷазу нишонгир ва воқеӣ рўйи коғаз овардани 

мақсади адиб зарурати коргирӣ аз диалектизмҳоро пеш меорад. Агар 

ҳамин ҳодисот тавассути муодилҳои адабӣ ифода карда шаванд, 
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ҳақиқати тасвир, образнокӣ, бадеият, нозукиҳои услубии нутқ аз миён 

мераванд. Ба ин маънӣ Н. Г. Чернишевский чунин менигорад: «Бадеияти 

асар аз он иборат аст, ки дар он ҳар як воҳиди луғавӣ на танҳо дар ҷойи 

худ ба кор рафта бошад, балки барои истифодаи ҳар кадоми онҳо 

зарурате низ пеш омада бошад» [100, с. 452].  

1. 4. 3. Эҷодкорона истифода кардани диалектизмҳо. Диалектизмҳо 

сарчашмаҳои гуногуни пайдоиш доранд, ки яке аз онҳо забони адабиёти 

классикист. Маълум аст, ки забони адабии муосири тоҷик давоми ҳамон 

забони адабиёти классикии форсӣ-тоҷикист, ки дар тӯли таърих 

тағйироти зиёдеро аз cap гузаронид. Ин тағйирот ҳам дар зуҳуроти 

вожаҳои нодир ва ҳам дар берун мондани иддае аз воҳидҳои луғавӣ аз 

истеъмоли умум ба назар мерасад. Лаҳҷаҳои маҳаллӣ он унсурҳоеро, ки 

аз истифодаи омма берун меафтанд, ба ихтиёри худ дароварда, аз ин 

ҳисоб фонди луғавиашонро мукаммал месозанд. Дар мавриди дигар, 

баръакс, агар зарурат пеш ояд, лаҳҷаҳо маводи лозимии худро ба 

ихтиёри забони адабӣ вомегузоранд. Ин як навъ «додугирифт»-и 

мутақобилаест миёни забони адабиву лаҳҷаҳои маҳаллӣ. Натиҷаи ҳамин 

робитаи доимист, ки ҳоло як қабати диалектизмҳои лаҳҷаҳои тоҷикӣ аз 

унсурҳои забони адабиёти классикӣ иборат мебошад. С. Айнӣ аҳамияти 

ин навъи воҳидҳои луғавиро дар такомули забони адабӣ ба инобат 

гирифта, ба «классикона» будан ва архаизм набудани онњо ишора карда 

буд [ниг. ба с. 7]. 

Воқеан, як қисми диалектизмҳое, ки бозмонда аз забони адабиёти 

классикианд, дар лаҳҷаҳо бе табодули шаклу маънӣ боқӣ мондаанд. Аз 

қабили сук (хоракҳои сўзанмонанди хўшаи ҷаву гандум), торак (фарқи 

cap), ованг (ресмоне, ки бо он мева меовезанд) ва ғайра. Аммо, чунон ки 

маълум аст, калимаҳо баробари маҳдуд мондан дар нутқи аҳолии 

мавзеъҳои алоҳида зимни қоидаҳои марбут ба лаҳҷаи ҳамон мардум ҳазм 

мегарданд. Ин аст, ки дар баъзе аз диалектизмҳои навъи мазкур 

тағйироти овозӣ, дар қисми дигар тағйироти маънӣ ва дар гурўҳи сеюму 
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чорум ҳам ину ҳам онро метавонем ба мушоҳида бигирем. Ҳоло 

диалектизимҳои търънҷидан (чизеро бо банд сахт печонда бастан), 

ҷавғут (парешон, дарида, пора-пора), хамба (ғалладони аз гил 

сохташуда)-ро аз лаҳҷаҳои ҷанубӣ намуна мегирем, ки дар адабиёти 

классикӣ ба гунаи танҷидан, ҷағбут, хунба истифода шудаанд [124, с. 325, 

377, 505]. Албатта, истифодаи шакли лаҳҷавии онҳо дар адабиёти бадеӣ 

барои дарки муҳтавои ашё имконият намедиҳад. Аз ин сабаб зарурати 

ёфтани сурати бунёдии онҳо пеш меояд, ки ин ба сатҳи забоншиносӣ ва 

қобилияти эҷодии адиб вобаста аст. Дар воқеъ, адибони забондон 

эҷодкорӣ мекунанд ва унсурҳои шаклан тағйирёфтаи лаҳҷавиро дар 

муқоиса бо фарҳангҳо ба кор меандозанд, зеро хуб медонанд, ки баъзе аз 

диалектизмҳо дар қиёс бо муодилҳои адабии худ фаҳмотаранд, аз лиҳози 

бадеияту образнокӣ дар пояи баланд қарор доранд ва метавонанд 

ғановати забони адабиро афзун созанд. «Калимаҳои маҳаллӣ ҳамон вақт 

ғановати забони меъёриро таъмин сохта метавонанд, ки пурмаъниву 

хушоҳанг ва фаҳмову гўшнавоз бошанд» [66, с. 98]. Ҳамин гуна 

эҷодкориро мо дар эҷодиёти А. Самад, Гулрухсор, Сорбон, Ҷонибек ва 

дигарон метавонем бубинем. Масалан, воҳидҳои луғавии катбону ва 

катхудо, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ пасмондаи забони адабиёти 

классикианд, дар шакли кайбону ва каҳхъдо истеъмол меёбанд. Аммо 

Гулрухсор ба дастури С. Айнӣ, ки «... дар баъзе маҳалҳо баъзе калимаҳои 

хуби тоҷикӣ бо шакли вайрон кор фармуда мешаванд ва вазифаи 

нависанда он гуна калимаҳоро гирифта рост ва дуруст карда кор 

фармудан аст»-гуфта буд [6, с. 38], такя карда, дар достони «Мотами 

сафед» ҳар дуи онро дар сухани персонажҳо дар шакли аслиашон ба кор 

бурдааст. Бо ин роҳ шоира мехоҳад, ки ин диалектизмҳоро ба меъёрҳои 

забони адабии тоҷик мувофиқ сохта, ба онҳо умри дубора бубахшад: 

…Аз қаҳ – қаҳи кадбонувон 

Оташ фурӯзонтар бишуд …  

(«М.С.» с. 38) 
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 Ҳамин тарзи истифодаи диалектизмҳоро дар асарҳои Ф. 

Муҳаммадиев «Одамони куҳна», «Дар он дунё» ва «Палатаи кунҷакӣ» 

низ дидан мумкин аст. Ин нависанда калимаҳои ҷова (кўзаи об ё шароб), 

сарторик (умедвор, ҳомила) ва дабанг (лаванд, танбал)-ро, ки дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ шакли чова, саторик ва даванг доранд, дар сурати 

аслиашон ба кор бурдааст, ки ин аз эҷодкориҳои адиб дар асарҳои 

бадеист: 

 Дар паҳлуи ӯ ҷоваи калони карасин меистод («О. К.» с. 27). 

Чи тавре ки гуфта шуд, иддае аз унсурҳои бо ном «классикӣ» аз 

сабаби маҳдуд мондани худ дар ин ё он лаҳҷа ба табодулоти маънӣ низ 

гирифтор гардидаанд, ҳарчанд ки аз нигоҳи фонетикӣ онҳо бетағйир 

мондаанд. Ин табиист, зеро «Ҳар як калима дар баробари тараққиёти 

ҷамъият ва аз як давра ба дигар давра гузаштани он мумкин аст дар 

баробари тағйир надидани шакли худ мундариҷа ва маънии хоси 

дигареро дар бар кунад» [54, с. 18-19]. Барои мисол диалектизмҳои 

ганҷур ва хашукро аз лаҳҷаҳои ҷанубӣ намуна меорем. Вожаи ганҷур дар 

ҷилди якуми «ФЗТ» дар мафҳуми «хазинадор» ва хашук ба маънии 

«ҳаромзода, фарзанди ҳаромӣ» оварда шудаанд [123, с. 253; 124, с.473]. 

Лекин дар лаҳҷаҳои мазкур ганҷур маънии «анбор, хона барои захираи 

маводи ғизоӣ» ва хашук маънии «ғафсии рон, байни ду пой»-ро доранд. 

Дигар ин ки убур карда натавонистани баъзе вожаҳо аз як ҳавзаи 

ҷуғрофӣ ба дигаре, нa танҳо аз ҷиҳати шакл ё маъно, балки аз ҳар ду 

ҷиҳат тағйир меёбанд. Масалан, диалектизмҳои этнографии бодела ва 

лънгӣ аз ҳамон қабиланд. Вожаи бодела дар ибтидо шакли потила ва 

маънии «деги калони мисӣ»-ро дошт [123, с. 88], аммо дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ ба гунаи бодела дар ифодаи «як навъи хурмаи сафолӣ» ба кор 

меравад. Диалектизми лънгӣ бошад, дар адабиёти классикӣ дар шакли 

лунг ба маънии «порчаи махсус, ки дар ҳаммом аз миён то зону 

мебанданд» корбаст шудааст [123, с. 609], лекин дар лаҳҷаҳои мазкур 

алҳол ба сурати лънгӣ ба маънии «миёнбанд» истеъмол меёбад. Агар дар 



58 

ин ё он асари бадеӣ зарурати истифодаи ин диалектизмҳо пеш ояд, адиб 

вазифадор аст, ки шаклу маънии воқеии онҳоро ёфта, ба кор андозад. 

1. 4. 4. Ҳадди истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ. 

Истифодаи диалектизмҳо дар осори адибон бояд дар доираи эътидол 

сурат гирад. Агар ҳамин ҳад риоя нагардад, асарҳои бадеӣ ҷиҳати 

эстетикӣ ва аҳамияти худро дар бобати бедор намудани ҳаваси 

забономўзии хонандагон аз даст медиҳанд, зеро «Асари бадеӣ намуна ё 

ҳуҷҷате аз лаҳҷаҳои ягон вилоят, ё жаргонгунаҳои иҷтимоӣ нест» [13, с. 

218], балки вай фарогири меъёрҳои забони адабист ва вазифаи нахустини 

он тарбияи завқи бадеӣ ва забономўзии хонанда мебошад. 

Аҳли қалам дар асарҳои бадеӣ аз диалектизмҳо дар ду маврид кор 

мегиранд: а) дар сухани тасвирии худ; б) дар нутқи персонажҳо. Дар 

сухани тасвирӣ истифодаи ин навъи воҳидҳои луғавӣ чандон маъмул 

нест, зеро нутқи қаламкаш бояд намунаи олии сухани бадеӣ бошад ва бо 

меъёрҳои забони адабӣ созгор афтад. Бо вуҷуди ин, адибон аз рўйи 

эҳтиёҷ дар сухани тасвирии хеш ҷо-ҷо аз диалектизмҳо истифода 

мебаранд, чунки диалектизмҳо метавонанд вазифаҳои ғоявию бадеӣ ва 

услубиро иҷро созанд. Вобаста ба ҳамин ҳуқуқ пайдо мекунанд, ки дар 

тасвироти адибон гоҳ-гоҳ ба кор раванд. Ин, албатта, ба талаботи ғояи 

асар ва мароми эҷодии худи адиб ҳам вобастагӣ дорад. Аммо истифодаи 

диалектизмҳо дар нутқи персонажҳо ҳодисаи маъмул аст, зеро 

характеристикаи нутқи персонажҳое, ки таълими устод надидаанд, 

зарурат пеш меорад, ки адибон аз калимаҳои лаҳҷавӣ кор гиранд. 

Масалан, Б. Раҳимзода дар достони «Қ.Н.» дар чор мисраъ аз ду калимаи 

лаҳҷавӣ ва як омиёна истифода намудааст, ки яке аз онҳо дар сухани 

тасвирии худи адиб ва дутои дигар дар нутқи персонаж рўйи кор 

омадаанд. Шоир дар сухани тасвириаш аз вожаи омиёнаи ҳаросон, ки 

маънои «тарсону ларзон»-ро дорад ва дар мавриди характеристикаи 

нутқи персонаж аз диалектизмҳои лексикии унтухин ва мамоннат дар 

сухани ясовулбошӣ кор гирифтааст. Аз инҳо унтухин шакли ба тахфиф 
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дучоршудаи ишораҷонишини он тавр, он хел буда, аз ҷониби аҳли тањќиќ 

чун моли лаҳҷаҳои Бухоро шинохта шудааст. Мураттибони «ЛМЛБ» низ 

онро ба ҳамон маънӣ зикр кардаанд [117, с. 219]. Диалектизми мамоннат 

бошад, муодили лаҳҷавии вожаи мамонияти адабист, ки ин ҳам дар 

лаҳҷаҳои Бухоро ҳамин гуна шакли фонетикӣ пайдо намудааст. Аммо 

шоир диалектизми унтухинро на ба маънии ишораҷонишин, балки бо 

исми ҳурмат дар қолаби ибораи изофӣ ҷо дода, ба маънии «қасам ба 

номи худо, савганд ба рўҳи пок» ба кор бурдааст: 

Ясовулбошии ҳаросон гуфт: 

 «Аз Бухоро ҷавоби дигар нест. 

Ҳурмати «унтухин», ки ҳайронам, 

Сабаби ин мамоннат дар чист ?»  

(с. 87)  

Зимни истифода аз воҳиди луғавии ҳаросон Б. Раҳимзода ҳолати 

пур аз таҳлукаи персонажи манфии достон (ясовулбошӣ)-ро ба тасвир 

гирифта бошад, бо истифода аз диалектизмҳои унтухин ва мамоннат ҳам 

сухани ясовулбоширо ҳаҷв кардааст ва ҳам намояндаи лаҳчаи Бухоро 

будани ўро таъкид кардааст.  

Ба ба ҳар ҳол, шоиру нависандагон бояд дар истеъмоли унсурҳои 

лаҳҷавӣ як эътидоли муайянро риоя намуда, ба зиёдаравӣ роҳ надиҳанд. 

А. М. Горкий дар вақташ ба як қисм адибони рус, ки дар истифодаи 

воҳидҳои лаҳҷавӣ рағбат доштаанд, эрод гирифта, навишта буд: «Чунин 

далел овардан, ки дар музофоти мо ин тавр сухан мекунанд, дуруст нест, 

зеро китобҳо барои хонандаи як музофот ё вилоят навишта намешаванд» 

[21, с. 710]. 

1. 5. Тарзҳои истифодаи диалектизмҳо ва шарҳу баёни онҳо. Дар 

мавриди аз эътидол беш кор фармудани диалектизмҳо мазмуну 

мундариҷаи асар ба хонанда ноаён мемонад. А. М. Горкий мегўяд, ки 

«Рағбати зиёд ба провинтсионализмҳо, ба воҳидҳои маҳаллии нутқ 

равшании тасвирро халалдор мекунад…» [20, с. 58-588]. Барои он ки 
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ҳамин гуна ҳолат ба амал наояд, адибон кўшиш мекунанд, ки дар 

баробари истифода аз диалектизмҳо хонандаи худро аз дарки маънӣ 

бебаҳра нагузоранд. Ба ин хотир, саъй менамоянд, ки дар асарҳояшон 

маънии унсурҳои лаҳҷавӣ ба хонандагон дастрас бошад. 

Пеш аз ҳама, шоир ё нависандаи тавонманд коре мекунад, ки дар 

таълифоти хеш аз диалектизмҳо кам истифода барад. Ин эҳтиёткорӣ 

имкон медиҳад, ки, аз як тараф, муддаои адиб ва, аз тарафи дигар, 

мазмуну мундариҷаи асари ў ба хонанда маълум бошад. Вале, агар 

истеъмоли онҳо дар асар воҷиб гардад, адибро лозим аст, ки 

диалектизмҳоро дар иртибот бо вожаҳои меъёрӣ ба кор андозад ва чунон 

устокорона ин амалро анҷом бубахшад, ки маънии онҳо аз рафти сухан 

ва тасвири ҳодисаҳо ба хонанда равшан гардад. К. Паустовский 

менависад: «Барои он ки унсурҳои лаҳҷавӣ ба фаҳми хонанда мувофиқ 

бошанд, шарҳу тафсир ва қайдҳои зиёдатӣ зарурат надоранд, танҳо ин 

вожаҳоро бо калимаҳои ҳамнишин тавъам ҷо додан лозим аст, то ки бе 

маънидоди муаллиф ё муҳаррир муҳтавои онҳо ба хонанда маълум 

гардад» [66, с. 98].  

Дар кор фармудани диалектизмҳо адибон одатан ба лаҳҷаи зодгоҳи 

худ ва лаҳҷаҳои мавзеи зисти персонажҳо такя мекунанд. Аз ин сабаб 

диалектизмҳое, ки аз тангнои як ё ду-се лаҳҷаву шева берун баромада 

наметавонанд, ба шарҳу эзоҳ ниёз пайдо менамоянд. Маънидоди 

диалектизмҳо, пеш аз ҳама, аз хусусиятҳои услубии асари бадеӣ ва сабки 

баёни адиб берун меояд. Дар ин маврид қаламкаш вобаста ба маҳорати 

эҷодии хеш метавонад аз чанд тарзи маънидоди диалектизмҳо истифода 

намояд: 

1. 5. 1. Тарзи якум. Дар тарзи якум адиб аз чунин диалектизмҳо 

истифода менамояд, ки онҳо ба тафсилот ниёзманд нестанд. Инҳо 

диалектизмҳое мебошанд, ки доираи истеъмолашон васеъ буда, аз ҳудуди 

чандин лаҳҷаи ҳамгурўҳ ва шева берун баромада, бо калимаҳои адабӣ 

қаробат пайдо мекунанд ва дар иртибот бо унсурҳои меъёрӣ маънии онҳоро 
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дарк кардани хонанда аз имкон берун нест. Масалан, бандакҷонишини 

шахсӣ-соҳибии -аш (шахси сеюми танҳо) дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба гунаи -еш 

ва дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шакли -ш ба кор меравад. Б. Раҳимзода зимни 

ҳамин ҳодиса дар достони «Э.С.» («Қ.К.») онро бо вожаи сафо дар шакли -ш 

(сафош) ва дар шеъри ҳаҷвии «Т.К.» (ҳамин маҷмуа) бо вожаи омиёнаи оча 

дар шакли овозии -еш кор фармудааст, ки дар мавриди аввал ин шояд ба 

хотири вазну қофия низ бошад, чунки диалектизмҳо дар бобати таъмини 

вазну қофияи шеър ба шоирон кумак мерасонанд. Вале дар мавриди дуюм 

вай ба ҷиҳати услубии сухан – мазаммат намудани нутқи персонажи беору 

номус, ки ҳамаи кори саҳроро ба дўши оилааш бор карда, худ аз маҳсули 

меҳнати ў роҳат мебинад, ба кор рафтааст: 

Аз ҳунари мўъҷизи ҳайкалтарош,  

К - аз дили устод бихезад сафош. 

(с. 58) 

Очеш, тамоми пахтаи саҳро аз они ту, 

Ҳармоҳа музди кори ту танҳо аз они ман.  

(с. 207)  

Мисли ҳамин Б. Раҳимзода дар шеъри ҳазломези «Б.Т.» (бахшида 

ба шастсолагии М. Аминзода) аз ҳиссачаи саволии -мӣ ва дар шеъри 

ҳаҷвии «В.» (ҳар ду аз маҷмуаи «Қ.К.») аз қоидаи чун пасоянд кор 

фармудани пешоянди ба, ки ҳар ду ҳам аз лаҳҷаҳои шимолӣ мебошанд, 

кор гирифтааст. Дар ду мисраи шеъри якум шоир бо истифода аз 

ҳиссачаи -мӣ домани шўхиро бо услуби хандаомез ба дарозо кашида 

бошад, дар ду мисраи шеъри дуюм зимни ба кор андохтани пешоянди ба 

чун дар иртибот бо услуби ҳаҷв аз ин тарзи гуфтори лаҳҷавӣ истифода 

бурдааст. Ҳар ду ҳам дар сухани тасвирии худи муаллиф корбаст 

гардидаанд: 

Туппа - тӯғрӣ ба сад дарорем-мӣ ?  

Ё каме фикр карданам даркор? 

(с. 203) 
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Дар сари минбар барояд қўша-қўша ваъдаҳо, 

Дил-ба зад, аз ростӣ, ин ҷуфту тоқи ваъдабоз. 

(с. 206) 

1. 5. 2. Тарзи дуюм. Дар тарзи дуюм диалектизмҳо дар худи матн 

тавассути таркибу ибораҳои ҳамафаҳм маънидод карда мешавад. Ин ҷо 

чунин шаклҳои шарҳу тавзеҳ ба мушоҳида мерасанд: 

а) диалектизмҳо бо калима, ё таркибу ибораҳои ба хонанда маълум 

маънидод карда мешаванд. Ин тарзи маънидод асосан дар асарҳои С. 

Айнӣ ба назар мерасад. Масалан, дар повести «Марги судхўр» (1961) ӯ як 

ҷо диалектизми искит ва ҷойи дигар барои маънидоди он муодили 

адабиашро ба кор андохтааст: 

Раҳими Қанд ғур - ғуркунон «искит, мурданӣ» гўён ўро дашном дод. 

– Ин кист – гуфта ман аз Раҳими Қанд пурсидам... 

–…Як хасиси чирки дандонхўр - гуфт Раҳим дар ҷавоб («М.С.» с, 

35). 

Дар ҳамин гуна мавридҳо гоҳо адибон маънидоди диалектизмҳоро 

на дар ҷумлаҳои баъдӣ, балки дар дохили ҳамон як ҷумла ба роҳ 

мемонанд. Ин тарзи коргирӣ боз ҳам ҷолибтар аст, зеро хонанда ба ин 

восита аз таъсири хастагие, ки аз ваҷҳи нафаҳмидани он ба сараш бор 

шуда буд, тез мебарояд: 

Меҳрмоҳ,… «дағеҷ» гуфта зани додаршӯйи худро ҷеғ зад («Д.» с.42). 

Дар ҷумлаи боло диалектизми дағеҷ тавассути ибораи зани 

додаршӯй аз тарафи худи адиб тавзеҳ дода шудааст.  

 б) Диалектизмҳо тавассути муодили адабиашон дар шакли 

баёнияи беизофӣ шарҳ дода мешаванд. Масалан, дар романи «Ғуломон» 

(1960) С. Айнӣ маънии вожаи поякиро, ки танҳо ба мардуми чилимкаш 

маълум буд, бо калимаи умумитоҷикии чилимандоз, диалектизми бигизро 

бо вожаи оммафаҳми дарафш, Ҷ. Икромӣ дар романи «Шодӣ» (1954) 

диалектизми завчиро бо воҳиди луғавии хостгор, ки ба ҳама маълум аст, 

дар шакли баёнияи беизофӣ эзоҳ додаанд: 



63 

...акнун ҷавони поякӣ-чилимандоз ҳам ба ишора ва фармони пирамард 

мунтазир нашуда…(«Ғ.» с. 15). 

Ҳатто бо забони Раҳимдоди ҳафтсола…Абдураҳмон сардор бигиз-

дарафш халонид...(«Ғ.» с. 43). 

Албатта, ба духтари ба қадрасида ҳар кас завчӣ-хостгор 

мефиристад... («Ш.» с. 85). 

в) Адибон гоҳо диалектизмҳоро дар поварақ маънидод мекунанд. 

Ба ин тарзи кор С. Айнӣ асос гузошт, ки минбаъд дигар қаламкашон ба ў 

пайравӣ намуданд. Масалан, устод дар романи «Ғуломон» (1960) дар 

тасвироти худ ҳаштак(мӯрии ошхона)-ро дар нутқи персонаж кор 

фармуда, мебинад, ки маънояш на ба ҳама маълум аст, дарҳол онро дар 

поварақ эзоҳ медиҳад: 

Хор шитирос зада месўхт, шуълаи дудолуди он то ба ҳаштаки 

ошхона мерасид («Ғ.» с. 71). 

Диалектизмҳо дар ифодаи номҳои ҷуғрофӣ низ меоянд. Дар ин 

маврид ҳам адибон онҳоро дар поварақ маънидод мекунанд. Масалан, 

дар достони «Қ.Н.» Б. Раҳимзода Мунданӯл (номи кӯҳро), ки аз 

диалектизмҳои мунда (муҳташам, лунда, сербар) ва нӯл (баландӣ, теға, 

қулла) таркиб баста, марбут ба лаҳҷаи Рашт аст, дар поварақ шарҳ 

додааст: 

Байрақи орзую матлаби халқ, 

Дар сари Мунданўл боло шуд. 

(с. 91) 

1. 5. 3. Тарзи сеюм. Дар тарзи сеюм диалектизмҳо дар нохунак ё 

қавсайн гирифта мешаванд. Аҳли қалам дар мавриди ба тасвир 

гирифтани ҳодисаву воқеаҳои мухталиф дар асарҳои бадеӣ гоҳо беихтиёр 

(тасоддуфан) ва гоҳо дониста (қасдан) аз унсурҳои лаҳҷавӣ истифода 

мекунанд. Ҳодисаи якум ҳангоме рўй медиҳад, ки адиб ба тасвири 

манзараҳои табиат, тарзи зист ва рўзгордорони персонажҳо саргарм 

шуда, дар сухани тасвирии худаш ба кор рафтани диалектизмҳоро пай 
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намебарад. Ҳодисаи дуюм аз рўйи мақсад сурат мегирад. Аз ин сабаб 

адибон зарурати истифодаи диалектизмҳоро пешакӣ дарк мекунанд ва 

роҳҳои ҷудо намудани онҳоро аз вожаҳои меъёрӣ ҷуста, илоҷи воқеаро 

дар истифодаи нохунак ё қавсайн мебинанд: 

а) Истифода аз нохунак. Ба хотири фарқ гузоштан миёни 

диалектизмҳо аз вожаҳои меъёрӣ ва таъкид намудани зарурияти 

истифодаи онҳо дар тасвир адибон нохунакро ба кор мебаранд. Ин тарзи 

коргириро низ С. Айнӣ эҷод кард. Б. Раҳимзода дар достони «Қ.Н.» 

ҳангоми истифодаи диалектизмҳои ибӣ, унтухин, аз шумо шавад аз 

нохунак кор гирифта, ба ин восита моли лаҳҷа будани ин калимаҳо ва 

намояндаи лаҳҷаҳои гуногун будани персонажҳоро таъкид месозад.  

Мир гуфто: «ибӣ-ибӣ» мурдем , 

Ку Бадахшӣ, куҷост Абдуллоҳ... 

(с. 88) 

б) Истифода аз қавсайн. Гоҳо барои равшан сохтани маънии дигар 

калимаҳо диалектизмҳо дар қавсайн ба кор бурда мешаванд. Ин усул дар 

мавриде истифода мегардад, ки адиб ба оммафаҳм будани маънии 

муодили якум шубҳа дошта бошад. Намунаи инро дар романи 

«Ғуломон»-и С. Айнӣ метавонем бубинем: 

Яке аз фаррошоне, ки дар ин ҷо барои бахшиш(олуқ)-гирӣ гирд омада 

буданд, кулоҳро аз сари он шахс гирифта… (с. 60). 

Чи тавре ки маълум аст, вожаи бахшиш дар забони тоҷикӣ дар 

ифодаи ду-се маънӣ ба кор меравад, ки яке аз маъниҳои он «инъом, 

туҳфа, ҳадя» мебошад. Ин ҷо шояд нависанда аз маълум будани ин 

маънии калима ба аҳолии Бухорову Самарқанд шубҳа дошта бошад, ки 

бар эзоҳи он дар тасвироти худ муодили лаҳҷавии олуқро, ки туркист, 

дар дохили қавс овардааст. 

Бояд қайд кард, ки дар асарҳои бадеӣ на танҳо диалектизмҳо, 

балки маънии онҳо низ дар қавс зикр меёбад. С. Улуғзода дар романи 
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«Восеъ» диалектизмҳои ўрда ва порикобро, ки якумӣ ба лаҳҷаҳои 

шимоливу дуюмӣ ба лаҳҷаҳои ҷанубӣ мансуб аст, бо ҳамин усул 

маънидод кардааст: 

Восеъ ҳамон дам ба тарафи ўрда (қалъа) шитофт (с. 97); Саркардаи 

шуҷоатманди Остонақул – қушбегӣ аз зин чаппа шуда порикоб (пояш дар рикоби 

асп дармонд) гашт (с. 286). 

1. 5. 4. Тарзи чорум. Тарзи чорум чунин аст, ки иддае аз диалектизмҳо дар 

поварақ ва баъзеи дигар дар бахши «Эзоҳот»-и асар маънидод карда 

мешаванд. Ин ҷо мақсади муаллиф ҷудо намудани диалектизмҳо аз вожаҳои 

меъёрии забон ва ҷалб сохтани таваҷҷуҳи хонанда ба муҳтавои онҳост. Аммо 

чун мебинад, ки поварақ ғунҷойиши васеъ надорад, баъзе аз онҳоро дар охири 

китоб эзоҳ медиҳад. Масалан, дар романи «Ғуломон» С. Айнӣ диалектизми 

кокула (пўчоқи ғўза)-ро дар поварақ, вале диалектизмҳои ялама (даҳоняла) ва 

чуғулӣ (фитнагарӣ, хабаркашӣ)-ро дар бахши «Эзоҳот» маънидод кардааст: 

Некқадам, кокулаҳоро рўфта пеши танўр бар (с. 99); Даҳонатро ғун дор, 

ялама – гуфт ў ба деҳқон...(с. 64); Чаро ин гуна бадкирдорӣ ва чуғулӣ 

мекунад...(с. 156). 

Ба ин тариқ, диалектизмҳо дар асоси маводи лаҳҷаҳои маҳаллӣ сар зада, 

навъҳои гуногун пайдо мекунанд, ки зуҳуроти навъҳои гуногуни онҳо ба 

хусусиятҳои фонетикиву лексикӣ, калимасозӣ ва морфологиву синтаксисии 

худи лаҳҷаҳо алоқамандӣ дорад. Диалектизмҳо чун категорияи услубӣ зимни 

фардӣ намудани нутқи персонажҳо, таъмини хусусиятҳои маҳаллии нутқ, 

ҷиҳатҳои эстетикӣ ва экспрессивию эҳсосотии сухан дар асарҳои бадеӣ 

мавриди истифода қарор мегиранд. Истифодаи онҳо дар асоси қонуну 

қоидаҳои роиҷ, ки аз мувофиқати диалектизмҳо ба фаҳми хонанда, ба 

ҷиҳатҳои услубии нутқ, эҷодкории адиб, риояи ҳадду ҳудуд, роҳҳои истифода 

ва шарҳу баёни онҳо аз ҷониби адибон иборатанд, давом меёбад. 
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БОБИ 2. ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКИИ ХОССА ДАР 

АСАРҲОИ БОҚӢ РАҲИМЗОДА 

Забони осори Б. Раҳимзода вобаста ба камолоти маънавии шоир 

давра ба давра такомул ёфтааст. Такомулоти забони ў дар рангорангӣ, 

содагӣ, равониву дилчаспӣ, ба дарку фаҳми хонанда мувофиқ будани он 

ба мушоҳида мерасад. Ин аз он ҷо сар мезанад, ки адиб назокату 

нафосати забони модарии хешро хуб медонад ва аз сарвати фаровони он 

моҳирона гулчинӣ карда метавонад. Ана ҳамин қобилият буд, ки 

халқияти забони асарҳояш батадриҷ боло рафт ва хонандаи зиёд пайдо 

кард. 

Бояд қайд кард, ки маҳорати суханшиносии ҳар як қаламкаш дар 

шинохта тавонистани воҳидҳои лафзӣ аз ҷониби ў ва бо тақозои услуб 

дар ҷойи худ ба кор андохта тавонистани онҳо ба назар мерасад. 

Мутолиаи осори Б. Раҳимзода собит месозад, ки ў ҳамин гуна истеъдод 

дорад. Мавзуи осори ўро меҳри ватан, муҳаббат ба меҳнат ва шукуфоии 

ҳаёти мардуми тоҷик ташкил медиҳанд, ки ана ҳамин мавзуъҳо дар 

қатори вожаҳои муътадили забон зарурати истифодаи диалектизмҳоро 

пеш меорад. Калимаҳои лаҳҷавӣ, ки дар онҳо тобишҳои эҳсосотиву 

экспрессивӣ зиёданд, мароми эҷодии шоирро на танҳо муайян мекунанд, 

балки ба он қувваи тоза мебахшанд, ҷиҳати муассирии нутқро афзоиш 

медиҳанд, дар таълифоти ў ҷо-ҷо ба кор рафтаанд. Б. Раҳимзода дар 

истифодаи диалектизмҳо ҳамеша тааммул мепазирад ва ҷою мавриди 

короии онҳоро дар мадди назар қарор медиҳад. Истифодаи 

эҳтиёткоронаи шоир аз ин навъи васоити тасвир аз он дарак медиҳад, ки 

ў нисбат ба тамоми сарвати забони тоҷикӣ, қатъи назар аз доираи 

интишор, эҳтиром дорад ва чун ҳомӣ тамоми дороии онро мехоҳад 

барои насли баъдии тоҷик ба ёдгор гузорад. Диалектизмҳое, ки дар 

эҷодиёти Б. Раҳимзода ба кор рафтаанд, аксаран дорои хусусияти 

лексикӣ мебошанд. Аз ин сабаб дар ин боб сухан сари диалектизмҳои 

лексикии хосса ба миён оварда мешавад. 
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Н. М. Шанский диалектизмҳои лексикиро ба панҷ навъ ҷудо 

месозад, ки се навъи онҳо диалектизмҳои лексикии хосса, маъноӣ ва 

этнографӣ номгузорӣ шудаанд [103, с. 118]. Баъдтар М. И. Фомина 

гуфтааст, ки «Диалектизмҳои лексикӣ дар маҷмуъ якхела буда 

наметавонанд, онҳо ба гурўҳҳои диалектизмҳои лексикии хосса, лексикӣ-

маъноӣ ва этнографӣ ҷудо мешаванд» [90, с. 172].  

Диалектизмҳои лексикии хосса миёни дигар навъҳои 

диалектизмҳои лексикӣ мақоми махсус доранд. Н. М. Шанский ба ин 

гурўҳ чунин воҳидҳои луғавиро нисбат медиҳад, ки дар забони адабӣ 

роиҷ нестанд ва ашёе, ки онҳо номбар мекунанд, дар забони меъёрӣ 

тавассути муодилҳои дигар ифода меёбанд [103, с. 118]. Аз ин пештар бо 

ҳамин маънӣ И. А. Оссоветский навишта буд, ки «диалектизмҳои 

лексикии хосса вожаҳое мебошанд, ки ашёи ифоданамудаи онҳо дар 

забони адабӣ бо синонимҳои гуногун номбар карда мешаванд ва ё он 

ашё дар забони адабӣ умуман бо ягон калима ифода намеёбад» [62, с. 

360]. Х. Ҳусейнов диалектизмҳои лексикиро ба се гурўҳ ҷудо карда, ба 

гурўҳи якум «диалектизмҳои лексикии ҳудуди истеъмолашон танг» ном 

гузошт [97. 65]. Ин ҷо муҳаққиқ истилоҳи «диалектизмҳои лексикии 

хосса»-ро истифода накардааст, аммо аз хулосаҳои ў бармеояд, ки зимни 

мафҳуми ибораи «диалектизмҳои лексикии ҳудуди истеъмолашон танг» 

ҳамин навъи диалектизмҳои лексикиро дар назар дорад. 

Диалектизмҳои лексикии хосса аз нигоҳи интишор метавонанд 

маҳдудистеъмол ё фарохистеъмол бошанд ва аз ҳисоби вожаҳои тоҷикӣ 

ва ҳам иқтибосӣ ба вуҷуд биёянд. Ҳатто онҳо аз ҳисоби вожаҳои забони 

адабиёти классикӣ, ки дар забони меъёрӣ роиҷ нестанд, ба амал омада 

метавонад. 

Дар асарҳои Б. Раҳимзода диалектизмҳои лексикии хосса кам 

истифода шудаанд, ки онҳо дорои тобишҳои гуногуни маъноиву услубӣ 

мебошанд. Сабаби кам ба кор рафтани ин навъи диалектизмҳо дар 

таълифоти шоир, ба назари мо, дар он аст, ки онҳо дар бобати бо 
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шаклҳои гуногун ифода намудани мақсад дар асар имконияти хуб 

фароҳам оварда тавонанд ҳам, азбаски дар забони меъёрӣ муродифҳои 

дигар доранд, дар услуби бадеӣ зиёд ба кор андохтани онҳо зарурат 

пайдо намекунанд. Инро Б. Раҳимзода дарк карда, кўшиш ба харҷ 

додааст, ки аз ин навъи диалектизмҳо камтар кор гирад. 

Диалектизмҳои лексикии хосса дар эҷодиёти Б. Раҳимзода аз 

нигоҳи доираи истеъмол як хел нестанд. Аз ин сабаб онҳоро ба ду гурўҳ 

тасниф менамоем: 

2. 1. Диалектизмҳои лексикии хоссаи фарохистеъмол 

 Диалектизмҳои лексикӣ, агар аз маҳдудаи интишори як лаҳҷа убур 

карда, то лаҳҷаҳои дигар рафта расанд, онҳо ба гурўҳи диалектизмҳои 

фарохистеъмол дохил мешаванд. Ин навъи диалектизмҳо дар асарҳои 

лаҳҷашиносӣ зери истилоҳи «диалектизмҳои лексикии мухолиф» ба 

қалам рафтаанд [36, с. 36]. Бояд қайд кунем, ки ҳар як қаламкаш дар 

таълифи асар мувофиқи сатҳи суханшиносии худ аз забони зиндаи халқ 

истифода мебарад, зеро маҳз ҳамин забони зинда метавонад обуранги 

бадеӣ, муассирии баён ва образнокии суханро таъмин созад ва ҳусни 

гуфтори адибро зинати тоза бахшад. Инро адибони соҳибтаҷриба хуб 

медонанд ва баҳри таъмини ҷаззобияти забони асари худ ва ба хонанда 

дастрас гардонидани муддаои хеш аз хазинаи лаҳҷаҳои маҳаллӣ 

дурдонаҳои суханро гулчинӣ намуда, дар мавридҳои зарурӣ ба кор 

меандозанд. Воқеан, истифода аз диалектизмҳои лексикии хосса, 

бамавқеъ ба кор бурдани онҳо аз адиб маҳорати махсусро тақозо 

мекунад. 

Аз мушоҳидаи забони асарҳои бадеӣ бармеояд, ки баъзе аз адибон 

дар истифодаи диалектизмҳои хосса аз доираи лаҳҷаи хеш берун 

намераванд, аммо адибоне низ ҳастанд, ки ба ҷуз лаҳҷаи худ аз дигар 

лаҳҷаҳо ҳам истифода мебаранд. Ана ҳамин масъала тақозо месозад, ки 

адибонро дар ин бобат ба ду гурўҳ ҷудо намоем: а) адибоне, ки доираи 

амалашон маҳдуд аст ва танҳо аз маводи лаҳҷаи зодгоҳи худ кор 
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мегиранд; б) адибоне, ки доираи амали онҳо васеъ аст ва ғайр аз маводи 

лаҳҷаи хеш аз дигар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ низ истифода мекунанд. 

Б. Раҳимзода ба гурўҳи дуюм дахл дорад, зеро дар эҷодиёти ў 

диалектизмҳои ҳам лаҳҷаҳои ҷанубӣ (ноҳияи Рашт) ва ҳам лаҳҷаҳои 

шимолӣ ба кор рафтаанд. Зарурати ин амал аз он ҷо сар задааст, ки ў дар 

асарҳои хеш ҳаёти рўзмарраи аҳолии на танҳо ин ё он минтақаи алоҳида, 

балки вазъи зиндагии мардуми тамоми Тоҷикистонро ба тасвир 

гирифтааст. Аз ин лиҳоз дарки нозукиҳои услубии диалектизмҳои 

лексикии хосса дар нигоришоти шоир ба хонанда чандон мушкилот пеш 

намеорад, зеро адиб ҳодисаву воқеаҳои даврро чунон устокорона рўйи 

коғаз меорад, ки диалектизмҳои истифодакардаи ў чун васоити тасвир 

дар ҳамнишинӣ бо вожаҳои меъёрӣ ноаён мемонанд. 

Диалектизмҳои лексикии хосса дар асарҳои Б. Раҳимзода бо 

мақсадҳои зерин ба кор рафтаанд: а) барои ба тасвир гирифтани 

рўйдодҳои олами воқеӣ; б) барои таъмин намудани муассирии сухан ва 

бедор сохтани эҳсоси забономўзии хонанда; в) ба мақсади тавсифу 

тафсири хислат ва характери персонажҳо; г) барои умумӣ намудани 

иддае аз диалектизмҳо ва пурра кардани ҷоҳои холии луғати забони 

адабии тоҷикӣ. 

Б. Раҳимзода дар бобати истифодаи диалектизмҳои фарохистеъмол 

кўшиши зиёд ба харҷ медод, чунки мехост забони асарҳояш ба ҳама 

хонандаи тоҷик дастрас бошад. Барои мисол калимаҳои шавқун (шўру 

мағал) ва тўппӣ (тоқӣ, каллапўш)-ро мегирем. Инҳо вожаҳое мебошанд, 

ки доираи истеъмолашон васеъ аст ва ҳудуди густариши қариб ҳама 

лаҳҷаҳои шимолиро фаро мегиранд [120, с. 192, 220]. Ин ду воҳиди 

луғавиро адиб дар шеърҳои «Т.К.» ва «Д.И.А.», ки ба тариқи шўхӣ 

сароида шуда, дар маҷмуаи «Қ.К.» (1970) ба табъ расидаанд, дар сухани 

персонаж ба кор бурдааст: 
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Таърифи пахта, ваъдаву шавқун аз они ман, 

 Иҷрои кору қавлу планҳо аз они ту… 

         (с. 207) 

 Ҳушу тўппӣ аз сари ман шуд нисори автобус, 

 Он қадар мушту лагад хўрдам, ки контужнӣ шудам… 

(с. 207) 

Шоир дар ягон ҷо, ҳатто дар поварақ ҳам, шарҳу маънии ин 

калимаҳоро раво надидааст, зеро хуб медонист, ки бе шарҳу тафсири ў 

ҳам маънии онҳо барои хонандаи шеъраш номафҳум нест, зеро ки 

калимаҳои мазкур дар ҳамнишинӣ бо дигар воҳидҳои луғавӣ чунон 

устокорона ба қалам дода шудаанд, ки дарки маънии онҳо ба хонанда 

мушкилот пеш намеорад.  

Аз инҳо вожаи шавқун дар луғатҳои тафсирии пешина, аз қабили 

«Ғ», «ФЗТ», «ЛН»-и С. Айнӣ ба қайд гирифта нашудааст, вале дар 

«ФТР» бо ишораи разг. «шум, крик» тарҷума гардидааст [122, с. 730]. Ба 

ҳар ҳол, дар ин луғат ҳам хусусияти адабӣ надоштани онро мураттибон 

тасдиқ мекунанд. Аз луғатҳои шевагӣ, чунон ки зикр кардем, онҳоро дар 

луғати В. С. Расторгуева пайдо намудем, ки аз рўйи ишораи ў саросари 

лаҳҷаҳои шимолиро дар бар мегиранд [120, с. 142, 220]. 

Мисли ин калимаи боша (як навъ мурғи шикорӣ аз ҷинси боз) дар 

«ФЗТ» ва «ФТР» [123, с. 207; 122, с. 120] бо ишораи гуфт. зикр шудааст, 

аммо дар луғати С. Айнӣ ва дигар луғатҳои мавҷуда онро пайдо карда 

натавонистем. Дар луғати лаҳҷаҳои Бухоро низ ба қайд гирифта 

нашудааст [117. 1989]. В. С. Расторгуева ҳам дар луғати шевагии худ дар 

ин бобат ишорае надорад [120. 1963]. Аммо дар «ЛШЗТ» (Ҷ. 1), ки ба 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ иртибот мегирад, вожаи мазкур бо маънии боло тафсир 

дода шудааст [118, с. 68]. Аз ин мебарояд, ки исми боша пасмонда аз 

забони адабиёти классикист, ки имрўз чун диалектизм дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ вомехўрад. 
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Вожаи боша дар достони «Қ.К.» дар мавриди муқоисаи кабўтари 

хушрангу зебо (Ҳаёт) бо бошаи пир (амир) ба қалам рафтааст. Ба ин 

восита шоир мехоҳад исми бошаро, ки доираи истеъмолаш имрўз маҳдуд 

гардидааст, аз нав ба ихтиёри оммаи васеъ пешкаш намояд. Аз ин хотир, 

онро дар сухани тасвирии худ ба кор андохтааст. Воқеан, адибон 

вожаҳоеро, ки мехоҳанд дар забон умумӣ созанд, онҳоро дар тасвироти 

хеш истифода менамоянд. 

  Ишқи озод боз гашт асир, 

  Шуд кабўтар ба чанги бошаи пир. 

        (с. 17)  

Диалектизмҳои фарохистеъмоли осори Б. Раҳимзода дар ифодаи 

предметҳои гуногун, сифат, аломат ва хусусияту хислати предмет, амалу 

ҳолат, мафҳуми замон, миқдору дараҷаи амал ва амсоли инҳо ба кор 

мераванд: 

2. 1. 1. Диалектизмҳои предметӣ. Б. Раҳимзода бо мақсади тасвир 

намудани анвои ашё ва рўйдодҳои олам аз диалектизмҳои предметӣ 

фаровон истифода намудааст. Ў ҳаминро ба ҳисоб гирифтааст, ки 

захираи луғавии забони зиндаи халқро устокорона истифода бурдан 

имконияти ифоданокӣ, муассирӣ, содагӣ, халқият ва реализми сухани 

бадеиро таъмин месозад, зеро диалектизмҳо аз нигоњи маънї 

пуробуранганд, аз нигоҳи услуб пурҷозиба ва хеле муассиранд. Аз ин 

хотир тавассути онҳо адиб метавонад мақсади худро возеҳ бозгў созад ва 

диққати хонандаро ба ҳодисаҳои тасвиршаванда бештар ҷалб намояд.  

Диалектизмҳои предметии асарҳои Б. Раҳимзодаро аз нигоҳи 

маънӣ ба гурўҳҳои алоҳида ҷудо кардан лозим аст: 

2. 1. 1. 1. Диалектизмҳои марбут ба муносибатҳои таборӣ:  дада 

(падар), оча (модар), почо (шавҳари хоҳар, ё хола).  Аз инҳо вожаҳои 

дада ва почо ба лаҳҷаҳои шимолӣ дахл доранд [120, с. 162; 117, с. 77]. 

Исми дада дар луғати С. Айнӣ низ бо ҳамин маънӣ зикр ёфтааст [113, с. 

87]. Аммо калимаи почо  на дар луғати лаҳҷаҳои Бухоро ба қайд гирифта 
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шудааст, на дар луғати С. Айнӣ. Аз ин маълум мегардад, ки хати 

интишори он аз ҳудуди лаҳҷаҳои қисмати шимолии Тоҷикистон берун 

рафта наметавонад. Ба ҳар ҳол, чун доираи короии он як ареали васеи 

ҷуғрофиро фаро мегирад, мо наметавонем онро ба гурўҳи диалектизмҳои 

маҳдудистеъмол шомил созем. Вожаи оча бошад, моли лаҳҷаҳои 

ҷанубист, зеро он, аз як тараф, дар луғатҳои марбут ба лаҳҷаҳои шимолӣ 

зикр нагардида бошад, аз тарафи дигар, маҳсули шеваи ҷанубӣ будану 

муодили овозии ача доштани он дар «ЛШЗТ» (Ҷ. 1) қайд ёфтааст [118, с. 

266]. 

Дар воқеъ, муодилҳои гуногуни овозӣ доштани вожаҳои ифодагари 

мафҳумҳои таборӣ дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ҳодисаи маъмул аст. 

Инро Р. Ғаффоров дар мисоли лаҳҷаҳои шимолӣ ба мушоҳида гирифта, 

қайд мекунад, ки «Дар шеваҳои забони тоҷикӣ калимаҳои 

ифодакунандаи мафҳумҳои хешутаборӣ на танҳо аз ҷиҳати луғат, балки 

аз ҷиҳати таркиби овозӣ ҳам тафовут доранд» [23, с. 47]. Масалан, 

калимаи дада дар лаҳҷаҳои шимолӣ шакли дадо ва дар лаҳҷаҳои марказӣ 

(Мастчоҳ) гунаи додо низ дорад, ки Б. Раҳимзода дар шеърҳои «Д.Н.А.» 

ва «Ч.Т.Ш.» (Р.Т.) аз ҳар ду шакли он истифода кардааст: 

  Баъд аз як дақиқа гуфт: - Биё, 

Дадаҷон, бин ки мошини Хуршед… 

(с.145) 

  Дилбарҷонро дадояш, 

  Дадои беҳаёяш, 

  Кайҳо ба шўй додаст, 

Як ҳафта тўй додаст… 

 (с.417) 

Дар байти аввал адиб тавассути илова кардани исми ҷон ба дада, 

ки дар забони халқ тобиши «меҳрубонӣ ва эҳтиром» пайдо мекунад, 

исми дадаҷон сохта, ба ин васила муҳаббати фарзандро нисбат ба падар 

ба тасвир гирифтааст. Ҳадафи ў аз ин гуна тасвир талқини тарбияи 
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фарзандон дар бобати эҳтироми волидайн дар оила мебошад. Шоир 

метавонист дар ҳамин маврид аз муодили адабии он – падарҷон, 

истифода намояд, вале ҳаминро ба ҳисоб гирифтааст, ки дар нутқи 

кўдакону наврасон бештар вожаи дада (дадаҷон) роиҷ аст. Дигар ин, ки 

тавассути истифода аз муродифи шевагии дада муаллиф, аз як тараф, 

халқияти шеъри худро таъмин карда бошад, аз тарафи дигар, хостааст, 

ки забони шеъри ў табииву ҷоннок барояд. 

Дар банди дуюм зимни истифода аз муодили дадо дар симои 

падари Дилбар шоир падаронеро ба тасвир гирифтааст, ки онҳо 

куҳнапарастанд, барои таҳсили духтарони худ монеъ мешаванд, 

духтарони ноболиғро ба шавҳар медиҳанд. Илова бар ин, аз 

диалектизми дадо ба хотири қофия бо вожаи ҳаё, ки дар мисраи баъдӣ 

омадаст, истифода кардааст. Сеюм, шеъри «Ч.Т.Ш.» хусусияти ҳаҷвӣ 

дорад ва дар он на танҳо падарони кўтоҳандеш, балки намояндагони 

ҳукумати маҳаллӣ низ, ки дар тайёр кардани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ зимни ба 

шавҳар додани духтарони ноболиғ даст доранд, сахт мазаммат карда 

шудаанд. Дар ин гуна шеърҳо табиист, ки калимаҳои шевагӣ барои 

кушодани чеҳраи персонажҳо, ба хонанда расонидани аҳдофи шоир аз 

васоити хуби тасвир маҳсуб меёбанд. 

 Б. Раҳимзода аз диалектизми почо дар «Т.Т.» (Р.Т.) ном шеъри 

ҳаҷвии худ, ки дар он шахси коргурез ба ҳангоми чидани пахта мавриди 

сарзаниш қарор гирифтааст, истифода бурдааст. Дар шеваи ҷанубӣ, аз 

ҷумла зодгоҳи шоир, муродифи он – язна аст, вале чун  медонад, ки 

ҳудуди истеъмоли вожаи почо васеътар аст, маҳз ҳаминро ба қалам 

додааст. Дигар ин, ки бо илова кардани бандакҷонишини соҳибии шахси 

якуми танҳои -ам бо исми почо, ки дар шакли лаҳҷавии -м оварда 

шудааст, шоир хостааст, ки қофия созад ва ҳамоҳангии мисраи якумро 

бо дуюм таъмин намояд. Ғайр аз ин, калимаи мазкур дар нутқи персонаж 

(танбал)-и бесавод, ки ў танҳо бо лаҳҷа ҳарф мезанад, ба кор рафтааст. 
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Ин амали адиб барои фардӣ кардани нутқи персонаж аст, ки аз доираи 

услуби нигориш берун нест: 

  Бригадир – ошном, табелчӣ – почом, 

  Ба пахтачинӣ чаро ман баром ? 

        (с. 411). 

Вожаи оча дар шеъри «Т.К.» (Қ.К.) якҷоя бо бандакҷонишини 

соҳибии шахси сеюми танҳо -аш, ки он дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба гунаи -

еш ба кор меравад, корбаст гардидааст. Ин шеър хусусияти ҳаҷвӣ дорад. 

Аз ин лињоз барои ҳаҷв ва фардӣ намудани нутқи персонажи коргурез, ки 

аз меъёрҳои забони адабӣ бехабар аст, муодили лаҳҷавии очеш хеле 

мувофиқ оварда шудааст, зеро муддаои адиб, аз як тараф, ба тасвир 

гирифтани хислати пасти мардони фиребгар бошад, аз тарафи дигар, 

ҳаҷв кардани забон ва фош кардани маккории онҳост.  

Очеш, тамоми пахтаи саҳро аз они ту, 

  Ҳармоҳа музди кори ту аз они ман…  

(с. 207) 

Дар ин байт диалектизми очеш мухотаб аст ва дар мавриди 

муроҷиати мард ба ҳамсари худ ба кор бурда шудааст. Вале вай на 

муроҷиати муқаррарӣ, балки муроҷиатест, ки аз ниҳоди он тобиши 

услубии «меҳрубонӣ, навозиш» эҳсос мегардад. Бандакҷонишини -еш (-

аш) ин ҷо ба яке аз фарзандони оила (модари фалонӣ) ишора мекунад. 

Тавассути ин воҳиди луғавӣ, ки дорои тобиши эҳсосотӣ аст, шоир 

тамаллуқи баъзе мардҳоро дар оила, ки бо найранг дили занҳоро ба даст 

оварда, тамоми корҳои хонаву саҳроро ба уҳдаи онҳо мегузоранд, нишон 

додааст. 

Вожаи янга дар «ФЗТ» ва луғати нимтафсилии С. Айнӣ ба қайд 

гирифта нашудааст, вале дар луғати шевагии тоҷикӣ ба русии В. С. 

Расторгуева ба маънии «арўс» (зани бародар) зикр ёфтааст [120, с. 107]. 

Инчунин дар «ЛМЛБ» ва «ЛШЗТ» калимаи мазкур ба маънии «завҷаи 

бародар, завҷаи амак ва тағо» низ оварда шудааст [117, с. 114; 118, с. 165]. 
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Аз ин маълум мешавад, ки истилоҳи табории янга дар аксарият лаҳҷаҳои 

забони тоҷикӣ истифода шуда, имрўз хусусияти халқӣ-гуфтугўйӣ касб 

кардааст. Б. Раҳимзода дар шеъри «Т.Т.» (Р.Т.) ба вожаи янга 

бандакҷонишини шахси дуюми ҷамъ (-атон)-ро, ки дар лаҳҷаҳои шимолӣ 

гунаи -етон дорад, илова намуда, ба он шакли шевагӣ (янгетон) 

бахшидааст. Дар натиҷа калимаи мазкур на танҳо шакли шевагӣ, балки 

маънии шевагӣ – «ҳамсар, оила, зан» низ пайдо кардааст: 

Янгетон бошад, доим дар хона, 

  Вай ҳам меёбад чандин баҳона… 

(с. 411)  

2. 1. 1. 2. Диалектизмҳои марбут ба мафҳумҳои абстракт: мағал 

(шўру ғавғо), поиш (қувват, зўр, дармон), гушнагӣ (гуруснагӣ), ҷадал 

(сайъ, кўшиш, талош , ҷандала (ҷидду ҷаҳд) ва амсоли инҳо. 

Воҳиди луғавии мағал дар луғат ба маънии «хоб, истироҳат» қайд 

ёфтааст [123, с. 667]. Аммо дар «ЛШЗТ» (Ҷ. 1) вай ба маънии «ғавғо» 

оварда шудааст [118, с. 237]. Дар луғати С. Айнӣ ва ҷилди панҷуми 

«Очеркҳо…»-и В. С. Расторгуева зикр наёфтааст. Аз ин маълум мешавад, 

ки вожаи мазкур ба маънии «шўру ғавғо» танҳо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба 

кор меравад. 

Б. Раҳимзода диалектизми мағалро бо феъли кардан якҷоя намуда, 

калимаи мағалкунон сохтааст, ки он дар шеъри «Б.Х.Н.» (Қ.К.) истифода 

гардидааст. Ин кӯшиши адиб аз он ҷиҳат аст, ки мехоҳад маънии мағал 

маълум бошад. Воқеан, маънии он дар мавриде рӯшан мегардад, ки ё бо 

ягон ҷуфти синонимӣ дар як таркиб оварда шавад (шўру мағал) ва ё 

тавассути калимасозӣ дар қолаби калимаҳои мураккаб ба қалам равад. 

Аз тарафи дигар, ҷуфти синонимии тозу дав, ибораи гирди арча ва исми 

бачаҳо, ки бо ҳам мантиқан тавъам буда, як манзараи хуби бадеиро ба 

вуҷуд овардаанд, моҳияти вожаи мағалро боз ҳам равшантар сохтаанд: 

   Мағалкунон ба тозу дав  

   Ба гирди арча бачаҳо…   (с. 129) 
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Вожаи поиш дар фарҳангҳо ба назар нарасид. Маънии вай «қувва, 

зўру тавоно» мебошад ва дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба кор меравад. Агар ба 

сохти поиш таваҷҷуҳ созем, мебинем, ки дар қолаби исмҳои сохтаи 

равиш, ҷаҳиш, сўзиш аз асоси замони ҳозира (пой)-и феъли пойистан 

(қувват доштан, бақувват будан) тавассути пасванди -иш сохта шудааст. 

Калимаи мазкур дар ин лаҳҷаҳо антонимҳои бепоиш ва нопоиш 

(беқувват) низ дорад. Б. Раҳимзода ин воҳиди луғавиро дар достони 

«Р.Н.О.», ки онро якҷоя бо устод М. Турсунзода эҷод кардааст, рўйи кор 

овардааст. Ҷойи истифодаи он бе ягон шарҳу тавзеҳ сухани тасвирии 

худи адиб мебошад, вале дарки маънии калима ба хонанда мушкил нест, 

зеро мазмуни умумии мисраъҳо имконияти фаҳмидани маънии онро осон 

сохтааст. Ин аз он сабаб аст, ки ў мехоҳад ин вожаи тоҷикӣ ранги 

оммавӣ пайдо карда, ба меъёрҳои услуби бадеӣ роҳ ёбад: 

  Аз ин ҳиммат бувад осоиши мо, 

  Саодатмандии мо, поиши мо… 

        (с. 433) 

Бояд гуфт, ки поиш дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ аз вожаҳои сермаъност ва 

ба ҷуз маънии боло дар ифодаи сифати орд, либос, пойафзол низ ба кор 

меравад, ки хусусияти сифатии он тавассути пешвандҳои сифатсози ба-, 

бе-, но- (бапоиш, бепоиш, нопоиш) ба амал меояд. Вале, чунон ки аз 

маводи мо бармеояд, Б. Раҳимзода онро танҳо дар як маврид нисбат ба 

инсон истифода кардаасту бас. 

Ба ин монанд  диалектизмҳои ҷадал ва ҷандала (саъй, кўшиш, 

ҷидду ҷаҳд) ҳам дар шеърҳои Б. Раҳимзода мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Аз инҳо вожаи ҷадал дар луғат ба мънии «баҳсу мунозира 

ва муноқиша, хархаша, ҷанг, ҳарб, набард» оварда шудааст [124, с. 767]. 

С. Айнӣ дар луғати худ вожаи мазкурро бо калимаи ҷидол, ки маънояш 

«ҷанг, хунрезӣ» мебошад, дар як радиф ҷо додааст [113, с. 553]. Аммо дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҷадал танҳо дар мафҳуми «саъю кўшиш» ба кор 

меравад ва маҳз аз рўйи ҳамин маънӣ ҳамчун унсури лаҳҷавӣ ба ҳисоб 
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гирифта мешавад. Ин навъи калимаҳо дар лаҳҷаҳо бисёранд, ки дар 

асарҳои лаҳҷашиносони тоҷик зери унвони «диалектизмҳои лексикии 

нопурра» мавриди тањќиќ қарор мегиранд [35, с. 7; 27, с. 8]. 

Б. Раҳимзода калимаи мазкурро дар шеърҳои «Ч.М.Ҳ.» ва «Я.» 

(Р.Т.) низ бо ҳамон маънӣ ба кор андохтааст ва барои он ки маънӣ ба 

хонанда равшан гардад, онро тавассути пайвандаки пайвасткунандаи -у 

бо исмҳои маънии кор ва азм пайваст карда, аз дуи онҳо ду ҷуфти 

синонимӣ сохтааст. Маънои диалектизми ҷадал ба воситаи синонимҳои 

он – кор ва азм аз ҷониби худи адиб баён карда шудааст, ки ин як навъ 

тавзеҳи дохилиматнӣ маҳсуб меёбад: 

  Аз суръати кору ҷадали хоҳари аштӣ, 

  Ҳаққо, ки надонам хабаре дорӣ, надорӣ ? 

        (с. 237) 

   Азму ҷадал аз дилу ҷон мекунем, 

  Фатҳу зафарҳои калон мекунем…. 

        (с. 234) 

Дар луғат вожаи азм  «ирода, қасд, ният» маънидод карда шудааст 

[113, с. 26], аммо бояд ба эътибор гирифт, ки дар замири вожаҳои қасд, 

ният ҳам тобиши маъноии «саъю кўшиш, азму талош» ниҳон аст, ки 

муносибати маъноии азм бо ҷадал дар ҳамин замина ба амал меояд. 

Дар байти якум ҷуфти синонимии кору ҷадал ба вазифаи ҷузъҳои 

ибораи мураккаби исмӣ омада бошанд, дар байти дуюм ҷуфти азму 

ҷадал бо феъли ёвари кардан ба сифати ҷузъи номии феъли таркибии 

номӣ истифода шуда, яклухт вазифаи хабари таркибии феълиро ба уҳда 

гирифтаанд. Дар ҳар ду маврид ҳам муродифоти мазкур дар сухани 

тасвирии адиб ба кор рафта, ҷиҳати муассирии нутқ ва ба таҳрик 

овардани персонажҳоро дар роҳи иҷрои нақшаи солонаи пахта таъмин 

кардаанд. 

Калимаи ҷандала дар луғатҳои боло ба қайд гирифта нашудааст. 

Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ вай ба маънои «саъю талош, кўшишу ғайрат» роиҷ 
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аст ва ин аст, ки бо ҳамин маънӣ бо вожаи ҷадал дар мавқеи синонимӣ 

қарор мегирад. Вале мебояд илова намуд, ки агар вожаи ҷадал маънии 

«кўшиш»-и муқаррариро дошта бошад, ҷандала мафҳуми «азму талоши 

аз ҳад зиёд, муборизаи хеле ҷиддиро дар роҳи расидан ба аҳдофи хеш» 

мефаҳмонад. Ана бо ҳамин тобиши маъноии худ аз ҷадал фарқ карда 

меистад. Б. Раҳимзода воҳиди луғавии ҷандаларо дар шеъри «Ч.М.Ҳ.» 

(Р.Т.) бо ҳамин маънӣ ба қалам додааст: 

  Шодам, ки ту дар аҳди наву қарзи гузашта, 

  Бо орияту нанг чунин ҷандала дорӣ. 

         (с. 236) 

Чунон ки дида мешавад, шоир дар ин байт аз диалектизми ҷандала 

тавассути ёвари доштан як феъли таркибии номӣ сохтааст. Сабаб дар он 

аст, ки дараҷаи амалиётнокӣ ва таъсиррасонӣ дар феъл нисбат ба дигар 

категорияҳои нутқ бештар аст ва ба ин восита имконияти таъсири сухани 

адиб хуб таъмин мегардад, зеро «Феъл ба сухан бисёртар активӣ, 

характернокӣ ва ҷоннокӣ бахшида, дар фаҳми кас оид ба ҳодиса 

тасаввурот ва таассуроти пурра пайдо мекунонад» [51, с. 101].  

2. 1. 1. 3. Диалектизмҳои гуногунмаънӣ. Ба ин гурўҳ метавон 

вожаҳои паға (ҳиссае аз чор ҳиссаи кўраки шукуфтаи пахта), чақ-чақ 

(суҳбат, хушгўӣ), ҳаппак (тўб, пуфак), луғатчӣ (луғатсоз, луғатнавис), ҷоғ 

(даҳон) ва ғайраро ворид сохт. 

Воҳиди луғавии паға дар луғатҳои тафсирӣ ва шевагӣ ба қайд 

гирифта нашудааст. Дар луғати С. Айнӣ низ ба назар нарасид. Аз 

луғатҳои дузабона дар «ФТР» [122, с. 448]. «хлопья снега, снежные 

хлопья» ва «коробо (хлопковая)» маънидод шудааст, ки ин маънӣ чандон 

сареҳ наменамояд, зеро паға дар нутқи мардуми деҳқон маънии «як ҷузъи 

хурде аз чор ҳиссаи ғўзаи шукуфтаи пахта»-ро ифода мекунад.  

Дар асоси маводи мо метавон ба хулосае омад, ки паға дар 

лаҳҷаҳои аҳолии минтақаҳои пахтакори Тоҷикистон ба кор меравад, 

вале пахтакорӣ тамоми ҳавзаҳои ҷуғрофии ҷумҳуриро фаро намегирад. 
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Аз ин хотир паға ҳудуди муайяни истеъмол пайдо мекунад, ки яке аз 

нишонаҳои асосии диалектизм ҳамин аст. Б. Раҳимзода низ воҳиди 

луғавии пағаро маҳз дар мавриди муроҷиат ба деҳқони пахтакор дар 

шеъри «П.Б.» (Р.Т.) ба қалам додааст, ки ин ҷо ҳам мафҳуми «ҳиссае аз 

чор ҳиссаи ғўзаи шукуфта»-ро дар бар гирифтааст: 

Бо дилу ҷон биравам назди ту аз баҳри ҳашар, 

  Наравад, то ки ягон пағаи киштат ба ҳадар… 

(с. 178) 

Калмаи мазкур аз вожаҳои фарохистеъмол аст ва дар нутқи аҳолии 

ҳама манотиқи пахтакори кишвар интишор ёфтааст. Аз ин сабаб дар 

поварақи шеър маънидод намудани онро адиб салоҳ надонистааст. Аз 

ҷониби дигар, шоир пағаро дар сухани тасвирии худ ба кор андохтааст, 

ки ҳадафи ў аз ин ба меъёри адабӣ мувофиқ сохтани он мебошад.  

Вожаи чақ-чақ дар луғатҳои тафсирӣ ва шевагӣ ба назар нарасид. 

С. Айнӣ онро «суҳбат, гуфтугўйи чанд кас» маънидод карда бошад њам 

[113, с. 454], оид ба гуфтугўйӣ ё лаҳҷавӣ будани он ишора накардааст. 

Аммо дар «ФТР» чақ-чақ зери ишораи «разг.» «беседа, разговор» 

тарҷума карда шудааст [122, с. 698]. Ин калима, дар ҳақиқат, хусусияти 

гуфтугўйӣ дорад ва аз маводи андўхтаи мо бармеояд, ки дар аксарияти 

лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ қобили истеъмол аст. Вале бояд гуфт, ки маънии 

он дар муоширати мардум на «суҳбат ё гуфтугўйи муқаррарист», балки 

«суҳбатест самимӣ, гарм ва пур аз лутф», ки ин дар заминаи услуби баёни 

халқӣ сар задааст. Дар шеъри «М.» (Р.Т.), ки Б. Раҳимзода онро ба 

тариқи шўхӣ эҷод кардааст, вожаи чақ-чақ ба маънои «суҳбати самимию 

дўстона» истифода шудааст: 

  Байни ману як рафиқи дигар. 

  Якборагӣ чақ-чақ бишуд сар… 

 (с. 389) 

Дар поёнтари ҳамин шеър Б. Раҳимзода калимаи чақ-чақро бо 

воҳиди луғавии моҷаро, ки маънояш «ҷанҷол, хархаша» аст [113, с. 221], 
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тавассути пайвандаки -у пайваст карда, аз онҳо як ҷуфти синонимӣ 

сохтааст, лекин ин ҷо шоир моҷароро на ба маънии «ҷанҷолу хархаша», 

балки ба маънии «мубоҳиса, радду бадали андеша» ба кор андохтааст, ки 

маҳз дар ҳамин маврид метавонад бо чақ-чақ муносибати ҳаммаъноӣ 

пайдо кунад, чунки вожаи чақ-чақ сермаъност ва дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

зимни маҷоз маънои «баҳсу мунозира ва дар баёни сухан болоравӣ»-ро 

ҳам ифода карда метавонад. Воқеан, унсури луғавии чақ-чақ калимаи 

тақлиди овозист, ки ба исм гузаштааст ва ҳама калимаҳои тақлиди овозӣ, 

ки хусусияти гуфторӣ доранд, ба ҷуз маънии асосӣ боз чанд маънии 

иловагию услубиро низ дар бар мегиранд. Аз ин маълум мегардад, ки Б. 

Раҳимзода калимаҳои лаҳҷавӣ ва халқӣ-гуфтугўйиро аз чор тараф 

санҷида, тобишҳои маъноиву услубии онҳоро аниқ намуда, дар 

мавридҳои мувофиқ истифода мебарад: 

  Ин чақ-чақу моҷарои моён 

  Аз роњ шунид марди дењқон. 

  Пеш омаду гуфт: «Ин чӣ суњбат? 

  Гањ шавқуну гоњ иззу њурмат ?» 

         (с. 389) 

Чи тавре ки дида мешавад, дар мисраи чорум вожаи шавқун 

истифода гардидааст, ки ин ҳам меъёрӣ нест, вале адиб ҳаминро ба ҳисоб 

гирифтааст, ки шавқун аз калимаҳои фарохистеъмол аст ва метавонад 

барои боз ҳам равшан гардидани маънии чақ-чақу моҷаро, ки дар ҳамин 

мавқеъ бо онҳо ҳаммаънист, дар муқобил бо ҷуфти синонимии иззу 

ҳурмат ба хонанда кумак намояд. Дар воқеъ, саҳми адиб ҳам зимни 

такмил бахшидани забони адабӣ дар дуруст шинохта гирифтани 

вожаҳои лаҳҷавӣ зоҳир мегардад. Ба ин маънӣ Р. Ғаффоров гуфтааст: 

«Маҳз дар ҳамин сурат хизмати бузурги нависанда, ҳамчун устоди 

каломи бадеӣ, ба таври дурахшон намоён мегардад» [23, с. 22]. 

Калимаи ҳаппак дар луғати С. Айнӣ чунин маънидод шудааст: 

«кулўлаи пурбод аст, ки бо вай бозӣ кунанд» [113, с. 533]. Дар «ЛМЛБ» 
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низ вожаи мазкур бо ҳамин маънӣ оварда шудааст [117, с. 296]. Вале дар 

луғати «ЛШЗТ» (Ҷ. 1) ва луғати В. С. Расторгуева, ки маводи лаҳҷаҳои 

шимолиро дар бар мегирад, онро пайдо карда натавонистем. Пас, 

маълум мешавад, ки ҳаппак асосан дар лаҳҷаҳои тоҷикони Бухорову 

Самарқанд ба кор меравад. Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ вожаи ҳапалак дучор 

омад, ки хусусияти сифатӣ дорад ва нисбат ба ашхоси қадпасти 

лундашаклу ишкамдамида кор фармуда мешавад. Чи тавре ки мебинем, 

диалектизми ҳапалак аз нигоҳи маънӣ бо ҳаппак (тўб, кулўлаи пурбод) 

як андоза қаробат дорад. Аммо Б. Раҳимзода чун мебинад, ки доираи 

истеъмоли гунаи ҳаппак васеъ аст, дар шеъри «Н.Ш.Б.Л.» (Р.Т.) онро 

рўйи кор меорад. Мазмуни ин шеър аз паҳн гардидани идеяҳои В. И. 

Ленин дар муҳити Тоҷикистон, муборизаи ў баҳри наҷоти халқи 

меҳнаткаш аз асорати феодалҳои маҳаллӣ иборат мебошад. Ин ҷо шоир 

аз вожаи ҳаппак чун воситаи ташбеҳсоз истифода карда, Николай 

(подшоҳи рус)-ро ба он монанд мекунад ва дар рў ба рў бо тавонмандии 

В. И. Ленин ўро як шоҳи хомфарбеҳ ва камфаросат тасвир месозад: 

  Рўзи ҷангу масоф бо Николай 

  Ў (Ленин – С.С.) чунон зўри хеш дода нишон, 

Ки пас аз чанд рўз чун ҳаппак 

Аз ҳаво шаҳ фитода сарпоён… 

      (с. 99) 

 Исми ҷоғ дар фарҳангҳои тафсирӣ ба назар нарасид. Дар луғатҳои 

С. Айнӣ ва В. С. Расторгуева низ аз ин калима осоре нест. Дар фарҳанги 

дузабонаи тоҷикӣ ба русӣ лексемаи ҷоғро мураттибон «челюсть, 

челюсти» тарҷума кардаанд [122, с. 725]. Бояд қайд кард, ки вожаи ҷоғ 

дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва тоҷикони Бухоро хеле фаъол аст. Дар лаҳҷаҳои 

Бухоро калимаи мазкур ба маънии «фарёд, ҷеғ, даъват» [117, с. 277], вале 

дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба маънии «садо, садои баланд ва пур аз ғурур» ба 

кор меравад. Дар лаҳҷаи зодгоҳи шоир (ноҳияи Рашт) масдари ҷоғидан 

истеъмол меёбад, ки маънии он «касеро бо овози баланд ҷеғ задан» 
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мебошад. Воқеан, феъли ҷоғидан аз ҳамон асоси ҷоғ рўйидааст ва ба 

маъние, ки дар лаҳҷаҳои Бухоро ифода мекунад, қаробат дорад. 

 Чунон ки маълум мешавад, вожаи ҷоғ ҳам дар забони адабӣ ва ҳам 

дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ роиҷ аст. Аммо дар забони адабӣ як маъно 

(устухонҳои болову поёни даҳон) ва дар лаҳҷаҳо маънии дигар (садо, 

фарёд, даъват)-ро мефаҳмонад. Аз ин сабаб дар услуби бадеӣ ҳамон вақт 

ҳамчун диалектизм шинохта мешавад, ки дар ифодаи маънии «фарёд 

кардан, бо овози баланд ҷеғ задан» ва «бо ғурур аз минбар баланд сухан 

кардан» ба қалам рафта бошад. Дар шеъри «В.» (Қ.К.), ки дар он оҳанги 

танқид бо ҳазлу шўхӣ омезиш ёфта, як юмори аҷиберо ба вуҷуд 

овардааст, Б. Раҳимзода вожаи ҷоғро маҳз бо маънии лаҳҷавиаш ба кор 

андохтааст: 

Гўшт ваъда, пахта ваъда, мева ваъда, хона ҳам, 

   Пур шуда олам зи ҷоғи садямоқи ваъдабоз. 

           (с. 206) 

 Диалектизми ҷоғ аслан дар услуби дурушт ба кор бурда мешавад ва 

дар мавриде аз он истифода мекунанд, ки нависанда нисбат ба персонаж 

назари нек надорад. Дар ҳамин байти боло ҳам шоир бо истифода аз 

диалектизмҳои ҷоғ ва садямоқ, ки аз онҳо як ибораи хуби маҷозӣ 

сохтааст, мехоҳад хислати ваъдабозию ваъдахилофии персонажи худро 

фош созад ва ба ин восита мардумро ба ростгуфторӣ ҳидоят намояд. 

 Вожаи чатоқӣ исми сохта аст ва аз решаи чатоқ, ки туркист, 

тавассути пасванди тоҷикии -ӣ сохта шудааст. Аз ин сабаб ҳамчун моли 

лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Калимаи мазкур бештар дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ истеъмол меёбад ва маънии «фиребгарӣ, дурўғгўйӣ, 

ҳаромкориву ҳаромхўрӣ»-ро мефаҳмонад. 

 Б. Раҳимзода аз вожаи чатоқӣ дар шеъри «Б.Д.П.В.» (Р.Т.), ки 

маънии даъват ба меҳнат ва иҷрои нақшаи пахтаро дошта, дар заминаи 

ҳазлу шўхӣ иншо ёфтааст, истифода намудааст. Ин ҷо шоир калимаи 
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чатоқиро бо исми хоси Боқӣ қофия кардааст, ки ин аз табиати 

завқпарвар ва шўхиҳои намакини адиб ба берун омадааст: 

    Ҳар кӣ имсол кард чаттоқӣ, 

    Мехўрад зарбаи сахт аз Боқӣ… 

 (с. 227)  

Аз тарафи дигар, калимаи чатоқӣ ба хотири таъмини халқияти 

забони шеър, юмори баланди тасвир ва ба ҷунбиш даровардани эҳсосоти 

мардум, ба завқ овардани хонанда ба кор бурда шудааст. Бояд гуфт, ки 

ин шеър мавсимӣ буд ва адиб онро дар мавсими ҷамъ овардани ҳосили 

пахта дар ҳузури аҳли заҳмат – гоҳ дар толор аз минбар ва гоҳ дар байни 

пахтазор қироат мекард. Аз ин сабаб ба ў вожаҳои эҳсосотӣ лозим 

буданд, ки рўҳи оммаро болида сохта тавонад. Ин аст, ки дар шеъри 

мазкур, ба ҷуз вожаи чатоқӣ, боз унсурҳои омиёнаи бекорхўҷа (коргурез, 

дайдў), доду вой (шўру қиём), ҳуҷум кардан (маҷ.: ҷаҳд намудан, кўшиш 

кардан), корро лой кардан (маҷ.: корро вайрон кардан) ва амсоли инҳоро 

кор фармудааст. Инчунин калимаҳои русии исписка (рўйхат), переписка 

(изофанависӣ), сорняк (алафи бегона, маҷ.: халалрасон), қарта (қитъае аз 

замини пахта) низ, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ хусусияти маҳаллӣ касб 

кардаанд, дар ин шеър истифода гардидаанд. Азбаски шеър ба мардуми 

ҷануби Тоҷикистон бахшида шудааст, дар он вожаҳое ба кор рафтанд, ки 

ба нутқи ҳамин мардум рабт доранд, зеро адибон ин навъи калимаҳоро 

бо мақсади нишон додани маҳалли амалиёти персонажҳо кор 

мефармоянд. Аммо Б. Раҳимзода ба ҳазлу шўхӣ саргарм шуда, аз 

луғатҳои маҳаллӣ дар шеър зиёд сўистеъмол кардааст, ки ин як камбудии 

услубист дар сухани тасвирии ў. 

Шеъри «А.Х.Б.» (Р.Т.) оҳанги ҳаҷвӣ дорад ва дар он Қодир –  

котиби колхози Ленини ноҳияи Куйбишев, ки бо ҳавобаландиву 

тамаъкорӣ машҳур гардида буд, аз ҷониби адиб мавриди ҳаҷв қарор дода 

шудааст. Воқеан, Б. Раҳимзода дар шеърҳои ҳаҷвӣ ва он шеърҳое, ки бо 

оҳанги ҳазлу шўхӣ эҷод кардааст, унсурҳои лаҳҷавӣ ва халқӣ-гуфтугўиро 
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зиёд истифода намудааст. Аз ҷумла, дар ин шеър ҳам ў аз диалектизмҳои 

ука (додар), яклаба (каҷ, яктарафа), таркиби фразеологии фукаш дар 

ҳаво (пурғурур, ҳавобаланд), калимаи русии ровноро дар шакли лаҳҷавии 

равно (расо) ба кор андохтааст. Аз инҳо таркиби фукаш дар ҳаво ва 

калимаи яклаба (лаҳҷаҳои ҷанубӣ) дар мавриди фош намудани хислати 

худписандӣ ва симои зоҳирии Қодир дар тасвироти худи адиб истифода 

шудаанд. Аммо диалектизмҳои равно ва ука (лаҳҷаҳои шимолӣ) дар 

нутқи Қодир ба қалам рафтаанд, ки мақсади шоир аз ин дар баробари 

нишон додани якравию ҳавобаландии персонаж сирри аз меъёрҳои 

забони адабӣ бехабар будани ўро ифшо сохтан аст: 

    Равно дар соати нӯҳ 

    Биё ба наздам, ука! 

        ( с.403 ) 

 Дар забони халқ калимаҳои таърихчӣ, забончӣ, адабиётчӣ ва 

амсоли инҳо солҳо боз мавриди истифода ќарор доранд, ки муодилҳои 

меъёрии онҳо вожаҳои таърихшинос, забоншинос ва адабиётшинос 

мебошанд. Б. Раҳимзода дар иртибот бо ҳамин қолабҳо вожаи луғатчӣ 

сохтааст, ки он дар шеъри «Б.С.Д.А.Д.» (Р.Т.) мавриди истифода қарор 

гирифтааст: 

    Ба ёдат боғбон гаштам,  

    Луғатчӣ, тарҷумон гаштам… 

         (с. 386) 

 Маълум аст, ки шеърҳои ҷашнӣ ба хотири гарм гирифтани суҳбат 

бо услуби махсуси пур аз зарофат ва ҳазлу шўхӣ гуфта мешаванд. 

Воҳидҳои луғавие, ки дар ин гуна шеърҳо истифода мешаванд, ба ҷуз 

маънӣ ҳиссиёти адибро низ ба объекти сухан мебояд ифода намоянд. 

Ҷаҳони ботинии Б. Раҳимзода моломол аз зарофат, ҳазлу шўхӣ ва 

ширингўйиву ширинкорӣ буд ва шеърҳое, ки ў ба зодрўзи ҳамқаламони 

хеш бахшидааст («Ба ҷавони панҷоҳсола М. Раҳимӣ», «Ба Раҳим Ҷалил», 

«Ба Вализода», «Мирзои мо», «Кор дорад Миршакар»), бо ҳамин услуб 
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иншо ёфтаанд. Аз ҷумла, шеъри «Ба 50-солагии дўстам А. Деҳотӣ» низ. 

Ҳадафи шоир аз сохтану ба истифода додани вожаи луғатчӣ, аз як тараф, 

болида гардонидани хотири А. Деҳотӣ дар рўзи панҷоҳсолагияш бошад, 

аз тарафи дигар, ба завқ овардану хандонидани ашхосе, ки дар ҷашни 

Деҳотӣ ҷамъ омада буданд, мебошад, вагарна ў метавонист аз синоними 

меъёрии он – луғатнигор истифода барад, вале дар вожаи луғатчӣ лутфи 

сухан баландтар аст, ки он ба хотири таъмини ҷиҳати услубии ифода ва 

бо оҳанги халқӣ-гуфтугўйӣ пурқувват сохтани муҳтавои сухан ба кор 

бурда шудааст. 

2. 1. 2. Диалектизмҳои ғайрипредметӣ. Ба ин гурӯҳ диалектизмҳои 

сифатӣ, феълӣ ва зарфӣ дохил мешаванд: 

 2. 1. 2. 1. Диалектизмҳои сифатӣ. Тавассути диалектизмҳои сифатӣ 

адибон метавонанд ҳолату вазъият, хислату характери персонажҳо ва 

ҳодисаву воқеаҳоеро, ки дар асарҳои бадеӣ бояд ба тасвир гиранд, бориз 

ба қалам диҳанд, зеро сифатҳо дорои бадеият ва обуранги бадеӣ буда, ба 

воситаи онҳо ҷиҳатҳои эҳсосотии нутқ ва ҳадафҳои эҷодии адиб равшан 

тасвир меёбанд. Аз ҳамин ҷиҳат Б. Раҳимзода дар эҷодиёти худ аз 

сифатҳое, ки хусусияти лаҳҷавӣ доранд, дар мавриди нишон додани 

хислатҳои неку бади персонажҳо ҷо-ҷо истифода намудааст. 

Диалектизмҳои сифатии эҷодиёти шоир аз ҷиҳати маъно ба ду гурўҳ ҷудо 

мешаванд: 

 2. 1. 2. 1. 1. Вожаҳои дорои маънии ҳолат ва хислату хусусияти шахс: 

телба (гаранг, ҳайрон), ланҷ (нохуш, хафа, бемор), чевар (чусту чолок), 

хушчақчақ (шўх, хушсухан), вақтчоқ (вақтхуш, гармсуҳбат), қоқ (сари 

қоқ – яккаву танҳо), таранг (домуллои таранг – тайёр). 

 Вожаи телба дар лаҳҷаҳои шимолӣ маънии «саросема, гаранг, 

ҳайрон»-ро ифода мекунад. Дар лаҳҷаҳои водии Рашт низ ин калима ба 

кор меравад, аммо ин ҷо на маънии «саросема, ё гаранг», балки маънии 

«инсон ё ягон ҷонвари азимҷусса, калону бадафт»-ро мефаҳмонад. 

Калимаи телба дар луғатҳои шевагӣ ба қайд гирифта нашудааст, дар 
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фарҳанги С. Айнӣ, ки ба қавли худи ў «…50 % ин луғатҳо аз забони 

зиндаи халқи тоҷик гирифта шудаанд» [113, с. 19], низ ба назар нарасид. 

Лекин, ба ҳар ҳол, маълум аст, ки вай унсури меъёрӣ нест. Ягона луғате, 

ки доир ба он маълумот медиҳад, «ФТР» мебошад. Дар ин фарҳанг 

вожаи телба чун моддаи махсуси луғавӣ бо ишораи «разг.» «торопливый, 

спешаший, беспокойный» тарҷума гардидааст [122, с. 601]. 

 Б. Раҳимзода ин воҳиди луғавиро дар манзумаи «М.Р.» (Р.Т.) дар 

сухани тасвирии худ истифода намудааст. Ин манзума мазмуни афсонавӣ 

дорад ва табиист, ки афсона моли фолклор буда, дар тасвири ҳодисаҳои 

он ровиён бештар аз унсурҳои лаҳҷавӣ истифода мекунанд. Ин ҷо аз 

воҳидҳои лаҳҷавӣ кор гирифтани шоир, аз як ҷиҳат, ба ҳамин муносибат 

бошад, аз ҷиҳати дигар, ба хотири бозтоб додани ҳолати ногувори 

рўбоҳи ҳиллагар аст, ки аз рад гардидани хоҳишаш аз ҷониби мусича ба 

ин ҳол гирифтор шуда буд. Албатта, ин ҷо санъати ташхис аст. Дар 

тасвири Б. Раҳимзода диалектизми телба ба маънии «гаранг, ҳайрон» ба 

кор рафтааст, ки ин маънӣ ба лаҳҷаҳои шимолӣ дахл дорад. Адиб чун 

мебинад, ки маънии калимаи мазкур ба ҳама хонандагон маълум нест, аз 

методи тафсири дохилиматнӣ кор гирифта, телбаро бо сифати 

умумитоҷикии ҳайрон тавассути пайвандаки -у алоқаманд намуда, як 

ҷуфти синонимӣ месозад, ки ба ин восита маънии он маълум шуда 

мемонад: 

   Рўбоҳи маккор чун ин гап шунид, 

   Телбаву ҳайрон шуду ҳар сў давид… 

          (с. 369) 

 Дар ин байт воҳиди луғавии телба тобиши махсуси эҳсосотӣ касб 

кардааст, зеро дар он ҳиссиёти пурнафрати адиб нисбат ба рўбоҳи 

маккор, ки ҳар сол бо роҳи фиреб бачаҳои мусичаро мехўрд, низ ифода 

ёфтааст. Воқеан, бояд гуфт, ки диалектизмҳо аксаран дорои тобишҳои 

эҳсосотӣ буда, барои таъмини ҷиҳати муассирии нутқ ба нависанда 
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кумак мекунанд. Шарл Балли менависад, ки «…забони гуфтугўйӣ кам ё 

зиёд ҳамеша бо эҳсосот фаро гирифта мешавад» [10, с. 329]. 

 Дар дигар диалектизмҳо, ки Б. Раҳимзода истифода кардааст, низ 

ҳамин хусусиятро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Яке аз онҳо вожаи 

ланҷ мебошад. Ин воҳиди луғавӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ маънии «бемор, 

ранҷур, касал»-ро дорад [118, с. 216]. Аммо гоҳо зимни кўчидани маънӣ 

дар ифодаи мафҳуми «хира гардидани табъ, ранҷидан, нохушӣ» низ ба 

кор меравад. С. Айнӣ ҳам дар луғати худ онро ба ҳамин маънӣ ва боз 

чанд маънии дигар овардааст [113, с. 179]. Тафсири он дар «ЛМЛБ» аз 

маънидоди С. Айнӣ фарқ надорад [117, с. 137]. 

 Б. Раҳимзода вожаи ланҷро дар шеъри «К.Б.» (Р.Т.), ки ҳаҷвист ва 

дар он мардуми фиребгар мавриди ҳаҷв қарор ёфтаанд, бо ҳамон маънии 

боло ба қалам додааст. Ў инро дар нутқи персонажи коргурезаш, ки 

варақаи бемориро чун васоити айшу нўш тавсиф мекунад, оварда, бо 

калимаи панҷ қофия кардааст: 

    Бо ту ҳамеша кор панҷ, 

    Бе ту мудом табъ ланҷ… 

         (с. 416) 

 Дар мисраи якум калимаи панҷ низ маънии кўчида пайдо кардааст, 

ки он маънӣ меъёрӣ нест. Ин ҷо эҳсоси адиб, ки иборат аз нафрату 

надомат ба ашхоси фиребгар аст, дар асоси маънои луғавии калимаҳои 

мазкур, ки заминаи маҷозӣ доранд, ифода ёфтааст.  

Вожаи чевар дар забони халқӣ-гуфтугўйӣ маънии «дўзанда»-ро 

дорад ва мансуб ба ҷинси зан аст. Дар «ФТР» низ «рукодельница, 

мастерица в вышивании шитьё» тарҷума шудааст [122, с. 704]. Дар 

луғатҳои шевагӣ вожаи мазкур зикр наёфтааст, аммо дар лаҳҷаи зодгоҳи 

шоир роиҷ будани он ба мутахассисон маълум аст. Бояд гуфт, ки дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ чевар маънии «чусту чолок, зебо, ҳушёру зирак»-ро 

ифода карда, нисбат ба ҷинси мард ҳам ба кор меравад. Аз ин сабаб чун 
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диалектизм дар мавриде ба қайд гирифта мешавад, ки дар адабиёти 

бадеӣ бо ҳамон маънии лаҳҷавӣ истифода шуда бошад. 

Дар тасвири Б. Раҳимзода чевар дар шеърҳои «М.*» ва «Б.Н.Д.» 

(Р.Т.) ба назар расид, ки дар ҳар ду ҳам бо ҳамон маънии лаҳҷавиаш 

корбаст гардидааст: 

  Наздашон як писарчаи чевар, 

  Ҳаст Қурбон ба пешвози падар… 

         (с. 57) 

  Омода бишуд зидди аду чобуку чевар, 

  Якбора ҳама пиру ҷавони ватани мо…   

(с. 64) 

Тобиши эҳсосотии вожаи чевар дар ҳар ду байт ҳам дар асоси 

маънии лаҳҷавии худи он ба амал омадааст. Шоир бо истифода аз ин 

калима эҳсоси ифтихормандии худро аз ҷасуриву чолокии писарони 

тоҷик ва омодагии онҳо ба муқобили душман иброз доштааст. Ин ҷо 

тобиши эҳсосотии чевар дар худи калима маҳдуд намонда, балки тамоми 

матнро фаро гирифтааст ва чун воситаи равшан сохтани рўҳи болидаи 

адиб хизмат кардааст. 

Дар байти якум воҳиди луғавии чевар бо калимаи писарча дар 

алоқаи атрибутӣ омада, чун муайянкунанда онро тавзеҳ медиҳад. Аммо 

дар байти дуюм шоир зимни истифода аз методи тавзеҳи дохилиматнӣ 

диалектизми чеварро бо сифати чобук пайваст карда, як ҷуфти синонимӣ 

сохтааст, ки маънии лаҳҷавии он акнун ба воситаи вожаи ҳамафаҳми 

чобук ба хонанда маълум мегардад. Инро ҳам бояд қайд кунем, ки дар ин 

байт чевар ба ҳодисаи адвербализатсия дучор шудааст ва тобиши 

эҳсосотии он вобаста ба ҳамин воситаи забонӣ боз ҳам пурқувват 

гардидааст. 

Воҳиди луғавии хушчақчақ дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ маънии «шўх, 

ширинсухан, хушсуҳбат»-ро ифода мекунад. Дар «ФТР» низ зери ишораи 

разг. «весёлый, остроумный, умеюший вести весёлую беседу» маънидод 
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шудааст [122, с. 669], вале дар дигар луғатҳо онро пайдо карда 

натавонистем. Ба ҳар ҳол, доир ба хусусияти маҳаллӣ доштани вожаи 

хушчақчақ ва дар ҳудуди густариши лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба кор рафтани он 

ҷойи шубҳа нест, зеро аз решаи умумитоҷикии хуш сохтани 

диалектизмҳои мураккаб дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳодисаи маъмул аст [58, с. 

92]. 

Вожаи мазкур маънии мусбат дорад ва сифати инсонро вобаста ба 

хислаташ далолат мекунад, ки дар нигоришоти Б. Раҳимзода бо ҳамин 

маънӣ қаламдод гардидааст. Шоир ин калимаро ду маротиба дар 

шеърҳои «Н.Ш.Б.Л.» ва «П.Л.» (Р.Т.) истифода бурдааст ва дар ҳар ду 

шеър ҳам онро чун воситаи муассири нутқ дар сухани тасвирии худ ба 

кор бурдааст. Дар ҳар ду маврид ҳам дар калимаи мазкур ҳиссиёти пур 

аз муҳаббати шоир нисбат ба идеяҳои Ленин ва ҳизби коммунист 

инъикос ёфтааст: 

    Марди хушчақчақи ҷаҳондида, 

   Ин сафар шоду боғурур омад…  

 (с. 98) 

    Ин ҳикоят шунидам аз марде , 

   Марди хушчақчақу ҷаҳонгарде…  

(с. 101) 

Калимаи вақтчоқ дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба шакли вахчоқ дар 

маънии «хурсанд, болида, хушу хуррам» истеъмол меёбад. Муодили 

вақтчоқ дар луғатҳо дучор наомад, аммо дар «ЛШЗТ» шакли вахчоқиро 

ба маънии «хурсандӣ, хушнудӣ» пайдо кардем [118, с. 81], ки ин аз шакли 

лаҳҷавии вахчоқ тавассути пасванди -ӣ сохта шудааст. Дар «ФТР» низ 

муодили вақтчоқӣ зикр ёфтааст, ки он бо ишораи «разг.» «хорошее 

настроение, веселье» маънидод карда шудааст [122, с. 130].  

Аз ин тафсилот бармеояд, ки сифати вақтчоқ халқӣ буда, маънии 

мусбатро дар бар мегирад ва аз рўҳи болидаву табъи хуши инсон дарак 

медиҳад. Б. Раҳимзода аз муодили лаҳҷавии калимаи мазкур огаҳӣ дошт, 
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зеро он дар лаҳҷаи зодгоҳи ў низ роиҷ аст, вале аз рўйи масъулияти 

адибӣ онро ба шакли адабӣ дароварда, дар шеъри «Б.Б.Қ.» (Р.Т.) 

истифода кардааст, зеро медонад, ки адиб саробони сухан аст ва ин гуна 

воситаҳои ифодаро, ки аз забони халқ ҷудо карда мегирад, бояд ба меъёр 

мутобиқ сохта, мувофиқи мақсад ва мароми эҷодӣ ба қалам диҳад. 

Дар ин шеър калимаи вақтчоқ оҳанги мутантан касб кардааст, 

чунки худи шеър ҷашнӣ-тантанавӣ буда, ба мавзуи дўстии мардуми 

тоҷику қазоқ бахшида шудааст: 

  Ман зи номи тоҷикони некному вақтчоқ, 

Бар шумо гўям муборакбодҳо боифтихор… 

         (с. 150) 

 Воҳиди луғавии башаст дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳам хусусияти зарфӣ 

ва ҳам хусусияти сифатӣ зоҳир мекунад. Ҳамчун зарф дар ифодаи «тарзи 

амал» ба кор меравад, ки ин маънии он дар забони адабӣ низ роиҷ аст. 

Вале ба ҳайси сифат маънии «қавӣ, зўр, тавоно»-ро мефаҳмонад, ки ин 

маънӣ марбут ба забони зиндаи халқ аст. Аз ин сабаб дар мавриде 

ҳамчун унсури лаҳҷавӣ шинохта мешавад, ки ба мафҳуми сифатӣ омада 

бошад. Б. Раҳимзода дар шеъри «О.М.» (Р.Т.) онро чун воситаи хуби 

тасвир ба маънии халқиаш истифода кардааст. Вожаи мазкур таркибан 

сохта буда, аз решаи шаст ба воситаи пешванди сифатсози ба- сохта 

шудааст. Шоир аз калимаи башаст ҳамчун унсури ташбеҳсоз истифода 

бурдааст. Тавассути он Ойгул Муҳаммадҷоноваро дар мубориза алайҳи 

душман ба паррандаи қавичанги шоҳин, ки дар ҷанг бо дигар 

паррандагон бебок аст, ташбеҳ додааст: 

    Бешубҳа, гули ватанпарастӣ, 

    Дар ҷанг ту шоҳини башастӣ…  

          (с. 42) 

Дар байти боло аз ниҳоди вожаи башаст эњсоси ифтихори шоир аз 

корнамоиҳои тоҷикдухтар – О. Муҳаммадҷонова  дар Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ бармеояд.  
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 Вожаи таранг низ ҳамин гуна хусусият дорад. Ин калима дар 

луғатҳо ба маъниҳои гуногун омадааст. Масалан, дар «ФЗТ» «садои зеҳи 

камон дар вақти тир андохтан» маънӣ гардидааст [124, с. 327]. Дар 

луғатномаи С. Айнӣ ба маънии «сахт кашида шуда истодани чизе 

(ресмон)» зикр ёфтааст [113, с. 378]. В. С. Расторгуева дар луғати 

лаҳҷавии худ онро «тугой, натянутый» тарҷума кардааст [120. 184]. Дар 

«ЛМЛБ», ғайр аз маъниҳои боло, боз дар ифодаи «зебо», «хеле, бисёр» 

низ ба кор рафтани он қайд гардидааст [117, с. 211]. Вале калимаи таранг 

дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ маъниҳои «пуропур, ниҳоят пур», «тайёр, ҳозиру 

нозир»-ро ифода мекунад, ки Б. Раҳимзода онро бо ҳамин маъниҳои 

лаҳҷавиаш ба кор бурдааст. Маънии якуми он дар шеъри «К.Б.» ва 

маънии дуюмаш дар шеъри «Г.Б.» (Р.Т.), ки ҳар ду ҳам ҳаҷвӣ буда, дар 

онҳо мардуми коргурезу қаллоб сахт сарзаниш ёфтаанд, истифода 

шудааст: 

   Даст занам ба тору чанг, 

   Киса шавад зи пул таранг 

        (с. 416) 

   Шаб ки шуд, мезанад қимору банг, 

   Рўз шуд, боз домуллои таранг… 

(с. 428) 

 Одатан, дар шеърҳои ҳаҷвӣ адибон вожаҳоеро кор мефармоянд, ки 

маънии манфӣ дошта бошанд, зеро тавассути ин навъи воҳидҳои нутқ 

хислати номатлуби персонажро хубтар ба тасвир гирифтан мумкин аст. 

Аз тарафи дигар, ба воситаи ин навъи калимаҳо адиб метавонад, 

эҳсосоти пур аз нафрати худро нисбат ба ҳамин гуна ашхос қавитар 

ифода созад. Б. Раҳимзода калимаи тарангро зимни ҳамин ҳадафҳои 

эҷодӣ кор фармуда, дар байти якум ҳофизҳои камҳунари тўйгард ва дар 

байти дуюм ашхоси ба ном «мулло», вале дар асл қиморбозу бангиро 

зери танқид қарор додааст. 
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 Дар шеъри аввал таранг дар нутқи персонаж истифода шуда, 

тавассути он шоир найранги ўро аз тарафи худи ў фош карда бошад, дар 

шеъри дуюм калимаи мазкур дар тасвири муаллиф ба кор рафта, бо ин 

роҳ фиребгарии «мулло» бевосита аз ҷониби адиб фош карда шудааст.  

 Дар унсурҳои луғавии гич ва шахшул низ ҳамин гуна тобишҳои 

эҳсосотӣ ба мушоҳида мерасанд. Аз инҳо вожаи гич дар луғати С. Айнӣ б 

маъниҳои «дарҳайратафтода, шахшудамонда, гарангшуда» оварда 

шудааст [113, с. 73], аммо дар луғатҳои лаҳҷавӣ онро дучор карда 

натавонистем. Аз рўйи мушоҳидаи мо, гич, асосан, дар доираи 

густариши лаҳҷаҳои шимолӣ амал мекунад. Б. Раҳимзода онро дар 

шеъри «Ш.А.Р.Д.» (Р.Т.), ки бо оҳанги ҳаҷв эҷод шудааст ва ҳадафи 

шоир бозгў намудани беҳавсалагии роҳбарони баъзе вазоратҳо ва аҳли 

илму адаб аст, истифода бурдааст. 

 Чунон ки қайд гардид, як маънии вожаи гич «гаранг» аст. Ба 

хотири он ки моҳияти лексемаи гич ба соҳибони ҳама лаҳҷаҳо маълум 

гардад, адиб онро бо унсури ҳамафаҳми гаранг дар як таркиб ҷо дода, ба 

ин восита ҳам як ҷуфти синонимӣ сохтааст ва ҳам онро бо усули ташреҳи 

дохилиматнӣ маънидод кардааст: 

Кор бисёр аст, аммо вақт танг, 

   Майнаҳо гич аз хаёлоту гаранг… 

         (с. 398) 

Калимаи гич дар сухани тасвирии шоир истифода шудааст, ки 

тобиши баланди эҳсосотӣ дорад ва дар он ҳиссиёти норозигии ў аз 

фаъолияти кормандони чанд вазорат инъикос ёфтааст.  

Вожаи шахшул дар «ЛМЛБ» ба маънии «бадсифат, дурушт» 

(нисбат ба чарм ва пўст), маҷоз. «бадфеъл, бадкирдор» (нисбат ба инсон) 

зикр ёфтааст [117, с. 245], вале дар дигар луғатҳо ба назар нарасид. Ин 

калима дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳам ҷо-ҷо вомехўрад, ки маънии он «дасти 

кордидаи бақувват, кафи обилакардаву сахтшуда» мебошад. Чунон ки 

мебинем, вожаи мазкур дар лаҳҷаҳои Бухоро маънии манфӣ, лекин дар 
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лаҳҷаҳои ҷанубӣ маънии мусбат дорад, ки маънии мусбати он зимни 

меҳнатдўстиву ба кор рағбат доштани инсон сар мезанад. Б. Раҳимзода 

сифати шахшулро дар шеъри «П.*» (Р.Т.) дар тасвироти худ бо маънии 

мусбат ба кор андохта, ба воситаи он эҳсоси шодмонии худро аз кору 

пайкори духтарони тоҷик дар мавсими чидани ҳосили пахта изҳор 

кардааст: 

Дасти шахшули ту нозук сохт ғози пахтаро, 

 Ин бувад эъҷози дасти заргару заркори ман… 

(с. 210) 

Дар ин байт вожаи шахшул мавқеи марказӣ касб карда, дар 

ҳамоиш бо дигар воҳидҳои нутқ эњсоси ифтихори адибро аз равнақи 

кори духтарҳо ифода намудааст. 

2. 1. 2. 2. Вожаҳои ифодакунандаи аломати ашёи гуногун. Ба ин 

гурўҳ воҳидҳои луғавии шалақ (куҳна, фарсуда, шикаста), камчин 

(камёб, нодир, ноёб), садямоқ (поргидор, пур аз дарбеҳ), шалпар (хаста) 

ва амсоли инҳоро метавон дохил кард. 

Калимаи шалақ маънии манфӣ дорад ва, чунон ки қайд кардем, дар 

ифодаи маънии «куҳнашуда, дарида, шикаставу аз кор баромада» 

(нисбат ба пойафзор, ашёи рўзгор, нақлиёт) ба кор меравад. Дар лаҳҷаи 

Конибодом вожаи мазкур маънии маҷозӣ пайдо карда, «номи пойафзори 

хонапўшӣ»-ро ҳам ифода мекунад [73, с. 11]. Дар баъзе мавзеъҳои водии 

Рашт онро ҳатто нисбат ба инсон ҳам кор фармуда, одами беҳавсала ва 

танбалу сергапро «шалақ» мегўянд, ки ин маънӣ низ дар заминаи маҷоз 

сар задааст. 

Б. Раҳимзода вожаи шалақро дар шеъри «С.Н.М.Б.» (Р.Т.) ба 

маънии «шикаста, фарсуда, нимвайрон» истифода кардааст. Ин шеър бо 

оҳанги ҳазлу шўхӣ дар сабки халқӣ эҷод гардидааст, аз ин рӯ дар он ба 

ҷуз шалақ боз диалектизмҳои кашол, камчин, кўрмаҳтоб, мўрак, эсун, 

ўсун низ мавриди истифода қарор гирифтаанд: 
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Эсуни дарё раҳ вайрон, 

   Ўсуни дарё раҳ вайрон 

   Автобусҳои шалақ 

   Касро кунанд сер аз ҷон 

   Соли нав мўрак бошаде ! 

       (с. 409) . 

Ин калимаҳо дорои эҳсоси махсусанд, ки тавассути онҳо шоир 

вазъи носозгори роҳҳои шаҳрро ба тасвир гирифта, мутассаддии 

шаҳрдориро ба обод кардани роҳҳо ва иваз намудани нақлиёти 

шикастаи мусофирбар даъват месозад. Ин ҷо муносибати шоир ба 

объекти сухан тавассути вожаи шалақ хеле ҷолиб ифода ёфтааст. 

Шоир калимаи камчинро, ки маънояш «камёб» аст, бо мақсади 

фош намудани қаллобии мудирони мағозаҳои шаҳру деҳот, ки ашёи 

махсусан зарури зиндагиро пинҳонӣ ва бо нархи гарон мефурўхтанд, 

истифода кардааст: 

   Эсуни дарё магазин, 

   Ўсуни дарё магазин, 

   Молҳои нағзи камчин, 

   Ҷо мекунанд дар хурҷин 

   Соли нав мўрак бошаде! 

         (с. 409)  

Калимаи камчин дар асл муътадилмаънист, аммо дар шеъри Б. 

Раҳимзода дар иртибот бо исми хўрҷин ва феъли ҷо кардан, ки ҳама дар 

маҷмуъ муносибати мусбат надоштани шоирро бо объекти муҳокима 

(фурўшанда) ифода намудаанд, маънии манфӣ касб кардааст. Шоир 

метавонист аз синонимҳои меъёрии он – ноёб ё камёб истифода намояд, 

аммо ҳаминро ба ҳисоб гирифтааст, ки аз нигоҳи семантика камчин аз 

синонимҳои худ пурқувват, аз лиҳози эҳсосот муассиртар аст ва 

таваҷҷуҳи хонандаро бештар ҷалб карда метавонад.  
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Воҳиди луғавии садямоқ таркибан мураккаб буда, аз ду реша – сад 

(тоҷикӣ) ва ямоқ (туркӣ-узбекӣ) тарҳрезӣ гардидааст. Синоними ямоқ 

дар забони тоҷикӣ «дарбеҳ, поргӣ, пина» мебошад. 

Калимаи садямоқ дар «ЛМЛБ» «либоси сердарбеҳ» маънидод 

шудааст [117, с. 199]. Дар дигар луғатҳо онро пайдо накардем ва дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳам мавриди истеъмол қарор надорад. Пас, маълум 

мешавад, ки диалектизми садямоқ дар лаҳҷаҳои тоҷикони Бухорову 

Самарқанд истифода мешавад. 

Б. Раҳимзода калимаи мазкурро дар шеъри ҳаҷвии «В.» (Қ.К.) дар 

сухани тасвирии худ дар мавриди зери танқид кашидани ашхоси 

мансабдор (раиси колхоз, директори совхоз, мудири ферма, бригадир ва 

ғ.)-и ваъдабоз, ки бо ваъдаҳои пуч оид ба иҷрои нақшаи маҳсулоти 

кишоварзӣ роҳбарони ҳукуматро фиреб медоданд, ба кор андохтааст: 

 Гўшт ваъда, пахта ваъда, мева ваъда, хона ҳам, 

 Пур шуда олам зи ҷоғи садямоқи ваъдабоз… 

         (с. 206) 

Дар ин байт калимаи садямоқ чун воситаи ифодаи эҳсоси баланд, 

ки дар ниҳоди он маънии «нафрату надомат» ниҳон аст, истифода 

шудааст.  

Калимаи садямоқ дар таркиби ибораи исмии ҷоғи садямоқ, ки ҳар 

ду ҷузъи он хусусияти гуфтугўйӣ дорад, ба кор рафтааст. Диалектизми 

мазкур дар асл сифати либос аст, аммо адиб онро бо исм дар алоқаи 

изофӣ оварда, як ибораи хуби маҷозӣ сохтааст, ки дар ниҳоди он «шўру 

валвалаи пур аз дурўғ, қаллобию найранг» ниҳон аст. Ҳадафи шоир аз 

сохтани он ибрози эҳсоси манфӣ – нафрати бепоён нисбат ба персонажи 

шеър (ваъдабоз) мебошад. 

Чи тавре ки далелҳо собит месозанд, аксарияти диалектизмҳои 

марбут ба аломати ашё дар забони худи адиб ба кор рафтаанд. Шоир 

онҳоро чун воситаи муҳимми характеристикаи персонажҳо ва ҳодисоти 

ба онҳо алоқаманд истифода намудааст.  
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2. 1. 3. Диалектизмҳои феълӣ. Дар мавриди муносиб ба кор 

андохтани диалектизмҳои феълӣ ба адиб имкон медиҳад, ки воқеаҳои 

тасвиршавандаро ҷоннок ва ба таври реалӣ тасвир намояд, ҳолати рўҳӣ 

ва эҳсосоту амалиёти персонажҳоро барҷаста рўйи сафҳа биёварад. Аз 

тарафи дигар, истифодаи бамавриди феълҳо дар асарҳои бадеӣ ба шоиру 

нависанда имкон медиҳад, ки ба ҳиссиёти хонанда нозуктар нохун занад 

ва ба ин восита ўро барои дарки мақсади персонажҳо ва худи адиб омода 

созад, зеро, ба қавли А. Югов, «Феъл оташнигортарин, зиндатарин 

ҳиссаи нутқ мебошад. Дар феъл хуни хеле сурх, хуни ниҳоят ботароват, 

хуни артерияи забон ҷорӣ аст» [110, с. 38]. 

Дар эҷодиёти Б. Раҳимзода диалектизмҳои феълӣ дар қиёс бо 

вожаҳои исмиву сифатӣ зиёдтар ба кор рафтаанд. Сабаб он аст, ки 

феълҳо нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ сермаънианд, хусусияти хуби 

тасвирӣ доранд, суханро ҷоннок месозанд, дар онҳо эҳсоси пурзўри 

ҳаяҷонбахш бештар эҳсос мегардад. В. В. Виноградов имконоти 

муассирии исму феълро дар асарҳои бадеӣ ба муқоиса гирифта, ба 

хулосае омада буд, ки дар феъл маънӣ ва тобишҳои маъноӣ бештару 

қавитар ба назар мерасанд [12, с. 7]. Ҳамин хусусияти феълро Б. 

Раҳимзода ба ҳисоб гирифта, аз имкониятҳои тасвирии он васеътар 

истифода кардааст. 

Феълҳое, ки шоир рўйи кор овардааст, таркибии номӣ буда, ду 

ҷузъро дар бар мегиранд ва танҳо ҷузъҳои номии онҳо хусусияти лаҳҷавӣ 

зоҳир мекунанд. Дар ташаккули ин феълҳо мавқеи ёварҳои кардан, 

шудан, намудан, гардидан ва амсоли инҳо калон аст. Аз қабили мўл 

гардидан, қир шудан, қитиқ кардан, ҷандала доштан, кашол шудан.  

Ин феълҳо дар гуфтори ҳамарўзаи мардуми одӣ ба кор раванд ҳам, 

бар ивази онҳо дар забони меъёрӣ таркибҳои фаровон шудан, афзун 

гардидан; ба асаб расидан; нест шудан, нобуд гардидан; талош варзидан, 

ҷаҳд намудан; овезон шудан истеъмол меёбанд. 
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Феъли қитиқ кардан дар лаҳҷаҳои шимолӣ дар мафҳуми «барои 

хандондан кафи пой ё зери бағали касеро хоридан», маҷозан «ба асаби 

касе расидан, ғаши касеро овардан» роиҷ аст. Ҷузъи номии он қитиқ 

баромади туркӣ-ўзбекӣ дорад ва муродифи он дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

вожаи классикии ғилғилич мебошад. С. Айнӣ калимаи қитиқро ин тавр 

маънидод кардааст: «Хориши форамест, ки дар кафи пой, дар зери бағал 

аст ва бо расидани дасти каси бегона ба ҳаракат меояд» [113, с. 518]. Дар 

«ФТР» ин калима бо ишораи «разг.» «щекотка» ва таркиби қитиқ кардан 

«щекотать» тарҷума шудааст [122, с. 305 – 306]. Дар лаҳҷаҳои Хуҷанд-

Конибодом ва Бухоро ҳам қитиқ бо ҳамин маънӣ ба кор меравад [120, с. 

234; 117, с. 261]. 

Б. Раҳимзода дар достони «Р.Н.О.» (Р.Т.) таркиби қитиқ карданро 

бо маънии «ба чашм халидани нурҳои офтоби саҳарӣ ҳангоми хоб» 

истифода кардааст, ки ин бо маънидоди луғат қаробат дорад: 

  Шуои офтоби бомдодон, 

  Гузашта аз миёни сабз баргон, 

  Қитиқ мекард чашмони сиёҳаш, 

  Ки то бинад чи сон бошад нигоҳаш. 

        ( с. 431 ) 

Ин ҷо қитиқ кардан тобиши маҷозӣ гирифта, зимни он шоир як 

манзараи аҷиби бадеӣ офарида, бо ин роҳ шўхиҳои табиатро бо инсон ба 

тасвир гирифтааст. 

Феъли мазкур дар забони адабӣ синоним надорад ва сабаби аз он 

кор гирифтани муаллиф низ дар ҳамин аст. Аз ҷониби дигар, шоир 

нишон доданист, ки ин воҳиди луғавӣ дар мавриди зарурӣ метавонад ба 

маънии маҷозии «халидан, ба чашм бархўрдани офтоб» низ ба кор равад. 

Феъли таркибии қир шудан доираи васеи истеъмол дорад. Аз рўйи 

маводи мо маълум мешавад, ки хатти интишори он дар ҳудуди лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ тўл мекашад, зеро ба ҷуз «ФГҶЗТ» онро дар дигар луғатҳо пайдо 

карда натавонистем [119, с. 389]. 
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Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ таркиби мазкур маънии «несту нобуд шудан»-

ро ифода мекунад. Аммо бояд гуфт, ки вай аз унсурҳои сермаъност ва 

ғайр аз маънии боло боз маънии «ҳадди ниҳоии амал, амали бенишон»-

ро мефаҳмонад. Яъне, агар синонимҳои он – нобуд шудан, нест шудан 

мафҳуми «мурдан, фавтидан»-ро дар бар гиранд, қир шудан маънии «ба 

хок яксон шудан, зеру забар гардидан, аз касе ё чизе осор намондан»-ро 

ҳам ифода менамояд. 

Б. Раҳимзода қир шуданро дар шеъри «Б.Қ.» (Р.Т.) ба маънии дуюм 

ба қалам дода, тавассути он корнамоии Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ 

Исмоил Ҳамзаалиевро, ки бо тири туп душманро ба хок яксон месохт, 

тасвир кардааст: 

   Душман аз зарбааш ҳамешуд қир, 

   Офарин, эй диловари тоҷик! 

         ( с. 36 ) 

Дар забони халқ таркиби кашол шудан (кашол кардан) 

серистеъмол аст, ки муродифи адабии он овезон шудан (овезон кардан) 

мебошад. Феъли мазкур бо маънии «тўл кашидан, ба дарозо давом 

кардани амал» (нисбат ба сухан ё иҷрои коре) низ ба кор меравад, ки ин 

дар заминаи маҷоз падид омадааст. Феъли кашол шудан дар шеъри Б. 

Раҳимзода «Қ.З.» (Р.Т.) дар шакли кашол ёфтан дар иртибот бо 

калимаҳои пахтачинӣ, қафомонӣ, дўлоб маънии маҷозӣ касб кардааст. 

Хусусияти муҳимми ин феъл дар он зоҳир мегардад, ки тавассути маънии 

маҷозии он тамоми як банди шеър тобиши маҷозиву киноявӣ пайдо 

кардааст: 

  Ин қафомонӣ аз чӣ то алҳол, 

  Ин қадар пахтачинӣ ёфт кашол?   

(с. 224) 

Дар луғатҳое, ки ба лаҳҷаҳои шимолӣ дахл доранд, танҳо таркиби 

кашол кардан зикр ёфтааст [120, с. 118; 117, с. 124]. Дар луғати С. Айнӣ 

шакли кашол додан ба маънии «ба таъхир андохтан» оварда шудааст 
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[113, с. 154]. Дар «ФГҶЗТ» бошад, таркибҳои кашол кардан, кашол 

шудан, кашол ёфтан, кашол рафтан ба қайд гирифта шудаанд [119, с. 

329]. Аз ин маълум мешавад, ки ин феъл дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

серистеъмол буда, дар ҳама маврид дорои маънии манфӣ мебошад. 

Дар ҳамин шеър Б. Раҳимзода аз муодили кашол шудан низ кор 

гирифтааст. Вале, бо гумони он ки шояд маънии вожаи кашол ба 

хонанда маълум набошад, адиб бо он сифати дарозро дар алоқаи пайваст 

оварда, як ҷуфти синонимӣ (кашолу дароз) сохтааст, то ки муҳтавои 

вожаи кашол ба хонанда равшан гардад. Ин як тарзи тавзеҳи 

дохилиматнии вожаҳои ғайримеъёрӣ дар асарҳои бадеист. Яъне, калимаи 

дароз чун унсури тавзеҳӣ бар эзоҳи диалектизми кашол оварда шудааст. 

Дар ин маврид ҳар ду калима ҳам маънии маҷозӣ гирифтаанд, ки ин 

марбут ба услуби гуфтугўйист. Дар услуби гуфтугўйӣ феълҳо бо 

калимаҳои ҳампаҳлуи худ дар алоқаи синтаксисӣ омада, тобишҳои 

маҷозӣ мегиранд ва дар асоси маҷоз характери лаҳҷавӣ пайдо 

менамоянд. А. Ф. Ефремов қайд кардааст, ки «Ба маънии маҷозӣ ба кор 

рафтани феълҳои умумиистеъмолӣ яке аз омилҳои ба гурўҳи калимаҳои 

содаи халқӣ ворид гардидани онҳост» [28, с. 97]. Ҳамин ҳодисаро дар 

таркиби феълии кашолу дароз шудан (аз шеъри «Қ.З.») метавон ба 

мушоҳида гирифт: 

    Хуллас ин, ки худи ту донӣ роз, 

   Гап мабодо шавад кашолу дароз.  

(с. 225) 

Дар шеъри «Б.В.С.Р,Б.Р.Т.» (Р.Т.) Б. Раҳимзода зарфи лаҳҷавии 

мўлро, ки аз диалектизмҳои лексикии лаҳҷаҳои шимолӣ ба ҳисоб 

меравад, бо ёвари гардидан дар як таркиб ба сифати ҷузъи номии феъли 

таркибӣ (мўл гардидан) ба кор бурдааст ва ба ин восита, аз як тараф, 

муносибати худро ба объекти тасвир, ки дар он маънии илтимосу илтиҷо 

ҷой дорад, баён карда бошад, аз дигар тараф, забони юмори шеърашро 

пурқувват сохтааст, зеро адиб медонад, ки дар мавриди дар таркибҳои 



100 

феълӣ ҷо додани диалектизмҳо имкон меёбад, ки «…воқеаҳоро ҷонноку 

ҳаётӣ ва ҳолати рўҳии персонажҳоро барҷаста тасвир кунад, ба ҳиссиёти 

хонандагон хубтар таъсир карда, онҳоро барои пурра дарк кардани 

амалиёти персонажҳо тайёр намояд» [23, с. 132]: 

  Илтимоси дигаре дорем мо, 

Аз ҳисоби барфии худ аз шумо: 

Боз ҳам дар ҷумла дўконҳои мо, 

Мўл гардад нав ба нав газворҳо… 

      (с. 424) 

 Таркиби мўл гардидан, ки синоними феълҳои меъёрии зиёд шудан, 

фаровон шудан мебошад, ин ҷо дар вазифаи услубӣ қарор гирифта, дар 

иртибот бо калимаҳои илтимос, газвор, дўкон ба муаллиф имкон додааст, 

ки ҳам ҷиҳати эҳсосотии суханро дар тасвир боло бардорад ва ҳам амали 

номатлуби кормандони тоҷикматлубот ва вазорати савдои ҷумҳуриро 

ошкор сохта, зимнан ба тарзи баёни худ оҳанги халқӣ бубахшад. 

 Б. Раҳимзода дар достони «Р.Н.О.» ва шеъри «С.Н.А.Н.» аз 

феълҳои бурма кардан ва ванг шудан (Р.Т.) истифода кардааст, ки дар 

онҳо ҷузъҳои бурма ва ванг хусусияти маҳаллӣ дошта, дар аксар 

лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ истеъмол меёбанд. Вобаста ба ҷузъҳои номӣ 

ёварҳои кардан ва шудан ҳам маънии маҳаллӣ касб кардаанд. 

 Таркиби бурма кардан маънии «ба лабу рўй чин кашидан, қошу 

қавоқ андохтан» ва ванг шудан мафҳуми «дуруст шудан, табъи дил 

шудан»-ро ифода мекунанд. 

Дар назми Б. Раҳимзода ин феълҳо бо ҳамон маънии боло ба кор 

рафта, вазифаи махсуси услубӣ пайдо кардаанд: 

    …Ҷумлаи кору борҳо 

   Мешавад, эй рафиқ, ванг… 

        (с. 405) 

Дар ин байт феъли ванг шудан, ки шоир ба хотири вазн ҷузъҳои 

таркиби онро аз ҳам дур бурдааст, дар алоқа бо ибораи ҷумлаи кору 
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борҳо қувваи эҳсосотии тасвири адибро афзуда, ба сухан оҳанги сурур, 

рўҳбаландиву қаноатмандӣ зам кардааст, ки ҷиҳати услубии он маҳз дар 

ҳамин тобиши маъноӣ зоҳир мегардад. Азбаски шеъри «С.Н.А.Н.» бо 

шеваи халқӣ иншо ёфтааст, дар он ифодаҳои халқии наванда, сабил, 

таранг, калла, ватанба, хоная, уштура ва ғайра бо нияти хандондан ва 

болида нигоҳ доштани рўҳи хонанда зиёд ба кор рафтаанд. 

Шоир тавассути феъли бурма кардан ҳолати норозигии персонаж – 

корманди Кумитаи нақшасозии назди Ҳукумати Тоҷикистонро аз 

нақшаи кашидаи муҳандис оид ба сохтмони НОБ-и Норак ва маломату 

сарзанишҳои ўро доир ба ин нақша ба тасвир гирифтааст: 

Сулфа карду рўйи худро бурма кард, 

  Каҷ намуд лаброву гап нимғурма кард, 

( с. 439)  

Ин ҷо адиб, аз як ҷиҳат, ба воситаи феъли бурма кардан дар 

иртибот бо нимғурма кардан қофия сохта бошад, аз дигар ҷиҳат, ин як 

роҳи таъмини халқияти забони достон низ мебошад, зеро ҳудуди маънӣ 

дар феъл нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ васеътар ва дараҷаи муассирии 

он дар нутқ бештар ба назар мерасад. Б. Раҳимзода дар мавриди 

корбурди феъли бурма кардан ҳамин паҳлуи масъаларо ба инобат 

гирифта, хостааст, ки тавассути он ба забони достон оҳанги халқӣ зам 

кунад. Инро дида М. Қаноат мегўяд, ки «Шеърашон ду маншаъ дошт: 

халқӣ ва классикӣ» [47, с. 5]. 

Дар шеъри «Қ.З.» (Р.Т.) таркиби феълии дўлоб кардан (шудан) кор 

фармуда шудааст, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ маънои он маҷозан «бесару 

бун, бетартиб кардани коре» мебошад [119, с. 245]. Ин феъл дар луғатҳои 

дигар зикр наёфтааст. Дар луғати С. Айнӣ танҳо исми дўлоб қайд 

гардидааст, ки маънияш «чарх ё ғарғараи обкашӣ»-ст [113, с. 111]. Дар 

забони адабиёти классикӣ ҳам дўлоб бо ҳамин маънӣ истифода шудааст 

[123, с. 409]. Пас, маълум мегардад, ки вожаи дўлоб як вақт хусусияти 

меъёрӣ дошт ва моҳияти маҳаллӣ касб кардани он ҳодисаи баъдист. 
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Калимаи мазкур ҳамон вақт маншаи лаҳҷавӣ пайдо мекунад, ки вазифаи 

ҷузъи номии феълро ба ҷо оварда бошад. 

 Феъли мазкур маънии мусбат надорад ва шоир онро ба ҳамон 

маънии лаҳчавӣ ба кор бурда, ба ин восита вазъи иҷрои нақшаи пахтаро, 

ки дар водиии Кўлоб як мавсим номатлуб ҷараён доштааст, тасвир 

намудааст: 

  Лек аз чист водии Кўлоб, 

  Карда бас кори пахтаро дўлоб. 

        (с. 224) 

Феъли дўлоб кардан бо мақсади таъмини услуби сухан истифода 

гардидааст. Шоир тавассути он домани шўхиро маҳкам дошта, мардуми 

меҳнатии Кўлобро дар бобати иҷрои нақшаи солонаи пахта мехоҳад ба 

таҳрик биёрад. Илова бар ин, ин феъл ба забони шеър обуранги бадеӣ 

бахшида, ҳамчун воситаи тасвир барои ҷозиб ба қалам додани авзои 

ҷомеа ва муҳити тасвиршаванда хизмат кардааст. 

Ҳадафи дигари Б. Раҳимзода аз истифодаи ин феъл он аст, ки 

маънии маҷозии он бо оҳанги киноя (ин ҷо киноя низ эҳсос мешавад) 

омезиш ёбад, феъл хусусияти экспрессивӣ пайдо мекунад ва матлаби 

адиб боз ҳам пуртаъсир ифода меёбад.  

Феъли алиш шудан (кардан) муродифи шакли меъёрии иваз шудан 

(кардан, намудан) ва феъли руст сохтан (кардан, намудан) синоними 

пинҳон кардан мебошанд. Аз инҳо феъли якум, асосан, дар доираи 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ [119, с. 56] ва феъли дуюм дар ҳавзаи интишори 

лаҳҷаҳои шимолӣ [120, с. 169] ба кор мераванд. Б. Раҳимзода ин 

феълҳоро дар мавриди нишон додани вазъи ноҷўри ошхонаву дўконҳои 

гўштфурўшии шаҳр, амали носавоби аҳли савдо, ки гўштҳои фарбеҳи 

нағзро пинҳон намуда, ба харидорон гўштҳои пастсифатро пешкаш 

мекарданд ва ҳам дар мавриди ба танқид гирифтани кирдори 

муаллимони мактаб, ки баъзе аз онҳо хурофотпарасту камсавод бошанд, 

қисми дигар ахлоқи дуруст надоранд, истифода кардааст. 
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Таркиби алиш шудан дар шеъри «Б.С.Р,Б.Р.Т.» (Р.Т.) ва феъли руст 

сохтан дар шеъри «Ш.А.Р.Д.» (Р.Т.), ки ҳар ду ҳам бо оҳанги нимшўхиву 

нимҷиддӣ эҷод гардидаанд, кор фармуда шудаанд: 

   Хуб мешуд, кам агар мешуд алиш, 

  Гўштҳои нағз баъзан бар қайиш… 

         (с. 424) 

  З-ин сабаб ҳам тарбия бисёр суст. 

  Худ вазир инро намесозанд руст. 

         (с. 398) 

 Чи тавре ки маълум аст, феълҳои лаҳҷавӣ дорои обуранги зиёди 

бадеиву услубӣ мебошанд ва дар ду байти боло истифода шудани онҳо 

маҳз ба хотири таъмини ҷиҳати экспрессивии забони шеър ва боло 

бардоштани њаљви тасвир мебошад, зеро муодилҳои адабӣ дар ҳамин 

мавқеъ ҷойи онҳоро гирифта наметавонанд. 

 2. 1. 4. Диалектизмҳои зарфӣ. Дар бобати ба тасвир гирифтани 

замону макон ва тарзу тариқи иҷрои амал, миқдору дараҷа, ҳолату 

вазъят диалектизмҳои зарфӣ дар асарҳои бадеӣ роли калон мебозанд. Ин 

аст, ки адибон аз ин навъи воҳидҳои луғавӣ ҳамчун омили асосии 

тасвири ин ё он ҷиҳати муҳимми тарз ва аломату хусусияти иҷрои амал 

истифода менамоянд. 

 Калимаҳои мазкур чун дигар диалектизмҳо дар забони адабӣ 

синоним доранд, аммо муодилҳои адабии онҳо барои таъмини айнияти 

тасвир чандон мувофиқ нестанд, зеро ҷилоҳои маъноиву услубие, ки дар 

зарфҳои лаҳҷавӣ эҳсос мегарданд, дар зарфҳои меъёрӣ дида намешаванд. 

Б. Раҳимзода ҳамин ҷиҳати масъаларо ба назар гирифта, аз забони 

зиндаи халқ зарфҳоеро чида гирифтааст, ки аломати амалро, чунон ки 

худи ў мехоҳад, ифода карда тавонанд. 

 Диалектизмҳои зарфӣ дар эҷодиёти Б. Раҳимзода зиёд ба кор 

нарафтаанд, вале онҳо аз нигоҳи семантика аз якдигар ҷудо шуда 

меистанд:  
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2. 1. 4. 1. Зарфи замон. Ба ин гурўҳ диалектизмҳои сонӣ, динакак / 

динаякак, навакак, тозаро дохил намудан мумкин аст, ки ба лаҳҷаҳои 

шимолӣ дахл доранд. 

Маънии калимаи сонӣ «баъд, баъд аз ин» мебошад. Дар китоби 

«Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» хусусияти лаҳҷавӣ 

доштани он қайд гардидааст [22, с. 272]. 

Б. Раҳимзода ин калимаро дар шеъри «Д.Н.А.» (Р.Т.), ки мазмуни 

он тайёрӣ ба соли нав мебошад, ба ҳамон мафҳуми боло дар нутқи 

персонажи хурдсо – Дилафрўз ба қалам додааст. Дилафрўз, ки бо як 

беқарорӣ ва шавқу завқ омадани Бобои барфиро интизорӣ мекашид, 

чунин мегўяд: 

Ҳозир ў рафта пеши Сайёра, 

  Сонӣ ояд ба назди мо, мумкин ! 

        (с.145)  

Дар ин шеър адиб диалектизми сониро бо зарфи меъёрии ҳозир 

муқобил гузошта, ба ин восита, аз як тараф, имконияти ба зуҳур омадани 

антонимҳои бадеиро фароҳам оварда бошад, аз тарафи дигар, халқияти 

забони шеъри худро таъмин намудааст. Илова бар ин, шоир аз 

истифодаи диалектизми сонӣ ду ҳадафи дигар ҳам дорад; а) мехоҳад 

персонажи худро, ки ҳоло хурд буда, аз меъёрҳои забони адабӣ огаҳӣ 

надорад, бо ҳамон нутқи лаҳҷавӣ – хонаводагии ў ба сухан дарорад, то 

ки ба ин восита айнияти тасвир халал набинад; б) дар паҳлуи муодилҳои 

адабӣ овардани зарфи лаҳҷавии сонӣ ба хотири мукаммал сохтани 

луғати зарфи забони меъёрии тоҷик низ мебошад, зеро ў медонист, ки 

зарф дар қиёс бо дигар ҳиссаҳои нутқ «ҷавон» аст ва таркиби луғати 

худро метавонад, аз ҳисоби калимаҳои умумишавандаи лаҳҷаҳо пурра 

созад.  

Зарфи навакак таркибан сохта аст ва аз решаи нав (сифати 

зарфшуда) тавассути такрор овардани пасванди -ак (-акак) сохта 

шудааст. Калимаи мазкур дар забони зиндаи халқ хеле фаъол буда, дар 
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ҷараёни нутқ тобиши махсуси услубӣ зоҳир мекунад, ки ин тобиш аз 

оҳанги таъкид доштани он иборат мебошад. Яъне, бо истифода аз он 

гўянда дар як фосилаи хеле наздик ба вуқўъ пайвастани амалро таъкид 

месозад. Бо ҳамин маънӣ истеъмол ёфтани он дар лаҳҷаи Шайдон дар 

луғати В. С. Расторгуева зикр ёфтааст [120, с. 141]. Дар дигар луғатҳо 

онро пайдо карда натавонистем. Вале аз маводи мо бармеояд, ки доираи 

истеъмоли ин калима хеле фарох буда, саросари нуқоти интишори 

лаҳҷаҳои шимолиро фаро мегирад. 

Б. Раҳимзода калимаи навакакро дар ҳикояи «Ў.П.М.» (Ш.) дар 

сухани тасвирии худ ҳангоми нишон додани ҳолати яклаҳзаинаи 

персонажи ҳикоя – Маҳҷон, ки зимни обпошӣ бо дугонаҳояш куртаашро 

тар карда буд, ду маротиб ба кор бурдааст: 

Дар ин лаҳза ў парии обиро ба хотир меовард, ки навакак ба хушкӣ 

баромадааст ( с. 132 ).  

Дар ин мисол вожаи навакак тобиши муассири ҳаяҷонбахш низ 

пайдо намудааст ва бо ҳамин хусусияти худ обуранги бадеии тасвири 

адибро пурқувват сохтааст. 

Ин ҷо адиб метавонист, воҳиди луғавии навакакро бо синонимаш 

ҳозир иваз созад, аммо он эҳсоси лутфу меҳрубонӣ, ки бо ёрии пасванди -

ак (-акак) дар калимаи навакак эҳсос мегардад, дар вожаи ҳозир ба 

мушоҳида намерасад. Аз ҷониби дигар, ҳозир калимаи бетароват аст ва 

ҳусни бадеию табиии тасвирро ба дараҷаи навакак таъмин карда 

наметавонад. 

Зарфҳо аз нигоҳи маънӣ рехта мебошанд ва ҳамин хусусияти онҳо 

имконият медиҳад, ки фикри адиб тавассути онҳо фишурда, бадеӣ ва 

муассир ифода гардад. Зарфи динакак, ки замони иҷрои амалро 

мефаҳмонад, аз гунаи ҳамин зарфҳост. Калимаи мазкур муодили 

динаякак ҳам дорад, ки ҳар ду дар қолаби морфологии реша-пасванд 

тавассути пасванди -акак / якак аз реша (зарф)-и дина сохта шудаанд. Ин 

калима дар забони зиндаи халқ серистеъмол аст ва аз зарфи дина, ки 
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муродифи он аст, бо як тобиши услубӣ фарқ мекунад. Ин фарқият дар 

нарм ифода гардидани оҳанги гуфтор дар вожаи динакак / динаякак 

эҳсос мешавад. 

Б. Раҳимзода калимаи динакакро дар шеъри «К.М.» (Р.Т.) ва 

муодили фонетикии он – динаякакро дар ҳикояи «П.А.» (Ш.) ба кор 

бурдааст, ки дар ҳар ду маврид ҳам пасванди -акак / якак ба вожаи 

мазкур оҳанги маҳдудӣ ва нармӣ зам намудааст: 

  Ба ман динакак омада гуфт Барно, 

  Ки аз дарсҳо имтиҳон дода аъло… 

         (с. 283) 

… гўё динаякак ин воќеа рўй дода буд (с. 193). 

Зарфҳое, ки бо пасванди -акак / якак сохта мешаванд, дар адабиёти 

бадеӣ, одатан, дар нутқи персонажҳо ба кор мераванд, зеро онҳо 

хусусияти гуфтугўйӣ доранд ва аҳли қалам аз ин гуна калимаҳо ҳамчун 

воситаи фардӣ кардани нутқи персонажҳо истифода мекунанд, вале, чи 

тавре ки аз мисолҳо ба назар мерасад, Б. Раҳимзода ин калимаро дар 

тасвири худаш ба қалам додааст. Сабаб дар он аст, ки шоир мехоҳад,  

замони рўйдоди ҳодисаро наздик ва ба таври таъкид бозгў созад ва, аз 

дигар тараф, баробари зарфи дина вожаи динаякакро, ки тобиши 

баланди эҳсосотӣ дорад ва ботаровату хушсадо буда, дар услуби бадеӣ 

ҷилои тоза пайдо менамояд, ба меъёри забони адабӣ ворид карда, ба ин 

восита рисолати адибии худро, ки иборат аз пур намудани ҷоҳои холии 

луғати забони меъёрист, низ ба ҷо биёрад. 

Адибон зарфҳоро дар аксар маврид барои бадеӣ ифода кардани 

фикр ва дуруст талқин намудани мароми эҷодӣ ба кор мебаранд, зеро ба 

воситаи зарфҳо, ки бо феъл вобаста шуда меоянд, таъмин намудани 

бадеияти сухан, рангорангии ифода, мақсад, тарзу тариқи иҷрои амал 

хубтар даст медиҳад. Барои мисол калимаи тозаро мегирем. Ин вожа дар 

асл сифат аст, вале дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба ҳодисаи адвербализатсия 
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гирифтор гардида, маънии зарфӣ пайдо мекунад ва вазифаи зарфи замон 

[120, с. 189]-ро ба ҷо меорад. 

Б. Раҳимзода диалектизми тозаро бо ҳамон маъниҳое, ки дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ ифода мекунад, дар манзумаи «М.Р.» (Р.Т.) ба ҷойи 

зарфҳои меъёрии акнун, ҳоло ба кор бурдааст: 

  Ҳилаву найранги дигар сохт ў, 

Тоза фиреби дигаре ёфт ў… 

        (с. 369) 

Дар ин байт диалектизми тоза тобиши эҳсосотӣ дорад ва дар 

баробари маънии боло ҳиссиёти пурнафрати адибро нисбат ба рўбоҳи 

маккор, ки мехоҳад, бо найранг зоғчаро ба дом афканад, низ ифода 

кардааст. Агар шоир ин ҷо аз синонимҳои он (акнун, ҳоло) кор 

мегирифт, эҳсоси сухан таъмин намегардид, чунки зарфҳои акнун, ҳоло 

хушку бетаъсир мебошанд. Дар калимаи тоза бошад, маънои 

номинативӣ бо маънои эҳсосотӣ омезиш ёфтааст, ки ба ин восита қувваи 

таъсирнокии сухан зиёд гардида, метавонад таваҷҷуҳи хонандаро ба 

мазмуну мундариҷаи манзума ҷалб созад. 

2. 1. 4. 2. Зарфи миқдору дараҷа. Диалектизмҳои ҷудо, тоза ба ҳамин 

гурўҳ дахл доранд, ки инҳо ба лаҳҷаҳои шимолӣ мансубанд. 

Аз луғати В. С. Расторгуева бармеояд, ки диалектизми ҷудо дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ бо маънии «бисёр, зиёд, ниҳоят» истеъмол меёбад [120, 

с 248]. Ба ҳамин маънӣ истифода шудани онро дар лаҳҷаи тоҷикони 

Бухоро ва атрофи он мураттибони «ЛМЛБ» низ қайд кардаанд [117, с. 

277]. 

Б. Раҳимзода диалектизми ҷудоро дар шеъри «Қ.О.» (Р.Т.) ҳангоми 

ба тасвир гирифтани вазъи роҳҳои ноободу пурфалокати диёраш бо 

ҳамон мафҳуми фавқуззикр дар сухани тасвирии худ ба қалам додааст. 

Тавассути он адиб ҳолати пур аз ғазаби персонаж – Сафарро, ки дар 

мавриди гузаштан аз ҳамин гуна роҳ бору бўғчаи худро ба ҷарӣ 

афтонида буд, нишон додааст: 
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Бори аввал Сафар зи қишлоқаш, 

  Баҳри коре ба сўи шаҳр омад, 

  Аз азобу машаққати роҳи деҳ 

  Ростӣ, ки ҷудо ба қаҳр омад… 

        (с. 128)  

Ин ҷо шоир аз муодилҳои адабии он кор нагирифтааст, чунки: а) 

вожаи ҷудо аз нигоҳи услуб ва ифодаи эҳсосот аз синонимҳои меъёрии 

худ болотар қарор дорад; б) ҳолати рўҳиву равонии инсонро ба воситаи 

он нисбатан барҷаста ифода намудан мумкин аст; в) Тобишҳои 

экспрессивии нутқи адибро зарфи ҷудо хубтар таъмин месозад. 

Диалектизми тоза дар лаҳҷаҳои шимолӣ, на танҳо мафҳуми замон, 

инчунин мафҳуми миқдору дараҷаро низ ифода карда метавонад [120, с. 

188]. Бо ҳамин маънӣ истифода шудани он дар асарҳои бадеӣ ба ҳама 

маълум аст. Хусусан Р. Ҷалил дар романи «Одамони ҷовид» аз он борҳо 

баҳрабардорӣ намудааст [23, с. 48]. 

Калимаи мазкур бо зарфҳои миќдори бисёр, ниҳоят, хеле, аз ҳад 

зиёд дар мавќеи синонимӣ қарор гирифта, барои таъкиди дараҷаи амал 

ва пурқувват гардидани оҳанги гуфтор бештар бо ҳиссачаи ҳам дар як 

таркиб (тоза ҳам) меояд. 

Б. Раҳимзода диалектизми тозаро дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) дар нутқи 

Асо – яке аз персонажҳои ҳикоя, ба кор бурдааст. Азбаски ин воҳиди 

луғавӣ дорои тобиши экспрессивӣ буда, ба сухани персонаж оҳанги 

раҳму шавқат зам кардааст, ҷозибаи тасвироти адиб боз ҳам боло 

гирифтааст: 

– Ҳа, Соқӣ, мондаҳо, аз думи деҳқонӣ тоза ҳам маҳкам доштӣ-дия… 

(с. 164).  

Маводи мо собит месозад, ки Б. Раҳимзода ба забони зиндаи халқ 

ва эҷодиёти шифоҳии ӯ таваҷҷуҳи зиёд доштааст. Ин аст, ки дар асарҳои 

ў унсурҳои лаҳҷавӣ вобаста ба тақозои услуб гоҳ ҷо-ҷо ва гоҳ фаровон ба 

мушоҳида мерасанд. Аммо ба назар чунин менамояд, ки дар ин ҷода 
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адиб на ҳамеша муваффақият ба даст овардааст. Барои мисол, агар 

ҳамон ҷумлаи болоро бори дигар аз назар гузаронем, аниқ мебинем, ки ў 

диалектизмҳои тоза ва дия (ҳиссача)-ро дар ҷойи худ ба кор набурдааст. 

Албатта, дар нутқи қаҳрамони бесавод ба кор андохтани онҳо ҷойи баҳс 

надорад, вале чун қаҳрамонҳои ҳикоя намояндаи лаҳҷаҳои ҷанубиянд ва 

дар лаҳҷаҳои онҳо зарфи тоза ва ҳиссачаи -дия истеъмол намеёбанд, 

корбасти онҳо дар ин маврид ноҷоя аст. 

 2. 1. 4. 3. Зарфи тарзи амал. Барои реалистона ба тасвир кашдани 

амалиёти одамон, ашё ва ҳодисаҳои мухталиф зарфҳои тарзи амал – хоҳ 

меъёрӣ бошанд, хоҳ лаҳҷавӣ, дар асарҳои бадеӣ мавқеи калон пайдо 

мекунанд. Аз ин рў Б. Раҳимзода аз ин навъи вожаҳо дар ҷараёни 

тасвири ҳодисаҳо ва гирудори персонажҳо дар асарҳои худ истифода 

бурдааст, ки як қисми онҳо хусусияти лаҳҷавӣ доранд. Барои мисол 

калимаҳои покиза, оҳистакак / оҳистекак, шуввӣ, хурхуркунонро аз 

эҷодёти ў намуна мегирем. 

Калимаи покиза, ки марбут ба лаҳҷаҳои ҷанубист, маънии 

«тамоман, пурра, бартамом»-ро ифода мекунад [119, с. 551]. Аз ин вожа 

адиб дар ҳикояи «П.М.» (Ш.) дар мавриди тасвири пурхўрии 

«паҳлавон»-ҳои дастаи Фузайлбосмачӣ истифода кардааст: 

…акнун ҳар як паҳлавон як гўсфандро покиза фурў мебурд (с. 175). 

 Дар ин мисол зарфи покиза бо феъли фурў бурдан тавъам оварда 

шудааст, ки мақсади адиб аз истифодаи ин ду воҳиди луғавӣ ба хонанда 

бозгў намудани хислати гурусначашмиву беинсофии дастаи 

босмачиҳост. Агар нависанда ба ҷойи феъли мазкур аз муодили 

муътадилмаънои он – хўрдан кор мегирифт, ба ҳадаф расида 

наметавонист, зеро феъли фурў бурдан дар услуби дурушт ва дар мавриде 

рўйи кор оварда мешавад, ки адиб ба персонаж таваҷҷуҳи мусбат 

надорад. Ҳаминро ба инобат гирифта, Б. Раҳимзода дар ҳикоя зарфи 

покизаро чун воситаи қувватбахш бо феъли фурў бурдан якҷоя овардааст, 
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ки ба ин восита феъли мазкур услубан пурқувват ва таъсири эҳсосотии 

он зиёд гардидааст. 

Зарфи оҳистакак аз реша (сифат)-и оҳиста ба воситаи пасванди -ак 

(-акак) шакл гирифтааст. Дар ин маврид пасванди мазкур барои нарму 

мулоим ифода гардидани оҳанги сухан хизмат мекунад. Дар асарҳои 

бадеӣ калимаи оҳистакак бештар пеш аз феъл ҷо мегирад, ки бо ҳамин 

тарзи иҷрои амал дар тасвироти адибон хеле равшан ҷилвагар мешавад. 

Б. Раҳимзода аз ин калима дар ҳикояи «Ў.П.М.» (Ш.) дар мавриди 

тасвир намудани шарму ҳаёи духтарони деҳотӣ дар симои Маҳҷон ва 

муносибати шармгинонаи ў бо Соқӣ дар сухани тасвирии худ кор 

гирифтааст: 

 Маҳҷон лаби рўмолашро ба даҳонаш гирифту оҳистакак гуфт…(с. 

133). 

 Калимаи оҳистакак муодили фонетикии оҳистекак ҳам дорад, ки ин 

шакл асосан дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба кор меравад. Б. Раҳимзода шакли 

оҳистекакро дар ҳикояи «У.» (Ш.) барои нишон додани вазъи 

гирифтории Соқӣ, ки аз равзани бом ба даруни хонаи беодам афтода 

буд, кор фармудааст: 

 Оҳистекак занҷирро кушоду дохили хона шуд (с. 187) . 

Бояд қайд кард, ки вожаи оҳистакак чун унсури халқӣ хусусияти 

ҳаётӣ дорад ва пур аз тобишҳои нозуки маъноиву услубӣ мебошад. Ин 

аст, ки бамаврид корбаст гардидани он аз ҷониби адибон забони онҳоро 

қувваи тозаи ҳаётиву табиӣ мебахшад ва ҷиҳати муассирии нутқро 

афзоиш медиҳад. Б. Раҳимзода ин паҳлуи масъаларо дуруст ба инобат 

гирифта, ба хотири бозтоб додани самимият дар муносибати персонажҳо 

– Маҳҷону Соқӣ ва амалиёти яквақтаву эҳтиёткоронаи онҳо барои фаъол 

гардонидани лаҳзаи нутқ аз он истифода намудааст. 

Лекин дар мисоли дуюм ҳангоми истифода аз диалектизми 

оҳистекак адиб чандон эҳтиёт накарда, онро дар ифодаи тарзи амали 

персонаже ба кор бурдааст, ки ў намояндаи лаҳҷаҳои ҷанубист. Ҳол он 
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ки шакли мазкур дар лаҳҷаҳои ин минтақа қобили истеъмол нест. Аз 

дигар тараф, калимаи оҳистекак дар нутқи тасвирии муаллиф корбаст 

гардидааст, ки ин ҳам шоистаи пазириш буда наметавонад, чунки аз 

рўйи қоида адиб дар тасвироти хеш бояд он диалектизмҳоеро истифода 

намояд, ки аз нигоҳи услуб, бадеият, ифода аз муодилҳои адабиашон 

болотар истанд. Мутаассифона, оҳистекак дорои чунин имконият нест. 

Зарфи шуввӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ муодили шуввас / шувваст ҳам 

дорад [119, с. 928]. Аммо Б. Раҳимзода шакли шуввиро ба хотири сабук 

садо доданаш дар ҷараёни нутқ ва аз нигоҳи таркиб мӯъҷаз буданаш 

интихоб карда, онро дар ҳикояи «С.» (Ш.) дар мавриди тасвири ҳолати 

рўҳии Шарифкомандир, ки аз дидани чашмони сиёҳ, мижгонҳои дароз, 

рухсораи лолагуни Сайрам дар қалби ў оташи муҳаббат фурўзон гардида 

буд, истифода намудааст: 

Шарифкомандир ба ў нигоҳ кард ва дилаш шуввӣ таҳ нишаст (с. 

144). 

Дар ин мисол зарфи шуввӣ хусусияти услубӣ касб карда, вобаста ба 

ин адиб эҳсоси муҳаббати ногаҳон ба вуқўъ пайвастаро дар ниҳоди 

Шариф нишон додааст. 

Зарфи ҳурҳуркунон дар ҳикояи «П.М.» (Ш.) ҳангоми тасвири тарзи 

вазидани насими бегоҳӣ, ки дар тобистон гуворост, рўйи кор оварда 

шудааст: 

Насими бегоҳирўзии тобистон ҳурҳуркунон мевазид (с. 177). 

Ҳар ду зарф ҳам, ки дар ин ду мисол маънии мусбат доранд ва аз 

ҷиҳати сохт ба меъёрҳои калимасозии забони адабӣ мувофиқанд, дар 

сухани тасвирии худи муаллиф истифода шуда, муносибати ўро ба 

ҳодисаҳои тасвиршаванда муайян кардаанд. 

Аз инҳо вожаи шуввӣ тобиши маҷозӣ зоҳир намуда, дорои эҳсоси 

баланд аст, ки баробари мутолиаи ҳамин қисмати ҳикоя дили хонанда ба 

ҷунбиш меояд. Калимаи ҳурҳуркунон, баръакс, тобиши эҳсосотӣ 
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надорад, вале барои табиӣ ва айнан ба қалам додани муҳит ба адиб 

кумак кардааст. 

2. 2. Диалектизмҳои лексикии хоссаи маҳдудистеъмол. Дар эҷодиёти 

Б. Раҳимзода диалектизмҳое низ ба мушоҳида мерасанд, ки аз маҳдудаи 

интишори як ё ду лаҳҷа берун рафта наметавонанд. Ана ҳамин гуна 

воҳидҳои луғавиро «диалектизмҳои лексикии маҳдудитеъмол» меноманд. 

Ин гурӯҳи диалектизмҳо дар асарҳои лаҳҷашиносӣ зери истилоҳи 

«диалектизмҳои лексикии ғайримухолиф» мавриди тањќиќ қарор дода 

шудаанд [36, с. 36 ]. 

 Диалектизмҳои навъи мазкур дар асарҳои Б. Раҳимзода бештар 

дар нутқи персонажҳо ва ҷо-ҷо дар тасвироти худи муаллиф истифода 

шуда, вазифаҳои муайяни услубиро ба ҷо овардаанд. 

Бояд гуфт, ки диалектизмҳои маҳдудистеъмол дар осори Б. 

Раҳимзода чандон фаровон набошанд ҳам, аз нигоҳи маънӣ ба гурўҳҳои 

алоҳида ҷудо мешаванд: 

2. 2. 1. Диалектизмҳои предметӣ. Ба ин гурўҳ метавон вожаҳои 

ғўтатозӣ (чанабозӣ дар рўйи барф), шўриш (шамоли сахти барфолуд), 

патпат (мототсикл), кўра (зарфи чойҷӯшонӣ), пала (соҳаи зиндагӣ), ҷазм 

(бемории рўҳӣ), мола (мавҷи дарё)-ро шомил сохт. Ин диалектизмҳо ба 

лаҳҷаи зодгоҳи худи адиб мансуб мебошанд. 

Калимаи ғўтатозӣ дар асарҳои дигар адибон ба кор нарафтааст. Аз 

луғатҳои шевагӣ ва тафсирӣ ҳам онро пайдо карда натавонистем. Адиб 

онро дар шеъри «Б.» (А.М.) дар мавриди тасвири манзараи табиат дар 

фасли зимистон ва барфбозии ҷавонон дар сухани тасвири худ ба кор 

андохтааст: 

  Зимистон барфбозӣ карда ҳар ду, 

  Ба саҳро ғўтатозӣ карда ҳар ду. 

( с. 205 ) 

Диалектизмҳои шўриш, кўра, патпат, сартурба (халтаи ҷавхўрии 

асп) низ дар ҳамин шеър ба қалам рафтаанд. Ҷойи истифодаи ҳамаи ин 
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нутқи қаҳрамони лирикӣ аст, чунки ҳодисоти тасвиршаванда дар шеър аз 

аввал то охир аз ҷониби худи адиб нақл карда мешаванд. Аз инҳо ҳудуди 

истеъмоли шўриш ва сартурба васеътар буда, ҳавзаи интишори лаҳҷаҳои 

водии Раштро пурра фаро мегирад, аммо диалектизмҳои кўра ва патпат 

танҳо дар нутқи сокинони зодгоҳи худи адиб ба кор мераванд. Ҳадафи 

шоир аз истифодаи диалектизмҳои мазкур се чиз аст: а) табиӣ, реаливу 

ҳаётӣ ва таъсирбахш ба тасвир гирифтани ҳодисаҳои тасвиршаванда; б) 

таъмин намудани халқияти забони шеър ва ҳамзамон ба маърази диққати 

аҳли қалам гузоштани диалектизмҳои боло; в) ба вуҷуд овардани эҳсосот 

– завқовар сохтани забони шеър ва ба ин восита хуш намудани хотири 

хонанда:  

  Маро медид дар оғўши сармо, 

  Ба рўям мисли шўриш мехурўшид… 

         (с. 206) 

   Зимистон буд, рафтам назди сардор, 

  Бигуфтам: «патпати сечарха даркор». 

         (с. 206) 

  Зимистон зери Каврак кўра дорад, 

  Ки обаш гарм, сангаш шўра дорад… (с. 207) 

  Ба ҷуз туҳмат бидонам боз се чиз: 

  Яке охурҷаву сартурбаву пул… 

         (с. 207) 

Диалектизми мола дар шеъри «Б.Ҷ.» (Р.Т.), ҷазм ва пала дар ҳикояи 

«Қ.С.» (Ш.) ба кор бурда шудаанд. Ин калимаҳо дар ягон луғат ба назар 

нарасиданд. 

Мавриди истифодаи мола нутқи тасвирист, вале диалектизмҳои 

ҷазму пала дар муоширати персонажҳо ба қалам рафтаанд: 

   Миёни баҳру даҷла ҳам 

   Ба рўйи мола бинамат.   

(с.197) 
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Кошки ҷазмат нагирифта мемурдию…(с. 158); …ҳар кас ҳамроҳи 

Мирзо ба кор тоб овард, дар ҳар як пала кор меояд (с.164). 

Калимаҳои кўзақандӣ (як навъи занбўруғ), овринг (ҷарӣ, ҷойи 

селбуридаи замин), макка (ҷуворимакка), бачек (писарча), тал (заврақ) 

низ аз диалектизмҳои маҳдудистеъмоланд, ки дар эҷодиёти Б. Раҳимзода 

чун воситаи тасвир ба қалам рафтаанд. Аз инҳо диалектизми бачек моли 

лаҳҷаҳои шимолист [120, с. 46], вале дигар ҳамаи он дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

ба кор мераванд. Диалектизми кўзақандӣ дар ягон луғат ба мушоҳида 

нарасид, вожаи овринг бошад, дар «ФГҶЗТ» «тори либосовезӣ» 

маънидод шудааст [119, с. 506]. Диалектизмҳои мола ва тал ҳам дар 

луғати мазкур бо ҳамон маънии боло қайд гардидаанд [119, с. 435, 655]. 

Б. Раҳимзода диалектизми кўзақандиро дар шеъри «Р.» (Қ.К.) чун 

воситаи ташбеҳсоз истифода карда, давраҳои тоинқилобӣ ва 

баъдиинқилобии ҳаёти мардуми тоҷикро дар симои худ ва дўсташ – Р. 

Ҷалил тавассути он ба қиёс гирифтааст: 

 Ба мисли кўзақандии садои раъд бишнида, 

 Зи таҳти хок дар он лаҳза гўё сар бадар кардем… 

          (с. 212). 

Диалектизмҳои макка ва бачек дар шеъри «Т.» (Қ.К.), ки саромади 

халқӣ дорад, дар сухани персонаж – холаи Дилбар ба кор рафтаанд. Ин 

ҷо вожаи макка, ки бо исми риш дар қолаби ибораи изофӣ оварда 

шудааст, ҳам барои сохтани қофия ва ҳам барои ба вуҷуд омадани 

ташбеҳ хизмат кардааст: 

   Ало мисли акка буд, 

   Ришаш риши макка буд… 

 (с. 238) 

Диалектизми бачек дар лаҳҷаҳои шимолӣ тобиши мусбати эҳсосотӣ 

дорад ва дар маънии дўстдориву меҳрубонӣ нисбат ба писарчаи хурдсол 

истифода мегардад. Воқеан, калимаи мазкур дар нутқи холаи Дилбар ҳам 

ба ҳамон маънӣ омадааст, аммо шоир онро ба ҳисоб нагирифтааст, ки ин 
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персонаж намояндаи лаҳҷаи Рашт буда, калимаи бачек дар ин лаҳҷа роиҷ 

нест. Аз ин сабаб ба кор андохтани ин вожа дар лаҳни холаи Дилбар 

ҳодисаи мусбат буда наметавонад. Нисбат ба диалектизми ҷудо низ, ки 

моли лаҳҷаҳои шимолист ва дар муҳовараи ҳамин персонаж корбаст 

гардидааст, метавон ҳамин андешаро иброз намуд: 

   Бачекам кардаш сара, 

   Бишуд ҷудо ҷангара… 

       ( с. 238 ) 

Воҳиди луғавии овринг, ки дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) кор фармуда 

шудааст, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ сермаъност. Вай маънои ҳам «ҷарӣ, ҷойи 

селбуридаи замин» ва ҳам «тори либосовезӣ»-ро ифода мекунад. Дар 

тасвири Б. Раҳимзода ба маънии якум омадааст. Ҳамчун воситаи тасвир 

калимаи мазкур дар сухани худи адиб барои нишон додани манзараи 

табиат ва табииву зинда ба қалам гирифтани рўзгори бачаҳои деҳоти 

кўҳистон дар мавсими кишту кор мавриди истифода қарор дода шудааст: 

…аз оврингу кўталҳо саночи ҷаву гандуми тухмиро пуштора карда 

аз қафои барзаговҳои ҷуфтӣ рафтан кори осон набуд (с. 164). 

Б. Раҳимзода аз диалектизми тал, ки дар истеъмоли аҳолии баъзе 

мавзеъҳои водии Рашт муодили фонетикии сал низ дорад [119, с. 595], 

ҳангоми тасвири ҳодисаи ба шаҳраки Ғарм ворид гардидани аскарони 

сурх ба воситаи дарёи Сурхоб дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) истифода 

бурдааст. Ин унсури лаҳҷавӣ имкон додааст, ки адиб муборизаи 

сарбозони инқилобиро ба муқобили душманони дохилӣ ва мавқеъ пайдо 

кардани Ҳокимияти Шўравиро дар ин водӣ реалистона ба қалам диҳад: 

… ба воситаи Сурхоб бо талҳо аскари бисёре дохили Ғарм шудааст 

(с. 155). 

Мавриди корбасти диалектизмҳои тал ва кўзақандӣ сухани 

тасвирии муаллиф мебошад. Доираи короии ин диалектизмҳо, дар 

ҳақиқат, маҳдуд аст ва имконияти дар забони адабӣ ба меъёр даромадан 

надоранд. Аммо, азбаски муодилҳои диалектизмҳои мазкур дар забони 
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адабӣ ба назар намерасанд, адиб маҷбур шудааст, ки онҳоро дар нутқи 

тасвирии худ истифода намояд. 

2. 2. 2. Диалектизмҳои ғайрипредметӣ. Ин навъи диалектизмҳо дар 

доираи сифат, феъл ва зарф амал мекунанд: 

2. 2. 2. 1. Диалектизмҳои сифатӣ. Инҳо дар ифодаи аломат ва 

хислату хусусияти инсон, ҳайвоноту наботот ва ашёи дигар ба кор 

мераванд. Ба ин гурўҳ калимаҳои қоқ (яккаву танҳо), шай (хуб, зебо, 

солим, дуруст), шалпар (хаста), алачалпоқ (алобуло), девкор (дар иҷрои 

кор нисбат ба худ сахтгир), палмаку чалмак (каҷукилеб), шол (тунук), 

довғулӣ (беинсоф, ҳиллагар, маккор)-ро метавон дохил кард. Аз инҳо 

диалектизмҳои шай асосан хоси лаҳҷаи Қаратоғ ва девкор марбут ба 

лаҳҷаи Самарқанд мебошанд. Дигар ҳамаи онҳо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба 

кор мераванд. 

Дар луғати С. Айнӣ вожаи девкор чунин маънидод шудааст: 

«Коргарест, ки берун аз одат зиёд кор мекунад» [114, с. 99]. Аммо 

мураттибони «ФГҶЗТ» онро бо ишора ба лаҳҷаи кўлобии Ҳисор 

«кордон, уҳдабаро» маънидод кардаанд [119, с. 226]. Б. Раҳимзода ин 

вожаро дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) ҳангоми тасвири ҳунари деҳқонии Мирзо 

ном персонаж, ки нисбат ба худ ва Соқӣ серталаб буд, дар тасвири худ бо 

ҳамон тафсири С. Айнӣ кор фармудааст: 

Ҳамроҳи Мирзои девкор…ба деҳқонӣ машғул шудан барои Соқии 

ҷавон вазнинӣ мекард (с. 164). 

Диалектизмҳои сифатӣ нисбат ба вожаҳои предметӣ дар бобати 

зиндаву дар гардиш нишон додани ҳодисаву воқеаҳои давр, муассир 

тасвир намудани хислати персонажҳо имконияти бештаре доранд. Ин аз 

он ҷиҳат аст, ки сифатҳо метавонанд сермаъно бошанд ва ҳам тобишҳои 

гуногуни маҷозиву услубиро ифода намоянд. В. В. Виноградов 

навиштааст, ки «…нисбат ба исм ва феъл сифат аз нигоҳи маънӣ 

кашидашаванда ва сермаъно мебошад» [12, с. 7]. Ҳамин хусусиятро мо 

дар диалектизми девкор, ки маънии мусбат дорад, метавонем бубинем. 
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Дар мисоли боло калимаи мазкур тобиши маҷозӣ – эҳсосотӣ зоҳир 

кардааст ва тавассути он муаллиф аз муваффаќияти персонаж дар 

пайкори зиндагӣ ба хонанда хабар медиҳад. 

Бояд гуфт, ки мафҳуми маҷозии диалектизми девкор зимни алоқаи 

синтаксисии он бо исми хоси Мирзо ба амал омадааст. Баробари 

мутолиаи ҳамин бахши ҳикоя пеши чашми хонанда як деҳқони 

девпайкар, боқувват, зудкор ба ҷилва меояд. Дар ҳамин маврид муаллиф 

метавонист ягон синоними адабии девкор-ро кор фармояд, аммо он 

тобиши услубиву эҳсосотие, ки вожаи мазкур зоҳир кардааст ва он 

ҳадафе, ки адиб дорад, синонимҳои адабии он ифода карда 

наметавонанд. 

Калимаи девкор дар романи Р. Ҷалил «Одамони ҷовид» низ бо 

ҳамон маънии фавқ корбаст гардидааст [23, с. 25]. Шояд дигар 

нависандагон ҳам аз он истифода карда бошанд, аммо, бо вуҷуди ин, 

хусусияти умумиистеъмолӣ пайдо карда натавонист, балки ҳамчун 

нишонаи нутқи шевагӣ дар асарҳои бадеӣ гоҳ дар нутқи персонажҳо ва 

гоҳ дар тасвироти худи адибон боқӣ монд. 

Диалектизми шай дар шеъри «Ҳ. К.» (Р.Т.), ки дар он суҳбати худи 

шоир бо як духтари пахтачин ба таври диалог сурат мегирад, истифода 

шудааст. Калимаи мазкур хусусияти тасвирӣ касб кардааст. Маҳорати 

адиб дар истифодаи ин воҳиди луғавӣ дар он зоҳир мегардад, ки ў аз 

силсилаи диалектизмҳои ҳаммаъно барои ифодаи муддаои хеш 

мувофиқтарро интихоб намудааст ва он дар иртибот бо дигар калимаҳо 

халқияти забони шеърро таъмин намудааст: 

   Гуфтам, ки биёям кай? 

   Гуфтӣ, ки бипурс аз вай, 

   Писханд набошад шай, 

   Ҳамшираи кўлобӣ!   

(с. 240) 
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Хусусияти тасвирӣ ва ифоданокӣ дар диалектизмҳои алачалпоқ, 

палмаку чалмак, шол боз ҳам равшантар ба мушоҳида мерасанд. 

Калимаи алачалпоқ дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) ҳангоми тасвири 

манзараи табиат ба мақсади худдорӣ аз такрори синонимҳои адабии он 

ба кор бурда шудааст. Ин вожа хоси лаҳҷаи Рашт аст ва дар лаҳҷаҳои 

ҷанубии Кўлоб муодили овозии он – алачалпак ба кор меравад [119, с. 

54]. Аслан, диалектизми мазкур нисбат ба замине, ки ҷое сиёҳию ҷое 

барф дорад ва дар баҳор аз дур алобуло менамояд, ба кор меравад. Б. 

Раҳимзода низ онро бо ҳамин маънӣ дар тасвироти худ истифода 

кардааст: 

Заминҳои гирду атрофи қишлоқ алачалпоқ шуда буданд (с. 159 ). 

Диалектизми палмаку чалмак дар луғатҳои шевагӣ зикр нашудааст. 

Б. Раҳимзода онро дар ҳикояи мазкур дар сухани тасвирии худ ҳангоми 

ба қалам додани маҳорати пасти Муллоазиз дар навишт ба кор бурдааст. 

Муллоазиз образи типист ва тавассути ин унсури лаҳҷавӣ адиб нафрати 

худро нисбат ба тамоми муллоҳои чалласавод ошкоро баён кардааст: 

Муллоазиз агарчанде даҳ-понздаҳ сол дар Бухоро таҳсили илм карда 

буд…, хатҳои палмаку чалмак навиштаашро ҳиҷҷа карда базўр мехонд 

(с.156). 

Дар ҳамин ҷумла муаллиф метавонист аз вожаи каҷукилеб, ки бо 

он синоним аст, истифода барад. Вале ҳаминро ба ҳисоб гирифтааст, ки 

таркиби лаҳҷавии палмаку чалмак, аз як тараф, дорои эҳсоси баланд аст, 

аз дигар тараф, на танҳо маънии «каҷукилеб», балки тобиши маъноии 

«ниҳоят безеб, пур аз ғалат»-ро ҳам ифода мекунад. Аз ин сабаб ҳадафи 

адиб тавассути диалектизми мазкур хубтар ифода меёбад. 

Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ калимаи шол сермаъност [119, с. 925], ки яке 

аз маъниҳои он «тунук, куртаи аз матои тунук дўхташуда» мебошад. 

Мутаассифона, ҳамин маънии он дар «ФГҶЗТ» зикр наёфтааст. Б. 

Раҳимзода вожаи шолро ба маънии «тунук, куртаи аз матои тунуки зебо 

дўхташуда» дар шеъри «Д.Н.» (Р.Т.) ба кор бурда, ба ин восита вазъи 
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нигарониву беқарории персонажро ҳангоми интизории ў дар роҳи 

дилдодааш ба тасвир гирифтааст. Мавриди истифодаи он сухани 

тасвирии худи адиб мебошад: 

    Духтараки номдор, 

   Ёракашро интизор, 

   Дар танаш куртаи шол, 

   Рухсорааш чун анор… 

       ( с. 339 ) 

Шоир вожаи шолро маънидод накардааст, вале чун онро ба 

вазифаи муайянкунанда дар таркиби ибораи исмӣ ҷо додааст, дарки 

маънии он барои соҳибони дигар лаҳҷаҳо низ душворӣ пеш намеорад. 

Иддае аз диалектизмҳои сифатӣ дар ифодаи хислату ҳолати 

персонажҳо ба кор рафтаанд. Ба ин гурўҳ калимаҳои довғулӣ, шалпар ва 

ғайраро метавон нисбат дод. 

Вожаи довғулӣ, ки дар тасвири рафтори номатлуби махсуми 

Абдулмумин дар шеъри «М.А.» (А.М.) ба кор рафтааст, ҳудуди ниҳоят 

танги интишор дорад, зеро ин диалектизм аз нутқи сокинони зодгоҳи 

худи шоир берун баромада наметавонад. Ҷойи истифодаи он сухани 

тасвирии адиб аст: 

Махсум ҷудо айёр аст, 

   Довғулии тайёр аст... 

       ( с. 208 ) 

Дар ин байт довғулӣ хусусияти эҳсосотӣ касб карда, имкон додааст, 

ки муаллиф ба персонажи манфӣ – махсуми Абдулмумин 

характеристикаи равшан диҳад ва нафрати хонандаро ба ў ва ашхоси ба 

ў монанд зиёд созад. Вале калимаи мазкур дар ягон луғат ба назар 

намерасад. Ин аст, ки маънии он ба хонандаи дигар манотиқи 

Тоҷикистон норавшан мемонад. Адиб мебоист ҳамин ҷиҳати масъаларо 

ба ҳисоб мегирифт ва аз рўйи зарурат вожаи довғулиро, ҳељ набошад, 

дар поварақ тавзеҳ медод. Аз дигар тараф, довғулӣ дар забон имконияти 
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умумӣ шудан надорад. Аз ин сабаб ҷойиз набуд, ки шоир онро дар 

тасвироти хеш ба кор андозад. 

Шеъри «Я.В.» (Қ.К.), ки бо оҳанги ҳазлу шўхӣ иншо ёфтааст, дорои 

њаљви бадеӣ мебошад. Мақсади шоир аз таълифи он ба завқ овардани 

хонанда аст. Аз ин рў дар он аз унсурҳои лаҳҷавӣ, ки дорои тобишҳои 

гуногуни маъноиву услубианд, бештар кор гирифтааст. Диалектизми 

шалпар аз ҷумлаи онҳост, ки барои содагии забон дар шеъри мазкур 

мавриди короӣ қарор дода шудааст. Ин калима, аслан, муътадилмаъност 

ва дар «ФГҶЗТ» бо ишораи марбут ба лаҳҷаи кўлобии Ҳисор бо ҳамон 

маънии боло зикр ёфтааст [119, с. 902]. Вале дар ин шеъри Б. Раҳимзода 

вай хусусияти услубӣ зоҳир намуда, на танҳо хастагии муқаррарӣ, балки 

аз ниҳояти хастагӣ базўр қадам мондани персонажро ифода намудааст: 

  Оҳиста қадам ниҳода шалпар, 

  Рафтам ба умеди шоми дигар… 

        ( с. 193 ) 

Баъзе сифатҳои лаҳҷавӣ сермаъноанд, ки калимаи қоқ дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ аз қабили онҳост [119, с. 391]. Ин вожа дар лаҳҷаҳои шимолии 

забони тоҷикӣ ба ҷуз маъниҳои дигар дар ифодаи мафҳуми «меваи хушк» 

ба кор меравад [120, с. 234]. Аммо дар лаҳҷаи водии Рашт илова ба ҳама 

маъниҳое, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дорад, боз маънии «яккаву танҳо»-ро 

ҳам мефаҳмонад. Ин маънӣ дар луғатҳо ишора наёфтааст. Б. Раҳимзода 

онро дар шеъри «Б.П.Д.А.Д.» (Р.Т.) дар тасвироти худ бо ҳамин маънӣ 

истифода намудааст. 

Шеъри мазкур оҳанги ҷашнӣ дорад. Дар ҷашни зодрўз одатан 

шеърҳое хонда мешаванд, ки бо ҳазлу мутоиба гуфта шуда бошанд. Аз 

ин сабаб дар ин гуна шеърҳо адибон барои таъмини њаљви сухан аз 

унсурҳои лаҳҷавӣ кор мегиранд, то хотири аҳли нишаст болида гардад. 

Б. Раҳимзода низ диалектизми қоқро ба ҳамин хотир ба кор андохтааст: 

Ҷафо бас бар сари қоқам, 

   Ту ҳам ёде бикун аз ман ( с. 386 ) 
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Аз муҳтавои ин шеър бармеояд, ки бекасии шахсро ифода кардани қоқ 

заминаи маҷозӣ дорад. Ин ҳодиса вобаста ба алоқаи синтаксисии сифати 

қоқ бо исми сар дар қолаби ибора ба амал омадааст, ки бо ин роҳ эҳсоси 

сухан хеле баланд ифода ёфтааст. 

2. 2. 2. 2. Диалектизмҳои феълӣ. Феълҳои лаҳҷавӣ дар эҷодиёти Б. 

Раҳимзода бештар истифода шудаанд, зеро феълҳо аз нигоҳи обуранги 

бадеӣ ва муассир ифода кардани сухан бартарӣ доранд. Обуранг ва 

муассирии диалектизмҳои феъл ба тобишҳои маъноӣ, услубӣ ва алоқаҳои 

гуногуни синтаксисии онҳо вобаста аст. Ин хусусияти онҳо дар адабиёти 

бадеӣ равшантар зоҳир мегардад, ки таълифоти Б. Раҳимзода дар ин бобат 

метавонад намуна бошад. Дар эҷодиёти адиб ду навъи диалектизмҳои феъл 

ҷудо шуда меистанд: 

а) Диалектизмҳои фонетикӣ. Инҳо дар асл феълҳои забони адабианд, 

аммо зимни тағйироти фонетикӣ шакли лаҳҷавӣ пайдо кардаанд. Аз қабили 

наметонад, меган, мерам, мехом, намеход. Инҳо аз феълҳои тасрифии 

наметавонад, мегўянд, меравам, мехоҳам, намехоҳад ба вуљуд омадаанд. 

Муодилҳои наметонад, намеход ба баъзе лаҳҷаҳои шимолӣ [120, с. 189], 

шаклҳои меган, мерам, мехом ба лаҳҷаҳои ҷанубӣ дахл доранд. 

Б. Раҳимзода диалектизмҳои мехом, намеход ва наметонадро дар 

шеърҳои «Т.Т.» ва «Б.В.С.Р,Б.Р.Т.» (Р.Т.) дар нутқи персонажҳо ба кор 

андохтааст: 

Хўрданро мехом, мехом, мехом, 

  Роҳат мекунам бе меҳнат, ҷоне.  

        (с. 411) 

  Чидан намеход, намеход, намеход, 

  Музди бемеҳнат мегирад, ҷоне.  

(с. 412) 

  Кас наметонад, ки созад интихоб, 

  Аз барои кўдакаш пўшоки боб… 

        (с. 425) 
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Ҳамчунин диалектизмҳои мерам ва меган дар ҳикояҳои «Қ.С.» ва 

«П.М.» (Ш.) дар байтҳое, ки хусусияти фолклорӣ доранд, низ дар сухани 

персонажҳо истифода шудаанд: 

   Бузи кали кабутам, 

   Дар раҳ мерам меғўтам. 

        (с. 168) 

  Ҳамон паҳлавоне, ки меган, манам, 

  Дарахти кадуро зи бехаш канам… (с. 175) 

Чунон ки дида мешавад, ба воситаи ин феълҳои лаҳҷавӣ муаллиф 

ҳам нутқи персонажҳоро фардӣ кардааст ва ҳам ба тарзи баёни худ 

оҳанги халқӣ бахшидааст, ки ин як омили ба забони зиндаи халқ наздик 

намудани забони асари бадеист. 

б) Диалектизмҳои лексикӣ. Ин диалектизмҳо дар қолаби феълҳои 

таркибии номӣ рехта шудаанд ва ҷузъҳои феълии онҳо адабӣ бошанд 

ҳам, дар иртибот бо ҷузъҳои номӣ, ки хоси лаҳҷаанд, маънии лаҳҷавӣ 

пайдо кардаанд. Ин гурўҳи феълҳо дар эҷодиёти Б. Раҳимзода зиёданд. 

Таркибҳои сандал задан (зўр задан), тахт мондан (ҳайрон мондан), ҷавзӣ 

афшурдан (нўшхор кардан, дандон совидан) аз ҳамин гурўҳанд. 

Таркиби феълии тахт мондан дар достони «Р.Н.О.» дар мавриди 

тасвири азму талоши як нафар тоҷикзани муҳандис, ки барои сохтмони 

НОБ-и Норак заҳмат мекашад, ҳатто бо шавҳараш, ки дар Кумитаи 

давлатии банақшагирӣ кор мекард, баҳсу мунозира намуда, пайи тасдиқи 

нақшаи сохтмон то Маскав меравад, ба кор рафтааст. Ба воситаи ин 

феъл, ки дорои эҳсосот аст, шоир кўтоҳандешии мард ва ҷасорати занро 

дар роҳи расидан ба ҳадафи худ, ки иборат аз обод сохтани Ватан 

мебошад, ба тасвир гирифтааст: 

 

  Зан бурун гардид, дар пўшида сахт, 

  Шавҳараш ду даст бар сар монда тахт… 

         (с. 440) 
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Аз ин байт хонанда ба ваҷд меояд, эҳтиромаш нисбат ба зани тоҷик 

меафзояд, ба қудрату кордонии ӯ арҷ мегузорад ва эҳсоси нафратбораш 

ба чунин мардони беҳавсала ба ҷунбиш меояд, ки ҳамаи ин дар заминаи 

феъли тахт мондан сар мезанад. 

Ҳикояи «П.» (Ш.) маншаи халқӣ дорад. Дар он адиб аз фолклор, 

қитъаи шеъреро истифода кардааст, ки дорои чанд унсури лаҳҷавист. Аз 

ҷумла сандал задан низ дар ҳамин ҷо ба кор рафтааст. Ин феъл дар 

мавриде истеъмол меёбад, ки шахс бо ҳавсалаи том чизи гаронвазнеро 

зўр зада сўи худ мекашад, ё аз худ дур месозад [119, с. 621]. Аммо Б. 

Раҳимзода онро ҳангоми ташхисонидани ресмони сандалвор ва 

муроҷиат ба он, ки дар баъзе мавзеъҳои водии Рашт онро чўбаки 

сандалвор мегўянд, истифода намудааст: 

   Ресмонаки сандалвор , 

   Сандал зан, боло барор… 

        (с. 124) 

Чунон ки мебинем, феълҳои тахт мондан ва сандал задан марбут ба 

ҳолату амалиёти инсон мебошанд, аммо диалектизми ҷавзӣ афшурдан, 

ки дар достони «Қ.Н.» (Қ.К.) ба кор рафтааст, ба асп нигаронида 

шудааст. Адиб маънии онро дар ягон ҷо шарҳ надодааст, ки ин барои 

дарки маънӣ ба хонанда мушкилот пеш меорад. 

Ин феъл дар лаҳҷаи водии Рашт ба гунаи ҷавзӣ хоидан ҳам 

истеъмол меёбад, ки зери мафҳуми он, чи тавре ки гуфта шуд, «дандон 

совидану беқарорӣ кардан»-и аспҳои ҷавмаст фаҳмида мешавад. Шоир 

феъли ҷавзӣ афшурданро ҳангоми тасвири ҳолати лаҷом хоидани аспи 

Усмон ва омодагии вай барои тохтан ба болои мири Ғарм рўйи кор 

оварда, ба ин восита ҷиҳати экспрессивии тасвироти худро таъмин 

намудааст: 

   Ҷавзӣ афшурда, беқарорӣ дошт, 

   Бодпо аспи ҷерани Усмон… 

( с. 85 ) 
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Феъли ҷавзӣ афшурдан хонандаро ба ваҷд меорад, зеро аз 

зермаънии он хонандаи маънирас ҳозирии на танҳо мардум, балки аспро 

низ баҳри мубориза ба муқобили зулм дарк мекунад. 

Диалектизмҳои сайрон кардан (ба ҳаракат даровардан), чошт 

кардан (тўда намудан), дам ҳот кардан (хастагӣ баровардан) ва ғайра ба 

ҳамин гурўҳи диалектизмҳо дохил мешаванд. 

Таркиби сайрон кардан, ки дар луғатҳо зикр наёфтааст ва адиб ҳам 

онро маънӣ накардааст, дар шеъри «З.О.» (Р.Т.) истифода гардидааст. 

Ин ҷо шоир диалектизми мазкурро ба ду мақсад ба кор андохтааст: а) ба 

хотири сохтани қофия бо феъли меъёрии ҷавлон кардан; б) ба хотири 

таъмини халқияти забони шеър: 

  Ту, эй шофер-ака, мошинаатро тез сайрон кун, 

 Ту, эй раққосаи моҳир, ба рўйи саҳна ҷавлон кун… 

          (с. 173) 

Диалектизми сайрон кардан, чунон ки мебинем: а) хусусияти 

эҳсосотӣ надорад; б) дорои ягон тобиши услубӣ нест; в) аз ҷиҳати маънӣ 

дар он ягон бартарӣ эҳсос намегардад; г) маънии он ба хонандаи дигар 

манотиқи Тоҷикистон равшан нест. Ҳамаи ин имкон медиҳад қайд кунем, 

ки ин воҳиди лаҳҷавӣ қобилияти ба забони меъёрӣ ворид гардидан 

надорад. Шояд адиб ҳамин ҷиҳати масъаларо дертар пай бурдааст, ки 

онро дар асарҳои баъдии хеш мавриди корбурд қарор надодааст. 

Таркиби чошт кардан дар «ФГҶЗТ» ба маънии «бехтани ғаллаи 

кўфташуда» [119, с. 851], дар луғати устод С. Айнӣ ва «ЛМЛБ» дар 

шакли чош низ ба ҳамин маънӣ оварда шудааст [113, с. 458; 117, с. 241]. 

Аммо Б. Раҳимзода онро дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) дар маънии «тўда 

кардани оташ» ба кор бурдааст, ки маҳз аз рўйи ҳамин маънӣ онро 

метавон ба гурўҳи диалектизмҳои маҳдудистеъмол шомил сохт, зеро ин 

маънӣ аз доираи лаҳҷаи зодгоҳи адиб берун намеравад. Дар дигар 

мавзеъҳои водии Рашт ин мафҳум бо муодили хара кардан ифода меёбад. 

Ҷойи истифодаи он сухани тасвирии муаллиф мебошад: 
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Баъд … лахчаро чошт карда, дар атрофи он чойҷўшу чойнакҳоро 

қатор мечиданд (с. 163). 

Аз мисоли боло бармеояд, ки таркиби чошт кардан бе зарурати 

услубӣ ба кор рафтааст. Аз ин рў муаллиф метавонист аз синоними 

адабии он тўда кардан кор бигирад, вале, ба назари мо, ҳаминро ба 

ҳисоб гирифтааст, ки тўда кардан дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ роиҷ нест, аз 

тарафи дигар, вай маънии «ба гунаи теппаи дунболадор рехтани ғалла ё 

дигар ашё»-ро дошта бошад, чошт кардан дар шакли теппачаи нўгтез 

тўда намудани оташ аст. Яъне, бо андак тобиши маъноӣ миёни онҳо 

тафовут эҳсос мегардад. 

 Дар ҳамин ҳикоя Б. Раҳимзода диалектизми қўш андохтан ва дар 

ҳикояи «У.» (Ш.) диалектизми дам ҳот карданро кор фармудааст. Аз инҳо 

феъли қўш андохтан дар шаклу маънии фавқ дар луғатҳо зикр наёфтааст. 

Дар «ФГҶЗТ» муодили қўш кардан оварда шудааст, аммо он на маънои 

боло, балки мафҳуми «ҳамроҳ кардан»-ро ифода мекунад [119, с. 397] ва 

бо ҳамин маънӣ дар ҳама лаҳҷаҳо маъруф аст. В. С. Расторгуева маънии 

«ҳамроҳ кардан»-ро аз лаҳҷаи Чирчиқ дар шакли қўшӣ кардан ба қайд 

гирифтааст [120, с. 236]. Лекин таркиби қўш андохтан дар лаҳҷаи зодгоҳи 

адиб мафҳуми «дар ягон ҳавлӣ ҷо кардани аспи меҳмон»-ро ифода 

мекунад. 

Феъли қўш андохтан дар тасвири адиб ба кор рафтааст, зеро дар 

забони адабӣ муодил надорад: 

Агар касе дар қишлоқ меҳмон шавад, чанд рўзе, ки истад, аспашро ба 

навбат ба ҳар як хоҷагӣ қўш меандохтанду худашро дар масҷид – аловхона 

меҳмондорӣ мекарданд (с .163). 

Таркиби дам ҳот кардан дар нутқи персонаж ба кор рафтааст. 

Азбаски муаллиф маҳдудияти ин феълро медонист, онро дар қавсайн 

шарҳ дода, чун воситаи фардӣ кардани сухани персонаж истифода 

намудааст: 
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– Ҷўраҳои меҳмон, ба обрўйи Муҳаммад боз камтар даматонро ҳот 

кунеду ( дам гиреду ) аз роҳатон намонед (с. 184). 

Бояд гуфт, ки феълҳои лаҳҷавӣ барои табиӣ тасвир намудани 

ҳодисаҳо ба адибон бисёр кумак мерасонанд, зеро дар онҳо тобишҳои 

эҳсосотиву экспрессивӣ зиёданд. Б. Раҳимзода феъли дам ҳот карданро 

ба хотири воқеӣ ба тасвир гирифтани ҳолати рўҳӣ ва муносибати 

персонаж бо мусоҳиби худ истифода намудааст. 

2. 2. 2. 3. Диалектизмҳои зарфї. Зимни ба тасвир гирифтани тарзу 

тариқи иҷрои амал дар асарҳои бадеӣ вожаҳое, ки дорои мафҳумҳои 

аломат ва тарзи иҷрои амал мебошанд, ба адибон ёрӣ мерасонанд. Аз ин 

сабаб аҳли қалам ин навъи калимаҳоро ҳамчун воситаи асосӣ дар бобати 

нишон додани ягон ҷиҳати муҳимми тарз ва аломати амал аз лаҳҷаҳо 

гирифта, мавриди истифода қарор медиҳанд ва бо ин роҳ, аз як тараф, 

диққати хонандаро ба ҳодисаҳои тасвиршаванда ҷалб намоянд, аз дигар 

тараф, забони асари худро халқӣ месозанд. 

Диалектизмҳои зарфї дар забони адабӣ синоним доранд, аммо 

синонимҳои адабии онҳо барои айнан ба тасвир гирифтани ҳодисаҳои 

рўйдода имконияташон камтар  аст. Б. Раҳимзода дар мавриди 

истифодаи ин гурўҳи диалектизмҳо низ ҳамин масъаларо ба ҳисоб 

гирифта, аз лаҳҷаҳо вожаҳоеро интихобан ба кор бурдааст, ки тарзи 

иҷрои амалро ба таври дилхоҳи худи ў ифода кардаанд. Масалан, 

калимаву таркибҳои мисқолакӣ (қисм-қисм, грамм-грамм), яклаба 

(яктарафа, каҷ), чашмпар (зуд, дарҳол), муфти қурут (баосонӣ, 

бедушворӣ), истубист накарда (чолокона, тез, фавран) ва амсоли инҳо аз 

ҳамон қабиланд. Воқеан, ин навъи диалектизмҳо дар асарҳои Б. 

Раҳимзода кам ба кор рафтаанд ва аз нигоҳи услуб тафовути зиёд 

надоранд, аз лиҳози истеъмол бошад, ба лаҳҷаҳои ҷанубӣ мансубанд. 

Диалектизми мисқолакӣ бо роҳи калимасозии пасвандӣ сохта 

шудааст. Ин вожа аз решаи мисқол, ки ченаки вазнро ифода карда, ба 25 

гр. баробар аст [113, с. 215], тавассути пасванди -акӣ сохта шудааст ва 
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тарзи амалро ифода месозад. Дар ҳақиқат, -акӣ дар лаҳҷаи водии Рашт 

аз пасвандҳои фаъол буда, дар сохтани диалектизмҳои зарфї зиёд 

иштирок мекунад [34, с. 68-73]. 

Б. Раҳимзода вожаи мисқолакиро дар шеъри «И.Ч.Г.» (Р.Т.), ки 

мазмуни ҳаҷвӣ дорад, истифода карда, ба воситаи он боло рафтани 

нарху наво ва кам гардидани баъзе анвои сабзавотро дар бозорҳои шаҳр 

сахт ба танқид гирифтааст: 

  Бодиринг мисқолакӣ шуд дар фурўш, 

Баъзе лаззат мебарад аз рангу рўш…   

(с. 393)  

Калимаи мисқолакӣ дар байти боло тобиши эҳсосотӣ дорад, ки он 

иборат аз ишора ба бепарвоии ашхоси мутасаддӣ дар бобати таъмини 

бозорҳои шаҳр аз анвои сабзавот мебошад. 

Б. Раҳимзода дар шеъри «А.Б.Х.» (Р.Т.), ки мазмуни он танқиди 

ашхоси ҳавобаланд мебошад, диалектизми яклабаро ба кор бурдааст. Ин 

вожа дар лаҳҷаи водии Рашт дар мавриде истеъмол меёбад, ки касе аз 

рўйи кибр тоқии худро болои як қош гузошта бошад: 

    Карру фарри Қодирро 

   Бинед, кораш дабдаба, 

   Тоқиашро мемонад 

То сари қош яклаба.  

(с. 402) 

Калимаи мазкур дар ин банд барои таъмини ҷиҳати экспрессивии 

нутқи адиб мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҳадафи муаллиф аз 

истифодаи он ба хонанда нишон додани одати бади одамонест, ки мисли 

Қодир худнамоиро дўст медоранд. 

Синоними диалектизми яклаба, ки он ҳам ба тарзи амал мансуб 

аст, дар забони омма вожаи нимта мебошад. Б. Раҳимзода дар шеъри 

«М.В.Қ.» (Р.Т.) онро низ мавриди корбаст қарор додааст. Ин шеър 

тамсилист ва дар он аз меҳнатгурезии ашхоси алоҳида дар образи 
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қурбоққа ва меҳнатпазирии мардуми меҳнатӣ дар образи мўрча сухан ба 

миён оварда шудааст. Шоир дар образи мўрча ва қурбоққа ду гурўҳи 

одамонро бо ҳам муқобил мегузорад: одамони баномусу меҳнатқарин ва 

одамони беору коргурезро. Ана ҳамин муқобила тавассути диалектизми 

тўппӣ ва вожаи нимта, ки дорои эҳсосоти баланд мебошад, хеле аҷиб 

сурат гирифтааст: 

Тўппиро нимта монда, 

   Лаққидан аст кораш, 

        (с. 400) 

Дар ин байт калимаи лаққидан низ ба кор рафтааст, ки хусусияти 

меъёрӣ надорад. Ин вожа дар адабиёти бадеӣ дар услуби дурушт 

истифода мешавад. Б. Раҳимзода ҳам онро бо мақсади ба қалам додани 

амалиёти персонажи манфӣ (қурбоққа) ва ҳам барои бахшидани оҳанги 

халқӣ ба забони шеър махсус ба кор бурдааст. Аз тавъам овардани 

калимаҳои омиёнаи лаққидан ва нимта бо диалектизми тўппӣ шоир 

ҷиҳати экспрессивии суханро ҳам дар шеър таъмин кардааст. 

Диалектизми якпара дар лаҳҷаи водии Рашт бо диалектизми яклаба 

аз нигоњи маънї умумият дорад, вале дар шеъри «Т.» (Ш.) Б. Раҳимзода 

онро ба маънии «бо нафрат яктарафа нигаҳ кардан» нисбат ба такка кор 

фармудааст, ки ин маънӣ шояд аз деҳаи худи ў берун баромада 

натавонад. 

Диалектизми якпара тобиши махсуси эҳсосотӣ пайдо кардааст ва 

зимни он адиб нафрати на танҳо одамонро, балки таккаро ҳам нисбат ба 

муллоҳои аввомфиреб нишон додан мехохад: 

Нигоҳ мекард якпара, 

Дами шохаш чун ара…  

( с. 117 ) 

Б. Раҳимзода дар ҳикояи «Қ.С.» аз диалектизмҳои лексикӣ зиёд 

истифода кардааст ва бо ин роҳ халқияти забони ҳикояи худро таъмин 

сохтааст. Яке аз ҳамон диалектизмҳо чашмпар аст, ки дар маънии «зуд, 



129 

дарҳол, оҷил» аз лаҳҷаи зодгоҳи адиб берун баромада наметавонад. Ин 

диалектизмро муаллиф дар мавриди ба тасвир гирифтани пинҳоншавии 

персонажи манфии ҳикоя – Ҳомиди мастчоҳӣ, ки солҳои инқилоб аз 

каллабурҳои мири Мастчоҳ буда, пас аз шикаст хўрдани мир дар Рашт 

пинҳонӣ оворагардӣ мекард, дар сухани тасвирии худ кор фармудааст: 

 Дар бозгашт дар Сари Ришқа ном ҷой … марди баландқомати 

мўйлабноке аз байни дарахтзор як намудор шуду дар як чашмпар ғайб зад 

(с. 155). 

Муаллиф дар ин мисол имкон дошт аз синонимҳои адабии он (зуд, 

тез, дарҳол) кор гирад, аммо диалектизми чашмпар бо андак тобиши 

маъноӣ, ки дар мафҳуми лаҳзагӣ доштани он зоҳир мегардад ва ниҳоят 

зуд анҷом пазируфтани замони амалро мефаҳмонад, аз синонимҳои 

меъёрии худ бартарӣ дорад ва муддаои адиб тавассути он хубтар ифода 

меёбад. 

 Диалектизми муфти қурут, ки дар қолаби ибораҳои рехта сохта 

шудааст, низ дар ҳикояи «Қ.С.» истифода гардидааст. Ҷойи корбуди он 

нутқи персонажи ҳикоя – Асо мебошад. Ин диалектизм заминаи маҷозӣ 

дорад ва маънии он, ки «баосонӣ ва бе ягон мушкилот» аст, дар ҳамин 

асос пайдо шудааст. Б. Раҳимзода диалектизми мазкурро дар мавриди 

тасвири ҳиллаву найранги ба Соқӣ ёд додаи ҷўрааш – Асо истифода 

бурдааст: 

  – Соқиҷон, парво накун, як ҳиллаат нишон медиҳам, ки муфти қурут 

аз дасти амакат халос мешавӣ (с. 165). 

 Дар ин мисол диалектизми муфти қурут дорои эҳсоси махсус аст, 

ки тавассути он адиб мехоҳад найрангҳои пур аз шўхии Соқию 

ҷўраҳояшро фош намуда, бо ин роҳ ҳаваси хонандаро барои то охир 

хондани ҳикоя ба ҷунбиш оварда, хуб хандонад. 

 Дар маҷмуаи «Ш.» ҳикояест бо номи «П.М.». Ҳикоя њаљман калон  

нест, аммо дар он диалектизмҳо аз рўйи зарурат ҷо-ҷо ба кор рафтаанд. 

Таркиби истубист накарда аз гунаи онҳост. Ин диалектизм шаклан дар 
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қолаби феъли ҳол офарида шуда бошад ҳам, дар лаҳҷаи Рашт хусусияти 

зарфӣ зоҳир мекунад ва дар ифодаи «бедиранг, чолокона» омада, тарзи 

иҷрои амалро мефаҳмонад. Вай дар сухани персонажи ҳикоя – Мирзо, ки 

аз бедодиҳои Фузайл дар Рашт ва даст ба гиребон шудану ғолиб омадани 

худаш ба яке аз паҳлавонҳои Фузайл ба Соқӣ қисса мекард, истифода 

гардидааст: 

 Ин манзараро дида, тоқатам намонд ва аз хуну пўстам гузашта, 

истубист накарда аз гиребони ин малъун гирифтам (с. 176). 

 Дар мисоли боло диалектизми истубист накарда вазифаи услубӣ 

дошта, барои таъмини обуранги бадеии ҳикоя, ба тасвир гирифтани 

ҳодисаҳои зиндагӣ ва нишон додани ҷасорати деҳқонҳои одӣ дар симои 

Мирзо, ки образи типист, истодагарии онҳо дар муқобили аҳли ситам 

истифода шудааст.  

 Бояд қайд кард, ки диалектизмҳои зарфиро аз ягон луғат пайдо 

карда натавонистем. 

 Ба ин тариқ, диалектизмҳои лексикии хосса дар эҷодиёти Б. 

Раҳимзода вазифаҳои гуногуни услубиро иҷро карда, аз як тараф, дар 

қатори унсурҳои умумишавандаи нутқ халқияти забони асарҳои ўро 

таъмин карда бошанд, аз дигар тараф, барои воқеӣ, табиӣ ва муассиру 

пуробуранг баромадани нигоришоти адиб хизмат намудаанд. 

 Дар аксар маврид диалектизмҳои лексикии хосса аз ҷониби ин 

қаламкаши моҳир бамаврид истифода шудаанд. Ин далели он аст, ки ў 

чун адиби мавридшинос сараро аз носара ҷудо карда метавонист ва 

баҳри ғановат, рушду нумўи забони адабии тоҷик ва тавсеа додани 

имкониятҳои услубии он аз ҳисоби дороии забони зиндаи халқ пайваста 

заҳмат мекашид. 

 Аз силсилаи диалектизмҳои лексикии хосса, ки мавриди боздид 

қарор дода шудаанд, вожаҳои ҷандала, кашол, сонӣ ва амсоли инҳо 

алҳол дар муҳовараи мардум то ҷое фаъол буда, дар мавридҳои зарурӣ 

синонимҳои меъёрии худро иваз карда метавонанд. 
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 Як қисми диалектизмҳои лексикӣ дар асарҳои Б. Раҳимзода ба 

хотири фардӣ кардани нутқи персонажҳо ба кор рафта бошанд, қисми 

дигар барои дақиқ ифода намудани ғояи асар мавриди корбурд қарор 

гирифтаанд. Масалан, вожаҳои ҳаппак, чевар, хушчақчақ, мўл гардидан, 

сайрон кардан, кашол шудан ва ғайра бо тобишҳои услубӣ-эҳсосотиву 

экспрессивии худ ба хотири амиқ сохтани мазмуну мундариҷа ва афзоиш 

додани бадеияти чакидаҳои қалами адиб истифода гардидаанд. 

 Бо вуҷуди ин ҳама, баъзан чунин ба назар мерасад, ки ин адиби 

кордида дар мавриди истифодаи ин навъи диалектизмҳо меъёри 

истифодаро ба ҳисоб нагирифтааст, балки гоҳ-гоҳ зиёдаравӣ карда, 

диалектизмҳоро аз меъёр зиёд ва бе шарҳу баён ба кор андохтааст, ки 

дар натиҷа хонанда ба умқи маънӣ сарфаҳм рафта наметавонад. Дар ин 

маврид Ф. П. Филин чунин менависад: «Адиб бояд донад, ки дар забон 

калимаҳои адабии умумифаҳм ва ҳам диалектизмҳо мавҷуданд, ки 

диалектизмҳо хусусияти умумиистеъмолӣ надоранд. Барои он ки асари 

адиб ба ҳама фаҳмо бошад, бояд ў оммаи васеи хонандаи худро дар 

мадди назар гирад» [88, с. 29]. 
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БОБИ 3. ДИАЛЕКТИЗМҲОИ СЕМАНТИКӢ ВА ЭТНОГРАФӢ ДАР 

АСАРҲОИ БОҚӢ РАҲИМЗОДА 

3. 1. Диалектизмҳои семантикӣ 

Диалектизмҳои семантикӣ калимаҳоеро меноманд, ки таркибан бо 

вожаҳои адабӣ якхела бошанд ҳам, аз ҷиҳати маънӣ мансуб ба шеваву 

лаҳҷаҳои ҷудогонаанд [103, с. 120]. Аз ин пештар оид ба ин навъи 

воҳидҳои луғавӣ Ф. П. Филин низ ҳамин гуна арзи ақида карда буд [87, с. 

38]. Баъдтар М. И. Фомина дар ин бобат чунин қайд кардааст: 

«Диалектизмҳои семантикӣ калимаҳое мебошанд, ки аз лиҳози навишт 

ва талаффуз бо забони адабӣ мувофиқат мекунанд, аммо аз ҷиҳати маънӣ 

фарқ карда меистанд. Ин хели диалектизмҳо аз рўйи муносибат бо 

забони адабӣ силсилаи омонимҳоро ташкил медиҳанд» [90, с. 172]. Аз ин 

мебарояд, ки диалектизмҳои семантикӣ: а) зимни тафовути маънои 

калимаҳои лаҳҷавӣ аз калимаҳои ҳамшакли меъёрии онҳо ба зуҳур 

меоянд; б) як гурўҳи калимаҳои меъёрӣ дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ маънои 

дигар пайдо мекунанд, ки миёни маънии аввалаву баъдии онҳо ҳеҷ 

умумият боқӣ намемонад; в) баъзан калимаҳои лаҳҷавӣ бо калимаҳои 

меъёрӣ аз ҷиҳати овозӣ тасодуфан монандӣ пайдо мекунанд, ҳарчанд ки 

маънии онҳо гуногун аст. 

Диалектизмҳои семантикӣ дар асарҳои бадеӣ зиёд ба кор мераванд, 

ки намунаи инро метавон аз асарҳои Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, Ҳ. Карим, П. 

Толис, Сорбон, А. Самад, Гулрухсор ва дигарон пайдо намуд. Номи Б. 

Раҳимзода низ дар ҳамин радиф қарор дорад. 

Б. Раҳимзода дар асарҳои худ дар мавриди тасвири ҳодисот чун 

воситаи муассир ифода кардани сухан аз ин навъи диалектизмҳо 

истифода бурдааст. Барои мисол калимаҳои чевар ва шўришро меорем, 

ки инҳо дар шеърҳои «М.» (Р.Т.) ва «Б.» (Ш.) мавриди истеъмол қарор 

гирифтаанд. Вожаи шўриш дар луғати С. Айнӣ ба маънии «ғавғои умумӣ 

ба муқобили ҳукумат ё ягон табақаи иҷтимоӣ» [113, с. 488] ва дар «ФЗТ» 

ба маънии «ошўб, фитна, балво, исён» оварда шудааст [124, с. 610]. Дар 
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«ФТР» ин калима «восстание, мятеж, бунт» тарҷума гардидааст [122, с. 

757]. Вале дар лаҳҷаи Рашт вожаи мазкур ба гунаи шуриш / шуръш дар 

маънии «бўрон, тундбод, дама, гирдбоди барфӣ» истеъмол меёбад [119, с. 

931]. Б. Раҳимзода онро ба ҳамин маънӣ кор фармудааст: 

  Маро медид дар оғўши сармо, 

  Ба рўям мисли шўриш мехурўшид.  

(с. 121) 

Калимаи чевар дар «ФЗТ» ва луғати С. Айнӣ зикр наёфтааст, вале 

дар забони муосири тоҷик ба маънии «дўзандаи моҳир» роиҷ будани он 

ба касе пўшида нест. Мураттибони «ФТР» онро «рукодельница, 

мастерица в вышивании и шитьё» тарҷума кардаанд [122, с. 704]. Аммо 

дар лаҳҷаи водии Рашт вай маънии «чусту чолок, зебо, зирак, уҳдабаро»-

ро ифода мекунад. Дар «ФГҶЗТ» ишора ба лаҳҷаҳои шимолии Кўлоб 

низ бо ҳамин маънӣ оварда шудааст [119, с. 833]. Б. Раҳимзода ин вожаро 

бо ҳамон маънии маҳаллиаш ба кор бурдааст: 

…Наздашон як писарчаи чевар, 

  Ҳаст Қурбон ба пешвози падар… 

        (с. 57) 

Бо вуҷуди он ки диалектизмҳои шўриш ва чевар унсурҳои меъёрӣ 

нестанд, дарки маънии онҳо ба хонанда мушкилӣ пеш намеорад, зеро дар 

иртиботи қавӣ бо дигар воҳидҳои луғавӣ оварда шудани ин 

диалектизмҳо фаҳмиши маънии онҳоро осон сохтааст. 

Калимаи туғ дар луғати С. Айнӣ ба қайд гирифта нашудааст, дар 

«ФЗТ» бошад, «номи як навъи дарахт» шарҳ ёфтааст [124, с. 383]. Дар 

«ФТР» ин вожа бо ишораи уст. бо якчанд маънӣ тарҷума гардидааст, ки 

яке аз он маъниҳо «знамя» мебошад [122, с. 610]. Бояд гуфт, ки дар 

лаҳҷаи Рашт низ туғ, ғайр аз номи дарахт, боз дар ифодаи «парчам» ҳам 

ба кор меравад, ки маҳз бо ҳамин маъниаш ҳамчун диалектизми 

семантикӣ шинохта мешавад. Б. Раҳимзода дар ҳикояи «П.М.» (Ш.) онро 
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дар мавриди тасвири ғоратгариҳои Фузайл Махсум бо ҳамин маънии 

лаҳҷавӣ истифода намудааст: 

Номи қишлоқаш Метаниёнро Шеробод номида, туғ бардошту «давр 

– даври Фузайл»– гуфт (с. 173). 

Ҳамин ҳодиса дар калимаҳои тал ва палла ҳам ба мушоҳида 

мерасад. Дар «ФЗТ» тал «пушта, теппа, кўҳи паст» ва палла «кафаи 

тарозу» маънӣ шудаанд [124, с. 310, 20]. Ин ду калима дар «ФТР» ҳам бо 

ҳамон маъниҳои боло тарҷума гардидаанд [122, с. 20, 452]. Аммо дар 

лаҳҷаи водии Рашт тал маънии «амад» ва палла мафҳуми «соҳа»-ро 

ифода мекунанд. Б. Раҳимзода онҳоро бо ҳамон маъниҳои лаҳҷавӣ дар 

қиссаи «Қ.С.» (Ш.) ба кор андохтааст: 

…Ба ёрии аскарони сурхи қалъабандшудаи Ғарм ба воситаи Сурхоб 

бо талҳо аскари бисёре дохили Ғарм шудааст (с. 155); Мегўянд, ки агар 

ҳар кас ҳамроҳи Мирзо ба кор тоб оварад, дар ҳар палла кор меояд (с. 164). 

Маънии вожаҳои аловхона ва хур дар забони адабии тоҷик ба ҳама 

маълум аст. Дар «ФТР» калимаи якум бо ишораи разг. «кочегарка» ва 

дуюм «еда, питание» [122, с. 34, 669] тарҷума гардидаанд. Лекин аловхона 

дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба маънии «меҳмонхона» [119, с. 57] ва хур ба 

маънии «дон, ғаллаи тухмӣ ва ҳам бандҳои дар рўйи хирман 

пошдодашудаи ғалла» истеъмол меёбанд. Б. Раҳимзода онҳоро дар 

ҳикояҳои «У.» ва «Х.» (Ш.) дар сухани тасвирии худ ба қалам додааст. 

Азбаски ў хусусияти умумитоҷикӣ надоштани онҳоро медонист, якеро 

дар қавсайн ва дигареро дар дохили матн маънидод кардааст: 

Дар назди масҷиди қишлоқ аспҳоро баста, аловхона (меҳмонхона) 

даромаданд (с. 184); Вақте ки гандумпоя дар зери чапар даромад, вайро 

хур меноманд (с. 178). 

Зимни истифода аз диалектизмҳои аловхона ва хур адиб ду ҳадаф 

дорад: а) хостааст, ки айнияти тасвирро таъмин созад; б) макони 

зуҳуроти ҳодисаҳоро, ки қисмати ҷанубии Тоҷикистон аст, ба хонанда 

бозгў намояд. 
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Феълҳои фуровардан ва сих кардан низ дар лаҳҷаи водии Рашт 

хусусияти семантикӣ зоҳир мекунанд. Онҳо ба ҷуз маънии адабӣ зимни 

маҷоз боз маъниҳои лаҳҷавиро ҳам ифода карда метавонанд: фуровардан 

(сахт задан, кўфтан), сих кардан (ду гўшро рост кардани хар ё асп). 

Калимаҳои мазкур бо маъниҳои боло тамоми лаҳҷаҳои ҷанубиро фаро 

намегиранд. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки дар «ФГҶЗТ» (2012) ба қайд 

гирифта нашудаанд. Ин калимаҳо дар луғатҳои С. Айнӣ ва В. С. 

Расторгуева низ зикр наёфтаанд, вале дар лаҳҷаҳои тоҷикони Бухоро бо 

ҳамон маъниҳои фавқ истеъмол ёфтани онҳо дар «ЛМЛБ» ишора 

гардидааст [117, с. 201, 222]. Дар «ФТР» калимаи фуровардан бо якчанд 

маънӣ тарҷума шудааст, ки яке аз он маъниҳо бо ишораи услубии пер. 

«ударить кулаком» мебошад [122, с. 66]. Таркиби сих кардан ҳам дар ин 

луғат чун як моддаи алоҳида «состораживать уши, настораживаться» 

тарҷума гардидааст [122, с. 549].  

Б. Раҳимзода аз диалектизми фуровардан дар қиссаи «П.М.» 

ҳангоми тасвири манзараи «ҷанг»-и як сарбози Фузайл бо «лашкари 

каду» ва аз сих кардан дар ҳикояи «Х.» (Ш.) дар мавриди ба қалам 

овардани ҳолати тарсолуди хари Мирзо аз ногаҳон пайдо шудани сиёҳие 

дар рўйи роҳаш кор гирифтааст. Дар ҳар ду маврид ҳам диалектизмҳои 

мазкур чун воситаи хуби тасвир сатҳи эҳсоси сухани адибро боло 

бардоштаанд: 

Паҳлавони худоношиноси Фузайл …гурзро ба ҷилва дароварда ва ба 

сари ҳар каду, ки мефуровард, донаҳояш дар ҳаво пош мехўрданд (с. 176). 

Хар аз ногаҳон пайдо шудани сиёҳии болои роҳаш ду гўшашро сих 

карду…(с. 181). 

Калимаи солик дар луғат ба маънии «роҳрав, пайрав, мусофир, 

ғариб» омадааст [124, с. 258] ва дар «ФТР» бо ишораи услубии кн. 

«идущий, путеществующий» тарҷума шудааст [122, с. 553]. Дар луғати С. 

Айнӣ ҳам ин калима ба ҳамон маънӣ тавзеҳ ёфтааст [113, с. 355]. Дар 

«ФГҶЗТ» ба гунаи солък дар маънии «лонаи занбўри сиёҳ» зикр 
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гардидааст [119, с. 627]. Дар ҳақиқат, солик лоначаи гулўлашакли сип - 

сиёҳ аст, ки онро худи занбўр барои гузоштани тухм месозад ва дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ чашм, абрў ва мўйи сиёҳро ба он ташбеҳ медиҳанд. 

Б. Раҳимзода вожаи мазкурро дар ҳикояи «П.А.» (Ш.) барои 

сифатчинӣ дар мавриди тасвири ҷамоли Назрия бо ҳамон маънии 

лаҳҷавиаш истифода кардааст: 

…чашмони шаҳло, мўйҳои ҳамчун солики занбур сиёҳ, рўйи монанди 

шир сап-сафед дошт (с. 194). 

Бо калимаи занбўр дар таркиби як ибора (солики занбўр) ҷо дода 

шудани диалектизми солик аз он шаҳодат медиҳад, ки адиб хусусияти 

лаҳҷавӣ доштани онро медонист ва бо мақсади ба хонанда мушкил 

нагардидани дарки маънии он вожаи занбўрро ба сифати унсури тавзеҳӣ 

овардааст. 

Вожаи покиза дар «ФЗТ» «соф, тоза, хуб, неку, покдоман» ва дар 

луғати С. Айнӣ «тоза, соф, беғубор, бечирк» маънидод карда шудааст 

[124, с. 80; 113, с. 297]. Тарҷумаи он дар «ФТР» «чистый, опрятный» 

мебошад [122, с. 472], аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ покиза моҳияти зарфӣ 

пайдо карда, маънии «пурра, тамоман, бартамом»-ро ҳам ифода 

менамояд [119. 551], ки бо ҳамин маънӣ хусусияти семантикӣ-лаҳҷавӣ 

касб мекунад. Б. Раҳимзода онро дар қиссаи «П.М.» (Ш.) ҳангоми ба 

тасвир гирифтани гурусначашмии «паҳлавонҳо»-и Фузайл дар сухани 

тасвирии худ бо ҳамон мафҳуми лаҳҷавӣ истифода намудааст: 

Агар то пайдо шудани инҳо панҷ-шаш беки Фузайл як гўсфандро 

хўрад, акнун ҳар як паҳлавон як гўсфандро покиза фурў мебурд (с. 175). 

Калимаи хоҳ дар забони адабӣ ба вазифаи ҳам асоси замони 

ҳозираи феъл (хостан) ва ҳам пайвандаки пайвасткунандаи ҷудоӣ меояд 

[124, с. 498]. Дар «ФТР» ҳамчун пайвандак «хоть, пусть, либо, или» 

тарҷума шудааст [122, с. 659]. Аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба сифати 

диалектизми семантикӣ тобиши модалӣ зоҳир намуда, ба нутқ оҳанги 

махсуси таъкид ва ҳаяҷону нобоварӣ мебахшад. 
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Б. Раҳимзода якҷоя бо А. Деҳотӣ асари саҳнавӣ-мазҳакавие 

навиштаанд бо номи «Т.», ки он дар ҷилди дуюми «К.»-и Деҳотӣ (1965) 

ба табъ расидааст. Дар ин асар онҳо аз диалектизми хоҳ истифода 

намудаанд, ки дар мавриди сарзаниши Акталӣ аз тарафи Таърифхўҷаев 

дар нутқи персонаж ба кор рафтааст: 

– Эй, хоҳ, аҷаб одами тарсончак будаед… (с. 199). 

Чи тавре ки дида мешавад, маънии лаҳҷавии калимаҳои покиза ва 

хоҳ аз маънии меъёрии онҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Дар матнҳои боло 

онҳо хусусияти услубӣ доранд ва, агар диалектизми покиза барои нишон 

додани хислати бераҳмии персонаж истифода шуда бошад, диалектизми 

хоҳ бо мақсади тасвири ҳавобаландии персонаж ва таъмин кардани 

ҷиҳати эҳсосотӣ-экспрессивии сухан ба қалам дода шудааст, зеро дар 

калимаҳои модалӣ муассирии маънӣ хеле зиёд аст. 

Дар забони адабии тоҷикї вожаи сипоҳӣ истилоҳи низомист ва дар 

«ФЗТ» «мансуб ба сипоҳ, лашкарӣ, ҳарбӣ», дар луғати С. Айнӣ «як аскар, 

одами ҳарбӣ» маънидод шудааст. Тарҷумаи он дар «ФТР» «воин, боец» 

мебошад [124, с. 245; 113, с. 349; 122, с. 546]. Калимаи мазкур дар 

лаҳҷаҳои Рашт дар маънии «чустиву чолокӣ, ҳушёриву зиракӣ» истеъмол 

меёбад, ки Б. Раҳимзода онро дар ҳикояи «П.А.» (Ш.) бо ҳамин маънӣ ба 

кор бурдааст:  

Сипоҳиро аз даст надодем, дар сари дуроҳа чапғалат дода, зуд аз асп 

фуромадему дар байни буттаву харсангҳо пинҳон шудем (с. 200). 

Дар мисоли боло сипоҳӣ дорои маънии мусбат ва қувваи баланди 

эҳсосотӣ буда, имкон додааст, ки адиб дар муқобили қувваҳои мухолиф, 

ки солҳои сиюми асри ХХ сохтори нави ҷомеаи Тоҷикистонро 

намехостанд, зирак, кордон будани персонажи худ – Абдуллоро дар 

замони муборизаҳои синфӣ ба тасвир гирад. 

Феъли тобидан дар забони адабӣ маънии «тофтан, тоб додан, 

печидан; рўшноӣ, партав» ва боз чандин маънии дигарро ифода мекунад 

[124, с. 368 -369]. Дар «ФТР» низ бо ҳамин маъниҳо тарҷума шудааст 
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[122. 609]. Вале дар лаҳҷаи Рашт тобидан маънии дигар: «каҷ шудани рўй, 

даҳон, гардан, чашму абрў»-ро дорад. Дар ҳикояи «П.А.» (Ш.) Б. 

Раҳимзода онро бо ҳамин маънӣ дар мавриди фардӣ намудани нутқи 

персонажи манфӣ – Халифа Саттор, ки марди хурофотпараст буд, 

истифода кардааст: 

Дар ҳаққи ҳазратам шаккокӣ накунед, ки даҳонатон метобад! (с. 

198). 

Дар ин ҷо диалектизми тобидан аз ҷиҳати услуб ва бадеият аз 

муодили адабии худ – каҷ шудан пурҷилотар аст ва дорои тобиши 

махсуси экспрессивӣ низ мебошад, ки ин тобиш дар маънии манфиро 

ифода кардани он зоҳир мегардад. 

Калимаи шай дар «ФЗТ» ба гунаи шайъ «чиз» маънидод шудааст 

[124, с. 559], ки тарҷумаи он дар «ФТР» «вещь, предмет» мебошад [122, 

с.730]. Аммо дар лаҳҷаҳои Қаратоғу Ҳисор дар ифодаи маънии «сиҳат, 

саломат, нағз, хуб» ба кор бурда мешавад [1, с. 17]. Б. Раҳимзода ин 

калимаро бо ҳамон маънии лаҳҷавӣ дар шеъри «Ҳ.К.» (Р.Т.) истифода 

намудааст: 

   Писханд набошад, шай 

   Ҳамшираи кўлобӣ    

(с. 240) 

Дар ин байт диалектизми шай дорои ҷилои тозаи эҳсосотӣ-

экспрессивӣ мебошад, ки он дар тобиши мусбат доштани маънӣ фароҳам 

омадааст. Азбаски шоир пурлутф буд, ин калимаро ба хотири таъмини 

зарофати сухан ва сохтани қофия бо калимаҳои вай ва кай ба кор 

андохтааст. 

Маънии сифати гарданкаҷ дар забони тоҷикӣ ба ҳама маълум аст. 

Дар «ФТР» ин калима «кривошеий» тарҷума карда шудааст [122, с. 145]. 

Лекин дар лаҳҷаҳои Рашт ҳам дар шакли боло ва ҳам дар шакли гардан 

каҷ кардан истеъмол ёфта, маҷозан маънии «бечора, бенаво, зорию 

илтиҷо»-ро ифода мекунад. Б. Раҳимзода дар ҳикояи «С.» дар мавриди 
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тасвири найрангҳои Ҷалоли босмачӣ, ки либосҳои занона пўшида, дар 

сурати пиразан пайи ниқор ба хонаи Сайрам омада буд, аз гунаи гардан 

каҷ кардан истифода кардааст: 

…пиразане ба дари ҳавлӣ омада, гардан каҷ кард, ки мусофири 

раҳгузар аст, якшаба ҷойи хобаш диҳанд (с. 147). 

Азбаски таркиби гардан каҷ кардан мафҳуми маҷозӣ дорад, 

табиист, ки ҷиҳати эҳсосотӣ-экспрессивии сухан тавассути он хубтар 

ифода меёбад, зеро калимаву таркибҳои кўчидамаъно дар бобати 

таъмини тобишҳои маъноию услубӣ ва муассир ифода кардани нутқ дар 

асарҳои бадеӣ аз воситаи муҳим ҳисоб меёбанд. Адиб ба хотири пурҷило 

ва образнок баромадани сухан, нишон додани амали муғризонаи 

персонаж, бедор кардани нафрати хонанда нисбат ба афроди бадкин ва 

намоиш додани вазъи ниҳоят ноорому ногувори Тоҷикистон дар солҳои 

20-уми асри ХХ онро ба кор бурдааст. 

3. 2. Диалектизмҳои этнографӣ 

 Диалектизмҳои этнографӣ вожаҳое мебошанд, ки зуҳурот ва 

мондагории онҳо дар забон ба тарзи рўзгордорӣ ва фаъолияту амалиёти 

соҳибони ин ё он лаҳҷа иртибот мегирад. Инҳо асосан номи ашё ва 

ҳодисаҳоеро ифода мекунанд, ки умумигуфтугўйӣ нестанд ва дар забони 

адабӣ низ муодил надоранд [103, с. 120; 90, с. 172]. Бо вуҷуди ин, чун 

воситаи тасвир барои нишон додани урфу одати мардум, касбу кор, 

тарзи зиндагии персонажҳо, воқеӣ ба қалам додани ҳодисаҳо аҳли эҷод 

аз онҳо истифода мекунанд. 

 Диалектизмҳои этнографӣ садои рўзгор, орзую омол, ғаму андўҳ, 

шодию хурсандӣ, бурду бохт – хулоса, солномаи ҳаёти аҳолии маҳалҳои 

ҷудогона мебошанд. Дар ниҳоди ин навъи диалектизмҳо нишонаҳои 

психологӣ, этникиву эстетикии мардум ниҳон аст, ки адибон бе истифода 

аз онҳо наметавонанд ҳаёти персонажҳо ва сокинони ин ё он мавзеи 

маскуниро ба тасвир гиранд, зеро яке аз нуқтаҳои асосии талабот нисбат 

ба халқияти забони асари бадеӣ тасвири урфу одат, психология ва 
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этикаву эстетикаи ҷомеа аст. Маҳз ҳамин масъала, ки тақозои услуби 

бадеист, истифодаи диалектизмҳои этнографиро ба ҳукми қонун 

медарорад. 

 Дар эҷодиёти Б. Раҳимзода диалектизмҳои этнографӣ дар 

мавридҳои зарурӣ ба кор рафтаанд, ки аксаран ба рўзгори сокинони 

маҳалҳои ҷануби Тоҷикистон дахл доранд. Инро ашё ва маҳалли тасвири 

ҳодисаҳо тақозо кардааст. Ҷойи корбасти онҳо сухани тасвирии худи 

муаллиф ва баъзан нутқи персонаж мебошад. 

Диалектизмҳои этнографии асарҳои Б. Раҳимзода аз нигоҳи маънӣ 

ба гурўҳҳои зерин ҷудо мешаванд: 

3. 2. 1. Диалектизмҳои соҳаи кишоварзӣ. Ин гурўҳи диалектизмҳо 

дар асарҳои адиб мақоми махсус доранд. Адиб дар мавриди ба тасвир 

кашидани ҳаёти рўзмарраи персонажҳо, ҳамаҷониба бозгў намудани 

фаъолияти онҳо, пеши назари хонанда ба ҷилва овардани симои марди 

деҳқон аз ин навъи калимаҳо истифода кардааст. Вожаҳои мазкур барои 

мукаммал гардидани ғояи асарҳои муаллиф хизмат кардаанд. Ба ин 

гурўҳ диалектизмҳои чигина (воситаи кашонда ба хирман овардани 

ғалла), сипор/испор (амоч), юғ (чўбе, ки ба гардани ҷуфти гов ниҳода, ба 

он амоч ё чанаро мебанданд), чапар (ин олот аз шохи дарахт дуруст 

карда шуда, дар кўфтани ғалла ва ҳамвор намудани шудгор ба кор 

меравад), дарза (банди ғалла), ғанак (ғарами бандҳои ғалла), хур 

(бандҳои ғаллаи дар рўйи хирман пошдодашуда), хара (тўдаи ғаллаи дар 

хирман кўфташуда, ки ҳанўз бод надидааст), шохмола, кашак (шохҳои 

бо ҳам баста, ки тавассути он бандҳои ғалларо аз теппаҳо ба ҳамворӣ 

кашида мефароранд)-ро метавон ворид сохт. Ҳамаи ин калимаҳо дар 

«ФГҶЗТ» (2012) ба қайд гирифта шудаанд. 

Истилоҳоти чигина, шохмола, кашак, дарза, чапар дар ҳикояи «Х.» 

(Ш.) мавриди истифода қарор гирифтаанд. Тавассути онҳо муаллиф 

меҳнату заҳмати деҳқони кўҳистонро дар мавсими ғундоштани ҳосил дар 

симои Мирзо, ки образи типист, ба тасвир гирифтааст. 
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Диалектизмҳои этнографии боло вожаҳои хушку бетароватанд. 

Вале дар иртибот бо калимаҳои дигар онҳо тобишҳои услубиву бадеӣ 

пайдо карда, бадеият ва муассирии забони асарро қувват бахшидаанд: 

Аз кўҳҳои баланди говраҳа гоҳо бо шохмола, гоҳо бо пуштора, гоҳо бо 

чигина ва кашак гандуми даравидашударо ба хирманҷой меовард (с. 178). 

Ин ҷо диалектизмҳои шохмола, пуштора, чигина, кашак ба хотири 

таъмини айният ва табиї баромадани тасвир, барои мушаххас нишон 

додани макони амали персонажҳо истифода шудаанд. 

Дар баъзе маврид Б. Раҳимзода диалектизмҳои этнографиро худаш 

маънидод мекунад ва зимнан аз ду роҳи ташреҳи диалектизмҳо кор 

мегирад: а) шарҳи дохилиматнӣ; б) шарҳи поварақ. 

Воқеан, шарҳу тавзеҳи диалектизмҳо дар дохили матн ва поварақ 

омили хубест дар бобати ба хонанда расонидани маънии калима ва 

аҳдофи адиб. Ин аст, ки аз ин ду усули тавзеҳ С. Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, Р. 

Ҷалил, С. Улуғзода ва дигарон бисёр истифода кардаанд [26, с. 121]. 

Ҳамин гуна маънидодкунӣ аз ҷониби Б. Раҳимзода дар диалектизмҳои 

шохмола, хур ва хара, ки низ дар ҳикояҳои «Х.» ва «П.М.» (Ш.) ба қалам 

рафтаанд, ба назар мерасад: 

Вақте ки гандумпоя дар зери чапар даромад, вайро хур меноманд (с. 

178); Ин пагоҳ аввалин хури майдашударо хара карданд (с. 179); Аз байни 

буттазор рах-рахи хатҳои зардчатоб то домани кўҳ кашола шуда 

мефуроянд.Онҳо изи шохмолаҳоянд (с. 171). 

Ин диалектизмҳоро шарҳ додани адиб ба ин хотир аст, ки ў аз 

доираи лаҳҷаҳои ҷанубӣ берун рафта натавонистани онҳоро медонад. Аз 

ин рў ба ҳисоб гирифтааст, ки намояндаи дигар лаҳҷаҳо ба моҳияти онҳо 

шояд сарфаҳм нараванд. 

Диалектизмҳои этнографии юғу сипор дар ҳикояи «П.М.» (Ш.) 

ҳангоми тасвири ғамхориҳои Ҳукумати Шўравӣ дар ҳаққи деҳконҳо ва 

тартиботи давлатдории роҳбарони ҷомеаи нав истифода шудаанд: 
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Дигар ғамхориву мададу ҳотамияш як тараф истад, ҳатто ғами юғу 

сипори деҳқонро ҳам мехўрад (с. 173). 

Калимаҳои мазкур дар сухани тасвирии муаллиф ба кор рафтаанд. 

Ин аз он сабаб аст, ки онҳо дар забони адабӣ муодил надоранд. Дар 

«ФТР» бе ягон ишораи услубӣ сипор «сошник, плуг» ва юғ «ярмо» 

тарҷума шудаанд [122, с. 546, 762]. Аз ин мебарояд, ки мураттибон 

онҳоро ҳамчун вожаҳои меъёрӣ ба ҳисоб гирифтаанд. Аммо ин вожаҳо 

дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ истеъмол меёбанд ва муодили сипор дар лаҳҷаҳои 

шимолӣ вожаи амоч мебошад [113, с. 28]. 

Диалектизми сипор дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ гунаи испор ҳам дорад. Б. 

Раҳимзода ин муодилро дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш) дар нутқи персонаж ба 

кор андохтааст: 

Барои ҳамин ҳам мехоҳам, ки аз баҳри ин ҳама муллоиву эшонӣ 

гузашта, дастаи испорро мустаҳкамтар дориву деҳқонӣ карда, як бурда 

нони ҳалол пайдо карда хўрӣ (с.162). 

Вожаҳои юғу сипор / испор дар мисолҳои боло хусусияти эҳсосотӣ 

касб кардаанд. Бо истифода аз онҳо муаллиф афзалияти касби деҳқониро 

аз муллоӣ ва дар айни замон дар ҷойи аввал қарор доштани аҳли 

меҳнатро мехоҳад ба хонанда баён  созад. 

Дар ҳикояи «П.М.» (Ш.) ҳангоми ба тасвир гирифтани чолокии 

Мирзо ва талоши ў баҳри зудтар анҷом бахшидани дарави ғалла дар 

саҳро диалектизмҳои дарза ва ғанак истифода шудаанд. Ҳадафи муаллиф 

аз истифодаи ин ду калима бозгў намудани манзараи долу зарби кор ва 

ҳаёти деҳқонҳои кўҳистон дар симои ин персонаж ва бародарзодаи ў 

Соқӣ мебошад. 

Б. Раҳимзода адиби мавридшинос аст. Ў этнографизмҳоро 

эҳтиёткорона, дар ҷойи худ ба риштаи таҳрир мекашад. Дар ниҳоди ҳар 

вожае, ки ба кор мебарад, андешаи амиқ ва муайяни қаламкаш маҳфуз 

аст. Ин амали наҷиб дар корбасти диалектизмҳои дарза ва ғанак низ 

риоя шудааст. Тавассути ин ду унсури лаҳҷавӣ муаллиф кўшидааст, ки 
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ҳам айнияти тасвироти худ ва ҳам боварибахш будани мавзуе, ки ба 

тасвир гирифтааст, дар ҳикоя таъмин гардад: 

Соқӣ, ҳар қадар ки ҷадал мекард, ба дарза бастани гандуми даравидаи 

амакаш фурсат ёфта наметавонист (с. 171); Вай ҳамаи қувваашро ба як 

ҷо ҷамъ карда, қабзаҳои охирини гандуми даравидаи амакашро мебасту 

ғанак мезад (с. 171). 

Чунон ки қайд гардид, Б. Раҳимзода баъзе калимаҳои лаҳҷавиро ё 

дар дохили матн, ё дар поварақ маънидод мекунад. Ин корро ба хотири 

он мекунад, ки мазмуну муҳтавои диалектизмҳо ба ҳама хонандаи 

кишвар равшан бошад. Ҳамин гуна як кўшишро аз ҷониби ў дар тавзеҳи 

этнографизмҳои дарза ва ғанак ҳам метавонем ба мушоҳида гирем. Аз 

инҳо ғанак дар поварақ (Ш; с. 171), аммо дарза дар дохили матн 

маънидод карда шудааст. Маънидоди дохилиматниро муаллиф чунин 

анҷом бахшидааст: дар ҳикояи «П.М.» диалектизми дарза, вале дар 

ҳикояи «Х.» синоними маъмултари он – бандро ба кор бурдааст: 

Баъд боэҳтиёт бандҳои гандумро аз як тарафи ғарам гирифта 

мекушояду ба рўйи хирман пош дода, чапар мебандад (с. 178). 

Воқеан, дар ҷумлаи боло этнографизми чапар ҳам рўйи кор 

рафтааст. Бояд гуфт, ки Б. Раҳимзода дар ҳикояи «Х.» аз диалектизми 

чапар дар чанд ҷо истифода кардааст, ки дар ҳама маврид ҳамон маънии 

фавқро ифода менамояд. Ин аз он ҷиҳат аст, ки этнографизмҳо сермаъно 

шуда наметавонад, маънии кўчида пайдо намекунанд, аз нигоҳи бадеият 

низ бетароватанд. Зиёд ба қалам рафтани чапар танҳо ба хотири тасвири 

манзараи кору пайкори деҳқонҳо дар хирман мебошад: 

Одамон дар байни говҳо истода чапар мегардонанд (с. 178). 

Дар ҳақиқат, мавзуи ҳикоя, ки ба амалиёти деҳқон дар хирман 

иртибот дорад, дар он бо тақозои мавзуъ ва бо нияти пурратар ифода 

намудани ҳадафҳои худ адиб на танҳо этнографизми чапар, балки дигар 

этнографизмҳои ба кори хирман алоқаманд, аз қабили хур, хара, дарза, 
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банд, бод, бодгар ва амсоли инҳоро дар чанд ҷойи ҳикояи «Х.» такроран 

кор фармудааст. 

3. 2. 2. Номи асбобҳои рўзгор. Диалектизмҳои ифодагари номи ашёи 

рўзгор дар эҷодиёти Б. Раҳимзода теъдоди муайян доранд. Онҳо ба 

хотири таъмини айнияти тасвир, табиӣ ба қалам додани тарзи 

рўзгордории мардум, типӣ сохтани образҳо истифода шудаанд. Ба ин 

гурўҳ этнографизмҳои чилобчӣ (дастшў), обдаста (асбоби дастадори 

обрезӣ), манқал (чойҷўш), манқалдон (аловдони даруни масҷид), кўра 

(чойники сирнок барои обҷўшонӣ), кўлӣ (орддони калони лойӣ), кўлича 

(орддони хурд), ордлағаткунак (чўбдастаи нўгтез, ки бо он орди кўлиро 

лағат мекунанд), каду (кадуи хушккардаи графиншакл, ки дар даруни он 

об мегиранд) дохил мешаванд. 

Диалектизмҳои чилобчӣ ва обдаста дар ҳикояи «С.» (Ш.) дар 

сухани тасвирии адиб истифода шудаанд. Инҳо номи зарфҳое мебошанд, 

ки барои шустани даст ба кор мераванд. Тавассути онҳо муаллиф 

манзараи қабули меҳмон, меҳрубонии персонажро нисбат ба меҳмон ба 

қалам додааст, ки ба ин восита ҳам айнияти тасвир ва ҳам ҳодисаи 

тасвиршаванда воқеӣ баромадааст: 

Писараке қариб ҳамсоли ман чилобчӣ (дастшў), обдаста ва сачоқ 

овард (с. 139). 

Дар дохили қавс маънидод карда шудани диалектизми чилобчӣ аз 

ҷониби муаллиф ба хотири маҳдудистеъмол будани он аст. 

Зимни истифода аз ин диалектизмҳо, ки асоси суннатӣ доранд, 

ҳадафи дигари адиб аз талқини суннатгароӣ ва нишон додани маърифати 

мардуми деҳоти Тоҷикистон, фарҳанги инсонгароиву инсонпарварӣ ва 

маърифати онҳо дар шинохти қалби бузурги инсон иборат аст. 

Вожаи манқалдон дар ҳикояи «У.» дар тасвири адиб ба кор 

рафтааст. Ин калима сохта буда, аз решаи манқал, ки дар лаҳҷаи Рашт 

маънии «чойники обҷўшонӣ»-ро дорад, бо пасванди -дон сохта шудааст. 

Ҳамчунин гунаи дамқал дар нутқи сокинони водии мазкур бо ҳамин 
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маънӣ дар истеъмол аст. Дар «ФГҶЗТ» муодили манқалак ба маънии 

боло зикр ёфтааст, ки он низ аз решаи манқал рўйидааст. Мураттибони 

луғат истеъмоли манқалакро ҳам ба лаҳҷаи Рашт мансуб донистаанд 

[119, с. 478]. Аз ин бармеояд, ки манқал, манқалдон ва манқалак аз 

диалектизмҳои маҳдудистеъмоланд, ки хатти густариши онҳо аз доираи 

гўйиши Рашт берун рафта наметавонад. Ҳаминро ба ҳисоб гирифта, 

муаллиф диалектизми манқалдонро дар қавс маънидод кардааст: 

Онҳо дар манқалдони масҷид (дар атрофи алов) нишаста, андаке 

нафас рост карданду аз соҳибхонаҳо камтар ему коҳ пурсиданд (с. 184). 

Дар ин мисол диалектизми манқалдон имкон додааст, ки адиб 

тарзи зиндагии мардуми кўҳистонро дар ибтидои асри ХХ, чунон ки буд, 

ҳамон тавр ба қалам диҳад.  

Диалектизми кўра ду маънӣ дорад: «оташдони оҳангарон» ва 

«чойники чойҷўшонӣ». Маънои якуми он ғайр аз лаҳҷаи Рашт дар 

лаҳҷаи Бухоро низ роиҷ аст [117, с. 134], вале маънии дуюм мансуб ба 

лаҳҷаи зодгоҳи адиб аст. Ин калима дар шеъри «Б.» (Ш.) аз рўйи маънии 

якум ҳангоми тасвири манзараи табиат дар фасли зимистон ба кор 

рафтааст. Шеър дар заминаи ҳазлу шўхӣ эҷод шудааст. Аз ин сабаб дар 

он диалектизмҳои зиёде ба хотири таъмини эҳсосоти сухан ва нишонрас 

баромадани аҳдофи шоир истифода шудаанд. Дар ин қатор 

этнографизми кўра ҳам ҷой дорад. Ин вожа хушку бетароват аст, аммо 

дар ҳамоиш бо калимаи шўра тавонистааст, ки қофияи шеърро таъмин 

созад. Аз дигар тараф, Б. Раҳимзода онро дар сухани тасвирии худ барои 

ифодаи рамзу киноя ба кор бурдааст: 

Зимистон зери Каврак кўра дорад, 

  Ки обаш гарм, сангаш шўра дорад. 

        (с. 121) 

Дар ҳикояи «У.» (Ш.) диалектизмҳои кўливу кўлича ва 

ордлағаткунак мавриди корбаст қарор гирифтаанд. Истилоҳи кўлӣ дар 

«ФТР» «амбар, закрома» баргардон шудааст [122, с. 289], аммо ба забони 
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зиндаи халқ мутаалиқ будани он зикр наёфтааст. Аз ин мебарояд, ки 

мураттибони луғат онро ҳамчун унсури меъёрӣ ба инобат гирифтаанд, 

лекин ин тавр нест, зеро калимаҳое, ки ареали муайяни истеъмол доранд, 

диалектизмҳои лексикӣ мебошанд. Вожаи кўлӣ ҳамин гуна хусусият 

дорад, чунки аз рўйи маводи мо танҳо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ қобили 

истеъмол аст. 

Б. Раҳимзода диалектизмҳои кўливу кўлича ва ордлағадкунакро ба 

хотири тасвири муфассали анборхонаҳои хоҷагии мардуми деҳоти 

кўҳистон ва тарзи хоҷагидории онҳо, инчунин барои ҷозибтар ба қалам 

додани ҳодисаҳое, ки ба сари Соқӣ омада буданд, истифода кардааст: 

Дар як тараф ба тамоми дарозии девор кўлию кўличаҳо сохта шуда 

буданд (с. 187); – Канӣ, ордлағаткунакро ин ҷо гир ! (с. 190) 

Этнографизмҳои мазкур дар ҳикояи «У.» борҳо ба қалам рафтаанд, 

ки инро мундариҷаи ҳикоя ва рафти тасвири ҳодисаҳо тақозо кардаанд. 

Аз ин вожаҳо доираи густариши ордлағаткунак хеле маҳдуд аст ва он аз 

гўйиши зодгоҳи худи Б. Раҳимзода берун рафта наметавонад. Ҳаминро 

ба ҳисоб гирифта, адиб онро дар дохили матн дар ҳаҷми як сархат 

маънидод кардааст (с. 190).  

Албатта, маънидоди диалектизмҳои маҳдудистеъмол зарур аст, 

вале ин амал, агар мухтасар дар поварақ ё қавсайн, чунон ки С. Айнӣ, С. 

Улуғзода, Ҷ. Икромӣ ва дигарон кардаанд [26, с. 121-133], анҷом бигирад, 

беҳтар аст. 

Этнографизми каду, ки номи ашёи обгирист, дар луғатҳои лаҳҷавӣ 

ба қайд гирифта нашудааст. Дар «ФЗТ» каду ба ду маънӣ зикр ёфтааст, 

ки маънии дуюми он «зарфи кадуӣ» мебошад [123, с. 526]. Ин маънӣ, чи 

тавре дида мешавад, бо маънии лаҳҷавии он иртибот дорад. Пас, маълум 

мегардад, ки этнографизми каду дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ аз ҳисоби адабиёти 

классикӣ захира шудааст. 

Б. Раҳимзода диалектизми кадуро дар ҳикояи «Ӯ.П.М.» (Ш.), ки 

номи як маросими халқист ва дар мавриди хушксолӣ барпо карда 
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мешавад, истифода кардааст. Тавассути он муаллиф лаҳзаи бо якдигар 

обпошӣ намудани ҷавонон, ба болои дарахт баромада ба сари мардум об 

рехтани онҳоро дар адои суннатҳои ин маросим, ки мурод аз ин амал 

талаби борон мебошад, ба тасвир гифтааст: 

Чанд нафар ҷавонони порсо дар шаклҳои аҷибу ғариб бо кадуҳои пуроб 

ба болои дарахтон баромада, оби кадуҳоро ба сари мардум мепошанд (с. 

132). 

 Ҷойи истифодаи он сухани тасвирии муаллиф аст. Ин аз он ҷиҳат 

мебошад, ки вожаи мазкур дар забони адабӣ имрўз синоним надорад. 

Воқеан, ин зарфи кадуиро алҳол мардуми водии Рашт ба кор 

намебаранд, зеро ҷойи онро зарфҳои хушсифати ҳозиразамон 

гирифтаанд. Ба ин муносибат ба истеъмоли диалектизми каду дар ин 

лаҳҷаҳо ниёз намондааст. Аммо, чун адиб ҳодисаҳои аввали солҳои 

сиюми асри ХХ-ро ба қалам додааст, бо тақозои услуб ва нишон додани 

замони рўйдоди ҳодисаҳо онро рўйи кор овардааст. 

 3. 2. 3. Номи анвои нон ва хўрокҳо. Б. Раҳимзода аз диалектизмҳои 

этнографӣ, ки дар ифодаи номи анвои нону хўрокҳои гуногун ба кор 

мераванд, чандон зиёд истифода накардааст. Инро шояд мавзуи шеъру 

қиссаҳои адиб ё рафти тасвири ҳодисаҳо дар асарҳои ў тақозо накарда 

бошанд. Миёни диалектизмҳое, ки мо аз асарҳои ў ба даст овардаем, 

танҳо истилоҳоти гирдача, кашкина, тарҳавло, ўмоч ва оши буридаро 

пайдо намудем, ки инҳо номи хўрданиҳои гуногун буда, чун воситаи 

тасвири ҳодисаҳои мухталифи давр истифода гардидаанд.  

 Диалектизмҳои гирдача ва чапотӣ, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар 

ифодаи номи анвои нон мустаъмаланд [119, с. 173, 826], дар ҳикояи «С.» 

(Ш.) ҳангоми ба қалам додани лаҳзаи қабули меҳмон аз ҷониби Сайрам 

дар сухани тасвирии адиб истифода шудаанд: 

 Дастархон ҳам паҳн карду гирдачаву чапотӣ ва кулчаву мавиз 

гузошт (с. 147). 
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 Аз инҳо вожаи гирдача аз диалектизмҳоест, ки аз забони адабиёти 

классикӣ ба мерос мондааст. Дар эҷодиёти Рўдакӣ вай ба гунаи гирд 

дучор омад ва имрўз дар забонҳои помирӣ дар шакли гарда истеъмол 

меёбад [38, с. 9]. Б. Раҳимзода аз истифодаи диалектизми мазкур, ки ба 

ҷиҳати этникии мардум иртибот мегирад, ду ҳадаф дорад: а) таъмини 

айнияти тасвир; б) нишон додани суннатҳои мардуми кўҳистон дар 

бобати қабули меҳмон. 

 Дар ҳамин ҳикоя диалектизми тарҳавло низ ба кор рафтааст. Ин 

калима номи як навъ хўрокест, ки одатан дар тўйҳо аз орд, равған ва 

шакар пухта мешавад: 

 …– ман ҳозир барои шумо тарҳавло мепазам, - гуфту ба тарафи 

ошхона рафт (с. 147). 

 Вожаи мазкур дар нутқи персонаж – Сайрам, ки кадбонуи хона ва 

маъмури пухтупаз аст, корбаст гардидааст. Ин амали адиб, аз як тараф, 

ба хотири фардӣ намудани сухани персонаж ва кушодани симои 

ботиниву нишон додани характери ў бошад, аз дигар тараф, барои бозгў 

намудани урфу одати мардуми деҳот, аҳволи иҷтимоӣ ва тарзи зиндагии 

онҳост, ки ҳодисаҳои тасвиршаванда дар ҳамин ҷойҳо мегузаранд. 

 Воҳиди луғавии кашкина дар ҳикояи «П.» (Ш.) кор фармуда 

шудааст. Ин диалектизм дар ифодаи номи таоме меояд, ки аз кўфтаи 

гандум, нахўду лўбиё ва каллаву поча омода карда мешавад. 

 Б. Раҳимзода калимаи мазкурро дар мавриди ба тасвир гирифтани 

русуми духтарони кўҳистон, ки дар мавридҳои мувофиқ хўрокҳои 

гуногун пухтаву базм меороянд, дар сухани тасвирии худ истифода 

намудааст:  

 Одатан, дар рўзҳои таътил духтарҳои қадрасидаи деҳа дар таги 

чаноре ҷамъ шуда, кашкина (ҳариса) пухта, ҳамроҳи шарикдарсонашон 

арғунчакбозӣ мекарданд (с. 124) . 
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 Ҳадафи адиб аз истифодаи кашкина нишон додани хусусиятҳои 

психологии мардум аст, ки дар ҳар як асари бадеӣ ба тасвир гирифтани 

ҳамин масъала зарур аст. 

 Диалектизми кашкина аз нутқи сокинони зодгоҳи Б. Раҳимзода 

берун намеравад, зеро дар истеъмоли аҳолии мавзеъҳои поёнии водии 

Рашт ба этнографизми гандумҷўшак дучор омадем, ки синоними он 

мебошад. Адиб инро ба ҳисоб гирифта, бо истифода аз синонимаш – 

ҳариса диалектизми мазкурро дар қавс маънидод кардааст, ки ин амали ў 

тибқи дастури С. Айнӣ сурат гирифтааст [26, с. 128]. 

 Диалектизми ўмоч номи як навъ таомест, ки аз хамиргулўлаҳои 

хушк, нахўд, шир ё дўғ пухта мешавад. Ин аст, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

истилоҳоти дигар – ўмочи башир ва ўмочи бадуғ ба зуҳур омадаанд. Ин 

воҳиди луғавӣ ба ҷуз лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар лаҳҷаҳои Бухоро низ ба кор 

меравад. Аммо маводи ўмоче, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ омода карда 

мешавад, аз маводи ўмочи лаҳҷаҳои Бухоро фарқ мекунад [117, с. 264]. 

 Б. Раҳимзода вожаи ўмочро дар ҳикояи «Ў.П.М.» (Ш.) истифода 

бурда, тавассути он ривоҷ доштани анъанаеро миёни мардуми кўҳистон 

дар солҳои камобӣ бозгў намудан хостааст: 

 Зану марди қишлоқ …, дар дегҳои калон ўмочи башири сернахўд 

мепазанд (с. 132). 

 Дар мисоли боло калимаи мазкур дар сухани тасвирии адиб рўйи 

кор омадааст. Сабаб дар он аст, ки ўмоч дар забони адабӣ синоним 

надорад. Аз ин хотир муаллиф мехоҳад, мавқеи онро дар забони адабӣ 

мустаҳкам созад. 

 Этнографизми оши бурида дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ номи як хўрокеро 

ифода мекунад, ки аз хамир дар шакли угро бурида, дар об беравған 

мепазанд. Синонимҳои он дар ҳамин лаҳҷаҳо оталаибурида, ошиборик 

мебошад [119, с. 515]. Вале муқоисаи мавод собит месозад, ки ҳудуди 

интишори ошибурида васеътар аст ва он дар лаҳҷаҳои Ҳисор ҳам 

истеъмол меёбад. Аз ин сабаб Б. Раҳимзода онро дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) 
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дар сухани тасвирии худ ба кор андохта, хостааст, ки дар забони адабӣ 

маҳз ҳамин муодил устувор бошад: 

 Зани амаки Соқӣ Бибихиромон як табақ ошибуридаро оварда ба рўйи 

дастурхон гузошт (с. 166). 

 Аз истифодаи ин диалектизм адиб ду ҳадаф дорад: а) ба хонанда 

бозгў намудани номи боз як навъ таоми тоҷикӣ, б) аз ин ҳисоб мукаммал 

гардонидани системаи истилоҳоти марбут ба пухтупази забони тоҷикӣ. 

 3. 2. 4. Этнографизмҳои марбут ба синну сол, вазъи рӯҳӣ ва амалиёти 

инсон. Ба ин гурўҳ вожаҳои сулама (ҷавони болиғ, бақувват), аламон 

(роҳзан, дузд, қотил), ҷаҳманд (ошиқи зани шавҳардор), бахшӣ (фолбин), 

бошабоз (он, ки бо ёрии боша паррандаҳои дигарро сайд мекунад), 

паривара (беморе, ки ба ў парӣ ёр шудааст), бодгар (деҳқони бобкунандаи 

ғаллаи кўфташуда)-ро метавон нисбат дод, ки инҳо, аҳдофи адибро 

зимни кушодани ҷаҳони ботиниву симои зоҳирӣ ва гирудори персонажҳо 

дар ҷомеа фаро гирифтаанд. 

 Вожаи сулама дар ҳикояи «Д.В.О.» (Ш.) дар нутқи персонаж 

ҳамчун мухотаб ҳангоми тасвири саргузашти Соқӣ дар мавриди 

овардани намак аз кони Роғун, вохўрии ў бо зане, ки барояш нон пухта 

дод, истифода гардидааст: 

– Кани сулама (муҷаррад), ин чўбҳоро шикаста ба танўр алов мон… 

(с. 136). 

Азбаски этнографизми сулама доираи васеи истеъмол надорад, 

муаллиф дар истифодаи ин чунин ду тарзи корро раво донистааст: а) 

онро дар сухани тасвирӣ кор нафармудааст; б) дар дохили қавс бо 

истифода аз калимаи муҷаррад онро маънидод кардааст. Аммо бояд 

гуфт, ки маънии асосии сулама «муҷаррад» нест, балки «ҷавони болиғ, 

тансиҳат, бақуввату бўзбала» буда, «муҷаррад» мафҳуми иловагии он 

ҳисоб меёбад, ки шояд аз нутқи сокинони зодгоҳи адиб берун рафта 

натавонад. Дар «ФТР» бо ишораи разг; «совершеннолетний, достигший 

зрелости» тарҷума гардидааст [122, с. 565]. 
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Диалектизми аламон аз ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) ба қайд грифта шуд. Б. 

Раҳимзода онро дар нутқи модари Соқӣ ба хотири бозтоб додани 

сарвати лексикаи лаҳҷаҳои тоҷикӣ ва ҳам бо нияти фардӣ намудани 

сухани персонаж ба қалам додааст. Тавассути он адиб талвосаи 

персонажро аз ҳуҷуми мири Мастчоҳ ба Ғарм тасвир намудааст: 

Хонаи ин аламонҳо сўзад (с. 154). 

Ин ҷо адиб метавонист аз ягон муодили адабии аламон кор гирад, 

аммо ба ҳисоб гирифтааст, ки вожаи мазкур дар лаҳҷаи Рашт, ки 

персонаж намояндаи он аст, на дар ифодаи «роҳзан»-и муқаррарӣ, балки 

дар ифодаи «роҳзан ё ғоратгаре» меояд, ки ба ҷуз ғорат даст ба куштор 

низ мезанад. Яъне, бо андак тобиши маъноӣ аз синонимҳои меъёрии худ 

фарқ мекунад. Ин диалектизм дар «ФГҶЗТ» «дастаи роҳзанон» 

маънидод шудааст [119, с. 53] ва дар «ФТР» бе ягон ишораи услубӣ 

«побег с целью грабежа и захвата пленников» баргардон карда шудааст 

[122, с. 33]. Аз ин мебарояд, ки мураттибон онро ҳамчун унсури меъёрии 

забон қабул намудаанд. Лекин меъёрҳои муайян намудани диалектизмҳо 

собит месозанд, ки аламон ғайр аз калимаи лаҳҷавӣ чизи дигаре нест. 

Вожаи ҷаҳманд дар «ФГҶЗТ» бо ҳамон маънии фавқ зикр ёфтааст 

[119, с. 876]. Б. Раҳимзода онро дар ҳикояи «У.» (Ш.) дар сухани 

персонаж кор фармудааст. Мақсади адиб аз истифодаи он воқеӣ ба қалам 

кашидани ҷараёни ҳодисаҳои тасвиршаванда ва фардӣ намудани нутқи 

персонаж аст. Калимаи мазкур одатан дар услуби дурушт ба кор 

меравад. Муаллиф инро риоя намуда, тавассути он ахлоқи коста ва 

носолими занеро нишон додааст, ки шавҳар дошта бошад ҳам, бо марди 

дигаре ишқварзӣ мекунад: 

…чизҳои ман ба ҷаҳманд (ошиқ)-и ту насиб намекунанд… (с. 191). 

Дар мисоли боло муаллиф дастрасӣ надоштани хонандагони 

шимоли Тоҷикистонро ба маънии ҷаҳманд дарк карда, онро дар қавсайн 

бо калимаи ошиқ эзоҳ додааст. Чунин амал дар асарҳои бадеӣ, албатта, 

аз рўйи зарурат сурат мегирад, ки Б. Раҳимзода низ вобаста ба мароми 



152 

эҷодӣ ва ҳадафҳои худ аз ин тарзи тафсири диалектизмҳо истифода 

бурдааст. Аммо бояд афзуд, ки ҷаҳманд бо андак тобиши маъноӣ аз 

ошиқ фарқ мекунад, зеро вожаи ошиқ мафҳуми умумӣ дорад, вале 

маънии ҷаҳманд мушаххас буда, танҳо нисбат ба мардҳое истифода 

мешавад, ки бо занҳои шавҳардор ишқ меварзанд. 

Доираи интишори диалектизми бахшӣ, ки мансуб ба касб аст [119, 

с. 93], нисбатан васеъ буда, дар лаҳҷаҳои кўҳистони Ҳисор низ ба кор 

меравад. Б. Раҳимзода онро дар «П.» ном ҳикояи худ (Ш.) ҳангоми 

тасвири вазъи «беморӣ»-и Маҳҷон ва муроҷиати волидайни ў ба 

бахшиву муллоҳо дар нутқи умум истифода кардааст: 

Маҳҷон масти беёд будааст, на дуою на бахшӣ таъсир накардааст 

(с. 129). 

Калимаи мазкур дар луғатҳои марбут ба лаҳҷаҳои шимолӣ зикр 

наёфтааст, аммо дар «ФТР» бо ишораи услубии уст. «заклинатель злых 

духов» тарҷума шудааст [122, с. 79]. Диалектизми бахшӣ дар ҳикояи «П.» 

дар услуби дурушт бо эҳсоси махсус кор фармуда шудааст, ки инро 

рафти тасвири ҳодисаҳо тақозо намудааст. Воқеаҳои ин қисмати ҳикоя 

хаёлӣ буда, зимни бофтаи хаёлоти мардум, ки аз дев ва париву шоҳи 

париҳо, гирифтории Маҳҷон ба ин қувваҳои хориқултабиа қисса 

мекарданд, ба вуқўъ омадаанд. Маҳз ҳамин гуна қиссаҳои хаёлӣ водор 

сохт, ки адиб аз диалектизми бахшӣ кор гирад. 

 Этнографизми паривара таркибан сохта буда, аз решаи парӣ бо 

пасванди шевагии -вара [35, с.14; 37, с. 27] сохта шудааст. Ин калимаро 

мураттибони «ФГҶЗТ» ба қайд гирифтаанд [119, с. 530], вале аз луғатҳои 

марбут ба лаҳҷаҳои шимолӣ онро пайдо карда натавонистем. Аз ин 

бармеояд, ки вожаи мазкур мансуб ба лаҳҷаҳои ҷанубист. Аммо 

мураттибони «ФТР» онро хоси забони халқӣ-гуфтугўйӣ қаламдод 

намуда, бо ишораи услубии разг. «одержимый злыми духами; 

бесноватый» баргардон кардаанд [122, с. 457]. 
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Б. Раҳимзода ҳикояи худро (Ш.) бо ҳамин этнографизм номгузорӣ 

намудааст. Чун синоними паривара дар «ФТР» (2006) вожаҳои паридор 

ва паризада оварда шудаанд, аммо инҳо низ дар забони меъёрӣ маъмул 

нестанд. Шояд ба ҳамин хотир бошад, ки адиб муодили паривараро 

интихоб кардааст. Аз тарафи дигар, паридор ва паризада сифати 

феълианд ва баъзе тобишҳои маъноиро низ ифода карда, хусусияти 

сермаъноӣ зоҳир мекунанд, вале паривара, ки сифати нисбист, чунин 

имконият надорад. 

Дар ҷойи дигари ҳикоя Б. Раҳимзода паривараро дар нутқи 

персонаж – Саида, ки зани ботадбир буда, дарди Соқиро чора месохт, ба 

кор андохтааст. Лекин муаллиф ба умумиистеъмолӣ будани он шубҳа 

карда, як бор дар қавсайн ва бори дигар дар дохили матн онро бо 

истифода аз сифати феълии париёршуда маънидод кардааст: 

– Дар деҳоти атроф чанд духтари паривара (париёршуда) 

ҳаст…Нишонаи духтари париёршуда он аст, ки аз тарафи чапи сараш як 

қадар мўяшро бурида, ё мўяшро якта карда, ба пушташ мепартофтанд (с. 

127). 

Этнографизмҳои бодгар ва бошабоз, ки якумӣ ба пеша ва дуюмӣ ба 

машғулият дахл доранд, дар ҳикояҳои «Х.» ва «У.» (Ш.) корбаст 

гардидаанд. Ба воситаи онҳо Б. Раҳимзода ҳодисаҳои рухдодаро айнан 

тасвир намуда, бо ин роҳ хостааст, ки тарзи зиндагӣ ва машғулияти 

мардони зодгоҳи худ ва атрофи онро дар тирамоҳ, заҳмат ва маишати 

онҳоро аз натиҷаи меҳнаташон ба хонанда бозгў созад: 

…барои хара, аввалаш шамолу баъд як табақ қурутобу се - чор 

бодгари бақувват лозиму вассалом (с.179);Тағои Соқӣ ҳам мергани хуб, 

ҳам бошабоз буд (с.183). 

Вожаи бодгар аз исми бод (шамол) бо пасванди -гар дар қолаби 

калимасозии реша+пасванд тарҳрезӣ гардидааст, вале калимаи бошабоз 

аз исми боша (парранда) ва асоси замони ҳозираи феъл (боз) дар қолаби 

мураккаби калимасозии навъи кабкбоз, кафтарбоз, аспбоз, ки дар забони 
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халқӣ-гуфтугӯйӣ хеле маъруфанд, сохта шудааст. Воҳиди луғавии бодгар 

дар нутқи персонаж – Сулаймон ва бошабоз дар сухани тасвирии адиб ба 

кор рафтаанд. 

Аз истифодаи ин ду диалектизм муаллиф ду ҳадаф дорад: а) 

мехоҳад, ки халқияти забони ҳикояҳои худро таъмин созад; б) ин вожаҳо, 

ки дар забони меъёрӣ синоним надоранд, мехоҳад онҳо ба сифати меъёр 

ба забони адабӣ ворид гарданд. 

Калимаи бодгар, ба ҷуз «ФГҶЗТ», дар дигар луғатҳо зикр 

наёфтааст [119. 110]. Ин нишони он аст, ки вай дар як ареали муайяни 

ҷуғрофӣ ба кор меравад. Вале дар «ФТР» бодгар бе ягон ишораи услубӣ 

«веяльшик» тарҷума шудааст [122. 110]. Яъне, мураттибон онро ҳамчун 

унсури меъёрӣ ба ҳисоб гирифтаанд. Калимаи бошабоз бошад, дар ягон 

луғат ишора нашудааст. 

3. 2. 5. Номи бозиҳо. Диалектизмҳое, ки дар ифодаи номи бозиҳо 

меоянд, дар эҷодиёти Б. Раҳимзода ҳамагӣ чор-панҷтоанд, аммо дар 

бобати зинда тасвир намудани љараёни амал мавқеи онҳо дар тасвироти 

адиб калон аст, зеро вожаҳои мазкур имкон додаанд, ки муаллиф 

тавассути онҳо лаҳзаҳои хуррамиву хушнудии бачаҳои кўҳистон ва 

машғулияти онҳоро дар мавридҳои муайян рўйи коғаз биёрад. Ин як 

омили талқини мароми эҷодии худи адиб низ мебошад. Ба ин гурўҳ 

диалектизмҳои арғунчакбозӣ (бандеро дуқат дар шохи дарахт баста, 

духтарон бо он худро алвонҷ медиҳанд), зоғчабозӣ (писарҳо ба зоғҳо 

тақлид карда, ба якдигар гўё нўл мезананд), чилликбозӣ (чўбчабозӣ), 

хурўсҷанг (ду нафар якпоя ҳаракат карда, бо китф якдигарро тела 

медиҳанд, касе аз давра берун афтад, бойдодагӣ ҳисоб меёбад), ғўттатозӣ 

(чанасаворӣ дар рўйи барф)-ро шомил сохтан мумкин аст. 

Этнографизми арғунчакбозӣ дар ҳикояи «П.» (Ш.) истифода 

шудааст. Тавассути он адиб сарҷамъ омадани духтаронро ҳангоми 

таътил, оростани дастархон, рақсу бозӣ, бо банди ҳалқавор овехташуда 

худро алвонҷ додани онҳоро тасвир намудааст. 
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Муодилҳои ин калима дар «ФГҶЗТ» алғучак, ҳайучак, ҳой, бод 

мебошанд [119, с. 55]. Дар дигар луғатҳои лаҳҷавӣ онро дучор накардем. 

Пас, маълум мешавад, ки вай моли лаҳҷаҳои ҷанубист. Вале дар «ФТР» 

арғунчак бидуни ишораи услубӣ «качели» тарҷума карда шудааст [122, с. 

43]. 

Вожаи мазкур таркибан мураккаб буда, аз исмҳои арғунчак ва бозӣ 

дар қолаби калимаҳои дорбозӣ, чавгонбозӣ сохта шудааст, ки номи 

бозиро ифода кардани он аз ниҳоди ҷузъи дуюм берун меояд. 

Арғунчакбозӣ маншаи этнографӣ дошта, хушку бетароват аст, вале дар 

нигориши адиб дар алоқа бо дигар калимаҳо хусусияти бадеӣ пайдо 

карда, ҳамчун воситаи тасвир барои таъмини образнокию табиӣ 

баромадани ифода ва ҷоннок нишон додани ҳодисаҳо хизмат намудааст: 

Одатан дар рўзҳои таътил духтарҳои қадрасидаи деҳа дар таги 

чаноре ҷамъ шуда, кашкина (ҳариса) пухта, ҳамроҳи шарикдарсонашон 

арғунчакбозӣ мекарданд (с. 124). 

Диалектизмҳои этнографии чилликбозӣ ва зоғчабозӣ низ дар ҳамин 

қолаб тарҳрезӣ гардидаанд. Ин ду калима дар ҳикояи «Қ.С.» (Ш.) ба кор 

рафтаанд. Адиб зимни истифода аз онҳо эҳёи табиат, машғулияти 

писарбачаҳои деҳотро дар баҳор, бо сурур пешвоз гирифтани ҷашни 

Наврўзро аз ҷониби онҳо ба қалам гирифтааст. Аз тарафи дигар, дар 

тасвир истифода шудани номи бозиҳоро муаллиф аз он хотир салоҳ 

донистааст, ки ў мехоҳад, ҳамин навъи бозиҳо характери оммавӣ пайдо 

кунанд, зеро дар бобати рушди ҷисмонии бачаҳо имконияти фаровон 

доранд: 

… бачаҳо чилликбозӣ мекарданд, гоҳо якҷоя суруди Наврўзиро 

мехонданд (с. 159);… худро ба касалӣ андохтам, ки ягон рўз шояд ҳамроҳи 

ту зоғчабозӣ, яхмолак ва хурўсҷанг кунем, вале ҳеҷ нашуд (с. 165). 

Ин ҷо воҳиди луғавии хурўсҷанг, ки низ дар ҳикояи «Қ.С.» ба назар 

расид, аз лиҳози сохт аз чилликбозӣ ва зоғчабозӣ фарқ намекунад. Ин 

калима чун асоси услубии тасвир ба мундариҷаи асар мувофиқат карда, 



156 

дар иртибот бо вожаҳои ҳампаҳлуи худ имкон додааст, ки адиб ҷараёни 

рўйдодҳои замонро ба таври воқеӣ ба қалам гирад. 

Чи тавре ки мебинем, чилликбозӣ, зоғчабозӣ, хурўсҷанг, яхмолак 

номи навъҳои гуногуни варзишро дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ифода мекунанд, 

вале онҳо дар «ФГҶЗТ» зикр наёфтаанд. 

Бояд қайд кард, ки ҳамин навъҳои варзиш дар муассисаҳои 

варзишии мо алҳол дар шаклҳои гуногун ҷорӣ карда шудаанд [105, с. 15-

19], аммо номи онҳо дар забони адабӣ муодилҳои маъмул надорад. 

Ҳадафи дигари адиб аз корбурди вожаҳои мазкур ба меъёр даровардани 

онҳо ва бо ин роҳ такмил додани луғати забони адабӣ аз ҳисоби 

унсурҳои умумишавандаи забони зиндаи халқ мебошад. 

Этнографизми ғутатозӣ дар шеъри «Б.» (Ш.) рўйи кор омадааст. Б. 

Раҳимзода бо истифода аз ин диалектизм манзараи зимистон, 

барфбозиву чанатозии ҷавонон ва ҳамзамон суҳбатҳои гарму ошиқонаи 

онҳоро ҷолиб ба тасвир гирифтааст: 

  Зимистон барфбозӣ карда ҳар ду, 

  Ба саҳро ғутатозӣ карда ҳар ду…  

(с. 120) 

Дар ин мисол ғутатозӣ дар сухани худи адиб истифода шуда, ҳам 

қофияи шеърро таъмин кардааст ва ҳам бо ёрии он деталҳои алоҳидаро 

айнан ва барҷаста тасвир намудааст. Вожаи ғутатозӣ мақоми меҳварӣ 

касб намуда, якҷоя бо дигар воҳидҳои нутқ ҳадафи шоирро раво 

сохтааст ва ҳам қувваи сабки фолклории шеърро зиёд кардааст. 

Воқеан, диалектизми мазкур аз нутқи сокинони зодгоҳи адиб берун 

намеравад ва дар ягон луғати шевагӣ ба қайд гирифта нашудааст. 

Муаллиф онро вобаста ба зарурати луғавӣ, ки рафти тасвири ҳодисаҳо 

инро тақозо кардааст, ба қалам овардааст. 

3. 2. 6. Номи либосҳо. Ин гурўҳи этнографизмҳо дар асарҳои Б. 

Раҳимзода кам ба назар расанд ҳам, дар бобати айнан қаламдод 

намудани ҳодисаҳо онҳо ба адиб имкониятҳои фаровон фароҳам 
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овардаанд. Муаллиф ҳангоми тасвири рўзгори персонажҳо бо мақсади 

кушодани ҷаҳони ботинӣ зоҳир ва тарзи либоспўшии онҳоро низ ба 

эътибор гирифтааст. Диалектизмҳои навъи мазкур, асосан, барои 

мукаммал гардидани ғояи асар ва ба иҷро расидани аҳдофи адиб 

истифода шудаанд. Вожаи қарс (рўмол), тўппӣ (тоқӣ), жимпур (жемпер), 

ҷанда (ҷомаи кушод, серпина, дарида), рўймолак (рўймолча, дастрўмол) 

аз зумраи онҳо мебошанд. Б. Раҳимзода аз инҳо чун воситаи тасвир дар 

асарҳояш кор гирифтааст. Диалектизмҳои қарс ва ҷанда дар луғатҳои 

шевагӣ ва тафсилию нимтафсилї зикр наёфтаанд, лекин дар «ФТР» қарс 

бо ишораи услубии обл. «женский головной платок» ва ҷанда бо ишораи 

уст. «старый, дряхлый» тарҷума шудаанд [122, с. 300, 219]. 

Ин ду диалектизм дар ҳикояи «С.» (Ш.) ба кор рафтаанд. Ба 

воситаи онҳо муаллиф ду лаҳзаи амалиёти Ҷалол қурбоширо, ки худро 

ба сурати кампир ороста, бо мақсади ниқор бо силоҳ ба хонаи Сайрам 

омада буд, тасвир кардааст: 

 Ў дид, ки «пиразан» қарси сафеди ба даҳону биниаш печидаро каме 

паст фуровард (с. 148); «Пиразан» бари ҷомаи ҷандаашро яктарафа 

карда, ханҷар ва таппончаашро гирифта, зери болишт гузошт (с. 148). 

 Б. Раҳимзода зимни истифода аз ин ду вожа лаҳзаҳои ҳассоси ҳаёти 

персонажи муборизи худ – Сайрамро, ки тамоми умр дар набард бо 

душманони сохти нави ҳаёт қарор дошт, бозгў намудааст. 

 Калимаҳои тўппӣ ва рўймолак дар ҳикояи «П.А.» (Ш.) истифода 

шудаанд. Аз инҳо тўппӣ ба лаҳҷаҳои шимолӣ [120, с. 192] ва рўймолак ба 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ дахл дорад. Дар «ФТР» тўппӣ бо ишораи услубии разг. 

«тюбетейка» тарҷума шудааст [122, с. 607]. Аммо рўймолак ишора 

наёфтааст. 

 Тавассути ин ду этнографизм Б. Раҳимзода психологияи ҷавонони 

тоҷикро дар солҳои сиюми асри ХХ дар симои Назрия ва Абдулло, ки 

якдигарро дўст медоштанд ва ба Абдулло рўймолча туҳфа кардани 

Назрияро, ки ин рамзи изҳори муҳаббати ўст, ба тасвир гирифтааст: 



158 

 Вақте ки ба худ омадам, коғазро кушодам, дидам, ки рўймолаки гулдўзии 

атрофаш муҳрадор (с. 195). 

Адиб маҳдуд будани доираи истеъмоли вожаи рўймолакро ба ҳисоб 

гирифта, аз усули тавзеҳи дохилиматнӣ истифода бурдааст ва дар поёнтари 

ҳикоя муодили ҳамафаҳми он – рўймолчаро кор фармудааст: 

– Охир, худат медонӣ, ки дар кўҳистон иқдоми аввал ба муҳаббат ё 

рўймолча, ё тўппӣ, ё миёнбанд бахшидан аст (с. 195). 

Дар ин мисол се вожаи этнографии марбут ба номи либос ба кор 

рафтааст: рўймолча, тўппӣ, миёнбанд. Ҷойи истифодаи ин диалектизмҳо 

нутқи диалогии мудири мактаб аст, ки ба воситаи онҳо муаллиф образро 

типӣ, нутқи персонажро фардӣ сохта, мароми эҷодии худро талқин 

намудааст, вале, чунон ки мебинем, аз ин се воҳиди луғавӣ тўппӣ аз унсурҳои 

маҳдудистеъмол буда, маънии он ба намояндаи лаҳҷаи ҷанубӣ равшан нест. 

Аз ин сабаб мебоист адиб онро ё дар дохили матн, ё дар қавсайн ва ё дар 

поварақ тавзеҳ медод. Чизи дигаре, ки ҳусни тасвирро халалдор сохтааст, ба 

кор андохта шудани диалектизми тўппӣ дар нутқи персонажи маълумотдор 

мебошад. Бояд гуфт, ки персонаже, ки соҳиби маълумот аст, ба меъёрҳои 

забони адабӣ ошност ва аз унсурҳои лаҳҷавӣ кор намегирад. Адиб ҳамин 

ҷиҳати масъаларо сарфи назар кардааст. 

Вожаи жимпур русист, вале чун шакли талаффузи лаҳҷавӣ пайдо 

кардааст ва ин шакл дар доираи лаҳҷаҳои Рашт истеъмол меёбад, ҳамчун 

диалектизми этнографӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Б. Раҳимзода инро дар 

шеъри «Б.» (Ш.) ҳангоми тасвири сардиҳои зимистон, ки дар ин фасл инсон 

ниёз ба либоси гарм дорад, ба қалам додааст: 

  Зимистон ҳар ду рафта бо дили пур, 

  Барои якта телпак, якта жимпур… 

(с. 120) 

Дар ин байт диалектизми мазкур дар иртиботи мантиқӣ бо 

калимаҳои умумитоҷикии зимистон ва телпак барои воқеӣ баромадани 

тасвир ва бозгў намудани ҳолати гирифтории персонаж ба хунукиҳои 

зимистон ба адиб кумак кардаанд. 
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3. 2. 7. Номи маросимҳо. Калимаву истилоҳоти марбут ба номи 

маросимҳо аз нигоњи маъно гуногун мебошанд, ки истифодаи онҳо дар 

асарҳои бадеӣ дар иртибот бо мавзуи асар сурат мегирад. 

Б. Раҳимзода аз истилоҳоти маросимӣ, асосан, дар қиссаҳои худ, ки 

зери номи «С.С.» дар маҷмуаи «Ш.» гирд оварда шудаанд, истифода 

кардааст. Ин шояд аз он ҷиҳат аст, ки ҳикояҳои ин маҷмуа саргузаштӣ 

буда, бештар ҷанбаи этникӣ доранд. Ба ин гурўҳ вожаҳои маслиҳатошӣ 

(зиёфатест пеш аз маросими тўй), ўмочи пеши мазор (дар вақтҳои 

хушксолӣ мардум дар назди ягон чашма ё ҷўйи сероб ўмоч мепазанд ва 

пас аз хўрдани он ба ҳамдигар обпошӣ мекунанд, то раҳми Худованд 

ояду борон ато кунад), парихонӣ (маросими дуохонист, ки гўё мулло бо 

хондани дуо париҳои шахси паризадаро мебаста бошад), аласт 

(маросими табобати шахси тарсида аст, ки аз тарафи табибони халқӣ ба 

иҷро мерасад)-ро дохил намудан мумкин аст. 

Ин калимаҳо дар асарҳои Б. Раҳимзода мавқеи махсус дошта, 

барои тасвири воқеаю ҳодисаҳо ба адиб кумак кардаанд. Аз дигар тараф, 

имкон додаанд, ки хонанда доир ба суннатҳои мардуми ҷануби 

Тоҷикистон маълумот пайдо намояд. 

Этнографизми маслиҳатошӣ аз он ҷо сар задаст, ки соҳибтўй як-ду 

рўз пеш аз маърака дар доираи хешу табор ва дўстон зиёфат меорояд ва 

бо эшон оид ба таҷлили тўй маслиҳат мекунад. Ин истилоҳ дар «ЛМЛБ» 

ба маънии боло ва дар «ФГҶЗТ» ба маънии «машварати тўйгузаронӣ» 

оварда шудааст [117, с. 147; 119, с. 441]. 

Б. Раҳимзода вожаи мазкурро дар ҳикояи «С.» (Ш.) ба маънии 

«зиёфати пеш аз тўй» ба қалам дода, ба воситаи он хурсандии Шариф 

командиру Сайрамро ба ифтихори тӯйи суннатии писаронашон тасвир 

кардааст: 

Шариф-командир ёру ҷўраҳояшро ба маслиҳатошӣ хабар кард (с. 

147). 
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Дар ин ҷо диалектизми маслиҳатошӣ ба хотири таъмини айнияти 

тасвир ва ба хонанда ёдрас намудани як суннати мардумӣ, ки аз қадим то 

имрўз дар ҷо-ҷойи Тоҷикистон роиҷ аст, истифода гардидааст. 

Этнографизми дигар ўмочи пеши мазор мебошад. Б. Раҳимзода 

қиссае дорад бо номи «Ў.П.М.» (Ш.), ки дар он маънии истилоҳи мазкур 

ва тарзи иҷрои ин маросим тавзеҳ дода шудааст. Азбаски ин истилоҳ дар 

забони адабӣ синоним надорад, адиб онро бо нияти табиӣ тасвир 

кардани ҳодисаҳо мавриди истифода қарор додааст: 

Дар қишлоқҳои кўҳистон, ҳангоме ки майсаҳо обталаб шуданду борон 

наборид, мардуми деҳқон ба умеди борон маросиме мегузаронанд, ки онро 

ўмочи пеши мазор мегўянд (с. 132). 

Бояд гуфт, ки этнографизми ўмочи пеши мазор дар ягон луғат ба 

қайд гирифта нашудааст. Аз ин мебарояд, ки доираи густариши он 

лаҳҷаҳои Рашт мебошад. 

Вожаҳои парихонӣ ва аласт номи навъҳои табобатанд, ки маншаи 

динӣ доранд. Истилоҳи парихонӣ дар «ФГҶЗТ» дучор наомад, аммо  

вожаи аласт  ба маънии «парешон, хиҷолатманд» оварда шудааст [119, с. 

53]. С. Айнӣ аластро ба маънии – «ибтидои олам» зикр кардааст [113, с. 

320]. Дар дигар луғатҳои шевагӣ ин ду истилоҳро пайдо карда 

натавонистем. Дар «ФТР» аласт дар шакли алас «обряд совершаемый 

знахарями при лечении больных» ва парихонӣ «заклинание фей» тарҷума 

карда шудаанд [122, с. 33, 457]. 

Адиб диалектизмҳои мазкурро дар қиссаи «П.» (Ш.) бо ҳамон 

маъноҳои лаҳҷавӣ истифода кардааст: 

Маҳҷон аз парихонию аласти бисёре хаста шуда бошад ҳам, хушҳол 

буд (с. 130). 

 Б. Раҳимзода дар ин қисса ҳаёти мардуми кўҳистонро дар ибтидои 

солҳои сиюми асри ХХ тасвир карда, зимни риояи меъёрҳои забони 

адабӣ аз ин этнографизмҳо низ чун воситаи воқеӣ ба қалам овардани 
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ҳодисаҳо кор гирифтааст. Аз ҷониби дигар, истифодаи онҳоро мавзуи 

ҳикоя, жанр, метод ва приёмҳои эҷодии адиб ҳам тақозо кардаанд. 

3. 2. 8. Номи ашёи гуногун. Эҷоди асари бадеӣ адибро вобаста ба 

услуби нигориш ба ҷустуҷўйи воситаҳои тасвир водор месозад, ки ин 

гуна воситаҳоро ў метавонад, ба таъбири С. Айнӣ, «аз анбори 

холинашавандаи моли хом» пайдо намояд. Сарвати забони халқро 

устокорона истифода карда тавонистани адиб ба муассирӣ, содагӣ, 

пуробурангӣ, халқият ва реализми сухан мусоидат мекунад, зеро шеваву 

лаҳҷаҳо пур аз калимаҳои нодир ва истилоҳоти соҳавӣ мебошанд. Як 

қисми ҳамин навъи вожаҳоро диалектизмҳое ташкил медиҳанд, ки дар 

ифодаи ашёи гуногун ва амалиёти одамон ба кор мераванд. Ба ин гурўҳ 

вожаҳои кундаалов (оташи пураланга), чапаргардон (касе, ки бо чапар 

дар хирман ғалла мекўбад), яккафарёд (номи суруд), ҳалук (пойи худро 

ба пойи рақиб печонидани гўштингир), васса (чўбчаҳои қатори болои 

болорҳои хона), улав (касе, ки тавассути хару асп бор меорад), ҳел 

(қўтан), обкаҳ (як навъи алаф), обмўрӣ (сурохи обгузари зери девори 

ҳавлӣ), сангчилӣ (ғарами санг), шапа (химча), чет (шиғ, тавора)-ро 

метавон дохил кард, ки Б. Раҳимзода дар асарҳои худ аз онҳо чун 

воситаи табиӣ ба қалам додани ашё ва ҳодисаҳо истифода бурдааст. 

Этнографизмҳои кундаалов, обкаҳ ва васса дар ҳикояи «С.» (Ш.) 

мавриди корбаст қарор гирифтаанд. Ба воситаи онҳо адиб ба оташи 

пураланга партофтани ревкомро аз ҷониби босмачиҳо, муҳорибаи 

Сайрамро бо Ҷалол-қурбошӣ, истироҳати мардуми меҳнатиро дар 

зимистон ба тасвир гирифтааст. Калимаҳои мазкур дар нутқи 

персонажҳо ба хотири фардӣ намудани сухани онҳо ва таъмин гардидани 

халқияти забони ҳикоя қаламдод шудаанд: 

Ўро … дар кундаалов андохтанд (с. 141); Баъд дар гирду атроф 

обкаҳу пахол партофта …(с. 163); – Ҳа, бобо …? Магар вассаҳоро 

мешуморӣ ? (с. 167). 
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Ин вожаҳо, ба ҷуз кундаалов, дар «ФГҶЗТ» зикр ёфтаанд [119. 122, 

133, 504], аммо дар дигар луғатҳои шевагӣ онҳоро дучор накардем. Ин 

нишони он аст, ки диалектизҳои мазкур фарохистеъмол нестанд. 

Калимаҳои яккафарёд, ҳалук дар ҳикояи «П.М.», чапаргардон, улав 

дар ҳикояҳои «Х.» ва «У.» (Ш.) барои таъмини айнияти тасвир истифода 

шудаанд. Вожаҳои ҳалук ва улав дар нутқи персонажҳо ва дутои дигар 

дар тасвироти адиб ба кор рафтаанд: 

Деҳқонони ҳашарӣ аз кўҳу талҳо бо суруди «яккафарёд» ба қишлоқ 

бармегаштанд (с. 177); Аз шиддати қаҳру ғазаб «ё шоҳи мардон» гуфтаму 

дар пояш ҳалук печонда, чунон бардошта задамаш, ки…(с. 176);… шабҳои 

маҳтоб аз сари ҳар хирман «майда - ой, ой майдае» -гуфта замзама 

кардани чапаргардон ба гўш мерасид (с. 178). 

Диалектизми улав дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ сермаъност ва ба маъниҳои 

«бор», «ҳайвони боркаш» ва «одаме, ки бо аспу хар бор мекашонад», 

истеъмол меёбад. Аммо дар ҳикояи мазкур адиб онро мушаххас дар 

маънии «инсон» ба кор андохтааст: 

–…ту бояд ҳамроҳи ана ин панҷ-шаш улав ба Душанбе равӣ…(с. 

183). 

Б. Раҳимзода аз диалектизмҳои шапа, чет дар ҳикояи «П.», ҳел дар 

ҳикояи «Д.В.О.», обмўрӣ, сангчилӣ дар ҳикояҳои «Х.», «П.А.» (Ш.) кор 

гирифтааст. Онҳоро адиб ба мақсади тобиши халқӣ додани забони 

ҳикояҳо, ҷалб намудани диққати хонанда ба ҳодисаҳо ва нишон додани 

амалиёти персонажҳо ҳам дар нутқи персонажҳо ва ҳам дар тасвироти 

худ кор фармудааст: 

Аз шоху шапа хоначае сохт… (с. 126); Соқӣ дасти Маҳҷонро 

гирифта, аз сари чет ба даруни боғ баровардан хост (с. 130); … дар қафои 

ҳел як мўрии дигар воқеъ буд…(с. 137); …дар обмўрии сангдевори сари роҳ 

худатро пинҳон кун (с. 189); Аспро дар пушти сангчилӣ дар шохи олуча 

бастам (с. 200). 
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Миёни ин вожаҳо диалектизми чет бо ҳамон маъние, ки адиб кор 

фармудааст, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ истеъмоли васеъ надорад. Хати 

интишори он аз гўйиши зодгоҳи адиб берун намеравад. Аз ин сабаб дар 

сухани тасвирӣ ба кор андохтани он баҷо менамояд. Воқеан, ин вожа 

маънои «як тараф, дур аз дигарон, хилват»-ро ҳам ифода мекунад, ки ин 

маънӣ дар лаҳҷаҳои мазкур хусусияти умумиистеъмолӣ пайдо кардааст. 

Ин аст, ки дар «ФГҶЗТ» танҳо ҳамин маънии он қайд гардидааст [119, с. 

834]. 

Ҳамин тавр, диалектизмҳои семантикӣ ва этнографӣ як қабати 

махсуси луғати осори Б. Раҳимзодаро ташкил медиҳанд. Онҳо чун 

воситаи хуби тасвир дар бобати зиндаву ҷоннок ба қалам додани 

ҳодисаю воқеаҳои тасвиршаванда, офаридани образҳои ҷолиб ва фардӣ 

намудани нутқи персонажҳо ба адиб кумак кардаанд. 

Аз ин ду гурӯҳи диалектизмҳо диалектизмҳои семантикӣ образнок 

буда, дорои тобишҳои фаровони маъноию услубианд, ки тавассути онҳо 

шоир тавонистааст ба забони асарҳои худ ҷилои тоза бахшад ва 

муассирию ҷозибанокии тасвирро таъмин созад. Вале, чи тавре ки 

маълум гардид, диалектизмҳои этнографӣ чунин имконият надоранд. 

Онҳо бетароватанд, аз ин рӯ эҳсосоти хонандаро ба ҷунбиш дароварда 

наметавонанд. Аммо вақте ки адиб онҳоро дар иртибот бо калимаҳои 

дорои услуби баланд ба кор меандозад, хусусияти услубию бадеӣ пайдо 

карда, дар роҳи ба амал баровардани аҳдофи муллиф ба ӯ ёрӣ 

мерасонанд. 
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Хулоса 

Аз таҳқиқи унсурҳои лаҳҷавӣ дар асарҳои Б. Раҳимзода метавон ба 

чунин натиҷа расид: 

1. Шеваву лаҳҷаҳо чун як манбаи пурғановат дар ҳама давраҳои 

рушду такомули ҷомеа ҷойҳои холӣ ва нимхолии лексикаю грамматикаи 

забони адабиро пур сохтаанд ва минбаъд низ ҳамчунин хоҳанд кард. Ин 

ҳодиса, бахусус охири солҳои бист ва аввали солҳои сиюми асри ХХ, ки 

ин давра воқеан давраи демократӣ намудани забони меъёрии тоҷик буд, 

вусъати тоза пайдо кард. Дар ин давра таъсири шеваю лаҳҷаҳо ба забони 

адабӣ бештар тавассути матбуот, забони асарҳои илмиву бадеӣ, бо ҳам 

омадани мардуми маҳалҳои гуногун дар маркази Тоҷикистон ва халт 

ёфтани лаҳҷаҳо, ба забони адабӣ роҳ ёфтани унсурҳои умумишавандаи 

лаҳҷаҳо ба амал омад. 

2. Адабиёти бадеӣ дар таҳаввулоти меъёрҳои забони адабӣ мақоми 

шоиста дорад, зеро забони адабиёти бадеӣ мизонеро мемонад, ки ҳусну 

қубҳи васоити ифодаи нутқ маҳз тавассути он бар кашида мешавад. Аҳли 

эҷод аз имконоти фаровони забони адабӣ истифода намуда, ҳамзамон он 

воҳидҳои луғавӣ, таркибу ибораҳо, қолабҳои калимасозӣ, ҷумлаҳоеро, ки 

зимни эҷоди асари бадеӣ меофаранд, дар ду паллаи ҳамин мизон 

гузашта, бурду бохти худро дар ин бобат месанҷанд. Маводе, ки мо аз 

эҷодиёти Б. Раҳимзода мавриди тањќиќ қарор додем, собит месозад, ки 

калимаву истилоҳот ва таркибу ибораҳои лаҳҷавӣ, асосан, ба воситаи 

адабиёти бадеӣ ба забони адабӣ ворид мегарданд [4-М]. 

3. Ба кор бурдани унсурҳои шевагӣ дар забони адабиёти бадеӣ 

сабаб дорад, ки ин, аз як тараф, ба раванди халқӣ намудани забони 

асарҳо рабт дошта бошад, аз тарафи дигар, ба мазмуну мундариҷаи 

асарҳо, услуби нигориш ва аҳдофи эҷодии аҳли қалам алоқамандӣ дорад. 

Тањќиќи босубот ва ҳамаҷонибаи ин мавзӯъ, ки дар забоншиносии тоҷик 

солҳои охир шуруъ шудааст, имкон хоҳад дод, ки дастоварду 

камбудиҳои марбут ба ин бахши тањќиќ ошкор гардад ва хизмати 
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адибони алоҳида дар вусъат бахшидани ин раванди бардавоми таърихӣ 

аниқ нишон дода шавад. 

4. Омўзиши забони асарҳои бадеӣ, ки дар доираи солҳои сию чил, 

панҷоҳ ва шасту ҳафтоди асри ХХ нашр гардидаанд, нишон медиҳанд, 

ки наздик шудани забони адабӣ ба забони халқ ҷиҳатҳои ҳам мусбат ва 

ҳам манфӣ дорад. Масъалаи мазкур дар қарорҳои анҷуману 

конфронсҳое, ки бахшида ба қабули забони адабии тоҷик солҳои сиюми 

асри ХХ барпо мешуданд ва дар ин ҳамоишҳо ҷудоии сунъӣ байни 

забони адабӣ ва забони халқ таъкид меёфт, вале моҳияти он аз нигоҳи 

илмӣ дуруст ҳал намегардид [32. 2007]. 

5. Диалектизмҳое, ки дар асарҳои бадеӣ мавриди истифода қарор 

мегиранд, ду навъанд: а) диалектизмҳои фарохистеъмол; б) 

диалектизмҳои маҳдудистеъмол. Дар осори аҳли эҷод зиёд ба қалам 

рафтани диалектизмҳои маҳдудистеъмол натиҷаи муносибати яктарафаи 

онҳо ба забони зиндаи халқ мебошад. 

6. Ба кор андохтани диалектизмҳои маҳдудистеъмол дар асарҳои 

бадеиву саҳнавӣ чанд сабаб дорад, ки яке аз сабабҳои маъмули он яқинан 

татбиқ кардани қарорҳои гуногуни давлату ҳукумат зимни амалӣ 

сохтани тадбирҳо оид ба меъёрҳои забони адабӣ аст. Ин гуна шакл 

гирифтани ҳодисаҳои мазкурро дар солҳои сию чили асри ХХ дар 

Тоҷикистон ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Чунон ки аҳли тањќиќ 

собит намуд, дарҳам-барҳамиҳои зиёд дар ин давра боиси нуфуз пайдо 

кардани услуби содабаёнӣ дар адабиёти бадеӣ гардид. Воқеан, ин ҳолат 

на танҳо дар забони адабиёти бадеӣ, балки дар луғатҳои дузабонаи 

солҳои чилу панҷоҳи асри ХХ ва ҳатто ибтидои асри ХХI низ ба назар 

мерасад. Дар луғатҳои мазкур бисёр унсурҳои сирф лаҳҷавӣ бе ягон 

ишораи услубӣ чун моли забони адабӣ ба қалам рафтаанд. 

7. Таҳлили забони баъзе асарҳои бадеӣ, ки солҳои шасти асри ХХ 

то имрӯз навишта шудаанд, аз он шаҳодат медиҳад, ки демократӣ 

кардани забони адабии тоҷик кайҳо ба анҷом расида бошад ҳам, 
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гӯишҳои маҳаллӣ боз муддати дуру дароз метавонанд чун манбаи 

пурмавод дар такмили забони меъёрӣ хизмат намоянд. Аз сабаби он ки 

то солҳои ҳафтодуми асри ХХ луғати лаҳҷаҳои мардуми манотиқи 

ҷануби Тоҷикистон мавриди тањќиќ қарор нагирифта буд ва ба сарвати 

пурарзишу шойгони онҳо аҳли адаб дастрасӣ надоштанд, бештар дар 

асарҳои бадеӣ маводи лаҳҷаҳои самти шимоли кишвар истифода 

шудаанд. Ҳоло бошад, луғати як қисм лаҳҷаҳои ҷанубӣ тањќиќ карда 

шуда, фарҳангҳои лаҳҷавӣ ҳам аз чоп баромаданд ва акнун аҳли адаб 

метавонанд аз ин манбаъҳо вожаҳои даркориро гулчин карда, дар 

асарҳои бадеӣ ба кор андозанд. 

8. Имрўз, ки забони адабии тоҷик мақоми давлатӣ дорад ва ҳама 

бахшҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва сиёсиву иқтисодии ҷомеаи 

Тоҷикистонро фаро мегирад, таҳқиқи забони асарҳои бадеии дар солҳои 

гуногун чопшуда, таҳқиқ намудани роҳҳои истифода аз забони зиндаи 

халқ дар онҳо ва муайян сохтани муваффақияту камбудии адибони 

ҷудогона дар ин самт дорои аҳамияти бузурги илмист. 

9. Хизмати адибони алоҳида, аз зумраи С. Айнӣ, М. Турсунзода, Ҷ. 

Икромӣ, Ҳ. Карим, Ҳ. Юсуфӣ, П. Толис, Ф. Муҳаммадиев, М. Қаноат, 

Лоиқ ва дигарон дар рушду нумўи забони адабии муосири тоҷикї хеле 

назаррас аст. Дар ин миён шоири тавонои тоҷик Б. Раҳимзода ҳам қарор 

дорад. Эҷодиёти ин адиби пуркор давраҳои тараққиёти забони адабии 

муосири тоҷикиро аз нимаи дуюми солҳои сӣ то ибтидои солҳои 

ҳаштоди асри ХХ ба ин ё он дараҷа дар худ инъикос кардааст. Б. 

Раҳимзода аз дороии вофири луғати забони адабиёти классикӣ хуб огоҳӣ 

дошт ва захираи луғавии забони зиндаи халқи худ – шеваву лаҳҷаҳои 

онро пайваста меомўхт. Ана ҳамин огоҳии комил ва омўзиши пайгирона 

имконият фароҳам оварданд, ки ў аз ду шохаи забони миллии тоҷикї – 

ҳам забони адабӣ ва ҳам лаҳҷаҳои маҳаллӣ моҳирона истифода намояд 

ва ба ин восита имконоти бепоёни забони модарии худро дар маҷмуъ 

бозгў созад. 
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10. Диалектизмҳо бо анвои гуногуни худ дар асарҳои Б. Раҳимзода 

як ҳиссаи муайянро ташкил медиҳанд. Истифодаи фаровони онҳо дар 

эҷодиёти ў, аз як тараф, ба ҷараёни демократӣ намудани забони адабии 

тоҷикї дар нимаи дуюми солҳои сӣ ва ибтидои солҳои чили асри ХХ 

вобаста бошад, аз тарафи дигар, ба раванди умуман наздик овардани 

забони адабӣ ба забони зиндаи халқ алоқамандӣ дорад. Дар асарҳои Б. 

Раҳимзода диалектизмҳо дар иҷрои вазифаҳои гуногун омадаанд, ки 

маъмултарини онҳоро ба таври зерин метавон номбар кард: 

а) фардияти нутқи персонажҳои асарҳои ўро таъмин намудаанд; 

б) дар бобати образнок ифода намудани матлаб ба ў кумак 

кардаанд; 

в) ба тасвироти адиб тобиши халқӣ бахшида, ҷиҳати эҳсосотӣ ва 

экспрессивии забони шеъру ҳикояҳои ўро баланд бардоштаанд; 

г) барои табиӣ баромадани тасвироти муаллиф ва айнан ба қалам 

овардани воқеаю ҳодисаҳои мавриди тасвир хизмат намудаанд. 

11. Адиб дар мавриди истифода аз диалектизмҳо кўшиш кардааст, 

ки маъно ва муҳтавои онҳо ба хонанда номаълум набошад. Ин аст, ки 

дар бисёр маврид ў аз роҳҳои шарҳи дохилиматнӣ ва беруназматнии 

диалектизмҳо кор гирифта, вожаҳои лаҳҷавиро дар қавсайн, ё дар 

поварақ ва ё дар дохили матн бо синонимҳои ҳамафаҳмашон эзоҳ 

додааст. 

12. Б. Раҳимзода дар роҳи иҷрои аҳдоф ва мароми эҷодии худ аз 

навъҳои мухталифи диалектизмҳо истифода намудааст, ки теъдоди зиёди 

онҳо ба истилоҳ аз диалектизмҳои хоссаи лексикӣ иборат мебошанд. Ин 

ба он хотир аст, ки ин навъи диалектизмҳо аз воситаҳои хеле хуби 

ҷоннок, табиӣ ва дар гардиш ба тасвир гирифтани ҳодисаву воқеаҳои 

тасвиршаванда ҳисоб меёбанд [5-М]. 

13. Диалектизмҳои лексикӣ, ки мавриди истифодаи ин адиб қарор 

гирифтаанд, аз диалектизмҳои лексикии хосса, семантикӣ ва этнографӣ 

иборатанд. Ў аз ду гурўҳи диалектизмҳои лексикии хосса –
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маҳдудистеъмол ва фарохистеъмол истифода бурдааст, ки 

диалектизмҳои маҳдудистеъмол бо мақсади таъмини ҷиҳатҳои услубии 

забони шеъру ҳикояҳо истифода шуда бошанд, диалектизмҳои 

фарохистеъмол ба хотири умумӣ намудани иддае аз онҳо ва бо ин роҳ 

мукаммал сохтани ҷоҳои холии луғати забони адабии тоҷикї мебошад 

[6-М]. 

14. Диалектизмҳои семантикӣ дар таълифоти Б. Раҳимзода вазифаи 

муайяни услубӣ доранд. Вазифаи онҳо, асосан, аз фардӣ кардани нутқи 

персонажҳо иборат мебошад, аммо зиёдаравӣ кардан дар истеъмоли 

онҳо тааммул мехоҳад, чунки муродифҳои меъёрии қисме аз онҳо дар 

гуфтори омма нисбатан фаъолтаранд [7-М]. 

15. Тасвири ҳодисаҳо дар асарҳо аз Б. Раҳимзода тақозо кардааст, 

ки ў аз истилоҳоти табории мавзеъҳои гуногуни Тоҷикистон истифода 

барад. Воқеан, қисме аз ин истилоҳот, ки хусусияти таърихӣ дошта, аз 

давраҳои қадими рушди забонҳои эронӣ ибтидо мегиранд, метавонанд 

муодилҳои начандон маъмули худро, ки дар забони тоҷикӣ роиҷанд, бо 

созгортараш иваз намояд. 

16. Барои воқеӣ, табиӣ ва боварибахш тасвир намудани рўзгор, 

зиндагӣ ва кору пайкори персонажҳо Б. Раҳимзода дар шеъру қиссаҳои 

худ аз диалектизмҳои этнографӣ истифода бурдааст. Ҷолиб он аст, ки 

тавассути навиштаҷоти ин адиби маъруф истилоҳоти мухталифи марбут 

ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти мардуми тоҷик пешкаши умум гардидаанд. 

Аксарияти ин воҳидҳои луғавӣ, ки дар забони адабӣ муродиф надоранд, 

дар бобати айнан ба қалам гирифтани ҳодисаҳои тасвиршаванда, нишон 

додани ҷараёни фаъолияти мардум дар ин ё он бахши зиндагӣ махсус 

вазифаҳои услубиро ба ҷо овардаанд. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

Тањќиќи љанбаҳои назарӣ ва амалии рисола водор менамояд, ки 

барои татбиќи амалии натиҷаи кори диссертатсионӣ чунин тавсияҳоро 

пешниҳод намоем: 
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1. Азбаски асолати забони миллї дар забони мардумї инъикос 

ёфтааст, дар оянда омўхтани онњо барои ифодаи маънои матлуб ва пурра 

кардани таркиби луѓавии забони муосири тољикї аз ањамият холї 

нахоњад буд. Албатта, ќаблан онњоро суфта ва ба меъёри забони адабї 

мувофиќ кардан лозим аст.  

2. Ба туфайли таҳқиқи диалектизмҳо муайян кардани падидаҳои ба 

пањлуњои гуногуни њаёти мардум алоқаманд имконпазир мегарданд.  

3. Њангоми таълифи асарњои бадеї (назм, наср) ва бадеї-публисистї 

барои фардї кунонидани образи ќањрамону персонажњо нависандагону 

рўзноманигорон бояд меъёри истифодаи диалектизмњоро донанд ва 

рисолаи мазкур метавонад њамчун роњнамо ба онњо хизмат кунад. 

4. Омўзиши диалектизмњо, њудуд ва мавќеи истифодаи онњо имкон 

медињад, ки меъёри забони адабї дар истеъмоли воњидњои забон риоя 

карда шавад, зеро њар як лањља на фаќат умумият, балки тафовут њам 

дорад.  
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