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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Таҳқиқи масъалаҳои забоншиносӣ дар 

ҳама забонҳои олам, аз ҷумла забони тоҷикӣ амри саривақтӣ буда, 

натиҷаҳои он дар рушди минбаъдаи бахшҳои муайяни илми 

забоншиносӣ нақши  нақши бориз доранд. Масъалаҳои забоншиносии 

тоҷик, ки баъд аз нимаи дуюми садаи ХХ ба маҷрои таҳқиқу омӯзиши 

ҷиддӣ ворид гардиданд, то њол аз ҷониби муҳаққиқон мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар ин росто масъалаҳои мубрами шохаи 

фразеологияи забони тоҷикӣ низ аз мадди назар дур намондаанд. 

Алалхусус, масъалаҳои сохтор, маъно, категория, гурӯҳҳои маъноӣ, 

баромад, қабатҳои истеъмолӣ ва дигар паҳлуҳои воҳидҳои фразеологии 

забони тоҷикӣ ба таври зарурӣ таҳқиқ шудаанд. 

Маълум аст, ки захираи фразеологии забони тоҷикӣ маҷмуи 

ибораҳои рехтаву устувореро фаро мегирад, ки бо нишонаҳои сохториву 

маъноӣ ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо мешаванд. Чунин вижагиҳои воњидњои 

фразеологї дар масири таърих ба соҳибони забон ҷиҳати равшану возеҳ 

ва зебо баён намудани фикр њамеша ёрӣ мерасонанд. Ба андешаи 

академик В.Виноградов, воҳидҳои фразеологӣ яке аз воситаҳои бадеии 

сухани рангин мебошанд, ки нутқи моро гуворо ва рангоранг 

мегардонанд [19, с.27-33]. 

Фразеологизмҳо сарвати бебаҳои забон ба шумор рафта, таърихи 

халқ, ягонагии фарҳанг ва ҳаёти мардумро инъикос мекунанд. 

Муҳаққиқи варзидаи риштаи фразеологияи забони тоҷикӣ, профессор Ҳ. 

Маҷидов чунин менигорад: «Воҳидҳои фразеологӣ дар шакли ифодаҳои 

ниҳоят мухтасар таҷрибаи ҳаётии бисёрсолаи одамон, табъу кайфият ва 

урфу одати онҳоро инъикос кардаанд. Онҳоро дар мавридҳои офаридани 

образҳои дилчаспи бадеӣ, портрет ва лавҳаҳои ҷудогонаи зиндагӣ, 

баҳодиҳӣ ба ҳодисаю воқеаҳои ҳаёт ҳамчун воситаҳои муҳимму тайёри 

забон ба кор мебаранд» [80, с.4]. 
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Бояд қайд намуд, ки дар ташаккули маъно ва сохтори воҳидҳои 

фразеологӣ нақши воситаҳои тасвири бадеӣ хеле назаррас аст. Маҳз ба 

тавассути ҳамин гуна воситаҳо мундариҷаи маъноии воҳидҳои 

фразеологӣ пуробуранг ва образнок гардида, дар худ тобишњои 

образнокӣ, эњсосотї ва баҳодиҳиҳои мухталифро инъикос мекунанд. 

Метавон гуфт, ки корбасти доираи муайяни воситаҳои тасвири бадеӣ 

дар ибораҳои фразеологӣ, ки маънои образнокро бо образи дохилиашон 

пайванд месозад, қобили таваҷҷуҳ аст. Дар ин маврид профессор Б. 

Камолиддинов чунин ибрози ақида намудааст: «Ибораҳои фразеологӣ 

мафҳуми ашё, аломат хусусият, амал ва ҳолатро ба тарзи ошкор, лучу 

урён ифода накарда, бо рамзу киноя, дар либоси гуворои бадеиёт, бо 

ёрии санъатҳои лафзию маънавӣ: маҷоз, ташбеҳ, истиора, ташхис, 

муболиға ва ғайра образнок ифода мекунанд ва бо ин хусусият аз 

воҳидҳои дигари ҳаммаъноашон фарқ карда меистанд» [56, с.90]. 

Яке аз воситаҳои маъмули тасвири бадеӣ, ки дар мундариљаи 

сохтории воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ба назар мерасад, тавсиф 

мебошад. Тавсиф њамчун муайянкунандаи бадеї дар шаклгирии 

фразеологизмҳои забони тоҷикӣ мусоидат намуда, хусусан ибораҳои 

рехта нисбат ба дигар гурӯҳҳо дар ин маврид бешар ба вуљуд меоянд. Ин 

ќабил иборањои фразеологиро метавон њамчун иборањои фразеологии 

тавсифї унвон кард. Аз ин хотир мубрамияти мавзуи таҳқиқотии мо 

маҳз ба ҳамин масъала, яъне ошкор намудани табиати забонии ин навъи 

њанўз кашфношудаи воњидњои фразеологии забони тољикї бахшида 

шуда, таҳқиқи онро зарур шуморидем. Бояд ёдовар шуд, ки ба истиснои 

якчанд қайдҳои илмии пароканда дар забоншиносии тоҷик вобаста ба 

мавзуи таҳқиқ њанўз рисолаи алоҳидаи илмї рўйи кор наомадааст. Бо 

назардошти баъзе ишораҳо дар забоншиносии рус ва тоҷик дар мавриди 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ пажуҳиши ҷудогонае анҷом наёфтааст. 
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Аз ин рӯ, таҳқиқи мазкурро дар ҷодаи забоншиносии тоҷик амри муҳим 

шуморидем.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Доир ба масъалаҳои гуногуни  фразеологияи 

тоҷик олимони зиёди ватанию хориҷӣ таҳқиқ бурда, дар ин замина рисолаву 

мақолаҳои зиёди илмӣ таълиф намудаанд. Аз ҷумла, забоншиносони хориҷӣ: 

Ш. Балли, П. Смит, Х. Касарес, О. Есперсон, В. Крейзинг, В. 

Виноградов, Н. Шанский, Б. Ларин, В. Архангелский, А. Кунин, 

И.Ожегов, А. Смирнитский, С. Абакумов, А. Булаховский, В. Жуков, М. 

Сидоренко, Л. Ройзензон ва олимони тоҷик: Н. Маъсумӣ, Р. 

Эгамбердиев, Р. Ғаффоров, С. Хушенова, Ҳ. Маҷидов, Б. Камолиддинов, 

И. Ҳасанов, Р. Саидов, Х. Ҷалилов, М. Мирзоева, Б. Осимова, М. 

Муслимов, Ҳ. Дӯстзода, Г. Зоғакова, Б. Шодиев, Н. Саидов, Н. Гадоев ва 

дигарон дар омӯзиш ва таҳқиқи пањлуњои мухталифи воҳидҳои 

фразеологӣ саҳм гузоштаанд.  

Дар забоншиносии тоҷик нахустин қайдҳои марбут ба масъалаҳои  

фразеология ба солҳои 40-50-уми асри XX рост меояд. Лозим ба зикр аст, 

ки ин таҳқиқот на танҳо ба масъалаҳои алоҳидаи фразеология бахшида 

шудаанд, балки ҷиҳати ҳалли масъалаҳои алоҳидаи грамматика, забону 

услуби шоирону нависандагони алоҳида ва роҷеъ ба чигунагии табиати 

забонии фразеологизмҳо назарияњои љолиб иброз намудаанд. 

Аҳаммияти чунин қайду шарҳҳои алоҳида аз он иборат аст, ки онҳо 

барои омӯзишу таҳқиқи масъалаҳои мубрами фразеологияи забони 

тоҷикӣ дар оянда заминаи мусоиди илмї фароҳам оварданд. Чунин 

қайдҳо дар асару мақолаҳои донишмандони маъруфи тоҷик А. Мирзоев 

[85; 86], Ш. Ниёзӣ [214], Д. Тоҷиев [123; 124] ва Н. Маъсумӣ [82] бештар 

зикр шудаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки роҷеъ ба воҳидҳои фразеологӣ дар забони 

тоҷикӣ бори нахуст аз ҷониби профессор Ҳ. Маҷидов асари бунёдї ва 

заминавии нисбатан комил таълиф шудааст. Мавсуф дар ташаккули 
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фразеологияи тоҷик ҳамчун қисмати ҷудогонаи забоншиносӣ саҳми 

назаррас дошта, вазъи ташаккули фразеологияи забони тоҷикӣ ва 

вижагиҳои забонии воҳидҳои фразеологиро дар асараш «Фразеологияи 

забони ҳозираи тоҷик» мушаххасан нишон додааст. Дар китоби мазкур 

паҳлуҳои гуногуни воҳидҳои рехтаву устувори забони тоҷикӣ, аз ҷумла 

сохтор, маъно, категорияҳои семантикӣ, қабатҳои услубӣ ва баромади 

онњо аз мадди назари муҳаққиқ дур намондаанд [80].  

Дар таълифоти дигари профессор Ҳ. Маҷидов «Фразеологическая 

система современного таджикского литературного языка», ки як навъ 

ҷамъбасти назарияњои солњои охири фразеологияи забони тоҷикӣ 

мебошад, маводи назарии мавҷуда доир ба фразеологияи тоҷик мавриди 

баррасӣ қарор гирифта, вазъи муосири он таҳлил мегардад. Дар ин асар 

њамчунин корбурди навъҳои гуногуни воситаҳои тасвири бадеӣ дар 

ташаккули сохтор ва мундариҷаи фразеологизмҳо, бахусус ибораҳои 

фразеологї, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд [71]. 

Ҳамин тавр, аз ибтидои таҳқиқи масоили марбут ба фразеологияи 

забони тоҷикӣ то кунун таҳқиқоти фаровони илмӣ ба анҷом расидаанд. 

Аз сабаби он ки масъалаҳои асосии ин пажуҳишҳо дар бархе асарҳои 

илмӣ зикр шудаанд [80; 13; 23; 41; 50; 93], вобаста ба ин, аз такрори онҳо 

худдорӣ намуда, бевосита ба таҳқиқотҳои илмие рӯ меорем, ки дар онҳо 

вобаста ба нақши воситањои тасвири бадеӣ дар шаклгирии воҳидҳои 

фразеологӣ сухан рафтааст. Чунончи, забоншинос Р. Эгамбердиев 

ҳангоми таҳлили хусусиятҳои бадеию услубии воҳидҳои фразеологӣ дар 

«Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и З. Восифӣ ба нақши ташбеҳу истиора дар созмони 

воҳидҳои фразеологӣ, хусусиятҳои бадеӣ, маънои киноявӣ ва фразеологӣ 

дар онҳо хеле хуб таваҷҷуҳ намудааст [158, 21].  

Забоншинос Н. Ҷӯраев дар рисолаи худ бо номи «Воҳидҳои 

фразеологӣ ҳамчун воситаҳои ифоданоки забони тоҷикӣ» қайд 

менамояд, ки аксари фразеологизмҳои тоҷикӣ мафҳумро на ба таври 
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одӣ, балки образнок ифода мекунанд. Дар образнок гардидани воҳидҳои 

фразеологӣ нақши санъатҳои бадеӣ бузург аст [148; 149].  

Бояд зикр намуд, ки ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз ҷониби 

муҳаққиқони тоҷик кам омӯхта шуда, дар қатори дигар навъҳои 

воҳидҳои фразеологӣ ба таври умум баррасӣ гардидаанд [80; 73, 14-18].  

Муҳаққиқи хушсалиќа М. Мирзоева дар таҳқиқоташ зери унвони 

«Воҳидҳои фразеологии асарҳои С. Айнӣ ва усулҳои тарҷумаи онҳо ба 

забони русӣ» [2008] ба хусусиятҳои луғавию маъноӣ, бадеӣ ва услубии 

воҳидҳои фразеологии осори С. Айнӣ, аз ҷумла муродифот ва вариатсияи 

фразеологӣ, воҳидҳои фразеологии сермаъно, наздикталаффуз, ҳамгуна ва 

муқобилмаъно таваҷҷуҳ кардааст. Ҳангоми баррасии хусусиятҳои бадеӣ ва 

услубии фразеологизмҳои «Марги судхӯр» ва «Ёддоштҳо» муҳаққиқ бар 

асоси санъатҳои бадеӣ шакл гирифтани воҳидҳои фразеологиро қайд намуда, 

дар зерфаслҳои ҷудогона маҷоз, ташбеҳ, истиора, муболиға, тазод, киноя, 

рамз ва дигар воситаҳои муассирро мавриди таҳқиқ қарор додааст [87, 

13-52]. 

Забоншинос Б.А. Осимова ҳангоми таҳқиқи лаҳҷаи Хуҷанд як фасли 

корашро ба мавқеи воситањои тасвири бадеӣ дар воҳидҳои фразеологӣ 

бахшидааст. Ҳангоми таҳқиқ нақши санъатҳои бадеии саҷъ, тавсиф, 

ташбеҳ, истиора, ташхис, муболиға ва тазод дар сохтори воҳидҳои 

фразеологӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифтаанд [98]. 

 Таҳқиқоти забоншинос Г. Зоғакова ба масоили идиомаҳо дар 

забони адабии ҳозираи тоҷикӣ (дар заминаи осори адабии С. Айнӣ) 

бахшида шуда, дар радифи масъалаҳои назарии идиомаҳо, мавқеи образ 

дар онҳо, маънои аслӣ ва образнок, мундариҷаи маъноӣ ва гурӯҳҳои 

семантикии ифодаҳои идиоматикӣ, ҳамчунин истифодаи воситањои 

тасвири бадеӣ дар идиомаҳо низ баррасӣ шудааст [50]. 

Забоншинос Б. Шодиев боби дуюми монографияи илмиаш 

«Хусусиятҳои лексикию фразеологии очерку қиссаҳои Мутеулло 
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Наҷмиддинов»-ро ба воҳидҳои фразеологӣ бахшида, дар он ба як  қатор 

масъалаҳо, аз ҷумла муродифот, вариантҳо ва мутазодҳои фразеологӣ, 

воҳидҳои фразеологии нав, хусусиятҳои бадеии воҳидҳои фразеологӣ ва 

дар қолаби воҳидҳои фразеологӣ сохтани калимаҳои мураккаб, 

хусусиятҳои грамматикии воҳидҳои фразеологӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

намудааст. Ҳамчунин, воҳидҳои фразеологие, ки дар заминаи унсурҳои 

маҷоз, ташбеҳ, тазод, истиора, муболиға ва киноя ташаккул ёфтаанд, 

таҳлил ва тасниф шудаанд [155]. 

Монографияи забоншинос Ҳ. Дӯстзода «Воҳидҳои фразеологии 

ташбеҳӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ»-ро метавон кӯшиши 

ҷиддие дар таъйини мавқеи воситаҳои тасвири бадеӣ, хусусан ташбењ, 

дар сохтори воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ номид. Дар он 

муаллиф оид ба нақши ташбеҳ дар созмони фразеологизмҳо, табиати 

забонии воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ, муҳимтарин нишонаҳои онҳо, 

гурӯҳҳои маъноиву сохторӣ, мансубияти онҳо бо ҳиссаҳои муайяни нутқ, 

мавқеи пешоянду пасояндҳо дар ташаккули ташбеҳоти фразеологӣ ва 

дигар масъалаҳои алоқаманд ибрози назар намудааст [41]. 

Дар таҳқиқоти муҳаққиқи дигар Н. Саидов «Хусусиятҳои луғавӣ ва 

фразеологии ҳикояҳои Абдулҳамид Самад» (2016) низ дар баробари 

дигар масъалаҳои лексика ва фразеология хусусиятҳои бадеии воҳидҳои 

фразеологӣ таҳқиқ шудаанд. Равшан мегардад, ки забони ҳикояҳои 

Абдулҳамид Самад ниҳоят рангину ҷаззоб буда, нависанда натанҳо аз 

калимаву ифодаҳои дилкаши халқӣ, балки аз воситаҳои муассири нутқ, 

яъне маҷоз, ташбеҳ, истиора, муболиға, ки дар қолаби воҳидҳои 

фразеологӣ ифода ёфтаанд, истифода мебарад. Чунин воҳидҳои 

фразеологӣ ба матни асари бадеӣ образнокӣ, пуробурангӣ, ҷаззобият ва 

ҷолибияти хосса мебахшанд [111, 214-228]. 

Ҳамчунин, якчанд ишораҳои ба мавзуъ алоқамандро дар 

забоншиносии рус метавон пайдо намуд. Таҳлилҳо собит намуданд, ки 
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муродифи русии тавсиф истилоҳи эпитет мебошад. «Эпитет (аз забони 

юнонии қадим ἐπίθετον – «замимашуда») муайянкунандаи калима буда, 

ба ифоданокӣ ва талаффузи фасеҳи он таъсир мерасонад» [248]. 

Дар «Луғати истилоҳоти хориҷӣ» истилоҳи мазкур чунин маънидод 

шудааст: «Эпитет [юнонӣ epitheton – маънои аслиаш замима] 

муайянкунандае, ки ба номи ашё бо мақсади таъкиди хусусияти он, 

бахшидани обуранги бадеӣ ва фасоҳат ба он зам мегардад [118, 818].  

Ҳақ ба ҷониби муаллифони «Луғати тавсифҳои забони адабии 

муосири рус» (Словарь эпитетов современного русского литературного 

языка) аст, ки чунин қайд намудаанд: «Назарияи баанҷомрасида ва 

қабули умум гардидаи тавсиф (эпитет – У.М.) ҳоло вуҷуд надорад» [33, 

3].  

Муҳаққиқи забоншинос И.Б. Голуб низ чунин аќидаро љонибдорї 

менамояд: «То ҳанӯз ҳам дар илм назарияи таҳияшудаи тавсиф (эпитет) 

ва истилоҳоти ягонаи тавсифкунандаи навъҳои он вуҷуд надорад» [29, 

139]. 

Масъалаи ҷудо кардани ҳудуди мафҳумҳои тавсиф (эпитет) ва 

муайянкунанда дар илми забоншиносии муосир ниҳоят мубрам аст. 

Тамоми муҳаққиқон бар он назаранд, ки тавсиф ба характеристикаи ашё 

аломати нав зам мекунад, аммо дар бобати чиро ифода намудани 

«аломати нав» ва дар кадом маврид он нав буда метавонад, чизе дода 

наметавонад [15; 117]. Назарияи илмии пешнињоднамудаи муҳаққиқ А.В. 

Павшукро дар хусуси тавсиф нисбатан пурра шуморидан мумкин аст. Ӯ 

қайд мекунад, ки: «Тавсиф (эпитет) – муайянкунандаи бадеии 

(муайянкунанда дар вазифаи эстетикӣ) ашё, шахс, падида, ҷараён, 

вазъият мебошад, ки аз нуқтаи назари муаллиф аломати муҳимму 

асосиро ҷудо мекунад, таъкид менамояд ва тақвият мебахшад. Ҳамчунин 

метавонад такрор шавад ва ба маънои калимаи муайяншаванда тобиши 

нав зам намояд, ҷузъи ҷудонопазир ва хоси гурӯҳи ашёҳо, аломати 
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фардии ашёи мушаххас буда метавонад. Микро ва ё макрообразро ба 

вуҷуд меорад, маъноҳои иловагӣ ва баҳодиҳиро зам мекунад. Ҷанбаи 

эҳсосии матнро таъмин намуда, дарки зеҳнӣ, эҳсосӣ ва эстетикии 

хонандаро бедор месозад, таассуроти ӯро дучанд мегардонад» [99, 20]. 

Тавре аз таърифи боло бармеояд, вазифаҳои забонии тавсиф, вижагиҳои 

он ба сифати воситаи муассири забон дар раванди шаклгирии иборањои 

фразеологии тавсифї хеле равшан зоњир мешаванд. 

Аз тањлили сарчашмањои мављуда маълум мегардад, ки калимаҳои 

сифатӣ ҳамчун воситаи асосии ифодаи тавсиф дар воҳидҳои фразеологӣ 

наќши асосиро соњибанд. Сифат яке аз воситаҳои муњимми ифодаи 

муносибати шахс нисбат ба олами воқеӣ мебошад. Яъне он ба ашёи 

олами ҳастӣ ин ё он аломати объективии мављударо нисбат медињад ва 

муносибати гўяндаро нисбат ба ин хосиятҳо муќаррар месозад.  

Дар лингвопоэтикаи муосир муќаррар намудани моњияти тавсиф 

муҳим арзёбӣ мегардад, масалан, бархе онро ҳамчун падидаи забонӣ [84; 

107], гурўњи дигар ба сифати ҳосилаи равониву шифоҳӣ [96], сеюмї 

ҳамчун унсури офарандаи жанри алоҳида [125] ва боќимонда чун воҳиди 

когнитивӣ [31; 102; 103; 114; 115] муайян кардаанд. Дар маҷмуъ, ин 

муносибатҳои илмї дар омӯзиши тавсиф ба њайси яке аз воситањои 

фаъоли тасвири бадеї якдигарро мукаммал намуда, барои таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи он мусоидат мекунанд. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. 

Таҳқиқоти мазкур бо барнома ва мавзуъҳои илмии кафедраи забони 

адабии муосири тољикии факултети филологияи Донишгоњи миллии 

Тољикистон алоқаманд буда, дар такмили барномаҳои таълимии 

муқарраршуда саҳм хоҳад дошт. Он як қисми нақшаи дурнамои илмию 

таҳқиқотии кафедраи забони адабии муосири тоҷикї ба шумор меравад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи асосии таҳқиқи мазкур таҳлил ва баррасии  

ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ мебошад. 

Дар диссертатсия хусусиятҳои муҳимтарин ва нишонаҳои асосии 

фарқкунандаи ин навъи воҳидҳои фразеологии забони тољикї нишон дода 

шудаанд.   

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои расидан ба мақсади ниҳоӣ љињати нишон 

додани табиати забонии иборањои фразеологии тавсифї иљрои як қатор 

вазифаҳои муњим дар пеш гузошта шудааст. Аз ќабили:  

- муайян намудани мавқеи тавсиф ҳамчун воситаи тасвири бадеӣ дар 

ташаккули ибораҳои фразеологии тавсифии забони тоҷикӣ; 

- ҷамъоварии мавод ва гурӯҳбандии иборањои фразеологии тавсифӣ дар 

заминаи маводи насрии бадеии муосир;  

- таснифоти сохториву маъноии ибораҳои фразеологии тавсифӣ; 

- муқаррар намудани муҳимтарин нишонаҳои забонии иборањои 

фразеологии тавсифӣ;  

- муайян кардани умумият ва тафовути ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз 

дигар навъҳои воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ; 

- таҳқиқи масоили гурӯҳҳои маъноии ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ; 

- муқаррар намудани мавқеи маъноҳои мафҳумӣ, эҳсосотӣ ва 

образнок дар мундариљаи маъноии ибораҳои фразеологии тавсифӣ. 

Объекти таҳқиқ. Объекти тањќиќи кори диссертатсиониро маводи 

насри бадеии муосири тоҷик ташкил медиҳад. 

Мавзуи таҳқиқро омўзиши ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз 

нигоҳи сохтор ва маъно дар асоси маводи амалии насри бадеии адибони 

муосир ташкил медиҳад. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар таълиф ва бунёди назарии таҳқиқ 

осори илмии забоншиносони маъруфи тоҷик, аз қабили Н. Маъсумӣ, Р. 
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Ғаффоров, Р. Эгамбердиев, С. Хушенова, Ҳ. Маҷидов, Б. Камолиддинов, 

И. Ҳасанов, Р. Саидов, Х. Ҷалилов, М. Мирзоева, Б. Осимова, М. 

Муслимов, Ҳ. Дӯстзода, Г. Зоғакова, Б. Шодиев, Н. Саидов, Н. Гадоев ва 

забоншиносони хориҷӣ Ш. Балли, П. Смит, Х. Касарес, О. Есперсон, В. 

Крейзинг, В. Виноградов, Н. Шанский, Б. Ларин, В. Архангелский, А. 

Кунин, И. Ожегов, А. Смирнитский, С. Абакумов, А. Булаховский, В. 

Жуков, М. Сидоренко, Л. Ройзенсон ва дигарон, ки дар соҳаи 

фразеология таҳқиқоти арзишманд анҷом додаанд, мавриди истифода 

ќарор гирифтаанд.  

Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар ҷараёни таҳқиқ  усулҳои маъмули 

забоншиносӣ, аз ҷумла методи аппликатсияи фразеологӣ, тасвирӣ, 

тавсифї, таҳлили ҷузъӣ, таҳлили луғавӣ-маъноӣ, сохторӣ, усули тафсири 

луғат ва баъзан оморї истифода шудаанд.  

Методи аппликатсияи фразеологӣ имкон медиҳад, ки дараҷаи 

образнокии фразеологизм, тавсифи бунмояи (мазмуни) воҳидҳои 

фразеологӣ ва хусусиятҳои парадигматикии онҳо муайян карда шаванд. 

Методи тасвирӣ аз шарҳу тафсир, муқоиса ва ҷамъбасти хусусият ва 

нишонаҳои асосии воҳидҳои фразеологӣ, сохтор ва гурӯҳҳои маъноии 

онҳо иборат аст.  

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаи таҳқиқ осори насрии 

адибони муосири тоҷик, аз қабили Садриддин Айнӣ, Сотим Улуғзода, 

Ҷалол Икромӣ, Ӯрун Кӯҳзод, Шералӣ Мӯсо, Фазлиддин Муҳаммадиев, 

Фотеҳ Ниёзӣ, Абдулҳамид Самадов, Кароматулло Мирзоев, Баҳманёр, 

Саттор Турсун, Иноят Насриддин, Мутеулло Наҷмиддинов ва дигарон 

интихоб гардидаанд. 

Навгониҳои илмии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки ин навъи 

воҳидҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ то ҳол ба шакли таҳқиқи 

алоҳидаи илмї мавриди пажуҳиш қарор нагирифтаанд. Ҳамзамон бори 

нахуст дар диссертатсия хусусиятҳои асосии тавсифҳои фразеологӣ, 
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сохтор ва қолабҳои онњо, мансубияти ҳиссаинутқї, гурӯҳҳои маъноии 

онҳо – идиома ва фраземаҳои тавсифӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд. Ҳамчунин ифодаи образ, маъноҳои мафҳумӣ, образнок ва 

эҳсосотӣ дар мундариљаи  маъноии ибораҳои фразеологии тавсифӣ бори 

аввал ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

- баррасии ибораҳои фразеологии тавсифӣ ҳамчун як навъи 

ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ; 

- муайян намудани мавқеи тавсиф ҳамчун воситаи тасвири бадеӣ дар 

ташаккули сохтор ва маънои ибораҳои фразеологии тавсифӣ; 

- дар заминаи таҳлили сохториву маъноии тавсифоти фразеологӣ 

муқаррар кардани нишонаҳои асосии онҳо; 

- нишон додани мансубияти ҳиссаинутқии ҷузъҳои таркибии 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ; 

- дар асоси таҳлили мундариҷаи маъноии тавсифҳои фразеологӣ 

нишон додани мавқеи маъноҳои мафҳумӣ, образнок ва эҳсосотӣ дар 

онњо; 

- муқаррар намудани гурӯҳҳои маъноии ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ; 

- нишон додани мавќеи иборањои фразеологии тавсифї миёни дигар 

навъњои воњидњои фразеологї дар захираи фразеологии забони тољикї.  

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки дар 

заминаи таҳқиқи ибораҳои фразеологии тавсифӣ имкони омӯзиши васеи 

баъзе паҳлуҳои ин бахши забоншиносӣ ба даст меояд. Аз ин ҷиҳат 

натиҷаҳои бадастомада метавонанд дар ҳаллу фасли як қатор 

масъалаҳои назариявии шохаи фразеологияи забони тоҷикӣ ва хосатан 

назарияи воситаҳои тасвири бадеӣ дар ибораҳои рехта хидмати арзанда 

намоянд. Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои амалии корро метавон ҳангоми 

тартиби луғатҳои фразеологӣ, таълими фанҳои лексикология, 
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фразеология, услубшиносӣ, курсу семинарҳои махсус роҷеъ ба таҳқиқи 

хусусиятҳои забонии осори мансури муосири тоҷик истифода намуд.  

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ – «Ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

дар забони адабии муосири тоҷикӣ (дар асоси маводи насри бадеӣ)», ба 

шиносномаи ихтисоси доктори фалсафа [PhD] – доктор аз рӯйи ихтисоси 

6D020500 – «Филология» (6D020502– Забони тоҷикӣ) мутобиқат 

мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Муаллифи 

диссертатсия бори нахуст мавқеи ибораҳои фразеологии тавсифиро дар 

таркиби дигар гурӯҳҳои фразеологизмҳои забони тоҷикӣ муқаррар 

намуда, нишонаҳои асосии сохториву маъноии онҳоро муқаррар 

намудааст. Ҳамчунин, таснифоти сохториву маъноии ин навъи воҳидҳои 

фразеологиро ба роҳ монда, таркиби луғавӣ ва мансубияти ҳиссаинутқии 

онҳоро муайян сохтааст.  

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Таҳқиқи мазкур натиҷаи омӯзиш 

ва баррасињои илмии докторанти доктори фалсафа [PhD] дар тӯли се сол 

мебошад. Диссертатсия дар маҷлиси васеи кафедраи забони адабии 

муосири тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(суратҷаласаи №1 аз 29.08.2022) ва ҷаласаи шурои олимони факултети 

филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратҷаласаи №2 аз 

31.10.2022) муҳокима ва ба ҳимоя тавсия шудааст. 

Фаслҳои асосии таҳқиқи мазкур дар ҷаласаҳо, семинарҳои илмии 

кафедраи забони адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон муҳокима шудаанд. Ҳамчунин муаллиф дар конференсияҳои 

илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, магистрантону 

докторантони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 2018-2021) доир 

ба мавзуи тањќиќотї суханронӣ кардааст. 
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Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии таҳқиқ 

дар 5 мақолаи илмї инъикос ёфтаанд, ки њамагї дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп 

расидаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз рӯйхати ихтисораҳо, 

муқаддима, се боб, фаслњо, хулоса, феҳристи адабиёт иборат буда, ҳаҷми 

умумии он 151 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад. 
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БОБИ I. ИБОРАҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ТАВСИФӢ ҲАМЧУН ЯК 

НАВЪИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ 

Мусаллам аст, ки захираи фразеологии забони тоҷикӣ миқдори 

зиёди ибораҳои рехтаву устувореро фаро мегирад, ки бо ифодаи 

маъноҳои муайян дар худ ин ё он паҳлу ё ҷузъиёти зиндагии мардуми 

тоҷикро инъикос мекунанд. Ин навъи воҳидҳои забон як қатор 

нишонаҳои хос доранд, ки аз дигар воҳидҳои луғавию морфологӣ ва 

грамматикӣ фарқ мекунанд. Ифодаи маънои ягона, бештар устувории 

таркиби луғавию грамматикї, адами алоқаҳои зиндаи грамматикӣ ё то 

андозае хира шудани ин алоқаҳо, тамоюли умумихалқӣ доштани онҳо ва 

дигар нишонаҳо аз хусусиятҳои муҳимму фарқкунандаи воҳидҳои 

фразеологӣ ба шумор мераванд. Ба ғайр аз ин, як гурӯҳ воҳидҳои 

фразеологии забони тоҷикӣ бо хусусиятҳои махсуси идиоматикӣ низ 

фарқ мекунанд.  

Забоншиноси маъруф Н. Маъсумӣ дар мавриди нишонаҳои 

назарраси воҳидҳои фразеологӣ чунин менигорад: «Васеъ будани ҳаҷму 

доираи фразеология, хусусан, дар забони адабиёти бадеӣ ба тамоми 

гуногунии шакл, намуд ва мазмуни он аён мегардад ва ба як ҳисоб 

моҳияти воситаҳои тасвирии забони нависандаро ташкил медиҳад. 

Аломатҳои махсуси онҳо бештар дар устувории анъанавӣ, 

характернокии истеъмоли онҳо, кӯтоҳии шакли ифода, муносибат ва 

мувофиқати мавзунӣ иборат аст…» [82, 144].  Н. Маъсумӣ, ки аз ҷумлаи 

нахустин муҳаққиқони воҳидҳои фразеологӣ дар забони тољикї 

мебошад, панҷ вижагиҳои муҳимми ин воситаи ҷолиби баёнро нишон 

додааст, ки баъдтар дигар муњаќќиќон, махсусан, профессор Ҳ. Маҷидов 

онро то ҷое эътироф намудааст [80]. 

Мушоњидаву тањлилњо нишон медињанд, ки нақши воситаҳои 

тасвири бадеӣ дар созмон ва ташаккули мундариҷаи маъноии воҳидҳои 

фразеологӣ бузург аст. Миёни онҳо тавсиф ҳамчун унсури 
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созмондиҳандаи як навъи воҳидҳои фразеологӣ маъмул аст, ки онҳоро 

дар илми забоншиносӣ бо номи ибораҳои фразеологии тавсифӣ ном 

мебаранд. 

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ ќисмати бузурги захираи 

фразеологии забони тоҷикиро ташкил дода, ҳангоми тавсифи ашё ё 

ҳодисаву воқеаи алоҳида ҳосил мешаванд. Соҳибзабон барои возеҳу 

равшан инъикос намудани воқеаву ҳодисаҳои ҳаёти воқеӣ баъзан ягон 

паҳлуи барҷастаи онро сифат мекунад. Чунин тавсиф бештар бо 

калимаҳои сифатӣ анҷом меёбад, ки аз ягон ҷиҳат аломати барљастаи 

мафҳумро шарҳ медиҳанд. Чунончи, дар ибораи фразеологии одами 

дилпур ба маънои «шахси боваринок, боэътимод» вожаи дилпур сифати 

инсонро нишон дода, тобиши маъноии навро соњиб гаштааст. Чунин 

ҳолатро метавон дар дигар ибораҳои фразеологии тавсифӣ низ 

мушоҳида намуд, масалан, панҷаи оҳанин киноя аз «дасти пурқувват», 

одами шумхабар «нафаре, ки хабарҳои нохуш меорад», одами пухта 

«шахси таҷрибадор, омухта, кордон», гапи пухта «сухани санҷидашуда» 

ва ғайра:  

Толиб панҷаи оҳанини ӯро, ки аз чӣ бошад, ногаҳон суст шуд, бо 

ғазаб аз гиребони худ барканд [225, с. 90]. …то ки ба ягон одами 

«шумхабар» вохӯрда хабари бадеро шунида дилаш сиёҳ нашавад [169, с. 

54]. Эркинбой одами пухта! Ба тарқишҳои дари заминкане, ки дар он 

меваи колхозро нигоҳ медошт, бо ҳавсалаи том пахта тиққондааст, рӯйи 

себу анори колхозро бо хас пӯшондааст [211, с.139]. Дар охир намояндаи 

райком баромад кард, ки гапҳои вай пухта буданд [208, с.168]. 

Аз мисолҳои фавқ маълум мегардад, ки ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ яке аз воситаҳои муҳимми ба таври образнок ифода кардани 

мақсад буда, суханро оро медиҳанд. Онҳо мазмуни гуфторро бой 

гардонида, хусусият ва сифати ашёро ошкор мекунанд ва аломати 

фардии онро таъкид менамоянд. Ҳамчунин тасаввуроти табиии инсонро 
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дар бораи ашё ва ҳодисаву воқеа ҳосил намуда, ба ин васила баҳодиҳии 

муайянро ба онҳо нисбат медиҳанд. Дар мухотаб муносибатҳои 

эҳсосотии мушаххасро бедор намуда, барои зуњури муносибатҳои 

мухталиф бо олами атроф мусоидат мекунанд. Бо ёрии онҳо хусусияти 

намоёни ашёи сухан возеҳ ифода мегардад. Чунончи, дар ибораҳои 

фразеологии тавсифии гапи нав «сухани тоза», ҷои серравған «мансабе, 

ки даромади зиёд дорад», заҳмати гарон «машаққати зиёд», табассуми 

сохта «хандаи бардурӯғ»:  

Боз ҳамон гапҳои пештара, ё ягон гапи нав? [191, с.115]. 

Имтиҳонгоҳи матонат... ҷои серравған... [198, с.13]. Чи заҳмати гарон 

[198, с.156]. Фозила ҳам табассум мекард, табассуми сохта [191, с.108]. 

Аз мисолҳои боло аён мегардад, ки ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

баробари дигар воситаҳои муассири забон дар ташаккули бадеияти 

сухан саҳми назаррас доранд. Бинобар ин, муқаррар намудани нақши 

тавсиф дар инкишофи ибораҳои фразеологии тавсифӣ барои ошкор 

намудани хусусиятҳои ин навъи фразеологизмҳо аз ањаммият холї нест.  

1.1. Тавсиф ва нақши он дар ташаккули ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

Тавсиф вожаи арабӣ буда, дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» 

ба ду маъно омадааст: 1) васф кардан, таъриф намудан, ситоиш, таъриф; 

тавсиф кардан, ситоидан, таъриф кардан. 2) баён, шарҳ [132, с.290]. 

«Тавсиф вожае аст, баргирифта аз решаи арабии «васф» дар боби 

тафъил, ки дар фарҳангҳои қадими арабӣ ва арабӣ-форсӣ ва ҳамчунин 

дар фарҳангҳои қадими форсӣ ба форсӣ низ дар матнҳои адабӣ қабл аз 

қарни VIII мутааллиқ вуҷуд надорад. Ва аз он ҷо ки ин вожа дар 

фарҳангҳои форсии «Онандроҷ» ва «Фарҳанги Низом» зикр шудааст, 

метавон иддао кард, ки ин вожа барсохти форсизабон аст [105, с.3]. 

Муродифи вожаи тавсиф дар забони тоҷикӣ сифат мебошад, ки дар 

осори адабиву таърихии ниёкон зикр гардидааст.  
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Дар «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» перомуни тавсиф чунин 

навишта шудааст: Тавсиф (ар. – таъриф, номбар кардани сифатҳои чизе) 

– калимае, ки муҳимтарин хусусияти чизе ва ҳодисаеро ифода мекунад 

[145, с.106-107]. 

Тавсифро метавон муайянкунандаи бадеӣ номид, ки ҷиҳати асосӣ ё 

ягон паҳлуи барҷастаи ҳодисаро равшан нишон медиҳад. Онро аз ягон 

паҳлу, ки барои соҳиби забон равшан аст, эзоҳ медиҳад. Дар ин баробар 

калимаҳое мављуданд, ки як ё якчанд сифати доимӣ дошта, ҳамеша бо 

калимањои муайян њамнишин мегарданд. Онњоро низ тавсиф номидан 

мумкин аст, ба монанди чеҳраи гарм, модари мушфиқ, гули хандон ва 

монанди инњо:  

Ана боз аз чеҳраи гарм, суҳбату меҳри шумо баҳраманд мешавам 

[220, с.17]. Агарчи барои адои вазифа ман дил канда тавонам ҳам, оё 

модари мушфиқам ва Зебии азиз бори дуюм дар доғи ҷудоӣ бадтар 

ҷигархун намешаванд? [213, с.205].  

Зиннати боғ аз гули хандон бувад, 

Мисли гул хандонлабонро гум макун. 

Халқи олам дӯст бо мо гаштааст, 

Ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун! [181, с.108].  

Тавсифи забонӣ аз тавсифи адабиёт бо доираи фарогирии аломат, 

ифодаи образнокї ва мавќеи истифода фарқ мекунад. Масалан, қайди 

мухтасар, ки мазмуни китоберо шарҳ медиҳад, тавсиф ё аннотатсия 

мегӯянд. Ин гуна тавсифи мухтасари китоб одатан барои бо мазмуни он 

шинос намудани хонанда дар рӯзномаву маҷалла, феҳрист ва каталогҳо 

чоп мешавад» [145, с.106-107]. 

Аз ишорањои боло маълум мешавад, ки тавсиф ба чанд маъно меояд 

ва доираи муайяни корбурд дорад. Ба назари мо, тавсифи забоншиносӣ 

ҳамонест, ки бо маънои ғайрилуғавӣ ин ё он мафҳумро сифатан 

мушаххас мекунад. Баъзе мафҳумҳо дар забон сифати доимӣ дошта, дар 
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ин заминаи сохтори онҳоро ба ибораҳои фразеологии изофӣ нисбат 

медиҳанд, зеро сохтори онҳо дар њамин ќолаб маъмул аст. Масалан, 

ҳамоҳангии калимаҳои мусича ва бегуноҳ дар ибораи фразеологии 

мусичаи бегуноҳ, хаппак ва мавизкӯбак дар хаппаки мавизкӯбак, 

кӯчахандон бо хонагирён дар кӯчахандони хонагирён, буз ва ланг дар 

ибораи рехтаи бузи ланг маҳз аз сифати барҷастаи мафҳумҳои зикршуда 

шаҳодат медиҳад:  

– Ту бо аълохонию ҷим гаштанат ба чашми ҳама хок мепошидаӣ. 

Хаппаки таги таппак, мусичаи бегуноҳ… [218, с.202]. Гӯши ин хаппаки 

мавизкӯбакро буридан лозим [183, с.124]. Ва бешубҳа, баъди сӯхтану 

пухтанҳои зиёд чун сармастӣ аз нӯши ҷоми висол поён меёбад..., 

дилдодаҳо аз нав ба хилқати ҳамдигар ошно шуда, дармеёбанд, ки шоҳ 

кӯчахандони хонагирён будаасту арӯс дар тамизу адаби хонадорӣ бузи 

ланг [218, с.157].  

Муҳаққиқон чунин назар доранд, ки тавсиф ба ташбеҳ қаробати 

зиёд дорад. Ба ин нисбат, ки тавсиф иборат аст аз иштироки ду чиз дар 

як ё чанд сифат. Ташбеҳ бошад, тавсифи ашёҳои мушобеҳ, сифатан 

монанд ва фарқкунанда аст. Масалан,  ифодаи «қомат дар баландӣ 

шабеҳи сарв буд» маънои мушаххас дошта, бо санъати ташбеҳ ифода 

ёфтааст.  

Тавсиф дар ибораҳои изофии дорои калимаи исмии мушаххас як 

навъ сифати ашё буда, бештар бо ёрии узвҳои ҳис шакл мегирад. 

Масалан, сифатҳои абри сиёҳ, рӯзи равшан, осмони кабудро бо чашм 

мебинем ва дарк мекунем. Аз ин љињат, тавсиф муйянкунандаи сифат, 

ҳолати чизе ё мафҳумест, аз ин рӯ, онро муайянкунандаи бадеӣ низ 

гуфтаанд [236; 251]. Чунончи:  

– Ва баҳор ҳамаи он тухмҳо ҷон даровард, пар баровард ва айни 

авҷи майсаву гул аз таги рег баромад ва аз замин ба ҳаво хест ва абри 

сиёҳ барин ба водии Сурхондарё расид, ва нишаст ба замин [192, с.132]. 
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…Аҷиб, он замон амаки Муҳиддину хонадонаш аз торикиву камодамии 

деҳа бим доштанд, имшаб ӯ аз шаҳри пурғавғову чароғистон, кӯчаҳои 

пурмошину тоифаҳои бадният ва дар рӯзи равшан раҳгум задан… [220, 

с.54]. Аз байни шохсорони дарахтони нав баргбароварда, ки аз дами 

боди баҳорон маҳин-маҳин алвонҷ мехӯрданд, як порча осмони каб-

кабуд падидор шуд ва баҳри диламро кушод [222, с.35]. 

Ба ин тариќ, тавсиф яке аз воситањои тасвири бадеӣ буда, ба таври 

умумӣ «хусусиятҳои воқеа, касе ё чизеро возеҳ нишон медиҳад [156, с.79]. 

Дар мавриди вижагиҳои санъати тавсиф аз ҷониби пажуҳишгарони 

ватаниву хориҷӣ таҳқиқоти назаррас анҷом ёфтаанд. Аввалин ишораҳо 

дар мавриди мавҷудияти ибораҳои устувори образнок дар забон ба 

ќалами муҳаққиқи рус М.В. Ломоносов тааллуқ доранд. Ӯ чунин 

меҳисобид, ки воҳидҳои фразеологии образнок (тавсифӣ низ ба ин қатор 

дохил мешавад – У.М.) ба ҳар як халқ мансубанд. Аз ин рӯ, ӯ онҳоро 

идиоматизмҳо (идиоматизмҳо – ифодаҳои образнок) номидааст [121, 

с.201].  

Дар даврањои гуногун роҷеъ ба чунин ифодаҳо муҳаққиқон И.М. 

Снегирёв, В.И. Дал, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, И.И. Срезневский, В.К. 

Поржезинский, Ф.Ф. Фортунатов ва дигарон ибрози андеша намудаанд. 

Пажуҳишҳои зиёди илмӣ боиси он гардиданд, ки дар ин самт масъалаҳои 

зиёд ошкор шаванд ва назарияҳои илмӣ эҷод гарданд. Аз ҷумла, 

муҳаққиқ Л.И. Тимофеев бар он назар аст, ки «ба маънои васеъ ҳар 

калимае, ки баҳри таъйин, тавзеҳ ва таърифи ягон мафҳум меояд, тавсиф 

мебошад, яъне ҳар гуна сифат тавсиф аст [121, с.201].  

Муҳаққиқи санъатҳои бадеӣ Т. Зеҳнӣ қайд мекунад, ки «нависанда 

дар тасвири баъзе воқеа, шахс ё ашё сифатҳоеро ба кор мебарад, ки онҳо 

яке аз муҳимтарин хусусиятҳои он воқеа ё шахсро дар шакли назаррас 

тавсиф мекунад. Чунин шакли санъати бадеӣ, ки муҳимтарин хусусияти 

воқеаро инъикос менамояд, тавсиф номида мешавад» [49, с.79]. 
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Профессор Х. Шарифов дар китоби «Каломи бадеъ» дар бобати 

њамчун санъати бадеӣ шинохта шудани тавсиф чунин менигорад: 

«...сабаби ҳамчун санъат шинохта шудани тансиқи сифот аз дараҷаи 

эҳсоси бавосита болотар бурдан ва вобастагии он ба муносибати ақлию 

ҳунари суханварӣ, аз қабили донистани калимоти синонимӣ мебошад. 

Он дар ҳоли муқаррарӣ воситаи баён аст, ба назари ҳунарпарварӣ 

нарасидааст [153, с.83]. 

Доктор Шамси Порсо таъкид мекунад, ки «Тавсиф навъи шеваи 

баён аст, ки ба василаи он метавон ашё, одамҳо, рафторҳо ё суханҳоро 

бо калимот офарид ё намоиш дод. Ҳадафи тавсиф ироаи тасвири айнӣ аз 

таҷрибаи инсон нисбат ба як саҳна, шахс ё эҳсос аз раҳгузар вожаҳост» 

[101].  

Аз тањлили таҳқиқоти назарӣ бармеояд, ки тавсиф ба ҳайси 

калимаҳои сифатӣ як қисми асосии тавсифи ашёву њодиса ба шумор 

рафта, барои ифодаи рангини мафњум  хидмат менамояд.  

Агар ба таърихи ташаккули тавсиф назар афканем, маълум 

мегардад, ки онҳо нахуст сода, одӣ ва кӯтоҳ будаанд. Тавсифњо аз аввал 

маҳсули тафаккур ва хаёлоти суханвар набуда, танҳо муайянкунанда ва 

ифодагари хусусияти одии ашхос, ашё, воқеа ва ҳодиса маҳсуб 

мешудаанд. Масалан, дар ибораи мӯйи сияҳ калимаи дуюм сифати муй 

аст, аммо сияҳ бидуни мӯй мафҳуми нопурра аст. Тавсифи мазкур 

маҳсули андешаҳои суханвар набуда, матлаби образноку бадеиро ифода 

намекунад ва танҳо як ҷанбаи содаи мафҳумро баён мекунад. Бояд қайд 

намуд, ки вазифаи тавсиф дар марҳилаи аввали инкишоф чунин буд, вале 

баъдан дар баробари ташаккули сатҳи тахайюл ва тасаввуроти мардум 

онњо вазифаи худро вусъат дода, ҳамчун воситаи муҳимми ифодаи маънӣ 

дар сухан густариш ёфтанд. Онҳо дар давраҳои минбаъдаи инкишоф дар 

бунёди суханпардозӣ хизмат намуда, маъниофар мешаванд. «Онҳо на 

танҳо як хусусияти одиро баён мекунанд, балки баҳри ифодаи мафҳуми 
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бадеии муҳокот, мақсади адиб ва ғояи асар низ мувофиқат мекунанд» 

[122, с.25].  

Тавсифҳо минбаъд ба намуди ибораҳои устувор (яъне ибораҳои 

озоди синтаксисӣ дар натиҷаи истифодаи мунтазам рехта шуда) шакл 

гирифта, ба ибораҳои фразеологї табдил меёбанд. Муҳаққиқ Ш. 

Тоҷибоев таъкид менамояд, ки «тавсифи ранги сиёҳ доштани зулфро дар 

адабиёти асрҳои XI-XIII на танҳо сифати «сиёҳ» баён мекард, балки 

ифодаҳои образноки «мушкранг», «ғолияранг», «ғолиягун», «ғолияфом», 

«анбарфом», «шабранг», «анбарӣ» ва ғайра низ ба сифати сиёҳ будани 

мӯй далолат мекунанд. Чунончи, аз мисолҳои матраҳшуда равшан 

гардид, шоир дар тавсифи тоза калимаҳои мураккабро истифода 

бурдааст. Аз ин рӯ, бо зарурати корбурди тарзи тасвир, сабки баён ва 

маърифати бадеӣ дар давраҳои минбаъдаи инкишофи худ тавсифҳо 

мураккабу густурдатар ва мутаволӣ шуданд [122, с.26].  

Унсури тавсиф минбаъд дар таркиби ибораҳои рехта марҳила ба 

марҳила инкишоф ёфт ва ҳамчун ҷузъи ҳатмии таркиби баъзе ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ (дар шакли унсурҳои алоҳида) бетағйир боқӣ 

монд. Ин ҳолатро дар фразеологизмҳои нигоҳи тез «нигоҳи 

таъсирбахш», гавҳари ноёб «бебаҳо, нотакрор, қиммат», оши ҳалол 

«ризқи бо меҳнат бадастомада», одами зиндадил «шахси хушсуҳбат, 

хандонрӯ» ва монанди инҳо мушоҳида кардан мумкин аст:  

Аммо Қориишкамба … дар вақти гулқанди дуюмро хойида 

истоданаш боз ба ман як нигоҳи тези кунҷковона кард… [169, с.21-22]. 

Кабир-амак низ ҳамин хел як гавҳари ноёб буд [209, с.184]. Ба синнаш 

нигоҳ накарда, вай аз қафои молҳо ҳар рӯз як бор дашту саҳроро гирд 

гашта меомаду бегоҳ, вақте ки мардум моли худро баста, ҷо ба ҷо 

карданд, аз дастёр надоштан худаш дар ба дар даромада «оши ҳалол» 

меғундошт [209, с.255]. Ҳоҷихон одами хушсуҳбату зиндадил аст, овози 

форам дорад [208, с.81].  
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Дар забоншиносии муосир нақши тавсиф ҳамчун муайянкунанда 

дар сохтори ибораҳои рехта ниҳоят муҳим аст. Масалан, муҳаққиқи рус 

В.П. Москвин чандин порчаҳоро аз ашъори шоир М.Волошин мавриди 

баррасӣ қарор дода таъкид менамояд, ки «агар аз ин порчаи шеърӣ 

тамоми тавсифҳои пуробурангро гирифта партоем, шеър ба  

навиштаҷоти одӣ монанд мешавад ва аҳамияташро гум мекунад. Ин 

ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки нақши тавсиф дар ташаккули унсурҳои 

тасвирофари маводи асари бадеӣ ва баёни шоирона хеле назаррас аст» 

[90, с.78]. Тасдиқи ин гуфтаҳоро дар мисолҳои парии афсонавӣ ишора ба 

«духтари ниҳоят зебо», олиҳаи ҳусн «рамзи зебоӣ», чашмони сарднигоҳ 

«нигоҳи бетаъсир, бепарвоёна», одами номдор «шахсе, ки миёни омма 

машҳур аст», роҳи сафед «рамзи сафари бехатар, бомуваффақият» 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки, воқеан, ба матн ҷилои махсуси маъноӣ 

ва образнокї бахшидаанд:  

Як қисми он мӯйҳои марғуладори пуршикан аз ду тарафи рӯйи он 

парисимо ба канораш фурӯ афтода, симои ӯро ҳақиқатан ҳам ба парии 

афсонавӣ монанд карда буданд [166, с.219]. Ӯ сурат нест. Олиҳаи ҳусн 

[224, с.5]. –  Дурусттар ба ёд ор! – чашмони сарднигоҳаш беҷо шуда, 

пиёларо ба рӯйи миз гузошт Тозиёна [225, с. 49]. Маълум шуд, ки ҳама 

одамони номдори водӣ, ҳама овозхонҳои машҳури водӣ, ҳам раққосаҳои 

овозадори водӣ дар ин ё он тӯй омада буданд [191, с.92]. –  Худо ба шумо 

роҳи сафед диҳад! - гӯён дуо кард ва дастонашро бар рӯ кашид [169, с. 66].  

Њамин тавр, дар миёни воситаҳои муассири забон унсури тавсиф 

мавқеи хоса дорад. Дар радифи маҷоз ва истиораву ташбеҳ он яке аз 

маъмултарин воситаҳои тасвири бадеӣ мебошад. Дар муқоиса бо 

забоншиносони тоҷик олимони рус тавсифро бо метафора ва метонимия 

тавъам баррасӣ мекунанд. Ин њолатро дар осори илмии Б. Лукяновский 

(1920), И. З. Деркачев (1957), С. М. Потапов (1953), Т. С. Глебова (1977), 

К. Г. Попов (1982), В. Г. Глушкова (2000), И. Б. Померанетс (2004), В. Н. 



25 

 

Топоров (2005), Н. С. Маниева (2007), А. В. Павшук (2007) ва дигарон 

мушоҳида намудан мумкин аст.  

Муҳаққиқон Л. Г. Бабенко ва Ю. В. Казарин мафҳуми «пояи асосии 

матни бадеӣ»-ро пешниҳод намуда, дар бунмояи он андешаҳои љолиб 

пешниҳод менамоянд ва дар назар доранд, ки тавсифи объектҳои олами 

воқеї ба воситаи ишора ба сифати афзали ашё ифода мешавад. Онҳо 

қайд мекунанд, ки дар матн «сифатҳо дар вазифаи калимаҳои образноки 

тавсифӣ истифода мешаванд» [5, с.210], яъне тавсифҳо муайянкунандаи 

бадеї мебошанд, ки ба матн обуранги тоза мебахшанд. 

Адибон тавсифро ба сифати яке аз нишонањои матни пурмуҳтаво 

маънидод намуда, барои инъикоси аломати мусоид истифода мебаранд, 

зеро маълум аст, ки тавсиф вазифаи забонии хешро комилан дар дохили 

матн иҷро мекунад. Вазифаи забонии тавсиф имкон медиҳад, ки ҳадафҳо 

ва хаёлоти муаллиф нисбат ба мафҳум ва ҳодисаи муайян пурра ифода 

ёбанд. Аз ин рӯ, интихоби калимаи тавсифӣ ҳангоми маънидоди ин ё он 

вижагии мафҳум шарти асосӣ мебошад ва бо ин сабаб тавсиф сарчашмаи 

муҳимми эҷоди тасвир ба ҳисоб меравад. 

Ҳамзамон тавсиф на фақат объект, балки вижагиҳои назаррасро, ки 

ҷанбаи эҳсосотиву равонӣ доранд, ифода мекунад. «Тавсиф ҳамчун 

вожаи атрибутивӣ натанҳо ягон иттилоъро дар бораи объект, балки 

хосиятҳо ва муносибати гӯяндаро ҳам фаро мегирад, аммо ин нишонаи 

анҷом ёфтани марҳилаи муайяни ҷудошавии олами атроф ба объектҳои 

алоҳида, таҳқиқ ва фарогирии объекти мавриди омӯзиш ба тобишҳои 

муайяни мафҳумӣ, эҳсосотӣ ва баҳодиҳӣ мебошад. Дар тавсиф шахсият 

чун субъекти фаъолияти эҷодӣ, таснифоти он ва баҳодиҳӣ (аз нуқтаи 

назари принсипҳои эстетикӣ) ҳамчун фаъолияте, ки ба ифодаи 

мушоҳидаҳои бадастомада тавассути воситаҳои забонӣ ва интиқоли 

онњо ба адресат нигаронида шудааст, фаҳмида мешавад» [28, с.7].  
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Аксари муҳаққиқон бар он назаранд, ки бояд тафовути тавсиф аз 

муайянкунанда ба миён гузошта шавад. Муҳаққиқи рус В. И. Королков 

се фарқи калимаҳои тавсифӣ ва муайянкунандаро нишон додааст: 

1. Тавсиф чун воситаи сарфакоронаи таҳияи образ аломати хосро 

ҷудо менамояд ва тақвият мебахшад. 

2. Аз нуқтаи назари муколамавӣ, муайянкунанда аз ҳама 

хусусиятњои шахсият, ба истиснои ақлу ҳуш, орӣ мебошад.  

3. Аз нуқтаи назари забонӣ муайянкунанда ва муайяншаванда 

ифодаҳои иборавӣ мебошанд. Тавсиф ва исми тавсифї «ибораи озоди 

тару тозае мебошанд, ки аз асли худ фарқ мекунанд» [59, с. 921-922]. 

Масалан, дар ибораи хонаи сангин таркиби дуюм ба маънои аслӣ «аз чӣ 

сохта шудани ашё»-ро далолат мекунад, ки он муайянкунанда аст. Аммо 

дар ибораи изофии дили сангин таркиби дуюм ба маънои маҷозӣ 

омадааст, ки «дили орӣ аз меҳру муҳаббат»-ро ифода менамояд. Аз ин 

рӯ, тавсиф ва муайянкунанда ду падидаи ба ҳам алоқаманд ва гоњо 

фарќкунанда мебошанд. Тавсиф як навъи муайянкунанда буда, дар 

матни асари бадеӣ аломатҳои муҳимми субъектро таъкид менамояд.  

Дар ин маврид суоле ба миён меояд, ки оё дар матни асари бадеӣ 

муайянкунанда вуҷуд дорад  ё ҳама гуна муайянкунанда тавсиф аст? А. 

П. Лободанов байни муайянкунанда ва тавсиф тафовуте намебинад [66, 

с. 215-227] ва онҳоро зуҳуроти яксон меҳисобад.  

Ба назари мо, дар забоншиносӣ муайянкунанда вобаста аз завќу 

салиқаи хонанда тавсифи возеҳ аст. Аз нигоҳи ифодаи мафҳум тавсиф ва 

муайянкунанда фарқ намуда, аммо мантиқан шояд ҳамоҳанг бошанд. 

Тафовути миёни тавсиф ва муайянкунанда инҳо буда метавонанд: 

1. Тавсиф ва муайянкунанда ду падидаи гуногун буда, аммо ба ҳам 

муқобил нестанд, баръакс моҳиятан муродифанд. 
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2. Муайянкунанда ва тавсиф дар матн вазифаи зебоофарӣ дошта, аз 

муайянкунандањои «мантиқӣ», ки ба матнҳои илмӣ ва расмӣ хосанд, 

фарқ доранд. 

3. Тавсиф як навъи муайянкунанда буда, дар қолаби матнҳои бадеӣ 

муносибатҳои субъективиро ифода мекунад.  

4. Тавсиф дар матни асари бадеӣ образнок ва ифоданок зоҳир 

мешавад, аммо муайянкунанда бештар одӣ ва бидуни тасвир сурат 

мегирад. 

Ҳамин тавр, тавсиф дорои вижагиҳое мебошад, ки аз нигоҳи сохтор 

ва муҳтаво аз дигар воситаҳои муассири забон фарқ мекунад. Фарқи 

асосии тавсиф дар он аст, ки ягон хусусияти мафҳумро маҷозан ва 

ифоданоку барљаста тасвир мекунад. Маҳз ҳамин вазифаи он сабабгори 

тавлиди образнокӣ ва муассирӣ дар иборањои фразеологии тавсифї 

мегардад. Тасдиќи ин назарияро дар мисолҳои зайл мушоњида кардан 

мумкин аст: табассуми ширин «хандаи беовози зебои ҷолиб», оши 

ҷуғротнок киноя аз «пул ва фоидаи он», мурғи фӯлодбол ишора ба 

«ҳавопаймо». 

Инро гуфта, зан бо ҳамон табассуми ширин аз дар берун шуд [225, с. 

86]. – Хуб! – гуфт бо оҳанги ризо, – «оши ҷуғротнок»-ро хӯрдан мехоҳам, 

лекин аз шумо хоҳиш мекунам, ки ба рӯйи ин ош як чумча равған ҳам 

резед, яъне ба болои панҷ танга як танга зам карда, ба ҳар сад танга ҳар 

моҳ шаш танга диҳед [169, с. 111-112]. Мирак …медонист, ки ин мурғи 

фӯлодболро «айроплан» меноманд [182, с. 55]. 

Дар баъзе асарҳои муҳаққиқон, аз ќабили И. А. Сидоров (1999), Л. 

В. Грехнева (2001), В. П. Москвин (2001), З. Г. Теучеж (2008) дар мавриди 

функсияи баҳодиҳӣ, таҳлил ва дарки субъективии тавсиф фикрњои ягона 

ба мушоҳида мерасад. Муаллифон дар ин замина вазифањои тавсифро ба 

таври гуногун шарҳ додаанд: вазифаҳои баҳодиҳӣ, эмотсионалӣ-

баҳодиҳӣ, экспрессивӣ, сермаъноӣ ва ғайра. Аммо ҳадафи истифодаи он 
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яксон аст, яъне муаллиф ба ашё ё падидаи тавсифшуда баҳои мусбат ё 

манфӣ дода, муносибати худро нисбат ба он нишон медиҳад. Ба монанди 

одамони каҷдил «одами бадният», табассуми сард «табассуми сунъӣ», 

муйдарози ақлкӯтоҳ «сифати занона, нодон, сода», меҳмони нохонда 

«меҳмоне, ки бе даъват омадааст». 

Қаҷии роҳҳо рост шуд, вале одамони каҷдил ҳоло ҳам бисёр: ба рост 

кардани дили онҳо, аз афташ, зӯри техника ҳам намерасад [191, с.7]. – Чӣ 

ман? – кордро бозӣ доронда, Тозиёна бо табассуми сард аз курсӣ бархост 

[225, с.44]. – Ӯй, аҳмақ, ӯй мӯйдарози ақлкӯтоҳ! [164, с.261]. Димоғи ҳамаи 

рафиқон аз ин меҳмони нохондаи дилбеҷокунанда сӯхта буд [169, с.47].  

Дар асарҳои илмии И.Р. Галперин (1958) ва Л.В. Грехнева (2001) 

хусусияти муассирии тавсиф таъкид шудааст. Муҳаққиқони зикршуда 

бар он назаранд, ки воҳидҳои фразеологии тавсифӣ метавонанд дар матн 

вазифаи баҳодиҳиро иҷро кунанд. Масалан, И. Р. Галперин қайд 

мекунад, ки дар чунин ҳолатҳо истифодаи воҳидҳои тавсифӣ бештар бо 

санъати киноя ва ҳаҷв асоснок мешавад [24, с.162]. Чунончи, ҳиндуи 

салланок киноя аз мусалмононе, ки ба мисли ҳиндуҳои порахӯр 

мазлумонро азият медиҳанд, чирки дандонхӯр шахси аз ҳад зиёд хасис, 

њотами даврон шахси ниҳоят саховатманд. 

Як ҳиндуи салланок, як судхӯри гузаро, як хасиси чирки дандонхӯр! – 

гуфт Раҳим дар ҷавоб [169, с.33]. Дар ин вақт деҳқонони фақир ба ёдаш 

омада онҳоро, ки ба судхӯрон дар ҳар сад танга ҳар моҳе то даҳ танга 

фоида медодаанд, «Ҳотами даврон» мешумурд [169, с.107].  

Дар мавриди образнокии иборањои фразеологии тавсифӣ нуқтаи 

назари муҳаққиқон гуногун аст. Аз ҷумла, муҳаққиқ И. В. Арнолд чунин 

нуқтаи назар дорад, ки: «тавсиф вижагии ба шахс, падида ё ашё 

ифоданок баён намудан аст, ки образнок буданаш муҳим нест» [4, с.22]. 

Маълум мегардад, ки дар ин њолат муаллиф ҳама гуна 

муайянкунандаҳоро ба тавсиф дохил кардааст. Аммо мо ба ақидаи В. П. 
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Москвин, дар байни дигар вазифаҳои тавсиф вазифаи ороишӣ ё 

эстетикии он ба таври алоњида људо шуда меистад, зеро ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ яке аз воситаҳои ороиши нутқ ба ҳисоб мераванд. 

Аз ќабили зиннатбахши давра «нафари зарурии мањфил», гули сари сабад 

ба маънои «азиз, муҳтарам», гурги борондида «шахси ботаҷриба», 

табассуми андуҳбор «табассуме, ки бо ғаму андуҳ омехта», андуҳи гарон 

«ғами пур аз дарду алам» ва ѓайра: 

Дар маҷлисҳои адабӣ зинатбахши давраи дӯстон, монанди гули сари 

сабади бӯстон Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрат буд [166, с.52]. Гули сари 

сабади бригада Ҳамроҳхон имрӯз чандон ҳам ба кор часпон нест [211, 

с.11, 64]. ... он гурги борондида «ман» будани домоди шартиро фаҳмида 

буд... [166, с.339]. Ҳофиз хамӯш шуд, каме ба сукут рафт, сипас табассум 

кард, аммо табассумаш андуҳбор буд [198, с.163]. Ман ба гирду атроф, ба 

саҳни ҳавлӣ бо андӯҳи гарон нигоҳ кардам ва хаёлан ба фикр рафтам, ки 

акнун садои қадамгузорию ҳавлирӯбиҳояш нигаҳи шӯху хандаи 

ҷарангосии ӯро дар ин ҳавлӣ дигар касе намебинаду намешунавад [174, 

с.111]. 

Яке аз вазифаҳои тавсиф ихтиёран ба ашёи махсус ишора кардан, ба 

воситаи қайди ягон хусусияти он оид ба шайъ иттилооти муҳимро 

расонидан мебошад. Муњаќќиќи рус С.А. Губанов чунин меҳисобад, ки 

«Тавсиф (эпитет) муайянкунандаи экспрессивии образнок ва 

баҳодиҳандаи объекти воқеият мебошад, ки дар чорчӯбаи матнҳои бадеӣ 

амал мекунад. Вазифаи тавсифро дар матни бадеӣ дилхоҳ ҳиссаи нутқи 

мустақилмаъно иҷро карда метавонад, агар он вазифаи асосии тавсиф – 

таснифи бадеии реалияҳоро иҷро кунад. Ҳамин тариқ, ҳама гуна калимаи 

сифатӣ нақши тавсифро бозида метавонад» [38, с.19]. 

Маълум мегардад, ки муҳаққиқон аз ҳар ҷиҳат тавсифро шарҳу 

тавзеҳ дода, онро ба гурӯҳҳо ҷудо намудаанд ва ҷанбаҳои гуногуни 

тавсифро ошкор сохтаанд. Корбурди ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар 
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муоширати ҳаррӯза, одатан табиати ёддоштї дорад: гӯянда ҳангоми 

ифодаи номи шахс, номи ашё ё воқеа, ки онро дар ин ҳолат ёд надорад, 

ба тавсиф рӯ меорад. Дар ин ҳолат ашёи таҷдидшуда тавассути 

аломатҳои хоси он тавсиф карда мешавад. Масалан, ибораҳои савганди 

садоқат ба маънои «қасам хӯрдан аз рӯйи ихлосу самимият», одами 

ғалатӣ «шахси аҷиби ғайриодӣ», сухани мутантан «сухани бо оҳанги 

махсус садодода», одами нобоб «шахси дар муносибат номусоид, 

бадмуомила» ва тақдири сиёҳ «зиндагии нохуби пурмоҷаро» андешаҳои 

зикршударо собит менамоянд:  

Ба хотираш омад, ки як вақтҳо, айёми навхонагӣ ба ҳамдигар 

савганди садоқат ёд карда буданд [201, с.308]. Одамҳои ғалатӣ будаанд 

маъмурони ин муассиса [201, с.321]. Лекин ҳеҷ гоҳ ин хел суханҳои 

мутантан нагуфта буд [201, с.339]. Гӯшам ба нақли раис буду чашмам 

«одамони нобоб»-ро меҷуст [201, с.541]. Ӯ ба тақдири сиёҳи худ мегирист 

[201, с.484].  

1.2. Нишонаҳои асосии ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

Мусаллам аст, ки ба ибораҳои фразеологии тавсифӣ ҳамон 

нишонаҳое хосанд, ки тамоми воњидњоиии фразеологии забони тоҷикӣ 

ба онњо соњибанд. Ин нишонањо, асосан, ифодаи маънои ягона, сохтори 

нисбатан устувор, тартиби муайяни љузъњои дохилї ва тамоюли 

умумихалқӣ доштани онҳо мебошанд. Профессор Ҳ. Маҷидов 

нишонаҳои воҳидҳои фразеологиро ба асосӣ ва дуюмдараҷа ҷудо 

намудааст. Таркиби воҳидҳои фразеологӣ, маънои ягона, устувории 

таркиби луғавию грамматикї, заиф будани робитаҳои наҳвӣ ва рехтагӣ 

нишонаҳои асосии воњидњои фразеологї мебошанд. Нишонаҳои 

иловагии фразеологзимњо бошанд, ифоданокӣ ва нобаробарии маънои 

умумии фразеологизм бо маъноҳои алоњидаи луғавии ҷузъҳои дохилии 

он, обуранги миллӣ ва ҳиссӣ, образнокӣ, пуробурангӣ, возеҳӣ ва айнан 
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тарҷума нашудан (таҳтуллафзӣ) ба забонҳои дигар мањсуб меёбанд [71, с. 

42-55].  

Аммо навъҳои мухталифи воњидњои фразеологї боз дорои 

нишонаҳое мебошанд, ки танҳо хоси ин гуруҳанд. Аз ҷумла, ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ дорои вазифа ва нишонаҳои махсус буда, онҳо ба 

ҳам алоқаманданд. Тавре маълум гардид, дар илми забоншиносӣ асару 

мақолаҳои зиёде ба омӯзиши ибодаҳои рехтаи тавсифӣ бахшида 

шудаанд, аммо табиати забонии ин навъи воҳиди фразеологӣ ҳанӯз 

пурра муқаррар нашудааст. Агар нишонаҳои асосии воҳидҳои 

фразеологиро ба ибораҳои фразеологии тавсифӣ нисбат диҳем, метавон 

ба ин гурўњ нишонањои дар қолаби ибораи изофӣ шакл гирифтан, 

ифодаи маънои ҷузъҳои таркибӣ, ифодаи тобишҳои маъноии гуногун ва 

тарҷума нашудани онҳоро нисбат дод. 

1. Яке аз нишонаҳои муњимми сохтории ибораҳои фразеологии 

тавсифии забони тоҷикӣ он аст, ки ин навъи ибораҳои рехта танҳо дар 

қолаби ибораҳои исмии изофӣ сохта мешаванд. Дар асоси таҳлили 

адабиёти илмӣ муайян карда шуд, ки ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

ибораҳои изофии аз ду ё се калима ташкилёфта иборат мебошанд, ки 

асосан, хусусияти муайянкунандагї ва эзоҳдиҳӣ доранд. Онҳо бевосита 

ба аломатҳои назаррас ва фарқкунандаи ашё ё зуҳурот ишора мекунанд. 

Масалан, ибораҳои садои дилнавоз ба маънои «садои форам, дилкаш», 

одами паст «инсони дорои хислатҳои бад», забони тунд «сухани бад, 

ранҷонанда», ақли кӯтоҳ «камақлӣ» ва ғайра мањз ба њамин падида 

далолат мекунанд:  

Осаф дар пеши ҳавлиашон тани танҳо нишаста, гоҳо ба сӯйи ҳамон 

садои дилнавоз менигарад [225, с. 42]. Рости гапро гӯем, ҳар дуяш ҳам 

мазза надорад, ҳар дуяш ҳам одами паст [190, с.73]. Ман гумон доштам, 

нахуст узве, ки дар тани ин мард даст ба эътисоб хоҳад зад, забони 
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тундаш хоҳад буд, чаро ки ҳар дашному мазоҳи шунида аз ҳамин забон 

гуфта буд [176, с.236]. Ақли кӯтоҳи ман намерасад ба ин корҳо! [191, с.6].  

Тавсифҳои фразеологӣ, асосан, ибораҳои дутаркиба буда, аз ду 

аъзои мустақилмаъно ташкил ёфтаанд: ҷузъи номинативӣ (калимаи 

аввал), ки вазифаи воқеӣ-номинативиро иҷро мекунад ва ҷузъи дуюм, ки 

маънои тавсифӣ ва хусусияти муайянкунандагї дорад. Мутахассисони 

соҳа вижагиҳои фразеологизмҳои тавсифиро ба таври гуногун таҳлилу 

баррасӣ намудаанд. Чунончи, забоншинос Б. Осимова хусусиятҳои 

тавсифро дар ибораҳои фразеологии шеваи Хуҷанд омӯхта, вижагиҳои 

зеринро мушаххас намудааст: 

- тавсиф муайянкунандаи бадеӣ аст, ки паҳлуи асосии предметро 

возеҳ нишон медиҳад, масалан, модари мушфиқ, гули хандон; 

- тавсиф ҳамчун аломати ашё меояд; 

- тавсиф дар ибора низ омада, истифодаи маъмул дорад; 

- тавсиф дар ибора ва ҷумлаҳои фразеологӣ, дар зарбулмасалу 

мақолҳои умумихалқӣ ва шевагӣ хеле зиёд истифода мешавад.  

- тавсиф дар воҳидҳои фразеологӣ хусусан зарбулмасалу мақолҳо бе 

илова ба номи ашё, ҳодиса, ҳамчун хабари ҷумла меояд [98, с. 84-87].  

Иборањои фразеологии тавсифӣ бештар аломати барҷастаи ашёро 

фаҳмонда, дар қолаби ибораҳои изофии устувор истифода мешаванд. 

Мувофиқи ақидаи забоншинос С. В. Хушенова, фразеологизмҳои изофӣ 

дар миёни дигар навъҳои ифодаҳои рехтаи забони тоҷикӣ мавқеи махсус 

доранд. Чунин унвон гирифтани фразеологизмҳои мазкур ба бандаки 

изофии таркиби онҳо вобаста буда, ин ибораҳо, асосан, дар қолабҳои 

маъмули ифодаҳои озоди наҳвӣ сохта шудаанд. Муҳаққиқ ҳамчунин 

тафовути ибораҳои изофии фразеологиро аз дигар воҳидҳои забон, аз 

ҷумла ибораҳои озоди наҳвӣ ва калимаҳои мураккаб бо далелҳои 

муътамади илмї нишон додааст [143]. 
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Воқеан, қолаби иборањои фразеологии тавсифӣ сохтори ибораҳои 

озоди изофии наҳвиро ба хотир меорад, вале фарқ дар он аст, ки дар ин 

гуна ибораҳо сохтор нисбатан устувор буда, ифодаи маънои ягона 

вобаста ба маъноҳои ҷузъҳои дохилӣ сурат мегирад. Барои мисол, дар 

тавсифҳои фразеологии одами ҳалол «шахси поквиҷдон, парҳезкор», 

пули бедардимиён «маблағе, ки осон ба даст меояд», ҷавоби пухта 

«ҷавоби оқилона», ки бандаки изофӣ ҳамчун ҷузъи ҳатмии ибораҳои 

рехта иштирок намуда, маънои ягонаи воҳиди фразеологӣ аз маҷмуи 

маъноҳои ҷузъҳои таркибии он сар задааст: 

Вале ҳоло аз раъяш гашт: аз барои як-ду ҳароме, ки мактуби беимзо 

менависанд, миёни корро шикастан ва дили як одами ҳалолро сиёҳ 

кардан чӣ даркор? [191, с.38]. Даромади муфт, пули бедардимиён даркор 

барои мошин харидан [191, с.8]. …ба ҳамаи ин суолҳо вай ҷавобҳои 

пухта ва қаноатбахш медод… [183, с.12]. 

Аксари фразеологизмҳои тавсифӣ дутаркиба буда, аз ҳиссаҳои 

гуногуни нутқ сохта мешаванд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки таркиби 

луғавии тавсифҳои фразеологӣ низ ба монанди ибораҳои озод, асосан, аз 

исму сифатњо ва исму сифатҳои феълӣ ташкил ёфтаанд, ки дар ин ќолаб 

калимаҳои исмӣ ба ҳайси љузъи якум ва калимањои сифативу сифати 

феълӣ ба вазифаи ҷузъи дуюм меоянд. Чунончи чеҳраи тира «симои 

ғамгин», пешонаи турш «симои ғазабнок, дарќањр», сухани хушку холӣ 

«гапи беҳуда, беасос»:  

Аз паси дуд чеҳраи тираи муаллим тиратар метофт [168, с.8]. ... дили 

ман ин тахминро қабул намекард, чунки афту башараи гургонаи 

чашмтанги бадхоҳона, пешонаи турши ғазабнишона, қиёфаи 

мутакаббирона ва худороии худписандонаи ӯ дар дили ман нанишаста 

буд [169, с.70]… Дуруст аст, ки ин ҳоло як сухани хушку холӣ аст, як тап-

тапи зағома аст [162, с.198]. 
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Маводи таҳлилӣ собит намуд, ки дар радифи ибораҳои фразеологии 

дутаркиба инчунин ибораҳои сетаркиба ва ҳатто чортаркиба низ 

мушоҳида мешаванд, ки миқдори онҳо нисбат ба ибораҳои дутаркиба  

камтар мебошад. Инњоро метавон њамчун иборањои фразеологии 

тавсифии сертаркиб унвон кард. Таркиби дуюми ин гуна ибораҳо бештар 

дар шакли таркибҳои ҷуфт истифода мешаванд. Масалан, ибораҳои 

рехтаи гапи пасту баланд ба маънои «сухани қабеҳ, аз доираи одоб 

берун», овози софу беғубор «садои ба гӯш форам, дилкаш», сухани сахту 

талх «гапи дурушт, ноҷур» ва ғайра аз њамин қабил иборањои 

фразеологии тавсифии сертаркибанд:  

Нурбибӣ дар тӯли ҳафт моҳ аз падаршӯяш гапҳои пасту баланди 

бисёре шунида буд ва медонист, ки чиҳо мегӯяд [190, с.258]. «Акои» 

маймунак як солҳо дар фестивали ҳавасмандони созу суруд ҷоизаву 

диплом гирифта буд ва ин қадршиносие, ки аъзоёни журӣ нисбати овози 

софу беғубори ӯ баҳои холисона раво дида буданд... [191, с.10]. Не, сухани 

сахту талх гуфтан осон [199, с.265]. 

2. Нишонаи дигари ибораҳои фразеологии тавсифӣ ифодаи маънои 

ҷузъҳои таркибии онњо мебошад. Бояд қайд намуд, ки аксари маъноҳои 

ҷузъҳои таркибии тавсифҳои фразеологӣ ба соҳибони забон ошно 

мебошанд ва дар раванди ташаккули маъноҳои яклухти ин навъи 

воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун сарчашма хидмат мекунанд. Ба таври 

дигар, маънои ягонаи умумии ибораҳои фразеологии тавсифӣ маҳз 

тавассути маънои чунин калимањои мустаќилмаъно ҳосил мешавад. Дар 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ аломати муҳимми ашё ба туфайли 

калимаи махсус зикр шуда, маҳз ҳамон унсури луғавӣ дар таркиби 

воҳиди фразеологӣ бештар бо маънои маҷозӣ истифода мешавад. 

Масалан, боми ҷаҳон ишора ба «Помир, Бадахшон», кори хайр «амали 

нек», амри хайр «тӯй, маросими хурсандӣ», дили соф «қалби бекина» ва 

монанди инҳо:  
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Ба хаёлам, сабаб ин аст, ки Помир Боми ҷаҳон аст [201, с.172]. 

Афсӯс, ки ман ҳозир ба Сталинобод равонаам, набошад шуморо бурда 

шинос мекунонидам, ин кори хайр [201, с.207]. – Писарам, ту дилтангӣ 

накун ва ҳар касро дар миён наандоз, ман пасу пеши худро дида асбоби 

тӯйро тайёр кунам, амри хайри шумоёнро пеш мегирам [166, с.52] 

…чашмонаш танг не, калон-калон, мисли чашмони оҳу, пӯсти зери 

абрувонаш тунук, сафедии чашмаш чун осмон соф, чун дилаш соф, 

гавҳараки чашмонаш ҷавҳари оҳанрабо дошт… [212, с.346].  

3. Нишонаи дигари ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки онҳо танњо дар ду гурӯҳи маъноӣ – идиома ва фраземањо 

дучор мешаванд. Вобаста ба таснифоти маъноӣ ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ бештар ба сурати маъноии фраземаҳо ба назар мерасанд. Чунин 

ҳолат далолат бар он дорад, ки яке аз унсурҳои дохилии ифода ба 

маънои аслӣ ва дигаре ба маънои маҷозӣ корбаст мешавад. 

«Фраземаҳоро воҳидҳои фразеологии ниҳоят рехтаву устуворшуда 

номидан мумкин нест. Онҳо шаклан ва гоҳо ҳатто мазмунан ҳам 

аналитикианд, қолабҳои маъмулии синтаксисиро ба хотир меоранд» [80, 

с.33]. Дар фраземаҳои тавсифӣ бештар ҷузъи дуюми ибора ба маънои 

маҷозӣ истифода мешавад. Масалан, дар ибораҳои рехтаи тавсифии 

қарсаки пурмавҷ «кафкӯбии баланд», шеъри тар «шеъри тозаэҷодшуда», 

гапи ҳавоӣ «сухани беасос», оҳи сабук «нафаси озод», ки љузъи дуюми 

онҳо, яъне сифатҳои пурмавҷ, тар, ҳавоӣ ва сабук бо маънои маҷозӣ 

омадаанд:  

То қарсаки пурмавҷ нашавад, санъаткорони асил ба майдон 

намебароянд [168, с.94]. Модарам рӯйи ҳавлӣ фуромаду шамолаки сабуке 

ба машомам бӯйи эшум овард, дар сар хаёли шеъри тар боз чашм ба кӯҳи 

Барз дӯхтам [207, с.114]. Хандидаанд, ки: «гапҳои ҳавоӣ нагӯ!», Табонов 

низ хандид [190, с.204]. Ин буд, ки Мири Сахӣ оҳи сабук кашида буд ва 

ихтиёри духтаронро ба худи ӯву хоҳиши дили ӯ вогузошта буд [179, с.26]. 
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Идиомаҳои тавсифӣ бошанд, дар нисбати фраземаҳо маънои ягона 

ва устувор дошта, дар захираи фразеологии забони тољикї кам ба чашм 

мерасанд. Онҳо ба мисли дигар навъҳои идиомаҳои фразеологӣ маънои 

устувор дошта, мавқеи љузъњои дохилии онҳо одатан рехтаву 

тағйирнопазир аст. Ба ақидаи профессор Ҳ. Маҷидов: «ду ва зиёда 

калимаҳои таркиби ифодаи идиоматикӣ як маънои бутун ва ба ҳиссаҳо 

ҷудонашавандаро мефаҳмонанд» [80, с.30]. Ба ибораи дигар, идиомаҳои 

тавсифӣ ҳамон идиомаҳои фразеологӣ буда, бо он фарқ мекунанд, ки дар 

идиомаҳои тавсифӣ сифати ашё ба таври маҷозї дар ифодаи унсури 

мафҳумии он хизмат мекунад. 

Маънои ягонаву устувори идиомаҳо бештар дар қолаби тавсифҳои 

рехта ифода ёфта, дар чунин қолаб онњо ба таври доимї шах шуда 

мондаанд. Дар ин замина идиома аломат ва сифати доимии ашёро ифода 

кардааст. Масалан, дар идомаҳои тавсифии калони калон ба маънои 

«сардор, шахси воломақом», косаи давр «зиндагӣ, ҳаёт», соҳиби сар 

«шавҳар, нафари нигоҳубинкунанда» ва монанди инҳо, ки дар ҳамин 

шаклу маъно истифодаи доимӣ доранд:  

Пагоҳ калони калон ба мактаб меомадааст [216, с. 83]. Косаи давр-

дия, давраш расидааст, бигузор дилашро холӣ кунад, шасташ нагардад... 

[190, с.183]. Ин ҳолат баъди вафоти соҳиби сараш Неъматҷони паҳлавон 

ба ӯ тез-тез рух дода меистод [225, с.129].  

4. Нишонаи дигари ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз он иборат аст, 

ки дар мундариҷаи маъноии онҳо тобишҳои маъноии эҳсосотӣ ва 

баҳодиҳӣ бештар зоњир мешаванд. Яъне ягон паҳлуи мафҳумро шарҳ 

медиҳанд ва чунин тафсир бо унсурњои эҳсосотї ва баҳодиҳии гуногун 

сурат мегирад. Масалан, нури чашм//дида «фарзанди азиз» (ифодаи 

эњсосоти мусбат ва бањодињии хуб), ситораи хунук «симои зишт» (ифодаи 

эњсосоти манфї ва бањодињии бад), чашми бад (ифодаи эњсосоти манфї 

ва бањодињии бад), «бадбинӣ, бадхоҳӣ нисбати касе», қасди бад «нияти 
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бад» (ифодаи эњсосоти манфї ва бањодињии бад), сухани тез «сухани 

дилгиркунанда» (ифодаи эњсосоти манфї ва бањодињии бад):  

Азбаски нури чашмам дер, баъди интизориҳои тӯлонӣ, дарун-дарун 

сӯхтанҳои зиёд ба олами рӯшан омада буд, ӯро Дерина ном ниҳоданд 

[179, с.23]. – Ин чӣ мусибат аст ба сари ман? Дар ин ду рӯз ба сари нури 

дидаи ман чиҳо омада бошад? [168, с.204]. – Ситораи хунукаш ба ман ҳеҷ 

хуш наомад [228, с.57]. Илоҳӣ худо аз чашми бад нигоҳ дорад, 

паридухтар будааст [183, с.29]. Назар ба шунидам, Маҳдӣ ба вай чашм 

ало карда будааст ва дар қасди бад мегаштааст [183, с.79]. Бинобар он 

бисёр вақт дандон ба дандон монда, суханҳои тези ӯро нашунидагӣ 

барин мешуд [183, с.61].  

Ҳамин тариқ, дар мундариҷаи маъноии ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ ба ҷузъ аз маънои мафҳумӣ тобишњои эҳсосотӣ ва баҳодиҳӣ низ 

мушоҳида мешаванд. Муҳаққиқон Т. Ф. Ефремова (2000) ва Ю. А. 

Белчиков (1990) рочеъ ба хусусияти эҳсосотӣ ва баҳодиҳии ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ ишорањои ҷолиб доранд. Зикр мегардад, ки бо 

ёрии хусусияти баҳодиҳии ифодаи тавсифӣ муносибати муаллифро ба 

ашёву њодиса муќаррар кардан мумкин аст. Нависанда ба воситаи 

истифодаи дилхоҳ ибораҳои тавсифї дар асари бадеӣ ба хонанда 

таъсири мусбат мегузорад. Хонанда беихтиёр он мазмунеро эҳсос 

мекунад, ки муаллиф маҳз бо ёрии воҳидҳои тавсифӣ онро ифода 

намудааст. Яъне, тавсиф дар ташаккули ибораҳои фразеологии эҳсосотӣ  

ва баҳодиҳӣ нақши асосиро адо мекунад [146, с.32-38]. 

Умуман, ифодаи маънои эҳсосотӣ дар воҳидҳои фразеологии забони 

тоҷикӣ яке аз нишонаҳои фарқкунандаи онњо мебошад. Он дар таркиби 

воҳиди фразеологӣ барои ифодаи равшани эҳсосоти гуногуни гӯянда ё 

муаллиф корбаст мегардад. Маънои эҳсосотӣ дар мундариҷаи маъноии 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ мавқеи намоён дошта, тавассути 

ибораҳои рехта ҳадафҳои эҳсосотї ва ҳаяҷонбахши гӯянда амалї 
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мегарданд. Агар дар як гурўњ иборањои фразеологии тавсифї унсури 

эҳсосотии мусбат ба ташаккули маънои эҳсосотӣ сабаб гардад, дар 

гурўњи дигар лањзањои эҳсосотии манфӣ маҳаки асосии мундариљаи 

маъноии ибораи рехтаро ташкил медиҳад. Масалан, дар тавсифҳои 

фразеологии нигоҳи гарму ором ба маънои «назари самимона, бамеҳр», 

зинати хона «шахси азизи оила», дили тоза «шахсе, ки дар вуҷудаш кина 

надорад» унсурњои эҳсосотии мусбати гӯянда боиси ифода ёфтани 

маънои эҳсосотӣ дар онњо гардидаанд:  

Пӯсти ғафс ва шахшӯли гардану дастон, оҷингҳои чуқури гирди 

чашмон, нигоҳи гарму ором ва сари бинии ором офтоббардошта – ҳамаи 

ин гувоҳӣ медод, ки вай нисфи зиёди умрашро дар дашту ҳомун, дур аз 

хонаи гарму зиндагии ором гузаронидааст [190, с. 8]. Духтарбача зинати 

хона ва давлати хонадон аст [166, с.19]. Дилат агар ба мисли дили онҳо 

тоза намебуд, ба ин хел андешаҳо намерафтӣ [225, с. 55]. 

Ба гурӯҳи дигари тавсифҳои фразеологӣ ифодаи унсурњои эҳсосотии 

манфии инсон хос аст. Дар ин њолат тобишҳои маъноии таҳқир, нафрат, 

мазаммат ва ғайра барои ифодаи маънои эҳсосотии манфӣ заминаи 

асосӣ маҳсуб меёбанд. Барои муќоиса, масалан, дар иборањои 

фразеологии тавсифии одами каҷдил «шахсе, ки нияти бад дорад», 

чашми каҷ «назари ғаразнок», чашми танг «назари хасисона, 

гурусначашмона», одами даҳонкалон «шахсе, ки суханҳои баланд мегӯяд, 

воњимачї» зоњиршавии унсурњои эњсосотии зикршуба баръало мушоњида 

мегардад:  

Қаҷии роҳҳо рост шуд, вале одамони каҷдил ҳоло ҳам бисёр: ба рост 

кардани дили онҳо, аз афташ, зӯри техника ҳам намерасад [191, с.7]. Вай 

ба Соҳиб гила кард, ки агар ӯ ҷӯраи ҷониаш бошад, пас чаро бо 

маъшуқаи ӯ Рухсора бо чашми каҷ нигарист, ҳатто аз банди дасташ 

дошт [192, с.13]. – Ҳарчанд Саъдии Шерозӣ гуфтааст, ки «…Чашми танги 

дунёдорро ё қаноат пур кунад, ё хоки гӯр», ман мегӯям, ки «чашми танги 
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дунёдорро на қаноат пур кунад, на хоки гӯр» [169, с.35]. Одами 

даҳонкалон забондарозу зӯр бошад, вай дар сараш шох дорад, зӯри ҳеҷ 

кас намерасад, мегӯянд [209, с.76]. 

5. Айнан тарҷума нашудани тавсифҳои фразеологӣ аз як забон ба 

забони дигар нишонаи дигари муњимми онҳо мебошад. Ин њолат бештар 

дар ҷараёни тарҷумаи асари бадеӣ рӯйи кор меояд, ки он баргардони 

воҳидҳои фразеологии забони асл ба забони тарҷумашаванда мебошад. 

Табиист, ки на танҳо ибораҳои фразеологии тавсифӣ, балки воҳидҳои 

фразеологиро низ аксаран айнан тарҷума кардан мумкин нест, зеро агар 

тарҷумаи таҳтуллафзӣ ба истилоҳи тарҷумашиносон «душмани тарҷума» 

бошад,  њодисаи калка – калима ба калима маънидод кардани воҳидҳои 

устувор низ натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. Бинобар ин, тарҷумонњо барои 

ифодаи онҳо роҳҳои гуногуни баргардонро пешниҳод кардаанд.  

Вобаста ба ин зикр кардан бамаврид аст, ки идиома ва фраземаҳо, 

ки бештар сохтори устувор доранд ва ба маънои маҷозӣ меоянд, айнан 

тарҷума намешаванд. Тарҷумон барои нигоҳ доштани асолати асар ва 

услуби фардии нависанда вазифадор аст, ки муодилҳои онњоро љустуљў 

намояд дар мавқеи лозимӣ истифода намояд. Муҳаққиқони соња С. 

Влахов, С. Флорин [21], Ҳ. Маҷидов [80], М.М. Мирзоева [87] ва дигарон 

дар бобати тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ аз як забон ба забони дигар 

нуктаҳои муҳим қайд карда, истифодаи муодилҳои мувофиќро тавсия 

додаанд. 

Пас, тарҷумаи ибораҳои фразеологии тавсифӣ бояд дар заминаи 

муодилҳои мувофиќ ва методи тарҷумаи тавсифӣ амалї шавад. Дар ин 

маврид як қисми онҳо бо муодилҳои худ ва қисми дигар бо калимаҳои 

мувофиќ баргардон мешаванд. Инро дар мисоли тавсифҳои фразеологии 

забонҳои тоҷикӣ ва русии дили соф – чистое сердце, чашми каҷ – кривой 

взгляд, нигоҳи гарму ором – тёплый спокойный взгляд, одами даҳонкалон – 
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хвастун, чашми танг – жадный, дасти сабук – легкая рука мушоњида 

кардан мумкин аст. 

 Муҳаққиқи соҳаи тарҷумашиносӣ Я.И. Ретскер дар мавриди 

тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ қайд менамояд, ки: «Одатан, муодилҳои 

фразеологӣ, бидуни истисно аз муродифи луғавиашон бо обуранги 

услубӣ ва ифоданокӣ тафовут доранд. Бинобар ин, ҳангоми тарҷума 

ҷанбаи эҳсосотиву ифоданокии воҳидҳои фразеологиро ба назар 

гирифта, онро бо воҳиди баробарвазнаш иваз кардан лозим аст» [104, 

с.156].  

Хулоса, аз мулоҳиза ва таҳлилҳои ибораи тавсифии фразеологї  

бармеояд, ки обуранги идиоматикии ин ќабил фразеологизмҳоро бо 

воҳидҳои муодили онњо иваз ва маънидод намудан мумкин аст.  

Хулосаи боби I 

Ҳамин тариқ, таҳлилу баррасиҳо собит месозанд, ки тавсиф дар 

ташаккули иборањои фразеологии тавсифӣ нақши муҳим дорад. Таҳлили 

боби аввали рисола нишон дод, ки тавсиф унсури асосии 

ташаккулдињандаи иборањои фразеологии тавсифӣ будааст. 

Фразеологизмҳое, ки дар заминаи воситаҳои муассири бадеї, аз ҷумла 

тавсиф ба вуҷуд омадаанд, матлабро нишонрас ва ҷолиб ифода 

менамоянд. Тавсиф ҳамчун муайянкунандаи сифатї дар матни осори 

бадеӣ вазифаи шарҳу тавзеҳ, ороишӣ ва амсоли инҳоро иҷро намуда, 

шахс, ашё ва ҳодисаву воқеаро тавсиф медиҳад. Ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ дорои обуранги эҳсосотии мусбат ва манфӣ мебошанд. 

Муҳимтарин вижагиҳои ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони 

адабии ҳозираи тоҷик таъкиди нишонаи барҷастаи ашё ва воқеаву 

ҳодиса буда, аз лиҳози сохтор онњо танњо дар қолаби ибораҳои изофии 

исмї меоянд. Онҳо бештар дар ќолаби иборањои изофии дутаркиба 

вохўрда, аз исм ва сифат ташкил меёбанд. Баъзан ибораҳои сетаркиба ва 

чортаркиба низ мушоњида мешаванд, ки онњоро мо њамчун иборањои 



41 

 

фразеологии тавсифии бисёртаркиба маънидод кардем. Аз гурӯҳҳои 

маъноии иборањои фразеологии тавсифї бештар фраземаҳо корбурди 

фаъол доранд. Дар мундариљаи ибораҳои фразеологии тавсифӣ, асосан, 

маъноњои мафҳумӣ, эњсосотї ва бањодињї мушоҳида мешаванд. Маълум 

гардид, ки иборањои фразеологии тавсифї низ ба монанди дигар 

ќабатњои воњидњои фразеологии забони тољикї ба забонњои дигар айнан 

тарљума намешаванд.   

1. Љадвали гистограмма ва диаграммаи корбурди иборањои 

фразеологии тавсифї дар боби аввали рисола  
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БОБИ II. ХУСУСИЯТҲОИ СОХТОРИИ ИБОРАҲОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ТАВСИФӢ 

Тавре зикр намудем, ибораҳои фразеологии тавсифӣ, асосан, дар 

қолаби ибораҳои изофии исмї меоянд. Ибора њамчун воњиди нањвї дар 

сарчашмаҳои илмӣ воҳиди забоние мебошад, ки аз ду ва зиёда калима 

таркиб ёфта, яке аз онҳо ба сифати унсури асосӣ ва боқимонда онро 

шарҳу тавзеҳ медиҳанд. Алоқаманди калимаҳо дар ибора ҳодисаи 

тасодуфӣ набуда, балки он аз рӯйи қоидаҳои махсус, ки таъсири 

мутақобилаи вазифаи наҳвӣ ва маънои луғавии калимаро инъикос 

менамоянд, ба амал меояд. Дар сохтани ибора, пеш аз хама, мансубияти 

калимаи асосӣ ба ягон ҳиссаи нутқ аҳаммияти муҳим дорад. 

Дараҷаи алоқаи калимаҳо дар ибора маҳз аз он вобаста аст, ки 

калимаи асосӣ ба кадом гурӯҳи лексикию морфологӣ тааллуқ дорад. 

Агар аз ин нуқтаи назар тарҳи ибораҳои забони точикӣ аз назар 

гузаронида шавад, маълум мегардад, ки онҳо таърихан аз рӯйи ҳиссаҳои 

мустақили нутқ ташаккул ёфтаанд. Масалан, исм дар забони тоҷикӣ 

бештар бо сифат, сифати феълӣ, шумора ва ҷонишин тафсил меёбад.  

Ҳар калимае, ки маънои мустақил дорад, бар эзоҳи иловагӣ эҳтиёҷ 

дорад. Аз ин лиҳоз, он бо калимаи тобеи худ бо роњњои гуногун 

алоқаманд шуда, тарҳу қолаби ибораҳои мухталифро инкишоф медиҳад. 

Мувофиқи қоидаву қонунҳои дохилии рушди забон тағйир ёфтани 

фразеологизмҳо, иваз шудани ҷузъҳои таркибии онҳо яке аз воситаҳои 

ташаккули сохтор ва мазмуни воҳидҳои фразеологӣ ба шумор меравад. 

Он боиси ташаккули ќолаби нав гашта, аз ҷиҳати сохтор ва мазмун 

воњиди фразеологиро мукаммал мегардонад. Вобаста ба ин, академик 

В.В. Виноградов чунин аќида дорад, ки корбурди эҷодкоронаи калимањо 

ва тағйир додани онњо дар таркиби фразеологизмњо ба ҳосил шудани 

сохтор ва ќолабњои нав боис мегардад [18, с.140-142]. 
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Дар забоншиносии тоҷик муҳаққиқон муайян кардаанд, ки 

воҳидҳои фразеологӣ аз ҷиҳати сохтор ба таркибҳои фразеологӣ, 

ибораҳои фразеологӣ ва ҷумлаҳои фразеологӣ ҷудо мешаванд [80; 23; 95]. 

Муќаррар шудааст, ки ќисмати бузурги захираи фразеологии забони 

тоҷикиро ибораҳои фразеологӣ ва махсусан иборањои фразеологии 

тавсифї ташкил медиҳанд. Аз ин лиҳоз, аксари пажуҳишгарон мафҳуми 

воҳидҳои фразеологиро бо истилоҳи ибораҳои фразеологӣ тавъам 

маънидод намудаанд, вале, ба назари мо, гурӯҳҳои сохтории онҳоро 

набояд омехта кард ва миёни онњо бояд њадди уствор гузошт.  

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ қабати серистеъмоли захираи 

фразеологии забони тоҷикиро ташкил дода, як навъи ибораҳои 

фразеологиро ташкил медињанд. Тавре дар боби аввал ќайд намудем, ин 

гурўњи иборањои фразеологї бо нишонањои муайяни худ ќабати махсуси 

воњидњои фразеологиро ташкил медињанд. Онњо бо тавсифи ин ё он 

пањлуи барљастаи мафњум моњияти онро барои соњибзабон равшан 

месозанд. Чунончи, хабари хунук «хабари нохуш», қалби захмин «дили 

озурда», зиндагии ширин «ҳаёти хубу гуворо», нидои ҷонхарош «фарёди 

баланди ѓамолуда», табассуми сард «хандаи беовози бетаъсиру якранг»:  

Ҳар чи бошад, ин хабарҳои хунукро овоза карда нагардед, – гуфт 

ясавулбошӣ ва худ ба тарафи болои арк нигоҳ карда рафт [164, с. 228]. 

Дар айни замон қалби захминаш менолид, чашмони ғамзадааш хира 

мегардиданд [225, с. 67]. То он рӯз зиндагии ширин дошт, баъдаш талх 

[197, с. 39]. Аз жарфи дили модар нидои ҷонхароше баромад [197, с. 40]. – 

Чӣ ман? – кордро бозӣ доронда, Тозиёна бо табассуми сард аз курсӣ 

бархост [225, с. 44]. 

2.1. Қолаби ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

Тавре қаблан зикр намудем, ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар 

баробари дигар навъҳои ибораҳои рехта гурўњи махсуси захираи 

фразеологии забони тоҷикиро ташкил медиҳанд. Ҳарчанд мавзуи мазкур 
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то ҳол мавриди таваҷҷуҳи хосаи муҳаққиқони ватанӣ қарор 

нагирифтааст, вале қайдҳои алоҳида дар навиштаҳои забоншиносони 

рус ва хориҷӣ ба чашм мерасанд [58; 60; 68]. «Тасвиру тавсиф тарзи 

махсуси муаррифӣ буда, бо истифода аз ибораҳои мураккаб мафҳуми 

одиро тавсиф мекунанд. Бидуни тардид, тавсиф ҷиҳати рушди нутқ 

мусоидат мекунад» [68, с. 8]. Дар иловаи ин назария Квинтилиан чунин 

қайд мекунад: «Калимае, ки бо як ё якчанд калима ифода мешавад, онро 

тавсиф меноманд» [58, с.224].  

Мушоҳидаҳо собит мекунанд, ки ибораҳои фразеологии тавсифӣ бо 

воҳидҳои озоди грамматикӣ робитаи қавӣ доранд. Онҳо бештар дар 

ќолаби ибораҳои изофии нањвї ҳосил мешаванд. Асоси фразеологизмҳои 

тавсифиро қолаби муайяни забонӣ – ќолаби ибораи исмии изофї ташкил 

медиҳад ва аз рӯйи ин қолаб ибораҳои фразеологии нави тавсифӣ сохта 

мешаванд. Масалан, одами ғалатӣ, ишора ба «одами хушсурат ва дорои 

рафтори ғайриодӣ», ваъдаи ҳавоӣ «ваъдаи бебунёд», осмони сард «ҳавои 

хунук», ноомади кор «кори бебарор», ҳамадони гузаро «шахси 

донотарош» ва ғайра:  

– Эшонамак шумо ғалатӣ одам будаед, магар ду девонаро дар як 

ҳавлӣ намемонанд ва ҳол он ки дар деҳаи худамон ман даҳ ҳавлиро 

медонам, ки дар ҳар кадомаш ду-се девона ҳаст [166, с.77]. Дар ваъда 

додан ваъда медиҳад, лекин вақте ки танҳо монд, дилаш сиёҳ мешавад, 

гӯё дурӯғ гуфта бошад, гӯё хиёнате карда бошад, ҳарчанд аз таҷриба 

медонад, ки ваъдааш ҳавоӣ нест [191, с.112]. Баъзе донаҳо баробари 

афтодан худро бо ҳубоби нозуки зебое мепӯшиданд, гӯё мехостанд, ки 

пас аз саёҳати дуру дароз дар осмони сард дар ин ҷо ба худ манзил сохта, 

ором гиранд [201, с.25]. Раис аз ноомади кор зиқ шуда, мешӯрид, ба ҳама 

сахт-сахт гап мезад [201, с.35]. Ба замми ин худро хирадманди пуртамкин 

ва ҳамадони гузаро метарошаду агар ба гап дарояд, бо чунон оҳанге ҳарф 
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мезанад, ки гӯё ба шумо аз ганҷинаи адонашавандаи донишҳояш аз рӯйи 

лутф эҳсон мекунад [201, с.53].  

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ ба мисли дигар навъи воҳидҳои 

фразеологӣ таркиби доимии худро доранд. Ҳарчанд заминаи 

пайдоишашон аз ибораҳои изофии наҳвӣ маншаъ мегирад, вале қолаби 

рехта, устувории ҷойи таркибҳо ва заиф будани алоқаи грамматикии 

миёни унсурҳояшон онҳоро ба сифати воҳиди яклухти забонӣ муаррифӣ 

мекунанд. Барои тасдиќ, масалан, иборањои фразеологии тавсифии 

одами соғ «шахси солимақл», дами беғам «истироҳат, фароѓат», дами 

пирӣ «айём, замони пирӣ» ва монанди инҳо:  

Кадом одами соғ нимишабӣ чормағзафшонӣ кардааст [199, с. 99]. 

Биё, маро пеши он ноинсоф бубар, зормондаи планаш талаб мекарда 

мебошад, садқаи сарат, ман ҷонама медиҳам, ту, ҷӯра назди янгаам 

рафта, чорта дами беғам зан [201, с.126]. Дами пирӣ байнашон гурбаи 

сиёҳ гузашт ё ба зиндагии чун асал ширинашон чашми бад расид, ки боз 

мисли айёми арӯсиву домодӣ нонашонро талх гардонданд [221, с.148]. 

Чунончи зикр гардид, дар ташаккули сохтори ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ қолаби ибораҳои изофии наҳвӣ наќши муњим 

дорад. Аз ин љињат, ибораи фразеологии тавсифї низ воҳиди забонии 

серистеъмол мебошад, ки аз ду ва зиёда калимањо иборат буда, сохтор ва 

маънои устувор дорад. «Ҷанбаи муҳимми ибораҳои фразеологӣ ба мисли 

дигар воҳидҳои фразеологӣ дар устувории таркиби луғавӣ ва ифодаи 

маънои ягонаи онњо зоҳир мешавад. Ибораҳои фразеологӣ акси 

ибораҳои синтаксисӣ буда, дар қолаби воҳидҳои рехта меоянд ва  

мафҳуми образнокро ифода мекунанд [71, с. 41-42].  

Дар бобати ибораҳои изофии фразеологӣ забоншинос С.В. 

Хушенова рисолаеро таҳти унвони «Воҳидҳои фразеологии изофии 

забони тоҷикӣ» таълиф намудааст, ки дар он хусусиятҳои сохторӣ ва 

маъноии воҳидҳои фразеологии изофии забони тоҷикӣ баррасӣ шудаанд. 
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Муаллиф дар натиҷаи омӯзиш воҳидҳои фразеологии изофиро тибқи 

таркиби луѓавию грамматикиашон ба воҳидҳои фразеологии изофии 

дутаркиба ва бисёртаркиба гурӯҳбандӣ намудааст [143, с.112].  

Азбаски ибораҳои фразеологии тавсифї бар асоси ибораҳои озоди 

наҳвии изофї сохта шудаанд, аз рӯйи сохтор, қолаб ва мансубият ба 

ҳиссаҳои нутқ танҳо номӣ мешаванд. Тањлилњо нишон медињанд, ки 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ танҳо дар доираи як қолаб сохта 

шудаанд. Он қолаби маъмули ибораҳои изофӣ ба шумор рафта, бо 

калимаҳои мансуби ҳиссаҳои гуногуни нутқ пур карда мешавад. Ба 

монанди ибораҳои изофии наҳвӣ ибораҳои рехтаи тавсифӣ низ дар 

қолаби мазкур бо ҳиссаҳои алоҳидаи нутқ шакл мегиранд. Ин гуна 

воҳидҳои фразеологӣ бештар дар қолабҳои исм + бандаки изофӣ + исм 

(риштаи умед, ғарқи хаёл), исм + бандаки изофӣ + исм + бандаки изофӣ 

+ исм (гули сари сабад, сайқали рӯйи замин), исм + бандаки изофӣ + 

пешванд + исм + пайвандаки пайвасткунанда + исм (хаёлҳои бесару нӯг, 

ҳисси назарфиребу нопойдор), исм + бандаки изофӣ + пешванд + исм + 

бандаки изофӣ + исм (пули бедарди миён), исм + пайвандаки 

пайвасткунанда + исм + бандаки изовӣ + сифати феълӣ (азобу уқубати 

гӯшношунида), исм + бандаки изофӣ + сифат (сари қоқ, ваъдаи пуч), исм 

+ бандаки изофӣ + сифат + пайвандаки пайвасткунанда + сифат (сухани 

сахту талх, гапҳои бӯйгину нешдор), исм + бандаки изофӣ + сифати 

феълӣ (димоғи сӯхта, одами пухтагӣ) шакл мегиранд, ки дар байни онҳо 

қолабҳои исм+ бандаки изофӣ + исм, исм + бандаки изофӣ + сифат, исм 

+ бандаки изофӣ + сифати феълӣ нисбатан серистеъмол мебошанд. 

Масалан, теғи нигоҳ «нигоҳи тез», чун мурғи посӯхта // кайки посӯхта 

барин «бетоқат, безобита, серташвиш», одами нобоб «шахси дар 

муносибат нодуруст», чеҳраи кушод «чењраи хандон», димоғи шукуфта 

«чењраи хурсанд, шод» ва ғайра: 
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Тез хонду бо адоват теғи нигоҳ ҷониби пирамард афканда, бо тундӣ 

пурсид... [199, с.80]. Вақте шунидам, ки Лоларо ба номи падари худат 

гузарониданӣ шудаӣ, аз алам чун мурғи посӯхта дар як ҷо истода 

натавонистам [208, с.8]. – Не, гапи мо рост. Туробов кайки посӯхта барин 

ба куҷо по монданашро намедонад [212, с.363]. – Ӯро нағз мешиносам. 

Одами нобоб: берӯ, густох, виҷдонаш соле дувоздаҳ моҳ набошад ҳам, 

ҳафт-ҳашт моҳ дар хоб [199, с.121]. Маро бо чеҳраи кушод пешвоз 

гирифта гуфт ... [199, с.121]. Ҳалимахон якчанд сурудҳои қадимаи 

тоҷикию ӯзбекиро хонд, ки тамошобинон ва шунавандагон бо тамоми 

вуҷудашон гӯшу ҳуш шуда, аз овозаш бо димоғи шукуфта баҳра 

гирифта, сар ҷунбонида менишастанд [211, с. 98].  

Ҷузъҳои дохилии ибораҳои фразеологии тавсифӣ бештар бо 

ҳиссаҳои нутқи исм, сифат, сифати феълӣ ифода ёфта, бо ёрии бандаки 

изофӣ ва пайвандакҳои пайвасти пайиҳам алоқаманд мегарданд. Фарқ 

миёни ибораҳои номии озод ва ибораҳои тавсифии фразеологӣ дар он 

аст, ки маънои асосии ибораҳои устувори тавсифї бештар дар заминаи 

умумияти маънои калимаҳои таркибии онњо сурат мегирад. Аз нигоҳи 

мансубияти ҳиссаинутқї бошад, таркиби ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

гуногунанд. Баъд аз омӯзиш ва таҳлили ин навъи фразеологизмҳо 

маълум гардид, ки онҳо дар қолабњои муайян ташаккул меёбанд, аммо аз 

ҷиҳати маҳсулнокӣ яксон нестанд. Аз ин рў, метавон қолабњои иборањои 

фразеологии тавсифиро ба се гурӯҳ ҷудо намуд:  

1. Қолабҳои сермаҳсул. 

2. Қолабҳои каммаҳсул.  

3. Қолабҳои бемаҳсул. 

1. Қолабҳои сермаҳсули ибораҳои фразеологии тавсифӣ инҳоянд:  

А) исм+бандаки изофӣ+исм. Дар ташаккули чунин қолаби ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ навъњои гуногуни исмњо нақши асосӣ доранд. Ин 

падида табиӣ мебошад, зеро исм ҳамчун ифодакунандаи номи ашёву 
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њодиса ба шарҳи муайян ниёз дорад. «Исм ҳиссаи мустақилмаънои нутқ 

буда, предмет ва мафҳумҳои мушаххасро ифода менамояд. Исм номи 

предметҳои мушаххас, ҳайвоноту наботот, таркиби моеъ, ҳодиса, 

мафҳумҳои абстрактро дар бар мегирад. Маънои предметии исм дар он 

ифода меёбад, ки он ашёи мушаххасро мефаҳмонад. Дар ин  маврид 

маънои луғавию грамматикии исм ба ҳам мувофиқат намуда, предметро 

мефаҳмонад» [47, с.4]. 

Тањлилњо нишон медиҳанд, ки дар ташаккули қолаби мазкур бештар 

исмҳои ифодагари номи ашёи ғайришахс ва узвҳои бадан фаъоланд. 

Онҳо метавонанд дар вазифаи љузъи якум ва дуюми иборањои 

фразеологии тавсифӣ истифода шаванд. Ба монанди риштаи умед ба 

маънои «умеди андак, нозук», ғарқи хаёл «фикри зиёд кардан», гули 

хӯрок «хӯроки беҳтарин», ҷони одам «инсони хуб, даркорї», саги сагон 

«саги ваҳшӣ», бори рӯзғор «ташвиши зиндагӣ»: 

Риштаи умеди Усто Анвар канда шуд [199, с.147]. Шабе ғарқи хаёл 

менишастааст, ки посбонон занеро ба хайма овардаанд [201, с. 342]. 

Ҳарчанд ки гули хӯрокро ба ӯ медоданд, ҳеҷ гӯшт намегирифт, қад 

намеёзонд [199, с.72]. Ҷони одам буданд [174, с.103]. Дар деҳа саг кам 

набуд. Аммо ин саги сагон буд [176, с.33]. Пас бояд, ки бори рӯзғора 

баробар кашем [199, с. 83]. 

Бояд зикр намуд, ки дар ин гуна тавсифоти фразеологӣ бештар 

ҷузъи якум маънои фразеологиро соҳиб шуда, ҷузъи дуюм бо маънои 

луғавии худ истифода мешавад. Дар мисолҳои боло калимаҳои ришта, 

ғарқ, гул, саг, ҷон ва бор, ки ба вазифаи љузъи аввали фразеологизмњо 

омадаанд, ин хусусиятро соњибанд.  

Б) исм + бандаки изофӣ + сифат. Ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз 

рӯйи қолаби зерин дар забони тоҷикӣ яке аз навъњои маъмулро ташкил 

медињанд. Маълум аст, ки дилхоњ ашё аломати муайян дошта, мањз ба 

тавассути њамон аломати барљаста мавриди истифодаи васеъ қарор 
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мегирад. Дар забоншиносӣ калимањои ифодагари аломати шайъро бо 

истилоҳи сифат ном мебаранд ва онро ба ҳайси унсури муайянкунандаи 

аломату хусусияти ашё ба кор мебаранд. Дар китоби «Забони адабии 

ҳозираи тоҷик» њиссаи нутќи сифат чунин маънидод шудааст: «Сифат 

ҳиссаи мустақилмаънои нутқ буда, аломат, хосият ва чигунагии предмет 

ва ё ба он аз ягон ҷиҳат алоқамандро ифода мекунад. Сифат бо исм 

алоқаи ҷудонашаванда дошта, худи предмети грамматикиро не, балки 

хосият, вазъият, нисбат ва ҳолату чигунагии предметро дар бар мегирад» 

[47, с.42].  

Њангоми таҳлили хусусиятҳои зоҳирӣ ва дохилии љузъњои таркибии 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ маълум мегардад, ки шакли зоҳирии 

онҳо дорои вижагиҳое мебошад, ки объекти мавриди назарро аз ягон 

ҷиҳат тавсиф мекунад (масалан, ранг, бӯй, мазза, ҳолати ҷисмонӣ ва 

ғайра). Масалан, дар ибораи фразеологии тавсифии сухани талх  «сухани 

нољо, ранљонанда» унсури сухан – исм, ҷузъи -и – бандаки изофӣ ва 

калимаи талх сифати аслии ифодакунандаи тамъ мебошад. Ё ин ки дар 

ибораи тавсифии муҳити бемазза «маконе, ки барои истодан номусоид 

аст», калимаи муҳит – исм, -и – бандаки изофӣ ва вожаи бемазза – сифат 

буда, унсури дуюм маънои маҷозӣ ќабул кардааст.  

Ин хусусиятро дар иборањои фразеологии тавсифии дашноми обдор 

«сухани қабеҳ», сари қоқ «шахси танҳо, бекас», ваъдаи пуч «ваъдаи 

дурӯғин, бепоя» ва оҳи сабук «халосӣ ёфтан аз мушкилї» низ дучор 

шудан мумкин аст:  

Ман мегӯям, ки фарз кардем, ягон каси ману ту барин солхӯрда, бо 

мурури замон ба таъсири ягон хел... чӣ мегӯянд... муҳити бемазза афтода, 

хислати бахилӣ пайдо кунад, садқаи сар мегӯию мемонӣ [201, с.146]. – То 

хеле роҳ дашномҳои обдори модари Зӯҳро ба гӯш мерасид [201, с.259]. Як 

сари қоқаш монд [199, с.71]. – Сағираи бекас, на падару модар дораму на 

хешу табор, – оби дида рехт Аҷик ва бо ваъдаҳои пучи рангин дили 
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пиразанро ба даст оварду гирифтори домаш кард [199, с.72]. Анвар оҳи 

сабук кашид [199, с.165]. 

Љузъњои тобеи чунин ибораҳо бештар сифатҳои гуногун буда, онҳо 

аз нигоҳи маъно ва сохтор якранг нестанд. Ба вазифаи калимаи тобеи ин 

ќабил иборањои рехтаи тавсифї сифатҳои аслӣ ва аз нигоҳи сохтор 

бештар сифатҳои сода ва мураккаб иштирок мекунанд. Чунончи: 

 Исм + бандаки изофӣ + сифати аслӣ: суруди шӯх «суруди ҷаззоб», 

одамони калон «шахсони боломақом», дили гарм «шавқу муҳаббат», 

андешаи талх «фикри бад»:  

Як суруди шӯх мехонам [199, с.165]. ... пиёз пӯст мекарданд, ҳезум 

мешикастанд, оташдон месохтанд, об меҷӯшонданд, дег мешустанд, 

«Одамони калон меомадагӣ барин» – аз дил гузаронид Расул ва харашро 

бурда дар лаби ҷӯ ба мех баст ва ба сари хирман омад [191, с.107]. 

Аъзоёни хоҷагии коллективӣ нисбат ба солҳои гузашата аҳлона ва бо 

дили гарм ба кор мебаромаданд – ҷӯй тоза мекарданд, ҷӯйи нав 

меканданд, замин ҳамвор мекарданд... [191, с.100]. Маслиҳати ҷанозаи 

пирамард дар роҳрав идома меёфту андешаҳои талхи рӯзи реҳлати худам 

меафзуд [217, с.10]. 

Исм+бандаки изофӣ+сифати мураккаб. Бояд зикр намуд, ки 

сифатҳои мураккаби таркиби ин гурўњ иборањои фразеологї бештар ба 

маънои маҷозӣ далолат мекунанд ва, ба андешаи мо, аксаран дар 

заминаи воҳидҳои фразеологӣ ташаккул ёфтаанд. Барои муќоиса, 

калимаи дилхарош аз ибораи фразеологии феълии дили касеро 

харошидан, калонгап аз гапи калон задан, ҷонкоҳ аз ҷон коҳондан, 

дасткӯтоҳ аз љумлаи фразеологии дасти касе кӯтоҳ ва амсоли инҳо дар 

иборањои фразеологии тавсифии хаёли дилхарош «андешаи ногувор», 

бачаи калонгап «бачаи воњимачї», рашки љонкоњ «рашки сўзанда» ва 

марди дасткўтоњ «шахси имконияти молиаш мањдуд»:  
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Ҳолатҳои ноумедӣ ва силсилаи ҳуҷуми хаёлҳои дилхарош [217, с. 6]. 

– Ту, Исматҷон, одамшинос набудаӣ, – бо ханда гуфт Гулғунча, – куҷои 

ҳамон Ҳомид ба ту маъқул? Бачаи калонгап, будӣ [174, с.107]. Ман бо 

рашки ҷонкоҳ ва чашмони пуроб гоҳ ба Ҳомид ва гоҳ ба Гулғунча нигоҳ 

мекардам [174, с.111]. Воқеан ҳам, марди дасткӯтоҳе буд [195, с.207].  

Баъзе сифатҳои мураккаб њатто аз қолабҳои муайяни воҳидҳои 

фразеологӣ ҳосил шудаанд. Масалан, сифати ҷонхарош аз ҷони касеро 

харошидан (аслаш: дили касеро харошидан) ва руҳбахш аз ба касе руҳ 

бахшидан (аслаш: ба касе ҷон бахшидан) пайдо шудаанд:  

Дарди ҷонхарош ба таъбири он замон «пуржин»-и сар вайрон карда, 

аламашонро афзуда, асабиву девонаавзояшон мекард [174, с.107]. Бо 

телефон мудом аҳвол пурсидану суханҳои руҳбахш гуфтан ё гӯшти мурғи 

хонагӣ ва чанд кабку бедона фиристодан маро ҳам дар хиҷолат 

мемонаду ҳам ба риққат меоварад [174, с.112].  

Исм+бандаки изофӣ+сифат+пайвандаки пайвасткунанда+сифат. Як 

гурӯҳ ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз се љузъ иборат буда, калимањои 

тобеашонро сифатҳои ҷуфти ба воситаи пайвандаки пайвасткунанда 

алоќамандгардида ташкил медиҳанд. Аз қабили нигоҳи гарму ором 

«назари неки бомуњаббат», гапи пасту баланд «суханони нораво», хаёли 

талху ширин «андешањои неку бад», сухани сахту талх «алфози қабеҳ», 

гапи бӯйгину нешдор «суханони дурушти ранљонанда»:  

Пӯсти ғафс ва шахшӯли гардану дастон, оҷингҳои чуқури гирди 

чашмон, нигоҳи гарму ором ва сари бинии ором офтоббардошта – ҳамаи 

ин гувоҳӣ медод, ки вай нисфи зиёди умрашро дар дашту ҳомун, дур аз 

хонаи гарму зиндагии ором гузаронидааст [190, с. 8]. Нурбибӣ дар тӯли 

ҳафт моҳ аз падаршӯяш гапҳои пасту баланди бисёре шунида буд ва 

медонист, ки чиҳо мегӯяд [190, с.258]. Баъд чӣ шуд? Хайдарҷон шефтаю 

шайдои шумо, шумо бошед, аз он масруру саодатманд, ки боз як ҷавонро 

аз хоби ширин, аз оромӣ ва роҳати одии зиндагонӣ маҳрум сохта, ба 
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дарёи фикру андешот, ба кӯчаи сарбастаи рашк, ба роҳи умед ва 

пайроҳаи ноумедиҳо, орзу ва хаёлҳои талху ширин андохтед ... [192, 

с.236]. Не, сухани сахту талх гуфтан осон [199, с.265]. Охир, ин 

мулоимхунук мудом пайт ҷуста, чунон гапҳои бӯйгину нешдор мегӯяд, ки 

ҷони кас намебарояду бас [222, с.50].  

2. Қолабҳои каммаҳсул. Ба ин гурӯҳ иборањои фразеологии тавсифие 

дохил мешаванд, ки љузъи тобеашон дар ташаккули онҳо каммаҳсуланд. 

Аз ќабили:  

Исм + бандаки изофӣ + сифати феълӣ». Љузъи дуюми ин навъ 

тавсифњои фразеологиро бештар сифатњои феълї ташкил медињанд. 

Сифати феълӣ объект ва зуҳуроти воқеиятро ифода мекунад, аммо бо 

вазифаи номинативӣ ҳамеша ба вижагии номгузории калима такя 

мекунад. «Шакли феълие, ки амал ё ҳолати предметро ба яке аз замонҳо 

мефаҳмонад, сифати феълӣ ном дорад. Сифатҳои феълӣ чун феъл 

хусусияти вижаи грамматикӣ доранд» [47, с.332]. 

Ин навъи ибораҳои фразеологии тавсифӣ бо калимаи тобеи сифати 

феълӣ нисбат ба дигар қолабҳо камтар ба назар мерасад. Аз қабили 

димоғи сӯхта «табъи хира», одами пухтагӣ «шахси кордон, ботаҷриба» 

дили зангбаста «дили пур аз кина», фоҷиаи гӯшношунида «фоҷиаи 

ҳайратангез», оҳанги шармзада «хиҷолатмандона», нидои ҳаяҷонзада 

«овозе, ки бо ҳаяҷон мебарояд», гуноҳи миранда «гуноҳи азбайнраванда» 

ва монанди инҳо:  

Вале бегоҳи 19 сентябр Ҳайдарҷон аз саҳро бо ҳавоси парешон ва 

димоғи сӯхта баргашт [201, с.233]. Аммо одами чашмаш пухтагия дар ин 

замона кӣ гӯш мекунад? [201, с.348]. Ба хаёлам, дар дили зангбастааш як 

дарди вазнин дошт; ба дӯши худ як ҳасрати пинҳон мекашид [225, с.98]. 

Натиҷа: зарари як ба сад, аз сад ба ҳазорҳо шуду фоҷиаи гӯшношунидаи 

башарият [217, с.4]. Вай бо оҳанги шармзадае гуфт [198, с.159]. Ин нидои 
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ҳаяҷонзадаи ҷавоне маро ба худ овард [198, с.165]. Бомдод ӯро куҷое 

барои омӯзиши гуноҳҳои миранда бурда буданд [176, с.104]. 

Исм + бандаки изофӣ + исм + бандаки изофӣ + исм». Агар дар 

таркиби ибора якчанд калима тобеи якдигар бошанд, қолаби ибора 

мураккаб мегардад. Дар радифи қолабҳои дутаркиба қолабҳои 

сетаркиба низ ба назар мерасанд, ки дар чунин қолаб сохта шудани 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ кам ба назар мерасад: гули сари сабад 

«азиз, муҳтарам», сайқали рӯйи замин ишора ба «шаҳри Самарқанд»: 

…гули сари сабади ин зиёфат Қориишкамба ва ноиби дар деҳаи 

Галаосиё бошандаи қозикалон Мирзохӯҷаи ишкамба буданд [169, с.125]. 

Авлоди онҳое, ки аҳолии муқимии ин бошишгоҳҳо ҳастанд, дар водиҳо, 

дар заминҳои фарохи фарбеҳу сероби поёноби рӯдҳо шаҳрҳои азими 

марказӣ доштаанд – даштҳои васеи хосилхезро кишт мекарданд, соҳиби 

боғоти беканор ва корхонаҳои шуҳратёфта будаанд ва мулкашон чун 

сайқали рӯйи замин, чун ҷаннати нақд овозадор будааст [190, с.88].  

3. Қолабҳои бемаҳсул. Як гуруҳ ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар 

қолабҳои гуногун шакл гирифта, аммо миқдоран хеле каманд, яъне 

бемаҳсуланд. Ба ин гурӯҳ чунин қолабҳои ибораҳои тавсифӣ дохил 

мешаванд, ки барои баъзе аз онњо мо њамагї яктогї мисол ёфтем:  

Исм + бандаки изофӣ + исм + бандаки изофӣ + сифат». Ибораҳои 

фразеологии тавсифии қолаби мазкур дар забони тоҷикӣ бемаҳсул 

мебошанд. Ба монанди даъвои нони қоқ «баҳси беасос, бебунёд», сайри 

гули сурх «сайругашти баҳорӣ»:  

– Як ҷанҷоли хушк, як даъвои нони қоқ! – мулозим ҷавоб дод [162, 

с.83]. Ман як шеъри худро ба муносибати сайри гули сурх навишта будам 

[166, с.225].  

Исм + бандаки изофӣ + сифати аслї + бандаки изофӣ + сифати 

нисбӣ»: ҷойи гарми равғанӣ «ҷойи кори хуб ва сердаромад», гапҳои 

ширини ғалатӣ «суханони аҷибу ғариб»:  
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Муҳит ҳамин хел шуд, ки ҳозирбинҳо аз пайи ёфтани роҳи осони 

зиндагӣ афтоданд; ҳар яке кӯшиш мекард, ки ҷойи гарми равғанӣ ёбад ва 

то метавонад, бигирад, муфт бигирад, тайёрашро бигираду чизе надиҳад 

[191, с.69]. Ба духтари хурдсоли бой ҳам ҳар гуна бозичаҳо сохта дода, 

гапҳои ширини ғалатӣ ёфта гуфта ӯро дӯстдорӣ карда ҳамеша вақти ӯро 

хуш мекардааст [166, с.50].  

Исм + бандаки изофӣ + пешванд + исм + пайвандак + исм»: хаёли 

бесару нӯг «фикрҳои беҳуда», ҳисси назарфиребу нопойдор «ҳиссиёти 

зудгузаранда»:  

Аз хаёлҳои бесару нӯг мағзаш гиҷ мешавад [199, с.95]. Аз ин рӯ, ҳар 

гуна ҳисси назарфиребу нопойдор ва василаҳои дуюминдараҷаро сарфи 

назар карда ... [198, с.153].  

Исм + бандаки изофӣ + пешванд + исм + бандаки изофӣ + сифати 

мураккаб»: бачаи бесари гарданшах «бетартибу беинтизом»:  

– Агар имрӯз адаби ин бачаи бесари гарданшахатро надиҳӣ, худам 

нимкуштааш мекунам [174, с.108].  

Исм + бандаки изофӣ + пешванд + исм + бандаки изофӣ + исм: пули 

бедарди миён «маблағе, ки осон ва муфт ба даст меояд»:  

Яке пули бедарди миён меёбаду чанд шабу чанд рӯз тӯй медиҳад [207, 

с.16]. 

Исм + пайвандаки пайвасткунанда + исм + бандаки изофӣ + сифати 

феълӣ»: азобу уқубати гӯшношунида «ранҷу машаққати хеле зиёд»:  

…он бас набуд, ки берӯйӣ, бешармӣ, беинсофӣ, бераҳмӣ, 

бедиёнатиро ба ҷое расонданд, ки аз номи дин як одамро бо ваҳшонияти 

чашмнадида ва бо азобу уқубати гӯшношунида нобуд карданд [166, 

с.370]. 

Исм + бандаки изофӣ + сифат + бандаки изофӣ + исм + бандаки 

изофӣ + исм». Бо ин ќолаб њамагї як мисол дарёфтем, ки он њам дар 
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ќолаби ибораи фразеологии машњури гули сари сабад сохта шудааст: 

гули сафеди сари сабад:  

Гули сафеди сари сабад будед, бобоҷонам! [203, с.359].  

Сифат + бандаки изофӣ + исм + пайвандаки пайвасткунанда + исм»: 

хароби пӯсту устухон «ниҳоят харобу барљомонда»:  

«Аз фикру хаёлҳои даҳшатангез сари мӯйсафед гиҷ гашта, хобу 

хӯрокашро ҳам гум карда, дар байни чор-панҷ рӯз хароби пӯсту устухон 

шуду монд» [209, с.277]. 

Исм + бандаки изофӣ + сифат + пайвандаки пайвасткунанда + 

сифати феълӣ»: ваҷоҳати гарму гиро:  

Чашмони қадре мағмуми зебояш, ҳама ваҷоҳати гарму гирояш гӯё 

дар панҷаи як хаёли вазнин ноилоҷ метофтанд [225, с.81]. 

Ҳамин тариқ, маълум мегардад, ки таркиби дохилии ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ шакл гирифта, бар 

асоси онњо мо се гурӯҳи қолабҳои маъмули иборањои фразеологии 

тавсифиро муайян намудем. Қолабҳои мазкур аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ 

ба сифати унсурҳои таркибии ибораҳои фразеологии тавсифӣ таркиб 

ёфта, дар асоси қолаби изофии наҳвӣ сохта шудаанд. Исм, сифат ва 

сифати феълӣ ба вазифаи љузъњои асосӣ ва дуюми ин навъи воҳидҳои 

фразеологӣ бештар истифода шудаанд. Агар дар гурӯҳи якум калимаи 

аввал маънои фразеологӣ касб кунад, дар қолабҳои дуюму сеюм ин 

масъулиятро унсури дуюми ифода иҷро мекунад. Ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ низ аз се ва зиёда калимањо сохта шуда, бо номи  ибораҳои 

фразеологии номии сетаркиба маъмуланд.  

2.2. Ифодаи ҷузъҳои дохилии ибораҳои фразеологии тавсифӣ бо ҳиссаҳои 

нутқ 

Ҳиссаҳои нутқ на ҳамеша пайванди мантиқӣ гирифта, ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ эҷод мекунанд. Дар забони тоҷикӣ танҳо исм ва 

сифат дорои чунин бартарият мебошанд. 
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Ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз рӯйи ифодаи ҷузъи асосӣ ва 

ҳамзамон аз рӯйи ифодаи маънои умумӣ ба ҳиссаҳои гуногуни нутќ 

мансуб ҳастанд. Њангоми таҳлили морфологии ин ќабил фразеологизмњо 

ба ин ё он ҳиссаи нутқ мутаалиқ будани онҳо ошкор гардида, дар ин 

росто мансубияти онҳо аз рӯйи маҳз ҳамин ҳиссаҳои нутқ маълум карда 

мешавад. Дар ифодаи ибораҳои фразеологии тавсифӣ бештар нақши 

асосиро вожаҳои аслии исмӣ мебозанд. Онҳо бар замми маънои луғавии 

хеш боз маънои образноки тавсифиро касб намуда, на танҳо ибораҳои 

рехтаву устувор, балки пуробурангу муассирро ба вуљуд меоранд. 

Масалан, ба монанди хоби ғафлат «бепарвоӣ, бехабарї», гапи пухта 

«сухани санљида, комил», мушкилии сарбаста «масъалаи 

душворњалшаванда»:  

Мумкин ҳама дар хоби ғафлат мондаанд [190, с.314]. Ана, ин кас 

гапи пухта мегӯянд, – гуфт Давлат [190, с.307]. Дар зиндагии онҳо ҳам 

мушкилӣ пеш омад, мушкилии сарбаста [197, с.22].  

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ, асосан, дар қолаби ибораҳои исмӣ 

ташаккул ёфтаанд. Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ бештар исму 

сифатњо бо њам алоќаманд гардида, ба сифати хиссаҳои мустақили нутқ 

ибораи изофї месозанд. Дар ин маврид сифат хосият ва аломати 

муњимми исмро тавзеҳ мекунад. Он бештар тобеи исм буда, дар ибораи 

исмӣ ба сифати ҷузъи тобеъ аломат ва хосиятеро ифода мекунад, ки 

қисми асосии ибора исм мебошад. Маҳз ҳамин ҳодиса дар ташаккули 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ мушоњида мегардад. Масалан, дар 

ибораҳои рехтаи бахти сиёҳ «бадбахтӣ, ноомади кор», қадами шум 

«бехосият будани омади касе», толеи баланд «хушбахтӣ, бобарорӣ», 

одами дилпур «шахси боваринок», ҷойи серравған «ҷойи даромаднок», 

дастони муъҷизаофар «ҳунарманд» мањз истифодаи сифатњои аз љињати 

сохтор ва маъно гуногун аломатњои муайяни ашёњоро муќаррар 

намудааст:   
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Аммо, бадбахтона, он торикӣ монанди бахти сиёҳи ман ва он духтар 

зуд омад ва ман ҳам оҳиста-оҳиста, таг-таги девори работ ба тарафи 

ваъдагоҳ равон шудам [166, с.347]. «Пою қадами шумат баракаи 

хонаамро паронд», - мегӯяд [190, с.258]. - Ваҳ, чӣ толеи баланд! - хитоб 

намуд Меҳрӣ [197, с.21]. Боз ин ки, Ризо гуфта буд - ту одами дилпурӣ, бе 

ҳеҷ иллату миннат ба ман дасти ёрӣ дароз мекунӣ [225, с.45]. 

Имтиҳонгоҳи матонат... ҷойи серравған [198, с.13] ...Оре, ин қасри 

муҳташамро аз рӯйи ормону орзую омол, эъҷози ақлу хирад ва дастони 

муъҷизаофари миллати тоҷик месозад [198, с.147]. 

Забоншиноси риштаи фразеология Н. Гадоев зимни таҳқиқи 

«Воҳидҳои фразеологии лаҳҷаҳои ҷануби Кӯлоб» роҷеъ ба мавқеи исм 

дар ташаккули ибораҳои фразеологӣ чунин менигорад: «Дар сохта 

шудан ва шаклгирии таъбирҳо мавқеи ҳиссаҳои мустақили нутқ, 

махсусан исм ва феъл назаррас аст. Воҳидҳои фразеологие, ки дар 

ташаккулёбии он исм саҳмгузор аст, асосан, ибораҳои фразеологии 

изофӣ (номӣ) ба шумор мераванд. Исмҳои ифодакунандаи шахс, 

ҳайвонот, номи узвҳои бадани инсон ва исмҳои маънии ба шахс 

иртиботдошта ва ғайраҳо дар таркиби ибораҳои фразеологӣ омада, 

забони соҳибони лаҳҷаро ҷаззобу пуробуранг мегардонанд» [23, с.288]. 

Ҷузъҳои таркибии тавсифҳои фразеологиро, асосан, калимањои 

исмиву сифатї ва баъзан сифатњои феълӣ ташкил медиҳанд: 

Исм + исм. Ибораҳои рехтаи тавсифӣ дар забони адабии муосири 

тоҷикӣ дар қолаби ибораҳои исму исмӣ маъмул буда, нисбат ба қолаби 

исму сифат нодиранд: тухми анқо «чизи камёб», мағзи гап «асосу 

мазмуни гап», нури дида «азиз», тоҷи сар «ягона, маҳбуб», чирки 

дандонхӯр «аз ҳад хасис» ва ғайра:  

Мутахассисони маълумоти олидори соҳаҳои дигар тухми анқост дар 

он тарафҳо [190, с.42]. Акнун мағзи гапро гуфтӣ, - баланд хандид Зокир 

[190, с.193]. Гаштаю баргашта зорӣ мекард, ки биистанд, нури дидаанду 
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тоҷи сар [211, с.11]. Як ҳиндуи салланок, як судхӯри гузаро, як хасиси 

чирки дандонхӯр! – гуфт Раҳим дар ҷавоб [169, с.33]. 

Исм + сифат. Тањлилњои нишон доданд, ки ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ бо қолаби мазкур хеле зиёд сохта мешаванд. Ин њолат, албатта, 

падидаи муќаррарии забон мебошад, зеро дилхоњ шайъ бояд аломатеро 

ба худ дошта бошад. Чунончи, иборањои фразеологии тавсифии моҳи 

беайб киноя аз «шахси беайбу бенуқсон», дасти кушод «саховатмандї», 

дили кушод «меҳрубонї», чашми бад «таъсири бад аз ҷониби шахсе», 

одами дилпур «шахси боътимод ва боваринок», одами калон «шахси 

соњибмансаб, муҳим», олими гузаро «донишманди маъруф», шоири 

забардаст «шоири шинохта» ва монанди инњо далели гуфтаҳои боло 

шуда метавонанд:  

Гӯё ҳамаи онҳо моҳи беайб буданду фақат Шариф айбдор [190, с.54]. 

Дуруст, ки дастархони кушод, шаҳодати дасти кушод, дили кушод аст 

[190, с.137]. То ки ба ӯ чашми бад нарасаду далеру бебок ба воя бирасад 

[207, с.27]. Падар ана ҳамин одамро ба ман нишон дода: њамин кас аст 

домуллои акаат, – гуфт ва илова намуд, ки одами бисёр калон, олими 

гузаро, донишманди бузург ва шоири забардаст аст [166, с.119]. 

Ба ин тариќ, аксари ҷузъҳои дохилии ибораҳои фразеологии 

тавсифиро исм ва сифатњо ташкил дода, баъзан сифатҳои феълӣ низ ба 

чашм мерасанд. Чунонки қаблан қолабҳои ибораҳои тавсифиро таҳлилу 

баррасӣ намудем, маълум мегардад, ки дар аксари мавридҳо калимаи 

аввали иборањои фразеологии тавсифї исм буда, онњо сифатҳои 

гуногунро ба худ тобеъ мекунанд. Сифати феълӣ низ дар таркиби 

фразеологизмњои тавсифї ба ҳайси ҷузъи тобеъ кор фармуда мешавад ва 

баъзан бо сифат тавъам мебошад. Масалан, дар ибораҳои рехтаи 

тавсифии гапи сахт «сухани дурушт ва дағал», дуои бад «дуои нохуб», 

дарахти сахтҷон «дарахти мустаҳкам» љузъи аввали онҳо исм буда, 

калимаки дуюм дуюм сифат мебошад:  
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Рафту сари ҷаҳл ду-се даҳон гапи сахт занад, ҳа, тақсир, ҳақ ба 

ҷониби шумо гӯю сар хам карда шин [190, с.24]. Баъзеҳошон барои гапи 

сахт заданашон ба саркори саркарда дар вақти иҷрои бегорӣ ва монанди 

инҳо ҷазо диданд [166, с.381]. Фарз кардем, ки аз дуои бади ҳамин кампир 

мурам ҳам, имшаб як гӯшти нахарт (гӯшти паҳлуи гӯсфанд) хӯрда 

мемурам [166, с.361-362]. Думбраро сари зону монда фикр кард, ки: 

«Чаро Марзияро дуои бад кард... » [190, с.26]. ... дарахтони тут барои он 

муаттаранд, ки ҳар баҳор калтак карда, баргашро ба кирми пилла 

медиҳанд, вале ин дарахтҳои сахтҷон ба монанди фарзанди инсон баъди 

ҳар як ҷангу ғоратгарӣ боз навда дароварда барг мекунанд [191, с.6].  

Дар ташаккули фразеологизмҳои тавсифӣ гарчанде сифатҳои феълӣ 

нисбат ба сифатњо камтар сањмгузор ҳастанд, вале дар шаклгирии сохтор 

ва маънои ягонаи онњо мавқеи хоса доранд: ашки ҷӯшида «ашки аз чашм 

якбора бароянда», фарёди печида «фарёди пур аз дарду алам», дили 

озурда «дили озорёфта», дили шикаста «дили ғамгин, маъюс». 

Муаллим дуруст мегӯяд, наход туро ҷарроҳӣ мекунем, гӯяду ту бо 

рафиқонат таъин кунӣ, ки ба ман хабар надиҳанд, – пирамард ашки 

ҷӯшидаи чашмашро бо ду ангушти нарм пок карда, сипосгузорӣ намуд 

[207, с.21]. Вале охирин гардиши хун, вопасин зӯру тавон ва эҳтимол, 

таассуфи пурдарду фарёди печида дар гулӯ ба мисли муъҷиза ҳанӯз дар 

пой медоштанд ӯро [225, с.90]. Ҳамзаалиев аз кабинети ӯ бо дили озурда 

берун баромад [208, с.119]. Албатта, ӯ бо ин сухан дили шикастаи аҳолӣ 

ва лашкариёнро озурда намуда, онҳоро аз чингизиён ба тарс андохт ва 

иродаи мудофиагии онҳоро суст кард [167, с.33]. 

Маълум мегардад, ки дар ташаккули ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

нақши ҳиссаҳои мустақили нутқи исм, сифат ва сифати феълӣ (шакли 

ғайритасрифии феъл) басо назарррас буда, дар муќоиса бо љузъи тобеи 

сифат сифати феълӣ камфаъол будааст. 

 



60 

 

2.2.1. Ифодаи ҷузъи якум 

Иборањои фразеологии тавсифї бештар дар ќолаби дуљузъа 

истифода мешаванд, ки љузъи якум унсури асосї ва љузъи дуюм унсури 

иловагї ё тобеъ мебошанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар бештари 

онњо љузъи якум ба маънои маҷозӣ омада, ҷузъи дуюм ба маънои 

луѓавии худ корбаст мешавад. Ин гуна иборањои фразеологии тавсифї 

њамчун фраземањо баромад намуда, нисбат ба фраземањои тавсифие, ки 

маънои маҷозї дар љузъи дуюм аст, камтар ба назар мерасанд. Онҳо 

бештар дар қолаби «исм+бандаки изофї+исм» омада, ҷузъи аввал ҷузъи 

дуюмро аз ягон ҷиҳат муайян карда, маънои маҷозӣ касб мекунад. 

Теъдоди зиёди ибораҳои фразеологие, ки ҷузъи аввалашон маънои 

маҷозӣ дорад, асосан, бо исмҳои моддӣ ва маънӣ ифода меёбанд.  

Ибораҳои фразеологии изофӣ дар миёни дигар навъҳои ибораҳои 

рехтаи забони тоҷикӣ мавқеи хоса доранд. Аз рӯйи ифодаи ҷузъи асосӣ 

ибораҳои фразеологии изофӣ, асосан, фразеологизмҳои исмӣ мебошанд, 

ки маънои маҷозии ибора бештар дар љузъи аввал мушоњида мешавад. 

Љузъи асосии ибораҳои рехтаи тавсифї ба монанди вожаи асосӣ дар 

ибораҳои озоди наҳвӣ вазифаи тобеъкунандагӣ надорад, зеро дар воҳиди 

фразеологӣ робитаи зиндаи грамматикӣ ба назар намерасад. Ба андешаи 

профессор Ҳ. Маҷидов, «Дар байни ҷузъҳои дохили воҳиди фразеологӣ 

бисёр вақт муносибатҳои грамматикиро мушоҳида кардан мумкин нест. 

Дар байни ин ҷузъҳо алоқаҳои пайваст ва ё тобеъро намебинем» [80, 

с.15]. 

Аз ин ҷо чунин таснифот шартӣ буда, ба вазифаи ҷузъи асосии 

иборањои рехтаи тавсифї калимаҳои мансуби ҳиссаҳои мухталифи нутқ 

омада метавонанд. Дар ин миён калимаҳои ифодагари навъҳои гуногуни 

исм мавқеи вижа дошта, дар муќоиса бо калимаҳои дигар ибораҳои 

фразеологии исмиро ба вуҷуд меоранд, ки тавассути бандаки изофӣ 

сохта мешаванд. 
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Муќаррар шудааст, ки таснифоти гурӯҳҳои маъноии воҳидҳои 

фразеологӣ бар асоси маънои маҷозии ҷузъҳои таркибии онњо сурат 

гирифта, онҳоро ба идиома, фразема ва ифодаҳои ғайриидиоматикӣ 

ҷудо намудан мумкин аст. Таснифоти мазкур ба ҳама ибораҳои рехтаи 

тоҷикӣ хос буда, онҳо бо дараҷаи ифодаи маънои маҷозӣ фарқ доранд. 

Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ қисмати аввали ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ бо исмҳои моддӣ ифода шуда, онњо нисбат ба 

исмҳои маънӣ зиёд ба чашм мерасанд. Ба монанди:  

Чашмони зароққи ӯ нигоҳи сарду халанда доштанд [190, с.14]. Ба 

қавли Соҳиба, як нони маҳтобӣ диҳад нонвой [227, с.6]. ... ӯро нагузоред, 

ки китоб хонад ва зуд ба шавҳар дода аз ман дур кунед, ки ман ба дидани 

як духтари сабукпо тоқат надорам, – мегуфт [165, с.205]. Бо шунидани 

қиссаҳои пурдарди ин духтари сиёҳбахт муҳаббати бо раҳм омехтаам 

нисбат ба ӯ чӣ андозае ки зиёд шавад [165, с.206]. 

Њамин тавр, ба вазифаи љузъи якум ва асосии иборањои фразеологии 

тавсифї бештар навъњои гуногуни исмњо корбурд доранд. Калимањои 

исмї метавонанд дар ин маврид њам ба маънои луѓавї ва њам маљозї 

истифода шаванд. 

2.2.2. Ифодаи ҷузъи дуюм 

Ибораҳои фразеологии тавсифї сохтори устувор дошта, ба ҳиссаҳои 

алоњида ҷудо намешаванд, бинобар ин ба ҳар қисмати онњо саволи 

алоҳида гузошта намешавад, зеро онњо ба саволи яклухт ҷавоб медиҳанд. 

Ба вазифаи як аъзои љумла истифода мешаванд. Забоншинос А. Халилов 

қайд мекунад, ки: «Дар забони адабии тоҷик ибораҳое ҳам ҳастанд, ки 

мо ба ҳар кадом компоненти онҳо алоҳида савол гузошта наметавонем. 

Онҳо таркибҳое мебошанд, ки ба ҷузъҳо ҷудо намешаванд ва ҳамчун як 

ибораи рехта тасаввур карда мешаванд. Ин хели ибораҳои изофӣ 

ибораҳои устувор мебошанд» [139, с.102]. Масалан, зеҳни тез «фањми 

баланд», меҳнати сангин «кори душвор», одами дилпур «шахси 
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боваринок ва боэътимод», ҷӯраи обногузар «дӯсти наздик», мушти обдор 

«зарбаи қавӣ», одами ҳалол «шахси поктинату поквиҷдон» ва ғайра: 

Забони Вера хориш кард магар, ки дар байни суҳбати ночаспон 

Хуморро таъриф кардан хост ва гуфт, ки Хумор бар замми он ки зебост, 

боодобу одами нағз аст, боз зеҳни тез ҳам дорад [223]. Агар беақлӣ 

карда, чанд сӯм пули ба ивази ҳаштсола меҳнати сангин ба даст 

овардаашро дар поезд, ҳини қиморбозӣ ба як ҳамқисмати худ намебохт, 

вай Осаф, ҳаргиз ба суроғи ин лаънатӣ намеомад [225, с.49]. Одами 

дилпур аст. Ба қавлаш ҳам устувор [225, с.50]. – Хӯҷаини ман бо қозӣ 

ҷӯраи обногузар будааст… [164, с.96]. …косаи сабри Ҳалим лабрез шуду 

ба ҳарифаш бо ду-се дашноми обнорасида ва як мушти обдор ҷавоб 

гардонд [201, с.62]. – Одами ҳалол ҳамсоя [225, с.56]. 

Забоншинос Ҳ. Дӯстов бар он ақида аст, ки «ифодаи маънои ягона 

дар ибораҳои фразеологии изофӣ ба сохтори онҳо алоқамандии зич 

дорад. Аниқтараш, дар қолаби «исм+бандаки изофӣ+сифат» омадани 

чунин ибораҳо рехтагиву устувори фразеологизмро бештар таъмин 

месозад» [41, с.34]. Ба андешаи забоншинос С. Одинаев, «дар ибораи 

фразеологии қолаби «исм+сифат» тартиби мавқеи ҷузъҳо асосан устувор 

мебошад» [95, с.34].  

Таҳлил нишон медиҳад, ки аксарият ибораҳои фразеологии изофӣ 

дар сурати фраземаҳо истифода шуда, яке аз калимаҳои таркиби ибора 

ба маънои асосии луѓавии худ истифода мешавад. Дар ин вазифа бештар 

ҷузъи якуми воҳиди фразеологӣ ба маънои аслӣ омада, ҷузъи дуюм бо 

маънои маҷозӣ истифода мешавад. Аз ин сабаб масъалаи алоқаи изофии 

калимаҳо ва тобишҳои семантикии онњо нисбат ба дигар гурўњњои 

иборањои рехта дар ибораҳои фразеологии изофӣ ва тавсифї равшан 

мушоҳида мешавад. Тавре зикр гардид, љузъи дуюми ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ бештар аз сифат ва сифатҳои феълӣ таркиб меёбад, 

ки дар ин вазифа сифатҳо бештар вомехӯранд. Падидаи мазкур дар 
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забони адабии муосир ҳодисаи нав набуда, дар осори классикӣ низ ба 

чашм мерасад. Масалан, муњаќќиќи риштаи нањв Г. Шарипова зимни 

таҳқиқи ибораҳои рехтаи «Самаки айёр» чунин меорад: «Баъзе сифатҳои 

нисбӣ хоси услуби адабии китобӣ буда, аз вожаҳои қадимаву таърихӣ ё 

арабисохт фароҳам омада, ҳамҷоя бо ҷузъи исмӣ ибораи рехтаи 

китобиро ба вуҷуд овардаанд» [152, с.83]. Номбурда барои тақвияти 

андешаи худ ибораи камари каёнӣ-ро мисол меорад ва таъкид месозад, 

ки сифати «каёнӣ» аз «кай» - лақаб ё ҷузъи номи подшоҳони бузурги 

силсилаи сосонӣ, амсоли Кайқубод, Кайковус, Кайхусрав, Кайлӯҳросп 

гирифта шуда, маҷозан маънои миёнбанди қиматбаҳоро ифода 

намудааст [152, с.83].  

Калимаҳое, ки ба вазифаи ҷузъи дуюми ибораҳои фразеологии 

тавсифї меоянд, асосан, сифатҳои аслӣ мебошанд. Дар ин вазифа 

сифатҳои ифодагари ҳарорат, ранг, таъм, аломат, вазъият ва ғайра 

бештар истифода мешаванд. Масалан, муомилаи хунук «рафтори ноҷо», 

гапи талх «сухани гӯшхарош, боиси ранҷиш гардида», хоби ширин «хоби 

бароҳат», хати сиёҳ «хабари марг», рӯзи сахт «рӯзи мусибатнок, вазнин», 

нолаи дилхарош «гиряи аламовар, пуралам» ва монанди инҳо:  

Ин хел муомилаи хунук аз тарафи раиси чека нисбат ба вай нораво 

буд [185, с.9]. – Аз гӯр гирифта дар гӯр зад, дар умрам ин хел гапҳои 

талху тунд нашунида будам, – гуфт ғамгинона акаи Наҷмиддин [206, 

с.113]. Дар ин гуна вақтҳо ягона тасаллибахши он ҷуфтронон, ки бо 

маҷбурияти зиндагӣ хоби ширинро тарк карда, дар шаби тор кор 

мекарданд, сурудхонӣ буд [166, с.156]. Гулбону хати сиёҳи шум гирифт 

[205, с.154]. – Ин рӯзи сахт ба сари ягон бандаи Худо наафтад [229, с.150]. 

…ҳамин ки Гулнор нолаи дилхароши ӯро шунид, вай ҳам бетоқат шуд 

[164, с.113]. 

 Калимањои сифатиеро, ки ба вазифаи ҷузъи дуюми тавсифҳои 

фразеологӣ истифода мешаванд, аз нигоҳи сохт ба чунин гурӯҳҳо 
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дастабандӣ кардан мумкин аст: а) сифатҳои сода; б) сифатҳои сохта; в) 

сифатҳои мураккаб; г) сифатҳои таркибӣ.  

а. Сифатҳои сода. Қисми зиёди сифатҳое, ки ба вазифаи ҷузъи дуюми 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ меоянд, асосан, сифатҳои сода  

мебошанд. Барои мисол, масалан, калимаи ширин дар созмони ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ фаъолона иштирок намуда, ибораҳои тавсифии 

орзуи ширини «орзуи нек», сухани ширин «сухани хуб», табассуми ширин 

«табассуми зебо», хаёли ширин «орзуву хаёли зебо», айёми ширин 

«лаҳзаи хуб» ва ѓайраро сохтааст:  

Баъд навои най шӯхтар гашта, ба кас аз тавоноии инсон, умеду 

орзуҳои ширини ӯ, зебоии ҳаёт достон мехонад [223, с.63]. 

Модаркалонамро барои суханҳои ширин ва афсонаҳои дилписандаш 

дӯст медоштам ва ҳурмат мекардам [202, с.10]. Ҳо шайтоне! – дар лабони 

Соҳиб табассуми ширин дамид [223, с.13]. Пеш дар чунин ҳолатҳо 

нафасгирии номароми набера, нӯшхори говро, ки дар кунҷи ҳавлӣ баста 

шудааст, шохҷанги нобаҳангоми бузу гӯсфандон, хониши чир-чирак, 

ҳатто овози ғукҳоро оромона гӯш карда, ба хаёлҳои ширин мерафту 

хобаш мебурд [223, с.25]. Эҳ, чӣ хел айёми ширин кӯдакӣ, ҷавонӣ! – он 

баҳорест зебо, афсӯс, бебозгашт [201, с.363]. 

Дар радифи сифати ширин сифатҳои дигари сода низ ҳастанд, ки 

ҳамчун ҷузъи дуюми фразеологизмҳои тавсифӣ омада, маънои маҷозӣ 

касб кардаанд. Ба монанди ҳуши парешон «хотири пароканда», сари гиҷ 

«хаставу бемадор», бахти баланд «иқболи нек», рӯзи сиёҳ «бадбахтӣ, 

сахтӣ», рӯзгори танг «зиндагии ноором, камбағалона», шӯхии хунук 

«ҳазли номақбул», таклифи хом «даъвати бепоя», нигоҳи тунд «назари 

хашмгинона», чеҳраи шукуфон «чеҳраи зебо ва хандон», арши аъло 

«осмон, авҷи баланд»:  

Акнун садои дуохонии роҳбалад ба охири қатор намерасид ва 

пасояндагон ҳар чизе, ки аз атроф ба забони арабӣ шунида мешуд, бо 
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ҳуши парешон ва сари гиҷ такрор мекарданд [202, с.12]. – Бар гузашта 

салавот гӯед, падар! – овози писараш аз шодӣ саршор буд, – ин ҳам бахти 

баланди мо, ки сиҳату саломат, одами калон, саринженери автобаза 

будааст [223, с.41]. Аз хотирбинӣ ба ҳамин рӯзи сиёҳ расидам [223, с.69]. 

Рӯзгори танг дар дили одамон ҳарос андохта буд, - хаёломез гуфт 

Мирзошариф [199, с.49]. Шӯхии хунук чӣ лозим? – мӯйсафед пушташро 

тарафи кӯҳ гардонида, бо сари хам ба кор часпид [223, с.16]. Э не-е, не. 

Ин таклифи хом [199, с.206]. Нигоҳи тундаш каме нарм шуд [199, с.80]. 

Гулшан лафзашро сарфаҳм нарафт, вале аз чеҳраи шукуфон, нигоҳи 

саршори меҳр ҳарорати суханаш пай бурд, ки гапи неке мегӯяд [223, с.31]. 

Зеро вай то ин дам худро дар арши аъло медид [183, с.93].  

б. Сифатҳои сохта. Тавсифҳои фразеологие, ки ба вазифаи ҷузъи 

дуюмашон сифатњои сохта омадаанд, асосан, дар қолаби пешванд+исм 

шакл гирифтаанд. Дар қолаби мазкур, асосан, пешвандҳои бе-, ба- ва но- 

барои созмони сифатҳои сохта иштирок менамоянд. Аз таҳлили маводи 

фаровон равшан мегардад, ки нисбат ба пешвандҳои но- ва ба- пешванди 

бе- серистеъмол мебошад. Аз ќабили одами нобоб «одами номақбул», 

дарди бахайр «дарди сабук», сари бемағз «нодон, аблаҳ», паҳлавони 

багурда «пањлавони ҷасур, далер», одами белаҷом «шахси озод, бепарво»:  

Гӯшам ба нақли раис буду чашмам «одамони нобобро» меҷуст [201, 

с.541]. Ин дарди бахайр. Дар ягон ҷо шабашро рӯз мекунад [223, с.66]. Ту-

чӣ? Қади дарозу сари бемағзатро базӯр бардошта мегардиву... [199, с.68]. 

Медонад, ки паҳлавони багурдае намондааст, мардон либоси занон 

пӯшидаанд [192, с.122]. Ҳоло, ҳар соате ки озодӣ мегӯянд, ман ягон одами 

тамоман белаҷом, ё ягон ҷои комилан холиро тасаввур мекунам [225, 

с.73].  

в. Сифатҳои мураккаб. Яке аз роҳҳои маъмули калимасозӣ дар 

забони тоҷикӣ усули калимасозии мураккаб мебошад. Аз ҳиссаҳои 

гуногуни нутқ сохтани калимаҳои мураккаби пайвасту тобеъ аз ҷониби 
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аксари муҳаққиқон таъкид шудааст. Дар хусуси нақши калимањои 

мураккаб дар созмони воҳидҳои фразеологӣ дар забоншиносии тоҷик 

андешањои ҷудогона илмї низ ба назар мерасанд. Муҳаққиқон Ҳ. 

Маҷидов, Б. Камолиддинов, С. Ғаниева, М. М. Мирзоева, Б. Шодиев, Н. 

Саидов ва дигарон дар ин бора андешаҳои ҷолиб қайд намудаанд. Ҳанӯз 

забоншиноси рус Н. М. Шанский навишта буд, ки: «Ҷараёни аз ҳама 

намоён ва муҳим, ки дар лексикаи забони адабӣ рӯйи кор меояд, раванди 

тавсеаи он бо вожаҳои нав мебошад» [150, с.156]. 

Муҳаққиқ С.А. Ғаниева дар рисолаи худ бо номи «Маънои 

калимасозии калимаҳои мураккаб дар забони тоҷикӣ (дар мисоли 

ёдгориҳои адабии асрҳои X-XII) ҳангоми шарҳи маънои баъзе калимаҳо 

ба манбаи пайдоиши онҳо ишора намуда, воҳидҳои фразеологиро ба 

сифати ибораҳои масолеҳи сохтмонӣ пешниҳод намудааст. Аз рӯйи 

мушоҳидаҳои муҳаққиқ, қабл аз он ки калимаи мураккаб ба қолаби 

грамматикӣ гузарад, чанд марҳиларо паси сар мекунад: а) ба вуҷуд 

омадани таркиб; б) дар натиҷаи ихтисоршавӣ калимаи мураккаб ҳосил 

мешавад. Ба ин гурӯҳ калимаҳои мураккабе, ки асосашон воҳидҳои 

фразеологӣ мебошанд, дохил мегарданд. Масалан, дил рабудан – 

дилрабо, дилбар; дили чун санг сахт – сангдил, оҳандил [27].  

Мавсуф њамчунин таъкид менамояд, ки танҳо аз шакли солими 

ибораи рехтаву устувор калимаи мураккаб ба вуҷуд меояд. Масалан, дар 

забони тоҷикӣ ибораи дили сахт вуҷуд дорад, аммо дили вазнин дар 

истифода нест. Маҳз ибораи аввал пояи калимаи мураккаби сангдил 

гардидааст. Њарчанд калимаи хоро ифодагари як навъи санг аст, аммо 

дар забон вожаи хородил вуҷуд надорад. Он ба шарте рӯй медиҳад, ки 

агар ҷузъи муайянкунанда на ба маънои мушаххас, балки умумӣ далолат 

намояд. Аз ин рӯ, бо вожаи санг ба ҳамаи навъҳои он пайванд мегирад, 

бинобар ин он маънои умумӣ дорад ва боиси ҳосил шудани вожаҳои 

мураккаб мегардад [27, с.17]. 
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Забоншинос Ҳ. Маҷидов дар китобашон «Системаи фразеологии 

забони адабии ҳозираи тоҷик» сермаҳсул будани калимаҳои мураккаби 

аз воњидњои фразеологї њосилшударо қайд карда, чунин менигорад: 

«Воҳидҳои фразеологӣ бо усули луғавию синтаксисӣ ба категорияи 

калимаҳои мураккаб мегузаранд. Моҳияташ дар он зоҳир мегардад, ки 

воҳиди фразеологӣ ё як қисми он бо ҳамаи нишондиҳандаҳои 

грамматикиаш шах шуда, ба калимаи мураккаб табдил меёбад. Ин навъи 

калимасозии луғавию синтаксисиро як типи фразеологизм номидан 

дурусттар аст. Дар ҳар сурат калимаҳои мураккаби бо ин роҳ 

ҳосилшаванда аз бисёр ҷиҳат аз он калимаҳое, ки аз ибораҳои озоди 

синтаксисӣ ба вуҷуд меоянд, фарқ мекунанд» [71, с.62]. 

Муҳаққиқи номбурда инчунин ҳангоми баррасии љумлаҳои 

фразеологии «дили касе пур» дар забони адабии ҳозираи тоҷик воҳидҳои 

фразеологии ин қолабро баррасӣ намуда, нақши шакли изофии ин 

фразеологизмҳоро дар зуҳури воњиди фразеологӣ чунин қайд мекунад: 

«Дар ташаккули баъзе калимаҳои мураккаб баробари қолаби дили касе 

пур шояд шакли изофии он ҳам бетаъсир намонда бошад» [79, с.314]. Аз 

қайдҳои муњаќќиќ бармеояд, ки қолаби ба ибораи изофӣ табдилёфта 

рехтагию устувории худро гум намекунад. Ҳамчунин профессор Њ. 

Маҷидов панҷ қолаби калимаҳои мураккабро нишон дода, ба ҳиссаҳои 

гуногуни нутқ мансуб будани онҳоро зикр менамояд. Ин вожаҳо ҳамчун 

исм, сифат ва зарфњо истифода мешаванд [79, с.313-316].  

Профессор Б. Камолиддинов дар асараш «Меъёри забони адабӣ ва 

забони матбуот» дар бобати меъёри истеъмоли воҳидҳои фразеологӣ дар 

забони матбуоти тоҷик андешаронӣ карда чунин менигорад: «Воҳидҳои 

фразеологии ҳар як забон як сарчашмаи ба миён омадани калимаҳои 

сохтаю мураккаб ва бад-ин васила ғанӣ гардидани захираи луғавӣ ба 

шумор мераванд. Масалан, дар забони тоҷикӣ бо сифатҳои 

муқобилмаънои гарму хунук фразеологизмҳои муқобилмаънои дили 
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касеро ба чизе (коре) гарм кардан ва дили касеро аз чизе (касе) хунук 

(сард) кардан вуҷуд дорад. Аз онҳо таъбирҳои дили гарм, дили хунук, бо 

дили гарм, бо дили хунук ва сифатҳои дилгарм, дилхунук, исмҳои 

дилгармӣ, дилхунукӣ ва феълҳои таркибии дилгарм кардан (шудан), 

дилхунук (дилсард) кардан (шудан) ва зарфҳои дилгармона, дилхунукона 

(дилсардона) ба миён омадаанд» [54, с.78]. 

Дар як силсила мақолаҳои муҳаққиқ С.Ф. Низомова масъалаи 

сохтори калимаҳои мураккаб мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар 

ҷараёни таҳлил забоншинос заминаи пайдоиши баъзе калимаҳои 

мураккабро нишон дода, ба нақши калимасозии воҳидҳои фразеологӣ 

низ ишора менамояд [250; 251]. 

Муҳаққиқ Н. Саидов бошад, дар рисолаи илмиаш «Хусусиятҳои 

луғавӣ ва фразеологии ҳикояҳои Абдулҳамид Самад» як фаслро ба 

чунин калимаҳои мураккаби аз воњидњои фразеологӣ бавуљудомада 

бахшидааст, ки дар ҳикояҳои Абдулҳамид Самад зиёд ба чашм мерасанд. 

Забоншинос бо мақсади муҷазбаёнӣ ва ифодаи дақиқ корбурди ин 

вожаҳоро таъкид намуда, муносибатҳои семантикии онҳоро низ нишон 

додааст [111, с.228-232]. 

Муҳаққиқи риштаи фразеология М.М. Мирзоева дар таълифоти 

хеш зери унвони «Муродифоти луғавӣ ва фразеологии насри бадеии С. 

Айнӣ» фаслеро ба вожаҳои мураккаби фразеологӣ ва ҳаммаъноии онҳо 

бо воҳидҳои фразеологӣ бахшидааст. Мавсуф сабабҳои пайдоиш, 

хусусиятҳои морфологӣ ва грамматикӣ, муносибатҳои семантикии байни 

ин калимаҳои мураккаб, нақши воситаҳои калимасозро дар ташаккули 

онҳо бо мисолҳо шарҳ дода, қайд мекунад, ки «калимаҳои мураккаби 

фразеологӣ ба қолаби солими воҳиди фразеологӣ, ки ба меъёри забони 

адабӣ мувофиқат мекунад, ишора менамоянд» [88, с.358].  

Пас, равшан мегардад, калимаҳои мураккаби фразеологӣ на танҳо 

бо фразеологизм, балки бо калимаҳои мураккаб ҳаммаъно гашта, аз 
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нигоҳи маъно баъзан бо асоси худ баробар меоянд ва баъзан фарқ 

мекунанд.  

Бояд қайд намуд, ки калимаҳои мураккаби фразеологӣ (аз воњиди 

фразеологї пайдошуда – У.М.) ҳамчун ҷузъи дуюми фразеологизмҳои 

тавсифӣ истифода мешаванд ва қолабҳои зиёди калимасозии онњо ба 

чашм мерасанд. Чунончи, қолабҳои «исм+исм», «исм+сифат», 

«исм+асоси замони ҳозираи феъл», «исм+миёнванд+исм», 

«сифат+сифат», «сифат+исм» дар сохтори калимаҳои мураккаб нақши 

муассир доранд. Барои муќоиса: 

Исм+исм»: аҳдномаи гургоштӣ «ањдномаи иљборан сулњљўёна», 

мардаки рӯдапо «марди ноуњдабаро, танбал»: 

Вожаи мураккаби гургоштӣ дар «Фарҳанги тафсирии забони 

тоҷикӣ» ба маънои «сулҳи рӯякии аз рӯйи макру фиреб, оштии 

риёкорона» [131, с.348] тавзеҳ ёфтааст. Ибораи аҳдномаи гургоштӣ на 

танҳо дар осори адабӣ, балки дар осори таърихӣ ва публистистӣ низ  

фаровон истифода шудааст:  

Дар Афғонистон ба Абдумалик рӯйи хуш надоданд – шоҳи 

Афғонистон ба даҳони лордҳои англис нигоҳ мекард ва лордҳои англис 

бо генералҳои рус як аҳдномаи гургоштӣ имзо карда буданд, ки «шумо 

ба манфиатҳои мо дар Афғонистон халал нарасонед, мо ҳам ба корҳои 

шумо дар Осиёи Миёна халал намерасонем» [192, с.64]. 

Дар ибораи тавсифии мардаки рӯдапо вожаи мураккаби рӯдапо  

шарҳи иловагӣ мехоҳад, зеро ба маънои маљозї истифода шудааст. Дар 

«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаи рӯдапо ба таври зайл 

маънидод шудааст: «ҷонвари биёбонии афсонавие, ки гӯё поҳои 

рӯдамонанди дарозе дорад ва сайди худро бо пойҳояш печонда мехӯрад» 

[132, с.177]. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик калимаи рӯдапо дар 

муқоиса ба шарҳи фарҳанг аз рӯдапои таркиби ибораи фразеологӣ 
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тафовут дорад, зеро ибораи марди рӯдапо мафҳуми «марди ноуҳдабаро 

ва лаванд»-ро ифода мекунад:  

Э Худо, аз мани сарсахт чӣ гуноҳ гузашт, ки ба ин мардаки рӯдапо 

ҳамтақдирам кардӣ? – ашкрезон муноҷот мекунад занак [223, с.67].  

Исм+сифат»: мани сарсахт «бадбахт», марди дилсафед «шахси 

поктинату меҳрубон», мӯйдарози ақлкӯтоҳ «беақл», одами даҳонкалон 

«шахсе, ки суханаш ба ҳама эътибор дорад»:  

Чӣ гуноҳ гузаштааст аз мани сарсахт [201, с.438]. Ҳм, марди дилсафед 

аст ӯ [223, с.33]. – Ӯй, аҳмақ, ӯй мӯйдарози ақлкӯтоҳ! Ин чӣ беҳаёгист, ки 

пеш гирифтаӣ? [164, с.261]. Одами даҳонкалон забондарозу зӯр бошад, 

вай дар сараш шох дорад, зӯри ҳеҷ кас намерасад, мегӯянд [209, с.76]. 

Исм+асоси замони ҳозираи феъл: гапи қоғазпеч «сухани тоза ва нав», 

оинаи ҷаҳоннамо «телевизор», нигоҳи оташбор «нигоҳи пурѓазаб», мушти 

обдор «зарбаи қавӣ», кашидаи обдор «зарбаи қавӣ», садои гушнавоз 

«овози фораму дилкаш»:  

Ин гапи қоғазпеча аз шаҳр савғо овардӣ? [223, с.147]. Ҳар амалу ҳар 

сухани ӯро чунон бо тафсилу ҷузъиёт ҳикоят мекард, ки гумон мерафт 

оинаи ҷаҳоннамое пеши чашм дорад, мебинад ва мегӯяд [179, с. 26]. Асо-

қассоб аз нигоҳи оташбори пирамард бихӯсид [199, с.74]. Ва аз пушти 

харидор давиданӣ мешавад, то ӯро дошта, се-чор мушти обдор фурораду 

аламашро гирад [199, с.312]. Раиси бадбахт пойи ӯро сахт зер карда буд, 

ки чунин дод зада буд ва баъд зани муншӣ бо нидои «вандал проклатый» 

як кашидаи обдор ҳам фароварда буд [176, с.43]. Садои гӯшнавози ӯ маро 

ба худ овард [198, с.162].  

Қолаби «исм+миёнванд+исм». Маводи таҳлилӣ собит менамояд, ки 

бархе аз сифатҳо аз ду исму вандњо ташаккул ёфта, дар қолаби ибораҳои 

фразеологӣ маънои маҷозӣ касб мекунанд. Масалан, дар ибораи рехтаи 

гапи пойдарҳаво вожаи пойдарҳаво тавассути исму миёнванди -дар- ва 

исм сохта шудааст. Дар мисоли марди холабеғам низ таркиби калимаи 
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холабеғам аз ду исм ва миёнванди -бе-, дар ибораи рехтаи занозании 

дастбагиребонӣ бошад, калимаи дастбагиребонӣ ба тавассути миёнванди 

-ба- ташаккул ёфтааст:  

Пеш аз дарди хориш мор барин пӯст мепартофту ҳаргиз ин хел 

гапҳои пойдарҳаво намегуфт [223, с.85]. Охир, чанде пеш вай ба назарам 

марди холабеғам, ҳавобаланд, дамдузду муғамбир менамуд [226, с.104]. 

Эҳтимол, ҷанҷоли ин ду палонҷ аз баҳсу ҷидоли забонӣ гузашта ба як 

занозании дастбагиребонӣ мерасид [171, с.317]. 

Сифат+исм. Ин ќолаби калимањои мураккаби таркиби иборањои 

фразеологии тавсифї ба монанди дигар ќолабњо сермањсул аст. Чунин 

калимањо ба вазифаи љузъи дуюми ибораи рехта маънои маљозиро ифода 

мекунанд. Ба мисли духтари шӯрбахт «ноком, бадбахт», булбулаки 

ширинзабон ишора ба «шахси сухандону сухангӯ», деҳқонони кӯтоҳдаст 

«қашшоқ» ва монанди инњо:  

Ин духтари шӯрбахт ҳам дигар одам наёфт, ки ба ту ноҷинс ошиқ 

шуд [223, с.68]. Булбулаки ширинзабонаш – Шаҳбону чӣ? [223, с.35]. …ба 

сабаби барқарор мондани мулкиёти замин ва харидуфурӯши он як қисм 

деҳқонони кӯтоҳдаст заминашонро ба шумо фурӯхта, худашон маҷбур 

шуданд, ки ба дари шумо ятим, чоряккор ва мардикор шаванд… [162, 

с.430]. 

г. Сифатҳои таркибӣ. Ибораҳои фразеологии тавсифӣ бо сифатҳои 

таркибӣ низ сохта мешаванд. Дар китоби «Забони адабии ҳозираи 

тоҷик» перомуни ин гурўњи сифатҳо чунин омадааст: «Сифатҳое, ки 

зиёда аз як калимаро дар бар гирифта, дар имло ҷудо навишта 

мешаванд, ба гурӯҳи сифатҳои таркибӣ дохил мешаванд: 

муваффақиятҳои нав ба нав, зарбаҳои пай дар пай, мӯйи чин ба чин, 

суханони пой дар ҳаво, роҳи печ дар печ, ҷангҳои тан ба тан ва монанди 

ин» [47, с.87], аммо дар хусуси сифатҳое, ки дар қолаби таркибҳои ҷуфт 

шакл гирифтаанд, чизе гуфта нашудааст. Ин гуна сифатҳои таркибӣ аз 



72 

 

сифатҳои мураккаб бо роҳи илова кардани муайянкунандаи ҷузъи якум 

сохта мешаванд [47, с.87]. Аз ин назария равшан мегардад, ки бо 

пайвандаки «-у» сифатҳои таркибӣ ҳосил намешаванд. 

Забоншиноси маъруфи тоҷик Н. Маъсумӣ дар асараш зери унвони 

«Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик» «таркибан аз ҳам 

ҷудошаванда ва дар айни ҳол доимӣ будани компоненти (ҷузъи таркибии) 

ин ибораҳо»-ро қайд кардааст [82, с.154-155]. Инчунин ӯ таъкид кардааст, 

ки «хусусияти характерноки онҳо маҳз дар ҳамин аст, ки онҳо таркибан 

бо «-у» пайванд мешаванд. Ҳамин ки ба ҷойи «-у» пайвандаки «ва» оварда 

шуд, онҳо характери фразеологӣ ва хусусияти як андоза устувори худро 

гум карда, ба ҳиссаҳои чидаи муқаррарӣ мубаддал мешаванд. Аз ин ҷиҳат 

онҳоро «таркибҳои ҷуфти чида» номидан мувофиқтар мебошад» [82, 

с.154]. 

Профессори зиндаёд Ҳ. Маҷидов дар «Системаи фразеологии забони 

адабии муосири тоҷикӣ» чунин ибораҳоро таркибҳои фразеологии ҷуфт 

номида, таркиби луғавию сохторӣ ва семантикии онҳоро мавриди омӯзиш 

қарор додааст. Номбурда назарияњои мављударо оид ба ин мавзуъ омӯхта, 

ба чунин хулоса меояд: «Агар аз нигоҳи сохтор онҳо бо ибораҳо мувофиқ 

наоянд, пас, истилоҳи нисбатан созгор барои ин ифодаҳо истилоҳи 

«таркибҳои фразеологии ҷуфт»-ро ҳисобидан мумкин аст» [71, с.291].  

Донишмандони дигар, аз ќабили М. Муҳаммадиев, Ҳ. Талбакова, Ю. 

Нурмуҳаммадов дар китоби «Лексикаи забони адабии тоҷик» чунин 

таркибҳоро синонимҳои ҷуфт номида, аз ҳиссаҳои мустақили нутқ ба 

воситаи пайвандакҳои пайвасткунандаи пайиҳами ва, -у, -ю, -ву сохта 

шудани онҳоро қайд намуда, мисолҳои зеринро овардаанд: Бибиоиша … 

илтимос ва илтиҷои калононро баҳонаи хубе шумурда, аз роҳи ҳокимхона 

баргашт (Одина); Оммаи мардум ба ризо ва рағбати худ ҳеҷ гоҳ ба ӯ ёрӣ 

доданӣ набуданд (Айнӣ)… [201, с.45] 
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Ба назари мо низ таркибҳои ҷуфт бояд бо пайвандакњои -у (-ю, -ву) 

ташаккул ёбанд, зеро пайвандаки ва (ҳамчунин -у) ба чида омадани 

калимаҳо далолат мекунад.  

Маълум мегардад, ки сифатҳои таркибии ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ низ дар қолаби таркибҳои ҷуфт шакл мегиранд. Дар алоњидагї 

(берун аз ќолаби ибораи фразеологии тавсифї – У.М.) чунин таркибњоро 

метавон гоњо ба сифати таркибњои љуфти фразеологї унвон кард, зеро 

онњо дар њамин ќолабу сохтор аксаран ба як маънои ягона ишорат 

мекунанд. Тасдиќи ин назарияро дар мисолњои овози софу беғубор 

«садои форам, дилкаш», нақлҳои пучу бемағз «гапҳои нодаркорӣ ва 

беҳуда», забони тезу тунд «забони сахти њаќгў», таассуроти хушу нохуш 

«эҳсоси хубу ногувор» мушоњида намудан мумкин аст, ки мањз 

мављудияти таркибњои љуфт дар онњо боиси шаклгирии сохтор ва 

маъънои ибораи фразеологии тавсифї гардидааст:  

«Акои» маймунак як солҳо дар фестивали ҳавасмандони созу суруд 

ҷоизаву диплом гирифта буд ва ин қадршиносие, ки аъзоёни журӣ 

нисбати овози софу беғубори ӯ баҳои холисона раво дида буданд, ... [191, 

с.10]. Аммо баъзе тоифаҳо аз дарс дида, ба ҳамин хел нақлҳои пучу 

бемағз таваҷҷуҳ доранд [222, с.53]. Забони тезу тунди вай ба Ризо маъқул 

буд [226, с.196]. Тағоиам чойи дар даст доштаашро нӯшида, пиёларо ба 

додараш Алихон дода ва ба ӯ як нигоҳи тезу тунд карда давом намуд 

[166, с.318]. Вақти бозгашт дар тӯрбаҳои ҳар кадомашон чор-панҷ килогӣ 

намаки ош буду дар сарашон аз воқеаҳои рӯз таассуроти хушу нохуш 

[210, с.40]. 

Сифати феълӣ. Тавре ишора шуд, гоњо ҷузъи дуюми ибораҳои 

фразеологии тавсифиро, ки бо маънои маҷозӣ меоянд, сифатњои феълї 

ташкил медињанд. Наќши сифати феълӣ дар ин самт назаррас мебошад, 

зеро он ба мисли сифат бар эзоҳи исм омада, баъзан њамчун сифат 

маънидод мешавад.  
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Ибораҳои фразеологии тавсифӣ бо ҷузъи тобеи сифати феълӣ 

нисбат ба дигар қолабҳо камтар дар истифодаанд. Аксарияти сифатњои 

феълии таркиби ин ќабил фразеологизмњо дар ќолаби калимањои 

мураккаб шакл мегиранд. Ин навъи калимањои мураккаб, ки ҳамчун 

сифати феълӣ ташаккул ёфтаанд, бештар дар ибораҳои фразеологии 

тавсифии дуљузъа мушоҳида мешаванд. Чунончи, маҷлиси 

дилгиркунанда «маљлиси дуру дароз», дӯстии барҳамхӯрда «дӯстии 

анҷомёфта», шуҳрати аздастрафта «обрӯйи рехта», тамошои 

дилхушкунанда «тамошои хурсандибахш», навҳаи дилобкунанда «гиряи 

риққатовар» ва монанди инҳо: 

Ман қариб ду соат ин маҷлиси дилгиркунандаи мастонро тамошо 

карда истода бошам ҳам, дар миёни онҳо он касеро, ки ман дидан ва 

шинохтани ӯро мехостам, дида натавонистам [170, с.169]. Албатта, ӯ ин 

асоро ба сифати як ёдгорӣ аз он дӯстии барҳамхӯрда намегирифт, балки 

инро барои ҳамин аз дасти худ намепартофт, ки вай шоирӣ, ҳакимӣ ва 

файласуфии ӯро ба мардум эълон мекард [166, с.248]. Акнун ба ин ҷо 

омадааст, ки … шояд шуҳрати аздастрафтаи худро дубора ба даст 

дарорад [164, с.310]. ... ман аҳд кардам, ки дигар ба сайри Дарвешобод 

наравам, чунки дар он ҷо ягон тамошои дилхушкунанда набуд [166, 

с.119]. Сари мазоре, ки як дақиқа пештар бо навҳаҳои дилобкунандаи 

занон монанди як суруди маҳзунона ба дили кас андӯҳи форамеро илқо 

мекард, бо фарёди ваҳшиёнаи қуръонфурӯшон ба бозори калова бадал 

мешуд [166, с.233]. 

Дар мисолҳои зикршуда ҷузъи дуюми ибораҳои рехтаи тавсифї 

сифатҳои феълӣ буда, ба андешаи мо, онњо бар асоси фразеологизмҳо ба 

вуљуд омадаанд: дилгиркунанда аз воҳиди фразеологии дили касеро 

(чизеро) гирифтан, барҳамхӯрда – барҳам хӯрдан, аздастрафта – аз даст 

рафтан, дилхушкунанда – дили касеро хуш кардан, дилобкунанда – дили 

касеро об кардан. 
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Дар муќоиса бо сифатњои феълии мураккаб мо иборањои рехтаи 

тавсифиеро, ки ҷузъи тобеашон сифати феълии сохта бошад, хеле кам 

дучор шудем. Сифатҳои феълии сохта низ бештар ба сифати ҷузъи тобеи 

иборањои фразеологии тавсифї меоянд. Ба монанди одами пухтагӣ 

«одами кордон, ботаҷриба», азоби додагї «машаќќати паси сар шуда»:  

Аммо одами чашмаш пухтагия дар ин замона кӣ гӯш мекунад? [201, 

с.348] Дар гармхонаи ҳаммом арақ карда нишаста, азобҳои дидагиамро 

муфассалтар ба дӯстам нақл карда додам [182, с.35].  

Хулосаи боби II 

Ҳамин тариқ, аз мулоҳизаҳову бардоштҳои маводи боби дуюм 

бармеояд, ки дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ ҷузъи аввал бештар ба 

маънои луѓавї омада, вожаи дуюм маънои маҷозӣ мегирад. Ҷузъи  

дуюми фразеологизмҳои тавсифӣ аз исм, сифат ва сифати феълӣ таркиб 

ёфта, дар байни онҳо сифатҳои гуногун мавқеи намоён доранд. 

Маълум мегардад, ки фразеологизмҳои тавсифӣ аз лиҳози сохтор 

дар қолаби ибораҳои изофӣ омада, дорои вижагиҳои гуногун мебошанд. 

Аз баррасии хусусиятҳои сохтории ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

маълум гашт, ки онҳо танҳо дар қолаби ибораи изофӣ меоянд. 

Маҳсулнокии қолабҳои сохта шудани ибораҳои тавсифиро мо ба се 

гурӯҳ ҷудо намудем: қолабҳои сермаҳсул, қолабҳои каммаҳсул ва 

қолабҳои бемаҳсул. Муайян гардид, ки дар маҷмуъ, 15 қолаби ибораҳои 

изофӣ дар ташаккули фразеологизмҳои тавсифӣ мусоидат мекунанд. 

Ҷузъи якуми ибораҳои фразеологии тавсифиро бештар исмҳои 

моддӣ ва маънӣ ташкил медиҳанд. Ҷузъи дуюм маънои маҷозӣ дошта, бо 

исм, сифат ва сифати феълӣ ифода мешавад.  

Ҷузъи тобеи як қисм ибораҳои фразеологии тавсифиро дар муќоиса 

бо калимањои сода ва сохта калимаҳои мураккаб ташкил медиҳанд, ки бо 

роњњои гуногун сохта мешаванд. Ин калимаҳо ҷузъи асосиро аз ягон 

ҷиҳат шарҳу эзоҳ медиҳанд ва бештар аз воњидњои фразеологї ба вуљуд 
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омадаанд. Аз ин рў, онњоро калимањои фразеологии мураккаб 

номидаанд. Ҳамчун категорияи лексикиву грамматикӣ онҳо ба исм, 

сифат ва шакли ғайритасрифии феъл – сифатњои феълӣ далолат 

мекунанд.  

2. Љадвали гистограмма ва диаграммаи корбурди иборањои 

фразеологии тавсифї дар боби дуюми рисола  
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БОБИ III. ХУСУСИЯТҲОИ МАЪНОИИ ИБОРАҲОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ТАВСИФӢ 

Дар адабиёти илмӣ роҷеъ ба хусусиятњои алоњидаи маъноии 

воҳидҳои фразеологӣ баъзан аќидањо мављуд аст, ки онњоро метавон ба 

иборањои фразеологии тавсифї низ нисбат дод. Муҳаққиқон дар 

мундариљаи воњидњои фразеологї бештар мављудияти маънои маҷозиро 

таъкид намуда, њадду њудуди воњидњои фразеологиро низ ба он нисбат 

медињанд, ки ин аќида чандон сањењ нест. Зеро «таснифоти воҳидҳои 

фразеологӣ ба хусусият ва ҳаҷму ҳудуди аниқи захираи фразеологии 

забон алоқаманд аст. Бояд таъкид намуд, ки ҳаҷму ҳудуд ва гурӯҳҳои 

фразеологии забон ҳамеша тағйир меёбанд» [80, с.28]. 

Муќаррар шудааст, ки њангоми таснифоти маъноии дилхоњ навъи 

воњидњои фразеологї ифодаи маънои ягонаи онњо дар заминаи 

мављудияти маънои маљозї ба назар гирифта мешавад. Ин ҷанбаро ба 

назар гирифта, забоншинос Ҳ. Маҷидов воҳидҳои фразеологиро аз 

ҷиҳати ифодаи маънои ягона ва ифодаи маънои маљозї дар љузъњои 

таркибии онњо ба идиомаҳо, фраземаҳо ва фразеологизмҳои 

ғайриидиоматикӣ» [80, с.29] ҷудо намудааст. Албатта, мундариҷаи 

маъноии ҳама гуна воҳидҳои фразеологӣ, аз ҷумла ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ яксон нест, зеро гурӯҳҳои маъноии фразеологизмҳо 

бо тарзи ташаккули маънои маљозї дар онњо аз ҳамдигар тафовути 

љиддї доранд. 

3.1. Гурӯҳҳои маъноии ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

Чунонки маълум аст, дар забоншиносии муосир таҳқиқи амиқ ва 

пурраи назарияи фразеология ба академики рус В.В. Виноградов 

нисбат дорад. Донишманди мазкур баъд аз мутолиаи мақолаи академик 

А.А. Шахматов «Синтаксис русского языка» ба омӯзиши гурӯҳњои 

ибораҳои рехтаву устувори забони русӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, дар асоси 

маводи осори бадеии намояндагони адабиёти рус андешаҳои ҷолибро баён 
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кардааст. Масалан, ў аз нигоҳи маъно воҳидҳои фразеологиро ба се гурӯҳ 

ҷудо намудааст: фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания [20, с.9-10]. Метавон гуфт, ки омӯзиши 

њамаљонибаи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ маҳз баъд аз 

мақолаҳои академик В.В. Виноградов шуруъ гардидааст.  

Таснифоти маъноии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ 

таҳқиқоти нисбатан анҷомёфта маҳсуб мешавад. Вобаста ба ин масъала 

олимони зиёди хориҷиву ватанӣ ақида баён намуда, ибораҳои рехтаро ба 

идиома, фразема ва ифодаҳои ғайриидиоматикӣ ҷудо кардаанд [19, с.159; 

44; 50]. 

Н. Маъсумӣ дар «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик» 

ибораҳои фразеологии повести «Марги судхӯр»-и С. Айниро мувофиқи 

сохторашон (ибораҳои чида ва изофӣ) аз нигоҳи мазмун ба дақиқ ва 

мавзуи номаълум ҷудо кардааст [81, с.175-193]. Аз гурӯҳҳои маъноии 

фразеологизмҳо танҳо идиома ва таъбирҳои фразеологиро ёдовар 

мешавад: «Идиома ва таъбирҳои фразеологӣ аз ҷиҳати маъно монанди 

гурӯҳҳои луғавӣ ба соҳаҳои гуногуни зиндагӣ дахлдор буда, хусусият, 

рӯҳия, характер, идея ва амалиёти одамонро ифода мекунанд. Онҳо аз 

ҷиҳати сохтор ва таркиб гуногунанд. Нависанда ҳини тасвири воқеа ва 

гуфтугӯйи қаҳрамонҳо шаклҳоро ба таври ифодаи ягона ё шаклҳои 

синонимӣ ба сифати ҳиссаҳои таркибии сухан кор фармуда, дар гуфтор 

оҳангу обутоби махсуси гуфтугӯйӣ, ҷоннокӣ, ҷиддият, ҳазломез ва ҳаҷвӣ 

пайдо мекунонад» [81, с.176].  

Забоншинос С. Хушенова дар монографияаш бо номи «Воҳидҳои 

фразеологии изофии забони тоҷикӣ» ба хусусиятҳои лексикиву 

грамматикӣ, сохторӣ ва маъноии воҳидҳои фразеологии изофии забони 

тоҷикӣ таваҷҷуҳ намуда, бар мабнои маводи «Фарҳанги ибораҳои 

рехта»-и М. Фозилов ва баъзе асарҳои дигар масъалаҳои ба он 

алоқамандро таҳқиқ кардааст [143]. Муҳаққиқ аз рӯйи ифодаи маъно 
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воҳидҳои фразеологии изофиро ба фразеологизмҳои идиоматикӣ ва 

ғайриидиоматикӣ тасниф намудааст [143, с.111-153].  

Ҳарчанд дар бобати номи гурӯҳҳои маъноии фразеологизмҳо 

муҳаққиқон андешаҳои гуногун ба чашм мерасанд, аммо моҳияти 

масъала њамоно ягона боќї мемонад. Дар китоби «Забони адабии 

ҳозираи тоҷик» гурӯҳҳои маъноии воҳидҳои фразеологӣ чунин 

номгузорӣ шудаанд: ибораҳои рехтаи фразеологӣ (идиомаҳо), ифодаҳои 

фразеологӣ ва ибораҳои тасвирии фразеологӣ [47, с.65-66]. Ҳарчанд номи 

гурӯҳҳо тафовут дорад, аммо моҳиятан бо идиомаҳо, фраземаҳо ва 

фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ тавъаманд. 

Муаллифи китоби «Асосҳои фразеологияи забони форсӣ», 

донишманди варзида Ю.А. Рубинчик ба масъалаи таснифоти маъноии 

воҳидҳои фразеологӣ таваҷҷуҳ намуда, онҳоро ба фразеологизмҳои 

маҷозӣ, фразеологизмҳои қисман маънои маҷозӣ ва фразеологизмҳои 

одӣ ҷудо кардааст монанданд [109, с.51-67]. Ин таснифот низ аз рӯйи 

мазмун ба идиома, фразема ва фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ 

ќаробат дорад.  

Професор Ҳ. Маҷидов таснифоти семантикии воҳидҳои фразеологии 

забони тоҷикиро масъалаи «пурра ҳалнашуда» дониста, онҳоро ба се 

гурӯҳ: идиома, фразема ва фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ ҷудо 

мекунад. Зикр мегардад, ки воҳидҳои фразеологии ин се гурӯҳ 

метавонанд бо калимањо ҳаммаъно шаванд, ба шарте аз нигоҳи ифодаи 

маъно бо калима ҳамоҳанг бошанд. Масалан, идиомаҳо аз рӯйи маъно 

ибораҳои рехтаи махсуси забонро ташкил медиҳанд, ки бо мазмуни тому 

пуробуранг ва сохтори устувор ба калимањо наздиканд [80, с.34]. 

 Фраземаҳо ба мисли идиомаҳо мундариҷаи том ва сохтору таркиби 

доимӣ дошта, пуробуранг ва образноканд, аммо дар ташаккули маънои 

ягона ва сохтори онҳо тафовуте дида мешавад, ки танҳо ба ҳамин гурӯҳ 

хос аст. Агар маънои бутуни ифодаи идиоматикӣ дар натиҷаи 
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тағйирёбии куллии маънои ҷузъҳои таркибӣ ба вуҷуд ояд, мундариҷаи 

яклухти фразема дар натиҷаи маҳдудшавӣ, тағйирёбӣ, вобастагии маъно 

ё доираи истеъмоли  ҷузъҳои таркибии он сурат мегирад.  

Фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ бошанд, ифодаҳои устуворе 

мебошанд, ки маънои яклухти онҳо дар асоси маъноҳои луғавии 

калимаҳои таркибашон ба вуҷуд меоянд [80, с.28].  

Муњаќќиќи љавон Ҳ. Дӯстов дар монографияи худ «Воҳидҳои 

фразеологии ташбеҳӣ дар забони адабии муосири тоҷик» перомуни 

таснифоти маъноии воњидњои ташбеҳии фразеологӣ њамчун як навъи 

воњидњои фразеологии забони тољикї чунин менигорад: «Гурӯҳбандии 

маъноии воњидњои фразеологии ташбењї дар асоси ифодаи маънои 

маҷозии онҳо сурат мегирад. Дараҷаи гуногуни ифодаи маънои маҷозӣ 

дар ташбењоти фразеологї боиси он мегардад, ки онҳо ба идиомаҳои 

ташбеҳӣ ва фраземаҳои ташбеҳӣ тақсим карда шаванд. Ҳар яке аз ин 

гурӯҳҳо аз рӯйи дараҷаи ифодаи маънои маҷозиашон аз ҳам ба куллӣ 

фарқ мекунанд» [41, с.143-144]. 

Мавсуф дар мавриди таснифоти маъноии воњидњои фразеологии 

муболиѓавї чунин ќайд менамояд: «... гурӯҳҳои маъноии воҳидҳои 

фразеологии муболиғавиро идиома ва фраземаҳо ташкил медиҳанд. 

Аниқтараш, воҳидҳои фразеологии муболиғавӣ дар қолаби идиома ва 

фраземаҳо бештар вохӯрда, ифодаҳои ғайриидиоматикии муболиғавӣ ба 

назар намерасанд. Чунин ҳолат, ба андешаи мо, дар заминаи ифодаи 

маънои образноки воҳидҳои фразеологӣ сурат мегирад» [43, с.17].  

Тавре зикр намудем, ибораҳои фразеологии тавсифӣ як навъи 

серистеъмоли ифодаҳои рехтаи забони тоҷикиро ташкил медиҳанд. Бояд 

тазаккур дод, ки чунин унвон гирифтани онҳо дар сохтор ва мундариҷаи 

маъноии онњо ҷой доштани тавсиф њамчун воситаи тасвири бадеї 

мебошад. Ин навъи воҳидҳои фразеологӣ, асосан, дар мавридҳое 

истифода мешаванд, ки «нависанда барои тасвири ягон воқеа, касе ё чизе 
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гоҳо сифатеро меорад, ки аломати асосии он воқеа ё предметро 

мушаххас инъикос медиҳад [49, с.68]. Маҳз ҳамин сифати ашё ё ҳодисаи 

алоҳида, ки услубан зебо баён мешавад, сабаби ба вуљуд омадани 

фразеологизмҳои тавсифӣ мегардад. Чунончи нафаси хунук «сухани 

ноҷо», оҳи бадард «бо ҳасрат», дарси ибрат «амали шоиста», характери 

оҳанин «пуртоқат, боирода», дӯсти ҷонӣ «дӯсти ҳақиқӣ», фоидаи калон 

«даромади зиёд» ва ғайра:  

– Э нафаси хунукат дар гӯр-е! [197, с.27]. ...орзӯи ношикастаашон – аз 

дили ҳар ду гузашт, ки оҳи бадард кашидаанд, беихтиёр хандиданд, зеро 

чун осмон болои сарашон рӯшан буд, ки чаро оҳ кашидаанд [176, с.20]. 

Меҳнатдӯстӣ ва ғайрати ин пири кор барои ҷавонон дарси ибрат аст [198, 

с.182]. Бозори Шоҳон характери оҳанин дошт [176, с.229]. Касе аз фурӯши 

ревоҷ, рова ва пиёзи анзур фоидаи калон гирифтааст, ҳама ба ҳамин кор 

часпидаанд... [191, с.49].  

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ низ ба монанди дигар воҳидҳои 

фразеологӣ ба гурӯҳҳои маъноӣ ҷудо мешаванд. Мулоҳизаҳо нишон 

медиҳанд, ки тавсифҳои фразеологӣ ба навъҳои идиома ва фраземаҳо 

ҷудо мешаванд, ки миёни онҳо идиомаҳои тавсифӣ бо вижагиҳои худ 

фарқ мекунанд.   

3.1.1. Идиомаҳои тавсифӣ 

Идиомаҳои тавсифӣ ба мисли дигар идиомаҳои фразеологӣ маънои 

устувор дошта, таркибашон одатан рехта ва устувор аст. Ба ақидаи 

профессор Ҳ. Маҷидов, «ду ва зиёда калимаҳои таркиби ифодаи 

идиоматикӣ як маънои бутун ва ба ҳиссаҳо ҷудонашавандаро 

мефаҳмонанд» [80, с.30]. Ба таври дигар, идиомаҳои тавсифӣ ҳамон 

идиомаҳои фразеологӣ буда, танҳо бо он фарқ мекунанд, ки дар 

идиомаҳои тавсифӣ сифати шайъ ба таври маҷозӣ мафҳуми онро ифода 

мекунад. Масалан, инро метавон дар мисолњои навъи тухми анқо 

«нодир», дасти сабук «касе, ки корро фавран ва осонӣ ҳал мекунад», 
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калони калон ба маънои «сардор ё сарвар», косаи давр «гардиши айём» 

ва моли касмахару касмаёб «дастмояи ночизи дӯкондор» мушоҳида 

намуд: 

Мутахассисони маълумоти олидори соҳаҳои дигар тухми анқост дар 

он тарафҳо [190, с.42]. Натарс, Саид, дасти профессор сабук [207, с.16]. 

Пагоҳ калони калон ба мактаб меомадааст [216, с.83]. Косаи давр-дия, 

давраш расидааст, бигузор дилашро холӣ кунад, шасташ нагардад... [190, 

с.183]. – Дӯконам танг аст, мол ва сармояам кам, ба болои ин бештарин 

молҳои ман «касмахару касмаёб», бинобар ин савдо ҳам кам мешавад ва 

дар ин аҳвол аберааш ба зудӣ калон намешавад ва ба воя намерасад 

[169, с.20]. – Ин китоб, – гӯён «Ҳошия»-и Мулло Абдулғаффорро ба ман 

нишон дода давом кард, – як чизи камёб аст, «касмахару касмаёб» аст 

[166, с.195]. 

Дар забоншиносии тоҷик бори нахуст оид ба воҳидҳои идоматикӣ  

адабиётшиноси маъруф Абдулғанӣ Мирзоев қайдҳои ҷолиб намудааст. 

Номбурда ҳангоми таҳқиқи забон ва услуби осори Сайидои Насафӣ ба 

чунин хулоса меояд, ки барҷастатарин хусусияти забони шоир корбурди 

идиомаҳои тоҷикӣ мебошад [86, с.112].  

Идиомаҳо устувор ва дорои маънои маҷозӣ буда, дар таснифоти 

маъноии воњидњои фразеологии забони тоҷикӣ мавқеи хоса доранд, зеро 

онњо бахши калони захираи фразеологии забони тоҷикиро ташкил 

медиҳанд. Онњоро дар њама ќабатњои услубии забон дучор омадан 

мумкин аст, ки маънои барои њамагон фањморо ифода мекунанд. Аз 

ҷумла, гурги борондида ба маънои «шахси ботаҷриба», дарди сар «ғаму 

ташвиши зиёд», гули сари сабад «шахси азизу муътабар», боми ҷаҳон  

«Бадахшон» ва монанди инњо:  

Иноқ, ки гурги борондида ва асабҳояш осуда буд, аз ин сухани 

Замонбек чандон хафа нашуд [183, с.480]. Як бечораи ба домат афтодаро 

ҳам дарди сар кун! [166, с.156] …гули сари сабади ин зиёфат 
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Қориишкамба ва ноиби дар деҳаи Галаосиё бошандаи қозикалон 

Мирзохӯҷаи ишкамбанда буданд [169, с.125]. Аз канори деҳа дарёи 

машҳури Панҷ бо шӯру валвала ҷорист ва қад-қади он роҳи мумфарш 

печутоб хӯрда, то маркази Боми Ҷаҳон – шаҳри Хоруғ тӯл кашидааст 

[160, с.54]. 

Як нукта шоистаи зикр аст, ки идиомаи тавсифии гурги борондида 

дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ яке аз ибораҳои рехтаи серистеъмол 

ба шумор меравад. Ибораи мазкур дар осори адибони классик низ зиёд 

истифода шудааст. Масалан, муҳаққиқ Ш. Шарифов ибораи гурги 

борондида-ро дар ҳошияи як байти Камоли Хуҷандӣ: «Маро аз гиряи 

беҳад матарсонед, эй ёрон, Ки гурге инчунин борон фаровон ёд меорад» 

таҳқиқ намуда, дар фарҳангномаҳои дигар гунаҳои дигари ин ибораро 

зикр кардааст [154]. 

Мувофиқи андешаи профессор Ҳ. Маҷидов, «идиома (аз калимаи 

юнонии «idioma» гирифта шуда, маънояш «ифодаи махсус» мебошад) ё 

худ ифодаҳои идиоматикӣ чунин воҳидҳои фразеологии махсуси забонро 

ташкил медиҳанд, ки бо мазмуни яклухту пуробуранг ва сохти устувор 

доранд» [80, с.29]. Мавсуф нақши маънои маҷозиро дар устувории 

идиомаҳо таъкид намуда, зикр менамояд, ки онҳо ба забонҳои дигар 

айнан тарҷума намешаванд ва ин яке аз нишонаҳои муҳимми онҳост: 

«...ифодаҳои идиоматикии пуробурангу пурҷилои тоҷикӣ айнан тарҷума 

намешаванд. Дар мавриди тарҷумаи ифодаҳо мутарҷим бояд ифодаҳои 

ҳамвазну ҳаммаъно ё муодилҳоро пайдо кунад» [80, с.32]. 

Муњаќќиќи воњидњои фразеологї М. Фозилов дар мавриди 

идиомаҳо чунин аќида дорад: «Ғайр аз ин, як гурӯҳ воҳидҳои 

фразеологии забонамон бо хосиятҳои махсуси идиоматикиашон фарқ 

карда меистанд. Ифодаи маънои яклухти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда аз 

хусусиятҳои муҳимми воҳиди фразеологӣ аст» [137, с.12-13].  
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Донишманди забоншинос М. Саломов зимни таҳқиқи масоили 

воҳидҳои фразеологӣ дар ғазалиёти шуарои садаҳои XI-XIV роҷеъ ба 

сохтори ибораҳои идиоматикӣ чунин ишора мекунад: «... ҳадафи ин 

сохтори грамматикӣ ифодаи маънои ягонаи калима мебошад. Яъне ҳар 

як воҳиди фразеологӣ аз рӯйи ифодаи маъноӣ ба ифодаи маъноии як 

калима баробар аст. Бояд зикр кард, ки ин маъно аз муносибатҳои 

семантикии калимаҳое ҳосил мегардад, ки дар сохтори таркиби ҳар як 

воҳиди фразеологӣ нақш гузоштаанд [113, с.160]. 

Таҳқиқоти забоншинос Г. Зоғакова дар ин ҷода боиси эътироф аст, 

зеро номбурда идиомаҳоро дар забони адабии ҳозираи тоҷик (дар асоси 

осори насри С. Айнӣ) таҳқиқ карда, ба масъалаҳои назарии идиомаҳо, 

мавқеи образҳо, истифодаи санъатҳои бадеӣ, маънои аслӣ ва образнок, 

мундариҷаи маъноӣ ва гурӯҳҳои семантикии ифодаҳои идиоматикӣ, 

маънои мафҳумӣ таваҷҷуҳ кардааст [51, с.161-163]. Ӯ бар он назар аст, ки 

«Воҳидҳои идиоматикӣ қисмати аз ҳама муҷазу пуробуранг ва муассири 

воҳидҳои фразеологиро ташкил дода, доштани нишонаҳои асосӣ аз 

дигар гурӯҳҳои воҳидҳои фразеологӣ куллан фарқ мекунанд. Яке аз 

паҳлӯҳои дигари воҳидҳои идиоматикиро мундариҷаи семантикии онҳо 

ташкил медиҳад [51, с.161]. 

Муҳаққиқ Ҳ. Дӯстов зимни баррасии идиомаҳои муболиғавӣ зикр 

мекунад, ки «яке аз унсурҳои муҳимтарини мундариҷаи идиомаҳои 

муболиғавӣ ифодаи образ мебошад. Образ дар таркиби воҳидҳои 

идиоматикии муболиғавӣ ифодаи аломату хусусияти барҷастаи ашё ва 

воқеаву ҳодиса мебошад, ки он дар шакли маънои махсус ифода меёбад» 

[43, с.18]. 

Забоншинос А. Лилова дар мавриди истифода ва тарҷумаи идиомаҳо 

менависад: «Идиомаҳо руҳи забонанд ва онҳоро бетағйир ба шоири 

(нависандаи – У.М.) тарҷумон расонидан лозим аст. Бигзор аз чор се 

ҳиссаи ин сарват равад, санъати истифодаи онҳо аз шоир (нависанда) 
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вобаста аст, аммо ба фурӯгузор кардани ин воҳидҳо мутарҷим ҳуқуқ 

надорад» [63, с.164]. 

Муҳаққиқони дигаре, ки доир ба масъалаҳои омӯзиши воҳидҳои 

фразеологӣ таҳқиқоти арзишманд анҷом додаанд, зимни таҳлили 

масоили идиомаҳо қайдҳои ҷолиб намудаанд [87; 113; 22]. Баъдтар 

забоншиносони риштаи забоншиносии муқоисавӣ дар таҳқиқоташон 

собит сохтаанд, ки тарҷумаи таҳтуллaфзии идиомаҳо вазифаи мушкил 

аст ва тарҷумаи хуб аз маҳорати тарҷумон вобаста аст [13, с.85]. 

Метавон хулоса намуд, ки таҳқиқи хусусиятҳои идиомаҳо аз ҷониби 

олимони ватаниву хориҷӣ ба таври густурда сурат гирифтааст. Аз ҷумла, 

забоншиносони хориҷӣ В.В. Виноградов, Ю. А. Рубинчик, Баранов, А В. 

А. Архангелский, А. В. Кунин, Ю. Ю Аввалиани, аз олимони тоҷик: Н. 

Маъсумӣ, Р. Эгамбердиев, Р. Ғаффоров, Б. Камолиддинов, С. В. 

Хушенова, Ҳ. Маҷидов ҳангоми омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни воњидњои 

фразеологї ба вижагиҳои идиомаҳо низ диққати хоса зоҳир намудаанд. 

Минбаъд шогирдони мактабҳои илмии онҳо М. Саломов, Ҳ. Дӯстов, Г. 

Зоғакова, Н. Гадоев, М. Мирзоева дар пайравӣ доир ба 

фразеологизмҳои забони тоҷикӣ таҳқиқоти судманд анҷом додаанд. 

Онҳо дар асару мақолаҳои худ роҷеъ ба масъалаҳои фразеологияи 

забони тоҷикӣ ва идомаҳо таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд.  

Ҳамин тавр, дар баробари навъҳои дигари воҳидҳои фразеологӣ 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ низ ба қабатҳои маъноӣ тасниф 

мешаванд, ки миёни онњо мавќеи идиомањо уствор аст. Яке аз 

хусусиятҳои барҷастаи идиомаҳои тавсифӣ дар он аст, ки онҳо дар 

шакли ибораҳои идиоматикӣ дараҷаи олии абстраксияи фразеологиро 

гузаштаанд. Образнокии ифодаҳои идиоматикии тоҷикӣ аксаран дар 

заминаи маҷоз сурат мегирад. Масалан, дар тавсифҳои идиоматикии 

зерин ҳамин муносибати зинавии образ ва нишонаи олии абстраксияи 

фразеологиро мушоҳида кардан мумкин аст: барги сабз «туҳфаи ночиз», 
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савдои умр «дарси ҳаёт, нозукиҳои зиндагӣ», салмаи сақат «ҳар чизи 

барзиёд, нодаркор»:  

Дар Бухоро магар моро фаромӯш кардед, ки барги сабз гӯён ягон 

савғоӣ наовардед, ин дафъа агар Бухоро равед, моро аз ёд набароред 

[164, с.95]. Лекин минбаъд ҳушёр шавад. Ҳа, эҳтиёт шавад, ин савдои умр 

аст [201, с.259]. Маслиҳати ба Заррина додаам ба сари худам салмаи 

сақат шуд [201, с.452].  

Идиомаи тавсифии салмаи сақат-ро забоншинос Г. Зоғакова ба 

қатори «воҳидҳои идиоматикие, ки хуруҷи онҳоро ба мушкилӣ маънидод 

кардан мумкин аст» [51, с.163] ворид намудааст. Н. Маъсумӣ дар 

мавриди ин ибора шарҳи устод Айниро оварда, чунин менависад: «Қорӣ 

Ишкамба бо тамоми хислат, кирдор ва амалиёти худ дар ҷамъият як 

махлуқи зиёдатӣ буд. Ин маъниро Садриддин Айнӣ бо ибораи салмаи 

сақат ифода карда, чунин шарҳ медиҳад: «Салма – чизи барзиёд. Салмаи 

сақат – чизи афгандании барзиёд, ки одам вайро бардошта гашта 

бошад» [81, с.190]. 

Нишонаи дигаре, ки ба идиомаҳои тавсифӣ хос аст, ифодаи комили 

маънои маҷозӣ дар ҷузъҳои таркибии он аст. Дар воҳидҳои фразеологии 

тавсифии идиоматикӣ низ ба монанди дигар идиомаҳо ҷузъҳои таркибии 

ифода пурра бо маънои маҷозӣ истифода мешаванд. Дар чунин 

ибораҳои рехта, ки дар қолаби ибораҳои исмии изофӣ созмон меёбанд, 

имкони бештари инъикоси маънои маҷозӣ ҷой дорад. Ба ибораи дигар, 

дар ин гуна ибораҳои рехтаи тавсифӣ ҳама ҷузъҳои таркибии ифода ба 

маънои маҷозӣ омада, дар маҷмуъ, маънои ягонаи воҳиди фразеологиро 

таъмин менамоянд.  

Онҳо ҳамчун воҳиди рехта дар ифодаи ин ё он маънову мафҳуми 

равшан истифода бурда мешаванд. Шумораи чунин фразеологизмҳо дар 

таркиби фразеологии забони тоҷикӣ зиёд буда, онњо ҷиҳати ифодаи 

мафҳумҳои муайян мавриди истифода қарор мегиранд. Ба мисли 
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ибораҳои фразеологии тавсифии нури дида «фарзанди азиз», лахти ҷигар 

«фарзанд», тиллои сафед  «пахта», сайқали рӯйи замин  «Самарқанд» ва 

монанди инҳо:  

– Ҳа, нури дида, бобои Муллоро як зиёрат кунам, гуфтам, – ба кат 

наздик шуда, ба овози баланд маънидорона гуфт Мирзошариф [223, 

с.39]. Магар фарзанд, лахти ҷигара фаромӯш карда мешавад? [223, с.27]. 

Ман мегӯям, ки, – овози раис акаи Кулӯларо ба худ овард, – агар маро 

ҳурмат кунед, обрӯйи колхозро хоҳед, мисли Кулӯла Ниёзович хурду 

калонро ба ҳашари чидани «тиллои сафед» бароред [223, с.135]. Доду 

бедод, сайқали рӯйи замин, шаҳри Самарқанд, ба дасти урус гузашт [192, 

с.43].  

Бояд таъкид намуд, ки аксари муҳаққиқон бар он андешаанд, ки дар 

воҳидҳои фразеологии идиоматикӣ хусусияти устувории таркибҳо ва 

дорои маънои маҷозӣ будани вожаҳои таркибӣ бештар ба назар 

мерасанд [71, с.52; 113, с.161-162]. 

Мусаллам аст, ки маънои маҷозӣ дар ташаккули идиомаҳо саҳми 

калон дорад. Дар онњо ҷузъҳои таркибии воҳиди фразеологӣ аз маънои 

асосии луғавии худ дур шуда, пурра бо маънои маҷозӣ корбаст 

мешаванд. Ба назари мо, маҳз ҳамин маънои маҷозӣ ва инъикоси пурраи 

он дар калимаҳои таркибии фразеологизм устувории онро ҳамчун 

воҳиди рехта таъмин менамояд. Масалан, дар идиомањои тавсифии 

банди ҷигар ба маънои «азиз», марги сафед «героин», гурги хонадон 

«шахси бегонае, ки аз сирри хона бохабар аст», тухми анқо «нодид, 

камёб», Ҳотами даврон «шахси саховатманд»:  

Ва фаҳмид, ки писараш кайҳо бо «марги сафед» ошно шуда будааст 

[197, с.38]. Фарухшоҳ боз нидо намуд: - Бо мо бошад, банди ҷигар [197, 

с.36]. Ман дар ин ҷо на меҳмон, балки як аъзои оилаи мутаввалӣ барин 

шуда мондам… агар кӯтоҳ карда гӯям, ман дар он ҷо гурги хонадон шуда 

будам… [166, с.317]. Хайр, ихтиёраш, тухми зоотехник анқо 
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нашудааст,… [208, с.115]. Дар ин вақт деҳқонони фақир ба ёдаш омада 

онҳоро, ки ба судхӯрон дар ҳар сад танга ҳар моҳе то даҳ танга фоида 

медодаанд, «Ҳотами даврон» мешумурд [169, с.107].  

Идиомаҳои тавсифӣ дар ифодаи мафҳумҳои муайян ба тариқи 

сифатчинӣ дар қолаби ибораҳои изофӣ истифода мешаванд. Ҷузъҳои 

асосӣ ва дуюми онҳо бештар аз исму сифат таркиб ёфта, сохтори яклухти 

чунин ифодаҳои рехтаро шакл медињанд. Чунончи, чӯҷаи парӣ «хеле 

зебо», мусичаи бегуноҳ «беайб, бечора», сари қоқ «танҳо», қути лоямут 

«хӯроки басанда»:  

Гуфтанд, ки арӯс мисли чӯҷаи парӣ хушрӯ аст [223, с.26]. Ҳама чун 

мусичаи бегуноҳ каракӣ андохтанд [199, с.169]. Як сари қоқаш монд [199, 

с.71]. Дар соли саввуми ҷанг – соли 1916 меҳнаткашон ва фақирон чунон 

хонавайрон шуданд, ки барои қути лоямуташон нони хушк намеёфтанд 

[169, с.145].  

Вазифаи идиомаҳои тавсифӣ мисли дигар воҳидҳои фразеологӣ 

ишора ба маънову мафҳуми муайян аст. Ҳарчанд ҷузъҳои таркибии он ба 

маънои маҷозӣ истифода шуда бошанд њам, вале асоси тавсиф – муайян 

намудани ин ё он аломати барљастаи ашё аст. Яъне мундариҷаи маънои 

ин қабил фразеологизмҳо дар заминаи тавсиф, сифати ашё ё ҳодисаи 

муайян сурат мегирад ва ба ҷузъ маънои мафҳумӣ онњо боз тобишҳои 

баҳодиҳӣ, эҳсосотӣ ва ифоданокиро ифода мекунанд. Масалан, дар 

ибораҳои идиоматикии тавсифӣ тобишҳои дигари маъноиро низ 

мушоҳида кардан мумкин аст: моҳи беайб «шахси бенуқсу камбудӣ», 

аҷузаи сафед «маводи мухаддир», дили сафед «дили бекина», рӯйи сурх 

«муваффақ будан»:   

Чун ду-се раҳ аз дуру наздик хостгорҳо омаданду ноумед 

баргаштанд, Ороста садо андохт, ки агар моҳи беайб мебуд, домани 

якеро не, якеро мегирифту мерафт [179, с.69]. «Аҷузаи сафед» дар ботини 
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Шерзод ҷо шуда буд [197, с.38]. Бо дили сафеду рӯйи сурх омадӣ, хуш 

омадӣ! [179, с.24].  

Профессор Ҳ. Маҷидов роҷеъ ба мављудияти дигар унсурҳои маъної 

дар мундариљаи идиомаҳо чунин меорад: «Воҳидҳои идиоматикӣ аз 

воситаҳои муҳимтарини ифодакунандаи тафаккури бадеӣ дар забон 

мебошанд. Онҳо баробари ифодаи ҳолати муайян боз унсурҳои эҳсосӣ, 

баҳодиҳӣ, обуранги бадеӣ ва ҳолатҳои дигарро низ мунъакис мекунанд» 

[80, с.10]. 

Идиомаҳои тавсифӣ бар замми ифодаи маънои мафҳумӣ боз 

тобишњои эҳсосоту ҳаяҷони гуногунро ифода мекунанд. Онҳо сифати 

ашёву чигунагии ҳодисаро баён менамоянд. Маънои эҳсосотӣ дар 

мундариҷаи идиомаҳои тавсифӣ мавқеи намоён дошта, тавассути ин гуна 

ибораҳои рехта қабатҳои мухталифи эҳсосот ва ҳаяҷони гӯянда ифода 

меёбанд. Агар дар ҷое эҳсосоти мусбат бо маънои эҳсосотӣ сурат гирад, 

дар ҷои дигар эҳсосоти манфӣ маҳаки асосии маънои идиомаро ташкил 

додааст. Масалан, дар тавсифҳои фразеологии зерин эҳсосоти мусбати 

гӯянда боиси зоњиршавии маънои эҳсосотӣ дар мундариљаи онњо 

гаштааст:  

… дар ҳақиқат, он бахти сафеди ман буд, ки пешаш кушода менамуд 

[166, с.417]. Дар қабати пиёз ҷо-ҷо райҳон ва ҳино гул мекард, ки ҳам 

зебу зинати ҳавлӣ, ҳам аз ҳамаи он манзара чашми одам нур мегирифт 

[211, с.136]. …толеи некро тамошо кун, ки роҳ, роҳи Каттақӯрғон ва 

Кармина будааст [182, с.44-45]. 

Дар гурўњи дигари иборањои фразеологии тавсифї ифодаи эҳсосоти 

манфӣ ба мушоҳида мерасад: гурги дупо «қаллоб, дузд», чашми каҷ 

«нияти вайрон», бахти сиёҳ «бадбахтӣ», саги дайду «шахси дар ба дар»: 

Дар ин миён гург ҳам набуд, маълум аст, ки инҳоро гургони дупо 

рабудаанд [164, с.84]. Вай ба Соҳиб гила кард, ки агар ӯ ҷӯраи ҷониаш 

бошад, пас, чаро бо маъшуқаи ӯ Рухсора бо чашми каҷ нигарист, ҳатто 
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аз банди дасташ дошт [192, с.13]. Сабаби ҳақиқии андӯҳу алам ва гиряю 

ғами ман бахти сиёҳи ман аст, ки маро ба ҳамин дараҷа бебок ва беибо 

кардааст [166, с.422]. – Эй саги дайду, ба хубӣ баромада дафъ мешавӣ ё 

не?! [219, с.127]. 

Гурӯҳе аз идиомаҳои тавсифӣ аз маънои аслии ибораҳои изофӣ, ки 

ин ё он ҳодисаву ашёро тавсиф мекунанд, ба вуљуд омада, давра ба давра 

маънои маҷозӣ мегиранд. Яъне чунин идиомаҳои тавсифиро ҳам дар 

шакли аслӣ ва ҳам маҷозӣ маънидод кардан мумкин аст. Чунончи, бори 

зиёдатӣ «шахс ё чизи нодаркор», сутуни хона «шахсе, ки дар оила мавқеи 

асосӣ дорад», мурғи посӯхта «шахси беқарор, ноором» ва монанди инњо. 

Ибораи бори зиёдатӣ бо мурури замон аз маънои аслиаш дур шуда, ба 

ибораи рехтаю устувори тавсифї бо маънои «шахс ё чизи нодаркор» 

табдил ёфтааст:  

Не, Азимаро нафрин кард, охир, баъди дар ҷанг бенишон гаштани 

шавҳараш худаш писарашро бурда ба хонаи бачагон супорида, аз «бори 

зиёдатӣ» халос шуда буд [222, с.30].  

Идиомаи тавсифии сутуни хона низ дорои маънои аслӣ ва маҷозӣ 

мебошад. Маънои аслии он сутуне мебошад, ки боми хонаро аз афтидан 

нигоҳ медорад. Ибораи мазкур бо маънои маҷозӣ муҷазу ҷаззоб ифода 

ёфта, маънои «пуштибон, ҳомӣ»-ро ифода мекунад. Масалан:  

Бо вуҷуди ин шукрона мекарданд, шукронаи тану ҷони Шерзод, ки ӯ 

сутуни хона мегардад [197, с.27].  

Маънои луғавии ибораи фразеологии мурғи посӯхта «мурғе, ки 

пояш сӯхтааст» мебошад, аммо бо маънои маҷозї омада, маънои «шахси 

ранҷдида, ранҷкашида»-ро ифода кардааст:  

Мурғи посӯхта барин саҳро ба саҳро, кӯча ба кӯча медавӣ [197, с.29]. 

Аз таҳлили идиомаҳои тавсифӣ маълум мегардад, ки онҳо бо як 

қатор нишонаҳо аз дигар идиомаҳои фразеологӣ тафовут дошта, дар 

захираи фразеологии забони тоҷикӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Ҳарчанд дар 
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атрофи ин навъи идиомаҳо дар забоншиносии тоҷик таҳқиқоти судманд 

ва мукаммал сурат нагирифтааст, вале баъзе қайдҳо роҷеъ ба чигунагии 

забонии идиомаҳо ба назар мерасанд. Маънои маҷозӣ дар ташаккули 

идиомаҳои тавсифӣ нақши асосӣ дорад ва он ба василаи унсурҳои 

таркибии ифодаи рехта инъикос меёбад. Ҳамчунин маълум гардид, ки 

мундариҷаи маъноии идиомаҳои тавсифӣ ҷиҳати тавсифи ашё ё ҳодисаи 

муайян шакл гирифта, аз тобишҳои маъноӣ бой аст ва иловатан 

маъноҳои мафҳумӣ, эҳсосотӣ ва баҳодиҳиро ифода мекунад.  

3.1.2. Фраземаҳои тавсифӣ 

Гурўњи дигари маъноии иборањои фразеологии тавсифиро 

фраземањои тавсифї ташкил медињанд, ки бо баъзе нишонањо аз дигар 

ќабатњои маъної фарќият доранд. Дар мавриди чунин навъи маъноии 

воњидњои фразеологї низ ќайдњои љолиб аз љониби олимони забоншинос 

пешнињод шудаанд. Дар таълифоти профессор Ҳ. Маҷидов як навъ 

ҷамъбасти назарияҳои олимони соҳа ба назар мерасад, ки ифодаҳои 

рехтаи забони тоҷикӣ ба навъҳои семантикӣ тақсим шудаанд ва миёни 

онҳо фраземаҳои фразеологї мавқеи вижа доранд. Мавсуф фраземаро 

чунин тавзеҳ додааст: «Фраземаҳо аз гурӯҳҳои дигари семантикӣ маҳз бо 

сохтори махсус ва маънои том фарқ мекунанд. Агар маънои томи 

ибораҳои идиоматикӣ дар натиҷаи тағйири куллии маънои ҷузъҳои 

таркибӣ ба вуҷуд ояд, пас мундариҷаи яклухти фразема ҳангоми 

маҳдудияти мазмун, тағйирёбӣ, вобастагии маъно ё доираи истеъмоли 

ягон ҷузъи таркибӣ сурат меёбад» [80, с.32].  

Дар илми забоншиносӣ фразема бо истилоҳи «ифодаҳои 

фразеологӣ» низ ёд мешавад. Чунончи, муњаќќиќи рус Н.М. Шанский 

тафовути фраземаро аз ибораҳои озод чунин шарҳ додааст: 

«Хусусиятҳои асосие, ки ифодаҳои фразеологиро аз ибораҳои озод ҷудо 

мекунанд, дар он аст, ки ибораҳои фразеологӣ мисли ибораҳои озод 
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ҳини мубодилаи афкор сохта нашуда, балки ҳамчун воҳиди тайёр 

истифода мешаванд [151, с.64]. 

Забоншинос Т. Мақсудов ҳангоми таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ ва 

фразеологии лаҳҷаи Исфара чунин меорад: «Хусусияти фарқкунандаи 

ифодаҳои фразеологӣ дар ноустувории нисбии калимаҳои таркиби онҳо 

мушоҳида мешавад. Ҷузъҳои чунин ибораҳо вобастагии фразеологӣ 

надоранд ва аз ин сабаб онҳо аз шаклҳои синонимӣ, ки калимаҳои 

маҷозӣ доранд, маҳруманд. Ин хусусияти ифодаҳои фразеологӣ онҳоро 

ба ибораҳои озоди синтаксисӣ наздик кунад ҳам, байни ин ду ҳодисаи 

забон фарқ ба назар мерасад» [72, с.174]. 

Профессор Н. Гадоев зимни таҳқиқи масоили марбут ба 

фразеологияи шеваи ҷанубӣ, бахусус фраземаҳо таваҷҷуҳи хоса зоҳир 

кардааст. Дар шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ низ фраземаҳо фаровон 

корбаст шуда, дар ташаккули онҳо калимаҳои аслии тоҷикӣ таъсири 

назаррас доранд [22, с.91-94]. 

Забоншинос Д.М. Бойматова фраземаҳои забони тоҷикӣ ва 

фаронсавиро дар мисоли романи «Духтари оташ»-и Ҷ. Икромӣ ва 

повести «Бегона»-и А. Камю таҳқиқ намуда, дар он аксар ифодаҳои 

фраземавии «Духтари оташ»-и Ҷ. Икромро бо тарҷумаи фаронсавии 

онҳо муқоиса намуда, ба чунин натиҷа расидааст: «Пас аз таҳлили ин 

фраземаҳо гуфтан мумкин аст, ки ифодаҳои фразеологӣ ё ки 

фраземаҳоро воҳидҳои устувори забон номидан чандон дуруст нест. Дар 

онҳо одатан ҳам аз ҷиҳати семантика ва ҳам аз ҷиҳати сохту таркиб 

бештар тағйиротҳо ба назар мерасанд. Вале ибораҳои рехтаи устувор ё 

ки идиомаҳо ба тағйирот дучор намешаванд» [13, с.79]. 

Муҳаққиқ  Ҳ. Дӯстов зимни таҳқиқи масоили ибораҳои фразеологии 

изофӣ ва гурӯҳҳои маъноии онҳо иброз менамояд, ки «аксари ибораҳои 

фразеологии изофӣ дар сурати фраземаҳо истифода шуда, яке аз 

калимаҳои таркиби ифода ба маънои асосӣ кор фармуда мешаванд» [43, 
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с.19]. Ӯ ба хулосае меояд, ки «дар ибораҳои фразеологии изофии 

фраземавӣ ба вазифаи ҷузъи асосӣ, аниқтараш, ҷузъе, ки ба маънои 

асосии луғавӣ кор фармуда мешавад ва гӯё шарҳталаб аст, калимаҳои 

ифодагари исмҳои гуногун омада метавонанд. Дар ин вазифа, асосан, 

исмҳои ифодагари шахс ва ғайришахс бештар фаъоланд» [43, с.20]. 

Олими дигар Ф. Алишерзода зимни таҳқиқи соматизмҳои 

«Маснавии маънавӣ» ва муқоисаи онҳо бо шеъри Фарзона ба фраземаҳо, 

бахусус фраземаҳои тавсифӣ, таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. Аз ҷумла, ӯ 

фраземаҳои чашми бодомї «чашмони зебо», чашми бемор, қалби матин 

«шахси боирода», дили намозӣ «шахси пок», дили фишурда, дили 

харгӯшхоб, дили обилапо ва ѓайраро зикр намуда, таъкид медорад, ки 

онњо дар ќолаби иборањои рехтаи тавсифї аломати намоёни мафњумро 

равшан месозанд [3, с.157]. 

Ҳамин тавр, фраземањо дар захираи фразеологии забони тољикї 

ќабати махсусро ташкил дода, аз дигар навъњои маъноии воҳидҳои 

фразеологӣ бо вижагии хос ва нишонаҳои забонӣ фарқ доранд. Агар дар 

ташаккули идиомаҳо сохтору таркиб ва ифодаи комили маънои маҷозӣ 

нақши муҳим дошта бошад, дар фраземаҳои фразеологӣ ин ҳолат ба 

таври куллӣ мушоҳида намешавад. Ба таъбири дигар, дар ташаккули ин 

навъи фразеологизмҳо як тағйироте ба назар мерасад, ки хоси ҳамин 

гурӯҳ аст. Ҳарчанд онҳо низ «ба монанди идиомаҳо мундариҷаи яклухт 

ва сохтору таркиби доимӣ дошта, пуробуранг ва муассир мебошанд» [80, 

с.32], вале ташаккули сохториву маънои фраземаҳо дар заминаи маънои  

луғавии яке аз ҷузъҳои таркибӣ ва тағйирёбанда сурат мегирад. 

Масалан, дар ибораҳои таклифи хом «таклифи сарсарӣ», чеҳраи 

шукуфон «чеҳраи зебо», паҳлавони багурда «нотарс ва ҷасур», ҳазли 

хунук «шӯхии беҷо», садои дилнавоз «форам» метавон ин хусусияти 

фраземаҳоро мушоҳида намуд, ки љузъњои якуми онњо ба маънои луѓавї 

корбаст шудаанд:  
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Э не-е, не. Ин таклифи хом [199, с.206]. Гулшан лафзашро сарфаҳм 

нарафт, вале аз чеҳраи шукуфон, нигоҳи саршори меҳр ва ҳарорати 

суханаш пай бурд, ки гапи неке мегӯяд [178, с.31]. Мехонад, ки паҳлавони 

багурдае намондааст, мардон либоси занон пӯшидаанд [192, с.122]. Ту 

бошӣ аз ҳазлҳои хунукат намемонӣ [190, с.86]. Осаф дар пеши ҳавлиашон 

тани танҳо нишаста, гоҳо ба сӯйи ҳамон садои дилнавоз менигарад [225, 

с.46]. 

Яке аз хусусияти хос ва фарқкунандаи фраземаҳо аз ибораҳои 

рехтаи  устувор ё идиомаҳо дар он аст, ки як ҷузъи таркибии онҳо ҳатман 

ба маънои луѓавї меояд. Масалан, дар ибораҳои фразеологии тавсифии 

гапи қоғазпеч, мушти обдор, сухани ширин, хандаи намакин калимаҳои 

гап, мушт, сухан ва ханда ба маънои асосии луѓавї ва ҷузъҳои 

боқимонда  унсурҳои онҳоро  ба маънои маҷозӣ шарҳ додаанд:  

Ин гапи қоғазпеча аз шаҳр савғо овардӣ? [223, с.147]. Ва аз пушти 

харидор давиданӣ мешавад, то ӯро дошта, се-чор мушти обдор фурораду 

аламашро гирад [199, с.312]. Модаркалонамро барои суханҳои ширин ва 

афсонаҳои дилписандаш дӯст медоштам ва ҳурмат мекардам [202, с.10]. 

Қаҳраш меомад, ки мазҳакавӣ будани ҳоли худро медонаду ба ҷои роҳи 

ислоҳи онро ҷустан хандаи намакин мекунад ва маълум, ки аз зиндагиаш 

қаноатманд аст [190, с.185]. 

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ, ки дар заминаи тавсифи ашё,  

ҳодисаву воқеа ба вуҷуд меоянд, дар қолаби фраземањо низ бештар дучор 

мешаванд. Маълум мегардад, ки фраземаҳои тавсифӣ аз гурӯҳҳои дигар 

маҳз бо ташаккули маънои яклухт фарқ мекунанд. Дар онҳо сохтор ва 

маънои ифода на он қадар рехта ва устувор аст ва маҳз ҳамин аломат 

онҳоро ба таври гурўњи махсус муаррифї мекунад. Мушаххасан, дар ин 

гурӯҳи фразеологизмҳо яке аз ҷузъҳои таркибӣ ба маънои луғавии худ 

истифода мешавад ва баъзан онро калимаи дигар иваз менамояд. Барои 

муќоиса, дар фраземаҳои тавсифии қаймоқи гап, мағзи гап «асос ва 



95 

 

мақсади гап» ва ҷони гап, решаи гап унсурҳои луғавии қаймоқ, мағз 

ҷойи худро ба калимаҳои ҷон, реша иваз намудаанд, вале тағйири маъно 

ва ќолаби ягона ба амал наомадааст:  

Дар он ҷо қаймоқи гап кордонӣ ва кордориҳои саркори нави 

рӯдковӣ буд [166, с.76]. Мардуми кӯҳистон сухан рӯда карданро хуш 

надоранд, мағзи гапро мегӯянду мемонанд [178, с.25]. Ҷони гапро ёфтӣ, 

хоҳарам [201, с.204]. - Решаи гап ҳамин ки, Одил, маро ҳама шиносанд 

ҳам, ту намешиносӣ [213, с.2].  

Гарчанде дар сохтор ва маънои фраземаҳои тавсифӣ тағйирот ба 

чашм мерасад, аммо мавҷудияти тавсиф дар мундариљаи онњо 

баҳодиҳиҳои мухталифро ҳосил мекунад. Ба ибораи дигар, тавсиф дар 

ташаккули тобишњои бањодињии гуногун нисбат ба мафњум хидмат 

мекунад:  

Ёддошти талху нангин, сарборӣ, марди муҷаррад азияти рӯҳонӣ 

мекашид [170, с.62]. .... нигоҳи вай тез, озмоишкорона, моломоли нафрату 

кин [170, с.42]. Пӯсти ғафс ва шахшӯли гардану дастон, оҷингҳои чуқури 

гирди чашмон, нигоҳи гарму ором ва сари бинии ором офтоббардошта – 

ҳамаи ин гувоҳӣ медод, ки вай нисфи зиёди умрашро дар дашту ҳомун, 

дур аз хонаи гарму зиндагии ором гузаронидааст [190, с.8]. Бо ҳамин 

ҳайату либос, вале бо лабони пур аз табассум (аз хаёлу шавқи 

муваффақияти бозор), бо чашмони шӯхи сиёҳ, ки дар онҳо оташаки умед 

баръалоёна барқ мезаданд, вай аз паси хараш қадам мезад [182, с.53]. – 

Ман як воқиаи обнорасидаи хандаовар дорам, ки имсол тобистон аз сари 

худ гузаронидаам [166, с.445]. 

Таҳлили мавод нишон медиҳад, ки фраземаҳои тавсифиро аз рӯйи 

ифодаи маънои луғавӣ ва маҷозӣ дар љузъњои таркибии онњо метавон ба 

навъҳои зерин ҷудо намуд: 

а. Фраземаҳои тавсифие, ки дар онҳо ҷузъи якуми воҳиди 

фразеологӣ ба маънои аслии луғавӣ истифода шуда, ҷузъи дуюм бо 
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маънои маҷозӣ меояд. Яъне, маҳз маънои маҷозии калимаи дуюм ибораи 

изофиро ба воҳиди фразеологӣ табдил медиҳад. Аз ин ҷост, ки ифодаи 

ќисмани маънои маҷозӣ дар ташаккули фраземаҳои тавсифӣ амри 

зарурї мебошад. Бештар ба вазифаи ҷузъи дуюми маҷозимаънои 

фраземаҳои тавсифӣ навъҳои гуногуни сифатњо истифода мешаванд. 

Чунин ҳолат, ба назари мо, ҳодисаи маъмули забонӣ мебошад, зеро 

вазифаи сифат дар таркиби ибораҳои изофӣ бештар муайянкунандагї 

буда, он аломати ашёро тавсиф мекунад. Масалан, мавќеи сифатҳои 

ширин, бемазза, обдор, қоқ, пуч дар таркиби фраземаҳои тавсифии зерин 

устувор аст: орзуи ширин «орзуи умедворкунанда», муњити бемазза 

«макони нобоб», дашноми обдор «њаќорати сахт», сари ќоќ «танњої, 

бекасї», ваъдаи пуч «ваъдаи бепоя, беоќибат»:  

Баъд навои най шӯхтар гашта, ба кас аз тавоноии инсон, умеду 

орзуҳои ширини ӯ, зебоии ҳаёт достон мехонад [201, с.63]. Ман мегӯям, ки 

фарз кардем, ягон каси ману ту барин солхӯрда, бо мурури замон ба 

таъсири ягон хел... чӣ мегӯянд... муҳити бемазза афтода, хислати бахилӣ 

пайдо кунад, садқаи сар мегӯию мемонӣ [201, с.146]. – То хеле роҳ 

дашномҳои обдори модари Зӯҳро ба гӯш мерасид [201, с.259]. Як сари 

қоқаш монд [199, с.71]. – Сағираи бекас, на падару модар дораму на хешу 

табор, - оби дида рехт Аҷик ва бо ваъдаҳои пучи рангин дили пиразанро 

ба даст оварду гирифтори домаш кард [199, с.72].  

Сифатҳои таркибии фраземањо метавонанд хусусиятҳои гуногунро 

ифода намояд, вале бояд таъкид намуд, ки зери таъсири маънои маҷозӣ 

онњо аз маънои луғавӣ дур монда, дар таркиби воҳиди фразеологӣ 

маънои тоза ҳосил мекунанд. Чунончи, дар тавсифҳои фразеологии рӯзи 

сиёҳ, ҳуши парешон, бахти баланд, рӯзгори танг ва шӯхии хунук 

калимањои сифатии сиёҳ, парешон, баланд, танг ва хунук комилан ба 

маънои нав соњиб шудаанд: рӯзи сиёҳ «рӯзи вазнин», ҳуши парешон 
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«хотирҷамъ набудан, хавотирӣ», бахти баланд «бахти нек, омади кор», 

рӯзгори танг «зиндагии камбағалона», шӯхии хунук «њазли бемаврид»:  

Дар ҳамин рӯзи сиёҳам мана боз хафа накун, писарҷонам, - гиряомез 

мегуфт зани шӯрбахт [201, с.222]. Бар гузашта салавот гӯед, падар! – 

овози писараш аз шодӣ саршор буд, – ин ҳам бахти баланди мо, ки 

сиҳату саломат, одами калон, саринженери автобаза будааст [198, с.41]. 

Рӯзгори танг дар дили одамон ҳарос андохта буд, - хаёломез гуфт 

Мирзошариф [223, с. 49]. Шӯхии хунук чӣ лозим? – мӯйсафед пушташро 

тарафи кӯҳ гардонида, бо сари хам ба кор часпид [192, с.16].  

б. Навъи дуюми фраземаҳои тавсифиро фразеологизмҳое ташкил 

медиҳанд, ки хилофи гурӯҳи якум буда, дар онҳо ҷузъи аввал ба маънои 

маҷозӣ омада, ҷузъи дуюм ба маънои луғавӣ истифода мешавад. 

Тањлилњо нишон медиҳанд, ки ин навъи фраземаҳо нисбат ба гурӯҳи 

аввал камистеъмол буда, вале дар ифодаи маънои мафњумї ва тобишҳои 

дигар бо онњо баробаранд. Чунончи, дар мисолҳои зайл гули хӯрок 

«хӯроки беҳтарин, интихобшуда», ғарқи хаёл «дар хаёл буда, хаёлӣ», 

ҷони гап «асоси гап», бори рӯзғор «рӯзғордорӣ», ғубори дил «алам, ғами 

дил»:  

Ҳарчанд ки гули хӯрокро ба ӯ медоданд, ҳеҷ гӯшт намегирифт, қад 

намеёзонд [201, с.72]. Шабе ғарқи хаёл менишастааст, ки посбонон 

занеро ба хайма овардаанд [198, с.342]. Ҷони гапро ёфтӣ, хоҳарам [198, 

с.204]. Пас бояд ки бори рӯзғора баробар кашем... [201, с. 83]. ...ва бо як 

тир се нишон мезанам, ҳам ҷумак мехарам, ҳам ҳавои тоза хӯрда, ғубори 

дил мебарорам [201, с.83].  

Дар навъи дуюми фраземаҳои тавсифӣ ба вазифаи ҷузъҳои 

маҷозимаъно бештар исмҳо иштирок мекунанд. Исм њамчун 

ифодакунандаи номи ашё ва ҳодисаву воқеа ба шарҳу тавзеҳ ниёз дора ва 

дар ин замина дар қолаби ибораи изофӣ ба љузъи маљозимаънои 

фраземаи тавсифӣ табдил меёбад. Масалан, дар иборањои фразеологии 
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тавсифии зерин, ки калимаҳои мансуби категорияи исм дар вазифаи 

ҷузъи якуми ифода омадаанд: каллаи саҳар «субҳи барвақт», балои ҷон 

«хатар бар ҷон», дугонаи ҷонӣ «наздик», одами хом «шахси бетаҷриба»: 

Ҳанӯз каллаи саҳар, аз ҷогаҳ нахеста, чашмонашро молида-молида 

истода, аз ман пул пурсид [229, с.10]. Таноби нафса каш, ки ягон рӯз 

балои ҷонат мешавад [223, с.41]. Дугонаи ҷонии Лола Наргис, ки борҳо 

шоҳиди чунин саҳнаҳои беадабии Шерзод шуда буд, насиҳатомез гуфт… 

[197, с.27]. Ба зӯри худ, ба давлату ҳашамати худ ғарра шуда, аз танҳоӣ 

андеша накардан кори одами хом аст [225, с.93].  

Ҳамин тариқ, фраземањои тавсифї яке аз навъҳои маъноии иборањои 

фразеологии тавсифӣ буда, аз рӯйи нишонаҳои фарқкунанда ба дигар 

фраземаҳои фразеологӣ монанданд. Танҳо фраземаҳои тавсифӣ дар 

қолаби махсуси ибораҳои исмии изофӣ сохта шуда, ба вазифаи ҷузъҳои 

асосӣ ва дуюми онҳо бештар исму сифатњо истифода мешаванд. Равшан 

гардид, ки фраземаҳо дар заминаи ҷузъҳои асосӣ ва дуюми худ, ки  бо 

маъноњои луѓавї ва маљозї истифода мешаванд, маънои ягонаи 

мафњумиро ифода мекунанд.    

3.2. Ифодаи маънои мафҳумӣ дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ, пеш аз њама, дар ифодаи мафњуми 

муайян маънои мафњумиро ифода мекунанд. Дар сохтори онњо ин ё он 

мафњум, њодиса ва воќеа ба тариќи зоњиршавии аломати барљастаи он 

инъикоси бештар меёбад ва мањз њамин тарзи образноки ифодаи мафњум 

дар мундариљаи иборањои фразеологии тавсифї маънои сирф мафњумї 

ва мафњумию образнокро бедор месозад.   

Маънои сирф мафҳумии иборањои фразеорлогии тавсифї ба мисли 

маънои луғавии калимаҳо бевосита ашё ва ҳодисаву воқеаҳоро ифода 

мекунад. Тафовути маънои луғавӣ аз маънои сирф мафҳумии тавсифњои 

фразеологї дар ифодаи маънои ягона ва дараҷаи нисбатан баланди 

образнокии мафњум инъикос меёбад. Њамин аст, ки «маънои мафҳумии 
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воњидњои фразеологї аломатҳои барҷастаи ашё, падида ва равандҳои 

мавриди назарро умумият дода, ашё ва падидаҳои олами воқеиро 

инъикос менамояд [76, с.122]. Масалан, дар таркибу иборањои рехтаи 

зерин маънои мафҳумии онњо аз љамъи маъноњои ҷузъҳои дохилї 

бармеояд: маънои мафњумии «содиќона, бо меҳру самимият» дар 

таркиби фразеологии гарму ҷӯшон, маънои «ноҳамвор» дар таркиби 

рехтаи каҷу килеб, маънои «парешонхотирӣ» дар ҳуши парешон, маънои 

«анҷоми соли таҳсил» дар занги охирин ва ѓайра:  

Онҳо гарму ҷӯшон вохӯрда ҳолпурсӣ карданд [208, с.44]. … Юнус 

дар қаду қомат ва тану тӯш баробари Муқим меомаду аммо хеле орому 

ботамкин, навҷавони камгапи меҳнатӣ буд [211, с.102]. Акнун садои 

дуохонии роҳбалад ба охири қатор намерасид ва пасояндагон ҳар чизе, 

ки аз атроф ба забони арабӣ шунида мешуд, бо ҳуши парешон ва сари 

гиҷ такрор мекарданд [201, с.12]. Онҳо баъди дасту рӯй шустан дар сояи 

тут нишаста, ба дучархаи каҷу килеб чашм давонданд [221, с.85]. Занги 

охирин хушхабаре буд, ки маро аз бори фикрҳои бесарунӯг наҷот дод 

[174, с.105]. 

Бояд гуфт, ки маънои мафҳумии иборањои фразеологии тавсифї ба 

монанди дигар гурўњњои фразеологизмњо на ҳамеша дар шакли холис 

ифода мегардад. «Бисёр вақт онҳо ба унсурҳои мухталифи эҳсосотӣ, 

обуранги субъективӣ ва тобишҳои услубӣ омезиш ёфтаанд. Бахусус, 

паҳлуҳои олами ботинии инсон – эҳсосот, майлҳои иродавӣ, тавсифу 

баҳодиҳиҳои ҳодисаҳо бештар дар шакли тобишҳои мухталифи 

маъноҳои мафҳумӣ зоҳир мегарданд» [76, с.75-76]. 

Њамин аст, ки дар иборањои фразеологии тавсифї низ маънои 

мафњумї аксаран дар олудагї бо дигар лањзањои маъної зоњир мешавад. 

Дар ин навъи воҳидҳои фразеологї на танҳо мафҳуми муайян, балки 

ќабатњои эҳсосотї ва бањодињињои гуногун аз љониби гӯянда зоҳир 

мешаванд. Масалан:  
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Ин мард, ки кораш пухта будааст, бо як ишора тохт [224, с.21]. Ӯ дар 

кор фармудани ман дар корҳои паст, дар хӯрок ва дар манъ кардан аз 

китобхонӣ ва дар ҳақорат кардани ман бо вайронӣ аз модари ӯгайи 

пештараам бадтар ва сахттар ба ман муомила мекард [165, с.206]. Зеро 

дар ин муҳити танг, ки ба назарам берун набарояд, зардоб гирифтааст 

[223, с.15]. 

Дар мисолњои боло чунин тобишњои маъної ба тавассути 

калимаҳои пухта (сара, санҷидашуда), паст (ифлос, дилнокаш) ва танг 

(маҳдуд, номатлуб) бар замми маънои мафҳумӣ боз эҳсосот ва 

бањогузорињои мухталифро ифода намудаанд. 

Унсури мафҳумии маънои фразеологӣ дар омезиши дараҷаи 

мухталифи қабатҳои идиоматикӣ зоҳир мегардад. Ин навъи маънои 

фразеологиро маънои мафҳумию образнок номидаанд, ки дар он 

тобишњои мафњумї нисбат ба тобишњои образнок бартарї доранд. 

Образнокӣ, эҳсосот ва хусусияти баҳодиҳӣ ҳамчун унсурҳои таркибии 

маънои фразеологӣ барои инъикоси пуробуранг ва возеҳи воқеияти 

объективӣ мусоидат менамоянд. Ин ҳолат бештар дар воҳидҳои 

фразеологии сермаъно ба мушоҳида мерасад. Ҳар як маънои 

фразеологизми сермаъно аз ҳамдигар на танҳо бо тобиши маъно, балки 

дараҷаи образнокӣ низ фарқ мекунад. Масалан, дар ибораҳои 

фразеологии тавсифии ваҳшонияти чашмнадида, азобу уқубати 

гӯшношунида, фоҷиаи гӯшношунида њамин назарияро тасдиќ намудан 

мумкин аст, њарчанд онњо бо тобишњои нозуки маъної аз њам тафовут 

доранд: 

…он бас набуд, ки берӯйӣ, бешармӣ, беинсофӣ, бераҳмӣ, 

бедиёнатиро ба ҷое расонданд, ки аз номи дин як одамро бо ваҳшонияти 

чашмнадида ва бо азобу уқубати гӯшношунида нобуд карданд… [166, 

с.370]. Чун дар воқеаи аробакаш кори инҳо ба ваҳшонияти чашмнадида 

ва фоҷиаи гӯшношунида анҷом ёфт… [166, с.342]. 
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Тавре аз мисолҳо бармеояд, фразеологизмҳои тавсифии зикршуда 

бар замми маънои мафҳум боз як дараҷа образнокиро низ доро 

мебошанд. Њарчанд маънои образнок дар иборањои фразеологии 

тавсифї ба монанди воњидњои фразеологии ташбењї, муболиѓавї ва 

истиоравї ба таври баланду равшан ифода намеёбад.    

Њамчунин њолатҳое ба назар мерасанд, ки дар мундариљаи маънои 

фразеологии иборањои фразеологии тавсифї мафҳум бо олоишњои 

образнок ифода мегардад. Масалан, дар фразеологизмњои тавсифии 

гапи хунук бо маънои «сухани дурушт», гурги пир киноя аз «шахси пир, 

таљрибадор», муомилаи нарм «муомилаи хуб», забони тунд «забони 

бадгуфтор» ба замми маънои мафњумї боз лањзањои нозуки 

образнокиро низ дучор омадан мумкин аст:  

– Ин гапи хунука аз даҳонат бод барад, бахил! - оҳиста пичиррос зад 

Латофат, лекин андомаш ларзид [222, с.59]. Ман дар андеша афтода 

будам, ки кадом рӯбоҳро ёфта ба пеши ин гурги пир фиристонам, то ки 

ӯро ба ин роҳ дароварда тавонад [166, с.431]. Занаш – Фирӯза, аввал хост 

ӯро бо гапи гарму муомилаи нарм аз роҳ гардонад, коргар наёмад [176, 

с.226].  

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ метавонанд бо дигар воситањои 

тасвири бадеї низ ороиш ёфта, маънои фразеологии пуробуранг ва 

образнокро ифода намоянд. Чунончи, дар ибораҳои рехтаи меҳри бепоён 

«муњаббати беандоза», гапҳои ширини ғалатӣ «суханњои фораму аҷиб», 

тухми анқо «њар чизи камёб», чашми кордон «инсони соҳибтаҷриба» бар 

иловаи лањзањои тавсифї њамчунин тобишњои муболиѓавиро низ 

мушоњида намудан мумкин аст: 

Собиқадорони ҷабҳаи меҳнатро дар ҳама ҷо бо меҳри бепоён, 

самимона «пири кор» ном мебаранд [198, с.172]. Ба духтари хурдсоли бой 

ҳам ҳар гуна бозичаҳо сохта дода, гапҳои ширини ғалатӣ ёфта, гуфта, 

ӯро дӯстдорӣ карда, ҳамеша вақти ӯро хуш мекардааст [166, с.50]. Ман 
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ҳам мард будани худро нишон додам: «раве, тухмат анқо шавад, ки ба 

рӯят нигоҳ намекунам» гуфтам ва нигоҳ ҳам накардам [194, с.168]. Ҳо, 

вай Аҳмадбой барин чашми кордону пулёб набуд, содда, намефаҳмид, ки 

байни қувваи бозуву қувваи пул фарқи зиёде ҳаст [189, с.234]. 

Дар зоњиршавии  маънои мафњумии мундариљаи маъноии иборањои 

фразеологии тавсифї наќши калимањои мењварии тавсифї хеле муњим 

аст. Мањз ба воситаи онњо тавсифи дилхоњ ба вуљуд омада, ягон аломати 

барљастаи он инъикос меёбад. Масалан, дар мисолњои зайл ба сифати 

њамин гуна калимањо вожањои ифодакунандаи мафњуми сухан (гап, наќл, 

забон) истифода шудаанд, ки маънои мафњумиро хеле нишонрас ифода 

намудаанд: гапи бӯйгину нешдор «суханони қабеҳу дағал», нақли пучу 

бемағз «суханони наќлии беҳуда, бепоя», гапи талх «сухане, ки боиси 

озори касе мешавад», сухани нештардор «сухане, ки њадафмандона гуфта 

мешавад», сухани сахт «сухане, ки боиси ранҷиши касе мегардад», 

сухани мутантан «суханони қувватбахшанда» сухани гузаро «сухани 

таъсирбахш, муассир»:  

Охир, ин мулоимхунук мудом пайт ҷуста, чунон гапҳои бӯйгину 

нешдор мегӯяд, ки ҷони кас намебарояду бас [222, с.50]. Аммо баъзе 

тоифаҳо аз дарс дида, ба ҳамин хел нақлҳои пучу бемағз таваҷҷуҳ доранд 

[222, с.53]. О, ин хел гапи талх назан, дугона [222, с.122]. Гап байни 

худамон монад, мабодо касе ягон сухани нештардор бигӯяд, дарҳол ба 

дилам алов мерезад ва ба худ сад саволи «Чаро? Барои чӣ» медиҳам [222, 

с.62]. Не, сухани сахту талх гуфтан осон [199, с.265]. Лекин ҳеҷ гоҳ ин хел 

суханҳои мутантан нагуфта буд [201, с.339]. Мошинҳои чоп дар 

Петербург, дар Масков, дар Қазон ва дар Тошканд рӯзнома, маҷалла ва 

китоб мебароварданд, бо таъҷил ва ҳадаҳа мебароварданд, то ҳарчи 

зудтар ба гӯши оламиён бирасонанд, ки «Императори Аъзам шаъну 

шараф ва шуҳрати давлатро пайваста баланд мебардорад, ҷанги соли 
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1868 бори дигар собит гардонид, ки давлати пуршавкати Русия шамшери 

бурро ва сухани гузаро дорад [192, с.49]. 

Ҳамин тариқ, дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ маънои мафҳумӣ 

бартарї дошта, баъзан њолат он метавонад дар якљоягї бо ҷилоҳои 

мухталифи эҳсосотӣ ва тобишҳои гуногуни баҳодиҳӣ зоҳир шавад.   

3.3. Ифодаи маънои эҳсосотӣ дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

Мусаллам аст, ки вожа, ибора ва ҷумлаҳои устувори забон ё худ 

воҳидҳои фразеологӣ мафҳум, ҳодисаҳои зиндагӣ ва рӯйдодҳоро ба 

таври рангину пурҷило ифода мекунанд. Маълум аст, ки воҳидҳои 

фразеологї нисбат ба дигар воҳидҳои забон ҳодисаҳои воқеиро бештар 

дар шакли образҳои зинда инъикос менамоянд. Илова бар ин, воҳидҳои 

фразеологӣ унсурҳои ҷудогонаи фарҳанг, таърих, урфу одат ва табиату 

рӯҳияи халқро дар шакли муҷаз ва рехта маҳфуз медоранд. 

Бояд қайд намуд, ки омӯзиши ифодаи маънои эҳсосотӣ дар 

воҳидҳои фразеологӣ ба таври кифоя омӯхта нашудааст. Ба ҷуз аз 

қайдҳои алоҳида оид ба ин мавзуъ то ҳол таҳқиқоти мукаммал рӯйи чоп 

наомадааст. Ифодаи ин навъи маънои забонї дар воҳидҳои фразеологӣ 

яке аз масъалаҳое мебошад, ки аз ҷониби муҳаққиқон пурра мавриди 

таҳқиқ қарор нагирифтааст. Аммо доир ба ин масъала баъзе 

пажӯҳишгарон дар рисолаву мақолаҳои алоҳида ишораҳо доранд. Аз 

ҷумла, профессор Ҳ. Маҷидов вобаста ба ин масъала чунин ақида дорад: 

«Дар байни тобишҳои гуногуни услубии воҳиди фразеологӣ, махсусан 

баҳодиҳӣ ё  характеристикаи мусбат ва манфии он, мафҳум мавқеи 

муҳимро ишғол мекунад. Воҳиди фразеологӣ на танҳо мафҳуми 

мушаххасро ифода мекунад, балки муносибати гӯянда ва ҳадафи ӯро 

нисбат ба мафҳум дар бар гирифтааст. Ин муносибат мусбат ё манфӣ 

бошад» [80, с.23].  

Ҳамзамон муҳаққиқи ташбењоти фразеологї Ҳ. Дӯстов дар мавриди 

мавҷудияти обуранги эҳсосотї дар воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ 
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чунин меорад: «Обуранги эҳсосотӣ яке аз аломатҳои фарқкунандаи 

идиоматикии воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ буда, баробари маънои 

мафҳумӣ ифодагари эҳсосоти мухталиф мебошад. Ифодаи эҳсосот дар 

ҳама ифодаҳои ташбеҳӣ якранг нест. Дар баъзе аз онҳо эҳсосоти баланд, 

дар гурӯҳи дигар эҳсосоти пасти гӯянда инъикос ёфтааст» [41, с.78].  

Профессор Л. Л. Нелюбин дар «Фарҳанги тафсирии тарҷумонӣ» 

маънои эҳсосотиро чунин шарҳ додааст: «Маънои эҳсосотии калима  

ифодаи ҳиссиётеро, ки дар ашё, далелҳо, падидаҳои воқеияти объективӣ 

зоҳир мегардад, дар назар дорад» [92, с.258]. Ин андешаи муҳаққиқро 

дар муносибат ба ибораҳои фразеологии тавсифӣ низ нисбат додан 

мумкин аст.  

Муқаррар шудааст, ки иборањои фразеологии тавсифї аз ҷиҳати 

ифодаи обуранги маъної ва зоњиршавии маънои эҳсосотӣ ба гурӯҳҳои 

гуногун ҷудо мешаванд. Яке аз ин гурӯҳҳоро ибораҳои рехтае ташкил 

медиҳанд, ки дар ташаккули онҳо унсурњои гуногуни эњсосотии шахс  

саҳми назаррас доранд. Ифодаи маънои эҳсосотӣ дар таркиби иборањои 

фразеологии тавсифї дар пояи олами хаёлоти гӯянда шакл мегирад. 

Мувофиқи хулосаҳои равоншинос М. Давлатов, «Эҳсос зинаи ибтидоии 

маърифати олам буда, тавассути он мо дар бораи гуногунии олами 

иҳотакарда маълумот пайдо мекунем. Зеро ашёю ҳодисаҳои дунёи 

моддӣ, ки дорои хусусиятҳои гуногун мебошанд, на танҳо объективона 

вуҷуд доранд, балки онҳо ба мо таъсир ҳам мерасонанд ва дар мо 

эҳсосро ба вуҷуд меоранд. 

Эҳсос нахустин нишонаи шинохти олами воқеӣ аст ва мо ба воситаи 

он хабарҳои гуногунро оид ба ҳолати организм ва муҳити атроф эҳсос 

мекунем. Эҳсос алоқаи инсонро бо олами беруна таъмин намуда, 

сарчашмаи асосии маърифат ва инчунин шарти асосии рушди равонӣ 

мебошад» [38, 25]. 
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Ҳамин тавр, маънои эҳсосотӣ дар иборањои фразеологии тавсифї бо 

мақсади инъикоси бештари воқеаву ҳодиса истифода шуда, дар тасвири 

бадеӣ хидмат мекунад. Иборањои фразеологии тавсифӣ монанди дигар 

воҳидҳои забон яке аз воситаҳои маъмули ифодакунандаи тафаккури 

бадеӣ мебошанд. Онҳо баробари ифодаи ҳолати муайян, боз унсурҳои 

эҳсосӣ, баҳодиҳӣ, обуранги бадеӣ ва унсурҳои дигарро низ инъикос 

мекунанд. Аз ҷумла, воҳидҳои фразеологие, ки маънои эҳсосотӣ доранд, 

онро бештар дар ду шакл ифода мекунанд: эҳсосоти мусбат ва манфӣ. 

Чунончи, дар тавсифҳои фразеологии зерин эҳсосоти мусбат боиси 

ташаккули маънои эҳсосотӣ дар иборањои рехтаи тавсифї гардидааст: 

рӯйи себи сурхвор «ҳусни зебо», хоби хуш «хоби бароҳат», хаёли ширин 

киноя аз «фикрҳои гуворо», ҷойи гарм  «ҷойи даромаднок», қути лоямут 

«хӯроки кам ва басанда»: 

Бой, аввал Сороро дуруст надида бошад ҳам, дар вақти рӯймолро аз 

дасташ гирифтани ӯ, ба ӯ бо назари «харидорӣ» нигоҳ карда дид: чашму 

абрӯйи сиёҳ, мижгонҳои дарози нӯгаш баргашта, мӯйҳои сиёҳи дарози 

маҳинбофта ва рӯйи себи сурхвори ӯ бойро ба ҳайрат андохта буд [171, 

с.11]. …он ҳама дидагиҳояш хобу хаёл будаанд: аҷаб хоби хуш, турфа 

хаёли ширин [164, с.105]. Аввалин касе, ки ришваи андаке доду ҷойи гарм 

ва даромади зиёди бедардимиён гирифт, вай буд ва баъд чунин рафторҳо 

бисёр шуд [191, с.91]. Баъзе аз моён ба биёбон баромада, ба пушти худ 

бардошта ҳезумкашӣ мекунад ва бо ҳамин қути лоямуте меёбад [162, 

с.150]. 

 Ифодаи эҳсосоти манфӣ оҳангҳои нописандӣ, тамасхур, мазаммат 

ва сарзанишро ифода мекунад. Ба монанди ақли кӯтоҳ «нодонӣ, 

беақлӣ», гапи хунук «сухани озорбахш, гӯшхарош», андоми турш «табъи 

хира», бачаи калонгап «писари ҳавобаланд, маѓрур», бачаи бесар «писари 

душвортарбия»:  
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-  Ман, - гуфт Қулмурод, - як одами нохондаам, китоб-митобатонро 

намедонам, бо ақли кӯтоҳи худ дигаргунатар фикр накунам [162, с.229]. – 

Ба осмон нигоҳ карда, ғайр аз ҳамин гапи хунук дигар сухане наёфтед 

[213, с.223]. Моҳрӯ ӯро бо андоми турш ва суханони нимғурмаи 

ношунаво истиқбол кард [193, с.181]. – Ту, Исматҷон, одамшинос 

набудаӣ, - бо ханда гуфт Гулғунча, - куҷои ҳамон Ҳомид ба ту маъқул? 

Бачаи калонгап, бодӣ [174, с.107]. – Агар имрӯз адаби ин бачаи бесари 

гарданшахатро надиҳӣ, худам нимкуштааш мекунам [174, с.108]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аксари маъноњои эњсосотии ҷузъҳои 

таркибии тавсифҳои фразеологӣ барои соҳибони забон ошно мебошанд. 

Обуранги тоза ва маънои ягонаи фразеологизмҳои тавсифӣ маҳз 

тавассути чунин калимањои эњсосотї ҳосил мешаванд, ки дар 

мундариљаи онњо маънои эҳсосотӣ мавқеи хоса дорад. Дар чунин 

мавридҳо ибораи фразеологии тавсифї маънои хосаи эњсосотї пайдо 

намуда, бо тобишњои образнок ва баҳодиҳӣ такмил меёбад. Масалан, 

дар иборањои рехтаи изофии тавсифии муомилаи гарму ҷӯшон 

«хушмуомилагӣ», гапи ғалатӣ «сухани ғайриодӣ», гапи хушку холӣ 

«сухани бемаънӣ, пуч, бепоя» ва одами калон «сардор, шахси обрӯманд» 

зоњиршавии якљояи ин унсурњои маъноиро ошкор намудан мумкин аст:  

Корвонбошӣ, гӯё ки бо Абдураҳимбой ошнои чандинсола бошад, ба 

ӯ муомилаи гарму ҷӯшон карда... [162, с.88]. Яке аз ғуломбачагони 

зеборӯй ба вай як чой кашида медод ва Акрамбой барои чоқ кардани 

табъи ӯ ҳар гуна ҳикояҳои ширин мекард ва гапҳои ғалатӣ ёфта мегуфт 

[162, с.79]. Сухани шумо ҳам, - гуфт мутаваллӣ ба он мулло, - як гапи 

хушку холӣ аст [161, с.184]. – Ҳа, – гуфт Ҳайдарқул, – намояндаи Русия, 

аъзои шурои ҳарбии Туркистон, одами калон, мудаббир ва доно, барои 

озодии халқи Бухоро бисёр корҳои калон кард… [182, с.18].  

Аз таҳлилу баррасиҳо бармеояд, ки маънои эҳсосотӣ ба ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ обуранг махсус ва ҷилоњои муассир бахшида, ба 
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тавассути калимањои алоњида тадриҷан инкишоф меёбад. Қобили зикр 

аст, ки ифодаи маънои эҳсосотӣ дар тавсифҳои фразеологӣ яксон набуда, 

он дорои оҳангу ҷилоҳои мухталифи эҳсосотӣ мебошад. Ба ин нисбат 

тобишњои эҳсосотии мусбат ва манфӣ мундариҷаи ягонаи маънои 

эҳсосотиро дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ ташкил медиҳанд.  

3.3.1. Маънои эҳсосотии мусбат 

Муќаррар шудааст, ки инъикоси воқеаву ҳодисаҳо дар шуури инсон 

ба воситаи воҳидҳои забонӣ сурат мегирад. Воҳидҳои фразеологӣ дар 

баробари дигар воҳидҳои забон барои ифодаи ашё ва ҳодисаву воқеаҳои  

воқеӣ хидмат мекунанд. Бар замми ин, ифодаи чунин воқеият бо 

омезиши образ, баҳодиҳӣ, эҳсосот ва дигар унсурҳо сурат гирифта, дар 

ин самт нақши тавсиф чун воситаи тасвири бадеӣ назаррас аст ва 

иборањои фразеологии тавсифӣ муносибати эҳсосотӣ-баҳодиҳиро нисбат 

ба олами воқеӣ инъикос мекунанд. 

Ибораҳои рехтаи тавсифї дар баробари ифодаи мафҳуми муайян 

боз тобишҳои мухталифи маънои эҳсосотӣ низ доранд. Дар баробари ин, 

баъзан маънои фразеологзми тавсифї метавонад дар шакли сирф 

эҳсосотӣ ифода ёбад. Равшан аст, ки «маънои луғавии эҳсосотӣ, ки aнвои 

мухталифи ҳаяҷону эҳсосоти инсониро ифода кардааст, метавонад дар 

шакли холис ва бе олоиши унсури мафҳумӣ зоҳир шавад» [76, с.21].  

Дар мундариљаи маъноии иборањои фразеологии тавсифї ифодаи 

тобишњои эњсосотиву баҳодиҳии мусбат боиси он мешавад, ки 

мундариҷаи маъноии ин навъи ифодаҳои рехта образнок гардида, 

маънои тањтуллафзии онҳо дар шакли ғайривоқеӣ зоҳир гардад. Агар 

дар дигар навъњои ибораҳои фразеологӣ алоқаи маънои ягона бо образи 

дохилии онњо мувофиқат кунад, пас, дар фразеологизмҳои тавсифӣ 

чунин робита ба назар намерасад. Маҳз чунин ташаккули ғайривоқеии 

образ дар иборањои фразеологии тавсифї боиси ҳосилшавии тобишњои 

эҳсосотии гуногун мегардад. Тасдиќи ин назарияро дар мисолҳои зерин  
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мушоҳида кардан мумкин аст: дасти кушод «саховатмандӣ», пули њалол 

«маблаѓи бо мењнат бадастомада», ситораи навтулуъ «шахсе, ки мақому 

мартабааш афзун мешавад», дами сард «нафаси чуқур, нафаси тӯлонӣ», 

бахти сафед «омади бахт», воқеаи обнорасида «воқеаи бори аввал 

нақлшаванда»:  

Дуруст, ки дастархони кушод, шаҳодати дасти кушод, дили кушод 

аст [198, с. 137]. Мошин бошад, албатта, беҳтар, лекин бо пули ҳалол 

мошин харидан намешавад [191, с. 7]. ... барои вай оғози ҳаёти 

иззатхоҳиву эътиборхарии хеле барвақт шуд: муаллим ба ситораи 

навтулуи мактабашон, донад-надонад, баҳои аъло монданд [191, с.10]. 

Аммо ӯ сарашро баланд карда баъд як дами сарди дароз кашида роҳи 

шушу гулӯяшро боз карда, боз суханашро давом дод [166, с. 424]. Дар ин 

вақт рӯшноии рӯз чун бахти сафеди мо ба сари мо партав афганда буд 

[166, с. 432]. – Ман як воқеаи обнорасидаи хандаовар дорам, ки имсол 

тобистон аз сари худ гузаронидаам [166, с. 445].  

Аз мундариҷаи мисолҳои боло равшан мегардад, ки аксари онҳо 

ифодагари эҳсосот ва муносибати мусбати гӯяндаанд. Онҳо чун воситаи 

тасвирњои пурэҳсоси романтикӣ ҷиҳати баёни таъсирбахш мусоидат 

мекунанд. Маънои бархе аз ибораҳои фразеологии эҳсосоти мусбатро бо 

як калима ифода кардан мумкин аст: тиллои сафед «пахта», соҳиби сар 

«шавҳар» ва ѓайра: 

Ман мегӯям, ки, - овози раис акаи Кулӯларо ба худ овард, - агар 

маро ҳурмат кунед, обрӯйи колхозро хоҳед, мисли Кулӯла Ниёзович 

хурду калонро ба ҳашари чидани «тиллои сафед» бароред [223, с.135]. Ин 

ҳолат баъди вафоти соҳиби сараш Неъматҷони паҳлавон ба ӯ тез-тез рух 

дода меистод [204, с.129]. 

Дар иборањои фразеологии тавсифии бо эҳсосоти мусбат бештар 

калима-мафњумњои ифодагари мафҳуми марбут ба инсон ва сифатҳои ӯ 

ба назар мерасанд. Масалан, ибораҳои рехтаи марди ситорагарм «марди 
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хандонрӯй, шинос», одами пухта «шахси кордон», офтоби оламтоб 

«маҳбубаи зебо», бахти баланд «иқбол, хушбахтӣ»: 

Марди ситорагарме аз ҷо хесту бо сари хам рост истод [216, с.73]. 

Шумо одами пухта домулло, - лаб инҷ карда, дандонҳои тиллояшро 

нишон дод Ишкам [207, с. 38]. Аммо бисёр дер накашид, ки он офтоби 

оламтоб бар сари болини интизориам расид ва гӯё бахти баланд ба ман 

мегуфт, ки «Эй бар сарат офтоб омад, бархез». Ман фармони бахти 

баландро рад накардам, беихтиёр аз ҷоям ҷаста хестам ва дар рӯ ба рӯйи 

ӯ рост истодам [166, с.417].  

Дар ташаккули иборањои фразеологии тавсифї бо эњсосоти мусбат 

наќши калимањои алоњида назаррас мебошад. Мањз истифодаи онњо ба 

сифати љузъи якум ё дуюми ибора дар мундариљаи маъноии он тобишњои 

эњсосотии мусбатро таъмин месозад. Масалан, сифати ширин дар 

ташаккули ибораҳои фразеологии тавсифї бо эњсосоти мусбат наќши 

муњим дорад. Барои муќоиса, табассуми ширин «хандаи беовози зебову 

диданӣ», хаёли ширин «андешаи фараҳбахш», хоби ширин «хоби 

бароҳат», орзуи ширин «орзуи нек, созанда», сухани ширин «сухани 

гуворо, гўшнавоз»:  

Ҳо шайтоне! – дар лабони Соҳиб табассуми ширин дамид [223, с.13]. 

Гӯш карда, ба хаёлҳои ширин мерафту хобаш мебурд [223, с.25]. Дар ин 

гуна вақтҳо ягона тасаллибахши он ҷуфтронон, ки бо маҷбурияти 

зиндагӣ хоби ширинро тарк карда дар шаби тор кор мекарданд, 

сурудхонӣ буд [166, с.200]. Баъд навои най шӯхтар гашта, ба кас аз 

тавоноии инсон, умеду орзуҳои ширини ӯ, зебоии ҳаёт достон мехонад 

[223, с.63]. Мулло Оқил кӯрсавод буда, аз чизҳои илмӣ ва адабӣ чизеро 

намефаҳмид ва ҳатто аз суханҳои одии ширин ҳам ҳеҷ лаззат намебурд 

[166, с.401].  

Маълум мегардад, ки ибораҳои фразеологии тавсифӣ барои ифодаи 

тобишњои эҳсосотии мусбати гўянда заминаи хуб фароњам оварда, дар 
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ифодаи чунин тобишњо мавќеи калимањои махсус, ки мундариљаи  

эњсосотї ва бањодињии мусбат доранд, устувор аст.  

3.3.2. Маънои эҳсосотии манфӣ 

Иборањои фразеологии тавсифї дар баробари ифодаи маъноњои 

эњсосотии мусбат њамчунин дар мундариљаи худ тобишњои эњсосотии 

манфиро низ љой дода метавонанд. Бо ёрии онњо унсурњои мухталифи 

олами эњсосотии инсон дар шакли манфї зоњир мешаванд. Ин навъи 

унсурҳои эњсосотї метавонанд сарзаниш, нафрат, пастзанї, тањќир ва 

ѓайрањо бошанд.   

Муҳаққиқ М.М. Мирзоева қайд менамояд, ки «воҳидҳои фразеологӣ 

аксар мафҳумҳоро бидуни обуранг муътадил ифода кунанд ҳам, баъзан 

бар замми маънои аслии луғавӣ баҳои мусбату манфиро ҳамчун 

обуранги ҳиссӣ дар бар мегиранд» [88, с.232]. Аз ин бармеояд, ки 

воҳидҳои фразеологӣ бар замми ифодаи мафҳум, аломат ва амалу 

ҳаракати он боз дорои тобишњои ҳиссиву эњсосотї (мусбат ё манфӣ) 

мебошанд. Агар баъзе фразеологизмҳои тавсифї берун аз матн обуранги 

ҳиссии манфӣ ё мусбатро ифода намоянд, гоҳо ин њолат дар матн 

равшантар зоҳир мегардад. Масалан, ибораи гули сари сабад дар забони 

тољикї ба маънои маъмули мафњумии «азиз, сара» маъруф аст, аммо дар 

мисоли зерин нависанда онро дар либоси киноя бо ифодаи тобиши 

эњсосотии манфї истифода намудааст:  

Дар ҳақиқат ҳам он рӯз дар ҳавлии арбоб Рӯзӣ тӯй набошад ҳам, як 

зиёфати тӯймонанде ташкил ёфта буд, «гули сари сабади» ин зиёфат 

Қориишкамба ва ноиби дар деҳаи Галаосиё бошандаи қозикалон 

Мирзохӯҷаи шикамбанда буданд [169, с.136]. 

Дар дохили иборањои фразеологии ифодакунандаи эҳсосоти мaнфӣ 

тобишҳои эњсосотии тамасхур, ҳаҷв, таҳқир, нописандӣ, беэътиноию 

дуруштиро мушоҳида кардан мумкин аст. Адибон бо мақсади тавсифи 

паҳлуҳои гуногуни характеру хислати манфии қаҳрамонон аз онњо ба 



111 

 

таври васеъ истифода мекунанд. Аз тарафи дигар, нависанда тавассути 

чунин иборањои фразеологӣ метавонад ҳисси хонандаро нисбат ба сужаи 

манфӣ бедору бештар намояд.  

Тавре дар боло ишора намудем, иборањои фразеологии тавсифї 

оҳангу ҷилоҳои пастзанӣ ва дағалро таҷассум намуда, аксаран дар 

ташаккули онҳо калимаҳои услуби паст нақши муҳим доранд. Ин ќабил 

калимањо, ки дар мундариљаашон тобишњои эњсосотии манфиро 

соњибанд, дар таркиби фразеологизмњои тавсифї њамчун унсури асосии 

ташаккулдињандаи маънои эњсосотии манфї баромад мекунанд. 

Чунончи, сари хам ба маънои «ифодаи хиљолатмандиву шармандагӣ», 

нигоҳи тунд «нигоҳи бади њадафнок», дуои бад «ба касе бадбахтӣ 

хостан», ваъдаи пуч «ваъдаи беасос, бепоя»:  

Рустам ҳанӯз бо сари хамида меистод [223, с.46]. Нигоҳи тундаш каме 

нарм шуд [199, с.80]. Думбраро сари зону монда фикр кард, ки: «Чаро 

Марзияро дуои бад кард...» [190, с.26]. Сағираи бекас, на падару модар 

дораму на хешу табор, - оби дида рехт Аҷик ва бо ваъдаҳои пучи рангин 

дили пиразанро ба даст оварду гирифтори домаш кард [199, с.72]. 

Иборањои фразеологии тавсифии ифодагари эҳсосоти манфӣ дорои 

тобишҳои гуногуни маъноӣ ҳастанд. Аз ҷумла, дар бештари онњо 

тобишҳои наҳзанӣ, тањќир ва мазамматро ошкор намудан мумкин аст. 

Ба монанди махлуқони дилсиёҳ «ашхоси бадкирдору бадрафтор», 

мардуми тангназар «шахсони доираи андешаашон маҳдуд», зиндагии 

заҳролуд «њаёти пурмоҷарову пурташвиш» ва ѓайра:  

- Сабабаш – ба махлуқони дилсиёҳ нанӯшидаам [225, с.48]. – Аз ин 

мардуми тангназари ҳангоматалаб ҳеҷ халос нашудем [223, с.65]. Фикру 

хаёлаш дарҳаму барҳам, ҳатто намедонад, ки чӣ ният дорад, зиндагии 

заҳролудашро чӣ тавр ба тартиб орад [225, с.77]. 

Теъдоди дигари фразеологизмҳои тавсифӣ хислатҳои зишти 

инсониро ифода менамоянд. Дар онњо ин ё он аломату хусусияти инсон 
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бо маънои маљозї омада, дар шаклгирии сохтор ва маънои ягонаи 

ибораи фразеологї сањм мегузоранд: одами паст «шахси разил, 

пастфитрат», радди маърака «шахсе, ки дар байни мардум обрӯву 

эътибор надорад», одами хом «инсони камтаҷриба»:  

Рости гапро гӯем, ҳар дуяш ҳам мазза надорад, ҳар дуяш ҳам одами 

паст [190, с.73]. - Рав, пеши додои радди маъракаат рав [190, с.258]. Ба 

зӯри худ, ба давлату ҳашамати худ ғарра шуда, аз танҳоӣ андеша 

накардан кори одами хом аст [225, с.93].  

Як гурўњ ибораҳои фразеологии тавсифӣ ифодакунандаи эҳсосот ва 

муносибатҳои манфӣ буда, дорои вожањои меҳварие мебошанд, ки дар 

ташаккули маънои ин ибораҳо нақши муҳим мебозанд. Дар ин самт 

калимаи сухан бо муродифаш гап зиёд ба чашм мерасад. Ба тавассути 

калимаи сухан ибораҳои рехтаи сухани талх «сухани бад», сухани сахт 

«сухане, ки ба кас таъсири манфӣ мебахшад», сухани обдор «сухани 

пуртаъсир ва дар ниҳодаш маънои гарон дошта» сохта шудаанд, ки 

тобишњои эњсосотии манфиро соњибанд:  

Ба бедаҳонтарин бадмастон ҳам сухани талх гуфта наметавонад 

[191, с.196]. Боз мегӯяд, ки ҳоҷати гуфтани сухани сахте ҳам нест, ҳушёр 

шавад, худаш мефаҳмад ва пушаймон хоҳад шуд [190, с.196]. Рафту сари 

ҷаҳл ду-се даҳон гапи сахт занад, ҳа, тақсир, ҳақ ба ҷониби шумо гӯю сар 

хам карда шин [190, с.24]. 

Дар ибораҳои рехтаи тавсифии дили сиёҳ «дили нияташ бад», рӯзи 

сиёҳ «даврони мушкилгузар» ва шаби сиёҳ «бадбахтӣ» калимаи меҳварӣ 

вожаи сиёҳ мебошад, ки тобиши эҳсосотии манфӣ меофарад:  

Бедор мешавад, ки баданаш вазнин, сараш вазнин, дилаш сиёҳ [191, 

с.34]. Он рӯзҳои сиёҳ ҳатто мардҳо бенишон гаштанд [223, с.27]. Ҳм, 

дунёи зебо ба шаби сиёҳ табдил ёфт, аз шаби сиёҳ ҳам сиёҳтар, тип-торик 

[223, с.34]. 
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Њамчунин теъдоди муайяни ибораҳои рехтаи тавсифї бо эњсости 

манфї тавассути соматизмҳо ташаккул меёбанд.  Њамчун мисол метавон 

ибораҳои чашми бад ва дили сангин -ро шоњид овард: 

Аз магазин рустӣ оварда намефурӯшад ки, «чайқовчӣ» гуфта ба ӯ бо 

чашми бад нигаранд [230, с.311]. Ва давлати пуршавкати Вся Русия 

бемадор шуд ва андозҳои нав ба нав мебаровард, вазорати ҳарбӣ, ки ба 

қобилияти ҷанговарии халқи Осиёи Миёна бо чашми бад менигарист ва ба 

садоқаташон бовар надошт, зарур бошад, раво бошад, гуфтагӣ барин, 

фармон баровард, ки мардони нуздаҳсола то чилу сесола ба хидмати ҳарбӣ 

даъват шаванд ва дар ақибгоҳ ва дар боркашониву хандақ кандан кор 

бикунанд [192, с. 36]. Аммо дили сангини хушдоман нарм шуданӣ набуд, 

пеши духтараш мегуфт… [228, с.57].  

 Забоншиноси маъруф Н. Маъсумӣ ҳангоми таҳқиқи забон ва услуби 

повести «Марги судхӯр»-и С. Айнӣ ба љанбањои эњсосотии воҳидҳои 

фразеологӣ таваҷҷуҳ намуда, онҳоро ба чанд гурӯҳ тасниф намудааст. Ба 

яке аз гурӯҳҳо ибораҳои изофии рехтаи повестро дохил намуда, сабаби 

истифодаи онҳоро аз ҷониби нависанда чунин шарҳ додааст: «Инҳо ҳам 

бо устувории характер ва рехтагии сохти худ идиомаҳоро ба хотир 

меоранд. Дар ҳақиқат, қувваи эмотсионалӣ ва обурангнокӣ дар инҳо 

нисбат ба ибораҳои чида зиёдтар аст. Айнӣ ба воситаи ин хел ибораҳо 

хислатҳои қаҳрамонҳоро баён карда, дар бораи он дар хонанда 

тасаввуроти пурраи манфӣ пайдо мекунонад» [91, с.189]. 

Дар идома муҳаққиқ ибораҳои изофии бори накав, салмаи сақат, 

Ҳотами даврон, масъалаҳои нӯгирӯмоли-ро тавзеҳ додааст. Шарҳи 

ибораҳои мазкурро ҳамчунин аз забони устод Айнӣ матраҳ кардааст. 

Масалан, дар мавриди бори накав нависанда менависад: «Бори накав 

монанди шиша, чинивор ва зарфҳои сафолӣ борҳоест, ки агар беҷо даст 

расонед, мешикананд. Дар истилоҳи мардум касеро, ки ба ӯ гап занед ё 

даст расонед, ягон зарар медида бошад ва чунин касеро, ки ба андак гап 
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шӯрида оташин мешуда бошад, «бори накав» мегӯянд» [81, с.189-193]. 

Устод Айнӣ иборањои бори накав ва салмаи сақат-ро ба Қорӣ- Ишкамба 

нисбат додаанд:  

Акнун ман сабаби табассуми Раҳими Қанди душворхандаро 

фаҳмида будам. Худам ба ин гуна тахмин ва тарси Қорӣ-Ишкамба дар 

дили худ аз Раҳими Қанд зиёдтар хандидам ва фикри шиносоӣ бо ин гуна 

одами «бори накав» -ро аз дили худ бароварда ба роҳи худ рафтам [161, 

с.108]. Ин салмаи сақатро аз куҷо ёфтӣ? [161, с.117]. 

Вақте ки Қорӣ-Ишкамба беҳаёгиро аз ҳад мегузаронад, нависанда 

ибораи дуюмро аз забони бойбача меорад. Ибораҳои боқимондаро низ 

адиб бо сабабҳои гуногуни услубӣ кор фармудааст:  

Дар ин вақт деҳқонони фақир ба ёдаш омада, онҳоро, ки ба 

судхӯрон дар ҳар сад танга ҳар моҳе то даҳ танга фоида медоданд, 

«Ҳотами даврон» мешумурд [169, с.99]. Дар вақтҳое, ки дасташ аз савдо 

холӣ бошад, баъзе муллоҳоро ба сари дӯконаш ҷеғ зада, баъзе 

масъалаҳои диниро, ки нӯгирӯмолӣ карда гирифта буд, ба миён меандохт 

ва бо онҳо мунозира мекард [169, с.64]. 

Њамин тавр, калимаҳои ифодагари эҳсосоти паст дар таркиби 

иборањои фразеологии тавсифї маънои эҳсосотии манфиро ба вуљуд 

оварда, барои таъсирбахш намудани каломи гӯянда хизмат мерасонанд. 

Ҳарчанд онҳо маъноњои эњсосотии қабеҳу дағалро ифода кунанд ҳам, 

аммо аз ҷониби адибон бо мақсадҳои муайяни услубию бадеӣ истифода 

мешаванд. 

3.4. Ифодаи образ дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

Яке аз хусусиятҳои асосии иборањои фразеологии тавсифї ифодаи 

образи муайян мебошад. Образ ин ба таври хубтару бењтар ифода 

ёфтани мафњум дар ќолаби воњидњои забон, аз љумла воњидњои 

фразеологї мебошад. Бо маќсади муайян нависанда мафњумро образнок 

намуда, онро дар ќолаби воњиди фразеологї пешнињод менамояд, ки ин 



115 

 

равандро дар илми забоншиносї образнокї номидаанд. Дар бештари 

мавридњо образнокии мафњум ба тавассути воситањои тасвири бадеӣ, аз 

ҷумла ташбеҳ, маҷоз, муболиға, тазод, тавсиф ва амсоли инҳо ифода 

меёбад, ки миёни онњо тавсиф мавќеи хосса дорад.  

Истилоҳи образ дар «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» чунин 

шарҳ ёфтааст: «Маънои дигари ин истилоҳ ҳамин аст, ки ибораҳои 

маҷозӣ, ки забонро зинат дода, ифодаро конкрет мекунанд, низ образ 

номида мешаванд. Аз ин нуқтаи назар, санъатҳои бадеӣ (ташбеҳ, 

истиора, таҷнис ва ғайра) образ ҳисоб меёбанд. Ин санъатҳоро хоҳ дар 

назм ва хоҳ дар наср образҳои шоирона ҳам меноманд. Агар нависанда 

дар тасвир санъатҳои бадеиро бисёр ва хуб кор фармояд, забони ӯро 

забони образнок мегӯянд. Тасвири зебо ва санъаткорона тасвири 

образнок низ ном дорад» [145, с.77]. Бинобар ин, ҳангоми тасвири инсон, 

манзараҳои табиат ва ҳодисаву воқеаҳо воҳидҳои фразеологии образнок 

истифода мешаванд, ки дар нињоят матлаб таъсирбахш мегардад. 

Муњаќќиќи забоншинос Т. Чориев дар ин бор қайд мекунад, ки «Агар ба 

ҷойи онҳо калимаҳои орӣ аз маҷозу тобишҳои маъноӣ гузошта шавад, 

ҷумлаҳо якрангу бетаъсир мегарданд ва тасвир ҳусну назокати хешро 

гум мекунад, ки мушаххасу муъҷаз баён намудани маънии бисёр яке аз 

омилҳои балоғати сухан мебошад» [147, с.64]. 

Академик М. Шакурӣ низ фикрҳои болоро тақвият дода, қувваи 

тасвирии воситаҳои муассири нутқро дар он донистааст, ки нависанда  

«бо ду-се калима як ҳисси амиқ, ҳолати мураккаб, манзараеро нишон 

дода метавонад ва сабабу моҳияти ҳодисаро ифшо мекунад» [157, с.153]. 

Аз тањлили осори илмии муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ бармеояд, 

ки доир ба паҳлуҳои мухталифи образнокии воњидњои фразеологї 

назарияњои гуногун мављуданд. Хусусан, асарҳои бунёдии 

забоншиносони маъруфи тоҷик Н. Маъсумӣ, М. Фозилов, Ҳ. Маҷидов, 

Т. Мақсудов, Б. Камолиддинов, рисолаҳои илмии М. М. Мирзоева, Ҳ. 
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Дӯстов, Б. Шодиев, Н. Саидов ва дигарон ба ин мисол шуда метавонад. 

Дар забоншиносии рус низ масъалаҳои образнокии воҳидҳои фразеологӣ 

ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Донишмандони рус А. А. Потебня, И. 

И. Срезневский, А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов, Ш. Балли, Е. Д. 

Поливанов, С. И. Абакумов, А. А. Булаховский вобаста ба образ, 

образнокї ва маънои образнок дар мундариљаи воњидњои фразеологї 

андешањои љолиб пешнињод намудаанд.   

Маълум мегардад, ки дар забони тоҷикӣ дар қатори ибораҳои 

ноустувори озоди наҳвӣ иборањои махсуси устувор ё иборањои 

фразеологии тавсифї мавҷуданд, ки образро ифода мекунанд. 

Образнокии мафњуми алоњида ба тариќи фразеологизмњои тавсифї дар 

шакли сифатї ва муаянкунандагї ифода меёбад. Масалан, дар љумлањои 

зерин иборањои хоби ширин, гули сари сабад ва ќаймоќи гап образњои 

алоњидаро дар худ инъикос намудаанд:  

Янгаам ҳар саҳар маро аз хоби ширин бедор карда, ба об 

мефиристод [227, с.165]. Гули сари сабади маҷлис Алимардонбег буд… 

[164, с.122]. Дар он ҷо қаймоқи гап кордонӣ ва кордориҳои саркори нави 

рӯдковӣ буд [166, с.76].  

Ибораи рехтаи тавсифии гули сари сабад маънои мафҳумӣ ва 

образнокро ифода мекунад. Бояд таъкид намуд, ки мафҳум аз образ фарқ 

мекунад. Образ воситаи ифодаи мафҳум аст, ки ба шакли тоза тасвир 

мегардад. Ифодаи образ маънои онро дорад, ки мафҳум муфассал ва 

омехта бо тобишҳои маъноӣ на дар шакли номӣ, балки дар шакли 

образнок инъикос меёбад. Мувофиқи ақидаи профессор Ҳ.Маҷидов: 

«Воситаҳои тасвири бадеӣ низ ба воҳидҳои фраезеологӣ табдил ёфта 

метавонанд, дар ин маврид онҳо на фақат дар қолаби ифодаҳои устувор 

маъноҳои яклухти образнокро ифода мекунанд, балки ба қатори 

воҳидҳои доимии забон низ дохил мегарданд. Маҳз ҳамин хусусияти 

доимӣ будан, яъне ба тамоюли умумихалқӣ соҳиб шудани чунин 
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воситаҳои тасвири бадеӣ нишонаи ба воҳидҳои фразеологӣ гузаштани 

онҳост» [80, с.20]. Аз ќабили:  

Дар ин гуна вақтҳо ягона тасаллибахши он ҷуфтронон, ки бо 

маҷбурияти зиндагӣ хоби ширинро тарк карда, дар шаби тор кор 

мекарданд, сурудхонӣ буд [166, с.156]. Пас аз итминон додани Соколов 

онҳо – Ҳусейнҷон ва Мирзо Баҳриддин дӯсти обногузар ва асрордони 

ҳамдигар шуданд [184, с.159]. Вай метавонад ба он таънаву надоматҳо 

ҷавоби талх гардонад [190, с. 258]. Кӣ ӯро дастгирӣ мекунад, ки аз 

панҷаи сахти судхӯр яку якбора раҳоӣ ёбад? [182, с.73]. 

Дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ ба ҷуз аз ифодаи маъноҳои 

мафҳумӣ, эҳсосотӣ ва баҳодињї инчунин ифодаи образи алоҳида низ ба 

мушоҳида мерасад. Дар ин бобат Ҳ. Дӯстов чунин менигорад: 

«Нависанда барои тасвир кардани воқеа, касе ё чизе гоҳо хусусиятҳои 

назарраси онро ба таври мутантан, пуробуранг, бо тобишҳои эҳсосотӣ 

ва образнок дар қолаби ифодаи рехта нишон медиҳад. Ҳамин гуна 

муайянкунандаи бадеӣ, ки муҳимтарин хусусиятҳои шайъро ба тариқи 

тавсиф таъкид менамояд, образ номида мешавад. Ба таври дигар, образ 

дар воҳиди фразеологӣ инъикоси равшан ва як андоза аз буди муқаррарӣ 

бештари ашё ва ҳодиса мебошад» [41, с.85]. 

Ба қавли забоншиноси рус С. Мезенин, «воҳидҳои забон – морфема, 

калима ва ибораҳои озод образнокиро ифода намекунанд. Муносибати 

онҳо бо ҳодисаҳои воқеӣ бештар характери ишоратӣ дорад. Дар ин самт 

ифодаҳои ҷудогона ва устувор, ки ашёро воқеӣ инъикос карда 

метавонанд, образнок мешаванд» [83, с. 48-57]. Масалан, дар воҳидҳои 

фразеологии зерин ифодаи образҳои зебоӣ, барвақт ва гӯшхарош  

тавассути воҳидҳои фразеологии тавсифии сайқали рӯйи замин, сари субҳ 

ва сухани сахт тасдиқи андешаҳои болост:  

Доду бедод, сайқали рӯйи замин, шаҳри Самарқанд, ба дасти урус 

гузашт [192, с.43]. Миробид сари субҳ хеста қабристон рафт [190, с.280]. 
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Як одати Қорӣ Ибод ин буд, ки ба ҳеҷ гуна муомила ва сухани сахт 

зоҳираи оташин намешуд ва хашмгин намегардид, аммо кӯшиш мекард, 

ки бо кори худ нодуруст будани он гуна муомила ва сухани сахтро исбот 

намояд… [166, с.657].  

Сайқали рӯйи замин ба маънои шаҳри нотакрори рӯйи замин, ягона 

ва номдор беҳтарин ифодаи образ аст. Образ дар забоншиносӣ ва 

адабиётшиносӣ усули ифодаи маънои махсус аст, ки мафњумро дар 

шакли хубтару баланд ифода менамояд. Образ њамчунин дар 

мусиқишиносӣ, адабиётшиносӣ ва дигар илмњо низ истифода мешавад. 

Аз ин лиҳоз, воситаҳои ифодаи образ гуногун мебошанд, ки яке аз ин 

воситањо истифодаи унсурњои тасвири бадеии – ташбеҳ, муболиға, 

киноя, тавсиф, истиора ва ғайра мебошад.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

аксаран бо обуранги махсуси бадеӣ, тобишҳои иловагии эҳсосотӣ ва бо 

образи махсус истифода мешаванд. Аз дарки маънои ягонаи онҳо 

маълум мешавад, ки мундариҷаи маъноии ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ хеле пуробуранг аст. Ба андешаи мо, маҳз ифодаи образ дар 

шакли мутантан ва омехта бо дигар унсурҳои маъноӣ мундариҷаи 

маъноии тавсифњои фразеологиро пуробуранг мегардонад. Чунончи, 

сухани гузаро ба маънои «сухани таъсирбахш», хаёли хом «андешаи 

беоқибат», андоми турш «чеҳраи нохуш, табъи гирифта», бахти сиёҳ 

«бадбахтӣ, бетолеӣ», дарду алами ҷонгудоз «ғаму андӯҳи бениҳоят», хаёли 

муҳол «кори душвор»:  

Ҷанги соли 1868 бори дигар собит гардонид, ки давлати пуршавкати 

Русия шамшери бурро ва сухани гузаро дорад [193, с.49]… як хаёли хом, 

Нурулло ба киву ба чї умед мебандад? [193, с.110]. Моҳрӯ ӯро бо андоми 

турш ва суханони нимғурмаи ношунаво истиқбол кард [193, с.181]. Ман 

28-солаам. Аммо ҳанӯз духтар мебошам. Бахти сиёҳи ман асосан ҳамин 

аст! Аммо сабаби ба ин бахти сиёҳ гирифтор шуда мондани ман дуру 
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дароз аст. Агар шумо ба шунидани дарду алами ҷонгудоз тоқат дошта 

бошед, ман ба нақли саргузашти сиёҳбахтии худ тайёрам! [166, с.423]. 

Забонашон розашонро ошкор намекард, дар сарочаи дили онҳо чӣ 

нуҳуфтааст, донистани Карима хаёли муҳол буд [208, с.113]. 

Аз мисолњои фавќуззикр бармеояд, ки ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ бештар дар қолаби ибораҳои исмии изофӣ образро ифода 

менамоянд. Образњои таркиби иборањои фразеологӣ тавсифї нисбат ба 

гурӯҳҳои дигари ифодаҳои рехта хубтар зоњир мешаванд. Чунонки 

профессор Ҳ.Маҷидов қайд мекунанд: «Воҳидҳои фразеологӣ дар қолаби 

муайяни таърихан шаклгирифтаи худ маъноҳои гуногун, обуранги бадеӣ 

ва тобишҳои экспрессивиро ифода карда метавонанд. Маҷмуи ҳамаи ин 

маъноҳо ва оҳангу тобишҳои мухталифи ҳиссиву экспрессивӣ, ки 

воҳидҳои фразеологӣ ифода мекунанд, мазмуни онҳоро ташкил медиҳад» 

[80, с.21]. 

Ақидаҳои болоро бо мисолҳои зерин собит намудан мумкин аст: 

дили шаб «нисфи шаб», рӯзи сахт «рӯзҳои душвор», рӯзи сиёҳ «зиндагии 

пурғам», бедарди миён «муфт, безаҳмат», сафедии рӯз «субҳ», устои 

гулдаст «устои ҳунарманд» ва ғайра: 

 Соҳибаро ҷеғ зада мебаровард, дар дили шаб аз миёни киштзорҳо 

гузашта, сар-сари ёлаҳо ба дуриҳо мерафтанд… [196, с.9]. Номи ҷанг дар 

гӯр! Илоҳӣ хонаи ҷангара бисӯзад! Кошкӣ ягон фарзанди инсон рӯзҳои 

сахта набинад! [218, с.110]. Ҳамин тавр, бо одаме, ки як умр аз дасти вай 

айшаш талх гашт, шинос шуд, шиносоӣ бо рӯзи сиёҳ, бо бахти бадаш 

[196, с.116]. Суми бедарди миён ҳам Зокирро вайрон кард [219, с.329]. 

Сафедии рӯз мисли пардаи ҳарири зарандуд оҳиста-оҳиста паҳн мегашт 

[219, с.318]. Меҳмонхона дар байни боғча сохта шудааст, устоҳои 

гулдаст, деворҳои чор тарафи онро кошинкорӣ карда, ҳар гуна гулҳо 

партофта буданд [208, с.193]. 
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Ба таъбири дигар, ифодаи образ дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

инъикоси пуробуранги ҳамон сифати муқаррарии ашёву ҳодиса буда, бо 

ёрии калимаи маҷозӣ ифода меёбад. Дар натиҷа калимаи мазкур бо 

ҷузъи якуми ифода маънои ягонаи воҳиди фразеологиро таъмин намуда, 

ба ашёи муайян ишорат мекунад. «Барои ҳосил кардани маънои ягонаи 

фразеологизм зарур аст, ки воҳиди фразеологӣ, ба ин ё он ашёи олами 

воқеӣ пурра нигаронида шавад. Дар баробари ин, танҳо образ, ки дар 

қолаби воҳиди фразеологӣ омадааст, ашёи ифодашавандаро фаҳмонида, 

вазифаи ишоратиро мегирад [45, с.103-113]. Ба монанди иборањои 

фразеологии тавсифии дили кашол «њавасмандї, хоњишмандї», мусичаи 

бегуноњ «шахси гунањкори бегуноњ вонамудшуда», ќисмати талх «њаёти 

вазнин», булбули гўё «сухангў, њамадон» ва ѓайра: 

– Табиб ҳам бо дили кашол ба паси худ нигоҳ карда - нигоҳ карда аз 

сарой баромада рафт [168, с.95]. Гуфтам-ку, ту мусичаи бегуноҳ нестӣ 

[196, с.208]. Холаи Зулайхою Бунафша аз қисмати талхи фарзандон 

ҳасрат карда мегиристанд [200, с.49]. Одамҳои фарбеҳ аз азал ҳатӯлу 

муғамбир мешаванд, лекин ин занаки паҳлавонҷусса мудом булбули 

гӯёст [218, с.273]. Ӯ дар рӯзи равшан чанд бор маро дида ва бо пурсуков 

шинохта монда будааст [166, с.340]. Бахти сиёҳи ман ва он духтар зуд 

омад ва ман ҳам оҳиста-оҳиста, таг-таги девори работ ба тарафи 

ваъдагоҳ равон шудам» [166, с.437]. Ин устову мардикоронро кадом 

«бахти бад» роҳбарӣ кардааст, ки дар охир ба дасти ин золим афтодаанд 

[166, с.390].   

Тарҷумони машњур Я. И. Ретскер дар асари худ «Назарияи тарҷума 

ва тарҷумонӣ» дар мавриди образнокии фразеологизмҳо чунин қайд 

кардааст: «Муқаррар аст, ки фразеологизмҳои ҳар як забон бо 

ифоданокии вижаи худ фарқ мекунанд. Ин нуктаро ҳангоми қиёси  

воҳидҳои фразеологӣ бо муродифи луғавиашон мушоҳида кардан 

мумкин аст. Дар кулли забонҳои пешрафта воҳидҳои фразеологӣ дорои 
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муодили луғавӣ мебошанд. Одатан, фразеологизмҳо нисбат ба муродифи 

луғавиашон образноктар мебошанд, зеро калимаҳо маъноро бидуни 

тасвир, хушку холӣ ифода мекунанд. Ба ҳар як фразеологизми 

образнокї, обуранги ҳиссӣ ва баҳодиҳӣ хос аст» [104, с.154].  

Мувофиқи ақидаи Ҳ. Маҷидов: «Дар байни тобишҳои гуногуни 

образнокии воҳиди фразеологӣ, махсусан, баҳодиҳӣ ба мафҳуми 

ифодашаванда, ё ин ки характеристикаи мусбат ё манфии он мафҳум 

мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Воҳиди фразеологӣ бо маънои худ на 

фақат ин ё он мафҳумро ифода мекунад, балки муносибати гӯянда, баҳои 

ӯро нисбат ба он мафҳум низ дар бар гирифтааст» [80, с.23]. Чунончи, 

дар иборањои фразеологии тавсифии зерин образи дохилии онҳо ҳам дар 

шакли мусбат ва ҳам манфӣ ифода ёфтааст:  

– Вой бар ҳоли ман! – Ёдгор мегуфт, - дар он сурат ҳамаи умедҳо ба 

навмедӣ, ҳамаи хаёлҳои ширин ба талхкомӣ ва ҳамаи муҳаббат ба ҳасрат 

бадал хоҳад гардид [164, с.115]. …«ман аз ҳамин гапи хунуки шумо безор 

шудам, бас кунед!» мегуфту мемонд [173, с.13]. Соколов, ба вазъияти 

ногувор афтад ҳам, ба ҷои суханҳои тумтароқ ваъдаи хушку холӣ 

мегуфт… [215, с.173]. Прораб ӯро нимғурма ҳақорати обдор дод [215, 

с.193]. 

Ҳамин тариқ, ифодаи образ дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ яке 

аз нишонаҳои муҳимтарини онњо маҳсуб мешавад. Маълум мегардад, ки 

дар ин навъи воҳидҳои фразеологӣ образ бо роҳи инъикоси бештари 

аломату хусусияти ашёву ҳодиса ифода ёфтааст. Чунин тасвир метавонад 

бо дигар унсурҳои маъноӣ сурат гирифта, баҳодиҳињои гуногунро ба 

вуљуд орад. 
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Хулосаи боби III 

Таҳлилу муҳокимаи масъалаҳои боби сеюми рисола моро ба чунин 

натиҷаҳо расонид: 

Ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз ҷиҳати маъно ба идиома ва 

фраземаҳо ҷудо мешаванд. Фраземаҳо нисбат ба идиомаҳо миқдоран 

зиёдтар буда, ин навъи фразеологизмҳоро бо фразеологизмҳои 

ғайриидиоматикӣ тасниф кардан ғайриимкон аст, зеро дар сохтори онњо 

яке аз ҷузъҳо (одатан, ҷузъи дуюм) ба маънои маҷозӣ далолат карда, 

имкон намедиҳад, ки иборањои фразеологии тавсифии ғайриидиоматикӣ 

ба вуљуд оянд.  

Ифодаи маънои эҳсосотӣ дар баробари маънои мафњумї аз 

нишонаҳои асосии фарқкунандаи иборањои фразеологии тавсифӣ 

мебошад. Ифодаи баҳодиҳї ва эњсосоти мусбат мусбат дар онњо боис 

мегардад, ки мундариҷаи маъноии ин навъи ифодаҳои рехта образнок 

гардида, дар шакли ғайривоқеӣ зоҳир шавад. Дар мундариљаи воҳидҳои 

фразеологии ифодакунандаи эҳсосоти манфӣ тобишҳои маъноии 

тамасхур, ҳаҷв, таҳқир, нописандӣ, беэътиноию дуруштиро дидан 

мумкин аст. Бояд зикр намуд, ки дар ташаккули иборањои фразеологии 

тавсифї бо маънои эҳсосотии мусбат ва манфӣ нақши калима-меҳварҳо 

чашмрас мебошад.  

Маълум гардид, ки ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар қолаби 

ибораҳои исмии изофӣ њамчунин образњои алоњидаро ифода 

мекардаанд. Образи таркиби чунин воҳидҳои фразеологӣ нисбат ба 

дигар гурӯҳҳои ифодаҳои рехта нисбатан равшан ва табиӣ зоњир 

мешавад. Ифодаи образ дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ ба сифати 

зоњиршавии хубтари мафњум дар шакли сифатї ва тавзењї сурат 

мегирад.  
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3. Љадвали гистограмма ва диаграммаи корбурди иборањои 

фразеологии тавсифї дар боби сеюми рисола  
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ХУЛОСА 

Дар хулосаи рисола натиҷаҳои аз тањќиќот бадастомада бо чунин тарз 

пешнињод мешаванд: 

1. Аз адабиёти ба воҳидҳои фразеологӣ бахшидашуда маълум мегардад, 

ки як роҳи ташаккули ин воҳидҳои забон санъатҳои бадеӣ будааст. 

Фразеологизмҳои дар заминаи воситаҳои муассири баён бавуҷудомада 

матлабро барҷаста ва таъсирбахш ифода менамоянд. Ин аст, ки дар қатори 

дигар воситањои тасвири бадеӣ нақши тавсиф ҳам дар ташаккули ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ ниҳоят муассир аст. Онҳо ҳамчун муайянкунандаи бадеӣ 

дар матни асари бадеӣ вазифаҳои фаҳмондадиҳӣ, ороишӣ ва ё эстетикиро иҷро 

мекунанд ва ягон ҷиҳат шахс, ашё ва ё ҳодисаву воқеаро тавсиф мекунанд. 

2. Тавсиф яке аз воситаҳои муассири забон ва нутқ ба ҳисоб рафта, дар 

миёни санъатҳои бадеӣ ҷойгоҳи хос дорад. Таҳқиқи адабиёти назарӣ ва 

таҳлили маводи амалӣ нишон дод, ки он танҳо объекти таҳқиқи назмшиносӣ 

набуда, дар забоншиносӣ ҳам омӯхта мешавад. Бинобар ин муҳаққиқони соҳа 

онро объекти таҳқиқи лингвопоэтика номидаанд, чунки он дар сарҳади 

илмҳои забоншиносиву адабиётшиносӣ ќарор дорад. 

3. Дар қатори дигар воситаҳои муассири забон ба мисли маљоз, истиора, 

ташбењ ва ѓайра тавсиф яке аз воситаҳои серистеъмоли тасвири бадеӣ 

мебошад. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар адабиёти илмии ба тавсиф 

бахшидашудаи муҳаққиқони рус доир ба ин мавзуъ қайдҳои ҷудогона вуҷуд 

дошта бошанд ҳам, дар забоншиносии тоҷик бинобар кам таҳқиқ шудани ин 

мавзуъ ягон мулоҳизаи љолиби диќќат ба назар нарасид. Дар муқоиса бо 

забоншиносии тоҷик олимони рус тавсифро тавъам бо метафора ва ё 

метонимия мавриди таҳқиқ қарор додаанд.  

4. Ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик 

серистеъмол буда, дар матни бадеӣ вазифаҳои тавзеҳӣ, ороишӣ, баҳодиҳӣ ё 

малеҳбаёниро иҷро мекунанд. Онҳоро нависанда ҷиҳати нишон додани ягон 
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паҳлуи барҷастаи ашё ё воқеа истифода мекунад ва маҳз ҳамин ҷиҳат 

вазифаҳои эзоҳӣ, арзёбӣ ва муайянкунандагии онҳоро муқаррар мекунад [1М]. 

5. Азбаски ибораҳои фразеологии тавсифӣ як навъи воњидњои фразеологї 

мањсуб меёбанд, онҳо низ дорои нишонаҳои асосии ин ќабати воҳидҳои забон 

мебошанд. Ифодаи маънои яклухт, устувории таркиб, муайян будани ҷойи 

ҷузъҳо ва тамоюли умумихалқӣ доштан ба ҳамаи гурӯҳҳои маъноиву сохтории 

фразеологизмҳо хос аст [2М].  

6. Вазифаи афзалиятноки тавсиф дар иборањои фразеологӣ вазифаи 

ороишӣ мебошад. Иборањои фразеологии тавсифӣ барои обуранги услубӣ ва 

образнокӣ бахшидан ба матн хизмат мекунанд ва ба ин васила эҳсоси 

зебоишиносии хонандаро бедор менамоянд [3М].  

7. Муҳимтарин хусусияти воҳидҳои фразеологии тавсифӣ дар забони 

тоҷикӣ дар қолаби ибораҳои изофӣ шакл гирифтани онҳо мебошад. Ин ҳолат 

ба он вобаста аст, ки тавсиф сифатчинӣ буда, ба њайси муайянкунанда ягон 

аломати шайъро эзоҳ медиҳад [2М].  

8. Маълум гардид, ки дар ташаккули ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз 

ҳиссаҳои нутқ, асосан, исм, сифат ва шакли ғайритасрифии феъл – сифатҳои 

феълӣ иштирок мекунанд ва бештари ин навъи фразеологизмҳо дуҷузъа 

мебошанд [2М]. 

9. Гурӯҳҳои маъноии тавсифҳои фразеологиро ба монанди дигар анвои 

ифодаҳои рехта идиома ва фраземаҳо ташкил медиҳанд. Муќаррар шуд, ки 

дар захираи фразеологии забони тоҷикӣ фраземаҳои тавсифї нисбат ба 

идиомаҳои тавсифї зиёдтар буда, дар ифодаи мафҳумҳои гуногун низ 

имкониятҳои онҳо бештар аст. 

10. Муайян гардид, ки қолабҳои ибораҳои фразеологии тавсифӣ гуногун 

буда, дар ташаккули онҳо ҳиссаҳои гуногуни нутқ фаъоланд. Вобаста ба 

маҳсулнокии қолабҳои сохта шудани ибораҳои тавсифӣ мо онҳоро ба се гурӯҳ 

ҷудо кардем: 1) қолабҳои сермаҳсул; 2) қолабҳои каммаҳсул; 3) қолабҳои 

бемаҳсул [2М].  
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11. Ифодаи маънои эҳсосотӣ аз нишонаҳои асосии фарқкунандаи 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ мебошад. Маънои эҳсосотӣ дар ин гуна 

ифодаҳои рехта бо ду тарз: мусбат ва манфӣ ифода мешавад. Мундариҷаи 

маъноии ибораҳои фразеологии тавсифии бо эҳсосоти мусбат образнок буда, 

дар онҳо қабатҳои мухталифи эҳсосотӣ хобидаанд. Дар иборањои фразеологии 

тавсифии ифодакунандаи эҳсосоти манфӣ бошад, тобишҳои маъноии 

тамасхур, ҳаҷв, таҳқир, нописандӣ, беэътиноию дуруштиро дидан мумкин аст. 

Ифодаи маънои эҳсосотӣ дар тавсифҳои фразеологӣ бештар бо ёрии калима-

меҳварҳои алоњида сурат мегирад [1М]. 

 12. Аз он ки ифодаи маънои эҳсосотӣ дар тавсифҳои фразеологӣ 

талаботи асосӣ мебошад, аз ин рӯ, ба тариқи он маънои баҳодиҳӣ низ ифода 

мешавад. Яъне сифатчинии ин ё он ашёву ҳодиса дар баробари ифодаи 

эҳсосоти муайян боз баҳодиҳиро низ мефаҳмонад. Ба шайъ баҳои хуб ё бад 

дода мешавад, ки он ба тавассути ибораҳои фразеологии тавсифӣ хеле дақиқу 

равшан баён мегардад [1М]. 

13. Албатта, ба василаи ибораҳои рехтаи тавсифӣ, пеш аз ҳама, мафҳум 

ифода меёбад. Таҳлилҳо нишон доданд, ки маънои мафҳумӣ дар ин навъи 

фразеологизмҳо равшантар буда, он бештар бо унсурҳои маъноии эҳсосотӣ ва 

баҳодиҳӣ инъикос меёбад [2М]. 

14. Дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ ифодаи образҳои муҳимми ҳаётӣ 

ҷиҳати дигари фарқкунандаи онҳо мебошад. Дар онҳо мафҳуми мавриди 

назар як андоза образнок ифода шуда, маҳз чунин навъи баён сабаб мегардад, 

ки чунин ифодаҳо рехтаву устувор гардида, қабатҳои маъноии гуногунро дар 

худ ғунҷонанд [3М]. 
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Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ: 

1. Бо назардошти таҳқиқи мо беҳтар мебуд, агар аз ҷониби олимони соҳа 

ҷиҳати омӯзиши дигар воситаҳои тасвири бадеӣ дар воҳидҳои фразеологии 

забони тоҷикӣ мавзуъҳои муайяни илмӣ коркард ва мавриди пажуҳиш қарор 

мегирифтанд.  

2. Бо мақсади ҳад гузоштан ва ҷудо намудани воситаҳои тасвири бадеие, ки 

дар илми адабиётшиносӣ омӯхта мешаванд ва воситаҳое, ки дар воҳидҳои 

фразеологӣ мушоҳида мешаванд, зарур аст, ки ҷиҳатҳои фарқкунандаи маҷози 

забонӣ ба таври мукаммал омӯхта шаванд. 

3. Дар заминаи мавҷудияти ин ё он воситаи тасвири бадеӣ дар сохтори воҳиди 

фразеологӣ бояд тобишҳои маъноие, ки дар мундариҷаи маънои воҳиди 

фразеологӣ ифода шудаанд, ба таври дақиқ муқаррар карда шаванд. 

4. Беҳтар мебуд, агар ҳангоми таҳияи фарҳангҳои фразеологӣ воҳидҳои 

фразеологии тавсифӣ ва дигар фразеологизмҳое, ки дар мундариҷаашон ин ё 

он воситаи тасвири бадеӣ доранд, бо аломати махсус нишон дода шаванд. 

5. Бо мақсади ҳарчи бештар ошноӣ пайдо намудани хонандагон бо табиати 

забонии воҳидҳои фразеологӣ дар китобҳои дарсии ба барномаҳои таълимӣ 

мувофиқ ворид намудани ибораҳои фразеологии тавсифӣ пешниҳод карда 

мешавад. 
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