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Муқаддима 

Феълияти мавзӯъ. Муњимии мавзўи мазкур дар он зоҳир мегардад, 

ки оид ба категорияҳои грамматикии исм дар забоншиносӣ бисёр асару 

мақолаҳо нашр гардидаанд, аммо категорияҳои грамматикии исми 

забони арабӣ бо забони тоҷикӣ то ҳол муқоиса ва таҳлил нашудааст. 

Категорияҳои падеж ва ҷинсият дар исмҳои забони арабӣ мавқеи асосиро 

ишғол намоянд, онҳо дар забони тоҷикӣ ба назар намерасанд. Аз ин 

лиҳоз, мо тасмим гирифтем мавзӯи мазкурро мавриди баррасӣ қарор 

дода, муносибатҳои ифодаи падеж ва ҷинсиятро дар забони тоҷикӣ 

нишон диҳем ва дар баробари ин категорияҳои муайяниву номуайянӣ ва 

шумораро дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ муқоиса намоем. 

Яке аз масъалаҳои муҳимми соҳаи забоншиносӣ масъалаи омӯзиши 

муқоисавӣ-типологии забонҳои ба ҳам хеш ва бегона мебошад. 

Забоншиноси маъруф В.Д. Аракин дар ин маврид чунин меҳисобад, ки 

“ҳатто забонҳои ба ҳам наздик дар сохтори худ хусусиятҳои 

фарқкунандаи ба хеш хос доранд” [8, 27].  

Омӯзиши муқоисавӣ-типологии забонҳо истифодаи ду усули асосии 

методологиро тақозо менамояд – муқоисавӣ-таърихӣ ва типологӣ. Дар 

забоншиносии муосир ба ҳар дуи ин усули илмии омӯзиш эътибори 

калон дода мешавад. Забоншиносии муқоисавӣ-типологӣ, ки дар 

заминаи шарҳу тавзеҳи ду забони сохтори гуногундошта ба вуҷуд 

омадааст, ду масъалаи асосиро мавриди омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷониба 

қарор додааст: 

1)  Муайян намудани таносуби (зерсистема, микросистема) 

сохтори ду ва зиёда забон; 

2)  Ошкор намудани хусусиятҳои хоси як забон, ки дар дигар 

забон ба назар намерасад (аломатҳои инфиродӣ, ба худ хос). 

Дар баробари ин, барои инкишофи соҳаи забоншиносӣ аҳамияти 

бузург доштани омӯзиши муқоисавӣ-типологии забонҳо барои ба 

донишҷӯён омӯзонидани забонҳои хориҷӣ хеле муҳим аст, зеро таҳлили 
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муқоисавии забонҳо барои муайян намудани мушкилоте, ки донишҷӯ 

зимни омӯзиши забони хориҷӣ рӯ ба рӯ мешавад, метавонад кӯмак 

расонад. Усули муқоисавӣ ҳамчун воситаи омӯзиши забон баромад 

менамояд ва ҳадафи он муайян намудани хусусиятҳои умдаи типологии 

забонҳои сохторашон мухталиф новобаста ба баромади онҳо мебошад. 

Истифода ва татбиқи усулҳои илмии омӯзиш ба мақсад ва 

вазифаҳои таҳқиқот вобаста аст, аз ҷумла: 

- муқаррар намудани базаи муқоисавӣ ; 

- муайян намудани хусусиятҳои умдаи забонҳо бо мақсади 

созмон додани нақшаи таснифот; 

- ошкор намудани аломатҳои хоса ва умда. 

Зимни таҳлили муқоисавии забонҳои гуногунсохтор бояд, пеш аз 

ҳама, ба унсурҳои монанд эътибор дод. Натиҷаҳо ҳамон вақт 

самарабахш хоҳанд шуд, ки монандиҳо дар хусусиятҳои функсионалӣ 

(яъне мавҷудияти хусусиятҳои монандӣ дар ифодаи маъноҳои 

грамматикӣ) ва унсурҳои сохтори забонҳо дар рафти муқоиса муайян 

карда шаванд.  

Дар солњои охир дар илми забоншиносї ба тадќиќоти муќоисавии 

забонњо ањамияти хоса медиҳанд. Омўзиши муќоисавӣ њанўз дар охирњои 

асри XVIII ибтидо гирифта, дар асри XIX ба ављи тараќќиёти худ 

расидааст. Оид ба масоили назариявии тадќиќоти муқоисавӣ-типологї 

олимони соҳаҳои гуногун асарҳо ва маќолањои илмӣ эљод кардаанд, аз 

ҷумла В.И. Абаев [1], В.Д. Аракин [8], Б.М. Гранде [35], Г.М. Габучян 

[29], В.А. Звегинсев [53], Г.А. Климов В.З. [63], А. Мейе [83], Панфилов 

[101], О. Семерени [121], М.М. Гухман [37], М.В. Софронов [133], В.С. 

Расторгуева [109], В.А. Ефимов [48], Д.И. Эделман [160], Л.К. Згуста [54] 

ва дигарон мебошанд.  

Забоншиносии муќоисавї, қиёсӣ-типологӣ равобит ва таќобули 

забонњои чи хеш ва чи бегонаро меомўзад ва як шохаи мутараќќии 

забоншиносии муосир мањсуб мешавад. Азбаски худи муќоисаи ду забон, 
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новобаста ба он ки онњо забонњои хеш ё бегонаанд, масъалаи рўзмарраи 

илми забоншиносї аст, дар атрофи он то њол фикрҳои гуногун идома 

дорад. Оид ба омўзиши муқоисавӣ ва типологии забонњо олимон дар 

аќоид мухталифанд, барои он ки типологияи муќоисавї тамоми 

љузъиёти забонњои ба њам наздик ё бегонаро фаро мегирад. 

Ҷapaёни oмӯзиши муқoисaвиpo дap илми зaбoн истилoҳҳoи гунoгун 

ифoдa мeкунaнд: «зaбoншинoсии кoнтpaстивӣ» (мухoлифӣ), 

«зaбoншинoсии кoнфpoнтaтивӣ» (тaқoбулӣ), «зaбoншинoсии типoлoгӣ» 

вa ғaйpa. В.Н. Яpсeвa истилoҳи «зaбoншинoсии кoнтpaстивӣ»-po 

истифoдa бурда мeгӯяд, ки дap oмӯзиши муқoисaвии зaбoнҳo бa 

хусусиятҳoи номувoфиқaтӣ, яънe мухoлифaтии oнҳo диққaти мaхсус дoдa 

мeшaвaд [163, 3]. Сaтҳи гpaммaтикии зaбoн ҳaмчун oбъeкти oмӯзиш 

интихoб шудaaст, зеро дap oн хусусиятҳoи типoлoгии зaбoнҳои 

қиёсшaвaндa paвшaнтap нишoн дoдa мeшaвaд вa гpaммaтикa имкoнияти 

бappaсии мaсъaлaҳoи paвoбити мувoфиқaтии зaбoнҳоpo дopaд. 

Њангоми тадќиќоти типологї шабоњат ва тафовути хусусиятњои 

сохтории забонњои ба њам наздик ё дур дар робитаи дутарафаи онњо 

омўхта мешавад. Бештари одамон ба љуз забони модарии худ, њадди аќал 

боз як забони бегонаро медонанд ва дар маљрои омўзиш ё истифода аз он 

забон метавонанд дарёбанд, ки он бо забони модариашон гоње монандї 

зоњир мекунад. Мисол, олмонӣ њангоми омўхтани забони англисї 

ногањон эњсос мекунад, ки калимањои англисии father, mather, hand, ice ва 

ѓайра бо калимањои немисии Vater, Muter, Hand, Eis бисёр монанд аст. 

Донандаи забони испанї низ ин гуна монандиро дар ќиёс бо забони худ 

ба зудї дарк карда метавонад, зеро калимањои испании padre, madre бо 

калимањои зикршудаи немисию англисї ќаробати забонї дорад [121, 15].  

Ин ва мисолњои ба ин монанд њангоми омўзиш ё тањќиќи забонњои 

англисї, русї ё арабї бо донишљў ё муњаќќиќи тољик њам бисёр рух 

медињад ва ин худ яке аз далелҳои аҳамияту феълияти ин мавзўъ барои 

забоншиносии муосири тољикї мебошад. 
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Рисолаи мо раванди қиёсӣ дорад. Пайдост, ки омўзиши муқоисавии 

забонњо сараввал аз тамоми оилаи забонњо људо кардани як забонро аз 

якчанд забони ин оила дар назар дорад ва баъд онро бо забони дигар 

муќоиса менамояд, ки ин зањмати зиёдро талаб менамояд. Дар ин рисола 

мо ба муќоисаи фаќат ду забони ба њам бегона - арабї, ки ба гурўњи 

забонњои сомии оилаи забонњои афроосиёӣ ва забони тољикӣ, ки ба 

гурўњи забонњои эронии оилаи забонњои њиндуаврупої дохил мешавад, 

баҳс менамоем. Ҳарчанд ки ин ду забон аз лињози фонетикї, лексикӣ ва 

грамматикӣ тафовути зиёде доранд, аммо умумияти онњо низ 

назаррасанд. Табиист, ки ҳамаи ин умумияту тафовутҳоро наметавон дар 

чорчӯбаи як рисола мавриди таҳқиқ қарор дод. Аз ин рӯ, мо тасмим 

гирифтем, ки ин муқоиса дар мисоли исмҳои ин ду забон, ки дар ҳар ду 

пас аз феъл аз ҳиссаҳои калонтарини нутқ маҳсуб меёбанд, сурат гирад.  

Масъалаи категорияњои исм яке аз масъалањои бисёрљанбаи сохти 

грамматикии забонњост. Њарчанд, рољеъ ба категорияњои исм якчанд 

рисолањои илмї ва тадќиќоти гуногун дар асоси маводи амалие, ки 

забонњои оилаи њиндуаврупої рўи кор омада бошанд њам, дар 

забоншиносии арабӣ њанўз масъалаи категорияњои исм њалли 

њамаљонибаи худро наёфтааст. Чунин тадќиќот на танњо барои њалли 

масъалањои забоншиносии муќоисавию типологї, балки барои равшанӣ 

андохтан ба бисёр муаммоњои забоншиносии умумї низ мусоидат 

менамояд. Мусаллам аст, ки яке аз масъалањои хоси системаи њар забон 

муайян кардани хусусиятњои сохторию таносуби маъноии забони модарї 

бо дигар забони хориљї мањсуб мешавад. Омўзиши забоншиносии қиёсӣ-

типологї дар љараёни таълими забони арабї, ки дар муассисаи давлатии 

таълимии “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров” 

дар факултети забонњои шарќ ба роњ монда шудааст, аз зарурати маљрои 

таълим мебошад, зеро љанбаи назариявии омўзиши забонњои ба 

њамдигар бегона имконият медињад, то њодисањои забонии ин ду забонро 

муайян намоем. Яке аз проблемаҳои мураккаб дар таълим ҳодисаҳои 
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забониест, ки дар маҷрои таълим ҳам донишҷӯ ва ҳам муаллим ба 

душвориҳо рӯй меоранд, набудани категорияи падеж ва ҷинсият дар 

исмҳои забони тоҷикӣ мебошад. 

Њадафи мо низ дар ин љода нишон додани монандї, ҷиҳатҳои 

умумӣ ва тафовутњо дар сатњи категорияњои грамматикии забони арабӣ 

ва забони тоҷикӣ мебошад. Њалли ин масъала барои тањияи грамматикаи 

назариявї ва амалии забони арабӣ, методикаи таълими забони арабї дар 

макотиби миёна ва олї, тартиб додани луѓатњои дузабона ва барои 

назария ва амалияи тарљумаи забони арабӣ хеле муњим аст. Аз ин сабаб, 

вазифаи аввалиндараҷаи таҳқиқ низ инро тақозо мекунад, ки муаллим 

хусусиятҳои грамматикии категорияҳои исми забони модариро ба назар 

гирифта, онро бо забони хориҷӣ муқоиса карда тавонад.  

Дараљаи омўхта шудани мавзўъ. Мавзўи категорияҳои 

грамматикии исмњо аз назари забоншиносони чи ѓарбу чи шарќ дур 

намондааст ва дар ин ҷода бисёр тањлилу тадќиќотҳои илмї ба сомон 

расидаанд, аз љумла забоншиносони рус: В.Д. Аракин [8], Г.М. Габучан 

[28; 29; 30], Ю.А. Рубинчик [113], Н.Г. Мингазова [89; 90; 91], Л.Ш. 

Малихина [77], А.Н. Овешкова [99], Е.В.Сафонова[120], В.С. 

Расторгуева[109],, Д.И.Эделман [160], В.А. Виноградов [27], А.С. 

Маркосян [79], Л.Г.Герсенберг [43], М.Б.Шеремет [155]; забоншиносони 

тоҷик: Ш. Рустамов [116; 117], К. Усмонов [141], С.Я. Мухторова [96], 

М.Б. Шаҳобова [154], С.Ҳалимов [147; 148], К. Шукурова [148], Ҳ. 

Каримов [61; 62], Р.Х. Додихудоев [43], Ф. Ҷалолов [151], Б. Сиёев [128]; 

забоншиносони араб: Фуод Ниъма [176], Имом ибни Њишом ал-Ансорї 

[165], Аббос Њасан [173], Мустафо Ѓалаёнї [179] ва дигар олимону 

муњаќќиќонро номбар кардан мумкин аст. 

Масъалаи категорияҳои грамматикии исмро забоншиносони бисёр 

мавриди таваҷҷуҳи худ қарор додаанд. Категорияҳои грамматикӣ бо 

забонҳои тоҷикию русӣ [2; 78; 93], тоҷикию англисӣ [154; 96; 141], 

англисию русӣ [8; 106], русию арабӣ [155], немисию русӣ [69], англисию 
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арабӣ [90],  форсию тоҷикӣ [42; 188] ва бо дигар забонҳо таҳлилу таҳқиқ 

гардидаанд. Аммо дар муқоиса категорияҳои грамматикии исмҳои 

забони арабӣ ва тоҷикӣ то ҳол таҳлили пурраи худро наёфтаанд.  

Забоншиноси машҳури рус, профессор Г.М.Габучан осори бисёре 

оид ба забони арабӣ таълиф намудааст. Яке аз онҳо ба назарияи артикл 

ва масъалаҳои синтаксиси забони арабӣ бахшида шудааст. Дар он оид ба 

моҳият хусусияти категорияи муайяниву номуайянӣ ва вазифаҳои артикл 

дар забони адабии арабӣ сухан меравад [29, 6, 24, 91]. Ба ин мазмун 

забоншиноси тоҷик Ҳ. Каримов низ дар бораи хусусият ва [62, 18-23] 

вазифаҳои артикл ибрози ақида намуда, инчунин вазифаҳои синтаксисии 

калимаи “як”-ро дар як мақолаи алоҳида баррасӣ намудааст [61, 23-31]. 

Маќсад ва вазифањои тадќиќот. Маќсади тадќиќот бањри муайян 

кардани мутаносибии сохторию семантикии онҳо, муќоиса намудани 

категорияњои грамматикии исми ду забони ба њам бегона - арабї ва 

тољикї мебошад. Вобаста ба ин маќсад тадќиќот ба њалли чунин 

масъалањо нигаронида шудааст: 

- тавсифи категорияи падеж ва шаклњои грамматикии он дар 

забони арабї; 

- дарёфтани воситањои ифодаи муносибатњои падежии забони 

арабї дар забони тољикї; 

- нишон додани вежагињои артикли муайянї ва номуайянї дар 

забонњои арабӣ ва тоҷикӣ ва мавќеи онњо дар ифодаи категорияи 

муайяниву номуайянии исмњои ин ду забон;  

- ошкор сохтани фарќи категорияи муайяниву номуайянии исмњои 

забонҳои тањќиќшаванда; 

- муќоиса намудани усулњои љамъбандии исм дар забонњои арабӣ 

ва тоҷикӣ; 

- шарњу таъбир кардани шумораи дугонаи исми забони арабї ва 

роњу воситањои ифодаи он дар забони тољикї; 
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- ташреҳ додани шакли љамъи шикастаи забони арабї ва дарёфтани 

муодилњои тољикии он; 

- нишон додани васоити ифодаи љинсият (занона ва мардона) дар 

забони арабї ва таъсири он ба забони тољикї. 

Навоварии илмии тадќиќот. Дар забоншиносии тоҷикӣ 

категорияњои грамматикии исмњои забонҳои арабї ва тољикї бори аввал 

дар якҷоягӣ дар риштаи тадќиќоти муқоисавӣ дар шакли рисола оварда 

мешавад ва муфассал мавриди таҳлил қарор мегирад. Воситаҳои ифодаи 

муносибатҳои падежӣ ва аломатҳои ҷинси занонаи забони арабӣ дар 

забони тоҷикӣ муайян карда шуда, категорияҳои муайяниву номуайянӣ 

ва шумораҳои забонҳои қиёсшаванда бори нахуст муқоиса ва таҳлил 

карда мешаванд. Умумият ва фарқи категорияҳои исм дар ҳар ду забон 

нишон дода мешавад. 

Дар рисола бори аввал кӯшиш рафтааст, ки аломатҳои изоморфӣ 

ва алломорфии забонҳо мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дода 

шавад. Омӯзиши категорияҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ аз нуқтаи 

назари таъсири морфологӣ ва синтаксисӣ  сурат мегирад. Дар баробари 

ин ҷанбаҳои таърихӣ ва лингвистии масъалаи мазкур мавриди омӯзиш ва 

баррасӣ қарор дода шудаанд. 

Рисола барои ѓанї гардонидани назарияи забоншиносии тољикиву 

арабӣ мусоидат мекунад, онро њангоми навиштани назарияи 

грамматикаи академии забони тољикї метавон истифода кард. Он 

дастовардњо инчунин таҳқиқи типологии забонҳои қиёсшавандаро 

таъмин менамоянд. 

Аҳамияти назариявї ва амалии рисола. Натиҷаҳои таҳқиқот 

метавонад барои таҳия ва коркарди машғулиятҳои назарӣ ва амалӣ аз 

фанни “Забоншиносии умумӣ”, “Назарияи грамматикаи забони арабӣ”, 

“Забоншиносии муқоисавӣ” “Методикаи таълими забонҳои хориҷӣ” 

муфид бошанд. Њамзамон аз маводи рисола метавон дастурњои таълимӣ-

методии муқоисавӣ ва типологї таълиф намуд, ки мушкилии таълими 
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типологӣ-муќоисавии забонњои арабию тоҷикиро бартараф хоњад кард. 

Инчунин, рисола метавонад барои навиштани тадқиқоти илмӣ аз ҷониби 

магистрантону докторантон ва умуман муҳаққиқони забоншинос 

мусоидат намояд. 

Аҳамияти амалии рисолаи илмӣ дар он зоҳир меёбад, ки омӯзиши 

категорияҳои исм барои таълими забонҳо хеле муҳим буда, дар замони 

муосир омӯзиши забони арабӣ дар баробари забони тоҷикӣ дар 

барномаҳои таълимии макотиби олӣ ҳарчи бештар мавқеи устувор 

пайдо карда истодааст. 

Зарурати омода намудани рисолаи илмї низ њамин аст, ки барои 

илмомўзон тадқиқоте ба вуҷуд ояд, то минбаъд барои таълиму тадриси 

забони арабӣ мусоидат намояд ва вежагињои таносубї ва тафриќавии 

забони арабиро бо забони модарии худ муайян карда тавонанд. Инчунин 

рисола метавонад барои ба хатоҳои шифоҳӣ ва хаттӣ роҳ надодани 

донишҷӯён раҳнамо гардад. Аз ҳамин лиҳоз, ҳини аз худ намудани 

категорияҳои исм, ки эъроб мавқеи асосиро дар исмҳои забони арабӣ 

ишғол мекунад, онҳо метавонанд бе душворӣ макони исмро дар ҷумла 

муайян кунанд ва ҳангоми тарҷума аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ ва 

ё, баръакс, аз забони тоҷикӣ ба забони арабӣ ба хато роҳ надиҳанд. 

Асоси назариявии тадќиќотро дастовардҳо ва методҳои тадқиқоти 

олимону муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла, В.Д. Аракин [8], Б.М. 

Гранде [35], Г.М. Габучан [29], А.Н. Овешкова[99], Е.В. Сафонова [120], 

В.С. Расторгуева [109], М.Д. Фридман [143], Л.Ш. Малихина [77],  М.Б. 

Шаҳобова [154], Ш. Рустамов [116], К.Усмонов [141], М.Н. Абдуллоева 

[2], М.Н. Қосимова [72; 73], Б. Сиёев  [128], Ф.Ҷалолов [151], Ҳ.Каримов 

[61; 62], Ризо Алї [171], Љамолиддин Рауф [168], Фуод Ниъма [176], 

Мустафо Ѓалаёнї [179] ва дигарон ташкил медиҳанд. 

Усули тањќиќ. Дар рисола асосан методи муќоисаю тазод мавриди 

истифода ќарор ёфтааст, инчунин аз методњои дистрибутивї, 

гипотетикиву дедуктивї, тањлили трансформатсионї истифода шудааст. 
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Объекти тадќиќ муқоисаи категорияҳои грамматикии исмҳои 

забони арабӣ ва тоҷикӣ мањсуб мешавад. 

Предмети тадқиқ муқоиса намудани категорияи муайяниву 

номуайянӣ ва шумора дар забонҳои қиёсшаванда аст. Инчунин, 

муқоисаи категорияи падежу ҷинсият дар забони арабӣ ва усулу роҳҳои 

ифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ мебошад.   

Ба њимоя нуктањои зерин пешнињод карда шудаанд: 

1.Мафҳуми падеж дар забони арабӣ шарҳ дода шуда, воситаҳо ва 

роҳҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ муайян мегарданд. 

2.Падежи рафъ (имен. п.), насб (вин.п.) ва ҷар(р) (род.п.)– и забони 

арабӣ баррасӣ шуда, муносибат ва тарзҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ 

нишон дода мешаванд. 

3. Аз таърихи пайдоиши артикл дар забоншиносии арабӣ ва тоҷикӣ 

маълумоти муфассал дода мешавад. 

4.Хусусияти ишоратии артикл дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ 

муайян карда мешавад. 

5.Умумият ва фарқи муайянӣ ва номуайянии исм дар забонҳои 

арабӣ ва тоҷикӣ дар муқоиса мавриди музокира қарор мегиранд. 

6.Категорияи шумораи исм ва воситаҳои ҷамъбандии он дар 

забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ муқоиса ва таҳлил карда мешаванд. 

7. Категорияи шумораи дугонаи забони арабӣ ва корбурди ин гуна 

вожаҳо дар забони тоҷикӣ аз нуқтаи назари таърихӣ ҳаллу фасл 

мегардад. 

8. Ҷамъи шикастаи забони арабӣ таҳлил карда шуда, вазнҳои 

маъмули истифодабарии он дар забони тоҷикӣ нишон дода мешавад. 

9. Ҷиҳатҳои умумӣ ва фарқи категорияи шумора дар исми забонҳои 

арабӣ ва тоҷикӣ ошкор карда мешаванд.  

10. Аз таърихи пайдоиши ҷинсият дар забонҳои арабиву тоҷикӣ ва 

аз байн рафтани ҷинсияти забони тоҷикӣ маълумот дода мешавад. 
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11.Воситаҳои ифодаи ҷинсият дар забони тоҷикӣ ва таъсири 

категорияи ҷинсияти забони арабӣ ба забони тоҷикӣ баррасӣ карда 

мешаванд. 

Маводи фактологии тадќиќот. Тадќиќот дар асоси маводи амалї аз 

асарњои бадеии забонњои арабї ва тољикї сурат гирифтааст. Њини 

љамъоварии маводи фактологї мо аз «Ёддоштњо»-и С.Айнї – асосгузори 

адабиёти муосири тољик ва аз асари «Аллису ва килобу»-и Наљиб 

Мањфуз – нависандаи машњури мисрї, барандаи љоизаи Нобел дар 

риштаи адабиёт истифода бурдем. Инчунин аз романи “Фирдавсӣ”-и 

С.Улуғзода ва аз китобҳои таърихӣ ба монанди, “Форснома”-и Ибни 

Балхӣ, “Нузҳат-ул-қулуб”-и Ҳ.Муставфӣ, “Таърихи Балъамӣ”-и Табарӣ 

мавод гирд оварда шудаанд. 

Дараљаи эътимоднокї ва апробатсияи тадќиќот. Муњимтарин 

нуктањои рисолаи илмї дар конфронсњои анъанавии илмї-амалии 

Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 

академик Бобоҷон Fафуров” (солњои 2015-2019), дар семинарњои махсуси 

факултети забонњои шарќ ва кафедраи грамматикаи забони арабии он 

матрањ ва арзёбї шудааст. Рољеъ ба мавзўи тадќиќот ва пањлуњои 

гуногуни он аз љониби муаллиф ҳашт маќола ва фишурдаи маърўзањо ба 

чоп расидаанд, ки аз онњо 3-тояшон дар маљаллањои аз ќайди КОА-и 

Вазорати маориф ва илми ФР гузашта нашр шудаанд. 

Рисола дар маљлиси муштараки кафедраҳои грамматикаи забони 

арабӣ ва забони тоҷикии муассисаи давлатии таълимии “ДДХ ба номи 

акад. Б. Ѓафуров” (ќарори №9 аз 24.04.2019) ва сексияи забоншиносии 

назди муассисаи давлатии таълимии “ДДХ ба номи академик Б. 

Ѓафуров” (ќарори № 4 аз 25.06.2019) муњокима гардида, ба њимоя 

пешнињод шудааст. 

Сохтори рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, шонздаҳ фасл, хулоса 

ва феҳристи осори тадқиқотӣ иборат буда, ҳаҷми умумии он фарогири 

166 саҳифаи чопи компутерӣ мебошад. Дар муќаддима зарурати 
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омўзиши мавзўъ, маќсаду вазифањо, сарчашмањо ва навъоварињои 

тадќиќ, методи тадќиќ ва арзиши назарию амалии рисола оварда 

шудааст. 

Боби якуми рисола “Мафҳуми падеж дар забони арабӣ ва 

воситаҳои ифодаи муносибатҳои падежӣ дар забони тоҷикӣ” ном дорад. 

Дар ин боб ба мафҳуми падеж шарҳу эзоҳ дода мешавад ва падежҳои 

забони арабӣ аз рӯйи мавқеи ҷойгиршавиашон дар ҷумла таҳлил карда 

шуда, муносибати падежӣ дар ҷумлаҳои забони тоҷикӣ нишон дода 

шудааст. 

Боби дуюми рисола “Категорияи муайяниву номуайянї дар исмњои 

забонҳои арабї ва тољикї” унвон гирифта, роҷеъ ба таърихи пайдоиши 

артикл дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ, таҳлилу тадқиқоти забоншиносон 

оид ба категорияи муайянӣ ва номуайянӣ, монандӣ ва тафовути онҳо дар 

забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ баҳс мекунад. 

Боби сеюми рисола “Категорияҳои шумора ва ҷинсият дар исмҳои 

забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ” рољеъ ба категорияи шумора ва ҷинсият дар 

забонњои тољикї ва арабї ва вежагиҳои он бањс менамояд. Дар ин боб 

оид ба пасвандҳои љамъбандии ду забон, навъњои љамъбандї дар забони 

арабї, шакли дугонаи исмњои забони арабї ва ифодаи он дар забони 

тољикї, таъсири ҷинсияти забони арабӣ ба забони тоҷикӣ нуќтаи назари 

муаллифи рисола матрањ шудааст. Инчунин, хусусиятҳои љамъи 

шикастаи забони арабї, ки назар ба дигар тарзи љамъсозии забони арабї 

хеле маъмул буда, бо вазнњои гуногун сохта мешавад, аз назари мо дур 

намондааст.  

Дар ќисмати хулоса муњимтарин бардошти мо оид ба масъалаи 

мазкури рисола мухтасар баён шудаанд.  

Фењристи осори тадқиқӣ ба панҷ ќисмат таќсим карда шудааст: а) 

феҳристи осор ба забонњои русї ва тољикї; б) ба забони арабї; в) ба 

забони форсї; г) ба забони олмонӣ ва ғ) фењристи сарчашма. Феҳристи 

осор дар маҷмӯъ шомили 213 номгўй мебошад. 
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Боби I. Мафњуми падеж дар забони арабї ва воситањои ифодаи 

муносибатњои падежї дар забони тољикї  

1.1. Мафҳуми категорияҳои грамматикӣ ва намудҳои он 

Дар сатҳи грамматикии ҳар як забон мафҳумҳое ҷой доранд, ки чун 

воҳидҳои асосии сохтори грамматикӣ ба ҳисоб мераванд. Барои дуруст 

ва амиқ дарк намудани сохтори грамматикии ҳар як забон муҳаққиқ бояд 

бо мафҳумҳои грамматикӣ сарукор дошта бошад. Яке аз мафҳумҳои 

асосии сохтори грамматикии забон категорияи грамматикӣ (морфологӣ 

ва синтаксисӣ) мебошад. 

Дар ҳақиқат, ҳангоми таҳлили воҳидҳои забонӣ (морфема, калима, 

лексема ва ғ.) ва шаклҳои грамматикии ин воҳидҳо метавон пай бурд, ки 

дар таркиби онҳо ғайр аз маънои луғавӣ боз “як чизе” қарор дорад, ки ба 

муносибатҳои гуногуни калимаи мазкур ба дигар воҳидҳо, ба дигар 

шаклҳои он ишора менамояд, умумият медиҳад, бо шаклҳои худ 

мазмунҳоеро ифода менамояд, ки онҳо ҳодисаҳои типикиро, яъне 

мазмуни грамматикии калимаро ташкил медиҳанд. Мазмуни грамматикӣ 

ифодаи забонии худро дар намуди зоҳирии калима ба даст меорад. Дар 

забоншиносии имрӯза эътироф гардидааст, ки зери ифодаи шакли 

грамматикии калима на танҳо намуди зоҳирии он, балки ҳамбастагии 

намуди зоҳирӣ бо вазифа (мазмун)-и он фаҳмида мешавад, ки дар ин 

шакл ҷойгир аст. Ҳар як шакли грамматикӣ, ки ба сатҳи морфология ва 

синтаксис мансуб аст, вазифаи муайянеро дар сохтори забон иҷро 

мекунад. Ин вазифа (мазмун)-ҳо гуногунанд ва чунин падидор мешаванд: 

шакли муайяни калима як маънои умумии мавҳумро ифода менамояд, он 

ба болои мазмуни луғавии калима чун як қабати иловагӣ “гузошта” 

мешавад, яъне як мазмуни мавҳумро мефаҳмонад. Масалан, пасванди 

грамматикии –ҳо (-гон, -вон, -ён) ба исм ҳамроҳ шуда, маънои шакли 

ҷамъро ифода мекунад: китобҳо, ё ин ки пасванди грамматикии –ро дар 

охири исм омада (китобро) мазмуни синтаксисии пуркунандаи 

бевоситаро ифода мекунад. Дар ҳар ду ҳолат мазмуни луғавии калима 
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бетағйир мемонад, мазмуни грамматикӣ бошад баробари тағйирёбии 

шакли грамматикӣ дигар мешавад. Шакли грамматикӣ ва мазмуни 

грамматикӣ ягонагии яклухтеро, аз ҳамдигар ҷудонашавандаеро созмон 

медиҳад, ки якеро бе дигараш наметавон тасаввур кард. Дар ҳаёти воқеӣ, 

дар олами моддӣ шакл бе мазмун арзи ҳастӣ надорад: шакл ва мазмун 

ягонагии диалектикиро ташкил медиҳад. Мазмуни грамматикӣ 

метавонад ба тавассути як шакли муайяни грамматикӣ ифодаи худро 

ёбад ва, баръакс, ҳар як шакли грамматикӣ ба як маънои муайяни 

грамматикӣ ҳамбаста аст. 

Инак, мазмуни грамматикӣ якҷоя бо шакли грамматикӣ категорияи 

грамматикӣ (морфологӣ ё синтаксисӣ)-ро ташкил медиҳад. Категорияи 

грамматикӣ ягонагии ҷудонопазири маънои луғавӣ ва мазмуни 

грамматикӣ мебошад. 

Худи мафҳуми категория аввалин шуда дар илми мантиқ, дар 

фалсафа (аз ҷониби Арасту) истифода шудааст, ки он дар ин соҳаи илм 

бо шарҳу талқини мухталиф то имрӯз вуҷуд дорад.  

Дар илми забоншиносӣ низ мафҳуми категория бо тарзи мухталиф 

шарҳу ва ба он таърифҳои гуногун додаанд. 

Ин хулосаро аз таҳлили якчанд таърифҳои дар сарчашмаҳои илмӣ 

мавҷудбуда метавон баровард. Масалан, Л.И. Баранникова менависад: 

“Ҳамчун категорияҳои грамматикӣ мафҳумҳои умумии грамматикӣ 

унвон дода мешаванд, ки хусусияти забонро муайян месозанд ва ифодаи 

худро дар калима ва ҷумла меёбанд” [12, 216]. Аз рӯи ақидаи 

Д.А.Штелинг, худи категорияи грамматикиро метавон ҳамчун 

муносибате таъриф дод, ки дар сохтори грамматикии забон ба тавассути 

муқобилгузории ду (на аз он зиёд) қатор (ё гурӯҳ)–и шаклҳои ҳамдигарро 

истиснокунанда ифода ёфтааст: ин ягонагии тазодҳои ҳамдигарро 

истиснокунанда мебошад [158, 56]. Мувофиқи таърифи муаллиф, дар 

категорияи грамматикӣ қонуни асосии тафаккури инсон–қонуни 

ягонагии зиддиятҳо инъикоси худро ёфтааст. Аммо агар мо ин таърифро 
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қабул намоем, пас суоле пайдо мешавад: бо баъзе ҳодисаҳои сохтори 

грамматикӣ чӣ бояд кард, ки ба чорчӯбаи ин таъриф мувофиқ  намеоянд, 

масалан, категорияи падеж, ки дар забонҳои мухталиф чор, шаш, даҳ, 

балки аз он ҳам шаклҳои зиёдро дорад; ё ки категорияи замон, ки дар 

забони русӣ се, немисӣ шаш, тоҷикӣ дувоздаҳ шакл дорад? 

Ақидаи Ю.С.Маслов дар бораи категорияи грамматикӣ чунин аст: 

“Муқобилгузорӣ (тазод)–ҳои грамматикӣ системаҳоеро ташкил 

медиҳанд, ки категорияҳои грамматикӣ ном доранд. Ҳамин тавр, 

категорияи грамматикиро чун система (маҷмӯи ба низом 

даровардашуда)–и маъноҳои грамматикии ба ҳамдигар 

муқобилгузошташуда метавон таъриф дод, ки тавассути ин ё он 

нишондодҳои зоҳирӣ ифода ёфтаанд. Категорияҳои грамматикӣ ниҳоят 

гуногунанд – ҳам аз ҷиҳати теъдоди аъзои муқобилгузошташуда, ё ки 

граммемаҳо, ҳам аз ҷиҳати тарзи ифодаи шаклҳо, ҳам аз ҷиҳати 

хусусияти мазмуни грамматикии ифодаёфта, ҳам аз ҷиҳати муносибати 

ин мазмунҳо ба воқеият” [81, 138]. Муаллифони Грамматикаи академии 

1970 бар он ақидаанд, ки мазмунҳои ҷузъии шаклан ифодаёфтаи 

калимаҳо ба категорияҳои грамматикӣ муттаҳид мешаванд, ки хулоса ва 

маҷмӯи ин мазмунҳо мебошанд [34, 302]. В.Н.Перетрухин таъкид 

месозад, ки “маҷмӯи шаклҳои грамматикие, ки мазмунҳои якхела ё ба 

ҳамдигар муқобилгузошташударо ифода мекунанд, категорияи 

грамматикиро ташкил медиҳад” [103, 203]. Дар Грамматикаи академии 

1980 чунин таърифи категорияи морфологӣ оварда шудааст: 

“Категорияи морфологӣ системаи қаторҳои ба ҳамдигар 

муқобилгузошташудаи шаклҳои морфологӣ бо мазмуни якхела мебошад. 

Таркиби категорияи морфологӣ ақаллан ду қатори шаклҳоро дарбар 

мегирад (мас., категорияи шумораи исм, ки аз қаторҳои шакли танҳо ва 

шакли ҷамъ иборат аст). Қатори шаклҳо ҷузъҳои категорияи морфологӣ 

мебошад. Мазмуни морфологие, ки ба кулли шаклҳои қатор хос аст, 
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мазмуни категориалӣ ном дорад. Муносибатҳои байни ҷузъҳои як 

категория  тазод (оппозитсия) -и морфологӣ аст” [115, 456]. 

Таҳлилу мушоҳидаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар кулли ин 

таърифҳо мазмуни грамматикӣ чун ҷузъи ҷудонашавандаи категорияи 

грамматикӣ эътироф гардидааст. Ин ақидаро дар таърифи категорияи 

грамматикие, ки аз ҷониби Ф.М. Березин ва Б.Н. Головин пешниҳод 

шудааст, низ метавон дарёфт намуд: “Категория грамматикӣ ин ягонагии 

дар забон воқеӣ вуҷуд доштаи як навъ мазмуни грамматикӣ ва воситаҳои 

шаклии ифодаи он мебошад. Ҷанбаи асосӣ ва созмондиҳандаи 

категорияи грамматикӣ мазмуни он мебошад” [16, 180]. Ҷолиби диққат 

аст, ки дар асари Ю.С. Степанов “Асосҳои забоншиносии умумӣ” низ 

категорияи грамматикӣ ҳамчун ягонагии мазмуни грамматикӣ ва 

шаклҳои грамматикӣ эътироф гардидааст [135, 150]. О.И. Москалская, 

яке аз муҳаққикони намоёни назарияи грамматикаи забони олмонӣ, 

таъкид месозад, ки чун кулли аломатҳои забон категорияҳои грамматикӣ 

дорои маъно мебошанд ва аз ду ҷиҳати ба ҳамдигар пайваст иборатанд: 

аз шакл ва мазмун, яъне, категорияҳои грамматикӣ категорияҳои 

дуҷанбаӣ (билатералӣ) мебошанд [193, 64]. 

Дар бораи ин хусусияти категорияи грамматикӣ андеша ронда, 

А.В. Бондарко мегӯяд: “Ҳангоми дар бораи моҳияти ду ҷиҳати 

категорияҳои грамматикӣ сухан кардан, бояд суоле гузошт: кадоме аз 

ҷанбаҳои он асосӣ ва фарқкунанда аст – ҷанбаи маъноияш ё шакливу 

сохториаш? Ба ақидаи мо, бешубҳа, ҷанбаи маъноияш” [19, 31].  

Масъалаи муҳими дигар дар таҳқиқоти категорияҳои грамматикӣ 

гурӯҳбандии онҳо, яъне ба намудҳо ҷудо кардани онҳо мебошад. 

Категорияҳои грамматикӣ пеш аз ҳама ба категорияҳои морфологӣ 

ва синтаксисӣ ҷудо карда мешаванд. Категорияҳои морфологӣ хоси 

шаклҳои калима мебошанд, категорияҳои синтаксисӣ ба ибора ва ҷумла 

хосанд. Ин намудҳои категория баробарҳуқуқанд ва ба ҳамдигар тобеъ 
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нестанд, балки бо тарзҳои гуногун якҷоя амал карда якдигарро пурра 

мекунанд (192, 66). 

В.Г.Адмони забоншиноси маъруфи даври шӯравӣ дар асарҳои хеш 

ба таҳқиқи категорияҳои грамматикӣ рӯ оварда, се намуди онҳоро ҷудо 

мекунад: 1) категорияҳои мантиқӣ–грамматикӣ (категорияҳои соф 

морфологиву грамматикӣ); 2) категорияҳои муоширативу грамматикӣ 

(категорияҳои морфологиву синтаксисӣ); 3) категорияҳои сохториву 

грамматикӣ [192, 66-67]. 

Муаллиф таъкид месозад, ки категорияҳои мантиқӣ–грамматикӣ 

(соф морфологиву грамматикӣ) предмет, ҳодиса, ҷараён ва муносибатҳои 

олами воқеиро дар шуури инсон дар шакли умумиятдодашуда ва 

таҷдидкардашуда ифода мекунад (масалан, категорияи шумораи исм, 

падежи аккузатив ҳамчун номдиҳӣ ба объекти амал) [192, 11]. Ба ибораи 

дигар, категорияи грамматикие, ки мазмуни хешро танҳо дар шакли 

синтетикӣ ва аналитикии калима ифода мекунад ва бе ҳамбастагӣ бо 

дигар калимаҳо дар ҷумла зоҳир мегардад, категорияи соф морфологиву 

грамматикӣ номида мешавад. 

Ба категорияҳои мантиқиву грамматикӣ категорияҳое муқобил 

гузошта мешаванд, ки ба раванди муоширати забонӣ вобастагӣ доранд 

ва барои онро ба роҳ мондан ёрӣ мерасонанд (масалан, категорияи 

падежи исм, категорияҳои шахс, замон, сиғаи феъл). В.Г.Адмони онҳоро 

категорияҳои муоширативу грамматикӣ (Kommunikativ-grammatische 

Kategorien) меномад [192, 12]. 

Муаллиф ин гуна категорияҳоро аз он сабаб муоширатӣ – 

грамматикӣ меномад, ки онҳо, баробари дар шакли морфологии калима 

ифода ёфтан, барои амалӣ гардонидани маънои хеш ба воҳидҳои 

синтаксисӣ – ибора, ҷумла ва ҳатто порчаи мураккаби синтаксисӣ, яъне 

матн – ниёз доранд. Ин гуна категорияҳо ба раванди муоширати забонӣ 

вобастагӣ доранд ва ба созмондиҳии он мусоидат менамоянд. Масалан, 

категорияи шахс, ки дар шакли ҷонишинҳои шахсӣ “ман”, “ту”, “ӯ/вай, 
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он” мушоҳида мешавад, вале дар муошират ҷонишини шахси якум худи 

гӯяндаро, ҷонишини шахси дуюм шарики муоширатиро ифода мекунад, 

ба шахси сеюм мафҳуми кулли ҷонзод ва предметҳои олами моддӣ дохил 

мешаванд. Ё ки мафҳуми замони грамматикӣ аз лаҳзаи нутқкунӣ чун 

меҳвари координата оғози худро меёбад. Ин гуна муносибатҳо дар 

доираи ҷумла ё матн чун воҳиди сатҳи синтаксисӣ метавонанд амалӣ 

гарданд.  

Ҷолиби диққат аст, ки А.В. Бондарко ин хусусияти категорияҳои 

морфологиву синтаксисӣ (муоширативу грамматикӣ) – ро таҳлил карда 

таъкид менамояд, ки категорияи морфологӣ ҳама вақт муносибати 

муайяне ба синтаксис, ин ё он роҳе ба сохтори ҷумла дорад: ҳар як 

категорияи морфологӣ дорои самти синтаксисӣ ва имконияти ояндаи 

синтаксисӣ мебошад. Муносибатҳои категорияи морфологӣ ба сохтори 

ҷумла намудҳои гуногун дорад. Дар як маврид категорияи морфологӣ ба 

чунин намуди таркиби синтаксисӣ мубаддал мегардад, ки навъи онро 

муайян месозад: ҳангоми ивази як ҷузъи категория ба дигараш навъи 

категорияи синтаксисӣ тағйир меёбад (ё ин сохтор вайрон мегардад). Дар 

дигар маврид намуди сохтори синтаксисӣ аз он чизе, ки категорияи 

морфологӣ бо кадом ҷузъи хеш падидор шудааст, вобастагӣ надорад. 

Дар ҳама мавридҳо шаклҳои калимае, ки чун ҷузъҳои категорияи 

морфологӣ падидор мешаванд, дар таркиби ҷумлаи мушаххас, дар 

муҳити синтаксисӣ амал мекунанд. Алоқаҳои категорияҳои морфологӣ 

бо сохтори порчаи мураккаби синтаксисӣ боз мураккабтар ва гуногунтар 

мебошанд. Вале ҳамаи ин ҳолатҳо мустақилии нисбии категорияҳои 

морфологиро дар системаи грамматикии забон ва раванди амалкарди он 

аз байн намебарад. Ҷузъҳои категорияи морфологие, ки дар шакли 

муайяни калима дар ҷумла амал мекунанд, маҳз воситаҳои морфологии 

ифодаи маънои муайянро падидор менамоянд. Категорияҳои морфологӣ 

ҳама вақт хусусияти ба онҳо хоси категорияҳои калимаро, на хусусияти 

ҷумларо нигоҳ медоранд. Ҳамчун категорияҳои калима онҳо дар қатори 
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категория ва воҳидҳои синтаксисӣ дар ниҳояти кор барои ифодаи маъно 

дар раванди муошират хизмат мекунанд [19, 19-20]. 

Мавриди зикр аст, ки ҳар ду навъи категорияҳои грамматикӣ 

(мантиқиву грамматикӣ ва муоширативу грамматикӣ) бо ҳамдигар зич 

алоқаманд мебошанд: категорияи мантиқиву грамматикӣ дар як вақт дар 

созмондиҳии нутқкунӣ нақши муҳимтаринро мебозад, ки барои ба роҳ 

мондани муошират хеле зарур аст, аз ҷиҳати дигар, категорияҳои 

муоширативу грамматикӣ дар як вақт пур аз маънои мантиқӣ мебошанд. 

Вале моҳияти грамматикии маънои асосии онҳо ба ҳар ҳол гуногун 

мебошанд. 

Бо тарзи одӣ метавон гуфт, ки ҳар кадом категорияи муоширативу 

грамматикӣ мундариҷаи мантиқӣ низ дорад. Ҳар як категорияи 

мантиқиву грамматикӣ бошад, барои вазифаи муоширатӣ низ хизмат 

менамояд [4, 15]. 

Дар забонҳои аналитикӣ боз як намуди категорияи грамматикӣ 

ҷудо карда мешавад, ки унвони “сохториву грамматикӣ” дорад [192, 15] 

ва барои созмондиҳии сохтори воҳиди нутқ (ҷумла) хизмат мекунад 

(созмони чорчӯбавӣ дар ҷумла), ки хусусияти ҷумлаи ин забонҳо, масалан 

забони олмониро, чун як воҳиди устувори муоширатӣ таъмин менамояд. 

Дар заминаи ошноӣ бо афкори забоншиносони гуногун оид ба ин 

мавзӯъ, ва баррасӣ ва қиёсу муқобалаи ин ақидаҳо ва ҳамчунин бо 

дарназардошти вежагиҳои забонҳои қиёсшаванда лозим мешуморем, ки 

таърифи зерини категорияи грамматикиро пешниҳод намоем: 

категорияи грамматикӣ як мафҳуми умумии грамматикӣ мебошад, ки 

муносибатҳои гуногуни байни предмет, ҳодиса ва воқеаҳои олами 

моддиро ба тавассути системаи шаклҳои грамматикӣ дар шуури инсон 

инъикос менамояд. Категорияҳои грамматикӣ дар ҳар як забон 

вежагиҳои хоси худро доранд. Онҳо моҳияти типикии ҳар як забонро 

муайян месозанд ва маҳсули инкишофи бисёрасраи тафаккури инсон 

мебошанд.  
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1.2. Аз таърихи пайдоиши падеж дар забонњои арабӣ ва тоҷикӣ 

Падеж категорияи грамматикии њиссањои номии нутќ (исм, сифат, 

љонишин, шумора) буда, шаклњои категорияи падеж муносибатњои 

гуногуни синтаксисии ин ҳиссаҳои нутқро ба дигар калимаҳо ё умуман 

фикр ифода мекунад.  

Тахмин меравад, ки њамаи забонњои мабдаъ падежи худро 

доштаанд ва таќрибан аз 6 то 8 падежро дарбар мегирифтаанд. Масалан, 

дар забони лотинї 6, дар забони Юнони ќадим 5-6 падеж, дар забонњои 

сомї, форсии ќадим, авастоӣ ва њиндии ќадим 8 падежи морфологии 

калима мављуд буд [48, 117]. 

Дар забони русӣ категорияи падеж дар шаш шакл вуҷуд дорад ва 

ҳар яки он ифодакунандаи маънои муайяни морфологӣ мебошад: 1) 

именительный падеж, 2) родительный падеж, 3) дательный падеж, 4) 

винительный падеж, 5) творительный падеж ва 6) предложный падеж 

[115, ҷ.1, 475]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар зери истилоҳи «падеж», якум, ҳамаи 

қатори категорияҳои морфологӣ (дар забони русӣ он 6 қатор; дар забони 

арабӣ он 3, дар забони олмонӣ - 6 ва ғ.); дуюм, қатори шаклҳои 

морфологии калимаҳо, ки ба тавассути низоми умумии падежӣ ба як 

гурӯҳ муттаҳид шудаанд (масалан, вожаҳои русии “отцу, земле, пути”, ки 

ҳамагон шакли “дательный падеж” –и вожаҳои “отец, земля, путь” 

мебошад) фаҳмида мешавад.  

Тасрифи исмҳо аз рӯйи падеж дар забонҳои эронӣ низ ба назар 

мерасад, ки форсии бостон дорои ҳашт ҳолат (номинатив, генитив, 

аккузатив, датив, аблатив, инструменталис, локатив, вокатив) буда, ин 

ҳама қавоиди сарфӣ ба чигунагии хатми асосҳо ва анҷомаҳои асосҳо 

иртибот дорад [118, 40]. Дар забони сокӣ-хутанӣ ду намуди тасриф 

мушоҳида мешавад: 

1) тасрифи исмҳои ҷинси мардона бо ду роҳ – бо решае, ки ҳамсадо 

дорад ва решае, ки садоноки -а дорад; 
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2) тасрифи исмҳои ҷинси занона низ бо ду роҳ – дар падежи 

именительный, шумораи танҳо садоноки -а ва -ā дорад. 

Таҳлили анҷомаҳои падежӣ нишон медиҳад, ки асоси анҷомаи 

намуди якум ҳамсадо мебошад ва бевосита он ба мардона ва намуди 

дуюм, ки анҷомаи -ā дорад, ба гурӯҳи занона дохил мешаванд. Намунаи 

анҷомаҳои падежии сокӣ-хутаниро аз рӯйи тасриф меорем ва мувофиқати 

онҳоро бо забонҳои қадим дида мебароем. 

Падеж Шумораи танҳо 

Ҷинси мардона Ҷинси занона 

Имен. -ä < -ah (авастоӣ -ō; форсии 

бостон -а) 

-а< -ā (авастоӣ –ā, -а; 

форсии бостон –ā) 

Вин. -u < -am (авастоӣ -əm; форсии 

бостон -аm) 

-o < -ām (авастоӣ -am; 

форсии бостон - ām) 

Род. -i < -ahyā (авастоӣ -ahe, -ahyā; 

форсии бостон -ahyā)  

-e < -yāh (авастоӣ -ayå; 

форсии бостон - āyā) 

Мест. -a (авастоӣ ва форсии бостон -ā) -a < -iya (авастоӣ -aya; 

форсии бостон -āyā) 

Аз рӯйи тасрифи падеж маълум мешавад, ки ҳам дар ҷинси мардона 

ва ҳам дар ҷинси занона мувофиқати байни ин забонҳо мушоҳида карда 

мешавад – анҷомаи -а (ҷинси мардона) -ā дар (ҷинси занона [109, 115]. 

Дар забони арабӣ ҳам категорияи падеж аз муҳимтарин 

нишондиҳандаи исмҳо маҳсуб  ёфта, дар он се навъро ташкил медиҳанд: 

1) рафъ (им.п.), 2) насб (род.п.) ва 3) ҷар (вин.п.). Маънои падежҳо дар 

заминаи вазифаҳои синтаксисии онҳо дар ибора ва ҷумла ташаккул 

меёбад. Таѓйирёбии калимаро бо якчанд мисол дида мебароем ва онро 

шарњ медињем: الشمس   تطلع  «офтоб баромад»,  Мардум»  الشمس   الناس شاهد 

офтобро мушоњида карданд» القوم فرح   بالشَّْمس     «Мардум бо офтоб хурсанд 

шуданд». 

Мо мебинем, ки дар калимаи   الشمس (офтоб) њаракати охири калима 

таѓйир ёфт, дар як маврид «замма» (у), дар дигар маврид «фатња» (а) ва 
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дар мавриди сеюм «касра» (и) гирифтааст. Барои чї таѓйирёбї ба амал 

меояд? Сабаб дар мављуд будани «омили таѓйирёбанда» дар њар љумла 

мебошад, ки калимаи «офтоб»-ро идора мекунад ва онро ба вазифаи 

муайян меорад. Мо мебинем, ки «омилњо»-и љумлањои зикршуда вобаста 

ба маъноњо таѓйир меёбад: мубтадо ба маънои пуркунандаи бевосита ва 

бавоситаи феъл ва дар њама њолат таѓйирёбии вазифа ба таѓйирёбии 

њаракати охири калимаи «  الشمس» мувофиќат мекунад. Чунин таѓйирёбии 

њаракатро «эъроб» (  اب   .ва идоракунандаи калимаро “омил” меноманд (إعر 

Худи вожаи эъроб аз нуќтаи назари синтаксис масдари навъи 

чорум ба шумор меравад (إعراب) ва бо чунин маъноњо истифода мешавад: 

1)чизеро баён кардан, гуфтан; 2) грам. хониш ва навиштан бо риояи 

комил ва пурраи ҳаракатҳо, чун замма, фатҳа ва касра; 3) таҳлили 

грамматикӣ; 4) тағйири ҳаракати ҳарфи охири калима; 5) синтаксис; 

илми наҳв.  

Инчунин дар луѓати “ал–Мунљид” њолати аввали феъли   ب  чунин أْعر 

маъноњоро доро аст: «ифода кардан, дуруст баён кардан; босаводона 

баён кардани (талаффуз кардани) калима», «ба арабї мубаддал кардан, 

арабикунонии овозњо; номи ѓайриарабиро бо овозњои арабї талаффуз 

кардан», «муайян намудани калима дар асоси эъроб ва эзоњ додани он, 

љумларо эъроб кардан» (180, 961-962).  

Забоншинос С.Сулаймонӣ зери мафњуми падеж [202, 789, 506] 

 баён кардани маъно бо воситаи анҷомаҳои калима»-ро дар назар»  (إعراب)

дорад. Таърифи сањењи истилоњи падежро дар забоншиносии араб чунин 

шарњ додан мумкин аст: эъроб таѓйирдињии њаракати охири калима, 

њангоми таѓйирёбии вазифаи грамматикии онњо дар љумла мебошад.  

Вазифаи эъроб, пеш аз њама, дар он аст, ки маънои муайяни 

синтаксисиро ифода мекунад: мубтадо, пуркунанда, ҳол, хабар ва 

ѓайрањо. Дар њолати вайрон намудани қоидаҳои эъроб маънои калима бо 

њам омехта шуда, вазифаи калимаро дар љумла муайян кардан душвор 

аст. Ҳамин аст, ки дар китобҳои дарсии муосири забони арабї ҳам эъроб 
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ҳамчун таѓйирёбии њаракати охири калима [201, 99] дар натиљаи таъсири 

омилњои грамматикї тавзеҳ дода мешавад [180, 31].  

Мафњуми «эъроб»-и расмї дар сарчашмањои ќадима мављуд буд. 

Юсуф Хаббуда дар китоби худ «Таҳлили кӯтоҳи синтаксисии иқтибосот 

ва оятҳо» кори забоншиноси машњури асри XIV -Ибни Њишом [181, 34] - 

ро шарҳ медињад: «Эъроб» аломат дар охири калима аст, ки бо омили 

аён ифода ёфта ё зимнан дар назар дошта шудааст. Масалан, эъроб дар 

охири калимаи زيد њаракати он аён аст, мисол дар љумлањои رأيت زيد، جاء 

بزيد   مّرْرت زيًدا، . Дар љумлањои ,(љавон омад)  الفتي   جاء  љавонро) رأيت  الفتي  

дидам), بالفتي   مّرْرت  (аз назди љавон гузаштам) [180, 31], дар ин љумлањо 

калимаи   الفتي дар се њолат замма)و( , фатња )    ( ва касра (   ) таѓйир 

наёфта, дар як шакл ба назар мерасад, дар њоле ки вазифаи синтаксисии 

ин калимањо гуногун аст, яъне ин калимањо таќдиран дар њолатњои рафъ, 

насб ва љар(р) ќарор доранд.  

Дар осори забоншиносони шарқшинос, минҷумла рус, «эъроб» 

њамчун флексия (тасриф) ва флексияи грамматикї [35, 559], 

тасрифшавандагї [67, 2], таѓйир ёфтани калима [74, 122] шарњ дода 

мешавад.  

Яке аз хусусиятњои муњимтарини забони арабї он ба шумор 

меравад, ки мафњуми «эъроб» на танҳо ба исм, балки ба феъл ҳам 

тааллуқ дошта, он таѓйирёбии исмро аз рўйи падеж ва феълро аз рўйи 

сиѓа фаро мегирад. Аз ин рӯ, дар забони арабї, ба таври умум 4 намуди 

эъроб мављуд аст: рафъ- زمج -ва љазм جر -љар(р) , نصب  насб , رفع  . Ин 4 

намуд ба 3 гурўњ таќсим мешавад: 1) умумї - барои исм ва феъл - рафъ ва 

насб, 2) махсус барои исм – љар(р), 3) махсус барои феъл – љазм[165, 46].  

Мусаллам аст, ки дар забони арабї системаи тасрифии сепадежа 

мављуд аст, ки исмро дар се њолат тасриф мекунад: падежи рафъ 

(аломати грамматикиаш замма «  _» ё «_  ٌ _»), падежи насб (аломати 
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грамматикиаш фатња) «_  ٌ _» ё «_ ًٌ _»), падежи љар(р) (аломати 

грамматикиаш «_  ٌ _» ё  «_  ٌ _»).  

Падеж дар забони арабї таърихи дуру дароз дорад ва мављудияти 

он дар забони классикии араб, алалхусус дар Ќуръони маљид, назми 

давраи љоњилї ва аввали ислом шоҳиди ин ақида мебошад. Дар масири 

таърихи хеш падеж ба тањаввулоти бисёр дучор омадааст. Њатто дар 

хондани Ќуръон дар мавриди ваќф гоњо падеж сарфи назар карда мешуд. 

Айни њолат дар назм њам ба назар мерасид.  

Ровиёни араб, ки шеърњои шифоњии арабњои бадавиро 

менавиштанд, њангоми мувофиќат накардани ягон анҷомаи калимаи 

шеър ба тасрифи падежие, ки чун ќоида ќабул шуда буд, ба шеър 

«иловањо» дохил мекарданд. 

Системаи падежњо ва ќоидаи риояи онњо аз тарафи олимони наҳв 

њамчун меъёр ќабул гардида буд. Њангоми риоя накардани ин ќоида, 

талаффузро ѓалат мењисобиданд. Меъёр ва қоидаи пурраи наҳви забони 

адабии арабӣ дар асоси нутќи зиндаи арабњои бодиянишин ва забони 

ашъори  онњо пайдо шуданд. Аз ин љо маълум мешавад, ки дар нутќи 

ќабилаи арабњои бодиянишини њамон давра анљомањои  падежї риоя 

мешуданд. 

Тахминан дар асрњои IX-X дар нутќи гуфтугўии шањр анљомаи 

исмњо - ифодагари падеж талаффуз карда намешуданд. Баъдтар 

анҷомањои падежї дар забони гуфтугўї аз байн рафта, танњо дар забони 

Ќуръону назм боќї монд.  

Анҷомаи падежӣ дар забони арабї аз лињози пайдоиш таърихи хеле 

ќадим дорад. 

Дар лањљањои забони арабї танњо боќимондањои анљомаҳои 

падежӣ бо маънои иборањои зарфї, бо танвин ё бе танвин вомехўранд. 

Масалан:   ظهرة - фардо, أبًدا – њељ гоњ, سهلً  و هلً ا  – хуш омадед, ائًماد  – доимо, 

 .салом – مرحبًا
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Дар матнњои ќадимаи забони аккадї њамон анљомаи падежї 

вомехўрад, ки дар забони арабї  мављуд буд. Бо вуҷуди мунтазам 

истифода шудан ин анҷомаҳо аксар вақт ба ҳам омехта мешуданд [35, 

322]. 

Дар матнњои баъдина, махсусан дар забони ошурї анљомањои 

падежї бисёр вайрон шуда буданд, зеро ки дар нутќи гуфтугўии онњо ин 

анљомањо дер боз истифода намешуд ва нависандагон ба намунањои 

матнњои куњна пайравї намуда, навиштани анљомањои падежиро идома 

медоданд, лекин онњоро байни њам омехта мекарданд. Масалан, анљомаи 

падежи насб (винительный) –а, аз њиссачаи ишоратии ha ба вуљуд 

омадааст. Анљомаи падежи љар(р) –i (родительный падеж) бо бандаки 

сифати нисбии ى + li рост меояд.  Мисол:   الفلحي بيت   тахмин меравад, ки аз 

الفلحي   بيت     пайдо шуда бошад ва анљомаи падежи номї аз љонишини ha (ه) 

–вай, ки  ragulu аз ragul-ha гирифта шудааст. Дар замонњои ќадим  لرج

анҷомаи падежї ду хел буд: њам кўтоњ ва њам дароз [35, 323].  

Анҷомаҳои падежї ба њамаи забонњои сомї хос аст, аз ин рў, 

метавон гуфт, ки пайдоиши онњо ба аввали рушди забонњои сомї 

мувофиќ меояд. 

Дар забони тоҷикӣ-форсии имрӯза категорияи ҳолат ё падеж вуҷуд 

надорад ва ин то андозае маҷрои дарккунии мавзӯи падежи исмҳоро дар 

таълими забони арабӣ ба хонандагони мо душвор мекунад.  

Агар мо ба таърихи забони тоҷикӣ-форсӣ нигоҳ кунем, ин 

категория ба забони мо ҳам бегона нест. Муҳаққиқони забоншинос 

таъкид мекунанд, ки забони форсии бостон дорои чанд нишондиҳандаи 

грамматикӣ будааст, ки яке аз онҳо падеж мебошад. Доктор Мӯҳсини 

Абулқосимӣ менависад: “Мақулаҳои исм дар эронии бостон иборатанд 

аз а) ҷомиду муштақ ва иборату мураккаб; б) маърифа ва накира; в) ҷинс: 

музаккар, муаннас ва хунсо; г) шумор: муфрад, мусанно ва ҷамъ; д) 

ҳолат: фоилӣ, мафъулӣ, мафъул мааҳу, мафъулии лаҳу, мафъулии анҳу, 

изофӣ, мафъулии фиҳӣ ва нидоӣ” [182, 26]. 
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Забоншиносони рус ҳам бар ин ақидаанд, ки исмҳои забонҳои 

авастоӣ ва форсии бостон аз рӯйи мақула - падеж ва ҳамчунин шумор 

тағйир меёфтанд. Се шумора – танҳо, мусанно ва ҷамъ ва ҳашт падеж дар 

авастоӣ – “именительный, винительный, родительный, дательный, 

инструментальный, отложительный, местный, звательный” ва дар 

форсии бостон, ки решаи исм ба –ā интиҳо ёфтааст, ҳафт падеж будааст 

[109, ҷ.1, 108]. 

Бо вуҷуди ин, на дар ҳамаи исмҳои ҷомид ё худ решаҳо ин 

анҷомаҳоро дучор шудан мумкин мебошад ва осори хаттии аз ин давра 

бозмонда шаҳодат медиҳад, ки низоми тасрифи исм дар он мураккаб ва 

дорои шаклҳои зиёд будааст. 

Дар китоби “Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик” ишора 

меравад, ки дар забони тоҷикӣ-форсии бостон аз рўйи хусусияти сохти 

грамматикии худ забони типи флективї буда, системаи њиссаҳои номии 

нутқи он дорои категорияњои љинсият, шумораю падеж [43, 17] ва 

шаклњои гуногуни ифодакунандаи он категорияњо мебошанд. 

Пешояндњо дар марњилаи ќадимии забони тољикї-форсӣ якљоя бо 

шаклњои падежи њиссањои номии нутќ истифода мешуданд ва дар айни 

њол моњияту вазифаи онњо дар он давра бо мафњуму моњияти падежњо 

мувофиќат менамуданд. Вале дар давраи миёнаи инкишофи забони 

тољикї, системаи падежї-флективї ва категорияи љинсият аз байн 

меравад. Шаклњои флективї тадриљан ба шаклњои тарзи аналитикї иваз 

мешаванд. Ин њодиса боиси васеъ шудани маънои пешоянду пасояндњо 

ва моњияти грамматикии ќисме аз онњо мегардад [32, 286]. Усули 

корбурди ҳолатҳо дар форсии бостон мутобиқи осор чунин аст: а) 

истифодаи ҳолатҳо ба тавассути анҷомаҳо; б) истифодаи ҳолатҳо ба 

тавассути ду воситаи грамматикӣ, яъне анҷома ва пешоянду пасояндҳо 

[118, 46]. 

Ба таври мушаххас гуфта метавонем, ки падеж дар забонњои 

эронии ќадим мушоњида карда мешуд ва он анљомањои махсуси падежӣ 
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дошт, ё бо пешояндњо анҷомаҳои падежии онњо ба назар мерасид. Вале 

бо мурури замон ва дар давраҳои дигари рушди забони тоҷикӣ-форсӣ он 

аз байн рафта, дар забони муосири тоҷикӣ танҳо воситаҳои ифодаи ин 

маъниҳои грамматикӣ боқӣ мондааст. Чунонки дар боло ишора рафт, 

дар забони арабӣ 3 падеж мавҷуд буда, исмҳои ин забон аз рӯйи онҳо 

тасриф мешаванд ва ҳар яке аз ин падежҳо дорои анҷомаи алоҳидаи хеш 

мебошад. Дар забони тоҷикӣ бошад, ду воситаи ифодаи падежро муайян 

намудем: 

1) бандаки «-и»: китоби хонанда, дарси таърих; 

2)  пасоянди «-ро»: хонаро рўфтан, мевањоро харидан. 

Дигар муносибатњои падежиро дар забони тољикї ба тавассути 

пешояндњо ва тартиби калима ифода кардан мумкин аст. 

 

1.3. Ҳолати марфуӣ (именительный)-и исми забони арабӣ ва воситаи 

ифодаи он дар забони тоҷикӣ 

Тавре тазаккур шуд, њаракати охири калима дар забони арабӣ дар 

кадом падеж љой гирифтани исмро мефањмонад.  Исм дар љумла ба 

вазифањои гуногун меояд ва аз ин лињоз мо метавонем якчанд вазифањои 

исмро дар љумла муайян кунем, ки нишондињандаи грамматикии он дар 

њолати рафъ ќарор гирифтани он мебошад.  

Исм дар забони арабӣ дар шаш њолат марфўъ мешавад: ба вазифаи 

мубтадо, хабар, исми كان, хабари  ّإن, фоил ва ноиби фоил омадан. 

Агар ба маънои луғавии калимаи “рафъ” назар кунем, дар 

фарҳангҳо чунин маъноњоро дармеёбем:  

1.Бардоштан, баланд кардан, баландбардорӣ, болошавї; 

 2. Бекоркунӣ, дуркунӣ; 

 3. Гузориши калима дар њолати рафъ. 

Феъли   ف ع  ,бошад, чунин тарљума мешавад: 1) боло кардан ر 

бардоштан; 2) дур кардан; 3) сабук кардан, рањо кардан; 4) дар падежи 

рафъ гузоштан; 5) баланд кардан; 6) барафроштан [202, 466-467] 
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Якум мавқее, ки исм дар ҳолати рафъ қарор мегирад, мубтадо 

мебошад.Вазифаи асосии синтаксисии исм ба вазифаи мубтадо омадани 

он мебошад ва охири калима њаракати рафъ (  ٌ ) мегирад. Дар наҳви 

забони арабї ду навъи љумларо људо мекунанд: љумлаи исмї ва љумлаи 

феълї. Дар забони арабї љумлањои исмї аз мубтадо ва хабар таркиб 

ёфтаанд, аммо љумлањои феълї бошад бо феъл оғоз меёбанд. Дар забони 

тољикї љумлањоро ба ин гуна навъњо таќсим намекунанд ва дар таркиби 

љумлањои тољикї љои мубтадо одатан дар аввал аст, ки ба ҷумлаҳои 

исмии забони арабї мутобиқ меояд. 

Масалан:  Сабр чизи муќаддасест, ки дигар -  شياء   األ به تقدس مقدس الصبر  

ашё бо он муќаддас мегардад [213, 202]. 

Калимаи   الصبر дар аввали љумла омада, мубтадо шудааст ва дар 

ҳолати рафъ қарор гирифтааст. Дар тарљумаи тољикии ин љумла низ 

мушоњида мешавад, ки калимаи “сабр” дар ибтидои ҷумла ва ба вазифаи 

мубтадо омадааст. Аз ин мисол бармеояд, ки аз лињози тариќати шакли 

грамматикї дар байни ин ду забон монандї мављуд аст. Дар илми 

забоншиносї чунин љињатњои ба њам монандро воњидњои изоморфї 

меноманд: Хона пур аз ѓулѓулаи хандаи бошандагон шуд [195, ҷ.1, 19]; 

Муаллиф дар аввали китоби худ дар ҷумлаҳои дар боло нақл кардашуда 

калимаи “салос” (се) –ро ду бор зикр кардааст [195, ҷ.1, 19]. 

Калимаҳои «хона» ва «муаллиф» ба вазифаи мубтадо омада, 

маънои имен. падежи русиро доранд ё худ ба истилоҳ дар ҳолати фоилӣ 

қарор доранд, вале анљомаи падежї надоранд. Дар забони тољикї 

мубтадо муодили падежи имен. аст ва он ба њолати фоилии забони арабї 

баробар аст, зеро дар падежи имен. ќарор гирифтани исмро танњо аз 

саволњои “кї” ё “чї” муайян кардан мумкин аст. 

Маънои луғавии أ ْبت د   вазни 8-уми феъл ба – إْبت دأ   ,«аввал, ибтидо» م 

маънои «сар кардан, шуруъ шудан» омадааст [13, 59]. 



31 
  

Дуюм мавќее, ки дар он исм дар забони арабї њаракати рафъро 

соњиб мешавад, хабар мебошад. Дар забони арабї хабар исмест, ки 

асосан баъд аз мубтадо меояд.  

Мисол: ؤف   الي ْوم   - و  ل   ر  ج  يم   ر   , Рауф имрўз марди бузург аст [213, 216]  عظ 

ة   ة   الن اف يذ  ْفت وح  م   - Тиреза кушода аст. 

Дар љумлаи аввал таркиби   يم ظ  ل   ع  ج   ба вазифаи хабар баромад ر 

мекунад. Дар љумлаи дуюм бошад ة   ة   мубтадо ва -  الن اف يذ  ْفت وح   .хабар аст – م 

Њамаи ин калимањои зикршуда хабар буда, дар ҳолати рафъ қарор 

доранд.  

Аз ин мисолҳо ҳам бармеояд, ки далели ба вазифаи мубтадо ва 

хабар омадани ин вожаҳо чунин нишондиҳандаҳо ва аломати 

морфологии онҳо мебошад: 

1. Ба вазифаи мубтадо ва хабар дар чунин намуди ҷумлаҳо исм 

меояд, зери вазифаи синтаксисии ин ҳиссаи нутқ, яъне исм, пеш аз ҳама, 

мубтадо ва хабар шуда омадани он аст. 

2. Ҳам мубтадо ва ҳам хабар дар ин ҷумлаҳо дар ҳолати рафъ 

(имен. падеж.) ё фоилӣ қарор доранд ва далели он ҳаракати замма ё 

танвини –ун гирифтани онҳо мебошад. 

3.  Мубтадо дар ҷумлаҳои исмии арабӣ, бар замми ин, ҳама вақт 

муайян ва хабар дар ҳолати номуайянӣ меояд. Аломати муайянии 

мубтадо артикли ал- ва нишондиҳандаи категорияи номуайянии хабар 

танвини “-ун” мебошад. 

4. Мавқеи аъзои ҷумла ҳам яке аз нишонаҳои фарқкунандаи 

онҳо маҳсуб мешавад. Мубтадо дар ҷумлаҳои исмӣ дар аксари ҳолат дар 

аввали ҷумла ва баъд хабар меояд. Аммо бар хилофи забони тољикї, ки 

љойи мубтадо ва хабар муайян аст, дар забони арабї мубтадо баъди 

хабар низ омада метавонад: 

.Дар болои миз китоб аст - كتاب    الطاوِلَة يف 

 .Назди муаллим донишљў аст -  َطالب   املُعلِّم أمام 
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Дар ҷумлаҳои навъи дуюми арабӣ, ки ҷумлаҳои феълӣ номгузорӣ 

шудааст, исм баъди феъл меояд. Дар ҷумлаҳои таҳтуззикр калимаҳои 

баъди феъл омадаро бо истилоҳ “фоил” ном мебаранд ва ин навъи сеюм 

мебошад. Аз ин ҷо “фоил”гуфта, шахсе ё чизеро дар назар дорем, ки 

иљрои амали феъл аз тарафи ў сурат гирифта, баъд аз феъл меояд. 

Масалан:[213, 14]   يد   تساءل ع  خفية   بس خرية   س  – Саид тамасхуромез пурсид; 

...  بقوله نفسه يقنع كأنما عينيه رؤوف خفض  [47 ,213]  – Рауф чашмонашро поён 

кард, гӯё вай худашро ба сухани ӯ бовар кунонад. 

Дар ин љумлањо калимањои    يد ع   исм, иљрокунандаи амали  رؤوف ва س 

феъл, яъне фоил мебошад. Нишондиҳандаи маънои грамматикии падежи 

ин вожа ҳамоно ҳолати он ва аломати рафъ доштани он мебошад. 

Фуод Ниъма фоилро чунин шарњ медињад: «Фоил исм дар падежи 

рафъ мебошад, ки баъд аз феъли тарзи фоил меояд ва аз тарафи кї иљро 

шудани амалро ишора мекунад» [176, 43]. 

Калимаи فاعل аз забони арабї ин гуна тарљума мешавад: «Кунанда, 

анҷомдиҳанда; амалкунанда; гунаҳкор, сабабгор; фоил, мубтадо; коргар, 

иҷрокунанда» [13, 773]. Ин навъи љумласозии забони арабї, ки феъл 

(хабар) дар аввал ва пас аз он иљрокунандаи амал фоил (мубтадо) меояд, 

дар забони тољикї мушоњида карда намешавад, зеро макони мубтадо ва 

хабар дар забони тољикї, дар аксари маврид, устувор аст, мубтадо дар 

аввал ќарор гирифта хабар дар охир меояд. Њангоми тарљума намудани 

љумлањои феълии забони арабї меъёри тартиби аъзои љумла ба назар 

гирифта мешавад, ки он аз мубтадо оѓоз шуда, бо хабар интињо меёбад. 

Аз ин рў, фоил дар забони арабї мубтадои забони тољикї аст. Тавре ки 

матрањ гашт, мубтадо (фоил) дар забони тољикї аз сабаби набудани 

чунин категорияи барҷаста морфемаи махсуси ифодакунандаи падежро 

надорад ва бо морфемаи сифрї дар падежи номї ќарор дорад. 

Рафъ на танҳо аломати грамматикии мубтадову хабар ва фоили 

ҷумлаҳои арабӣ, балки ба истилоҳ ноиби фоил ҳам мебошад, ки ба 

вазифаи он ҳам исм меояд. 
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Феълҳои дар чунин ҷумлаҳо омада ба феълҳои тарзи мафъулии 

забони тоҷикӣ шабоҳат доранд. Тарзи феълӣ ҳамчун категорияи махсуси 

грамматикӣ ба феълҳои арабӣ ҳам хос буда, бо феълҳои мондаю 

гузарандаи он алоқаманд мебошанд ва муносибати дар феъл аксёфтаи 

байни фоил ва мафъули амалро баён мекунанд. 

Дар забони тоҷикӣ ҳам, ки ду тарз – фоилӣ ва мафъулӣ мавҷуд аст, 

тарзи мафъулии он муносибати мураккаби байни фоил (мубтадо), 

мафъул (пуркунанда) ва феъл (амал ё ҳолат)-ро ифода мекунад. Дар 

тарзи мафъулии феъл фоили аслӣ (иҷрокунандаи амал) ҳамчун мафъул, 

яъне пуркунандаи бавосита, мафъули аслӣ бошад, ба вазифаи мубтадо 

меояд [32, 195]. Масалан: Ош ҳар рӯз дар ҳуҷраи яке аз ин се нафар бо 

навбат пухта мешуд [195, ҷ.2, 190]. 

Қиёси ин ҷумлаҳо ва алалхусус ноиби фоил бо феълҳои тарзи 

мафъулии арабӣ бо ҷумлаҳои муодили он дар забони тоҷикӣ нишон 

медиҳад, ки онҳо шабеҳ бар ҷумлаҳоеанд, ки тарзи мафъулии бевоситаи 

он аз феълҳои гузаранда бо феъли шудан сохта шудаааст. Дар ин гуна 

таркибҳо феъли асосӣ (ҷузъи якум) ба шакли феъли ҳол (сифати феълӣ) 

ва феъли ёридиҳандаи шудан (ҷузъи дуюм) ба шакли тасрифӣ омада, 

таркиби феълиро аз ҷиҳати грамматикӣ сурат медиҳад. Чунин шаклгирӣ 

ва тарзи ифода далолат бар он мекунад, ки дар татбиқшавии амали 

ҷумла воситае дигар иштирок намекунад. Одатан, ҷузъи якуми тарзи 

мафъулии бевосита аз феълҳои сода ё сохтаи гузаранда иборат мебошад: 

шунида шудан, дӯхта шудан, навишта шудан, дода шудан ва ғ. Вале дар 

забони арабӣ тарзи мафъулии бевосита аз рӯйи қолаби   ل  сохта ف ع 

мешавад. 

Ноиби фоил ( الفاعل نائب ), яъне иљрокунандаи вазифаи фоил узви 

ҷумлаест, ки дар љумла феъли категорияи тарзи фоилї дошта ба 

категорияи тарзи мафъулї мубаддал мегардад ва фоил (мубтадо) њазф 

мешавад ва љойи онро мафъул (пуркунанда) мегирад. Масалан: 

أ د   ق ر  مَّ ح  الك ت اب   م   – Муњаммад китобро хонд 
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الك ت اب   ق ر ئ    – Китоб хонда шуд.   

ت ب   يد   ك  ع  الدَّْرس   س   – Саид дарсро навишт. 

ت ب   الدَّْرس   ك   – Дарс навишта шуд. 

ْلم   ي ْطل ب   الع   – Илм талаб карда шуд. 

Дар ин љумлањо    د مَّ ح  يد   ва م  ع  –الدَّْرس   ва الك ت اب   ,фоил (мубтадо) буда –  س 

мафъулун бињи (пуркунанда) мебошад. Дар ду љумлаи охир феъли онњо 

ба тарзи мафъулї (номаълумї) омада, калимањои,   الدَّْرس ва   ْلم  вазифаи الع 

фоил (мубтадо) -ро иљро карда, њаракати рафъ гирифтааст. 

Ноиби фоил “… исми марфуест, ки баъд аз феъли тарзи мафъулӣ 

истода, мавқеи фоилро баъди ҳазфи он ба худ мегирад. Фоил дар ҳоли 

муайян набудан ё табу шудан ҳазф мешавад” [176, 48].  

Ҷумлаҳое, ки феъл бо тарзи мафъулӣ меояд, фоили он ҳазф ва ба 

ҷойи он ноиби фоил дар ҳолати рафъ омадааст, бо ҳамин таркибҳои 

феълии тоҷикӣ тарҷума мешаванд: 

Суод ҷоиза гирифт  َََالجائزةَََسعادَ ََتسلَّم–   

Ҷоиза гирифта шуд الجائزة   ت سلَّمت –   

Чӣ тавре ки маълум гашт, ноиби фоил, яъне иҷрокунандаи амал 

ҳангоми тарҷума ба забони тоҷикӣ мубтадо аст. 

Мақоми дигаре, ки дар он исм дар њолати рафъ омада метавонад, 

ин пеш аз љумлањои исмї ќарор гирифтани феълњои ёридињанда(  و كان

وات ها  мебошад. Чї хеле ки мо дар боло ќайд намудем, мубтадо ва хабар ( أخ 

марфўъ мешаванд. Пас агар пеш аз онњо феъли носихаи «كان»-ро њамроњ 

кунем, њангоми эъроб кардан мубтадо исми «كان» ва хабар бошад, хабари 

 дар њолати рафъ ва «كان» номида мешавад. Њамин тавр, бояд исми «كان»

хабараш дар њолати насб ояд, ки онро дар боби мансубот дида мебароем. 

Аббос Њасан вазифаи синтаксисии « كان اسم »-ро чунин шарњ медињад:  

Љумлаи исмии   ين ي اح  مثْتعضم   الرَّ  – Атриёт њаловатбахш аст, аз ду исми дар 

њолати рафъ қарор дошта, таркиб ёфтааст, ки калимаи аввалин мубтадо 

ва дуюминаш хабар номида мешавад. Лекин пеш аз ин исмњо калимаи 
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муайяни نواسخ-ро њамроњ кунем, дар он њолат падежи онњо таѓйир меёбад. 

Ба чунин калимањо феъли كان (буд) тааллуќ дорад. Њамин тавр, мубтадо 

исми كان номида мешавад»  [173, 543]. 

Дар наҳви забони арабӣ як гурӯҳи калимаҳоро бо истилоҳи 

“навосих” ном мегиранд, ки онҳо аз нуқтаи назари лексикӣ калимаҳои 

комилан маъноҳои гуногуни ба якдигар алоқаи семантикӣ надоштаро 

ифода мекунанд. Аммо аз нуқтаи назари вазифаи грамматикие, ки дар 

синтаксиси ҷумлаҳои содаи забони арабӣ иҷро мекунанду он вазифаҳо 

барои ҳамаи ин воҳидҳои забонӣ якхела аст, умумияти онҳо муайян 

шуда, онҳоро дар як гурӯҳи алоҳида бо истилоҳи “навосих” ё “Кона (аз 

номи маъмултарин ва машҳуртарин вожаи ин гурӯҳ, яъне феъли 

ёридиҳандаи “кона”- буд) ва ахавотуҳо” (ва хоҳарони вай ё худ 

калимаҳои монанди он) ном мегиранд ва баррасӣ ҳам менамоянд. 

“Навосих” шакли ҷамъи “носих” ва дар маънии луғавии худ 

рӯйнавискунанда ё бекоркунанда буда, дар маънии истилоҳии хеш 

гурӯҳи калимаҳои муайянеро ифода мекунад, ки баробари ба ҷумла 

ворид шудан қоидаи маъмули пешинаро барҳам ва ҳолати грамматикии 

калимаҳоро тағйир медиҳад [39, 43]. Ба ин гурӯҳ чунин калимаҳо дохил 

мешаванд:  صار، ليس، كان ، مازال، مادام، أصبح، أضحى، امسى، ظلَّ  . Ин феълҳои 

ёридиҳанда ба ҷумлаҳои исмӣ ҳамроҳ шуда, вазифаи грамматикии 

якхела доранд, аммо тобиши маъноии онҳо гуногун мебошад:   

Масалан:   ر ْثم   .Боғ пурсамар аст - الب ْست ان   م 

Аммо  ًرا ْثم   .Боѓ пурсамар буд - كان الب ْست ان   م 

ل   الجو   معت د   - Ҳаво муътадил аст. 

 .Њаво муътадил буд (тамоми рӯз) - ظَل َّ الجو   معت د  ًل 

ة   ر  ج  مور ق   الش   - Дарахт бо барг пӯшидашуда аст. 

ة   مور قًا  ر  ج    .Дарахт бо барг пўшидашуда буд (пагоҳӣ) -  أصبح الش 

Дар љумлањои додашуда  калимањои   ة   ,الجو   ,الب ْست ان ر  ج   ,буда كان исми الش 

исм дар падежи рафъ бо аломати «замма» (у) дар охири калима ифода 

гардидааст.  
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Њамин тавр, исми كان – мубтадо мебошад, ки баъди феъли كان воќеъ 

мегардад ва аломати исми كان њамеша рафъ аст.  

Дар забони тоҷикӣ ин гуна феълҳоро феълҳои ёридиҳанда 

меноманд. Феълҳое, ки дар сохтани шаклу таркибҳои феълӣ иштирок 

карда, барои ташкили категорияҳои феъл ва ифодаи вазифаву маънои 

таркибҳои феълӣ хизмат мекунанд, феълҳои ёридиҳанда ном дорад [32,  

182]. Дар забони тоҷикӣ шакли таркибии феълҳо хеле инкишоф ёфтааст 

ва чунин шаклҳои феълӣ қисми муҳимми феълро ташкил медиҳанд. Аз ин 

ҷиҳат адади феълҳои ёридиҳанда дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони 

арабӣ хеле зиёд мебошад ва доираи вазифаи грамматикиашон васеъ ва 

тобиши маъноии онҳо гуногун аст, мисол: Дар охирҳои давраи 

ҳукмронии аштархониён, хусусан дар замони Абдулфайзхон (1708-1747) 

мадрасаҳои Бухоро ва Самарқанд тамоман вайрон ва хароб шуда буданд 

(195, ҷ.2, 176).  

Гурӯҳи дигари навосих, ки исмро дар њолати рафъ мегузорад,  َّو إن 

ات ه ا و    .мебошад (инна ва хоҳаронаш)  اخ 

Њиссачаи  َّإن ба монанди феъли كان дар оѓози љумлаи исмї меояд, 

лекин назар ба феъли كان њиссачаи  َّإن мубтадоро дар њолати рафъ 

нагузошта, хабарро дар њолати рафъ мегузорад. Пас, “Хабари  َّإن њамеша 

дар њолати рафъ қарор дорад” [176, 39]. Ҳиссачањои ба  َّإن (дар ҳақиқат) 

монанд инҳо мебошанд: ك نَّ ل ,ба монанди он – كأنَّ  ,ки- أنَّ    –лекин, аммо,  َّلعل –

шояд,   ليت –агар, кошкї. Масалан: د   إنَّ   ناجح   المجد   - ج  ح  ن   الم  اج  –Дар њаќиќат 

кўшишкунанда комёб аст. 

Дар ин љумла   ح  дар падежи рафъ мебошад, ки «إنَّ » хабари–ن اج 

аломати он замма (  ٌ ) дар охири калима аст. Ҷумлаи дигарро таҳлил 

менамоем: [213, 111] َكأنّه   مرآة   تعكس بساط الحجرة المنجرد ... - Он ба монанди оина 

аст, ки хонаи холиро инъикос мекунад. 

Дар тарҷумаи ин ҷумла ҳиссачаи َّ َكأن вазифаи пайвандаки 

монандиро иҷро карда, дар таркиби ҷумлаи мураккаб омадааст ва 
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хабари он “оина аст” мебошад. Ҳамин тавр, ҳиссачаҳои забони арабии  إنَّ 

ات ه ا و و   ҳангоми тарҷума ба забони тоҷикӣ вазифаи (инна ва хоҳаронаш)  اخ 

пайвандакро иҷро мекунанд.  

Ба таври хулоса гуфта метавонем, ки забони тољикї барои муайян 

кардани њолати рафъи забони арабї, ягон анљомаи махсусе надорад ва 

њолати фоилии забони тољикиро мо дар вазифаи мубтадо мушоњида 

карда метавонем. Вазифаи мубтадоро дар забони арабӣ фоил, ноиби 

фоил ва исми феъли كان иҷро мекунанд, ки дар забони тоҷикӣ вазифаи 

грамматикии онҳо дар ҷумла мубтадо мебошад. Яъне ифодаи падежи 

рафъи забони арабӣ дар забони тоҷикӣ мубтадо мебошад ва он ягон 

анҷомаи алоҳидаи ифодакунандаи нишонаи падежӣ надорад. Ҷумлаи 

зеринро таҳлил менамоем: ق   ونالمشيع الّرثاء أح   - Шуљоатмандон шоистаи 

гиристан њастанд [213, 125].  

Дар љумлаи зерин يَّعون ش   «و» мубтадо ва аломати марфуии он – الم 

(вов) аст. 

Нишонаи марфуии мубтадо замма  "ََّّ _" аст ва дар калимаи المشيعون, 

ки дар љумла ба вазифаи мубтадо баромад мекунад, аломати марфуии он 

 ҷамъи мардонаи солим мебошад. Дар ”واو“ аст. Дар ин љо ”واو“

грамматикаи забони арабӣ пасвандҳои ҷамъбандӣ дар падежи марфуӣ -у 

 мебошад, ки дар ҷумлаи зикршуда вазифаи аломати (вов) ”واو“

мубтадоро ифода мекунад. 

Инчунин дар забони арабӣ падежи рафъро хабар ва хабари ات ه ا و إنَّ  و   اخ 

 (инна ва хоҳаронаш) гирифта метавонад ва дар забони тоҷикӣ вазифаи 

грамматикии онҳо дар ҷумла хабар аст, ки ягон нишонаи падежӣ 

надорад, мисол: [213, 120] ... يال   وحيد َّ انَّه     Дар ҳақиқат ӯ – لمون  يع ل لكنهم و الجميع   ح 

нисбат ба дигарон бемисл аст, лекин онҳо намедонанд...; [213, 216] النافذة   هي 

 .Он тиреза кушода аст, аз он нур намудор мешавад -  نور   منها ينبعث   مفتوحة َّ
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1.4. Ҳолати мансубӣ (винительный)–и исми забони арабӣ ва 

воситаи ифодаи он дар забони тоҷикӣ 

 Њолати мансубии забони арабиро дар ёздаҳ мавзеъ муайян кардан 

мумкин аст. Дар забони арабї пуркунандаи бевоситаро бо аломати 

«насб» ишора менамоянд. «Насб» ба падежи «винительный»-и забони 

русї мувофиќат мекунад ва ба предмети муайян равона шудани амалро 

мефаҳмонад ва аз њамин сабаб маънои он бевосита ба амал алоќаманд 

аст. Дар забони тољикї мо онро метавонем, ки бо пуркунандаи бевосита 

қиёс кунем.  

Дар тадқиқоти арабшиносони  муосири рус ва пештар дар шӯравӣ 

истилоњи «насб» њамчун падежи «винительный» тарљума шудааст. Аъзои 

љумлае, ки дар њолати насб меояд, нисбат ба ҳаммонанди худ дар забони 

русї вазифањои синтаксисии васеътарро иљро мекунад. Дар баробари он 

ки њолати насб ба пуркунандаи бевосита ва бавосита будани аъзои ҷумла 

ишора мекунад, ҳамзамон боз ба як ќатор вазифањои дигар омадани 

калимаҳоро ифода менамояд: њол, њоли маќсад ё сабаб, зарф, тамйиз ва 

ѓайра. 

Б.М. Гранде ќайд мекунад, ки “Насб барои тобеияти исмро аз феъл 

нишон додан истифода мешавад, дар баробари он, ки ин тобеият 

метавонад гуногуншакл бошад, яъне аз пуркунандаи бевосита оғоз 

карда, то намудҳои мухталифи пуркунанда, ки амали феълҳоро ё 

мушаххас ё маҳдуд ё шарҳ медиҳад” [35, 338]. Ҳам ӯ таъкид месозад, ки 

агар чунин падежро бо номи “падежи наздифеълӣ” ё “падежи зарфӣ”, 

яъне casus adverbialis ном гузорем, саҳеҳтар буд [35, 338]. 

“Мафъул” аз забони арабї њамчун «кори шуда, карда, натиҷа» 

тарљума мешавад [13, 774] ва маънои “яке аз исмњо дар њолати 

пуркунанда”-ро дорад, ки пас аз феъл меояд. Аломатњои насб дар забони 

арабї حةالفت  (фатња) – (дар исми танњо ва љамъи таксир),  ءايلا (йо) - (дар исми 

дутої ва љамъи мардонаи солим), الکسرة (касра) - дар исми занонаи солим, 

األلف  (алиф) дар исмњои панљгона мебошанд [176, 58]: 
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السيارةََّ السائق   قاد  – Ронанда мошинаро ронд (исми танњо); 

َسْين َّ بلت  قا المدرِّ  – Ду муаллимро пешвоз гирифтам (исми дугонаи мардона); 

الملعب   في الالعب ينََّ القينا  – Бозингаронро дар варзишгоҳ вохӯрдем (исми љамъ); 

علمات َّالم رأْيت    – Муаллимањоро дидам (исми љамъи занонаи солим); 

 бародарат яке аз исмњои – أخاَكََّ) Бародаратро дидам -  أخاَكََّ شاهْدت  

панљгона). 

Тавре  мушоњида намудем, аломати насб метавонад дар њолатњои 

фавќуззикр низ омада бошад. Пас, аломати    الفتحة (фатња) аломати аслии 

падежи насб дар забони арабї асту аломатњои ءايال  (йо), الکسرة (касра), األلف 

(алиф) аломатњои фаръии падежи насб мебошанд, яъне сохта аст         

[178, 31].  

Мавќеи якуме, ки исм дар забони арабӣ дар падежи насб меояд, ба 

вазифаи به المفعول  омадани он мебошад, ки дар қиёс бо забони тољикї 

муодили он пуркунандаи бевосита аст. 

Аз рўйи маълумоти забоншиносони араб به المفعول  гуфта, амали 

субъект фањмида мешавад, ки бо он маънои љумла пур карда мешавад. 

Масалан:     الحبيب وجهه   و الحلل   رأيت –Ман ҳилол ва ҷеҳраи маҳбуби ӯро 

дидам [213, 33]. 

Дар ин љумла  رأي –феъл,   ت– фоил (замири муттасилаи рафъ, то-и 

мутањаррика, мубтадо) ва به المفعول –  الحلل    (пуркунанда) мебошад ва 

нишонаи падежии пуркунанда ( َََّ )  -а (фатҳа) дар исмњои муайян ва 

танвини « َّ َ  » -ан дар охири исмњои номуайян аст. 

ب ه   ر  ْربًا ض  ديًدا ض  ش   –Ў вайро сахт зад.  

 Дар љумлаи дуюм бошад,   ب ر   .мафъулун бињи мебошад– ه   ,феъл– ض 

Мувофиќи ин мисолњо маънии به المفعول  ҳамчун “кори ба ӯ шуда” 

тарҷума шуда [13, 774], далолат «ба чизе мекунад, ки амали феъл ба он 

мегузарад” [180, 1101]. 

Дар грамматикаи забони муосири тоҷикӣ ҳам пуркунанда чун узви 

ҷумлае таъбир карда мешавад, ки далолат ба предмете мекунад, ки 

“амали ҷумла ба он мегузарад” ва, одатан, пуркунандаҳои тоҷикӣ 
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“мазмуни хабари аз феъли гузаранда сохташудаи ҷумларо пурра намуда, 

бо исму ҷонишинҳои шахсӣ ва дигар ҳиссаҳои нутқ, ки мафҳуми исмӣ 

пайдо кардаанд, ифода меёбанд” [33, 265]. 

Дар забони тољикї пуркунанда мафъули амал ва аломат, замону 

макон, сабабу маќсад ва муносибатњои дигари амалу њолат ва аломатро 

мефањмонад ва бо хабар алоќаи маъноию грамматикии ќавї дошта, 

муайян кардани пуркунанда ба љумла алоќаманд аст. Мафъули бевосита 

бо маънои феълњои гузаранда алоќамандї доранд ва дар љумла аз рўйи 

зарурат ва талаботи феъл зикр меёбанд [51, 84]. Масалан, дар љумлањои 

«Дењќон кишт кард», «Донишљў хонд», феълњои кишт кард ва хонд, њар 

гоњ ки эњтиёљ пайдо шавад, бо пуркунандањои бевосита тафсил меёбад: 

Дењќон гандум кишт кард; Донишљў китоб хонд.  

Пуркунандањои бевосита мафъули мушаххас  ва умумиро ифода 

мекунанд, бинобар ин ба ду хел: суратёфта (пасоянддор) ва суратнаёфта 

(бе пасоянд) људо мешавад. Пуркунандањои суратёфта мафъули 

мушаххаси ба шунаванда маълумро мефањмонанд: Китобро (њамон 

китобе, ки таъйин карда будед) овардам. Пуркунандањои бевосита бо 

њамаи хелњои исм, љонишинњои ифодакунандаи мафњумњои шахс ё ашё, 

масдар ва дигар њиссањои исмгардидаи нутќ ифода мегардад ва њамеша 

бо пасоянди – ро ба хабар (ё аъзои дигари љумла) тобеъ мешаванд. Агар 

пуркунандањои бевосита бо исмњои хоси шахсу ѓайришахс, исмњои љинси 

шахс, љонишинњои шахсї, нафсию таъкидї, таъйинї, масдар ё иборањои 

масдарї ифода ёбанд ва ё калимањои мазкур ва  ишораљонишинњо бар 

эзоњи пуркунандаи бевосита омада бошанд, мафъули мушаххасро ифода 

намуда, њатман бо пасоянди –ро ба хабари феълї тобеъ мешаванд [33, 

265; 51, 86; ]. 

Пуркунандањои бевоситаи суратнаёфта мафъули ѓайришахс ё 

умумиро мефањмонанд ва ба саволи чї? (чињо?) љавоб шуда, бо исмњои 

ѓайришахс ифода меёбанд: Дониш талабу бузурги омўз. Феълњои 

гузарандаи талабидан (талаб кардан) ва омўхтан ба шарњи саволи «Чї 
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талабидан» (омўхтан)?  ниёз доранд. Чунин пуркунандањо ба хабар ва ё 

аъзоњои дигари љумла бо алоќаи њамроњї тобеъ мешаванд ва мудом дар 

пањлуи хабар љой мегиранд. Пуркунандањои суратнаёфта ба маънои феъл 

њам таъсир мерасонанд ва дар натиља хабари феълї амали мушаххасро 

ифода накарда, ба мафњуми умумии амал далолат мекунад. Муќоиса 

кунед: дарсро тайёр кардан-дарс тайёр кардан. Дар чунин мавридњо 

мафъули бевосита бо феъл хеле наздик шуда, баъзан ба як таркиб табдил 

меёбанд [51, 92; 33, 267]. Дар мисоли дигар: Бемор чашмонашро пўшид; 

Амак бо пахта обчакориро сар кард; Ман гўсоларо ба ў бурдам; Ин гуна 

сармо одамро намекушад [195, ҷ.1,149]. 

Дар љумлањои зикршуда, яъне ب ه   ва  الحلل   رأيت   ر  ْربًا ض  ديًدا ض  ش   калимањои 

 ,дар забони арабї ва калимањои чашмонашро (моҳро) الحلل    ва (ӯро)–به  

обчакориро, гўсоларо ва одамро пуркунандаи бевосита мебошанд, ки бо 

воситаи пасванди –ро дар забони тољикї ва анљомаи –а(  ٌ ) дар забони 

арабї ифода мегарданд. Инчунин, пуркунандаи забони арабиро на танњо 

бо аломати фатња ифода кардан мумкин аст, балки аломатњои сохта 

вуљуд доранд, ки мо метавонем онњоро бо мисолњо шарњу тавзењ дињем:1) 

َهْند سََّْين  Мудир ду муњандисро пешвоз гирифт; Вақте ки – قاب ل   المدير   الم 

талабаҳо аз фарёд кардан монда шаванд, домулло ду дасташро боло 

бардошта, ҳам бо ишорат, ҳам бо забон - Хомӯш, хомӯш! –гӯён 

шогирдонашро сокит мекард... [195, ҷ.2, 185].  

Дар ин љумла калимаи   س  ْين ه ْند   исми дугона аст ва дар падежи насб – الم 

ќарор гирифта, бо йо ( ياءال )-и сокиндор насб шудааст, яъне ба вазифаи 

пуркунанда омадааст. Дар ҷумлаи забони тоҷикӣ ибораи “ду дасташро” 

ба тавассути пасванди –ро вазифаи пуркунандаро ифода кардааст.  

َهْند س َّينََّ   .Мудир муњандисонро пешвоз гирифт - قاب ل   المدير   الم 

Дар ин љумла калимаи   س  ين ه ْند   исми љамъи мардонаи солим аст, ки – الم 

бо йо ( ياءال ) насб шудааст, яъне он низ дар вазифаи пуркунанда қарор 

дорад. 

 .Муаллимањоро дар љашн дидам – شاهدت   المدرسات َّ في الحفل
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Калимаи َّ المدرسات дар љумлаи мазкур исми љамъи занонаи солим 

мебошад, ки њангоми дар падежи насб ќарор гирифтан, аломати касра 

(  ٌ ) – ро ба худ ќабул мекунад. 

 .Имрўз бародаратро дар мактабамон дидам – رأيت اليومَّأخاك في مدرستنا

Падежи насб аломати алиф (ألف)-ро он гоњ ќабул мекунад, ки 

исмњои панљгона дар њолати музоф (муайяншаванда) омада бошанд. Ба 

ин гурўњи исмњо أخَ َ،َحمَ َ،َأبَ َ،َفوَ،َذو  дохил мешаванд. 

Ин аломатњои сохта (фаръї) њангоми дар падежи насб, яъне ба 

вазифаи пуркунанда омадани исмњо ба назар мерасанд. Инчунин дар 

мавқеъњои махсуси грамматикї падежи насбро бо чунин аломатњои 

сохта метавон дар исми  َّإن , хабари كان ва њол мушоњида кард. 

Дар забони тоҷикӣ шакли маъмултарини грамматикии 

пуркунандаи бевосита пасванди –ро мебошад, ки муодили онро дар 

мисолҳои забони арабӣ мушоҳида намудем, ки ҳаракати насб қабул 

мекунад. Шаклгирии грамматикии пуркунандаи бевоситаи забони 

тоҷикӣ гуногун аст. Бо ёрии пасоянди –ро шакл мегирад, он гоҳ объект 

аниқу муайян аст ва бо ҳиссаҳои зерини нутқ ифода мегардад [72, 241]:  

- исм: Аҳолии мадраса ин ҳуҷраҳоро “уштурхона” меномиданд [195, 

ҷ.1, 137]; ...бинобар ин се дарсеро, ки соли пеш дар вақти дар мадрасаи 

Мири Араб буданам доштам, ба як дарс фуровардам... [195, ҷ.1, 51]; 

Ясавулони чӯбдардаст тамошобинонро зада дур мекарданд, ки ҳуҷум 

оварда раққосон ва дойрадастонро зер накунанд [195, ҷ.1, 133];  

- ҷонишин: Ӯ ин кори маро дида ба пеш рафтанам ишора кард [195, 

ҷ.1, 322]; Ин кас гапи маро бовар накарданд, ба ман намедиҳанд [195, ҷ.1, 

46]. 

- масдар: Бо ҳамин ният ба илми нуҷум шуғл карданро хостам [196 

ҷ.3, 32]. 

Дар забони тоҷикӣ дар баробари пуркунандаи бевосита, 

пуркунандаи бавосита низ маъмул аст, ки бо воситаи пешояндҳо муайян 
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карда мешавад, масалан: Ба падарам ва ҳамроҳи ӯ ҳам ду асп ёфта 

додаанд [195, ҷ.1, 142]; Мо ғолибона ба мадраса баргаштем [195, ҷ.2, 214]. 

Дар забони арабӣ аломати падежии пуркунанда насб мебошад ва 

ҳангоми тарҷума ба забони тоҷикӣ маълум мегардад, ки он пуркунандаи 

бевосита ва ё бавосита аст: [213, 15] ن في الخارج  َصوتَه َّرفع  سعيد  متعمداً ليسمع  م   - Саид 

овозашро қасдан баланд кард, то одамони дар берун буда шунаванд. 

Мавқеи дуюме, ки дар он исм насб мешавад, исми  أخواتها و إن 

мебошад. Ба таъбири дигар гӯем, њиссачаи тасдиќкунандаи إن ва як ќатор 

њиссачањои ба он монанд дар аввали љумлаи исмї меоянд ва мубтадоро 

«насб» мегардонанд ва дар ин ҳолат мубтадо исми إن номида мешавад 

[167, ҷ.1, 234]. Масалан:   إنَّ  الب  ستان   م  ثم  ر –Дар њаќиќат боѓ пурмева аст.  

Дар ин љо калимаи   البستان исми إن ба шумор меравад, ки дар падежи 

насб ќарор дорад ва аломати насб «фатња» дар охири калима аст (Бояд 

зикр кард, ки њангоми гузоштани дигар њиссачањои ёридињандаи забони 

арабї дар љумлаҳои исмӣ, ба монанди  َّلعل , аъзои љумла исми  َّلعل ва хабари 

 дар љумла барои таќвияти фикр  إن номида мешавад). Њиссачаи لعلَّ 

оварда шудааст. Асли ин љумла   الب ستان   مثمر – Боѓ пурмева аст. Дар ин 

љумла    الب ستان – мубтадо дар падежи рафъ аст. Дар забони арабї мубтадо 

вобаста ба вазифањои синтаксисии худ дар љумла аломати падежии худро 

дигар карда метавонад, лекин дар забони тољикї њангоми тарљума 

кардан бидуни таѓйироти анљомаҳо мавќеи худро нигоњ медорад: Дар 

ҳақиқат дар вақтҳои шамоли баланд аз он ғор овози ғурриш мебаромад 

[195, ҷ.1, 50]. 

Сеюм мавқее, ки насбшавии исмро дида метавонем, хабари  و كان

و كان أخواتها мебошад. Агар  феълњои носихаи أخواتها  ба љумлаи исмї дохил 

шаванд, пас аз рўйи ќоидаи грамматикии забони арабї мубтадои он 

исми номида шуда, дар падежи рафъ меистад ва хабари он хабари  كان   كان

номида шуда, дар падежи насб ќарор мегирад (Зикр бояд кард, ки ҳини 
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гузоштани дигар феълњои ёридињандаи забони арабї дар љумлаҳои исмӣ, 

ба монанди أصبح , аъзои љумла исми أصبح ва хабари أصبح номида мешавад). 

Масалан:  .Тифл гурусна буд -   اً جائ ع الطفل   كان

Дар ин љо ,феъли носиха аст -  كان хабари -   جائ عاً   мебошад ва дар  نكا

падежи насб қарор гирифтааст, ки аломати мансубии он фатња (ан) 

мебошад. Асли ин љумла   جائ ع   الطفل  - «Тифл гурусна аст» буда,   الطفل – дар 

ин љумла мубтадо ва   جائ ع – хабар аст. 

Њамин тавр, хабари  ҳамчун татбиқкунанда ё ифшокунандаи  كان

маънии муайянкунии насби арабӣ баромад мекунад. Дар забони тољикї 

ба монанди забони арабї феълњои ёридињандаи њаст ва ё буданро дарёфт 

карда метавонем, ки ба вазифаи бандаки хабарӣ баромад мекунад, вале 

дар љумлаҳои забони тољикї ягон таѓйирот дар шакл ва маънии 

грамматикии аъзои ҷумла ба вуҷуд намеорад. 

Мавќеи чоруме, ки исм насб мешавад, فيه مفعول  мебошад ва маънои 

он «кардашуда дар он...» аст.  Дар ҷумлаи   ف ظ د   ح  مَّ ح  ب اًحا لك ت ابا م  ص   – Муњаммад 

китобро пагоњї њифз намуд, ب اًحا  замони њифз намудани китобро баён ص 

мекунад, ки он пагоњї аст. Дар ҷумлаи   ف ظ د   ح  مَّ ح  ب اًحا الك ت اب م  لِّم   امام ص  ع  الم   – 

Муњаммад китобро пагоњї дар назди муаллим њифз намуд, замон ва 

макони љумла макони њифз кардани китоб баён мешавад, ки он макон 

дар назди муаллим аст. Калимаи ) зарфи замон  ب احاً ص   ن   ظ ْرف   م  ز  ) ва калима 

) зарфи макон أمام مكان   ظرف ) номида мешавад ва аломати грамматикии он 

падежи насб аст. Њамин тавр, “ فيه مفعول  исме мебошад ва пешоянди «дар» 

дар таркиб (яъне мафъул ва фиҳӣ, ки калимаи дуюми он аслан пешоянди 

фӣ = дар аст) замон ё макони амалро мефањмонад” [179, ҷ.3, 48].  

Аббос Њасан истилоњи فيه مفعول –ро чунин маънидод мекунад: «Дар 

мисоли  جاءت السيارة   صباًحا – Мошин сањарї расида омад, калимаи  صباًحا  

(пагоњї) ваќти муайянро нишон медињад ва маънои пешоянди في (дар)-ро 

дар бар мегирад, ки ба «њоли замон», ишора мекунад» [173, ҷ.2, 242]. 
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Зоњиран فيه مفعول –ин њол (ظرف –зарф) ва намуди дохилии он бо ин 

њол тавсиф мешавад (  وف ْظر  اليوم   السفر   :Масалан .(م  –Сафар имрўз аст. 

Дар ин љо   اليوم – зарф ва   السفر – мазруф аст [173, ҷ.2, 242]. 

Мафъулун фињи   ن   ظ ْرف م  ز  –зарфи замон аст, ки ба ваќти иҷро шудан ё 

нашудани амал ишора мекунад ва مكان   ظرف  –зарфи маконест, ки ба 

макони иҷро шудан ё нашудани амал ишора мекунад. Масалан: ََالى وصلت 

صباحا َّ المعهد  –Ман ба донишкада пагоњї расидам. 

Дар ин љо ً صباحا (пагоњї) зарфи замон аст ва нишондиҳандаи 

грамматикии зарф будани насб ва аломати насбии он фатња мебошад. 

س   مََّأما الطالب   وقف د رِّ  .Донишљў дар назди муаллим истод-  الم 

Дар ин љо   أمام –дар назди зарфи макон, дар њолати насб мебошад ва 

аломати насби он фатња дар охири калима аст. Дар забони тоҷикӣ низ 

зарфи замону макон вуҷуд дорад, аммо вазифаи грамматикии онҳо дар 

ҷумла ҳол мебошад: Ман рӯзона барои дарс хондан ва дарс тайёр кардан 

ҳеҷ вақт намеёфтам... [179, қ.3, 51]. 

Њамчун тавзењ ба мисоли охирин бояд ќайд намуд, ки дар забони 

арабї як ќатор вожаҳо, ба монанди ,пеш – أمام   ْلف     зер исм – ت ْحت   ,ќафо –  خ 

мебошанд ва мутаносиб ба он вазифаҳои синтаксисии онҳо вазифаи 

синтаксисии исм ҳам аст, вале чун зарф мешаванду ба вазифаи ҳол 

меоянд, аломатҳои грамматикии ҳолро қабул мекунанд. 

Њамин тавр, «мафъулу фињи» њамчун зарф маънои муайянкунии 

њолї (замон, макон, масофа, самт)-и онро иљро мекунад. Дар забони 

тољикї ин вазифаро зарфҳои замон ва макон иљро менамоянд.  

Зарфи замон ваќту замони воќеъ шудани амалу њолатро нишон 

медињад. Калимањое, ки њамчун зарфи замон омада метавонанд, аз инњо 

иборатанд: пеш, доим(-о), њоло, гоњо, дер, аллакай, зуд, минбаъд, 

њамеша, акнун, њозир, рўзона, шабона, њанўз, алњол, њамоно, асло, 

дарњол, аввал, фаврї (фавран), барваќт, беист, мудом, дина, дирўз, 

минбаъд, ќаблан, абадан, баъзан, њаргиз, баъд, навакак, пешопешакї, 

гоњ-гоњ (гоњ-ногоњ), пеш-пеш, пагоњ-бегоњ, сонї, дам ба дам, рўз ба рўз 
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ва ѓайра [32, 272]: Мо бегоњї ба манзил рафтем, дар он љо тарфњои дору 

љойкардаро монанди офтобањои кулолгарї болои њам чида монда 

буданд [195, ҷ.1, 111]; Бинобар ин ӯ рӯзона ва шабона ҳам то соатҳои 10-

11 дар мадраса буда, вақти хобашро дар ҳавлӣ, дар пеши модараш 

мегузаронд [196, ҷ.3, 59]. 

Зарфи замон асосан бар эзоњи феъл меояд. Баробари ин барои 

шарњи сифат, сифати феълї ва масдар истифода мешавад: Мо маҷбур 

шудем, ки оби аз ҳавз овардаамонро зуд кор фармуда бақияашро фавран 

ба кӯча бароварда резем [195, ҷ.1,  139]. 

Зарфи макон љой ва макони воќеъ шудани амалу њолатро 

мефањмонад. Зарфњои макони забони тољикї миќдоран каманд: дарун, 

берун, пеш, ќафо, боло, поён ва ѓайра [32, 273]. Калимањои номбурда исм 

мебошанд, ки дар забони арабї бо њамроњ кардани аломати насб сохта 

мешавад. Ин калимањо дар забони тољикї њамеша дар пањлўи хабар 

омада, ба таѓйири маъно дучор шуда, дорои хусусияти зарфї гашта, 

њамчун зарф истифода мешаванд. Њамаи ин калимањо бо гирифтани 

пасванди –тар дар шакли дараљаи ќиёсї низ омада метавонанд. Зарфи 

макон асосан ба феъл вобаста мешавад. Дар баробари ин ба сифати 

феълї (феъли њол) тобеъ гаштани он низ ба чашм мерасад.  

Сифатњои хоси макон аз ќабили дур (дуртар), наздик (наздиктар) 

таѓйири маъно карда, дар љумла ба вазифаи зарфи макон меоянд: 

Таќрибан то 50 ќадам поёнтар аз он љо кор давом мекард [195, ҷ.1, 43]; 

Дар он љо зинае буд, ки мо бо вай боло баромадан гирифтем [195, ҷ.1, 78]. 

Лозим ба таъкид аст, ки дар наҳви забони арабӣ, ки анъанаҳои 

таърихиву дерини худро дорад, “ҳол” ва “зарф” ҳамчун воҳидҳои 

алоҳидаи синтаксисӣ фаҳмида мешаванд. Дар морфологияи забони 

тоҷикӣ “зарф” ҳиссаи мустақили нутқ аст, ки бештар барои нишон 

додани аломати амал бо феъл меояд ва тобеи он аст ва ба қавли 

муаллифони “Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик”, аз ин сабаб 

“онҳо дар ҷумла ҳамеша хелҳои гуногуни ҳолро ифода намуда, аз ягон 
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ҷиҳат амалро шарҳ медиҳанд” [32, 266]. Вале дар наҳви забони арабӣ 

“зарф” танҳо ба маънои “мафъул фиҳӣ”, яъне ё замон ё макони иҷро 

шудани амалро мефаҳмонад ва нишондиҳандаи грамматикии чунин 

калимаҳо, тавре ки дар боло қайд шуд, мансуб ё фатҳа гирифтани ин 

калимаҳо аст. 

Дар зери мафҳуми “ҳол” бошад, калимаҳо ё узви ҷумлае фаҳмида 

мешавад, ки васфи амал, соҳиби амал, шароиту вазъияти воқеъ шудани 

амалу аломат ва ҳолатро мефаҳмонад [181, 483]. Мисол: 

Устод босуръат (ё тез) омад. –   مسرعاً  الألستاذ   جاء  

Нӯшиданам қаҳва аст –хунукшуда.   بارداً  القهوة شربى  

Ҳоли арабӣ замону макони иҷрошавии амалро намефаҳмонад ва ин 

гуна калимаҳоро дар грамматикаи забони арабӣ узви дигари ҷумла – 

мафъул фиҳи ё зарф (замон ва макон) меноманд. Ҳар дуи ин вожа арабӣ 

буда, дар маънии луғавии худ “чигунагӣ, вазъ, ҳолат, шароит”-ро 

мефаҳмонад [202, 302, 758]. Аммо дар маънои истилоҳии худ онҳо аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд ва дар алоҳидагӣ баррасӣ мешаванд. 

Панљум, насбшавии исм дар мафъули мутлаќ дида мешавад. 

Мафъули мутлаќ (њоли тарзи амал), исм (масдар)-и мансуб буда, баъди 

феъл барои таъкид, баёни навъ ва чандкарата иљро шудани феъл меояд 

[179, ҷ.3, 32] ва онро ҳамчун “объекти мутлақ” ҳам метавон маънидод 

кард [35, 338]. 

Мафъули мутлақ дар ҳолатҳои зерин мавриди истифода қарор 

мегирад: 

1) барои таъкид ва мушаххас намудани маънии феъл. 

2) барои ҷудо намудан ё фарқ кардани амал бо ягон аломати 

тамйиздиҳандаи он. Масалан,   شديداً  ضْرباً  ضرْبت ه  – Ман ӯро бо зарбу лати 

сахт задам. 

3) Ҳангоми ифодаи амалҳои чандкарата ё чандин амал. Масалан,  

 ,Ман ӯро як бор задам, ӯ маро ду бор зад (35 -  ضربت ْين   ضرب نى ضْربةً، ضرْبت ه  

338-339). 
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Масалан:   ْبت ه ر  ْربًا ض  ض   – Ман ӯро зарбу лат кардам. 

ر   ْيش   اْنت ص   Лашкар ғолиб баромад (Лашкар бо ғолибият ғолиб -  انتصاًرا الج 

баромад).  

Дар ин љо ْربًا ва ضرب масдари ض   буда, дар љумла انتصر масдари  انتصارا

ин калимањо аз рўйи вазифаи синтаксисии худ мафъули мутлаќ 

мебошанд. Бояд зикр кард, ки мафъули мутлақ дар забони арабӣ масдари 

феъл буда, аз худи феъл сохта мешавад ва муодили худро дар забони 

тоҷикӣ надорад. Барои ҳамин вақти тарҷума намудани ҷумлаҳои забони 

арабӣ мутарҷим ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мегардад. 

Чунин маъноро дар забони тољикї, як андоза, њоли тарзи амал 

ифода мекунад. Масалан: Мо меҳнат карда ҳосили заминро сол то сол 

зиёд карда истодаем, аммо Бекбобо аз мо зиёда талаб намекунад ва ҳар 

чизе, ки худамон бурда диҳем, бо хурсандӣ мегирад [195, ҷ.1, 165]. 

Дар забони арабї мафъули мутлаќ масдаре мебошад, ки аз худи 

феъли љумла сохта мешавад, аммо дар забони тољикї њоли тарз аз феъл 

гирифта намешавад ва агар он бо исми амал ва пешоянди бо ташаккул 

ёфта бошад, тарзи иљрои хабари љумларо нишон медињад. 

Шашум, агар исм ба вазифаи мафъулун лиаљлињи ояд, насб 

мешавад. Истилоњи ألْجله مفعول  -ро агар аз забони арабї айнан тарљума 

кунем, “иҷрошуда ба хотири ӯ” мешавад, яъне узви ҷумлаест, ки маќсаду 

сабаби иҷро шудани амалро баён мекунад. Ба ибораи дигар гӯем, мафъул 

лиаљлињи баъди феъл омада, ба хотири ягон чиз, бо сабаби ягон воќеа 

иљро шудани амалро мефањмонад [176, 71]: Масалан:   ار ب ن ود   ي ح  اء   الج  ف اًعا األْعد   د 

ط ن    ن الو   .Лашкарон бо душманон барои муњофизати Ватан мељанганд– ع 

Дар ин љумла таркиби ف اًعا ن د  ط ن   ع  الو   – “барои муњофизати Ватан” 

маќсади муњорибаи лашкаронро бар зидди душманон ифода намудааст. 

Њангоми тарљумаи чунин ҷумлаҳо ба забони тољикї ба ин маъно 

истифодаи њоли сабаб ва маќсад, ба андешаи мо, ба матни арабӣ 

наздиктар аст. Ба вазифаи њоли сабабу маќсад зарфи сабаб, феъли ҳол, 

масдару ибораҳои масдарӣ, исмњои маънии ифодакунандаи њаракат 
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меоянд. Вазифаи асосии грамматикии њоли сабабу маќсад бо исм 

пешояндњо ба шумор мераванд. Ба ин вазифа пешояндҳои бо, ба, аз, бо 

сабаби, барои, бо нияти мебошанд [33, 295-297].  

Дар забони арабӣ бошад, исми баъди пешоянд меомада њаракати 

худро дигар карда, дар њолати маљрурї ќарор мегирад: 

 Ман њамроњи дўстам барои – دخلتَمعَصديقيَإلىَالسوقَلشراءَبعضَالحاجات.

харидани баъзе лавозимот ба бозор рафтам. 

Дар ин љумла ибораи «барои харидани баъзе лавозимот» маќсад ё 

сабаби иљро кардани амалро ифода кардааст.  

Дар ифодаи муносибати грамматикии њоли маќсад дар осори насри 

суннатии тоҷику форс пешоянди таркибии аз барои низ хеле серистеъмол 

буд: Равшанниёзро Худо фаќат аз барои мењнат офаридааст [195, ҷ.1, 

145].  

Њарчанд мафъулун лиаљлињи ба њоли сабабу маќсади забони 

тољикї наздик аст, аммо аз рўйи аломатҳои грамматикӣ онњо аз 

њамдигар фарқ доранд. Умумияти онҳоро танҳо дар вазифаи 

синтаксисиашон мо метавонем як андоза мушоњида намоем.  

Њафтум мавқеи насбшавӣ, агар исм ба вазифаи  معه مفعول омада 

бошад. 

Фуод Ниъма мафъули маањуро чунин таъриф мекунад: «Мафъул 

маању» исм дар падежи насб аст, ки пас аз пайвандаки و ба маънои مع - 

)бо њамроњи( меояд, яъне барои ишора бо њамроњи истифода мешавад 

[176, ҷ.1, 72; 179, ҷ.3, 72]. Масалан: األ ْسرة و األب جلس  - Падар бо њамроњи 

оила нишаст. Дар ин љо њол дар падежи насб аст ва аломати 

ифодакунандаи насб фатња мебошад. Агар ин љумларо тањлил намоем, 

маълум мешавад, ки пайвандаки و – и забони арабї њангоми тарљума ба 

забони тоҷикӣ маънои пешоянди њамроњи-ро медињад, ки дар забони 

арабї низ ин маъно дида мешавад. Пас, бояд тазаккур кард, ки истилоњи 

معه مفعول   «бо њамроњи он иљро шуда» тарљума мешавад ва њангоми 
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тарљумаи ин гуна љумлањо ба забони тољикї њаминро ба назар гирифтан 

лозим аст. 

Њаштум, дар зери истилоњи «ат-тамйиз» (маънои луѓавии он «афзал 

донистан, тафовут», аммо маънои грамматикии он «маҳдудият, 

ҷудокунӣ» [13, 989] гурўњи калимањое фањмида мешавад, ки аслан исм 

буда, барои баёни мурод, тавзењ ё худ тамйизи исми дар ҷумла пеш аз худ 

омада корбаст мешавад. 

Тамйиз дар забони арабї калимањоеанд, ки барои тафсир ва баёну 

возењ кардани њам калимањои људогонаи мубњами љумла ва њам барои 

баёни худи љумлањои мубњам хизмат мекунад. Аломати барљастаи 

морфологии тамйиз исми номуайян будан ва дар ҳолати насб қарор 

доштани он мебошад: 

 .Ман 1тонна гандум дорам - عندى طن   قمحاً 

 .Ман як халта пахта харидам  - اشتريت   كيساً  ق طناً 

Дар ин ҷумлаҳо калимаҳои َّ طن “вазн” ва َّكيسا َّ  “халта”, ки ҳаҷмро 

ифода мекунанд, тамйизшаванда ва калимаҳои َّ قمحا -гандум ва َّ قطنا -пахта 

тамйиз мебошанд. Яъне маҳз як тонна гандум ё як халта пахта дорад, на 

ягон чизи дигар. Забоншинос Н.Ғиёсов таъкид мекунад, ки “дар забони 

тољикї ва забоншиносии тољик чунин калимањоро бо њамон маънии 

арабии онњо (тамйиз) људо намекунанд. Аммо то андозае назарияи 

маќбули забоншиносии тољикро дар мавзўи њолати предметњо, ки тибќи 

ин назария дискретї ва ѓайридискретї (мунфасил ва муттасил ё худ људо 

ва яклухт) мањсуб мешаванд, барои дарки мавзўи «тамйиз» метавон ба ёд 

овард” [39, 64-65]. Ба қавли ӯ, миќдори предметњои дискретиро бо 

калимањое њисоб ё муайян мекунанд, ки бо истилоњи «нумератив» ном 

мегиранд ва онњо дар байни шумораву исм љой мегиранд: ду нафар 

донишљў, чор љилд китоб, се дона дафтар, 6 -то ќалам ва ѓайра [39, 65]. 

Дар забони тољикї боз як гурўњи калимањо – воњидњои ченкунанда 

мављуданд, ки дарозї, сатњ, њаљм, вазн ва дигар љињатњои предметњои 
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ѓайридискретиро чен мекунанд: понздањ метр газвор, панљ кило гўшт, се 

куттї себ, як халта орд ва ѓайра. 

Њам нумеративњо ва њам калимањои мансуб ба воњидњои 

ченкунандаи тољикї њангоми тарљума ба забони арабї њамчун тамйизи 

арабї бояд баргардон шаванд. Вале бояд тазаккур дод, ки мафњуми 

«тамйиз» дар нањви забони арабї васеътар аз мафњуми фавќуззикри 

забони тољикї аст. 

Калимањое, ки мафњумњои масоњат, вазн, миќёсу дарозї, њаљмро 

ифода мекунанд, дар дохили љумла меоянд, номуайян ва мубњаму 

шарњталабанд, њама ваќт эњтиёљ ба калимањое доранд, ки онњоро шарњу 

тавзењ ва тамйиз дињанд ва аломати морфологии онњо аксар ваќт мансуб 

аст. Мисол: ق ْمًحا قنطاًرا اشتريت  - Ман ќинторе (воњиди ченкунї) гандум 

харидам. Агар гўем, ки قنطاًرا اشتريت  - Ман ќинтор харидам, пас шунаванда 

намефањмид, ки ман ќинтор нахўд гирифтам ё пахта, ё гандум ё ин ки 

ягон чизи дигар, бинобар ин, ваќте ки мо ق ْمًحا гуфтем, муродамонро 

муайян кардем. Пас калимаи يَّز  قنطاًرا م  -م   - яъне тамйизшаванда ва калимаи 

ت ْميز  -  ق ْمًحا -тамйиз номида мешавад. 

Инчунин «тамйиз» барои ифодаи дар кадом њолат истифода 

шудани феъл ё исм кор фармуда мешавад. Масалан:  ِّر د   الطالب من أْكث ر   س   الم 

ةً  ْبر  ةً  Муаллим нисбат ба донишљўён таљрибаи зиёд дорад, дар ин љо–  خ  بْر   خ 

тамйиз дар њолати насб аст [39, 64 -67]. 

Нўњум, њол дар забони арабї исми номуайянии насб мебошад, ки 

њолати исми муайянро, ки пеш аз худаш меояд, ифода мекунад. Њол дар 

забони тољикї аъзои пайрави љумлаест, ки аломати амал, тарз ва 

шароиту вазъияти воќеъ гардидани амалу аломат ва њолатро 

мефањмонад [33, 272]. 

Масалан: [213, 45]    متسائلً  المخبر   ضحك - Муфаттиш дар ҳолате, ки савол 

медод,  хандид. Ё ин ки جالًسا الكتاب محمد   حفظ  -Муњаммад нишаста китобро 

њифз кард.  
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Дар ин љумлањо њолати хандидани “муфаттиш” ва њолати њифз 

кардани Муњаммад нишон дода шудааст.  

Маълум аст, ки њол дар забони тољикї на танњо ба хабар, балки ба 

дигар аъзои љумла низ тобеъ мешавад ва ин гуна тобеиятро мо дар 

забони арабї низ мушоњида карда метавонем. Чї тавре ки дар мисоли 

боло дида баромадем, дар забони арабї он аъзои љумлае, ки њол ба он 

тобеъ мегардад, соњиби њол меноманд ва ин соњиби њол метавонад дар 

забони арабї ба вазифањои гуногуни синтаксисї омада бошад: 

а) мубтадо: رفاً  شرابي   .Об дар њолати тозагї  нўшокии ман аст - الماء   ص 

б) хабар:  ًهذا الهالل َّ طال عا- Ин моњ тулўъкунанда аст. 

в) фоил:  ًرجع   الغائب َّ سالما – Ѓоиб сињату саломат баргашт. 

г) ноиби фоил:  ًتؤ  كل   الفاكهة َّ ناضجة – Мева дар њолати пухтагї хўрда шуд. 

ѓ) ал-мафъулу бињи:  ًة  Меваро дар њолати нопухта - ل تأكل الفاكهةََّ ف جَّ

нахўр. 

д) ал-мафъулу мутлаќ:  ًْرت   سيري حثيثا  Роњамро шитобкорона – س 

гузаштам. 

е) ал-мафъулу фињи:  ًسريت   الليل   مظلما – Шабона дар ваќти торик 

гузаштам. 

ё) ал-мафъулу лиаљлињи:  Ман бо хоҳиши илмомӯзӣ - العلم في رغبةً  جْئت   

(рағбат ба илм доштан) омадам. 

ж) ал-мафъулу маъању:  ًل تسر   و الليلََّ داجيا – Шабона дар ваќти торикї 

роњ нагард. 

Дањум, агар исмҳо баъд аз нидо оянд, онро дар забони арабӣ –منادى 

(мунодо) меноманд. Мунодӣ (منادى) аз забони арабї њамчун 

“нидошаванда, хитобшаванда”, калимаҳое, ки дар “падежи звательный” 

қарор дорад» тарљума мешавад [13,  1010]. منادى –исме мебошад, ки пас аз 

њиссачаи нидокунанда меояд [179, ҷ.3, 147]. Калимаҳои нидоӣ дар забони 

арабї 7-то мебошанд: وا ، هيا ، أيا ، آ ، يا ، أيْ  ، أ    , ки ҳар яки онҳо тобишҳои 

маъноии махсус доранд ва дар исмҳои гуногун истифода мешаванд. 
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Мисол,   أيْ  ، أ  - барои нидо кардани шахсе, ки дар фосилаи наздик қарор 

дорад, нидоҳои آ – هيا -أيا  - барои садо кардани шахси дур истифода 

мешаванд [179, ҷ.3. 148]; يا - нидо барои наздику дур; وا – нидое мебошад, 

ки бо он дарду њасрати гӯянда ифода мешавад.  

Баъди нидои يا исм дар њолатњои зерин падежи насб ќабул мекунад:  

- агар нидошаванда дар шакли ибора омада бошад ва љузъи аввали 

ибора – муайяншавандаро муайянкунанда муайян кунад, он гоњ исм 

(муайяншаванда) падежи насб мегирад: !  ,Эй, Лутфуллоњ! [213 -  للا   لطف   يا

65]; 

- агар исми нидошаванда сифату мавсуф ё баъди худ пуркунанда 

дошта бошад, падежи насб ќабул мекунад: !  !Эй  марди њаким -  حكيًما رجًل  يا

! الجبل   طالًعا يا  –Эй тулўъкунанда ба кўњ! [213, 65]; 

- агар нидо ба шахси њузур надошта ё номаълум равон карда 

шавад, он гоњ исм танвини насб мегирад: !  -  بيدي خذ رجًل  يا خيصر األعمي   كان و

Ва нобино дод мезанад, њой одамизоде, ба ман мадад кунед! 

Мунодо њама ваќт дар падежи насб меояд, агарчанде ки ин падеж 

нишондињандаи якхела «насб» (фатња) надошта бошад, мавќеи насбро 

дар баъзе њолатњо исме, ки бо замма мабнї шудааст, мегирад, яъне «дар 

шакли рафъи шахшуда». Масалан: ! د  وال يا  - Эй падар!  

Тањлили чунин њолатњо мавзӯи доманадор буда, ин тадќиќоти 

алоҳидаро талаб мекунад ва аз доираи мавзӯи мо як андоза берун аст. 

Ёздањум њолате, ки исм ба вазифаи насб меояд, المستثنى мебошад. Дар 

љумлаи тасдиќї исм баъди њиссачаи  َّإل омада, падежи насбро соњиб 

мешавад. 

Масалан: زيًدا إلَّ  الطلب   جاء  – Ба љуз Зайд њама донишљўён омаданд. 

Дар ин љо мустасно калимаи زيًدا ба њисоб меравад. 

Инчунин  роњњои дигар низ њастанд, ки исм дар падежи насб қарор 

дорад. 
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Исм баъди њиссачањои инкорї падежи насбро соњиб мешавад: а) 

дар ваќти инкори мављудияти предмет ё њодиса, яъне њиссачаи инкории   ل

дар љумлањои исмї пеш аз мубтадо меояд. Он гоњ инкоршаванда анҷомаи 

падежи насбро бе танвин ќабул мекунад. Масалан: للمزاح   وقت ل  – Барои 

мазоњ ваќт нест [213, 47]; عزر ل ، ك   أقرأ أنا لك  أفكار   – Барои ту бахшиш нест, ман 

фикратро фањмидам [213, 58]. 

Ваќте ки инкоршаванда баъди њиссачаи ل ҷой надошта бошад, он 

гоњ он падежи рафъ мегирад: 

 .Барои мазоњ ваќт нест –  وقت للمزاح ل

б) дар ваќти инкори амалу њолати хабари љумлаи исмї њиссачаи ل 

ва ما истифода мешаванд ва онњо дар аввали љумла омада, хабар анҷомаи 

падежии насбро ќабул мекунад. Њиссачањо дар ин њолат ба бандаки 

хабарии феъли инкории замони њозира баробарњуќуќанд. Масалан:  زيد   ل

راجًعا الزمان ل ;Зайд њузур надорад –  حاضًرا  – Ваќт барнагарданда аст. 

в) баъди феъли тааљљуб, дар намуди أفعل ما  исм дар падежи насб 

қарор дорад ва предмет ё шахсеро ифода мекунад, ки бо он дар 

тааљљубанд. Масалан: زيًدا أطيب ما  – Зайд ин ќадар хуб аст. 

Ин ёздаҳ ҳолате, ки зикр кардем, дар онҳо исмҳо анҷомаҳои падежии 

насбро соҳиб шудаанд. Онњо дар забони тољикї аз рўйи вазифаи 

синтаксисиашон мавќеи худро дороанд, ки њолу зарф ва пуркунандаро 

мефањмонанд ва дар забони тољикї воситањои ифодаи грамматикї 

доранд.  

Аз маводи болоӣ ва қиёсу муқобалаи он мо метавонем ба чунин 

хулоса оем, ки маънии асосӣ ва таъйинкунандаи падежи насби арабӣ 

маънии объект ё мафъул будани он мебошад, ки дар забони тоҷикӣ ба 

тавассути воситаҳои синтаксисӣ ифодаи хешро меёбад. Ин воситаҳои 

синтаксисии забони тоҷикӣ пасванди –ро, пешояндҳои ба, аз, барои, бо 

сабаби ва монанди инҳо мебошад: Ин пулро гиру аз ин шаҳр бадар рав! 

[196, ҷ.3, 87]. Мӯътасам, ки бо падари Саидаҳмади ришкан дӯст ва 
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ҳолдон буд, ба ӯ хату хабар фиристода, вайро ҳам ба пешаи 

китобфурӯшӣ кашид [196, ҷ.3, 90]. 

Маънии объектии вожаҳо дар ҷумлаҳои арабӣ ҳамчун بهَّمفعول  

“мафъулун биҳи”, дар забони тоҷикӣ ҳамчун пуркунандаи бевосита 

татбиқ мешавад.  

 

1.5. Ҳолати маҷрурӣ (родительный)–и исми забони арабӣ ва 

воситаи ифодаи он дар забони тоҷикӣ 

Падежи љар (родительный) дар он маврид кор фармуда мешавад, 

ки як калима ба дигар калима вобаста бошад, ё ин ки ба воситаи 

пешояндњо ифода гардад ва аломати грамматикии он –и (   ٌ  ) ё –ин (  ٌ  ) 

мебошад.  

Дар забони арабї дар ду њолат исм дар падежи маљрурӣ меояд [178, 

485]: 

Изофат шуда меояд, ки таркиби он аз музоф (тобеъшаванда) ва 

музофун илайњи (тобеъкунанда) иборат аст. Музоф исми номуайян аст, 

ки музофун илайњи ба он мансуб буда, онро аз ягон љињат муайян 

мекунад. Агар њаракати музоф дар таркиби љумла муайян гардад, 

музофун илайњи доимо дар њолати маљрурї меояд. Масалан: ْرت   َّحديقةََّ ز 

 музоф  ва - حديقة   Ман боѓи њайвонотро зиёрат кардам. Калимаи -  الحيَوانات َّ

калимаи َّ الحيَوانات - музофун илайњи номида мешавад. Исми َّ الحيَوانات дар 

падежи љар ќарор дорад ва аломати ифодакунандаи он «касра» мебошад.  

Ибора дар забони тољикї воњиди номинативии забон буда, аз 

калимаю таркибњои маънодор бо алоќањои тобеи изофї, вобастагї ва 

њамроњї сохта мешавад ва нисбат ба калима маънои мукаммалтарро 

ифода мекунад. Ибора аз калимаю таркиб ба тарзи мустаќим ё озодона 

сохта мешавад [3, 128; 33, 3-4; 51, 11].  

Дар ибора љузъи асосї ва тобеъ вуљуд дорад. Љузъи тобеъ њамеша 

барои шарњ додан ва пурра кардани маънои љузъи асосї хизмат мекунад: 

Дили нохоњам, узри бисёр. 
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Доираи алоќаи изофї дар њар ду забон бисёр васеъ мебошад. 

Масалан: китоби муаллими факултет -   الكلية معلم   كتاب  

Маънои ибораи изофї ба маънои луѓавию грамматикии љузъњо ва 

муносибати синтаксисие, ки дар натиља алоқаи онњо пайдо мешавад, 

вобаста аст. Бандаки изофї калимањои гуногунсохту гуногунмаъноеро, 

ки ба њар хел категорияи луѓавию морфологї тааллуќ доранд, алоќаманд 

менамояд. Дар ибораи изофї калимаи якум асосї буда, калимаи дуюм 

онро аз ягон љињат шарњу эзоњ медињад [33, 22]. 

Ибораҳое, ки бо алоқаи изофӣ ташаккул меёбанд, ҳам дар забони 

арабӣ ва ҳам тоҷикӣ, ба чунин намудҳо ҷудо мешаванд: Исм бо исм – 

хонаи Аҳмад - ََّّ أحمدَََّّبيت ; исм бо сифат – духтари зебо – جميلة ََّّنت َّب ; исм бо 

шумора – соати се – لثالثةاَّساعة ; исм бо ҷонишин – китоби ӯ – َّ كتاب ه; исм бо 

зарф – одами бисёр – َّ العديدَّإنسان ; исм бо сифати феълӣ - меҳмонҳои дирӯз 

омадагӣ – ي وف امس جائينََّ ض  ; исм бо масдар – вақти рафтан – ي َّ وقت المض   [3, 128]. 

Дар забони тоҷикӣ ибораҳои исмии бо изофа ташкилёфта, нисбат 

ба дигар гурӯҳи ибораҳо, сермаҳсул аст, ки дар забони арабӣ низ ҳамин 

тавр аст. Аммо бояд хотиррасон намуд, ки он ҳамаи намудҳои ибораи 

забони тоҷикӣ, дар забони арабӣ ба гурӯҳи исм дохил мешаванд. Пас 

ибораҳои исмии забони арабӣ нисбат ба забони тоҷикӣ сермаҳсуланд. 

Аз лињози маъно таркиби иборањои забони арабӣ муносибатњои 

гуногуни алоќа доранд:  

1. Муносибати мансубї:  َالفالحَ َبيت   - хонаи дењќон;  ََالمدرسةَ َدار  -

бинои мактаб, яъне хона ба дењќон, бино ба мактаб тааллуќ дорад; 

2. Муносибати соњибї: [213, 28] َبكَََيرحبَ َالبيتَ َصاحبَ   - Соњиби хона 

туро истиқбол мегирад; 

3. Муносибат ба сифати предмет: َالمرآةَحسنَ   - зебоии зан, яъне 

зане, ки ин сифатро дорост; 

4. Муносибати предмет ба моддае, ки аз он сохта шудааст: َثوبَ 

جاجَ َسَ َكأ َ ;куртаи абрешимї – الحريرَ  ز   – ќадањи шишагин; 
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5. Муносибати модда ба предмете, ки аз он сохта шудааст: َحجارة

 .хиштњои сохтмон [35, 327] – األبنية

Муносибати як предмет ба предмети дигар бештар аз лињози 

мансубияту соњибият муайян карда мешавад. Ҳангоми тарљума намудани 

ин гуна ибораҳо аз забони арабї ба забони тољикї ин муносибатро 

алоќаи изофї ифода мекунад:  

الشرقية   اللغات   كلية   طالب    –донишљўи факултети забонњои шарќ. 

Дар забони тољикї исмҳо дар ибора бо муносибати муайяни 

маъноӣ байни ҳам бо алоқаи синтаксисии изофӣ пайваст шуда, ба ғайр аз 

муносибати муайянкунандагӣ маъноҳои гуногунро ифода мекунанд, 

чунончи: муносибатҳои объектӣ, субъектӣ, соҳибият, мансубият, нисбати 

ҷузъ ба кул(л), аломат ва дорандаи он, муносибати ҳамроҳӣ, замон, 

макон, таъинот, хел ва ҷинс, сабабу натиҷа, миқдор, касбу ҳунар ва 

ғайраҳо [3, 128-129]. 

Дар забони арабӣ, чӣ тавре ки маълум гашт, падежи маҷрурии исм 

ҳангоми изофат шудани он ба назар мерасад ( طالب   كتاب   الطالب ، كتاب    - китоби 

донишҷӯе, китоби донишҷӯ). Дар забони тоҷикӣ бошад, онро ибораи 

изофӣ меноманд, ки аз муайяншаванда ва муайянкунанда таркиб 

ёфтаанд.  

2. Мавқеи дуюм, ки исм дар ҳолати маҷрурӣ ќарор мегирад, онро бо 

воситаи пешояндњо ифода мекунанд, ки пеш аз калима омада, баъди худ 

исми меомадаро дар њолати маљрурї (род.п.) нигоњ медорад: ْفظ َّ في ك  بنت    و الح 

ها مع الَصْون َّ أم   – Духтарат сињату саломат бо модараш аст; [213, 14].   سلمت ك   علي

هلل حمداً   – Худоро шукр, ки саломат ҳастӣ (Худоро шукр ба саломатиат). 

Аксари калимањои арабие, ки аслан ба исм тааллуқ дошта, ҳангоми 

дар њолати мансубї (вин.п.) омадан зарф мешаванд, зеро маънои замон ё 

маконро ифода мекунанд:  ، ، فوق  ْلف  ، خ  أمام   عند، ت ْحت    

َّوسأل بصوته   غليظ النبرات  َّاألستعماالت  Баъд назди – [37 ,213] ثمَّ  وقف   أمامََّ مكتب َّ

мизи корӣ истода, бо овози баланди ғавсаш пурсид. 
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Дар забони тољикї низ ин тарзи баёни падеж, умуман, ба воситаи 

пешояндњо ифода гардида, дар љумла ба вазифаи њол омадани калимаро 

нишон медињад: Ин чойро аз Ѓиљдувон дам карда оварда будем, сард 

шудааст [196, ҷ.1, 74]. 

Ҳолати маљрурии забони арабї ба тавассути пешояндњо ифода 

меёбад ва дар забони тољикї низ нишондиҳандаи асосии ифодаи ин 

падеж пешояндҳо мебошанд.  

Ҳамин тавр, дар забони тољикї нишона ё воситаҳои ифодаи маънои 

падежиро људо кардан мумкин аст. Аз он хотир, ки њиссањои номии нутќ, 

махсусан исм, сифат, шумора ва љонишин дар њолате, ки пасоянди «-ро»-

ро ќабул накунад ва ибора нашавад, онњоро метавон њолати падежии 

калима дар забони тољикї номид ва он бо «именительный падеж»-и 

забони русї, «эъроби рафъ»-и забони арабї баробар аст. Мисол: Духтар 

он талаби бойро аввалҳо бо шармгинии духтарона рад кардан 

гирифтааст [195,ҷ.1, 74]. 

 .Муаллим бо тааҷҷуб сарашро ҷунбонд - هزَّ  المعلم   رأسه   في اسف   [65 ,213]

Дар ин маврид дар забони тољикї калима аз њама гуна нишона 

озод буда, метавонад ба маънои мубтадо ва хабар ояд, ба шарте ки пеш 

аз онњо  пешоянд  набошад ва ба калима тобиши дигари матнӣ надода 

бошад. Масалан, дар ифодаи «дар донишгоҳ» новобаста ба он ки 

калимаи «донишгоҳ» аз њама гуна аломатњои падежї озод мебошад, дар 

зери таъсири пешоянди «дар» на мубтадо ва на хабар аст, балки маънои 

макон дорад ва ба њоли макон ишора мекунад. 

Воситаи дигари ифодакунандаи падеж дар забони тољикї ин 

бандаки изофии «-и» мебошад, ки аз ҷумлаи асоситарин ва мумтозтарин 

воситањои  алоқаи синтаксисї ба шумор меравад [33, 246] ва ин бандаки 

изофї ба алоќаи ду калима ишора мекунад. Бандаки изофии «-и» дар 

забони тољикї муайянкунандаи исм ба шумор меравад ва мувофиқ ба 

«эъроби љарр»-и забони арабї њисобида мешавад, мисол: имтињони нањв 

النحو   إمتحان   – ; китоби таърих –   التأْريخ   كتاب  
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Иҷрокунандаи вазифаи падеж дар забони тољикї пасоянди «-ро» 

мебошад. Пасоянди «-ро», пеш аз њама, «нишондиҳандаи пуркунандаи 

бевоситае, ки ба воситаи ифодаи њиссањои номии нутќ ифода меёбад» [32, 

308] ба шумор рафта, дар бораи он ки њиссаи номии нутќ дар љумла ба 

вазифаи пуркунандаи бевосита меояд, хабар медињад. Пасоянди «-ро» 

нишонаи «мансубӣ»-и забони арабї мебошад. 

Дўстро дидам –   ديق  رأيت   الصَّ

Китобро хондам -   قرْأت   الكتاب  

Барои њиссањои номии нутќи забони тољикї мављуд будани 3 

њолати падежро муайян кардан мумкин аст: «њолати фоилї», «њолати 

мафъулї» ва «њолати изофї». 

Зери мафњуми “њолати фоилӣ” сараъзои љумла, яъне мубтадо ва 

хабар фањмида мешавад, инчунин зери истилоњи забоншиносии дигар- 

«њолати иснодї»-ро номбар кардан мумкин аст. Зери мафњуми “њолати 

мафъулї” бошад, яке аз аъзоҳои пайрави љумла – пуркунандаи бевосита 

воќеъ шуда метавонад, чї хеле ки дар боло зикр кардем, аломати 

фарќкунандаи он пасоянди «-ро» ба шумор меравад. Лекин агар сухан 

дар бораи «њолати изофї» равад, дар синтаксиси забони тољикї 

муайянкунанда дар назар дошта мешавад [58, 144]. 

Њамин тавр, дар забони тољикї нишонањои падеж вуљуд дошта 

бошад њам, аммо онро дар забоншиносии тољик њамчун категорияи 

алоњида људо намекунанд. Аз ин рў, дар забони тољикї категорияи падеж 

ба назар намерасад, лекин њангоми омўхтани алоќаи синтаксисии 

љумлањо дар он метавон навъи падеж ё нишонаи онро, ки ба падеж 

монанд аст, дарёфт намуд. Нишонањои падежї дар забони тоҷикӣ озод 

будани мубтадо аз анљомаҳои падежӣ, бандаки изофии «-и» қабул 

кардани ибора, ки аз муайянкунанда ва муайяншаванда иборат аст ва 

мављуд будани пасванди «-ро» дар пуркунандаи бевосита мебошанд.  

Азбаски анҷомаҳои падежҳо барои тамоми забонҳои сомӣ хос аст, 

аз ин бармеояд, ки онҳо аз давраҳои қадим баромада, дар забони арабӣ 
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онҳо қаблан дароз ва духела буданд. Бояд зикр кард, ки анҷомаҳои 

падежҳои забони арабиро нашояд аз ҳодисаҳои забонии дигар забонҳои 

сомӣ дар алоҳидагӣ баррасӣ намуд, зеро ҳодисаҳои забонии ин забонҳо 

собит менамоянд, ки қаблан дар забонҳои сомӣ ва лаҳҷаҳои он 

флексияҳои садоноки дароз мавҷуданд, ки метавонистанд дар баъзе 

лаҳҷаҳои забони арабӣ боқӣ монад [35, 322-324]. 

Барои ифодаи воситаҳои падеж дар забони тоҷикӣ онҳоро дар 

ҷадвали зер муқоиса мекунем: 

Падеж Забони арабӣ Забони тоҷикӣ 

Им.п. .  جاْء   الطال ب َّ إلى الكل يَّة Донишљў ба факултет омад. 

Род.п. .َّ أخْذت   الك تاب   م ن الطالب Ман аз донишљў китоб 

гирифтам. 

Дат.п. .َّ أْعطيت   الكتاب   الىَّالطالب Ман китобро ба донишљў 

додам. 

Вин.п. .  رأيت   الطالبََّ في المكتبة Ман донишљўро дар китобхона 

дидам. 

Твор.п. .رضي ت   المعلمة    من طالب ها Муаллима аз донишљўяш розї 

аст. 

Пред.п.  عة   عميد   باحث الجام   

.التعليمَّتطوير َََّّّعن بالمعلمين    

Ректори донишгоњ бо 

муаллимон дар бораи пешрафти 

таълим сўњбат кард. 

 

Аз таҳлили мисолҳои дар ҷадвал овардашуда маълум мегардад, ки 

падеж дар забони арабӣ ва нишонаҳои он дар забони тоҷикӣ бо 

анҷомаҳои махсуси морфологӣ ва синтаксисӣ сурат гирифта, бо тарзи 

гуногун ифода меёбанд.  
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Боби II. Категорияи муайяниву номуайянї дар исмњои забонҳои 

арабї ва тољикї 

2.1. Ҷанбаҳои назариявии категорияҳои муайяниву номуайянӣ дар 

забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ 

Масъалаи артикл яке аз масъалањои мушкилтарини сохти 

грамматикии забонњост. Дар забоншиносии тоҷикӣ њанўз њам масъалаи 

артикли муайяниву номуайянї дар забони арабї њал нашудааст. 

Ҳарчанд якчанд рисолаву тадќиќоти илмї рољеъ ба артикли муайяниву 

номуайянї дар ќиёс бо дигар забонњо пайдо шуда бошад њам, ин масъала 

њоло њам мавриди таваљљуњи забоншиносон ќарор дорад.  

Забоншиносон ҳанўз њангоми тањлилу тадќиќи бозёфтњои суѓдиён 

ва сокњо мефањманд, ки ин забонњо артикл доштааст ва ваќти он 

расидааст, ки масъалаи тадќиќи амиқ ва даќиќи кашфи решањои таърихи 

он умуман дар забонњои эронї ба миён гузошта шавад [52, 29]. 

Тадќиќи њаматарафаи артикл дар забони тољикї асосан аз солњои 

панљоњуми асри гузашта сар шудааст. Бояд гуфт, ки доир ба миќдор, 

табиат ва вазифаҳои артикл аќидањои забоншиносони форсу тољик 

аксаран ба њам мухолифанд. 

Доир ба миќдори артикл дар сарчашмањои забоншиносии форсу 

тољик асосан ду аќида њаст: 

1) дар ин забонњо танњо як артикл мављуд аст ва он артикл маънои 

њам муайянї ва њам номуайяниро медињад, илова ба ин маънои ягонагї 

ва ишоратї доштани он ќайд мешавад; 

2) дар ин забонњо ду артикли шаклан як мављуд буда, онњо ба исм 

маъноњои ба њам мухолифи номуайянї (ягонагї) ва муайянї (ишоратї) 

медињанд [52, 30]. 

Ба аќидаи Ш. Рустамов [116, 82], ки мо ҳам ҷонибдори он ҳастем, 

дар забони њозираи тољикӣ ду артикли шаклан бо њам монанд - 

омоморфемаи «-е» мавҷуд аст ва онњоро Ш.Рустамов бо «-е1» - aiṷa (ҷ.з. 

aiṷā) [108, ҷ.1, 134] ва «-е2» аз-aita (ҷ.з. aitā) [108, ҷ. 1, 129] ишора кардааст. 
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Ин артикл сарчашмаи худро дорад: «артикли ишорию номуайянии – ē 

таърихан аз ҷонишинҳои ишоратии aita˃ ēv ˃ ē - ى ва ё ai ˃ ē ба вуҷуд 

омадааст» [127, 202].  

Дар забоншиносї табиати артикл њам боиси мубоњисањои бисёре 

гаштааст. Олимон ба «-е» номњои гуногун додаанд, яъне шаклан ба 

кадом воњиди забон дохил шудани он забоншиносонро ба андешањои 

мухталиф овардааст, ки он ду паҳлӯ доштааст. Аввал он, ки ҳама 

забоншиносони тоҷику форс дар хусуси моҳияти ҳодисаи морфемаи –е 

дар як ақида нестанд ва дуюм ин, ки сервазифагии худи ин морфема 

олимонро водор кардааст, ки ба вазифаҳои грамматикии онҳо нигоҳ 

карда, ҳар боре номе пайдо кунанд. Дар ин хусус Ҳ. Каримов якчанд 

номҳои ба артикл дар адабиёти забоншиносии тоҷику форс додашударо 

номбар кардааст: ёи накира [191, 227], ёи танкир [17, 18], ёи ваҳдат [187, 

221; 191, 227], ёи маърифа [17, 20], ёи мавсул, ёи тавсифӣ, ёи музмар, ёи 

ишорӣ [17, 20], ёи имоӣ, ёи таъкид [17, 19], ёи номаълумӣ, ёи маълумӣ, ёи 

муболиға, ёи таъзим [17, 19], ёи таҳқир [17, 19], ёи ношиноса, ёи шиноса 

[62, 21].   

Дар забоншиносӣ доир ба вазифаи артикл асосан панљ фикр 

мављуд аст. Як гурўњ олимон - В.С. Расторгуева [109, 177] «-е»-ро 

суффикс, Ю.А. Рубинчик [113, 185] онро нишондињандаи грамматикї,                    

И. Крамский [68, 24] онро њиссачаи энклитикї, Њ. Каримов [62, 19] ва  

Ш. Рустамов [116, 81] онро морфема ва артикл номидаанд. 

К.Усмонов артиклро ба ќатори морфемањо дохил намуда, 

навиштааст, ки дар он хусусиятњои морфема бештар мушоњида мешавад 

[52, 29]. 

Категорияи муайяниву номуайянии забони тољикї, яъне артикли 

муайяниву номуайянии забони тољикї дар қиёсу муқобала бо забони 

арабї то њол њалли худро наёфтааст ва маќсади асосии мо низ муайян 

намудани изоморфизму алломорфизми артикли забонњои тољикї ва 
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арабї мебошад. Пеш аз он ки ба муќоисаи категорияи муайяниву 

номуайянии забони тољикї бо забони арабї даст занем, назари 

забоншиносонро оид ба муќоисаи категорияи муайянї ва номуайянї дар 

забонњои гуногун дида мебароем.  

Артикли муайяниву номуайянї аз тарафи бисёр забоншиносони чи 

ѓарбу чи шарќ мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муқоисаи артикли 

муайяниву номуайянии забони тољикї бо забони англисї аз тарафи 

забоншиносон М.Б.Шањобова [154], К.Усмонов [141], С.Я.Мухторова 

[96], муайяниву номуайянии забони русї бо забони англисї аз љониби 

забоншиносон Б.Д.Аракин [8], Т.В.Попова [106] ва инчунин аз тарафи 

олимон Л.Р. Ризванова [112], А.Н. Овешкова [99], А.С. Маркосян [80] 

артикл дар забонҳои гуногун баррасї карда шудааст.  

Дар «Луѓати терминњои забоншиносї»-и Х. Њусейнов, К.Шукурова 

зикр шудааст, ки артикл калимањои ёрирасони гуногуне аст, ки дар 

забонњои германї ва романї кор фармуда мешаванд. Артикл одатан пеш 

аз исмҳо меистад ва асосан ду маъно (муайянї ё номуайянӣ)-ро ифода 

мекунад. Дар забони немисї артикл таѓйир ёфта меистад: der Genosse, 

des Genossen, dem Genossen, den Genossen, die Genossen, вале дар забони 

англисї артикл таѓйир намеёбад. Дар забони тољикї танњо артикли 

номуайянї (суффикси номуайянии -е) вуљуд дорад, ки баъзан бо 

шумораи «як» иваз карда мешавад: гапе дорам – як гап дорам [150, 19]. 

М.Б. Шањобова [154] њангоми муќоисаи категорияи муайяниву 

номуайянии забони тољикї бо забони англисї артиклро яке аз 

асоситарин воситаи ифодакунандаи муайяниву номуайянї мењисобад,  

ки дар љумла мавќеи бузург дорад. Ӯ бо такя ба ақидаи забоншиносони 

ватаниву хориҷӣ О. Есперсен, П. Кристоферсон, Ж. Вандриес, Л.Н. 

Муравева, Ҳ. Каримов, Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров ва дигарон таъкид 

месозад, ки артикл дар забоншиносии англисӣ ва тоҷикӣ гоҳе чун калима 

эътироф мешавад, гоҳе онро чун морфемаи шаклсоз баррасӣ менамоянд. 

Дар баробари ин, таъкид мекунад, ки артикл дар исмҳои забони англисӣ 
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нақши калимаҳои ёридиҳандаро мебозад ва ба ин маъно аз калимаҳои 

маънодор маҳсуб мешавад, ҳарчанд маънии он бисёр умумӣ буда, дар 

худ тобишҳои гуногуни маъноиро ниҳон медорад [154, 111].  

Олимон дар кори тадќиќотии худ мављудияти артикли муайяниву 

номуайяниро таъкид кардаанд ва, дар навбати худ, категорияи 

муайяниву номуайяниро дар исм људо кардаанд. Лекин њамаи вазифаи 

артикл, ки дар забони тољикї дида мешавад, ба забони англисї баробар 

нест, зеро исми забони тољикї бе артикл омада метавонад: 

Ин ќалам аст. – It is a pencil. [154, 112]. 

Аммо ваќте ба калимаи “ќалам” артикли “-е”-ро њамроњ мекунем, 

он аз қолаби забони тољикї берун мебарояд. Баръакс, дар забони англисї 

It is pencil гуфта наметавонем. Вақте ки «Ин ќаламе аст» мегӯем, њатман 

бояд љумлаи пайрави муайянкунанда ояд ва он гоњ “-е”- и номуайянӣ дар 

ин сурат барҳам шуда, ашё муайян мегардад. 

Артикли муайянии the дар баъзе ҳолатҳо яксон бо артикли 

муайянии -е2 забони тоҷикӣ ва пасоянди –ро мебошад. Ин яксонӣ дар 

ҳолате мушоҳида мешавад, ки агар артикли муайянии the (е2, -ро) 

предметеро ифода кунад, ки аз предметҳои ҳамҷинси худ ҷудо гардад.  

Ба ман ќаламро дењ. - Give me the pencil  [154, 113]. 

К. Усмонов њам артикли забони тољикиро бо артикли забони 

англисї муќоиса намуда, таъкид намудааст, ки категорияи муайяниву 

номуайянї агар дар забони англисї аз љињати грамматикї тањлил шавад, 

пас дар забони тољикї аз љињати лексикӣ-грамматикї тањлил мешавад 

[141, 22]. Дар ин бора М.Д. Фридман ибрози аќида намуда ќайд 

кардааст, ки маънии муайянии артикл дар исм ҳамеша лексикӣ мебошад. 

Маънии типологии муайяниву номуайяниро танҳо дар сурати бо сифат 

(дар забонҳои сомӣ) ё худ дар феъл (забонҳои маҷорӣ) зоҳир шудани 

онҳо пайдо мекунад ва барои мутобиқат бо исмҳо хидмат менамояд. Пас, 

артикл, дар сурати воқеан ҳам будан ва ифода кардани маънии муайянӣ 

ва номуайянӣ, воҳиди лексикӣ ҳангоми бо исм омадан ва воҳиди 
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грамматикӣ ҳангоми бо сифат омадан маънидод мешавад [143, 101]. Яъне 

дар забон он унсурҳое грамматикї мешаванд, ки шакли муайянии 

алоќаи байни љумла ё синтагмаро муќаррар карда тавонанд, њамаи 

боќимонда ягонагии лексикиро дар бар мегирад [143, 106]. 

Академик В.В. Виноградов категорияҳои исмро ҳамчун ҳиссаи нутқ 

ҷавҳари грамматикии исм маънидод намуда қайд мекунад, ба он 

калимаҳое дохил мешаванд, ки моддӣ, ё худ шайъӣ будани онро 

мефаҳмонад ва онҳоро дар шаклҳои ҷинс, шумора ва падеж ифода 

мекунанд [27, 50]. Чунонки дида мешавад, академик В.В. Виноградов дар 

ин тадқиқоти бузурги хеш дар бораи категорияи муайяниву номуайянии 

исмҳои забони русӣ сухан намеронад. 

В.Д. Аракин [8, 116] категорияи муайяниву номуайянии исмњои 

забони англисиро бо забони русї муќоиса кардааст. Муќоисаи артикли 

забони англисї ва русї нишон медињад, ки зиддияти онњо њангоми 

муќоиса бештар дида мешавад. Агар дар забони англисї категорияи 

муайяниву номуайянї бо усули морфологї баён шавад, дар забони русї 

чунин тарзи баён вуљуд надорад ва фаќат бо роњи лексикї ифода меёбад. 

Дар забони русї ба монанди забони тољикї низ љонишинњои 

ишоратї, љонишинњои номуайянї ва шумораи як барои ифодаи маънои 

грамматикии муайяниву номуайянї хизмат карда метавонанд ва дар 

забони русї “воситањои лексикие, ки артиклро ифода мекунад” гуфтан 

ба фикри мо ѓалат буда, ин тарзи ифодаро морфологї номидан лозим 

аст. Дар ин хусус В.Д. Аракин барҳақ мегўяд: «Мавҷуд набудани воситаи 

бармалои ифодаи морфологии категорияи муайяниву номуайянӣ дар 

забони русӣ толибилмро, яъне соҳиби ин забонро имконияти такя бар 

забони модарии худ карданро намедиҳад. Ин вазъият, дар навбати худ, 

сабабгори ба вуҷуд омадани силсилаи хатоҳои грамматикӣ дар нутқи 

донишҷӯён мешавад. Барои гурез намудан аз ин зарурати омӯзиши 

типологии ин падидаҳо, қиёси ин ду забон (яъне англисӣ ва русӣ) дар 

масъалаи ин категорияҳо ва тарҳрезии чандмарҳалавии методикаи 
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таълими артикл дар маҷрои тадриси забони англисӣ ба исм меояд” [8, 

118]. Ин таъкиди А.Д. Аракин, метавон гуфт, ба забонҳои арабӣ ва 

тоҷикӣ ҳам тааллуқ дорад, зеро категорияи грамматикии муайяниву 

номуайянӣ дар исмҳои забони арабӣ ва тоҷикӣ аз аломатҳои асосии ин 

ҳиссаи нутқ маҳсуб меёбад. 

Чї хеле ки маълум гашт, асоси ифодаи категорияи номуайянї 

артикли «-е1» ва калимаи њамнисбати он шумораи «як» ба њисоб 

мераванд ва он дар оилаи забонњои њиндуаврупої ин гуна ифода меёфт: 

дар забони лотинии ќадим oinos “1”; лотинии классикї – ūnus; готї - 

ains; ирландии ќадим – oin; пруссии ќадим – ains; юнонї – oivŋ (маънои 

танњоро дорад); юнонии миёна – оĩ (F)o (ягонагї); дар забонҳои эронї – 

aiva як низ њамин маъноро дорост [121, 237]. 

Корбурди шумораи “як”-ро барои истифодаи номуайянї/ягонагї 

ҳанӯз дар давраи эронии ќадим вомехўрем. Аз навиштаљоти форсии 

ќадимаи Бесутун чунин љумлањоро мисол меоварем: 

«1 (aiva) martiya maguš āhа, Gaѓmata nāma» - 1 инсон буд, ӯро 

Гармата ном, ё “1(aiva) martiya Ācrina nāma Upadarmahyā puca hauv 

udapastatā, Ūvajaiy”- Як шахс бо номи Асрина, писари Упадарма, ў аз 

Сузиан баромадааст [109, ҷ.1,176]. 

Дар забони форсии миёна «aiva» «як» (ёридињанда)-и эронии ќадим 

дигаргунии фонетикиро аз сар гузаронида (aiva > - еv > - е) ба 

постпозитиви номуайянї ё ягонагии артикл табдил гаштааст [109, ҷ.1, 

177]. Вазифаи асосии он ягонагиро људо кардан, дар бисёри мавридњои 

номуайянї предметро аз предметњои якхела (якљинса) ё аз категорияи 

додашудаи гурўњи предметњо људо кардан аст. 

Артиклҳои номуайянии постпозитивӣ на дар ҳамаи забонҳои 

эронии давраи минбаъда боқӣ мондаанд. Дар аксари ҳол, аз ҷумла дар 

забонҳои артикли -е, -i дошта ҳам, номуайянии предмет ба тавассути 

шумораи “як” ифода мешавад. 

yak podšo bud, du pisar došt – Як подшоҳ буд, ду писар дошт. 
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Барои ифодаи муайянии предмет ё ки шахс дар забонҳои эронї 

одатан љонишинњои ишоратї хизмат мекунад, ки њангоми сустшавии 

маънои лексикии онњо метавонад ба артикли муайянї табдил шаванд:  

kāra hya manā avam kāram tyam hamiciyam aja vasiy – Лашкари ман 

он лашкари ошӯбгарро сахт шикаст дод [109, ҷ.1, 178]. 

Њангоми тадќиќу омўзиши категорияи муайяниву номуайянии 

исмњои тољикї маълум мешавад, ки дар забони тољикї њам категорияи 

муайянї, ки онро бо -е2 ва њам категорияи номуайянї, ки онро бо -е1 

ифода мекунанд, вуљуд дорад ва муайяниву номуайянии исмњои забони 

тољикї роњу усулњои ифодаи маънои грамматикии худро доранд, ки 

поёнтар ин масъала ба таври муфассал тањлили худро меёбад. 

Забони арабї низ категорияи муайяниву номуайяниро дорад, ки 

муайянї бо артикли ал- ва номуайянї бо танвини -ун, -ин, -ан ифода 

мешавад. 

Муайяниву номуайянии исмњои забони арабї низ воситањои 

ифодаи маънои грамматикии худро доро мебошанд, ки бо роњњои 

гуногун баён меёбанд. Дар забоншиносии арабӣ њафт воситаи ифодаи ин 

маънои грамматикиро ҷудо мекунанд. 

  

2.2. Моњият ва васоити ифодаи муайянї дар исмњои забонҳои  

арабӣ ва тоҷикӣ. 

Исмњое, ки шахси гўяндаву шунаванда дар бораи денотати он њарф 

мезананд, бо истилоњи исмњои муайян ном гирифта мешаванд. Дар ҷои 

дигар оид ба исмҳои муайянӣ чунин омадааст, ки маърифа, яъне 

шинохташуда, исме аст, ки барои шунаванда мушаххас ва шинохташуда 

бошад [187, 215-216]. Чунин тарзи ифодаи исмњои муайян њам дар забони 

арабї ва њам дар забони тољикї ќабул шудааст. Аммо воситањои ифодаи 

чунин маънии грамматикї дар ин забонњо як хел нест. Дар забони арабї 

маъмултарин воситаи ифодаи маънои муайянї артикли ал- аст, ки бо 

исмњо якљоя навишта шуда, дар аввали исмњои арабї меояд. Муодили 
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тољикии артикли «ал-» морфемаи «-е2» мебошад, ки истифодаи мањдуд 

дорад ва дар охири исми муайян меояд, чунончи: الطالب مجتهد – Донишљў 

боѓайрат аст; Дар Соктаре каси дигаре, ки бо вуљуди хурдсолиам 

диќќати маро ба худ кашид, Лутфулло Гўппон ном касе буд [195, ҷ.1, 62]. 

Ќисми асосии ин артикл фонемаи [ل] мебошад. Фонемаи [á] бошад, 

мутлаќан дар аввал талаффуз карда мешавад, дар рафти талаффуз овози 

 ба њамсадои охири калимаи пеш аз худаш буда њамроњ шуда, њиљои  ل

бастаро ташкил медињад. Ваќте ки исм бо ҳамсадои апикалї оѓоз ёбад, 

он ваќт фонемаи [ل- ]-и таркиби артикли муайянї њазф (ассимилятсия) 

мешавад, њарчанд ки дар навишт њарфи ل боќист: 

[213, 14]  .Инсон бенуқсон намешавад -    العيب ال الرجل يعيب ل

Забоншиносони араб њазфшавии фонемаи [ل- ]-и таркиби артикли 

муайяниро ба инобат гирифта, њамаи њарфњои алифбои арабиро ба ду 

гурўњ–ҳарфҳои шамсӣ ва ҳарфҳои қамарӣ таќсим мекунанд: 

а) њарфњои шамсие, ки дар аввали калима меоянд ва агар бо 

артикли ال њамроњ навишта шаванд, овози ل њазф мешавад, яъне хонда 

намешавад. Дар ин сурат њарфњои шамсї аломати ташдидро ќабул 

мекунанд: ت ث ذ د ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن  ,тифл – الطِّفل   ,себ – الت فاح    ; 

يَّارة    .мошина – السَّ

б) њарфњои ќамарие, ки дар аввали калима меоянд ва њангоми бо 

артикли ال  њамроњ навиштан, овози ل дар ин гуна калимањо мавќеи 

худро нигоњ медорад: أ ب ج ح خ غ ع ف ق ل م ه و ى ْلم   ; كْ  ,илм – اْلع  ت ب ة  اْلم   – 

китобхона,   اْلق ْلب – дил.  

Њарфи  (الف) أ бошад, дар байни љумла мавќеи худро нигоњ дошта, 

дар намуди آ ( الوصل الف ) меояд:   اْلكتاب – китоб; آْلك تاب   قرأت  - Ман китобро 

хондам. 
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Њарфи «алиф» баъди пешоянди   ل ва њиссачаи  навишта  ل   

намешавад:   ق   انَّه   , ل ْلكتاب ل ْلح  . 

Артикли муайянии «–е2»-и забони тољикї низ аз рўйи 

дистрибутсияи худ ду хел талаффуз мешавад: 1. Агар исм бо овози 

њамсадо анљом ёбад, ин артикл [э] талаффуз мешавад: китобе, марде, 

дарахте; 2. Агар исм бо овози садонок ба охир расад, он [йэ] хонда 

мешавад: хонае, дарёе, биное. 

Бино бар аќоиди муњаќќиќони забонњои сомї, агар ба таърихи 

артикл назар кунем, маълум мегардад, ки дар њар як забони сомї артикл 

њар гуна зуњур мекунад. 

Артикли муайянї чун воситаи ифодаи маънои грамматикии 

муайянии исм дар забонњои сомї вуљуд надошт ва танњо дар бархе аз 

забонњои гурўњи сомї пањн шуда буд ва он њам дар забонњо гуногун 

ифода меёфт. Дар забони оромї муайянї бо њамроњ кардани њарфи –ā ба 

охири калима сурат мегирифт:  

Iаmā - рўз,           betā - хона,             medintā - давлат [35, 318]. 

Мисли њамин дар забонњои эронї, мављудияти артикли муайянї 

дар забони форсї–тољикї њархела маънидод карда мешавад. Артикли 

муайянии забонњои тољикї ва форсї, ки «-е2» номида шудааст, танњо бо 

исмњое истифода мешавад, ки онро љумлаи пайрави муайянкунандаи 

мањдудкунанда шарњ медињад. Ин артикл аз рўйи шањодати онњо аз 

љонишини ишоратии «aita» (он) сарчашма гирифтааст [127, 202]. Мисол: 

Њамон њалвое, ки дар даст дорї, равѓан њам дорад, боз чї гуна њалвои 

равѓанї мехоњї? [195, ҷ.1,  23].  

Бино бар ақидаи Д.Тоҷиев морфемаи –е хусусияти ифодаи 

муайянии худро нигоҳ дошта, бар эзоҳи худ ҷумлаҳои пайрав талаб 

мекунад (вақте, тавре, ба тавре, ба дараҷае, то вақте, дар сурате...) [136, 

28]: Дар он вақтҳое, ки ман дар мадрасаи Олимҷон будам, дар Бухоро 

махдумони байтал як ҷамоаи бисёр калон буданд, дар ҳар кадоми 
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гузарҳои Поччоқул-Ҳоҷӣ, Говкушон, Чорхарос ва Ғозиён чандхонаворӣ 

аз инҳо зиндагонӣ мекарданд [196, ҷ.3, 106]. 

Муайянии исм бе ягон нишонаи махсус истифода мешуд. Мисол, 

дар забони арабї њолатњое ба назар мерасанд, ки исми муайян бидуни 

артикл омада метавонад: 

а) дар ваќти мурољиат ба шахси муайян: 

رجل   يا  -Эй мард;        فاطمة   يا   -Эй Фотима; 

б) дар ваќти инкори умумї: 

ريب   ل  - Ягон шубња нест, бешубња; 

بأث   ل  - Ҳељ гап не; 

مفر   ل   - Роњи гурез нест. 

Њангоми истифода набурдани њиссачаи инкорӣ, маънои аслии 

калима чун исми муайян баромад мекунад ва артикл мегирад.              

Б.А. Холидов ин тарзи ифодаро њолати номуайянии бетанвин номидааст, 

ки њама ваќт насб мебошад:  فيه ريب   ل  – дар он шубҳае нест [144, 221].       

в) дар баъзе исмњое, ки ягон ќисми рўзро мефањмонанд:   سحر- имрўз 

сањарї;   بكرة - пагоњї;   مساء   صبح  - субњу бегоњ;   يوم   يوم  рўз аз рўз [35, 319].  

Дар баъзе њолатњо, ки исм ваќтро мефањмонад, метавонад 

муайяниро ифода кунад, новобаста ба он ки танвин гирифтааст, зеро 

ишора намудани ваќти муайян худ далели муайянист: غداً ,  غد   فى  фардо ; 

-  يساراً  يميناً  ;њозир حالً  ба рост, ба чап. 

 

2.3. Умумият ва фарќи муайянї дар исми забонњои арабї ва тољикї 

Њамаи калимањоро дар забони арабї ба 3 њиссаи нутќ људо 

намуданд: исм, феъл, њарф. Агар њиссаи нутќи забони тољикиро бо 

ҳиссаи нутқи забони арабӣ муќоиса намоем, аз рўйи миќдор фарќ 

мекунанд. Ҳамаи ҳиссаи нутќи забони тољикиро мо дар забони арабї 

дида метавонем. Ба гурўњи исми забони арабї инчунин љонишин, 

шумора, сифат ва зарф дохил мешаванд. Феъл дар забони арабї ба 

монанди забони тољикї замон, категория ва сиѓа дорад. Дигар њиссаи 
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нутќи забони арабиро њарф меноманд, ки ба ин гурӯҳ њиссаи 

номустаќили нутќ дохил мешаванд: пешоянду пасоянд, пайвандак, 

њиссача ва нидо.  

Забоншиносони араб муайяниро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудаанд: 

 њарфи муайян ”ل“ ва баъзе гуфтаанд танњо (алифу лом) ال .1

аст ва њамзаро дар муайянї дахолате нест. 

Байни забоншиносон дар таърифи артикли –ال ихтилофи назар 

мавҷуд аст. Масалан, дар калимаи الرجل - Халил ибни Аҳмад гўяд, ки 

муайянї ин артикли –ال аст, вале Сибавайњи бар он аст, ки муайянї 

фаќат «-ل» аст. Халил њамзаро «њамзаи ќатъ (људокунанда)» гўяд ва 

Сибавайњ онро «њамзаи васл (пайвасткунанда)» гўяд, ки он дар нутќ 

сокин мегардад [172, 167]. 

Роҷеъ ба ин масъала бањсњо бисёранд. Дар асл артикли –ال–и забони 

арабї, мисли артикли –е2 забони тољикӣ хусусиятњои хосаи грамматикии 

худро доро аст. Артикли муайянї, ба ақидаи мо, чунин вазифањоро иљро 

менамояд ва дорои чунин хусусиятҳо мебошад: 

а) артикли муайянї дар исмњое истифода мешавад, ки фардияти 

предметро мефањмонад: الشمس –Офтоб, األرض – Замин, القمر – Моњ. 

[213, 215]  Шаб -    الطريق يسد أسود جدار الظلم و يطلع لم القمر لكن و راسخ لليلا

бардавом аст, вале моҳ намоён нест ва торикӣ девори сиёҳест, ки пеши 

роҳро мегирад. 

Дар ин љумла калимаи моњ ягонагии предметро ифода мекунад, ки 

дар забони тољикї ягонагии предметро низ муайянӣ меноманд, яъне ин 

гуна муайянӣ ба яккаву ягона будани предмет дар ҷаҳон асос ёфтааст ва 

онҳо дар ҳама забон муайяниро мефаҳмонад. 

б) исмњое, ки як исм тавсифкунандаи исми дигар аст ва бештар бо 

воситаи артикл муайян мешавад (сифату мавсуф): لكبيرا البيت  - хонаи 

калон;  مسرور الصغير أخوك  – Бародари хурдии ту хурсанд аст. 

Артикли муайянї бо шуморањо низ меояд ва мавќеи 

истифодабарии артикл бо шуморањо гуногун мебошад: 
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1) Артикли шумораи миќдорї чун исм бевосита истифода бурда 

мешавад: 

- дар њисоби абстрактї, мисол: الثمانية نصف   ربعة  األ   - Чаҳор нисфи ҳашт 

аст.  

- агар шумурдашавандаи матн маълум бошад, мисол: و بنين أربعة له كان 

 Ӯ чор писару ду духтар дошт, аммо Аҳмад -  األربعة أصغر فكان أحمد  أما بنتانا

хурдтарин аз писарони ӯ буд. 

2) Баъди исми муайяншаванда истода, шумораи миќдорї бо шакли 

он низ мувофиќат мекунад. Мисол: Донишҷӯён шаш нафаранд -    ستة طلب  

-     الستة الطلب

3) Шумораи аз 3 то 10, ки пеш аз шумурдашаванда љойгир аст, бо 

он алоќаи пайвастро ташкил медињад, мисол:  Се لقيتهم الذين الرجال ثلثة - 

марде, ки ман онњоро пешвоз гирифтам;  - اشتريتها التى الكتب خمسة Панљ 

китобе, ки ман онро харидам. 

Дар баъзе њолат артикл њам ба шумора ва њам ба шумурдашаванда 

њамроњ мешавад, мисол:     

المعروفة المجلدات الثلثة بجواره و  - Ва дар ҳамсоягии он се љилди машњур аст. 

4) Дар шуморањои аз 11 то 99 артикл фаќат ба шумора њамроњ 

мешавад; шумурдашаванда (дар њолати насб) дар шакли номуайянї 

меистад, он ваќт: 

а) дар шуморањои дањии тасрифнашаванда артикл танњо ба ќисми 

аввали шуморањои таркибї њамроњ мешавад, мисол: 

جريدةً  عشرة الخمس  - понздаҳ рўзнома (з.) 

كتابا عشر السبعة  - ҳабдаҳ китоб (м.) 

б) дар шуморањои мураккаби аз 21 то 99 артикл бо њар дуи ќисми 

таркибї њамроњ мешавад [35, 362]:  

درهم األربعون و السبعة  - чилу ҳафт дирҳам (маълум)  

5) Дар садињо ва њазорињо артикли муайянї метавонад ё ба 

шумора, ё ба шумурдашаванда њамроњ шавад: 

الدينار ألف            ё ин ки            دينار  أأللف  – ҳазор динор 
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الدرهم خمسمئة    ё ин ки     درهم الخمسمئة     - панҷсад дирҳам 

6) Шуморањои тартибї, мисли сифат дар падеж бо 

шумурдашаванда мувофиќат мекунанд, мисол: 

العاشرة الصْفحة   – саҳифаи даҳум 

الثانى المجلد       – ҷилди дуюм  

Дар забони тоҷикӣ шумора барои муайян намудани миқдори 

шумурдашаванда корбаст мешавад. Аз ин рӯ, дар забони тоҷикӣ низ ба 

монанди забони арабӣ муайян будани исми шумурдашавандаро мефаҳмонад: 

Ба ҳар як қарздор як хатчӯби махсус буда, ҳинду номи қарздор ва 

маблағи қарзашро ба сари он чӯб бо хати ҳиндугӣ навишта мемонд [196, 

ҷ.3, 64]; Дар ду ҳуҷраи ин мадраса ду нафар ориятнишин: яке ман, дигаре 

муаззини мадраса будем... [196, ҷ.3, 58]; То ҳол ҳамаи заминҳотон ба се 

ҳазор танга ҳосилгарав бошад, акнун ба онҳо боғу ҳавлӣ ҳамроҳ шуда 

ҳамааш ба ҳашт ҳазор танга ҳосилгарав мешавад... [196, ҷ.3, 201]. 

Умуман худи мављудияти артикл њам дар забони арабї, њам дар 

забони тољикї онро мефањмонад, ки байни ин ду забони ба њам бегона 

умумият вуљуд дорад. Ҳарчанд  шакли артикл дар ин ду забон гуногун 

бошад њам, лекин ифодаи маънии грамматикии он як хел аст, яъне 

артикл бо исм омада, онро муайян мекунад. 

Дар забони арабї баъзе исмњое њастанд, ки доимо бо артикл 

навишта мешаванд. Дар њолати онњоро људо кардан калима маънои 

дигар медињад: القاهرة - номи макон→1- قاهر) фотеҳ, ғолиб, 2) тавоно, 

пурзӯр, 3) водоркунанда; المدينة - номи макон → مدينة - шањр; لحسنا  - номи 

шахс → حسن – зебо [35, 288]. 

Аммо дар исмњои хоси забони тољикии арабиасл бо артикли ал- 

номгузорї намудани ин гуна исмњои хос маќбул нест, зеро маънои 

калима таѓйир намеёбад. Мисол, Њасанро “ал-Њасан» намегўянд. Лекин 

бояд таъкид кард, ки дар забони тољикї якчанд калимаи арабие њастанд, 

ки њатман бо артикл навишта мешаванд: алќисса, алвидоъ, алъон, алњол 
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ва ѓайра, ки инњоро људо навиштан лозим нест ва агар људо намоем, 

маънои аслии худро гум мекунанд. 

Артикли ال-и дар аксари исмњои арабї омада ба муайянии он 

далолат мекунад: 

[213, 20]  Духтар, чї хеле ки -   راحة و رعاية فى تعيش  ترى كما البنت

мебинї, дар роњату осоиш зиндагї мекунад. 

Дар ин љумла исми َّ البنت артикл гирифта, муайян шудааст ва дар 

аввали љумла омада, мубтадо мебошад. Чї хеле ки маълум аст, мубтадо 

дар падежи рафъ (им.падеж) қарор гирифта, муайян мебошад. Агар 

мубтадо дар шакли номайянї ояд, он гоњ хабар пеш аз мубтадо меояд, ба 

шарте ки хабар шибњи љумла (зарф ва ё љору маљрур) шуда ояд:  

 Ту як лаҳзаи аз ҳаёти худ баҳрабарӣ -  بحياتك لتنخو دقيقة َّ عندك [77 ,213]

дорӣ. 

Ин љумла бо хабар оѓоз ёфтааст (عندك)  ва мубтадои (َّ دقيقة) баъди он 

омада номуайян аст. Дар ташреҳи ин љумла гуфта метавонем, ки мубтадо 

номуайян аст ва аз ин сабаб хабар пеш аз мубтадо омадааст.  

2.Љонишинњо низ яке аз навъҳои муайянии исмҳои забони арабї 

маҳсуб мешаванд. Љонишинњоро дар забони арабї ба гурўњи исм дохил 

мекунанд, аз ин ҷо категорияи муайянӣ ба онҳо ҳам мансуб аст. 

Ҷонишинҳои забони тоҷикӣ аломати морфологӣ надоранд [32, 156-

157]. Вале дар забони арабӣ онҳо гурӯҳҳои муайяни исм маҳсуб 

мешаванд. Аз ин ҷо барои соҳибони забони тоҷикӣ дарки ин масъала то 

андозае душвориро ба вуҷуд меорад. Ин нукта дар аксари ҳолат ҳангоми 

вазифаи синтаксисии хешро иҷро кардани ҷонишинҳои забони арабӣ ва 

таҳлили чунин ҷумлаҳо ба назар мерасад, зеро яке аз аломатҳои мубтадо 

ё аниқтараш калимаҳои ба вазифаи мубтадо омада муайян будани онҳо 

мебошад. Калимаҳои ба гурӯҳи ҷонишин дохилбудаи арабӣ ҳеҷ гоҳ 

артикли ал-ро ба худ намегиранд. Аз ин ҷо бар замми мушкилии якум, 

яъне бидуни артикл ҳам муайян будани онҳо сар мезанад.  
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 ;Ту ањду паймонро медонї - أنتََّ تعرف التفاهم [13 ,213]

 Дар њаќиќат, ман ба сухани хубе - انى فى حاجة الى كلمة طيبة  [29 ,213]

муњтољ њастам. 

Дар ин ду љумла љонишини   انت барои шахси дуюми шумораи танњо, 

ҷинси мардона ва бандакљонишини ى- шахси якуми шумораи танњо 

истифода шуда, муайян шуда омадааст ва ба шахси конкрет дахл дорад. 

Навъњои дигари љонишинњои забони тољикиро ҳам дар забони арабї 

вохӯрдан мумкин аст, аммо онҳоро дар наҳви забони арабӣ љонишин 

(замир) наменоманд, балки исм мегўянд: исмњои ишора ( اإلشارة األسماء  – 

љонишинњои ишоратї), исмњои саволї (األسماء   اإلستفهام – љонишинњои 

саволї). 

Љонишин (замир) исмест, ки барои мутакаллим (гўянда) أنا ва نحن, 

барои мухотаб   انت (љ. м.) ва   أنت (љ.з.)…, барои ѓоиб   و  ه  (љ.м.) ва   ى  ه  (љ.з.)… 

кор фармуда мешавад. Љонишин ду навъ мешавад: بارز – зоњир; مستتر – 

пўшида. 

Љонишини зоњир, он чї ки навишта ва талаффуз карда мешавад, 

монанди: (تا) ت  ذهبْ  –  ن  حْ ن   ,أنا  ,   ва ѓайра. 

Љонишини пўшида - исмест, ки навишта ва талаффуз карда 

намешавад, яъне мо онро танҳо дар феъл мушоҳида карда метавонем. 

Мисол, љонишини пўшида (мустатир) дар вазни феълии   ْل إْفع  ба назар 

мерасад:  [213, 23] أنظرْ  و اسمعْ  و تعلمْ   و إفتحْ   قلبك – Нигоњ кун, гўш кун, омўз ва 

ќалбатро боз кун. 

Дар ин љумлаи феълї феълҳои  َّْع، ،متعل أنظ رْ  اسم  ،حْ إفت     – љонишинҳои 

пинњоншуда доранд, ки ҷонишини онҳо мухотаби шумораи танњои 

мардона-   أنت  мебошад.  

Дар навбати худ, замири зоњир ду хел мешавад: منفصل – алоњида, 

 .пайваст ва њамаи инњо мабнї, яъне таѓйирнопазир мебошанд – متصل

Ҷонишинњои забони арабӣ дорои љинсу шумора мебошанд, ки ин 

гуна таснифот дар забони тоҷикӣ ба назар намерасад, зеро дар забони 

тоҷикӣ категорияи ҷинсият ва шумораи дугона мавҷуд нест. Аммо бояд 
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зикр кард, ки дар забони форсии бостон ҷонишинҳо дорои категорияи 

ҷинсият буда, он ба се гурӯҳ ҷудо мешуд: ҷинси мардона, занона ва миёна 

[43, 47; 127, 24-25]. 

Шахс  Љинс Муфрад Мусанно Љамъ 

1љон. шахсї 

Бандакљонишин 

Мардона 

Занона 

أنا  -ман 

 ам–نى

          _____     

          _____ 

نحن   -   мо 

نا-  –амон 

2 љон. шахсї 

бандакљонишин 

љон. шахсї 

бандакљонишин 

мардона  

         

занона 

انت      - ту  

ك  -       - ат 

 ту  -  انت  

ك  -       -ат 

         њардуи-  انت ما

шумо 

ك ما-    -атон (аз 

они ду кас) 

  шумо-     أنت م

ك مْ -       -атон 

  шумо-   أنت نَّ 

ك نَّ -        -атон 

3 љон. шахсї 

бандакљонишин 

љон. шахсї 

бандакљонишин 

мардона      

 

занона 

 

ه و           - ў 

ه  -         -аш  

  ў -     ه ى  

ها-        -аш 

 њар дуи - ه ما 

онњо 

ه ما-    -аз они 

њар дуашон 

 онњо-       ه مْ 

ه مْ -        -ашон 

ه نّ    -онњо        -

نَّ ه  -     -ашон 

 

Дар ҷумлаҳои поён бандакҷонишинҳоро дар ҳар ду забони 

муқоисашаванда дида мебароем: [213, 15] بنتك فى الحفظ والصون, مع  أمها - 

Духтарат сињату саломат њамроњи модараш; Падарам музди хизмати 

созандагонро дода, онњоро гусел мекард, ман аз ў хоњиш кардам, ки 

созандагонро ба рафтан намонад… [195, ҷ.1, 16]; Ин додаратро дар 

хизмати ман мон [195, ҷ.1, 74]; Бо шарикдарсаш, ки самарќандї будааст, 

як тобистон ба сайри он шањр рафта, обу њавои он љоро писандидааст ва 

дар он љо ошноњо њам пайдо кардааст [195, ҷ.2, 225]. 

Дар љумлањои зикршуда, бандакљонишинњои  -ها ва -  ك  дар забони 

арабӣ ва –ам, -ат, -аш дар забони тоҷикӣ кор фармуда шудаанд, ки њар 

яке соњибиятро ифода намуда, бо исм ҳамроҳ омадааст ва калима дар 

љумла муайян гардидааст. Мавриди зикр аст, ки бандакҷонишинҳо дар 

забони арабӣ бо исм (بنتك – духтарат (духтари ту)) омада, ибораи 
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изофиро, ки аз тобеъшаванда (музоф) ва тобеъкунанда (музофун илайҳи) 

иборат аст, ташкил медиҳанд ва бо феъл (  ف ه ْمت  ك – туро донистам) омада, 

бандакҷонишинҳо вазифаи пуркунандаро иҷро мекунад ва бо пешоянд 

омада (  نْ ك  аз ту) муносибати синтаксисиро вобаста ба маънои ибора ва – م 

ё ҷумла ифода мекунад ва онҳо пайваст навишта мешаванд. Аммо чунин 

хусусияти пайвастшавӣ бо феъл ва бо пешояндҳо дар забони тоҷикӣ ба 

назар намерасанд. Албатта, мо метавонем гӯем, ки фаҳмидамат, ё ин ки 

донистамат, аммо чунин тарзи баён дар забони гуфтугӯӣ бештар ба 

назар мерасад. Бандакҷонишинҳо дар осори асрҳои XI-XII ба вазифаи 

пуркунандаи бевосита дар шакли баробар дорамат – туро баробар дорам 

ва ба вазифаи пуркунандаи бавосита дар шакли бибахшидашон – ба онҳо 

бибахшид, аз манат – аз ман ба ту зикр шудааст [73, 149-150]. 

Дар забони тољикї љонишинњои шахсї ва бандакљонишинњо ба 

љонишинњои забони арабии мунфасила (алоҳида) ва муттасила 

(пайваст)–и арабї рост меоянд, инҳоро дар мисолҳо дида мебароем: أنا

 Ман туро медонаму мефањмам ва ман – عارفك   و فاهمك  ، أنا خير من يقرأ داخل رأسك 

бењтар аз касе, ки фикри туро мефањмад [213, 16]; Ман умедвор будам, ки 

ту дар душворињои зиндагонии мадраса тоб оварда шер мешавї [195, ҷ.1, 

13]. 

Љонишини «ман» ва «أنا» дар љумлаҳои боло шахси конкретро, ки 

гўянда ба шунаванда мурољиат карда истодааст, мефањмонад. Мисоли 

дигар: Мо осиёро тамошо карда шуда баромадем… [213, 25];   أنت تقصد

 .Ту деворњоро мешиканї, на ќалбатро [195, ҷ.1, 25] -  القلب ل الجدران

Дар љумлаҳои фавқуззикр «мо» љонишини шахси якуми шумораи 

љамъ дар забони тоҷикӣ ва «ََّأنت» - дар забони арабӣ шахси дуюми 

шумораи танҳои ҷинси занонаро ифода мекунад ва ин љонишинҳо 

бевосита ба шахси конкрет дахл доранд. 

Дар китоби «Шарњу шузури-з-зањаб» ишорае рафтааст, ки 

бандакљонишин номуайян аст ва мисоли « ل   جاءنى ج  ْمت ه   ر  فأْكر   – Марде ба 

назди ман омад, пас ман ўро эњтиром кардам»-ро чунин шарњ додааст: 
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«Бандакљонишини   ه вазифаи номуайяниро иљро мекунад, ба он хотир ки 

ل    ба вазифаи иљрокунандаи амал (фоил) омада номуайян аст ва аз ин رج 

лињоз бандакљонишини  .номуайян аст» [165, 165]  ه  

Аммо мо ба ин аќида розї нестем, зеро новобаста аз он ки фоил 

(иҷрокунандаи амал - мубтадо) дар ҳолати номуайянӣ омадааст, 

бандакљонишин вазифаи муайяниро иљро карда истодааст, зеро ба 

шунаванда аллакай муайян шудааст, ки он шахси номаълумро гўянда 

эњтиром кардааст. Яъне марди номуайян барои шунаванда муайян 

гардид.  

Чуноне ки қаблан зикраш рафт, категорияи муайянӣ ва номуайянии 

исм ба намуди категорияҳои коммуникативию грамматикӣ дохил 

мешавад. Ин он маъноро дорад, ки барои амалӣ гаштани маънои 

грамматикии хеш ин категория ба воҳиди сатҳи болотари забон –сатҳи 

синтаксисӣ (ақалан ду ҷумла), ҳатто микроматн ниёз дорад: Гоҳе мешуд, 

ки каси бисёре аз дӯстонаш ҷамъ мешуданд ва баъзан инҳо рӯзона 

тамоман дар хонаи ӯ мемонданд, ки ин ҳол бештарин дар рӯзҳои таътил 

(чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа) воқеъ мешуд [195, ҷ.2, 38]. Ин категория 

барои саҳеҳ ба роҳ мондани муошират хизмат мекунад. 

Мавриди зикр аст, ки љонишинњои таъинї низ яке аз воситањои 

муайянї дар забони тољикї мебошанд, ки дар наҳви забони арабї онро 

бо истилоҳи «тавкид» ном мегиранд. 

Ба гурўњи љонишинњои таъинии тоҷикӣ њама, њар чї, њар кї, њар 

кас дохил мешаванд, ки бо калимањои арабии نفس ,ذات,  كل , ميعج

мувофиќат мекунад. Ин гуна монандиро бо мисолњо исбот мекунем: 

Њама фањмидааст, ки бой духтарашро ба як бой номзад карда 

будааст…[195, ҷ.1, 43]; Њар талабае, ки яке аз њуљрањои мадрасаро бо 

харљ ва мењнати худ обод карда дар вай нишинад, он њуљра аз они вай 

бошад… [195, ҷ.1, 176]. 
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Дар ин љумлањо љонишинњои таъинии њама ва ҳар истифода 

шудаанд, ки ин љонишинњо барои таќвияти фикр кор фармуда шудаанд. 

[213, 85]  Ва агар Сано њамаи умрашро дар –  كله العمر وحيدة سناء عاشت لو و

танњоӣ мегузаронд; [213, 134]  – نفسهَّالوقت فى صديقنا هو عدونا أن هى الحقيقة المأسات

Ѓаму андўњи њаќиќї он аст, ки ба мо дар як ваќт њам душман ва њам дўст 

аст;  .Ҳамаи донишљўён омаданд -   أنفسهم الطلب جاء

Калимањои كل ва جميع  бо артикли ال омада, њамчун исм ба маънии 

љамъ – њама (одамон) истифода мешаванд: يعملون هنا الكل إن  - Дар њаќиќат 

њама ин љо кор мекунанд; المدرسة باب الى يهرعون الجميع فإذا  – Агар њама ба дари 

мактаб медавиданд… 

Бо артикл навишта шудани калимањои كل ва جميع бештар бо 

љонишини таъинии њама-и забони тољикї муносиб мебошад, ки ба 

маънии “одамон, мардум” кор фармуда мешавад: Њама хандида аз љо 

хеста пароканда шуда рафтанд [ 195, ҷ.1, 65]. 

3. Љонишинњои ишоратї. Љонишинњои ишоратї дар њар ду забон 

наздик ё дур будани предмети муайянро мефањмонанд. Љонишинњои 

ишоратии забони арабї аз рўйи љинс ба мардонаю занона ва аз рўйи 

шумора ба танњо, мусанно (дугона) ва љамъ таќсим мешаванд. 

Љонишинњои ишоратї ба ду гурўњ таќсим мешаванд:  

1) Љонишинњои ишоратии наздик: 

 Љинс Муфрад Мусанно Љамъ 

Мардона 

Занона 

اهذ  

 هذه

Ин 

 هذان

   هاتان

(њар ду) инњо    

 هؤلء

 هؤلء

Инњо 

2) Љонишинњои ишоратии дур 

Љинс Муфрад  Мусанно Љамъ 

Мардона 

занона  

 ذلك

 تلك

Он 

 ذانك

 تانك

онњо (њар ду) 

 أولئك

 أولئك

Онњо 
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Мисол: [213, 11] و هذه الدكاكين التى تشرئب منها الرؤوس كالفيران المتوجسة   

- Ин дўконњое мебошанд, ки аз он сарњоро ба монанди гурезагони 

тарсида, дароз карда мебароварданд.  

 Ту ҳанӯз - أنتَالَزلتَتحبَزوجتكَتلكَالخائنة,َوَلكنكَتعذبنى...ََ[182 ,213]

ҳам ҳамсарат - он хиёнаткорро дӯст медорӣ, лекин маро азоб медиҳӣ. 

Љонишини ишоратии наздик هذه, ки танњои занона аст ва дар љумла 

ба љамъи занона ишора мекунад, барои он ки тамоми исмњои бељони 

забони арабї дар шакли љамъ бо исми ишораи هذه ишора мешаванд. Дар 

љумлаи дуюм љонишини ишоратии дур تلك кор фармуда шудааст, ки бо 

ишорашаванда аз рўйи љинсияташ мутобиќат мекунад. Исмњои ишораи 

  .одатан барои исмњои љондор кор фармуда мешаванд  أوالئ كََّ ва هؤالء

Аммо дар забони тољикї аз сабаби вуљуд надоштани љинсият ва 

шумораи дугона ба ин гурўњњо таќсим намешаванд. Љонишини هذا ба 

предмети наздик ишора мекунад: [213, 66] هذا المجلس, إل ينعم مجلسنا اآلن بالطمأنينة 

– Ин маљлис аст…; [213, 44]  Ин толори ваҳшатангез –  كالميدان الرائع البهو هذا و

чун майдон аст; [213, 136]  Ин шаб ба назари ту –  الليلة هذه عينيك فى أروق لن

писанд наомад. 

Љонишини هذا барои далолат ба исмҳои мардонаи танњо ва 

љонишини هذه барои занонаи танњо корбаст шудааст. 

Љонишини ذلك ба предмети дур ишора карда, дар айни замон шакли 

танњои мардонаро ифода мекунад: [213, 170] َفكشفَعنََذلكوَلحظَ ألولَمرة

 ,Ва он бори аввал мебинад, ки пояшро пинҳон мекард ...;  [213 -  رجله...َ

8] َالنابَتلك َالمرأة َالخيانة َاسمها َتننة َفىَطينة تة  - Он ҷавонзане, ки дар тинаташ 

неш задан аст, хиёнаткор номида мешавад. 

Љонишини تلك бошад, шакли танњои занонаро ифода кардааст. 

Бояд тазаккур дод, ки љонишинҳои ишоратии تلك ва هذه (танњои 

занона) барои предмети беҷони шумораи љамъ истифода мешаванд: هذه 

المجنونة السيارات هذه و بالشمس المثقلة الطرقات  [213, 7] - Ин роњњое мебошанд, ки 
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офтоб онњоро дилгир кардааст ва ин мошинњое, ки девонавор роњ 

мераванд.  

Ба љонишинҳои ишоратии наздики هذا ва هذه љонишинҳои ишоратии 

тољикии «ин», «њамин»; ба љонишинҳои ذلك ва تلك–и арабї, љонишинҳои 

«он», «њамон»-и забони тољикї мувофиќат мекунанд: -Ин дења дар пеши 

масљид мактабе дошт, ки тобистону зимистон давом мекард... (195, ҷ.1, 9) 

تاءً  و صيفاً   تدوم كانت التي مدرسة المسجد عند القرية ههذ  Бобои модариам ва ;  -... ش 

таѓоињоям аз њамин дења буданд -  ن الى خالى جدّ  و أ مى جد   كان القرية   هذه م   [195,ҷ.1, 

10]; [213, 37]  Паси ин аҷоиботу асрор чӣ –  السرار؟ و العاجيب هذه وراء   ماذا و

пинҳон аст? 

Артикли –е2 боз бо љонишинњои ишоратї дар як маврид омада 

метавонад ва он ваќт муайянии исмро возењтар мегардонад, мисол: Ин 

ањволе, ки шумо дидед ва ман барои ибрат шумоњоро ин љо оварда ин 

њолро нишон додам, ањволи ќаландарон аст– ت ك مَرأيت مَالتىَالحالةَ َهذه َهناَالىَوأحضر 

ت كمَو َأري    [195, ҷ.1, 219]. 

Љонишини ишоратии он, њамон дар љумлањои мураккаби тобеъ бо 

артикли –е2, ки хусусияти муайянкунї доранд, муродиф ба шумор 

мераванд. Аз ин сабаб дар як ваќт омада метавонанд ва љумлаи пайрави 

муайянкунанда онҳоро шарњ медињад: Он њавлие, ки дар боло тасвир 

ёфт, њавлие буд дар дењаи Мањаллаи Боло, ки бобои падариам барои 

истиќомати худ ва авлоди худ сохта будааст [195, ҷ.1, 19]; Он њуљрае, ки 

акањои ман дар вай зиндагонї мекарданд «девхона» ном доштааст–  تلك 

ى و إْخوتى فيها يعيشون   كانوا التى الحجرة "الجنىِّ  دار" سمِّ  [195,ҷ.1, 135];  [213, 41] َالوجهَ َذلك

َمنصتاَفيهَأحدقَماَلطولَقلبَظهرَعنَحفظهَوَعشقهَطالماَالذى  - Он чеҳрае, ки 

муддати зиёд онро дӯст медоштанду дар қалб нигоҳ медоштанд, дар як 

дам хомӯш монд.  

Артикли е2–и забони тоҷикӣ дар ҷумлаҳое, ки бо исми мавсули    

 и забони арабӣ сохта мешаванд, монандӣ доранд, зеро дар ин гуна-الذي

ҷумлаҳои забони арабӣ баъди исми мавсули الذي ҷумлаи пайрави 

муайянкунанда қарор дорад.  
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Љонишинњои ишоратии забони тољикии ин гуна, њамин тавр, 

инчунин бо љонишинњои забони арабии َّهكذا كذا,  ва كذلك баробаранд:  هكذا

... الصيرفى عطفة فى محصورا نفسى وجدت  - Ин тавр ман худамро ба марҳамати 

сарроф донистам ... [214, 50]; اتكحي مرت ذلك رغم و الحياة بهذه حلنت أنت كذلك 

...مواسير تسلق وكلها  – Ҳамин тавр, ту низ ба ин ҳаёт мубтало шудӣ ва бо 

вуҷуди ин ҳаёти ту гузашт, ки ҳамаи он ба қубур меравад ... [213, 137]; Ин 

гуна бозї ба зудї бачагонро монда кард… (195, ҷ.1, 29). 

Љонишинҳои ишоратии забони арабии هنا ва هناك маконро 

мефањмонанд. Дар забони тољикї «ин љо» барои наздик ва «он љо» барои 

дур будани макон ишора мекунанд: Фаќат њозир дар он љо на њавз буд ва 

на рўд, дар љои онњо як хома рег буд, ки баландиаш ќариб ба шохњои он 

дарахт мерасид [195, ҷ.1, 34]; Ман дар ин љо пеш аз он ки дар Соктаре чї 

навъ рўз гузаронидани худро наќл намоям, бояд њавлии дар дењаи 

Соктаре доштаи худамонро тасвир кунам [195, ҷ.1, 37];   رؤوف هناك أبوك

فىَمكانَمطمئنََهناإشربىَأناَ ;Падарат он ҷо Рауф Алвон аст [213, 231] -  علوان

َإل َعييلنَتمتد َالبوليسه َن  - Бинӯш, ман дар ин ҷо мутмаинам, ки ба назари 

полис ноаёнам [213, 171]; َانتظرتَ َهل َطويالاََهناو  - Ту дар ин ҷо дер боз 

интизор ҳастӣ? [213, 56]. 

Љонишинњои ишоратии забони тољикї, ки шаклҳои дугона ва љамъ 

надоранд, аниќтараш љонишинњои ишоратї пасванди љамъбандии –њо 

ќабул намекунанд: 

Ин одамон  - الناس هؤلء  

Ин одам – اإلنسان هذا  

Агар пасванди љамъбандии –њоро ќабул кунанд, ба исм табдил 

меёбанд, яъне субстантиватсия рӯй дода, вазифаи исмро адо менамоянд 

ва њамчун љонишин хизмат намекунанд: Инњо фарзандони одамони 

дорам буданд, инњо ба сахтии истиќомати мадраса тоб оварда 

натавонистанд [195, ҷ.1, 13]; Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба њаминњо 



83 
  

тўй карда дињам, хешовандон ва ошноњои соктарегиам бошанд, ба њамин 

љо меоянд ва омаданд [195, ҷ.1, 21]. 

4 . Исмњои хос (алам) низ яке аз навъҳои муайянӣ мебошад. 

 Исмњои хос исмест, ки барои муайян кардани шахс, ё њайвон, ё 

шањр далолат мекунад: دشنبه (номи шањр), جمل (номи њайвон), أحمد (номи 

шахс). Њамин тавр, гуфта метавонем, ки ба ин гурўњи исмњо номи ашхос 

(лаќаб, тахаллус), номњои љуѓрофї (шањр, дарё, кўњњо, номи кўчаю 

мањаллањо ва ѓ.) дохил мешаванд, новобаста ба он ки калима, артикли -ال 

дорад ё не, муайян мебошад [35, 290]: شيئاً  ير   مْ فل الباب   خارج الظلم   الى سعيد ظرن   

- Саид ба беруни дар, ба торикӣ нигоҳ карду ҳеҷ чизро надид [213, 68]. 

Агар артикл (–ال) муайян будани исмро фањмонад, шакли 

беартиклии исм номуайяниро мефањмонад. Аммо исмњои хос ба артикл 

муњтољ нестанд, вале гоњо метавонанд, ки артикл гиранд. Ин гуна 

муайяниро дар забони тољикї низ дучор мешавем, ки номњои шахс 

(лаќаб, куния, тахаллус), номњои љуѓрофї њолати муайяниро 

мефањмонад: Муњиддин, ту дењаи Болои Рўдро медонї [195, ҷ.1, 15]; 

Хољагон бо як њашамати амирмонанд аз шањри Самарќанд баромада ба 

дењаи Дањбед, ба тўйхона рафтанд [195, ҷ.1, 142]. 

Ба исмњои хоси забони арабӣ ғайр аз номи шахс, инчунин куния ва 

лаќаб дохил мешаванд. Њамаи исмњои хосе, ки бо أب ва أم ё бо ابن ва بنت 

оѓоз меёбанд, куния меноманд: خالد أبو كلثم أم ,  عباس ابن , , الدهر نتب  [171, 42]. 

Арабњо ягон шахсро бо номи писараш ё духтараш ном баранд, ин 

эњтиром нисбат ба он шахсро нишон медињад. Аммо дар забони тољикї 

чунин номгузорї, асосан дар доираи оила, байни зану шавњар ва он ҳам 

дар бархе аз маҳалҳо дида мешавад, ки ба хотири њурмати њамдигар 

якдигарро бо номи писар ё духтари калониашон ном мебаранд. 

Лаќаб дар исмњои арабї бошад, дар мадњу мазаммат њис карда 

мешавад, монанди: 

 ;барои мадњу ситоиш - الرشيد  - المنصور
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 барои мазаммат - األخفش   - األعمش

Лаќаб барои шахси муайян низ меояд: 

الطبرى, الحلبى, الواقدى  الهاشمى  – [171, 43]. 

5.Муайянӣ бо изофа.  

Дар забони арабї ибораи изофї вуљуд дорад, ки он аз музоф 

(тобеъшаванда) ва музофун илайњи (тобеъкунанда) иборат аст. 

Ибора дар забони арабї он гоҳ муайян мешавад, ки тобеъшаванда 

дар њолати номуайянї истода, тобеъкунанда яке аз аломатњои 

муайяниро гирифта бошад: خالد كتاب  - китоби Холид,  ضرح الذى قلم - қалами 

шахси омада, الطالب هذه جائزة  – ҷоизаи ин донишҷӯ,  ҷадвали -  المعلم مسطرة   

муаллим. 

Дар забони арабї алоќаи мансубият ва мувофиќат вуљуд дорад, ки 

дар забони тољикї он дар мубтадо ва хабар ба назар мерасад. Дар ваќти 

тарљума аз забони арабї ба тољикї ин алоќањо ба тавассути бандаки 

изофї ифода ёфта, онро дар грамматикаи забони тоҷикӣ алоқаи изофӣ 

меноманд. Онро дар поён бо мисолҳо дида мебароем: 

شىء بكل و مخلوق بكل يرحب هو و كب   يرحب البيتَّصاحب  [28 ,213]  – Соњиби 

хона туро хуб пешвоз мегирад… 

Ибораи бачаи боаќл – الولد الذكى  

Дар ин ибораи ду забон ду калимаи мустаќилмаъно исм ва сифат 

мављуд аст, ки дар забони тољикї ин ду калима ба тавассути алоќаи 

изофї алоќаманд гаштааст. Дар забони арабї бошад, ин ду калима аз 

рўйи мувофиќат (сифату мавсуф) алоќа пайдо кардааст. Яке аз љузъњои 

ибора муайяншаванда ва дигаре муайянкунанда аст. 

Љузъњои ибора дар ду забон воситањои махсуси алоќамандшавї 

доранд, дар забони тољикї : 

а) алоќаи њамроњї: барваќт баромадан 

б) алоќаи вобастагї: ўро дидан 

в) алоќаи изофї: мизи мудаввар  

г) алоќаи пешояндї: бисёри аз моён 
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ѓ) алоќаи пасояндї: пари зоѓ барин сияњ 

д) алоќаи артиклї: марде бузург 

Дар забони арабї бошад, ду навъи алоќа вуљуд дорад: 

а) алоќаи мувофиќат, ки дар он муайяншаванда бо муайянкунанда 

аз рўйи шакл, яъне шахс, шумора, љинс, муайянї ва номуайянї бояд 

њамранг шаванд. Ин навъи алоќа танњо дар забони арабї мушоњида 

мешавад ва дар забони тољикї бошад, «алоқаи синтаксисии сараъзоҳои 

ҷумла дар мувофиқати хабар бо мубтадо зоҳир мешавад» [33, ҷ.2, 242]. 

    - дар њолати муайянї: المشهور الشاعر  (номуайянӣ - مشهور شاعر ) 

- дар шумора:                المشهورون الشعراء                 

- дар љинс:                       المشهورة الشاعرة   

Бояд ќайд намуд, ки агар исмҳои бељони забони арабӣ дар шакли 

љамъ оянд, тобеъкунанда дар шакли танњои занона меояд: 

الجديد الكتاب – الجديدة الكتب  

Китоби нав – китобњои нав. 

Дар забони тољикї, чї тавре ки мушоњида намудем, дар иборањои 

зикршуда тобеъшаванда ва тобеъкунанда дар шакли танҳо мувофиқат 

мекунад, аммо дар ибораи дуюм тобеъшаванда дар шакли љамъ ва 

тобеъкунанда дар шакли танҳо омадааст. 

б) алоќаи мансубият: 

 .китоби муаллим -  المعلم   كتاب  

Яъне,  َكتاب - музоф исми накираест, ки  музофун илайњ ба он -  المعلم  

мансуб буда, онро муайян мекунад. Дар забони тољикї дар чунин 

ибораҳо алоќаи изофї истифода мешавад. Тибқи қоидаи маъмули арабӣ 

њар ду љузъи ибора бояд аз исм таркиб ёфта бошад. 

Њамаи он намуди алоќањоеро, ки дар забони тоҷикӣ зикр намудем, 

мо онҳоро метавон дар забони арабї мушоњида кард. Аммо маҳз ибораи 

изофӣ дар забонҳои қиёсшаванда як навъи муайянӣ маҳсуб мешавад, ки 

тобеъкунанда тобеъшавандаро аз рӯи алоқаи мансубият муайян мекунад.  
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6. Исми мавсул, ки барои пайваст намудани аъзои љумла ва 

ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаҳои мураккаб нақши муњимро иҷро 

мекунад.  

Мавсулот (ҷонишинҳои нисбӣ) дар забони арабї муфрад (занонаю 

мардона), мусанно (занонаю мардона) ва љамъ (занонаю мардона) 

мешаванд: 

Љинс  Муфрад Мусанно  Љамъ  

Мард

она 

Зано

на  

 الذى

 التى

  اللذان

  اللتان

  الذين

  اللتى

 

Дар забони тољикї мо љумлаи пайрави муайянкунандаро ба силаи 

мавсули забони арабї баробар донистем, ба шарте ки исми мавсул ба 

вазифаи пайвандаки «ки» омада бошад. Вале дар забони арабї љумлаи 

пайрави муайянкунанда бештар ба яке аз навъњои сифат, ки ба вазифаи 

љумла меояд, умумияти бештар дорад: 

.ки роњи њаётро мунаввар месозадИлм нурест,  - احلياة درب يُِضيئُ  نور   لمُ الع  

 .ки равшании он ба охир намерасадИлм нурест,  -  ُينتهي ال َضْوؤه نور   العلم  

Исмњои мавсули забони арабї баъзан вазифаи пайвандакро низ адо 

менамоянд. Ин гуна тарзи муайянии забони арабї бо забони тољикї 

монанд аст. Њангоми ба вазифаи пайвандак омадани الذى бо пайвандаки 

«ки»-и забони тољикї рост меояд ва « موصولال صلة »–и забони арабї 

љумлаи пайрави муайянкунандаи забони тољикї мебошад ва њангоми 

тарљума кардан артикли муайянии е2 низ ба инобат гирифта мешавад, 

чунончи: 

 Ин рӯзҳои аҷибест, ки ҳеҷ - تلك األيام الرائعة التى ل يدرى أحد مدى صدقها

кас ҳақиқати онро намедонад. 
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Дар ин љумла пайвандаки танҳои занонаи  кор фармуда шудааст  التى

ва љумлаи ) љумлаи пайрави муайянкунанда صدقها مدى أحد يْدرى ل  لة  ص 

  .шуда омадааст (المْوصول

Профессор Д.Тоҷиев доир ба воситаи дигари алоқаи синтаксисии 

ҷумлаҳои пайрав ва сарҷумла, яъне калимаҳои ҳамнисбат изҳори ақида 

намуда, таъкид мекунад, ки дар забони тоҷикӣ калимаҳо ё таркибҳое 

мавҷуданд ва онҳо дар баробари вазифаи аъзои сарҷумларо ифода 

кардан, боз бо пайвандаки “ки” ҳамнисбат мешаванд. Муҳаққиқ ба 

сифати калимаи ҳамнисбат истеъмол шудани артикли –е-ро таъкид 

намуда, менависад, ки “морфемаи –е ҳамчун ифодакунандаи муайянӣ    

(ё-и ишорат) ба пайвандаки ки ҳамнисбат гардида, вазифаи калимаи 

ҳамнисбатро адо карда метавонад, зеро вақте ки ин морфема бо ягон 

аъзои сарҷумла меояд, монанди дигар калимаҳои ҳамнисбат сарҷумларо 

мӯҳтоҷи эзоҳи ҷумлаи пайрави муайянкунанда мекунад” [136, 26 ва 28]. 

Мисол: Махдум дар вазъияте, ки танаи Рўзиро бар сари дасташ муаллаќ 

медошт, монанди раќќосони чобукњаракат чарх задан мегирифт [195, ҷ.2, 

213]. 

Артикли –е2 боз бо љонишинњои ишоратї дар як маврид омада 

метавонад ва он ваќт муайянии исмро возењтар мегардонад, мисол: Он 

сўтањое, ки дар зери девор ќатор карда рост монда будаанд, яроќи 

торољгарии инњост [195, ҷ.2, 219]. 

Њамин тавр, исме, ки ба воситаи љумлаи баъди худаш меомада 

муайян мешавад ва онро љумлаи пайрав (صلة) мегўянд, исми мавсул 

номида мешавад.  

 -  أنتظرس الذى وأنا بعيدا ستذهبين التى فأنت الحقيقة فى اما ،الحلم فى هذه [109 ,213]

Ин дар хоб аст, аммо дар њакиќат ту он шахсе, ки дур меравї ва ман он 

шахсе, ки интизор мешавам… 

[213, 120] ...باهتة صورهم تعكس التى المرأة و   – Зан шахсест, ки суратњои 

паридаранги онњоро инъикос мекард. 
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Дар ин љумла пайвандаки التى барои шахси танњои занона ва 

пайвандаки الذى барои шахси танњои мардона истифода шудааст. Дар 

забони тоҷикӣ тарҷумаи ин калимаҳо «шахсе, ки» мебошад, ки дар таркиби 

ҷумлаҳои мураккаб ба назар мерасанд. 

Исми мавсулро дар забони арабї ба ду ќисм таќсим мекунанд: хос 

ва муштарак. 

Мавсули хос исмест, ки барои њар як исми танњо (الذي ,التي), мусанно 

 .ва барои мардонаю занона дахолат мекунад (الذين   ,اللتي) љамъ (اللذان ,اللتان)

Исмњои мавсул таѓйирнопазир мебошанд. 

Мавсули муштарак исмест, ки бо як лафз њам барои танњо, њам 

мусанно, њам љамъи мардонаю занона ифода мегардад. Исмњои мавсули 

муштарак сетоанд: أى , ما , من. 

[213, 92] نَاألشياءَغابتَاألشياءَعنهَغابَعَمن  - Касе, ки барои мол аз худ 

меравад, рӯзе он молҳо низ аз ӯ дур мешаванд. 

[213, 207]  ва он чизеро, ки ба ман… -   حب من تنىياعط ما وأضعاف ...

додед, аз муҳаббат аст. 

Бархе аз забоншиносони араб исми «ذو»-ро, ки дар наҳви забони 

арабӣ одатан онро ба гурўњи алоҳида ҷудо намуда, онро бо истилоҳи 

“исмҳои панҷгона” – األسماء الخمسة ном мегиранд, ба исми мавсул баробар 

донистаанд. Калимаи «ذو» ба вазифаи исми мавсул истифода бурда шуда 

ва барои ҷондор ва беҷон кор фармуда мешавад [172, 149]. 

Исми «ذو» бо –واو марфўъ: ( قام ذو جاءنى ) 

- бо алиф омада, мансуб: ( قام ذا رأيت و ) 

- бо йо омада, маљрур мегардад: ( قام بذى مررت و ) 

Шарти асосии истеъмоли ذا, ки мавсул будани онро мефањмонад, 

пеш аз он омадани «ما» ё «من» - и љонишинњои саволї мебошад, мисли: 

جاءك ذا وما, جاءك ذا من   
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 الذى мавсул ба маънии ذا .исми истифњом ва мубтадо мебошад -من

буда, хабари من мебошад ва جاءك силату-л-мавсул (ҷумлаи пайрави 

муайянкунанда) аст. Ҷумла ин тавр аст: جاءك؟ الذى من  - Он шахсе, ки назди 

ту омад, кист? 

Монанди ин فعلتَََّّذا ما    ,буда (الذى ба маънии) мавсул «ذا» ,мубтадо «ما»

хабари ما мебошад ва فعلت - сила аст. 

Аммо дар хотир бояд дошт, ки агар ما њамроњи ذا ва من њамроњи ذا 

омада, як калимаи истифњомиро фањмонад, он ваќт дар таҳлил عندك ماذا  - 

ذا ما  – мубтадо ва عندك хабар аст [172, 142-165].  

7. Муайянї бо нидо  

Нидошаванда (мунодї) исми муайянест, ки ба тавассути яке аз 

нидоњо ба ягон шахс (ё предмет)-и муайян мурољиат мекунад. Нидоњои يا ,

أيها, اى  забони арабї дар забони тољикї ба нидоњои амрї бештар монанд 

мебошанд: њой, ўй, эй. 

[213, 12] ََ َيا َمهرانمعلم!.. َسعيد َهنىء َعليشَانزل معلم - Эй Устод! ... Эй 

Устод, Алиш, Ҳанниъ Саъид Маҳронро фирист. 

 Њиссачаи (يا) ايها барои љинси мардона ва ايتها (  барои љинси (  يا

занона истифода шуда, дар ваќти нидо кардан барои шахси конкрет дар 

падежи рафъ меистад. Дар мавриди дигар, аниқтараш агар зурурати исмро 

муайян намудан пайдо шавад, пас артиклро бояд истифода бурд. 

Њиссачаи ايها дар ваќти нидо дар љинсият мувофиќат мекунад: 

!ناسال ايها  

!الرجل أيها يا  

المرأة أيتها يا !   [144, 208] 

Муайянї бо нидо гуфта, номуайянии маќсудро дар назар доранд, 

ки яке аз навъњои нидо мебошад: رجل يا مرأة يا ,   , яъне исм дар ин њолат 

артикл ќабул намекунад ва танвин низ намегирад:  
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[213, 25] جنَيهونَإالَسجنَالحكومةَكلَسياَموالى,َ  - Эй Мавлоӣ,  ҳар як  

ҳабс таҳқир меоварад, ба истиснои зиндони давлат!  

 Эй замин, чизеро ҳифз намо, ки ба ту - ياَأرضَإحفظىَماَعليك!َ[63 ,213]

лозим аст!  

Дар љумлањои мазкур мунодо бе артикл муайян шуда истодааст, 

яъне нидокунанда бевосита ба шахси муайян ё чизи муайян мурољиат 

намуда, онро муайян мекунад. 

Дар забони тољикї низ нидо ҳиссиёти ботиниву зоҳирӣ ва иродаи 

гӯяндаро ба нутқи ҳамсуҳбат ва предмету ҳодисаҳо ифода намуда, 

маънои луғавӣ надорад [32, 336]: Э љони азиз! Агар ман пештар бо ќалам 

ва бар рўйи коѓаз шеър менавишта бошам, акнун барои ту бо мижгонам 

дар пардаи чашмонам менависам [195, ҷ.2, 318]; Э офтоби оламтоб! Агар 

офтоби олам дуру дароз рўйи худро нанамояд, њамаи мављудоти љондор 

афсурда шуда мемиранд [195,ҷ.2, 319]. 

Дар ваќти нидо кардан ба ягон шахси номаълум љонишини 

ишоратии هذا ва ё исми дар њолати насбу шакли номуайянї истода, кор 

фармуда мешавад: 

!هذا يا  -  -Эй ту! 

!رجل يا  -  - Эй одам! 

Дар ин љо љонишини ишоратии هذا истифода бурда шудааст, ки ба 

шахси номуайян далолат мекунад, њол он ки љонишини ишоратї дар 

забони арабї яке аз воситањои ифодаи категорияи муайянї ба шумор 

меравад. 
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2.4. Моњият ва воситаҳои ифодаи номуайянї дар исмњои забонњои 

арабї ва тољикї 

Њолати номуайянии исмњои арабиро набудани артикл ва дар охири 

калима њамроњ шудани аломати падежии овози n, ки онро истилоњан 

танвин мегўянд, муайян мекунад [35, 320]. 

Танвинро он исмњое ба худ ќабул мекунанд, ки дар шакли 

номуайянї истода, дар 3 њолат тасриф мешаванд ва дар охири исмњо 

танвинњои –ун (  ًٌ ), -ин (َّ َ ), -ан (َّ َ ) мегиранд. Танвинњоро вобаста ба 

кадом њолат (падеж) омаданашон дар љумла муайян  кардан мумкин аст: 

- дар падежи рафъ: [213, 13] عليش منها اطل و الثانى الدور من نافذة َّ فتحت و   

Тирезае аз ошёнаи дуюм кушода шуд ва Алиш аз он нигоњ кард. 

Дар ин љумла калимаи نافذة - тирезае номуайян шуда, ба воситаи 

танвини -ун  َّ َ) ) ифода ёфтааст. 

- дар падежи насб: [213, 135] الماء ََّّم ن قليال َّ إشربى و وجه ك   إغسلى ..  - 

Рўятро шўй ва камтар об нўш. 

Дар ин љумла калимаи َّ قليال њол шуда омада, танвини –ан(َّ َ ) 

гирифтааст, ки њолати номуайяниро мефањмонад. 

- дар падежи љор: [35, 136] بأعوام ََّّمنّى اكير   صديقة لى  - Дугонаам аз ман 

чанд соле калонтар аст.  

Дар љумлаи мазкур калимаи َّ أعوام ба воситаи пешоянди َّ اب-  омада, 

исми номуайян аст ва дар љумла маљрур ( род. падеж) мебошад, зеро ки 

танвини -ин (َّ َ ) гирифтааст.   

Дар забони тољикї, чї хеле зикр кардем, воситаи ифодаи 

номуайянї артикли –е ба њисоб меравад: Шабе падарам ба сабаби тўй 

хеле ќарздор шудани худро ба модарам њикоя карда гуфт…[195, ҷ.1, 15]; 

Агар яке аз онҳо барои коре аз он ҷо хеста равад, фавран аз вай шикоят 

сар мешуд ва ҳол он ки дар вақти будани ӯ ӯро бисёр эҳтиром мекарданд 

[195, ҷ.1, 137]. 
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Артикли –е1 дар баробари номуайянї ягонагии предметро низ 

ифода мекунад. Агар исмњо шумурдашаванда бошанд, маънои ягонагї 

боз њам равшантар зоњир мегардад: 

- Њайрат ќаламе ва коғазе аз кисаи баѓалии худ бароварда, њарфњои 

суханони Рустамчаро бо њисоби абљад шумурда дид [195, ҷ.1, 68]. 

Дар ин вазифа калимаи як њамчун муродифи артикли –е1 истифода 

мешавад, яъне исмњое, ки бо як меоянд, на танњо ягонагии предмет, 

балки номуайянии онро њам ифода мекунанд: Як бегоњї ман ош 

бароварда ба пешаш гузоштам [195, ҷ.1, 56]; Як сањар баъд аз рўз сафед 

шудан падарам барои намози бомдод ба масљид рафт [195, ҷ.1, 53].  

Аз ҷиҳати грамматикӣ фарқи умдаи байни ҳамдигарии ин ду 

артикл, яъне -е ва як иборат аз он аст, ки як (ҳамчун артикл) ба вазифаи 

ишорӣ намеояд, -е бошад, ба вазифаи номуайянӣ ва ҳам ба вазифаи 

ишорӣ ва ғайра омада метавонад [62, 22]. 

Агар калимаи як ба маънои шуморагиаш омада бошад, исм њељ гоњ 

артикл ќабул намекунад: Дар як гўшаи суфа як наќорачї, як сурнайчї ва 

ду доирадаст нишаста менавохтанд [195, ҷ.1, 15]. 

Дар забони тољикї бошад, шумораи «як» гоҳе аз маънии 

шуморагии худ дур рафта, номуайяниро ифода менамояд ва, асосан, ба 

љойи артикли номуайянии –е кор фармуда мешавад: Падарам як пиёла 

чой нўшида ќадре хомўш монд, дар ваќти хомўшї дар чашмонаш як 

нури љасорати ифтихоромезе дурахшид ва ба модарам нигоњ кард; Ман 

як кор карда омадам, намедонам, фоида медињад ё не [195, ҷ.1, 70]. 

Баъзан бо исм њам артикли -е1 ва њам калимаи як истифода 

мешавад. Дар ин њолат омезиш ёфтани унсури услуби китобї (артикли    

-е1) ва гуфтугўї (бо калимаи як) њамчун таъкиди номуайянї ба назар 

мерасад: Ба шаҳри Самарқанд фуромадам, - гӯён он одам ба гап 

даромад, - аз як кӯҳнадӯзе, ки дар кӯчаҳои шаҳри кӯҳна ба чашмам 

вохӯрд, гузару хонаи бобои пойафзолдӯзонро пурсида гирифта, рост ба 
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он ҷо рафтаму худро шиносондам ва кори кардагии Сафару Ҳотамро 

ҳикоя кардам [196, ҷ.3, 230]. 

Калимаи як аз калимаҳои бисёр қадимии забонҳои гуногуни эронӣ, 

ҳатто забонҳои ҳиндуаврупоӣ мебошад ва дар ҳар як забон шаклҳои 

овозии мухталиф дорад. Ҳ. Каримов дар бораи баъзе хусусиятҳои 

лексикӣ-грамматикии як сухан ронда, бисту шаш вазифаҳои синтаксисии 

онро бо мисолҳо таҳлил намудааст. Дар баробари ин вазифаҳои 

номуайянии онро низ дар бандҳои алоҳида нишон додааст ва аз ҷумла 

гуфтааст, ки вазифаи калимаи як бо вазифаи артикли –е (э-йэ) яксон аст, 

яъне ин ду морфема дар мавқеъҳои муайян ба ҳам синоним мешаванд [61, 

30].  

Дар забони арабї шумораи أحد (як) дар љумла ба вазифаи исм 

омада, маънии «касе»-ро ифода мекунад: [213, 159]   يعرف أحد ل و أعرف ل

– Намедонам ва касе намедонад; [213, 72]  Ҳақиқат –  أحدا تحب ل إنك الحقيقة

ин аст, ки ту касеро дўст намедорї; [213, 160]  –  شيئا عنهما أحد يدرى ل و

Касе дар бораи њар дуи онњо чизе намедонад; Чунон ки ман аз тарси 

падар зарбаи аз Сайид Акбар хўрдаамро ба касе нагуфта будам [195, ҷ.1, 

88]. 

Шумораи أحد (як) дар забони арабӣ як ќисми асосии маънои 

грамматикии номуайяниро адо мекунад, барои он ки ба маънии шахсе 

омада, дар љумла љонишини номуайянии ким-кадом, ким-кас(кї)-ро 

ифода мекунад: 

. أحد دخل  - Шахсе (ким-кадом) даромад. 

. الجوخ سحى ما أحد قال  - Яке (шахсе) гуфт. 

Дар забони тољикї исми номуайянро ё худ ифодаи номуайянии 

исмро  инчунин бо љонишини ягон низ ифода мекунанд: Аммо ба таом 

ягон мењмон њам нигоњ накарда даст дароз нанамудааст [195, ҷ.1, 142]; 

Маълум буд, ки ў бо занаш чизњои бомазатар мехўрданд, занаш њам ба 

ягон кори оилавї иштирок намекард [195, ҷ.1, 187]. 
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Дар мисолњо калимаи ягон-ро бо артикли –е1 озодона иваз кардан 

мумкин аст: …меҳмоне… 

Дар забони арабї исмњои дупадежа низ њастанд, ки онњо танвин 

ќабул карда наметавонанд. Ба ин гурўњ исмњое дохил карда мешаванд, 

ки бо вазнњои махсус ( ، – فاعيل  م لء   مصابيح   шакли љамъ месозанд ( ش عراء   - ف ع 

ва ин гуна исмњоро љамъи шикаста меноманд, ки дар бораи ин дар боби 

сеюми рисола ҳарф хоҳем зад. 

عة   إلي دخل    علماء َّ الجام   - Олимоне ба Донишгоњ даромаданд. 

Дар ин љумла калимаи َّ علماء- танвин нагирифтааст ва исми 

номуайян аст, зеро ки артикл надорад ва ба ягон навъи муайянї 

мутобиќат намекунад. Вазифааш дар љумла дар забони арабї 

иљрокунандаи амал (фоил) аст ва дар забони тољикї мубтадо мебошад.  

 

2.5. Умумият ва фарқи ифодаи номуайянӣ дар забонҳои  

арабӣ ва тоҷикӣ 

Артикли номуайнӣ дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ аз рӯи хусусият ва 

вазифаҳои синтаксисӣ аз ҳамдигар фарқ кунад ҳам, аммо умумияти он низ 

назаррас аст, зеро исмҳои номуайян маҳз дар ҷумла муайян мегарданд ва 

онҳоро дар ҳар ду забони қиёсшаванда мушоҳида намудан мумкин аст. Дар 

забони арабї, агар ба вазифаи синтаксисии ҳиссаҳои нутқ назар кунем, 

маълум мешавад, ки исм дар якчанд мавзеъ метавонад дар њолати 

номуайян ояд: 

1. ييزمالت - Тамйиз исми номуайянест, ки барои равшану возењ баён 

намудани маќсади воқеаи пеш аз худ омадаро мефаҳмонад: 

. حريرا مترا اشتريت  - Як метр шоњї харидам. 

Тамйизи шуморањо ( العداد تمييز )-и аз 3 то 10 дар њолати љамъи 

маљрур дар шакли ибора меоянд: 

. أقلم   ة  أربع عندى  - Ман 4-то ќалам дорам. 

Тамйизи шуморањои аз 11 то 99 дар шакли муфради мансуб меоянд: 
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طالباً  عشر خمسة مصر الى سافر     - Ба Миср 15 нафар донишљў сафар 

карданд.  

Тамйизи шуморањои аз 100 то 1000 бошад, дар шакли муфради 

маљрур меоянд: 

.كتاب   آلف ثلثة المركزية المكتبة اشترت  - Китобхонаи марказї се њазор 

китоб харид. 

Дар ин љумла «китоб» тамйиз буда, бо шумораи 3000 якљоя омада 

ибора шудааст [144, 65]. Њарчанд ки китоб бо адад муайян шуда бошад 

њам, кадом намуди китоб харида шудааст, маълум нест.  

 Њол исми номуайяни насб мебошад, ки њолати исми - الحال .2

муайянро, ки пеш аз худаш меояд, ифода мекунад: 

.مسرعا محمد وصل  - Муњаммад тез расида омад. 

.باردا العصير أحب  - Шарбатро дар њолати хунукї дўст медорам. 

Дар забони арабї боз воситањои дигари грамматикии ифодаи 

номуайянии исмҳо мавҷуданд: 

1. Баъди ҷонишини саволии  исм дар ҳолати насби шумораи  كم

танњо ва номуайян меояд: 

الغرفةّ  هذه فى طالبا كم    - Дар ин хона чанд донишљў њаст? 

[ 68. ص ]  ?Чанд лаҳза ба ту лозим аст -  تحتاج؟ طلقة كم

2. Љонишини أى низ дар алоќамандї бо исм дар њолати љар 

омада, танвини –ин (َّ َ ) ќабул мекунад ва номуайяниро ифода мекунад: 

[213, 47] ،َتكلمَأنتَوَأناَمصغَاليكَعملً َأى  - Кадом кор, ту гап зан ва ман 

туро гўш мекунам (гўшам ба ту). 

[213, 57] ظنَفيكَيحظى؟!ََوءَ سَأىوَلكنَ  - Аммо кадом беморӣ дорӣ? 

Дар забони тољикї ин гуна љонишинњоро љонишинњои номуайянї 

меноманд, ки предмет ва аломати онро ба таври умумї ва тахминӣ 

нишон медињанд. Ба ин гурўњ калимањои баъзе, ягон, фалон, кадом, 

чандон, якчанд, андак, чанде ва монанди инњо дохил мешаванд.  



96 
  

Љонишинњои ягон ва кадом ба предметњои номуайян далолат 

кунад, љонишинњои чанд, чандин ва якчанд миќдори номуайянро 

мефањмонад [32, 170]: Њар гоњ ягон тамошобин дар байни ангуштони худ 

пул ва ё тангаро бардошта ба ў нишон дињад, ин парандаи хурдљуссаи 

назарногир дар парвоз меомад… [195, ҷ.1, 221]. 

Бояд тазаккур дод, ки љонишини манфии њељ дар забони тољикї 

номуайяниро ифода мекунад: Маро њељ кас аз роњ набаровардааст [195, 

ҷ.1, 90]; Лекин њељ кадом маѓлуб нашуданд [195, ҷ.2, 224]; Бо вуљуди ин 

њељ кадомашон њељ кадоми инњоро дўст намедоштанд [195, ҷ.1, 81]; Аммо 

њељ кадоми онњо ба касе шогирд нашудаанд ва аз якдигар дида 

омўхтаанд [195, ҷ.1, 57]. 

Дар љумлањои мазкур љонишини манфии њељ бо љонишини 

номуайянии кадом якљоя омада, номуайянии исмро пурратар карда 

истодааст. 

Дар забони арабї низ ин гуна тарзи баёни номуайяниро дарёфтан 

мумкин аст ва исм бо њиссачаи инкории ل омада номуайян аст: 

 إلى اسلمك ان اآلن افعله ما خير و حقيرا ستموت و حقارتك من تنتهى لن فائدة ال

...البوليس  [213, 57].  - Њељ фоида нест, ту разилии худро тамом намекунӣ ва 

разил вафот мекунӣ, беҳтар аст, ки ман туро ҳозир ба полис супорам. 

3. Дар баъзе њолатњо исм баъди њиссачаи ال, ки истисно 

мебошад,  истисношаванда бо танвини –ан (َّ َ ) ё  –ун (َّ َ ), ки њолати насб ё 

рафъ аст, омада метавонад: 

. طالباً  ال الطالب نجح  - Донишљўён ба љузъ донишљўе муваффаќ шуданд. 

. طالب \ طالبا ال الطلب حضر ما  - Fайр аз як донишљўе, донишљўён(-и 

дигар) наомаданд.  

 4. Ҳолати дигаре, ки исмњо дар он дар шакли номуайянї дучор 

мешаванд, зарфҳо мебошанд, ки дар забони арабӣ ба гурӯҳи исм дохил 

мешаванд. Одатан зарфњои замону макон танвинро бештар ќабул 

мекунанд ва дар падежи насб меоянд:  صباحا - пагоњї, مساء - бегоњї.  
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َّصباحا َّ عمله الى أحمد   ذهب  - Аҳмад пагоҳӣ ба кораш рафт. 

Агар дар забони тољикї  калимаи «як» артикли номуайянии –е-ро 

иваз карда тавонад, дар забони арабї чунин тарзи баён дида намешавад, 

яъне калимаи أحد -як танвинро иваз карда наметавонад: 

 Аз даруни -و ترامى إليه صوت داخل الحجرة و هو يختم الصلة [241 ,213]

хона овозе садо дод ва ў намоз мехонд. 

 Лекин калимаи واحد – як бо исми номуайянї њамроњ навишта 

мешавад: [213, 39]  Чашмонаш хонаи -  واحدة لحظة 18 رقم الفيل عيناه تفارق لم و

№18-ро як лаҳзае ҳам тарк намекард. 

5. Барои миќдори предмети номуайянро ифода кардан ( яъне аз 3 то 

10) калимаи   ب ْضع (якчанд) истифода мешавад: 

سنوات بضع  – якчанд сол. 

Шумораҳои аз 10 то 20, аз 20 то 30 ва њамин тавр барои миќдори 

номуайянии предметњо калимаи   ن يِّف истифода мешавад. Муодили чунин 

тарзи ифода дар забони тољикї вожаи анд мебошад, ки кўтоњшудаи 

«чанд» аст: 

كتبا نيف و عشرة  - Дању анд китоб (ба хонанда миќдори китоб маълум 

нест). 

Дар забони адабии асри X шумораи номуайянии анд дида мешавад, 

ки барои ифодаи адади 1 то 9 хизмат мекунад [147, 47]. Ин ҷонишин 

таърихи дуру дарозро аз сар гузаронидааст, дар форсии қадим – čuvant; 

зандӣ – čvant; авестоӣ – čvas аст[127, 161; 100, 90]. 

Дар тадқиқоти забоншиносон қайд шудааст, ки дар ибораи изофии 

қолиби исму сифат артикли-е аз ҷиҳати маънӣ ҳамеша ба исм мансуб аст. 

Дар забони тоҷикӣ мисолҳоеро дучор шудан мумкин аст, ки артикли –е 

дар ин гуна ибораҳо дар охири сифат гузошта мешавад, мисол “Фарзона 

шоираи бузурге мебошад” Дар ин ҷумла артикли –е номуайянии исмро 

нишон намедиҳад, балки шоираи бузург будани Фарзонаро таъкид 

мекунад. Аммо артикли –е дар ифодаи маънои номуайянӣ ба исм мансуб 
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бошад, он гоҳ аз ин гуна ибораҳо сифат истисно мешавад ва артикл бо 

исм меояд [116, 90], мисол: одами қоматбаланде –одаме, хонаи калоне –

калоне ва ғайра.С.Ҳалимов дар ин хусус қайд мекунад, ки сифатҳо пас аз 

исм бо ёрии –и изофӣ алоқаи синтаксисӣ пайдо мекунанд. Дар ин 

марҳала агар сифатҳо бо исмҳо алоқаи изофӣ пайдо кунанду исмҳо 

номуайянӣ, ягонагиро ифода намуда артикли –е қабул кунанд, артикл 

пас аз исм омада, ба охири сифат намегузарад: биёбоне хурд, шохе сахт 

азим, хатаре бузург, малике бузургвору доно, ҳарбе сахт [147, 44; 17, 19]. 

Тадќиќу омўзиши категорияи муайяниву номуайянии исмњои арабї 

ва тољикї имкон дод, то хулоса намоем, ки бо вуҷуди мансубияти ин ду 

забон ба оилаҳои гуногуни забонӣ ва хеш набудан, дар ин забонҳои ба 

ҳам бегона ќаробату умумиятҳои забонї вуљуд дорад.  

Дар рафти омўзиши категорияи муайяниву номуайянии исмњои 

арабї ва тољикї чунин хулоса баровардем, ки дар ин ду забони ба њам 

бегона, ки тамоман ба гурўњи оилањои гуногун дохил мешаванд, артикл 

вуљуд дорад, яъне умумияти артикл дар ин ду забонро дар забоншиносї 

изоморфизм меноманд.  

Ҷараёни тадќиќот нишон дод, ки дар забони арабӣ гурӯҳи 

воситањои ифодаи маънои грамматикие мавҷуданд, ки дар ин забон 

барои муайян кардани исм хизмат мекунанд. Дар забони тољикї низ ин 

гуна воситањои ифодаи муайянї вуљуд доранд. Дар баробари монандињо 

фарќи онњоро низ људо карда шуданд.  

Дар забони арабї артикли –ал барои муайянии исм далолат 

мекунад ва дар забони тољикї артикли –е2-ро ба кор мебаранд.  

Дар забони арабї категорияи номуайяниро бо танвинњои –ун, -ин, -

ан ва дар забони тољикї категорияи номуайяниро бо артикли –е1 ифода 

мекунанд. Дар забони тољикї калимањои як, ягон, кадом артикли -е–ро 

дар вазифаи номуайянӣ иваз карда тавонанд, дар забони арабї, 

номуайяниро ба љузъ танвинњо њељ кадом калима иваз карда 

наметавонад. 
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Бояд тазаккур дод, ки агар калима дар забони арабӣ дар њолати 

дупадежа истад ва артикл надошта бошад, он њам номуайниро 

мефањмонад. 

Њамин тавр, масъалаи артикл, ки категорияи грамматикии 

муайяниву номуайянии исмро мефањмонад, бе синтаксис пурра њалли 

худро ёфта наметавонад. Дар ҳар ду забон мањз дар љумла мо метавонем 

артикли муайянї ва номуайяниро људо кунем. Хусусияти ишоратии 

артикл, ки дар ин маврид ҳамчун муродифи калимаҳои ишоратӣ зоҳир 

мешавад ва дар баъзе маврид, бо љонишинњо њамроњ меояд, танҳо дар 

заминаи ҷумлаи пайрав метавонад дуруст таъйин гардад. 
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Боби III. Категорияҳои шумора ва ҷинсият дар исмҳои забонҳои 

 арабӣ ва тоҷикӣ 

Мо дар зери мафҳуми исмҳо тағйирёбии шумори исмҳоро дар нутқ 

зери таъсири омилҳои гуногуни беруна мефаҳмем. Ба ин таснифот, пеш 

аз ҳама, усул ва воситаҳои сохта шудани исмҳои ҷамъ дар забонҳои 

арабӣ ва тоҷикӣ ва дар забони арабӣ, боз шумораи мусанно, яъне 

шумораи дугона дохил мешавад. Усулҳои сохта шудани исмҳои мусанно 

ва ҷамъ дар қиёс бо забонҳои омӯзиш на танҳо аз нуқтаи назари ифодаи 

категорияи шумора дар исмҳо аҳамияти вежа дар забоншиносии 

муқоисавӣ дорад, балки ҷараёни таълими мавзӯъҳои марбут ба ин 

проблемаро самаранок ва осон мегардонад. Пеш аз он ки ин 

масъалаҳоро файсала намоем, мебояд воситаҳои категорияи шумораро 

дар забонҳои қиёсшаванда ҷудо намоем. 

Профессор М.Я. Блох масъалаи шаклҳои грамматикӣ ва 

категорияҳои грамматикии вожаҳоро мавриди баҳс қарор дода, таъкид 

менамояд, ки маҳз таҳқиқи мӯшикофонаи қиёсии ин масъала ба ошкор 

шудани вежагиҳои сохтории забонҳо мусоидати калон намудааст [18, 87]. 

 

3.1. Ифодаи шумораи танҳо ва дугона дар забони арабӣ ва қиёси он 

бо забони тоҷикӣ 

Яке аз аломатњои барљастаи грамматикии исм категорияи шумора 

ба њисоб меравад. Дар ҳамаи забонҳои дунё шаклҳои шумора аз рӯйи 

табиати семантикии ин гуна вожаҳо мутааллиқ ба исманд, зеро 

категорияи шумора муносибати миқдорӣ ё ададии байни предметҳоро 

инъикос менамояд. Шумора категорияи грамматикиест, ки миқдори 

предметҳои фикри моро ишора мекунад. 

Шаклњои танњо ва љамъро дар аксари забонњои дунё дучор меоем, 

аммо шакли дугонаи исмро дар забонњо кам истифода мебарем, яъне 

истеъмоли шакли дугонаи исм дар тўли таърихи дуру дароз аз байн 

рафта, дар миќдори ками забонњои дунё боќї мондааст. Аз он љумла 
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шакли дугонаи исм дар забони адабии арабии муосир хеле фаровон 

истифода мешавад. 

Категорияи шумораи исм дар забони тољикї аз тарафи 

забоншиносон бо якчанд забонњо њаллу фасли худро ёфтааст, масалан, 

категорияи шумораи исми забони тољикї бо забонњои русї [2; 70] ва 

англисї [154]. Ҳамчунин муќоисаи категорияи шумораро дар тадќиќоти 

забоншиносон дар шеваҳои гуногуни арабӣ ва бо дигар забонњо низ дидан 

мумкин аст: арабї ва англисї [46; 78; 93], гурӯҳи забонҳои эронӣ [48], 

немисӣ ва русӣ [69] англисї ва аварї [112]. 

Шумораи танњо дар њолати аз пасвандњои љамъбандї холї будани 

исм зоњир мегардад, ки ин њолат дар њамаи забонњо як хел аст, чунончи 

дар забонҳои арабї ва тоҷикӣ: китоб - боғ , كتاب   ديق ة   олим , - ح   , - عال م  

мошин ة   يار  ل د   писар , - س   . -و 

Шакли танњои исм на фаќат предмети ягона, як предмет, балки 

мафњуми предметњои зиёдро ифода карда метавонад. Исмҳоеро, ки бе 

ёрии воситаҳои грамматикӣ дар худи ниҳодашон маънои ҷамъ мушоҳида 

мегардад, исми ҷомеъ меноманд: лашкар, мардум, халқ, гурӯҳ, қавм ва 

монанди инҳо, лекин миқдори ин исмҳо хеле каманд [73, 130]: Касби 

асосии ањолии ин дења дењќонї буда, бештаринашон камзамин ва 

безамин буданд [195, ҷ.1, 8];   [179, ҷ.2, 46] دخل العرب اسبانيا  

Дар ин ду мисол калимаи ањолї дар љумлаи забони тољикї ва 

калимаи العرب дар љумлаи забони арабї аз пасвандњои љамъбандї ва 

флексияи дохилї (љамъи шикаста) озод аст ва ин гуна калимањо бевосита 

мазмуни љамъро ифода кардаанд. Дар асл калимањо љамъ буда, шакли 

танњои ањолї - ањл ва дуюмї -   ب ي ر    .аст ع 

Исмҳои ҷомеъ метавонанд баъзан пасванди ҷамъбандӣ низ қабул 

намоянд: мардум+ он = мардумон, гурӯҳ+ ҳо=гурӯҳҳо: Дар майдони пеши 

қалъа издиҳоми мардумон ҷамъ шуда, ғавғо андохта талаб мекарданд, ки 

волӣ арзи онҳоро шунавад [204, 68]; Он гоҳ вай, Фирдавсӣ, ӯро дар 

ҳузури мардумон аз кирдораш шармсор карда метавонад [204, 68]. 
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Дар забони арабӣ низ исмҳои ҷомеъ вуҷуд доранд, ки аз баъзеи 

онҳо исми танҳо сохта намешавад, лекин аз рӯи маънои луғавиашон 

исми танҳоро ҷудо мекунанд:   جيش – лашкар исми танҳояш    جندي - сарбоз; 

ба ҳамин монанд калимаҳои   شعب  - ҳалқ,  - قبيلة қабила,  - قوم мардум, 

(шумораи танҳоии ин калимаҳо  )  رجل мард) ё  )إمرأة зан) аст),  نساء - занон 

)исми танҳои он  (امرأة  .[ҷ.2, 65,179] (جمل   исми танҳои он) шутур –إبل ,

Дар забони арабӣ аз исмҳои ҷомеъ, ки маънои кулро мефаҳмонад, бо 

ҳамроҳ намудани аломати то-и таънис ( ة- ) метавон исми танҳо сохт:   مل  ن  – 

мӯрча(ҳо), نملة – (як) мӯрча;   تمر - хурмо (ҳо),   تمرة – (як) хурмо. Аммо аз ин 

калимаҳои дар шакли танҳо буда метавонем шакли ҷамъ низ ба вуҷуд 

оварем:   تمرات   – تمرة – хурмоҳо (миқдори зиёди хурмо);   تمر - ت مور  - намудҳои 

гуногуни хурмо [35, 311]. 

Ин гуна мафњуми љамъ гирифтани калимаҳои танњоро бидуни 

пасвандњои љамъбандї дар дигар забонњо низ мушоњида кардан мумкин 

аст, масалан:  

-дар забони англисї: people;   

-дар забони немисӣ:  lеutе;  

-франсузї: gens; италиявї: genti;  

-лотинии ќадим: popul ва њамон тарзе, ки мушоњида менамоем дар 

забонњои фавќуззикр калимањо мафњуми љамъро доранд ва тарљумаи њар 

якеи онњо халќ ё мардум мебошад [102, 323]. 

Аз мисолњои фавќуззикр бармеояд, ки дар забонњои њиндуаврупої 

исм дар шакли шумораи танњо истода, исми љамъро ифода мекунад ва 

баръакси њол исми дар шумораи љамъ воќеъбуда шакли танњои исмро 

мефањмонад.  

Дар забони арабї барои ифодаи шакли дугонаи исмњо ё предмети 

љуфт пасванди махсусро истифода мебаранд, зеро дар забони арабї 

шумораи дугонаи исмњо, дар ќатори шуморањои љамъ ва танњои исмњо, 

васеъ корбаст мегардад.  
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Шумораи дугона дар бисёре аз забонҳои қадим ба назар мерасид ва 

он оҳиста–оҳиста аз байн рафта, аз истифода бозмонд ва ё танҳо барои 

ифодаи предмети ҷуфт кор фармуда мешуд [100, 60]. Шумораи дугона 

дар забони арабӣ устувор боқӣ монд ва ба монанди дигар забонҳо аз 

байн нарафт. Бархе аз забоншиносон бар он ақидаанд, ки шумораи 

дугона дар қисмати шумораи ҷамъ ифода меёфт ва шумораи ҷамъ ва 

дугонаро муродиф маҳсуб медонанд. Маҳз шумораи ҷамъ метавонад 

шумораи дугонаро иваз кунад. Олими машҳури арабшинос, профессор 

Б.М.Гранде дар асоси муқоисаи забонҳои сомӣ ва ҳомӣ аз таърихи 

пайдоиши шумораи дугона чунин ибрози ақида дорад: “Шумораи дугона 

маҳз дар забони арабӣ инкишоф ёфтааст. Шакли шумораи дугона аз 

аввали пайдоиши забонҳои сомӣ ба вуҷуд омада, танҳо барои ифодаи 

узвҳои ҷуфти инсон истифода мешуд” [35, 308]. 

Дар забони арабӣ шумораи дутоии исмро  меноманд, ки  المثنى

анҷомаи он –  ان  (-они) дар падежи марфуӣ ва   ْين  ٌ -(-айни) дар падежи 

мансубӣ ва маҷрурӣ мебошад:   فوق   المكتب كتابان – Ду китоб дар болои миз аст 

– нишонаи марфуӣ – ا (алиф);   إشتريت   كتابْين – Ду китобро харидам – нишонаи 

мансубӣ ي–(йо);   قرأت   الشعر   من كتايْبن – Шеърро аз ду китоб хондам – нишонаи 

маҷрурӣ –ي (йо) аст. 

Шумораи дугона на дар ҳамаи забонҳои сомӣ инкишофи пурраи 

худро ёфтааст. Дар забони яҳудӣ он дар баъзе исмҳо дида мешуд: 1) дар 

узвҳои ҷуфт - ḭāḏ-аḭim –даст; ozn-аḭim – гӯш. Пасванди -аḭim дар ин забон 

маънои шумораи дугонаро гум карда, нишонаи ҷамъро гирифтааст: чор 

пой - ’arba‘raḡlаḭim; 2) дар баъзе исмҳое, ки аз ду қисм иборатанд ва 

шакли танҳоро надоранд: mispār-аḭim – қайчӣ; 3) дар баъзе номҳое, ки 

ченакро мефаҳмонанд, шумораи дугона барои ифодаи ду ченак истифода 

мешуд: ḭom –рӯз, ḭom-аḭim – ду рӯз; māṯ - сол, māṯ- аḭim – ду сол;  

Шумораи дугона дар забонҳои оромӣ ва эфиопӣ оҳиста-оҳиста аз байн 

рафтааст. Ин шумора маҳз дар забонҳои сомӣ ибтидо гирифта буд, зеро дар 
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забонҳои ҳомӣ шумораи дугона ба назар намерасид. Аз ин ҷост, ки шакли 

шумораи дугона аз забонҳои сомӣ оғоз шуда, дар ибтидо танҳо барои 

ифодаи узвҳои ҷуфт истеъмол мегашт [35, 308-309]. 

Дар забонҳои эронии бостон мисли забони арабӣ дар исмҳо 

шумораи дугона мавҷуд буд [128, 33]. Дар забонҳои эронии қадим оид ба 

мавҷудияти шумораи дугона ишора рафтааст ва қайд карда шудааст, ки 

ин шумора дар исмҳои ҷуфт ба назар мерасид. Масалан дар забони 

авастоӣ калимаи даст – zasta, zastō; дар форсии қадим гӯш – uši, ušiy [48, 

ҷ.2, 201]. Дар форсии бостон дар хусуси шумораи дугона  чунин мисол 

оварда шуда, тасриф низ гардидааст: 

Nom. gaušā      - пой 

Gen.  gaušāyā  - пой  

Inst.  dastaibiyā – даст [118, 41] 

Аз мисолҳо маълум мегардад, ки дар форсии бостон узвҳои ҷуфти 

бадан барои ифодаи шумораи дугона ифода мегардидааст. 

Дар забонҳои эронии миёна бошад, шумораи дугона аз байн 

рафтааст [118, 61], аммо узвҳои ҷуфт бо шумораи ду, ё баъзан бо 

пасванди –он (-вон) ва ё ҳам шумора ва ҳам пасванд корбаст гардидааст: 

лабон, дастон, ду рухон, ду чашмон [147, 42]. 

Дар забони тољикї ду ва зиёда предметро ба гурўњи љамъ дохил 

мекунанд ва баъзан барои таъкид намудани миќдори предмет шумораи 

ду низ истифода бурда мешавад: Дар рўи њавлї – дар байни ду ошхона як 

деги калони мис шинондагї буда… (195, ҷ.1, 14); Пешопеши ин тӯда дар 

мобайни ду савор, ки зоҳиран сарони лашкар буданд, марди тануманди 

муғулсимо ва тунукриш, кулаҳхӯди тиллоранг бар сар, қабои сурхи 

зардӯзӣ ба тан, афзоли аспи сафедаш аз дигарон бошукӯҳтару 

назарработар бовиқору ҳашамат меомад (204, 65). 

Яке аз хусусиятҳои дигари шумораи дугонаи исмҳои забони арабӣ 

дар таркиби ибора маълум мешавад: كتابا المعلّم – ду китоби муаллим, яъне 

дар ин ибора -ن (нун) аз охири исми дугона ҳазф мешавад. 
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Баъзе исмҳои забони арабӣ, ки аз ду ҳарф иборат мебошанд ва 

ҳангоми ба исми дугона мубаддал сохтани онҳо гоҳе мешавад, ки калимаҳо 

ҳарфи решагиро барқарор мекунанд:   دم   – دمان  - хун;   داني – يد  – даст; дар 

баъзе исмҳо    أبوان -  أب  - падар – ду падар,   أخ –    .бародар – ду бародар -  أخوان  

Доираи истифодаи шумораи дугона дар забони арабӣ хеле весеъ 

аст. Ҳамзамон дар забони арабӣ ҷонишинҳои таъкидии  ҷинси)  كل

мардона) ва كلتا –(ҷинси занона) [176, ҷ. 2, 23] барои ифодаи дугона кор 

фармуда мешаванд: كلهما الرجلن   جاء  –Ҳар дуи мард омаданд;  الكاتبتان كلتاهما

 .Ҳар дуи котиба моҳиранд [176, ҷ.1, 56] – بارعتان  

Дар забони тоҷикӣ муодили онҳо ҷонишини таъинии ҳар мебошад, 

ки бо шумораи ду ҳамроҳ омада - ҳар ду миқдори предметро муайян 

менамояд: Ҳар дуи инҳо маслиҳат кардаанд, ки ман имрӯз ба инҳо 

ҳалвои равғанӣ гирифта диҳам [195, ҷ.1, 24]; Гӯё ки дубора рафоқати 

айёми ҷавонии ҳар ду барқарор гашт [204, 65]. 

Дар забони адабии тоҷикии асрҳои миёна шумораи ду дар шакли 

“дувон” ба маънои “ду нафар” ва ҷонишини таъинии ҳар ба кор 

мерафтааст [147, 47]. 

Дар забони тољикї як миќдори калимањо низ дучор мешаванд, ки 

дар шакли шумораи дугонаи забони арабї омадаанд: Ҳамон чизҳои 

саргумро бо маслиҳат ва бо розигии тарафайн ба пули нақд гардонда, ба 

васиқа дохил мекунем [196, ҷ.3, 203], ки ин шакли дугона дар асри X низ 

ба назар мерасид [147, 43], ба монанди: ќавсайн, зулфайн, тарафайн ва ѓ. 

Аммо њамчун аломати грамматикии шумора алоњида ќайд карда 

намешаванд, зеро ин миќдори калимањои арабї кам буда, бештар дар 

забони тољикї ба шакли танњои ин калимањо пасванди љамъбандии  –њо 

(-он) њамроњ мекунанд ва дар шакли ќавсњо, тарафњо, зулфон ифода 

мегарданд. Бояд зикр кард, ки вожаи “волидайн” аз калимаи “волидон” 

серистеъмолтар мебошад, масалан: Духтар ба қавл додан розӣ шудааст, 

аммо волидайнаш дар ин бора ҳатто ҳарфе заданро ба ӯ манъ кардаанд 

[204, 87]. Яъне аз таҳлилҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки бо 
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вуҷуди аз байн рафтани аломатҳои махсуси грамматикии шумораи 

дугона дар забони тоҷикӣ, тарзу роҳҳои морфологию синтаксисии он дар 

забони тоҷикӣ боқӣ мондааст. 

Инчунин дар заминаи шакли дугонаи арабӣ, бо ёрии пасванди –айн 

сохта шудани шумораи дугона ба назар мерасад: хасмайн (ду душман), 

қавсайн(ду қавс), тарафайн (ду тараф), зулфайн (ду зулф), давлатайн (ду 

давлат) [148, 29]. 

Ҳамин тавр, шумораи дугона дар забони арабӣ инкишофи пурраи 

худро ёфтааст, аммо дар забони тоҷикӣ танҳо воситаҳои ифодаи он ба 

назар мерасад. Нишонаи асосии морфологии шумораи дугона –они (дар 

падежи марфуӣ) ва -айни (дар падежи мансубӣ ва маҷрурӣ) дар забони 

арабӣ мебошад. Анҷомаи шумораи дугонаи забони арабӣ –они (–айни) ду 

маънои морфологиро дорад, яъне ҳам шумораи дугона ва ҳам падежро 

мефаҳмонад. Таърихан дар забонҳои ҳиндуаврупоӣ барои ифодаи 

предмети ҷуфт шумораи дугона истифода бурда мешуд. Баъди аз байн 

рафтани шумораи дугона ба ҷойи он шумораи ҷамъро кор мефармуданд. 

Аммо аз байни забонҳои сомӣ маҳз дар забони арабӣ шумораи дугона 

устувор боқӣ монд, зеро дар тӯли таърихи дуру дарози худ ба ягон 

таҳаввулоти грамматикӣ дучор наомадааст. Мавҷудияти шумораи 

дугона дар гузашта аз он дарак медиҳад, ки он замон мардум байни 

шумораи дугона ва ҷамъ фарқ ҷудо мекарданд, лекин он оҳиста аз байн 

рафт. Корбасти шумораи дугона танҳо дар предметҳои ҷуфт ба назар 

мерасид. 

 

3.2. Ифодаи шумораи ҷамъ дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ 

Дар забони арабї тарзи љамъбандии исмњо ба воситаи пасванди 

љамъбандии -от (ات барои љинси занона ) ва -ун ё -ина ( ون   -ي ن     барои љинси 

мардона) сурат мегирад, ки ин намуди љамъбандиро дар забони арабї 

љамъи солим меноманд. Мисол:   ي ارات  мошинањо (љамъи занонаи - س 

солим),    ن علمو  م  - муаллимон (љамъи мардонаи солим). 
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Дар забони тољикї аломати грамматикии шумораи љамъи исм 

пасвандҳои љамъбандии -њо, -он (-гон,-ён, -вон) мебошад, мисол: хонањо, 

китобњо, оњувон, бачагон ва ѓ. 

Дар забони арабӣ шумораи ҷамъро ба се гурӯҳи калон ҷудо 

мекунанд: 

1. Ҷамъи музаккар (мардона)–и солим. 

2. Ҷамъи муаннас (занона)–и солим. 

3. Ҷамъи шикаста. 

Ҷамъбандӣ дар забони арабӣ асосан бо ду тарз сохта мешавад: 

1) бо роҳи пайваст намудани пасвандҳои ҷамъсоз; 

2) бо роҳи ҷамъи шикаста (тағйирёбии флексияи дохилӣ); 

Чӣ хеле ки маълум аст, дар забони арабӣ категорияи грамматикии 

ҷинсият ба назар мерасад ва ба кадом ҷинс тааллуқ доштани исм бо 

пасвандҳо муайян мегардад. Аз ҳамин лиҳоз, шумораи исмро ба ҷамъи 

мардонаи солим ва ҷамъи занонаи солим ҷудо мекунанд. 

Ин тарзи љамъбандї, яъне бо воситаи пасвандҳо, дар њар дуи 

забони қиёсшаванда мушоҳида карда мешавад:   ََّجن ونة ‘ و   العاب رون يار  ات َّ الم  ه   الس  و   ه ذ 

ة     ام  كاك ين   ‘ و   آل شفة تفتر عن اْبت س  ال سون   ‘ و   البيوت و   الد   Ин мошинњое, ки - [70 ,213] ‘ و   الج 

девонавор роњ мераванд ва роњгузарону нишастагон ва хонањову дўконњо 

(ба назар метобанд), ки ҳеҷ лабе табассум намекунад; Бо умеди ин дуоро 

шунида «шифо ёфтан» беморон ва нимбеморон аз дењоти атроф њар 

пагоњ ба ин љо гирд меомаданд [195, ҷ.1, 9].  

Дар ин љумлаҳо исмҳо бо воситаи пасвандҳои - ًون   (-уна)َ ً-ات  (-от)َ 

дар забони арабӣ ва бо пасвандҳои –он, –ҳо дар забони тоҷикӣ шакли 

љамъ гирифтаанд.  

1) Ҷамъи музаккар (мардона) –и солим. Пасванди –ун ( ون  - ) дар 

забони арабӣ ва пасванди –он дар забони тоҷикӣ ва дар ҳар ду забон 

бештар бо исмҳои ҷондор меоянд, ба монанди: муаллимон, одамон, 

кӯдакон, писарон ва ғ.: [213, 132] كثيرونََّ   باعجاب امامي عندك   اتحّدثو - Одамон дар 

бораи ту дар назди ман бо тааҷҷуб сӯҳбат карданд; Виҷдонам вазифаи 
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тарбияи ин кӯдаконро аз ҳамаи орзуҳои ман болотар карда, ба гардани 

ман бор карда буд [195, ҷ.1, 161]; Одамони ҳокимон машъалҳоро 

даргиронда атрофи он работро чароғон карданд [195, ҷ.1, 156]. 

Пасванди –ин ( ينََّ- ) –и забони арабӣ ҳолати мансубӣ ва маҷруриро 

мефаҳмонад: َّينََّالمنشد انشاد في يعجبك كان ماذا  - Ба шумо аз суруди сарояндаҳо 

чӣ маъқул аст? [213, 33].  

Дар забони арабӣ ҷамъи мардонаи солим, ки бо пасванди –ун ( ونََّ- ) 

ва –ин ( ينََّ- ) сохта мешаванд, бо чунин исмҳо низ ифода меёбанд: 

а)   номҳои хоси мардона, мисол:   أحمد  (Аҳмад) -   ْيد    , أحمدون ز   (Зайд)  - 

ْيدون    Агар исмҳои хоси мардона то-и таънис .[ҷ.2, 17; 176, ҷ.2, 24 ,179] ز 

(занона) дошта бошанд, чунин ҷамъбандӣ намешаванд, ба монанди    حمزة 

– Ҳамза,   معاوية  - Муовия; 

б) исмҳои фоиле, ки ифодакунандаи шахс мебошад:   عارف (донанда) 

نتظر   ;عارفون   – ون   – (мунтазир) م  ر  ْنت ظ   ;م 

в) исмҳое, ки бар вазни   ال  меоянду ба ҷинси мардона далолат ف عَّ

мекунанд:   خيّاط (дӯзанда) –   يّاطون ار   ;(дӯзандаҳо) خ  ارون  ج – (қассоб)  جزَّ   زَّ

(қассобҳо); 

г) исмҳои нисбие, ки бо – ّي  (йо-и ташдид) ба охир мерасанд:   مصري 

(мисрӣ) – ريّون  مص  (мисриён);  ّعبّاسي (аббосӣ) –  ;(аббосиён)  عبّاسيّون  

ғ) сифати дараҷаи олие, ки бар вазни   ل  – (лоиқтарин) أفضل   :меояд أْفع 

 .[35, 274] (калонтаринҳо) أكبرون   – (калонтарин) أكبر   ;(лоиқтаринҳо) أفضل ون  

Дар забони арабӣ исмҳое ҳастанд, ки ҳини бо пасванди – ун, -ин ( -

، ين  - ون  ) ҷамъ шудан, охири ҳарфи ин калимаҳо тағйир меёбанд:  

- агар исмҳои мақсур (алифи кӯтоҳкардашуда) ҷамъ шаванд, ҳарфи 

алиф (ى  ٌ ) аз охири ин гуна исмҳо ҳазф мешавад ва пеш аз пасванди 

ҷамбандии -вов ( واو- ) фатҳа (_َََّ _) гузошта мешавад: أ عل ى – ،                                                                                                  ؛أ عل ْين   أ عل ْون 

، – مصطفى ؛ مصطف ْون  م صطف ْين            
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- агар исмҳои манқус (йо-и иллатдор) ҷамъ шаванд, ҳарфи йо   (ى)  аз 

охири ин гуна исмҳо ҳазф шуда, пеш аз пасванди ҷамбандии -вов ( واو- ) 

замма (_َّ َ _) гузошта мешавад: ، – الباق ى  ؛ الباق ون  ، – المحامى  الباق ين  ين  ا المحام ون    لمحام 

- агар исмҳои мамдуд (алифи дарозкардашуда) ҷамъ шаванд, ҳарфи 

охири он ду баробар дароз мешавад, яъне пасванди –ун ва ҳарфи 

решагии он паи ҳам меоянд: ون    ё   رفاءو   ;[ҷ.2, 25 ,176]  رفاءون   – رفَّاء

Шумораи ҷамъ дар забони қадими форсу тоҷик монанди забони 

адабии ҳозира нишондиҳандаҳои муайяни морфологӣ дорад. 

Нишондиҳандаҳои аломати ҷамъ дар забони қадим мувофиқи 

овози охири калима аз ҳамдигар фарқ мекарданд. Масалан, дар забони 

қадим калимаҳое, ки асоси онҳо бо а-и кӯтоҳ ба охир расанд, аломати 

ҷамъи онҳо бо «-ā»-и дароз ва –aha сурат мегирифт: baqā – baqāha; 

martiya – martiyā [128, 33; 191, 14] Дар забони паҳлавӣ бошад ду нишона 

барои ҷамъ вуҷуд дошт: –ān, –nām ва –ihā [191, 15]. Забони қадим: marδ – 

marδān, martiya – martiyanām; забони миёна: mart – martān, dar – darihā 

[128, 35]. 

Чунин усули ҷамъбандӣ дар асрҳои миёна мушоҳида шуда, бо 

исмҳои ҷондор бо пасванди-он: мардумон, халқон, шоҳон, бутгарон ва 

баъзе исмҳои беҷон низ бо пасванди –он (-гон) ҷамъ баста шудаанд: 

бӯстонон, гулбунон, ғамон, андешагон [147, 42; 73, 129], мисол: Ин ҷаҳон 

ба Одам дод ва ба фарзандонаш... [195, ҷ.1, 17]. 

Пасванди –он ҳангоми ҷамъбандӣ хусусиятҳои хоси худро дорад, ки 

вобаста ба шакли калима пасвандҳои -гон, -ён, -вон қабул мекунад: 

-агар исм бо садоноки –а ба охир расад, пасванди -гон истифода 

мешавад. Муаллифони китоби “Забони ҳозираи тоҷик” қайд мекунанд, 

ки бо ёрии пасванди –гон исмҳои шахсу ҷондор, баъзе ҷирмҳои осмонӣ 

ва калимаҳои исмгардидаи далолаткунандаи шахс, ки бо садоноки “а” 

тамом шудаанд, ҷамъ баста мешаванд [148, 28]. Ин тарзи ҷамъбандӣ 

таърихи худро дорад, ки пасванди –а аз пасванди тоҷикии қадим –ака ба 

вуҷуд омада, он дар тоҷикии миёна ба –аγ ва дар тоҷикии нав ба –а 
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табдил ёфтааст. Тахмин меравад, ки дар пасванди –гон истеъмол шудани 

ҳарфи г дубора барқарор шудани ҳамон ҳамсадои γ-и пасванди –аγ аст, 

ки дар забони ҳозира танҳо шакли –а боқӣ мондааст [128, 47-48]: ... 

фариштагонро неру диҳад то ӯро аз (он) об баркашанд ва боз гардун 

барниҳанд ва (ҷаҳон) равшан шавад... [195, ҷ.1, 57]. Ман дар дили худ фикр 

кардам: “Агар қассоб дер ояд, ош дер мемонад, ки сабаби ранҷиши 

хӯрандагон мешавад...” [195, ҷ.2, 268]; Ман дар охирҳои қисми дуюми 

“Ёддоштҳо”–и худ аз ин номбаршудагон мулло Назруллои Лутфӣ, мулло 

Раҳмати сартарош ва мулло Бурҳони Муштоқиро ба хонандагони худ 

шиносонда будам... [196, ҷ.3, 7]; 

Баъзе исмҳо бо ҳамсадо тамом шуда бошанд ҳам, бо пасванди –гон 

ҷамъ баста шудаанд, ки ин ҳолат дар асри X мушоҳида шудааст: габргон, 

бозоргон, дадгон [147,  43].  

- агар исм бо садоноки –о ё –ӣ тамом шавад, он бо пасванди –ён 

ҷамъ баста мешавад: гӯянд, ки ин халқро аз одамиён ва париён аз баҳри он 

офаридем, то маро парастанд [195, ҷ.1, 19];   Дар хона пухтупаз ва хӯрокаш 

ҳам аз дигар аъзоёни оила ҷудо буд [195, ҷ.2, 246]; То баромада рафтани 

сипоҳиён аз майдон, таомфурӯшон он майдонро то пеши тахтапул бо 

лаганд, кӯра ва дегу табақи худ пур карданд [195, ҷ.2, 277]. 

Аммо дар оғози марҳилаи нави тараққиёти забони тоҷикӣ 

калимаҳое, ки бо о анҷом ёфтаанд, асосан бо шакли –он (на бо –ён) 

истеъмол мешудаанд [128, 45]: Соле чанд бар ин бар омад ва ин расми ҳаҷ 

бар ин калисо бар ҳама тарсоон воҷиб шуд [203, ҷ,2, 1015]. 

- агар дар охири исм садоноки –у бошад, шакли ҷамъ бо пасванди  

– вон сурат мегирад: Абрувони сермӯи пайваста бо ҳам ва мижгонҳои 

дарози сархам дошт, дастонаш то оринҷ ва пойҳояш то зону, ки 

бештарин вақт намуда меистоданд, пур аз мӯйҳои ҷингила буданд [195, 

ҷ.2, 198] 

Пасванди –ҳо хусусияти умумӣ дорад ва барои ҳамаи исмҳо 

истифода бурда мешавад: Дар ҳамаи ин дарсҳо тахминан се сол вақт 
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сарф мешуд [195, ҷ.2, 180]; Аммо бештарин талабаҳои қашшоқи саҳроӣ 

дар аввали таҳсил ба мадрасаҳо оянд ҳам, баъди “дарёфтани савоби сар 

шудани дарс” маҷбур буданд, ки ба саҳро баргарданд [195, ҷ.2, 182]; 

Пагоҳи дигар Фирдавсӣ варақҳоро дӯлапеч карда бо худи Алӣ Дайлам ба 

дорулҳукумаи Тус ба номи ҳоким фиристод [204, 31]. 

Ба забони адабӣ аз забони гуфтугӯӣ пасванди ҷамъбандии –ино 

дохил шудааст, ки аз ҷиҳати доираи истифода ва ифодаи маънои 

грамматикӣ мавқеи махсус дорад. Ин пасванди бо исмҳои хос ва исмҳои 

ҷинси ифодакунандаи хешутаборӣ меояд [32, 104], ба монанди Рустамино, 

Сӯҳробино, холамино, аммамино ва ғ. 

Мувофиқи шаклҳои морфологӣ ва мазмуни синтаксисии мисолҳои 

зикршуда, забоншинос О.Ҷ.Ҷалолов ин гуна калимаҳоро таҳлил намуда, 

ба чунин хулоса меояд, ки ин калимаҳо дар баробари маънии ҷамъро 

ифода намудан, ба шахси сеюм мансуб будани мазмунро мефаҳмонад. 

Инчунин дар ин гуна шакли ҷамъ ба кадом касе ecуносибат доштан ва 

ишорат шудани он мушоҳида мешавад [151, 35]. Дар грамматикаи забони 

арабӣ дар ин хусус ишорае нашудааст, аммо дар бораи пасвандҳои ҷамъ 

қабул намудани исмҳои хос мисолҳо оварда шудааст. Исмҳои хос ба монанди 

أحمدون   -أحمد  -خالدون    , خالد   ريماتم – مريم ,[ҷ.2, 17 ,179] محمد – محمدون    , فاطمات – فاطمة   ,   

[179, ҷ.2, 21] ба воситаи пасвандҳои ҷамъбандии хос ба исмҳои ҷинси 

занона ҷамъ шудаанд.  

2) Ҷамъи муаннас (занона)–и солим. Тавре зикр намудем, ҷамъи 

занонаи солим дар забони арабӣ ба воситаи пасванди –от сохта мешавад. 

Дар забони арабӣ исмҳое, ки аломати занонаи то-и таънис (َّة)َّ доранд бо 

иваз кардани он ба –от ( ات- ) шакли ҷамъ мегиранд:  مهندسة -مهندسات ,   - مكتبات  .

   مكتبة

Инчунин баъзе исмҳо ин аломатро надоранд, аммо пасванди 

ҷамъбандии занонаи –от ( ات- )-ро қабул мекунанд:   ر   ;زْينبات  - زينب ضع  م  - 

 Баръакс, баъзе аз исмҳо аломати ҷинси занонаро доранд, аммо . م رضعات
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шакли ҷамъбандии онҳо тамоман дигар аст, бо мисолҳо муқоиса 

менамоем: امرأة (зан) –   نساء (занон);    شاة  (меш, модабуз) -   ي اه ة    ; ش  أمَّ (халқ) –   م   ;أم 

Дар забони арабӣ пасванди –от хусусият ва вазифаҳои хосе дорад, 

ки чунин исмҳоро ифода мекунад:  

а) исмҳои хоси занона, мисол:   هند (Ҳинд) – مْريم    ,هندات (Марям) – 

 ;مْريمات  

б) исмҳои хоси мардонае, ки бо –ة  (то-и таънис) ба охир мерасанд, 

мисол:   طلحة (Талҳа) –   طرفة ;طلحات (Тарафа) –   طرفات; 

в) исмҳои ҷинсе, ки бо –ة  (то-и таънис) ба итмом мерасанд, мисол: 

 ;ضْربات   – (зарба) ضربة   ;حارات   – (маҳалла) حارة

г) исмҳои фоиле, ки –ة  (то-и таънис) доранд ва маънои ҷинси 

занонаро ифода мекунанд, мисол:    جالسة (нишаста) – معلمة   ;جالسات 

(муаллима) –   لِّمات ع   ;م 

ғ) исмҳое, ки бар вазни  فّعالة омада, ягон касбу кори доимиро 

мефаҳмонанд:   خيّاطة (дӯзанда) –   جيّاطات;  

д) исмҳои нисбие, ки шакли ҷинси занонаро мефаҳмонанд ва бо 

пасванди   يَّة– ба охир мерасанд:    مْصريَّة (мисризан) -     [276-275 ,35] مْصريَّ ات. 

 Дар забони арабӣ вобаста ба садоноки охири исмҳо ҷамъи занонаи 

солим пасвандҳои –вот ( وات- ) ё -ёт ( يات- ) қабул мекунад:  

- агар дар исмҳое, ки пеш аз то-и таънис (ة)  садоноки дарози ā 

омада бошад, ҳангоми ҳамроҳ намудани пасванди ҷамъбандии –от ( ات- ) 

ҳарфи решагии исмҳо барқарор мегардад: غزاة (ҳуҷум) решааш غزو  –

ز  وات لقاة ,صلوات   – صلو решааш (намоз) صلة ,غ   – لق ي   решааш (партофташуда)  م 

 ;م  لت ق  يات

- агар исмҳо аломати занонаи алифи мақсура ( ى :дошта бошад (ىَـ  ذ كر 

يات   – ّمى ; ذ كر  يات    - (табларза) ح  مَّ  ;[ҷ.2, 23, 26 ,179] ح 

- агар исмҳо бо аломатҳои занонаи алифи мамдуда (  اء  َـ   و اء  َـ)  ба 

охир расида бошад, пас ҳамзаи охири калима ба و (вов) табдил меёбад: 

(осмон) سماء    :аммо дар баъзе ҳолат ҳамза устувор боқӣ мемонад ,  - سماوات
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- (биёбон) صْحراء   ارى ё صحراوات  Ин калима дар шакли . ءاتصحرا  низ  ба صح 

маънии ҷамъ истифода бурда мешавад [179, ҷ.2, 25; 35, 274-275].  

Ҷамъи занонаи солими забони арабӣ (–от) ҳамчун морфемаи 

ҷамъбандӣ, бо андаке тағйири вазифа дар забони тоҷикӣ, кам бошад ҳам, 

ба кор меравад: ҳайвонот, хаёлот, наботот, маҳсулот [148, 29], мисол: ... 

деҳқонони дар он ҷо киштукоркунанда тамоман бе ҳайвоноти корӣ буда 

ва фақат бо каланду бел заминҳои маита (мурда) – ро кор карда гашта 

буданд [195, ҷ.1, 79]. Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мо ба 

калимаҳои фаровоне дучор меоем, ки аслан тоҷикӣ мебошанд ва ба 

монанди ҷамъбандии занона бо воситаи пасванди –от (-вот, -ҷот) 

ҷамъбандӣ мешаванд. Масалан, боғ - боғот, деҳ - деҳот, сабза - сабзавот, 

навишта - навиштаҷот; мева – меваҷот, нигориш – нигоришот,фармоиш – 

фармоишот, супориш – супоришот ва ғайра. Мисол: Мехостам бидонам, 

шумо дар нигоришоти банда чӣ чизи хилофи шаръ ва дин мушоҳида 

кардед? – сари сӯҳбатро боз кард шоир [204, 23]; Инҳо гоҳ-гоҳ дар 

фурсатҳои мусоид ба наздатон мераванд, хабар мегиранд, фармоишоти 

шуморо баҷо меоранд... [204, 229]. 

Аммо роҷеъ ба ин масъала муаллифони китоби «Грамматикаи 

забони адабии ҳозираи тоҷик» бар ин назар ҳастанд, ки калимаҳои 

деҳот, сабзавот, боғот ба тағйироти маъноӣ дучор шудаанд [32, 101]. 

Чунончи, калимаи деҳот на танҳо ба маънои деҳа, балки ба маънои исми 

ҷомеъ низ истифода мешавад, мисол: Дар деҳот ҳар вақт дар миёни 

падарам ва имомҳо ҷанҷол мехест, лекин ӯ аз ин ҷанҷолҳо ғолиб шуда 

мебаромад [195, ҷ.1, 123]. Ба ҳамин монанд калимаҳои сабзавот ва 

навиштаҷот низ ба маънои исми ҷомеъ мушоҳида мешаванд, ки аз ин 

сабаб онҳо аз шаклҳои ҷамъи сабзаҳо ва навиштаҳо фарқ мекунанд: агар 

сабзаҳо танҳо навъи алафро фаҳмонад, сабзавот маънии васеътар дошта, 

на танҳо кабудӣ, балки дигар навъи маҳсулоти обчакориро маънидод 

мекунад, мисол: Заминҳои ин деҳа ҳосилхез буда, дар онҳо киштҳои 

гуногун мерасиданд ва аз шолӣ гирифта то сабзавот, ки киштҳои 
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серобиталаб мебошанд, дар ин деҳа кишта мешуданд [195, ҷ.1, 8]. 

Монанди ҳамин шакли боғот на фақат маънии мансуб ба боғ, балки 

маконеро мефаҳмонад, ки боғҳои бисёр дорад: Ҷӯйбори аз Кашафруд 

баровардашуда аз наздики ҳавлии Фирдавсӣ гузашта сӯи шаҳр ҷорӣ 

мешуд, шохобе аз он ҷӯйбор ба боғи ӯ медаромад ва аз он баромада ба 

боғоти ҳамсояҳо мерафт [204, 119].  

Инчунин як гурӯҳи калимаҳое ҳастанд, ки бо қоидаи ҷамъбандии 

арабӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, ки бо пасванди арабии -от 

ҷамъбандӣ шудаанд, ба монанди тадқиқот – َتدقيقات , таҳқиқот  اتتحقيق -  , 

ташкилот  تشكيلت - , таблиғот - غاتيتبل , маълумот талабот , - مْعلومات  , - باتطل

ҳисобот таълимот , - حسابات حريراتت  - таҳрирот ,  - تْعليمات , мақомот -  مقامات  

ва ғайpa: Дар тартиби Бухоро талаба маҷбур буд, ки калима ва 

тақсимоти вайро надида ва надониста ба омӯхтани қисмҳои вай машғул 

шавад [195, ҷ.2, 191]; ...монанди қаторгардаки мӯрчагон, таҳрироти 

чаттии хонданошуданӣ ҳам доштанд [195, ҷ.2, 194]. 

Ҳарчанд ки ин калимаҳо ҷамъанд, аммо бисёр мушоҳида мешавад, 

ки дар навиштаҳои кунунӣ ба онҳо пасванди ҷамъбандии тоҷикии -ҳо 

пайваст намудаанд: таҳқиқотҳо, ташкилотҳо, таблиғотҳо, хароҷотҳо, 

маълумотҳо, талаботҳо, каромотҳо ва ғ., масалан: Ин яке аз каромотҳои 

Хоҷа мебошад, ки дар ҳаққи бисёр шаккокон зоҳир мешавад [195, ҷ.2, 315].   

Мо ақида дорем, ки - мегӯяд академик М.Шукуров - дар аксари ин 

гурӯҳи калимаҳо илова шудани пасванди –ҳо нодуруст аст. Масалан, 

калимаи таҳқиқ исми танҳо ва таҳқиқот ҷамъ аст, барои ҷамъбандӣ 

таҳқиқҳо гуфтан мумкин аст, аммо таҳқиқотҳо гуфтан ҷоиз нест, зеро 

барои ҷамъбандии дубора намудан эҳтиёҷ намемонад [152, 275]. Аммо 

баъзе калимаҳо, ба монанди ташкилот ва маълумот шакли ҷамъбандии 

арабии –от-ро гирифта бошад ҳам, дар забони тоҷикӣ маънои танҳоро 

ифода мекунанд. Масалан, ... дар ин ҷо дар бораи боқимондаи онҳо, ба 

тарзи кӯтоҳ ҳам бошад, маълумот дода гузаштан лозим меояд [195, ҷ.3, 
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7]; Аммо ӯ ба таълимоти падараш гардан намефуровард ва корҳои 

падараш фармударо, ки ба кандакорӣ оид буданд, қасдан вайрон мекард 

[195, ҷ.1 60]. Лекин дар солҳои охир дар матбуоти даврӣ истифодаи чунин 

калимаҳо бисёр ба назар мерасанд, зеро пасванди –от дар забони тоҷикӣ 

хусусияти калимасозӣ пайдо кардааст: таълимот, ташкилот, матбуот, 

таассурот, хароҷот, табаддулот, мақомот, изҳорот, иншоот, музофот 

[148, 29]. Пас ба ин гуна калимаҳо пайваст намудани пасванди –ҳо ҷоиз 

аст: Ин кор бо намуна гирифтан аз қозӣ Сафӣ ба ҳамаи қозиҳои 

музофотҳои Бухоро одами умумӣ шуда рафт [195, ҷ.1, 78].  

Забоншиноси тоҷик Ҳ.Маҷидов дар ин хусус чунин иброз доранд, 

ки “забони арабӣ на фақат калимаҳои фаровонро ба забонамон додааст, 

як андоза ба тавассути онҳо ба системаҳои овозӣ ва грамматикии 

забонамон ҳам таъсири худро гузоштааст... Таъсири ин забон ҷо-ҷо дар 

сатҳи морфологӣ ҳам ба назар мерасад. Бо пасвандҳои “-ан”, “-ат” (“-

ят”), “-от” (-вот, -ҷот) ва амсоли инҳо ба вуҷуд омадани калимаҳои нав аз 

ҳисоби решаҳои тоҷикӣ аз ҷумлаи ҳамин гуна таъсир аст” [82, 130]. 

Пасванди љамъбандии исми забони арабї ََّين- -ин фаќат дар 

миќдори ками калимањои тољикї дучор мешаваду халос: мусофирин, 

њозирин, мазлумин. 

Пасвандҳои љамъбандии забони тољикиро танњо исм ќабул мекунад 

ва дар њолати бо ягон њиссаи дигари нутќ (сифат, ҷонишин, шумора) 

омадани пасвандҳои љамъбандии –њо (-он) ин ҳиссаҳои нутқ ба исм 

табдил меёбанд: бузург - бузургон, ҳамон – ҳамонњо, ин – инҳо, сад - 

садгон ва ѓ.: Инҳо гургзода буданд, гург шуданд, чунки “оқибат гургзода 

гург шавад” гуфтаанд [195, ҷ.1, 13]. 

Ҳамин тавр, шакли ҷамъбандии солими забони арабӣ бо илова 

намудани садонокҳои дароз, яъне пасвандҳои  (-  ي ن) –  ون ва  сохта  ات–

мешаванд ва муодили он дар забони тоҷикӣ пасвандҳои –он, -ҳо (-ён, -

гон, -вон) мебошад, ки дар охири исмҳои танҳо гузошта мешаванд.  
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Доираи истифодаи пасвандҳои ҷамъи занонаи солим нисбат ба 

ҷамъи мардонаи солим дар забони арабӣ фарохтар мебошад. Дар забони 

тоҷикӣ низ истифодаи пасвандҳои –он ва –ҳо нисбат ба муодили онҳо -

ён, -гон, -вон васеътар аст. 

3. Ҷамъи шикастаи забони арабӣ. Дар забони арабї љамъи 

шикастаро хеле васеъ истифода мебаранд, ки бо ёрии флексияи дохилї, 

яъне таѓйирёбии шакли дохилии калима ба амал меояд. Ин таѓйирёбї 

асосан бо садонокњо рух медињад, онњо ё кам мешаванд ё изофа, ё 

садонок бо њамсадо љойи худро таѓйир медињад ва ё як садонокро дигар 

садонок метавонад иваз намояд:   ق طريق   - ط ر     - роњњо;   ت ب ْيت   – ب يو   -  хонањо; - 

ت ب   قاء   -  ;китобњо   ك تاب   -  ك  يق   - أصد  د  ص   дўстон; 

Ҷамъи шикаста бо зиёда аз 40 вазн сохта мешавад. Як исм 

метавонад бо ду ё якчанд вазнҳои шикаста шакли ҷамъ гирад ва баъзан 

ҷамъи солимро низ гирифта тавонад:   ب ْحر –(баҳр) - баҳр - исми танҳо;   ر  أبح 

(абҳур),   ب حار (биҳор), أبحار (абҳор) ва ور  ب    .исми ҷамъ - (буҳур)  ح 

Дар забони тоҷикӣ низ ин ҳодиса ба назар мерасад, ки якчанд 

намуди ҷамъбандӣ истифода бурда мешаванд: хабар – ахбор – хабарҳо; 

шеър – ашъор – шеърҳо; узв – аъзо –узвҳо; зан – занон - занҳо.  

Дар осори хаттии асри X ҷамъҳои арабӣ хеле каманд ва калимаҳои 

арабӣ дар шакли ҷамъбандии арабӣ истеъмол шудаанд: баҳоим (ҷамъи 

баҳима – ҳайвон, чорпо), мулук (ҷамъи малик - подшоҳ), тасовир (ҷамъи 

тасвир). Дар осори хаттии он давра баъзан калимаҳои ҷамъи арабӣ боз 

бо суффикси тоҷикӣ ҷамъ баста шудаанд: мулукон, ахборҳо, аҷоибҳо, 

олотҳо, ниамҳо [147, 43]: ... ва ин ҳама ки гуфтем аз аҷоибҳо ва аз ахбори 

(он) замон аст... [203, 824]. 

Барои ин ё он ҷамъи шикаста қоидаи аниқ вуҷуд надорад ва аз 

ҳамин сабаб дар луғатҳо дар қатори шумораи танҳои исмҳо шумораи 

ҷамъи шикастаи онҳо низ оварда мешавад. Забоншиносони араб сохти 

калимаро аз рӯи вазни   فعل (фа'ала) – кардан ифода мекунанд, ки дар асоси 

он дигар калимаҳо бо вазнҳои гуногун сохта мешаванд. Ин вазнҳо ба се 
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гурӯҳ ҷудо карда мешавад: 1) вазнҳои сеҳарфа (сереша): ف عال ,ف علء ,أفعال, 

ل ة    , ف ّعال ف ع  لة ,ف عالة   , فعول  ,أْفع  األكوابََّ تمأل راحت ;  – Вай косаро пур аз об кард [214, 

قلب ك   تعرف   انْ  قبل   البوليس رجال قلوب تعرف قد الرحمة إن  ;[121   - Шояд раҳмдилӣ дили 

кормандони полисро пеш аз он ки дили шуморо бидонад, дарк кунад 

[214, 121]. 

2) вазнҳои чорҳарфа (чорреша): ل ,فعالل ,فعائل ,فواعل فاع   ,أفاعل , مفاعيل ,م 

األناشيدَّوَّاألنعامَّاعجبتك   كذلكَّ  ; فعاليلة ,فعاليل  – Ҳамин тавр ба ту оҳангҳо ва сурудҳо 

писанд омад [213, 129]; حذر في البيت يغادر كان دقائق   في و  – Дар муддати зиёд бо 

эҳтиёт аз хона берун мешуд [213, 132]. 

3) вазнҳои панҷҳарфа (панҷреша): ل     ; عناكب   – عنكبوت ف ْرج  فارج  س - س   

Дар баъзе маврид калимањои арабї дар шакли љамъи шикаста ба 

забони тољикї ворид шуда бошанд њам, онњоро дар шакли танњо 

истифода мебаранд ва ба он пасванди љамъбандии –њо ва -он (-ён) ё ин ки 

худи шакли љамъбандии арабӣ –от-ро њамроњ мекунанд ахборҳо, ахборо 

(ахбор – ҷамъи хабар); аъзоҳо, аъзоён (аъзо - ҷамъи узв); шароитҳо 

(шароит – ҷамъи шарита); ақоидҳо (ақоид – ҷамъи ақида) асбобҳо (асбоб – 

ҷамъи 1)сабаб, 2)предмет ); аҷдодҳо (аҷдод - ҷамъи ҷад - бобоён) ва ѓайра 

[148, 29]: ... масалан, ҷамоаи ақоидхонҳо дар соати 8 ба дарс 

даромадашон лозим бошад, ҷамоаи дуюм маҷбур буд, ки дар соати 7-у 

ним ба пеши дарсхона ҳозир шавад... [204, 129]; Албатта, ман дар он вақт 

на харитаро медонистам, на кураро ва ба чӣ хизмат кардани ин 

асбобҳоро [195, ҷ.2, 238];  

Дар забони арабї ин гуна љамъбандиро љамъулљамъ меноманд [179, 

67], ки ќоидањои махсуси грамматикии худро дорад. Аз баъзе шумораҳои 

ҷамъи шикаста бо пасвандҳои ҷамъбандӣ шумораи ҷамъ сохта мешавад. 

Дар хусуси ҷамъулҷамъ чунин вежагиҳоро бояд ба назар гирифт: 1) дар 

аксари маврид дар ҳар ду шакли ҷамъбандӣ исм маънои асосии худро гум 

намекунад:   ظفر (нохун) –   أظافير  → أظفار (нохунҳо);  طريق (роҳ) – ق    ط ر  قات→  طر 

(роҳҳо); 2) дар баъзе калимаҳо исм дар ду шакли ҷамъбандӣ метавонад 
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маъноҳои гуногунро дошта бошад: لع    ض   (кабурға) –   أضلع  (кабурғаҳо) →  

ل    ;(шарик) أضالع   رج  (мард) –   رجال (мардон) →   رجالت (одамони барҷаста); 3) 

ҳаминро бояд ба назар гирифт, ҷамъи шикаста аз рӯи баромади худ 

исмҳои ҷомеъ мебошанд ва ё ин ки навъҳои гуногуни предметҳоро ифода 

мекунанд. Ин гуна ҷамъҳо метавонад ягонагиро ифода кунад, пас ин 

ҳолат сабаб шуда метавонад, ки аз ин шакли ҷамъбандӣ боз як шакли 

дигари ҷамъ ба вуҷуд ояд:   شراب – (шароб) –  (як навъи нӯшокӣ)  أشربة  

→ - (шањр)  بلد ;навъҳои гуногуни нӯшокӣ -  أْشربات  - بلدان → (кишвар)  بلد

кишварњо; دار - хона, маскан – ديار кишвар → ديارات – кишварњо ва ѓайра (35, 

285). 

Ҳамин ҳолатро дар забони тоҷикӣ низ мушоҳида намудан мумкин аст, 

ки он ҳам бо таъсири омилҳои беруна аст. Баъзе калимаҳои забони арабӣ, 

ки дар шакли ҷамъи шикаста дар забони тоҷикӣ истеъмол мешаванд, 

маънои ҷамъ буданро аз даст дода, маънои дигар пайдо кардаанд: айём 

(ҷамъи явм - рӯз) - замони муайян, рӯзгор; арбоб (ҷамъи раб – соҳиб, 

арбоби (оқсақоли) деҳа, аҳвол ( ҷамъи ҳол) [148, 28-29], мисол: Рӯзе ман 

барои дидани рафти кори ҳашар ба сари кор рафтам, чор ҳоким бо одамони 

худ ва арбобу аминони туман қариб дусад кас шуда дар ёбони васее чодир 

зада нишастаанд [195, ҷ.1, 69];.  

Вазнҳои маъмултарини ҷамъи шикастаи забони арабӣ, ки дар 

забони тоҷикӣ бештар истифода мебаранд, аз қабили инҳоанд:  

Афъол َّ-َّأفعال   – ашхос, айём, атфол, амроз, асбоб, атроф, авлод, аҷдод, 

аҳвол, асрор, афрод, амвол, амлок ва монанди инҳо: Бештарини тоҷикон 

заминҳои амлок, яъне заминҳои подшоҳиро киштукор мекарданд ва 

бештарини урганҷиён майдабаққолӣ доштанд [195, ҷ.1, 9]; Пирак ба 

муносибати ҳаммадрасагӣ аз аҳволи вай хабардор шуда, дар ҳаваси 

омӯхтани забони русӣ афтода...[195, ҷ.2, 225]; Банда ҷаноби олиро огоҳӣ 

дода будам, ки дар шаҳр ва атрофу акноф қарматиёну исмоилиён дар хуфя 

анҷуманҳо сохта, таълимоти саросар куфру бидъаташонро шоеъ мекунанд 

[204, 119].  
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Фуъало – ف عالء - фуқаро, умаро, вузаро, шуаро, уламо, фузало ва ғ.: -

Бояд, тоифае аз уламо ва фузало бошанд, - гуфт шоир, - вале маълум нест 

киҳоянд: эшон номҳошонро пинҳон медоранд [204, 67]. 

Калимаҳои арабӣ бар ин вазнҳо нисбат ба дигар вазнҳо дар забони 

тоҷикӣ бисёртар истеъмол мегарданд. Ҳатто баъзеи онҳо дар забони 

тоҷикӣ ҳамчун калимаи танҳо кор фармуда шуда, ба он боз пасвандҳои 

ҷамъбандиро пайваст мекунанд, то ки исми ҷамъ созанд.  

Фуъул – فعول – қулуб, ҳуқуқ, мулук, ҷунуд: Бо шуаро мушоара кардӣ, 

як номро аз таърихи мулук қофия сохтиву ғолиб шудӣ? Байт чӣ буд? – 

гӯянда ба Ақилӣ нигарист [204, 187];  Фуъул ف ع ل-َّ  - кутуб –Дар замони пеш 

баъзе мадрасаҳо кутубхонаи махсус ҳам доштааст, ки бониҳо китобҳои 

даркориро дар он ҷо гузошта ба кутубхонадор ҳам аз вақфи мадраса саҳме 

таъин кардаанд [195, ҷ.2, 67]; Дар кутуби аҳли ҳадис ва уламои қубор ба ин 

нукта ишорат ҳаст [204, 39]. Фавоъил – فواعل - навоҳӣ, қавоид равобит, 

ҳаводис, хавотир, хавос(с): Чунки ман аз ҳамаи он корҳо чизеро 

намефаҳмидам ва ҳамаи ҳавасам ва хавосам ба нақоранавозии худ банд буд, 

ки вай сабаби ифтихори ман шуда буд, боз бояд бо ин кор акаҳои худро ҳам 

дар ҳайрат меандохтам. [195, ҷ.1, 18]; ... миёни воқеаҳо равобити 

ботиниашонро дарёбам ва барқарор созам, маъно ва мафҳуми онҳоро 

биҷӯям [204, 58]. Фаъоил – فعائل - ҳавоиҷ, васоит, расоил, ҷазоир, савоим ва 

ғ.: Аз хироҷу закот чӣ монд? – Закоти савоим, хироҷи боғҳо [204, 27]. 

Мафоъил –ل  ,мамолик,  манотиқ, масоил, маориф, матолиб, мароҳил َمفاع 

манозил, манобеъ ва ғ.: Дар ҳуҷраҳои хӯҷаинҳои ман бошад, ғайр аз 

китобҳои дарсӣ, баъзе китобҳои маноқиби шайхҳо дигар чизе дида намешуд 

[195, ҷ.2, 67]; Аз Нишопур то Тус пиёдатайи мароҳилу манозил кардам то 

қасидаро ба ҳоким гузаронам... [204, 67]; Фаъолил فعالل-َّ  - ҷавоҳир, кавокиб; 

Фиъол – فِعال – ҷибол, диёр, киром, сиём; Фуъол – ف ع ال  - ҳукком, куффор; 

Мафоъил -  ;вулот, қузот – ف َعلَةََّ – макотиб, мавозин; Фуъала(т) -  مفاعيل 

Фаъола(т) (Фиъола) – ،ف عالة ََّّفَعالة  – саҳоба; Афъила(т) – لة  ,аслиҳа – أْفع 
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атъима; Афоъил – أفاعل – акобир; Фаъолил – فعاليل – салотин; Фаъолила(т) 

 .малоика – فعاليلة –

Ҳамин тавр, дар забони тоҷикӣ калимаҳои зиёде, ки дар шакли 

ҷамъи шикаста омаданд, ба мушоҳида мерасанд ва мавриди истифода 

қарор доранд. 

 

3.3.Умумият ва фарқи категорияи шумораи исм дар забонҳои 

арабӣ ва тоҷикӣ 

Дар забони арабї ба ѓайр аз феъл ва њарф (пешоянду пасоянд,  

пайвандак, њиссача ва нидо) боќимондаи вожањо ба гурўњи исм дохил 

мешаванд ва онњо дар се шакл: танњо, дугона ва љамъ ифода меёбанд: 

а) сифат, ки вазифаи муайянкунандаро иљро мекунад, дар забони 

арабї бо муайяншаванда њамеша дар шакли танњову дутої ва љамъ 

мутобиќат мекунад, аммо дар забони тољикї ин гуна мувофиќат ба назар 

намерасад: 

ة     ر  ج  ة   ش  ب ير  ك  - дарахти баланд 

تان     ر  ت ان   ش ج  بي ر  ك  - ду дарахти баланд  

ار     ة   أشج  بي ر  ك  - дарахтони баланд  

جت   ط ال ب   ه د  م   – донишљўи боѓайрат  

ان   ط ال ب ان   جت ه د  م   – ду донишљўи боѓайрат 

جت ه د ون   طلب   م   – донишљўёни боѓайрат 

Мисол: Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба њаминњо тўй карда 

дињам, хешовандон ва ошноњои соктарегиам бошанд, ба њамин љо меоянд 

ва омаданд [195, ҷ.1, 28]; Сабза ва себаргањои лаби љўй ва дигар алафњои 

худрў ба назари кас ҳим-ҳим тофта, чашми одамро мебаранд [195, ҷ.1, 

28]. 

Чї тавре ки дар иборањо ва љумлањои боло мушоњида намудем, 

сифат дар забони тољикї бо исм аз љињати шумора мувофиќат 

намекунад.  
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Дар забонҳои тољикї ва арабї ибора агар аз исму исм, яъне њам 

муайяншаванда ва њам муайянкунанда исм бошанд, он гоњ дар забони 

тољикї муайяншаванда дар ду шакл (танњову љамъ) ва дар забони арабї 

дар се шакл (танњо, дутої ва љамъ) омада метавонад ва муайянкунанда 

дар њолати танњоияш боќї мемонад: 

-дари мактаб –   سة   باب در  الم   

-ду дари мактаб – ة   ب اب ا س  در  الم    

-дарњои мактаб –   اب ة   ابو  س  در  الم   

 Мо аз болои заминњои кишт, ки пур аз барфи яхбаста буд, 

яхмолаккунон рафта, ба болои рўд расидани худро нафањмида мондем 

[195, ҷ.1, 25]. 

Баръакси мисолњои фавќуззикр исмњои муайянкунанда дар шакли 

љамъ меоянд ва исми муайяншаванда маънии исми љамъро медињад: 

- дари хонањо    - الب ي وت   ب اب  

- хонаи дењќонон ي ن   ب ْيـت    - الف لح    

Дар шакли љамъ омадани њам исми муайяншаванда ва њам исми 

муайянкунанда дар забони тољикї ва забони арабї кам ба назар мерасад, 

зеро дар њолати набудани пасвандҳои љамъбандї дар исми 

муайянкунанда онро њамчун исми танњо тасаввур кардан мумкин аст: 

الف لحي ن   ب ي وت     - хонањои дењќонон;  

اب   الب ي وت   أبو   - дарњои хонањо.  

- Зеро онњо ба тўйњои одамњо рафта бисёр њурмат диданд [202, ҷ.1, 

20];  

- Ба бозори мардикор соҳибкорон омада, гурӯҳҳои мардикоронро аз 

назар гузаронида, онҳоеро, ки ба чашмашон коркунтар ва пурзӯртар 

намоянд, савдо карда гирифта мебурданд [196, ҷ.3, 212]. 

[214, 77] ب   فل أنا اما، أبيض قلبك     Дилат соф аст, аммо –  …الَمصانع ََّّأصَحابَََّّأح 

ман соҳибони заводҳоро дӯст намедорам.  

Академик М.Шукуров ва профессор Б.Камолиддинов ибораҳои 

“сардорони сехҳо, директорони заводҳо, биноҳои нави кинотеатрҳо ва 
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тайёр кардани кадрҳои муаллимон” ва монанди инҳоро нодуруст 

ҳисобидаанд ва таъкид кардаанд, ки ин ибораҳо бояд дар шакли 

“сардори сех, директори завод [152, 268], биноҳои кинотеатр ва тайёр 

кардани муаллимон” [60, 63] гуфтан, ба матлаб наздиктар аст ва 

ҷамъбандии исм дар чунин ҳолат заруруте надорад.  

Мувофиқати шумораи муайяншавандаву муайянкунанда таърихи 

тӯлонӣ дорад. Профессор А.Ҳасанзода мутобиқатии муайяншаванда бо 

муайянкунандаро дар ҳашт маврид нишон дода, бо овардани далелҳо аз 

осори давраҳои пешазмелод то асрҳои X-XII исбот менамояд, ки он 

замон мувофиқати муайяншаванда ва муайянкунанда дар шумора ба 

назар мерасад [149, 245-251]. Ӯ хулоса мекунад, ки “дар забони 

нашрияҳои ҳозира ба гунаи ҷамъ мавриди корбаст қарор гирифтани 

ҷузъи тобеи ибораҳои изофиро фақат ғалати имрӯза ба қалам додан ба 

ҳақиқат наздик нест, балки он решаҳои амиқи таърихӣ дошта, маншаи 

худро аз давраҳои пешазмелодӣ – давраҳои нахустини инкишофи 

забонҳои эронӣ, ба вижа тоҷикӣ гирифтааст” [149, 251].  

б) исм бо шумора омада, бидуни пасвандҳои љамъбандї мафњуми 

љамъро мефањмонад ва ин гуна њолатро њам дар забони тољикї ва њам 

дар забони арабї мушоњида намудан мумкин аст: 

ْمس ة ت ب    خ  ك   – панљ китоб(-њо); 

ر س الت   ت ْسع     - нўњ мактуб(-њо); 

 ;ду хома(-њо) –ق ل مان   إْثن ان  

Дар забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ шумораҳои миқдорӣ 

нишондиҳандаи миқдори муайянии исмҳо мебошад. Дар забони тоҷикӣ 

исм бо шумораи миқдорӣ ояд, гирифтани пасванди ҷамъбандӣ дар охири 

исмҳо зарурате надорад, зеро маънои исм ҳеҷ тағйир намеёбад: Як 

ҳавлии як дарича васеъ се тарафи ин ҳавлӣ ба чор похса девор иҳота 

ёфта, тарафи ҷанубаш бе девор буда ба боғча – рӯи дарича мепайваст... 

[195, ҷ.1, 13].  
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Агар миқдори исм муайян набошад, шумораҳои миқдорӣ дар 

шакли ҷамъ меоянд, ки бо ин бисёрии предмет таъкид меёбад. Дар ин 

гуна маврид исм дар шакли танҳо истифода мешавад, зеро вазифаи 

номуайянии онро шумора иҷро мекунад (32, 105): Аммо ба он гуна 

кисабурҳое, ки Бедил дусад сол пеш аз ин ба пешонаи онҳо тамғаи 

кисабуриро задааст ва аз ин пеша садҳо ҳазор тилло ёфтаанд, кор надоранд 

[196, ҷ.3, 16]. 

Дар забони арабӣ бо шумораи миқдорӣ омадани исмҳо хусусияти 

хоси худро дорад. Агар исм бо шумораҳои миқдории аз се то даҳ ояд, 

бояд исм ҳатман шакли ҷамъро гирад:  طالب ََّّخمسة َّ الجامعة الي جاء  – Панҷ 

донишҷӯ(-ён) ба донишгоҳ омаданд. Аммо ҳини пайваст шудани 

шумораҳои аз 11 то 99 шумурдашаванда, яъне исм дар шакли танҳо 

меояд: طال با ََّّعشرونَََّّوَّخمسة الجامعة الي جاء  - Бисту панҷ донишҷӯ ба донишгоҳ 

омаданд. Шуморањои 1 ва 2 бояд бо исм аз рўйи шумора ва љинсият 

мутобиќат намоянд. Вақте ки аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ он 

ибораҳоро айнан тарҷума намоем, бояд шумурдашаванда низ шакли 

ҷамъ гирад. Лекин дар вақти тарҷумаи ибора ё ҷумла ба меъёри забони 

тарҷумашаванда бояд аҳамият дод. 

Академик М.Шукуров дар як мақолаи худ таъкид мекунад, ки агар 

мубтадои ҷамъ аз шумораю исм иборат бошад, ё ин ки мубтадо одамро 

ифода кунад ва ё байни шумора ва исм нумератив истода бошад, мумкин 

аст, ки хабар ба шакли танҳо ояд (даҳ сандон буд) [152, 270-271]. Баъзан 

исм баъди нумеративи “нафар” ба шакли ҷамъ меояд: Садҳо нафар 

деҳқонони атрофи шаҳр садҳо ҷувол ва қанор ғӯза оварда борҳошонро 

дар гирдогирди тарозуҳои каппонӣ болои ҳам монда, мунтазири 

баркашонда ба ғӯзаҷаллобон додан ва дар фикри бесаҳву хато 

пулашонро аз дасти одамони он ҷаллобон гирифтан буданд [195, ҷ.2, 

265]. 

Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ пеш аз предмети шаклан ҷамъ, 

шумораи нумеративнок (садҳо нафар бачагон) ва ё шумораи 
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бенумеративӣ (даҳҳо коргарон) омада, ҷамъ гардида, миқдори бисёри 

тахминии предметро ифода мекунанд [151, 73]: Дар Бухорои амирӣ, ки 

даҳҳо мадрасаҳои калон ва садҳо мадрасаҳои хурд дошт, сабаби дар ба 

дар ва бесарпаноҳ гаштани талабаҳои қашшоқ акнун бояд ба хонанда 

маълум шуда бошад [195, ҷ.2, 178]. 

в) љонишинњоро, ки дар забони арабӣ дорои категорияҳои шахсу 

шумораанд, ба гурўњи исм дохил мекунанд ва онҳо шаклњои танњо, 

дугона ва љамъ доранд: ман – أنا, ту –  ҷонишинҳои танҳо; мо ه و   – вай ,  أنت

تمأن – ҷонишинҳои ҷамъ; шумо ду нафар ه مْ  – онњо  , أنتم – шумо , نحن   – , онҳо 

ду нафар – ه ما ҷонишинҳои дугона.  

Дар забони гуфтугӯӣ ҷамъулҷамъ шудани ҷонишинҳо бештар ба 

назар мерасад, аммо дар забони адабии тоҷикӣ низ шакли ҷамъ 

гирифтани ҷонишинҳо ба назар мерасанд. Ҷонишинҳои шахси якуми 

ҷамъ “мо –моён - моҳо - моҳон”, шахси дуюм ҷамъ “шумо – шумоён, 

шумоҳо, шумоҳон”, шахси сеюми ҷамъ “онҳо – вайҳо, инҳо, онон - эшон” 

мебошад [151, 73-79]. Масалан: Дар ин манзил ман ҳам монанди шумоён 

мусофир ва меҳмон мебошам [196, ҷ.3, 204]; Шумоҳо ҳавлии дарунро бо 

таҳхонаҳо ва ошхонаҳо покиза карда рӯбетон, баъд ба миқдоре, ки дар 

як ҳафта расад, ҳезум шикаста монетон, баъд аз он ба шумоҳо ҷавоб! – 

гуфт хӯҷаин ба шогирдон [196, ҷ.3, 221]. 

Дар забони арабӣ як гурӯҳ исмҳо, ки бар вазни   فاعل (исми фоил) 

меоянд, дар ду намуд - ҷамъи солим ва ҷамъи шикаста ҷамъбандӣ 

мегарданд. Яъне як исм метавонад бо якчанд шаклҳои ҷамъбандӣ ҷамъ 

гардад. Масалан,   كاتب  (котиб) –   كاتبون – ҷамъи мардонаи солим;   ت كتّاب   ب ة ،ك   – 

ҷамъи шикаста;   عامل(коргар) – ل   ;ҷамъи мардонаи солим -  عاملون   م  ال   ة ،ع  عمَّ  – 

ҷамъи шикаста;   عاقل(оқил) -   عاقلون  - ҷамъи мардонаи солим;   قلء  ҷамъи – ع 

шикаста [176, 31].  

Доираи истеъмоли пасванди –ҳо нисбат ва ба пасванди –он 

васеътар мебошад. Чӣ тавре ки зикр шуд, пасванди –он бештар барои 

предметҳои ҷондор кор фармуда мешавад, масалан: Аз зулми золимон ба 
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ҳокимон, ҳатто ба худи амир шикоят кардан ҳам ҳеҷ фоида надорад [196, 

ҷ.3, 84]; Аммо дар предметҳои ҷондор истифодаи пасванди –ҳо низ дида 

мешавад. Масалан, зан – занҳо - занон; мард – мардҳо, мардон; писар –

писарҳо – писарон; духтар – духтарҳо – духтарон, мурғ – мурғҳо - 

мурғон; шағол – шағолҳо – шағолон, шер – шерҳо – шерон ва ғайра. 

Масалан: Ҷангали Ғарибмазор шағолхона аст, имсол шағоле, ки ду мурғи 

моро бурд, аз шағолҳои ҳамон ҷо буд [195, ҷ.1, 52]; Қурбони аввалини 

ҳуҷуми шағолон мурғони мо ва мурғони ҳамсоягони дигарамон 

мешуданд... [195, ҷ.1, 53].   

Њамин тариќ, категорияи грамматикии шумора дар забони тољикї 

шаклњои танњову љамъ ва дар забони арабї шаклњои танњо, дугона ва 

љамъро доро мебошанд. Категорияи шумора аз рўйи шаклњои 

грамматикї аз њамдигар фарќ кунанд њам, лекин вазифаи 

грамматикиашон якранг аст, яъне исми танњоро ба воситаи пасвандҳои 

љамъбандї љамъ менамоянд. 

 

3.4. Ҷинсият дар забони арабӣ ва роҳҳои ифодаи он  

дар забони тоҷикӣ. 

Дар рафти муќоисаи категорияи љинсияти исмњои забони арабї ва 

тољикї њам, пеш аз њама, фарќ ба назар расид, зеро дар забони арабї 

категорияи љинсият (мардонаву занона) вуљуд дорад, аммо дар исми 

забони тољикї воситањову тарзи ифодаи љинсият дида шавад њам, дар 

морфология онро њамчун категорияи грамматикии исмҳои тоҷикӣ људо 

намекунанд.  

Бо вуҷуди он ки дар бархе аз китобҳои дар пайравӣ аз грамматикаи 

забонҳои арабӣ ва русӣ навишташуда борҳо сухан аз мавҷудияти 

категорияи ҷинсият дар забони тоҷикӣ рафтааст, ин даъво то андозае 

баҳсталаб аст [32, 93]. Тарафдорони ин ақида барои исботи фикри хеш 

калимаҳои иқтибосии бисёри арабиеро меоранд, ки дар шакли ҷинси 

занонаашон ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд ва, гузашта аз ин, барои 
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ифодаи ин маънии грамматикӣ воситаи махсусро ҳам ба забон рӯйи кор 

овардаанд. Ин нишондиҳандаи шаклии ҷинси занона пасванди –а 

мебошад, ки аслан пасванди ة–и арабист, ки бо истилоҳи “ат-тоу-т-

та'нис”, яъне “то-и занона” дар наҳви забони арабӣ маъруф аст. Дар 

забони тоҷикӣ ин пасванд ба ه- табдил ва дар ниҳояти кор ба ҳарфи 

талаффузнашаванда мубаддал гашта, дар шакли пасванди –а (аз 

садоноки пеш аз ҳарфи ه буда) дар забони мо маъмул шудааст. Чунончи, 

→  كاتب   →  معلِّم   ;аммо дар забони тоҷикӣ: котиб →котиба , كاتبة    ;  معلمة  

тоҷикӣ: муаллим →муаллима. 

Дар забони адабии тоҷикии то охири садаи XX ҳам бархе 

калимаҳои забони русӣ низ бо маънии категориявии худ иқтибос шуда 

буданд: пионерка, санитарка, акушерка, комсомолка ва ғ. [32, 93; 55, 69]. 

Тадқиқи гурӯҳи калони калимаҳои иқтибосии арабие, ки мо ҳам 

ҷамъ овардем, нишон медиҳад, ки ақидаи забоншиносони мо дар 

масъалаи ҳамчун ҳодисаи лексикӣ эътироф намудани вуруди ин вожаҳо 

комилан дуруст буда, бори дигар категорияи ҷинсият надоштани исмҳои 

забони тоҷикиро исбот мекунад. 

Дар забони тољикї исмњое вуљуд доранд, ки танњо аз нуќтаи назари 

биологї ба кадом љинс (мардона ё занона) мансуб будани калимањоро 

нишон медињанд. Дар баробари ин љинсият,ба ақидаи мо ҳам, бо 

пасванди “-а” низ ифода меёбад. Аз ин рӯ, мо агар таъсири забони 

арабиро эътироф кунем, пасванди арабии “-а” ҳамчун воситаи ифодаи 

ҷинсият танҳо дар исмҳои ҷондори аз забони арабӣ иқтибосшуда 

баромад мекунад: шоир – шоира, мураббӣ – мураббия.  

Лозим ба таъкид аст, ки на дар ҳамаи калимаҳои иқтибосии арабӣ 

ин қоида ба эътибор гирифта мешавад. Масалан, дар забони адабии 

муосири тоҷикӣ “табиб” аз вожаҳои серистеъмол маҳсуб меёбад, вале 

гунаи “табиба”–и он кор фармуда намешавад.  
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Забони тољикї ба гурўњи забонњои аналитикї дохил шуда, 

категорияи грамматикии љинс ва падеж надорад [148, 22], њиссаҳои 

номии нутќ шаклњои флективї надоранд, робитаи онњо бо ёрии 

пешванду пасвандњо, бандаки изофї ва алоќаи њамроњї ба амал меояд 

[116, 47]. 

Дар забони арабї категорияи љинсият мавќеи хосро дар бар 

мегирад, зеро ин тарзи категория на танњо дар исмњои љондор, балки дар 

исмњои бељон низ васеъ истифода бурда мешавад. Сабаби мављудияти ин 

категория он аст, ки ин забон дар тўли таърихи дурударози худ 

пасвандњои махсуси ифодакунандаи љинси занонаро соњиб шудааст, ки 

исмњоро ба ду љинс људо мекунад. Бояд гуфт, ки њамаи забонњои дунё 

љинсияти табииро фарќ мекунанд ва барои ифодаи он воситањо њам 

доранд. Пеш аз њама, инсон ва умуман махлуќоти зинда аз нуќтаи назари 

биологї ба љинси зану мард људо карда мешавад. Тарзи ифодаи 

љинсияти табиї дар забонњо гуногун аст. Љинсияти табииро ба воситаи 

супплетивизм (бародар - хоњар, брат - сестра, mother- farther); пасванд 

(шоир - шоира, муаллим - муаллима) ва ё бо калимањои махсуси 

ифодакунандаи љинсият (зан, мард, духтар, писар, нар, мода) ифода 

кардан мумкин аст. 

Њини тадќиќоти илмї як ќатор забоншиносон категорияи 

љинсиятро мавриди омўзиш ќарор дода, забонњоеро, ки категорияи 

љинсият доранд, бо дигар забонњо муќоиса намудаанд. Аз он љумла, 

забоншинос В.Д. Аракин њангоми муќоисаи категорияи љинсияти исми 

забонњои англисї ва русї ќайд мекунад, ки дар забони русї категорияи 

љинсият мавќеи калонро ишѓол мекунад. Њар як исми маънодор, ки аз 

љињати грамматикї тањлил мегардад, ҳатман љинсияти мардона, занона 

ва миёнаро дорад. Гузашта аз ин, дар забони русї сифату феъл ба исм аз 

рўйи љинсият ва њолат (падеж) њам мутобиќат мекунад [8, 113]. 

Категорияи грамматикии љинсият (мардона, занона ва миёна) 

замоне хоси забони англисии бостон буд. Лекин инкишофи минбаъдаи 
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таърихї структураи морфологии забони англисиро ба он оварда расонд, 

ки ин категория воситањои ифодаи морфологии худро аз даст дод ва аз 

байн рафт. Ба љойи он бо мурури замон категорияи дигар пайдо 

мешавад, ки онро В.Н.Ярсева «категорияи фаъол ва пассив» меномад. 

Лекин категорияи љинсият ва категорияи фаъолу пассив мутаносиб бо 

якдигар нестанд. Онњо танњо дар он ваќт мутаносиб мешаванд, ки агар 

сухан дар бораи исми љондор равад [8, 114]. 

Инчунин ќайд карда шудааст, ки категорияи фаъоли исм бо 

љонишинњои шахсии he, she – вай, ў (аз рўйи љинси табиї) ва бо 

љонишинњои нисбии who – кадом ифода карда мешавад. Воситањои 

грамматикии ифодаи категорияи пассив бошад, љонишини шахсии  it  ва 

љонишини нисбии which ба шумор меравад [8, 115]. 

О.Семерени забонњои њиндуаврупоиро муќоиса намуда, чунин 

ибрози аќида дорад, ки исм ва сифат дар забонњои мабдаъ аз њамдигар 

танњо бо он фарќ мекарданд, ки сифат аз рўйи љинсият таѓйир ёфта 

метавонад, вале исм фаќат дар њолатњои истисної шакли худро дигар 

карда метавонаду халос (equus :equa – лот. миёна). Дар мавридњои дигар 

шаклњои њар ду гурўњ монанданд [121, 167].  

Љинсият аломати махсуси исм аст, ки њангоми мувофиќатї тобеи 

исм (сифат ва љонишин) буда, бо воситањои гуногун ифода карда 

мешавад. Љинсият то андозаи муайян бо љинси табиї алоќаманд аст 

(мисол: падар ва писар – љинси мардона; модар ва духтар – љинси 

занона), лекин ин тарзи алоќамандї то ба дараљаи муайян омўхта 

нашуда буд, зеро дар забонҳои мабдаи њиндуаврупої се љинсияти 

грамматикї мављуд буд, ки ќариб дар њамаи забонњои њиндуаврупої 

нигоњ дошта шуд (забонњои њиндии ќадим, келтї, германї, славянї, 

юнонї, форсии бостон). Баъдтар дар бисёр забонњо яке аз ин љинсњо, 

одатан љинси миёна, аз байн мерафт. Исмњое, ки пештар ба љинси миёна 

дохил мешуданд, ба гурўњњои љинси мардона ва занона дохил мешуданд. 

Ин гуна њолат дар забони литовї ва пештар аз он дар забони романї 
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пайдо шуда буд. Дар давраи ќадими гурўњи забонњои хетї, баръакс, 

фаќат љинси умум (барои ифодаи љинсияти мардона ва занона) ва љинси 

миёна вуљуд дошт. Аз байн рафтани яке аз љинсњо (ё љинси занона, ё 

мардона ва ё миёна) ба он оварда расонд, ки категорияи грамматикии 

љинсият аз байн рафт ва љинсияти умумї ба љойи онњо боќї монд, ки 

мисоли он забонњои англисї ё форсї-тољикї ва арманї мебошанд.  

Системаи љинсияти забонњои њиндуаврупої шояд аз системаи 

дугурўња пайдо шуда бошад, яъне дар як ќатор гурўњи забонњои давраи 

бостон, њангоми тасриф байни анљомањои љинсияти мардонаву занона 

фарќ дида намешуд, аммо онњо ба љинси миёна муќобил меистоданд: 

«πατήρ –падар», «μήτηρ – модар» [121, 168]. 

Њодисаи пањншавии категорияи грамматикии љинсиятро дар ќиёси 

гурўњњои начандон калони забонњои эронї дидан мумкин аст. Дар 

давраи бостони тараќќиёти забонҳои эронї ин категория дар забонњои 

авастої ва форсии бостон, дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронї - 

дар забонњои сакої-хутанӣ ва суѓдї, дар давраи нави инкишофи 

забонҳои забони эронї – дар забонњои афѓонї (пушту), курдї,  

авроманї, зазї ва инчунин дар шевањои љанубии тотї ба мављудияти он 

ишора шудааст. Дар забонњои дигар низ, аз љумла, дар забони хоразмї 

(дар давраи миёнаи забонҳои эронї), дар гурўњњои шуѓнонї – рўшонї, 

ормурї, язѓуломї (давраи нави забонњои эронї) ин категория вуљуд 

дорад. Дар дигар забонњои эронии даврањои миёнаву нав бошад, 

љинсияти грамматикї пурра аз байн рафтааст. 

Дар забони авастої ва форсии ќадим чун дар дигар забонњои оилаи 

њиндуаврупої се љинсияти грамматикї ба назар мерасид (мардона, 

занона ва миёна):  

 Забони 
авастої 

 

Забони форси 
ќадим 

Тарљума 

Љинси 
мардона 

Pitar 
 aspa                                                                                    

Pitar 
Asa 

Падар 
Асп (конь) 

Љинси 
занона 

Mātar 
Аspā 

Мātar 
 

Модар 
Асп 
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(лошадь) 
Љинси 

миёна 
Аša 

manāh 
dōiθrxa 

  
manāh 
 
āyadana 
xšaυa 

Њаќиќат 
рўњ 
чашм 
маъбад 
подшоњї 

 

Таќсимоти категорияи љинсият ба се намуд то њол бањсњои зиёдеро 

ба вуљуд овардааст. Он танњо дар асоси маводи забонњои эронї њаллу 

фасли худро ёфта наметавонад, аз ин рў, аз чањорчўбаи тањќиќи ин 

масъала берун мебарояд ва тањќиќи васеътареро талаб мекунад. Дар 

айни замон забонњои эронї, аниќтараш он забонњои эроние, ки ба 

давраи бостон мансубанд, њамаи мушкилоти асосиеро, ки марбут бо 

њалли масъалањои таснифоти исмњои љинсдори забонњои њиндуаврупої 

аст, дар худ таљассум менамоянд [48, ҷ.2, 7-10]. 

Категорияи ҷинсият (мардона, занона ва миёна) дар исмҳои забони 

форсии миёна низ мавҷуд буд. Ҷинсияти грамматикии исмҳо аз рӯи 

тасрифи падежӣ, шаклҳои артикл муайян карда мешуд [100, 420]. 

Дар забони арабї, чун дар дигар забонњои гурўњи сомї, љинси 

занона ва воситањои ифодаи он хеле инкишоф ёфтааст. Барљастатарин 

воситаи ифодаи он суффикси -t аст, ки дар шакли -t ё ин ки -at, баъзан -it 

ё -ut меомад. Дар забони арабї њамин шакли -t танњо дар баъзе калимањо 

нигоњ дошта шудааст, ки он на ба вазифаи аффикс, балки ба овози 

решагї дохил мешавад. Масалан,   بنت- «духтар» аз  أخت   ;«писар» -  ابن

«хоњар» аз   أخ «бародар»; ذات «соњиб» аз ذو ва ѓ. Имрўз ин калимањо агар 

ба гурўњи љинсњои мардона ё занона таќсим карда шаванд, на аз рўйи 

анљомаи ت  (-t), балки аз рўйи мансубияти биологии ин исмњо ба ин ё он 

љинс нисбат дода мешавад. 

Овози -t њамчун пасванди нишондињандаи љинси занона дар њамаи 

забонњои сомї пањн шудааст. Баррасии овозњои садоноки пеш аз ин 

њамсадои меомада (-at, -it, -ut) аз нигоњи таърихї нишон медињад, ки 

онњо дар њама давру замон якранг набудаанд. 
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Њамин тавр, пасванди -t (бесадонок) дар њамаи забонњои сомї, ба 

љуз забони арабї, умумї дониста мешавад, зеро дар забони арабї дар 

баъзе калимањое, ки зикраш рафт, пасванди -t нигоњ дошта шудааст, вале 

он имрўз њамчун овози решагї эътироф мешавад. Аммо дар забонњои 

дигар, масалан дар забони мисрии ќадим, -t ба њайси пасванди љинси 

занона баромад мекунад. Мисол: son - писар, son-t - хоњар; nofer - љавон, 

nofer-t  - љавондухтар [35, 305]. 

Дигар анљомањои љинси занонаи забони арабї дар шумораи ками 

калимањо дида мешаванд ва дар дигар забонњои сомї њам хеле кам ба 

назар мерасанд. 

Анҷомаи - ā,и (  اء - (баъди садоноки дароз таркиши њалќї дорад), бо 

анҷомаи падежї меояд. Нуњҳоти араб онро «алифи дарозкардашуда» 

меноманд ( الممدودة الف   ) [176, 99]. Ин пасванд дар баъзе исмњо ва бо миќдори 

муайян дар сифат бо вазни fa,lā,u (  فْعلء) дида мешавад. 

Бандаки - ā  ( ي)-ро муаллифони араб «алифи кўтоњкардашуда» (  ألف  

 номидаанд [176, 99], зеро дар вазнњои махсус садонок кўтоњ карда (مقصورة  

мешавад ва инчунин онњо дар намуд фарќ мекунанд ва омехта 

намешаванд. 

Дар забони эфиопї ба ин бандак форманти - ē рост меояд, ки дар 

баъзе номњои њайвонот ва растанињо вомехўрад, мисол: aτuē – њайвон, 

nagē –фил, šaruē – танаи дарахт [35, 305]. 

Дар забони гуфтугўии имрўзаи араб анҷомаи падежї аз байн 

рафта, њар дуи он анљомањоро ба ā ё а табдил додаанд. Анљомаи -atun 

низ дар шакли -а истифода мешавад.  

Аз рўи ин маълумот хулоса кардан мумкин аст, ки анљомаи -ā дар 

намуди нишондињандаи љинси занона то замони пайдоиши забони сомї 

вуљуд дошт, он дар ин ё он шакл дар њамаи забонњои сомї вомехўрд. 

Лекин ин анљома фаъолият ва инкишофи пурраи худро аз даст дода, 

фаќат дар баъзеи гурўњњои забони сомї, аз он љумла, дар забони арабї 

чун пасванд барои сохтани шакли љинси занона боќї мондаасту халос ва 
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дар забонњои дигар бошад, он чун анљомаи калимањои људогона хидмат 

мекунад ва ба љинс далолат намекунад.  

Бандаки -ā њамчунин дар гурўњи забонњои њомии оилаи забонҳои 

афроосиёӣ чун нишондињандаи љинси занона боќї мондааст. Аммо дар 

забони хауса пасванди -ā дар якљоягї бо пешванди ma- исми маконро 

мефањмонад: ma- hauRa-ta - љой барои девонањо [35, 307]. 

Дар баробари ин, пасванд ба њайси воситаи ифодаи љинси занона 

низ кор фармуда мешавад ва дар гунањои -а, -wa, -ia, -ya, - nia, -nea ва 

дигар меояд, мисол: yaro - писар, yar-i-n,a - духтар.  

Пасванди -i дар забони арабї дар якљоягї бо аффикси -at исмњои 

абстрактро месозад, мисол: كيف ي ة - намуд, хел;  ةجاهلي - љоњилї. Лекин дар ин 

шакл ба њайси воситаи ифодаи љинсият танњо  -at  баромад мекунад ва 

овози i њамчун воситаи калимасозї хидмат кардааст [35, 307]. 

 

3.5. Таъсири забони арабї ба забони тољикї дар масъалаи  

категорияи љинсият 

Барои ифодаи љинсияти исмњои забони тољикї калимањои махсусе 

корбаст мешаванд, ки дар як ваќт њам ба кадом љинс ва њам ба кадом 

гурўњи исмњо мансуб будани онњо далолат мекунанд, яъне калимањои 

мард, зан, писар, духтар нисбат ба одамон, нар, мода нисбат ба њайвонот 

ва хурўсу мурѓ нисбат ба парандагон истифода мешаванд [32, 93]. 

Ш. Рустамов ишора мекунад, ки солҳои пеш дар пайравии 

грамматикаи забонњои русї ва арабї китобҳои дарсӣ навишта мешуданд 

ва дар хусуси мављудияти категорияи љинсият дар забони тољикї низ 

гуфта шудааст [116, 54]. Ин њолат сабабњои муайяни худро дошт. Чӣ хеле 

ки дар боло зикр карда шуд, сабаби асосии он, пеш аз њама, иќтибос 

шудани калимањое мебошанд, ки дар шакли љинси занонаашон ба забони 

тољикї дохил шудаанд ва нишондињандаи шаклии он пасванди -а 

мебошад. 
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Истифодаи пасванди -а дар исмњои хос низ мушоњида мешавад: 

Салим - Салима, Фариз - Фариза, Собир - Собира, Солењ - Солења, Амин 

- Амина ва ѓ., зеро ин гуна номгузорї дар забони арабї низ њамчун 

исмњои хос истифода мешаванд.  

Ин гурўњи калимањои иќтибосии забони арабї ба калимасозии 

исмњои хоси забони тољикї низ таъсир карда, боиси ба амал омадани 

номњои занона гардидааст. Мисол, Мањина ба воситаи пасванди -а аз 

калимаи аслии тољикии Мањин, Хуршеда аз Хуршед, Парвина аз Парвин 

ва ѓ. сохта шудааст [32, 93]. Ба назари мо, чунин тарзи шаклсозии калима 

хилофи мантиқ аст, зеро, филмасал, аз Хуршед сохтани гунаи занонаи он 

ягон маънӣ надорад. Аммо ин тарзи сохтани шаклҳои занонаи исмҳо дар 

забони муосири мо ҷой дорад ва аз нуқсу ғалатҳои ом ба ҳисоб рафта, 

ҷое аз ноогоҳӣ ва ҷое аз муносибати бепарвоёнаи он ба забон ва 

меъёрҳои он шаҳодат медиҳад. Дар ин мавзӯъ каме поёнтар ҳадс хоҳем 

зад. 

Ба ин гурўњ калимањои иќтибосии русї, ки бо шаклу маънои 

љинсияташон дохил шудаанд, низ таъсир расонида буданд: студент –

студентка, комсомол – комсомолка ва ѓайра. Ин гуна калимањои 

иќтибосии русї баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї маќом ва мавќеи 

истифодаи худро аз даст додаанд ва дар забони гуфтугўї низ аз истеъмол 

баромадаанд. Пас суоле пайдо мешавад, ки чаро пасванди –ка-и забони 

русї, монанди забони арабї ба калимасозии забони тољикї таъсири 

худро нагузоштааст? Ба назар мерасад, ки иллати асосї дар шумораи 

ками ин гуна калимањои иќтибосии русї мебошад, ки таъсири худро 

расонида натавонистанд, зеро ба љуз ду ё се мисол аз ин гуна калимањо 

дар забони тољикї дигар вонамехўранд. Сониян, муддати истеъмоли ин 

калимањо нисбат ба иќтибосњои арабї ба маротиб кам буданд. Њамин 

буд, ки бо гузашти як давраи таърихї аз истеъмол баромаданд.               

А. Зоњидов оид ба ин масъала чунин ибрози аќида намудааст: «Ба забони 

тољикї садњо ва њазорњо воњиди луѓавї дохил гардида бошад њам, ягон 

унсури ёридињандаи грамматикї, луѓавию грамматикї, калимасоз дохил 
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нашудааст. Мо тамоми луѓати забони тољикиро аз њамин лињоз аз назар 

гузаронидем, вале ягон калимаи муштаќро пайдо накардем, ки аз асоси 

тољикиву ванди русї сохта шуда бошад» [55, 70].  

Тадќиќи ин гурўњи калимањои иќтибосї нишон медињад, ки онњо ба 

сохти забони тољикї таъсире накардаанд ва њамчун њодисаи лексикї ба 

њисоб гирифта мешаванд [32, 93].  

Категорияи ҷинсият аз мубҳамтарин шохаи наҳв дониста мешавад 

ва ҳалли масъалаи он якчанд мушкилии хоси худро дорад. Ҳарчанд дар 

ин ҷода забоншиносон мақолаву осори зиёд навишта бошанд ҳам, то ҳол 

паҳлӯҳои гуногуни он роҳи ҳалли комили худро наёфтааст. 

Новобаста ба он ки дар забони тољикї категорияи грамматикии 

љинсият на дар њамаи њиссањои номии нутќ ва њатто на дар њамаи исмњо 

дучор мешавад, метавон онро аз рўйи маъно ва тарзи ифода ба забони 

арабї муќоиса кард. 

1. Љинси мардона: а) номњои шахс, ки дар њар ду забон ќариб якхела 

аст: Муњаммад, Ањмад, Рауф, Њамза ва ѓ. Мисол: ضحك روؤف مرةً  أخرى - 

Рауф бори дигар ханда кард [213, 41].  

б) аз нуќтаи назари биологї: падар, бобо, писар, додар, ки дар 

забони арабї бо калимањои   ولد   ,أخ   ,أب ва ابن  ифода меёбанд: َهاَهوَأبىَيسمعَو 

 Ин ҷо падари ман аст, ки мешунавад ва сарашро аз хурсандӣ -  يهزَرأسهَطربااَ

меҷунбонад [213, 33]. 

2. Љинси занона:а) исмњое, ки номи шахси занонаро доранд ва ин ба 

њар ду забон хос аст: Зайнаб, Фотима, Оиша.  

б) исмњоеро, ки аз нуќтаи назари биологї ба љинси зан тааллуќ 

доранд, дар њар ду забон дидан мумкин аст: модар -   أم, хоњар - ت  أخ , духтар 

، البنت   ل تعرف ك   :.بنت   –  Ором бош, духтар туро намешиносад [213, 15] - علي مهلك 

Љинси занонаро дар забони арабї инчунин аз рўйи аломатњои 

морфологї низ муайян кардан мумкин аст: 

а) то-и марбута ё то-и таънис:   حدي قة - боѓ; مدي نة - шањр;  فية  ;сањифа - ص 

ريدة   ;рўзнома - ج 
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б) алифи мамдуда, яъне дарозшуда: صْحراء - сањро, биёбон; يداءب  - 

дашт; كبرياء - ѓурур;  

в) алифи маќсура, яъне кўтоњшуда: ذكري - хотира; دعوي- даъво;   شرىب  - 

хабари хуш. 

Аз ин се аломати морфологие, ки зикр кардем, танњо то-и марбута 

дар забони тољикї њамчун аломати морфологии љинсият ќабул шудааст 

ва он њам дар шакли мухаффаф, яъне –а омадааст. Дигар намудњои исме, 

ки дар забони арабї онњоро аз рўйи маъно ва ё истифодабариашон дар 

нутќ ва навишт ба љинси занона дохил мекунанд, ягон воситаи 

грамматикие барои ифодаи ин гуна исмњо дар забони тољикї надоранд:  

а) номњои љуѓрофї (номи ќабилањо, дењањо, лаќабњо….):  

Миср, Димашќ, Ќурайш, Шом, Баѓдод. 

б) номњои аъзои дутогии љисми инсон: 

أذن    - гўш,   رجل - пой, -   عْين чашм,    ساق - соќї (-и пой),  - ذراع   ,даст -  يد   

оринљ; 

в) номњои љаннат, дўзах ва оташи дўзах: 

Фирдавс ва Наим - номњои љаннат; 

Љањаннам ва Љањим - номњои дўзах; 

Саќр ва Саъир - номи оташи дўзах. 

г) њодисањо ва офатњои табиї, номи шамол ва љирмњои осмонї: 

;замин - أرض  ;шамол - ريح   ;моњ -قمر   ;офтоб - شمس ;оташ - نار ;чоњ -  بئر  

Аксари калимањои фавќуззикр дар забони тољикї њам истеъмол 

мешаванд, вале дар онњо аломатњои категорияи грамматикии љинси 

занонаро људо намекунанд. Онњо ба гурўњи исмњои бељон дохил 

мешаванд. Аммо дар забони арабї исмњои љондор бояд ягон аломати 

љинси занонаро дошта бошанд, ки онњоро аз љинси мардона фарќ карда 

тавонанд. Мисол дар забони арабї: فّلح (љинси мардона) – فلحة  (љинси 

занона); طبيب (љинси мардона) – طبيبة (љинси занона);   مهندس (љинси 

мардона) - مهندسة (љинси занона) ва ѓайраро аз рўи он ки аломати љинси 
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занона ( -аt, яъне то-и марбута) доранд, аз љинси мардона фарќ 

мекунанд. 

Аммо, дар забони тоҷикӣ гоҳе мањз барои ифодаи љинси занона 

калимаи «зан» ва «духтар»-ро дар охири ин гуна калимањо пайваст 

менависанд, ба монанди дењќонзан, коргарзан, љавондухтар. Шояд 

таъсири забонњои дигар бошад, ки ваќти тарљумаи калимањои он 

забонњо ба забони тољикї аз калимањои махсуси ифодакунандаи љинс 

истифода мебаранд. Дар ин њолат гуфта метавонем, ки ин гуна калимањо 

ба вазифаи морфемањои ифодакунандаи љинсият мувофиќат мекунад: 

 .Коргарзан ба сўйи коргоњаш рафт - ذهبت العاملة الى عملها  

Баъзе исмњои забони арабиро низ дучор мешавем, ки дар анљомаи 

худ морфемаи ифодакунандаи категорияи грамматикии љинси занона (-

at)-ро доранд. Бо вуљуди ин, онњо ба гурўњи исмњои мардона дохил 

мешаванд. Ба љинси мардона тааллуќ доштани чунин исмҳоро маънии 

биологии онҳо далолат мекунад. Аксари онњо ифодакунандаи номњои 

шахс мебошанд:  خليفة - халифа; راوية - ровї; ‘عنترة - Антара; يسرةم  - Майсара; 

 .Муовия ва монанди инњо – معاوية ;Нобиѓа - نابغة

Дар забони арабї баъзе исмњо бе ягон нишондињандаи љинсият њам 

ба љинси мардона ва њам љинси занона тааллуќ доранд ва ин гуна 

исмњоро ба љинси умумӣ дохил мекунанд:  

 قوم ;бол - جناح ;сулњ - سلم ;гардан - عنق̒ ;дарахти хурмо - نخل ;занбўр– نحل

- ќавм; روح - руњ (љон);  سّكين – корд; طريق – роњ. 

Њамин тавр, дар забони тољикї љинсиятро њамчун категория људо 

намекунанд, њарчанд ки дар забони тољикї исмњои љондор аз рўйи номи 

шахс ё ба кадом љинс (занона ё мардона) тааллуќ доштанашон муайян 

карда мешаванд. Ин муайянкунии љинсият бо воситаи калимањои зан, 

духтар, мард, писар, калимањои иќтибосшудаи забони арабї бо пасванди 

–а, ки номи занњо ё онњоро мувофиќи касбашон ифода мекунанд ва 

инчунин калимањои аслии тољикие, ки номњои одам, њайвонот ва 

парандагонро мефањмонад, ифода мегардад. Мисол: љавондухтар, 
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љавонписар, Шарифа, Њабиба, муаллима, котиба, пирамард, пиразан, 

модагов, мокиён ва ѓ. Исмњои арабӣ бошад, дар ҳама навъи худ дорои ду 

љинс мебошанд ва онњо дар забони тољикї мушоњида намешаванд. 

 

3.6. Истифодаи пасванди –а дар номгузории тољикӣ 

Ба њар роњу гуна иќтибос шудани исмњои хоси забони арабї ва 

таъсири сохти номњои занонаи арабї ба забони тољикї яке аз сабабњои 

таваљљуњи мо ба ибрози аќида дар ин масъала гашт. Аз ин рў, мо номњои 

занонаеро, ки бо воситаи пасванди -а–и забони арабї сохта мешаванд, 

мавриди омўзиш ќарор додем. Дар забони тољикї, бо вуљуди он ки орї 

аз ин категория аст, дар бархе аз исмњо воситањову тарзи ифодаи љинсият 

дида мешавад. 

Барои ифодаи номи занон дар забони тољикї дар гузаштаи на он 

қадар дур воситањои махсусеро истифода мебурданд, аз ќабили биби-,       

-духт, -бону, каниз, -хотун, хонум ва ѓайра. Имрўз њам баъзе аз онњо 

мавриди истифода ќарор доранд, ки бевосита ба љинси зан далолат 

мекунанд: Дар он ваќт ки њикояти мо аз он сар мешавад, Абулќосими 

Фирдавсї бо њамсараш Фотимабону, писари бистудусолааш Њушанг ва 

духтарчаи њаштсолааш Манижа дар Бож ба њавлии меросии худашон 

мезистанд [204, 6]; Дар байни мењмонон Бибихолида зани охунди шодобї 

њам њозир будааст [204, 15]; Дар њавлии дарун Равшани каниз дар 

ошхона сари дегу оташдон буд [204, 7]; …аз вай панљ фарзанд монд ду 

писар – Сосон, дигар - Доро ва се духтар, яке Хумонї, дигар Фаранг, 

седигар Бањмандухт… [199, 54]; Дилшодхотун – духтари амир Алии 

Љалоир дар назму наср моњир буд [194, с.17]; Љононбегим – духтари 

Абдуррањимхон Хони Љононафифа ва порсо буд, Љањонгир - подшоњи 

шањр њуснаш шунида паёми издивољ фиристод… [194, 13].  

Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» ќайд шудааст, ки 

калимањои иќтибосии забони арабї дар шакли љинси занонаашон ба 

забони тољикї дохил шудаанд, ки нишондињандаи шаклии он суффикси  
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-а мебошад. Маънои љинсият дар ин ќабил исмњо барои он хубтар ифода 

мешавад, ки ба муќобили худ шакли ифодакунандаи љинси мардона њам 

доранд. Чунончи: котиб – котиба, муаллим – муаллима, шоир – шоира ва 

ѓ. [32, 93]. 

Мавриди тазаккур аст, ки ин ќабил калимањо дар шакли 

мардонааш низ дар забони тољикї гоње ба љинси зан нисбат дода 

мешавад, зеро дар њуљљатњои расмї масалан, «котиби шўрои олимон», 

«котиби аввали Њизби коммунистии Тољикистон» ё ин ки «Шоири 

халќии Тољикистон» зикр мекунанд, њарчанд сухан дар бораи занњо 

рафта истода бошад њам, котиба ва шоира зикр намешавад. Ба њамин 

маънї калимаи раис ва раисаро мисол овардан мумкин аст.  

Њангоми тањлилу баррасии маводи фактологии мутааллиќ ба 

номњои занона якчанд нуктањоро муайян ва дар айни замон дар 

забонамон ду пасванди шаклсозро људо намудем: 

- пасванди -а (  то-и таънис), ки аз забони арабї ба забони тољикї – ة

иќтибос шудааст ва аз исмњои мардонаи забони тољикї исмњои занона 

месозад: Фирўз – Фирўза, Мењрон - Мењрона; 

- пасванди аслии тоҷикии сифатсози -а – и забони тољикї, ки аз 

дигар њиссаи нутќ сифат месозад: озод (чї?) – озода (чї хел?). 

Њадафи аввалиндараљаи мо нишон додани номњои занона ва 

мардонаи тољикї, ки аз забони арабї ба забони мо ворид шудаанд ва 

мавќеи истифодабарии онњо дар забон чї гуна мебошад. 

«Бо таъсири забони арабї баъзе номњои тољикиасл ба худ 

анљомањои -а гирифтаанд, ки боиси тафриќаи љинсї ва шаклии номњои 

писарон ва духтарон хоњад гардид», - гуфтааст Ш. Њайдарї [207, 18]. 

Дар забони тољикї номњоеро муайян намудем, ки аз забони арабї 

иќтибос шудаанд ва доираи истифодаи ин номњо дар ду шакл (мардона 

ва занона) хеле фаровон аст. Арабњо низ ин номњоро дар ду љинс 

истифода мебаранд: Мўнис – Мўниса; Мунир – Мунира; Нодир – 

Нодира; Наим – Наима; Назир – Назира ва ѓ.: Ва пас чањор сол духтаре 
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буд малики Зайзонро њам бо ў ба њисор андар, номи ў Назира, ки андар 

араб аз ў некўтар набуд… [203, ҷ.2, 892]. 

Фарзона духти Саидумрон дар «Фарњанги ном» [205, 270] зиёда аз 

50 адад номњои иќтибосии арабиро зикр кардааст, ки дар ду шакл 

истифода бурда мешаванд: мардона ва занона (бо пасванди -а): Зариф – 

Зарифа [205, 87; 207, 27 ва 162; 198, 147; 201, 779м ва 785з1; ]; Масъуд – 

Масъуда [205, 122; 207, 38м. ва 179з.; 198, 163; 217, 27м]; Назир – Назира 

[212, 151; 207, 48м. ва 188з; 198, 174]; Салим - Салима [205,  206; 207,  70м. 

ва 212з.; 198, 187]; Њалим – Њалима [205,  244; 207, 117м. ва 238з.; 198, 

203]; Шариф – Шарифа [205, 252; 207, 125м. ва 249з.; 198, .210]; Њабиб – 

Њабиба [205, 243; 207, 116м. ва 237з.; 198, 201]; Мањбуб – Мањбуба [205, 

123; 207, 39м. ва 180з; 198, 164];  

Тањти таъсири ин гурўњи калимањои иќтибосии забони арабї дар 

забони тољикї номњои занона ба вуљуд меоянд. Мисол, Мењрона ба 

воситаи пасванди -а аз калимаи аслии тољикии Мењрон сохта шудааст. 

Дар ин њолат калимаи Мењрон [208, 29; 207, 181м. ва 182з.]-ро њамчун 

исми хоси мардона низ кор мефармоянд: Роз ин ки баъд аз расидани 

шикоятномаи Абдуннабї шайх дар ваќти ба зиёраташ омадани њокими 

Тўс Абдуќодири Мењрон бо вай дар ин бора мусоњиба карда, гуфта буд… 

[204, 19]. 

Ба ин монанд як ќатор исмњои хоси тољикиро мисол овардан 

мумкин аст, ки дар шакли мардона ва занона истифода бурда мешаванд: 

Дилсўз – Дилсўза [208, 17; 207, 24м. ва 158з.; 198, 145]; Озод - Озода [208, 

36; 207, 54м. ва 197з; 198, 121м. ва 177з.]; Дилшод – Дилшода [208, 17; 207, 

24м. ва 158з.; 198, 145]; Мастон –Мастона [208, 27; 207, 38м. ва 179з; 198, 

163]; Парвин – Парвина [208, 38; 207, 203м.]; Умед – Умеда [208, 52; 207, 

83м. ва 223з; 198, 197]; Пирўз – Пирўза [208, 40; 207, 59м. ва 204з.; 198, 

179]; Фирўз – Фирўза [208, 54; 207, 86м. ва 227з.; 198, 201]; Фарзон –

                                                           
1 Шакли ихтисораи мардона бо «м.» ва шакли ихтисораи занона бо «з.» ишора карда шудааст. 
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Фарзона [208, 53; 207, 85м. ва 225з.; 198, 199]; Хуршед – Хуршеда [208, 56; 

207, 102; 198, 207]; Дилдор – Дилдора [208, 17; 207, 24м. ва 157з.; 198, 145] 

ва ѓайра.  

Ин номњо дар асрњои X-XIV дар эљодиёти як ќатор мутафаккирон 

ба назар мерасид ва аз мисолњои тањтуззикр бармеояд, ки ин тарзи 

номгузорї дар гузашта хеле фаровон истифода бурда мешудааст: Пас 

каси дигар талаб карданд, марде ёфтанд аз фарзандони Нўширвон, номи 

ў Фирўз ибни Мењрон, ўро биёварданд … [203, ҷ.2,1208]; …њеч фарзанде 

аз фарзандони Парвиз намонда буд, магар ду духтар, якеро ном 

Пурондухт ва якеро Озармидухт…[203, ҷ.2,1190]. Ба њамин монанд 

номњо, ба мисли Моњон [203, ҷ.2, 878], Зайзон [203, 893], Сосон [203, 

ҷ.2,.688], Бозон [203, ҷ.2, 1140] ва ѓайра дар сарчашмањо дучор мешаванд. 

Гузашта аз ин, дар бархе аз њолот ба тањрифи шакл ва маънои 

калима њам роњ медињанд. Далели ин гуфтањо калимањои тољикии аз 

нуќтаи назари ќоидањои грамматикии забони мо ѓалат, ба мисли 

калимањои фавќуззикр ва њам Шањноза, Гулнора, Гулноза шуда 

метавонанд, ки аслан бояд дар шакли Шањноз [198, 211], Гулнор [198, 

141], Гулноз [198, 140] бошанд ва дар њамин шакл мансубияти онњоро ба 

љинси занона нишон медињанд, дар њоле ки ин гуна калимањо бидуни 

пасванди -а њам аз рӯи маъно исми занонаро мефањмонанд: Наргиса аз 

Наргис [208, 33; 207, 189; 198, 175]; Нигора аз Нигор [207, 191; 198, 175]; 

Нигина аз Нигин [207, 191; 198, 176; 201, 787]; Мањина аз Мањин [207, 180; 

198, 164]; Гулнора аз Гулнор [207, 152; 198, 140; 208, 15]; Гулноза аз 

Гулноз [207, 152; 198, 140; 208, 15; 201, 786]; Шањноза аз Шањноз [207, 250; 

198, 211].  

Сабаби ѓалат њисобидани ин гуна номсозї аз лиҳози шакл дар он 

аст, ки дар забон -ноза ва ё -нора барин вандњо дида намешаванд, зеро 

шакли дурусти ин вожањо ба таври ибораи изофї ба назар мерасад:  нози 
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шањ, нози гул, гули нор. Ин иборањо ба калимањои мураккаб табдил 

ёфтаанд ва шаклњои фавќуззикрро гирифтаанд.  

Дар забони тољикї исмњои хосеро дарёфтан мумкин аст, ки дар ду 

љинс (занона ва мардона) баробар кор фармуда мешаванд: 

Диловар – [208, 17; 207, 24м. ва 157з.; 198, 145м.]; Ёдгор – [208, 19; 

207, 26м. ва 159з.; 198, 214м.]; Сарвар – [208, 46; 207, 72м. ва 213з.]; 

Хурсанд - [208, 56; 207, 102м. ва 232з.; 198, 207м.]; Хуљаста – [208, с.56; 

207, 102м. ва 232з; 198, 206]; Фурўзон – [208, 55; 207, 87м. ва 229з., 198, 

201]; Рањбар – [208, 42; 207, 64м. ва 207з.; 198, 181]; Анор – [208, 9; 207, 

10м. ва 135з.; 198, 125]; Заррин – [208, 28м. ва 162з.; 201, 778 ва 784з.]. 

Њарчанд ки номњои Анор ва Заррин дар ду љинс баробар кор 

фармуда шаванд њам, истифодаи номњои занона дар шакли Анора ва 

Заррина бештар ба назар мерасанд. Њангоми тањлили морфологӣ 

Калимаи “заррина” аз нигоҳи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ  исм буда, он ду 

марҳалаи калимасозиро аз сар гузаронидааст:  

1) зар (р) + ин – калимаи заррин сохта шудааст, ки ин калима на ба 

вазифаи исм баромад мекунад, балки вазифаи сифатро адо менамояд ва 

ба маънои тилло, ашёи аз тилло сохташуда ва ё тиллогин омадааст. 

2) заррин + а - калимаи заррина сохта шуда, ҳамчун исм баромад 

кардааст: Аз мусодира ќариб як миллион дираму динор ва дигар 

зарринаю симинаи фаровоне ба даст оварда буд [204, 43]. 

Дар забони тољикї як гурӯҳ исмњои хоси занонаро истифода 

мебаранд, ки аз забони арабї иќтибос шуда бошад њам, лекин О. 

Ѓафуров дар китоби «Ном ва таърих» ё форсї, ё форсї-тољикї, ё тољикї, 

ё тољикї–ўзбекї будани онро ишора кардааст: 

Аниса (ф.т.) [198, 125]; Латифа (ф) [198, 159]; Мафтун (ф) [198, 164]; 

Муслим (ф) [198, 169]; Саноат (т) [198, 188]; Нодира (ф) [198, 174]; Назира 

(ф.т.) [198, 174]; Сайёра (т.ў) [198, 185]; Нафиса (ф) [198, 175]; Фариза (ф) 

[198, 199]; Шоира (т) [198, 209]; Марњабо (т.ў.) [198, 163]: Валекин он 
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пилбон, ки пили бузург дорад номи ў Анис соњиби хабари малик аст [203, 

ҷ.2, 1012]; …ин њорис он гўсфандон ва ду духтарро яке ном Аниса ва 

дигар Љазома - њамаро бад-он писари бузургт ар даст боз дошт…[203, 

ҷ.2, 1061]. 

Аммо мо ба фикри О. Ѓафуров розї нестем, зеро баромади ин 

калимањо арабї мебошанд ва дар забони арабї онњо маъноњои хоси 

худро доранд. Масалан, калимаи саноат - ة ن اع  ن ع   масдари феъли س   зебо)  س 

будан) мебошад ва дар забони арабї ба гуна масдарҳоро, ки дар охири 

худ то–и таънис доранд, дар дигар мисолњо мушоњида намудан мумкин 

аст: 

 .šafāʻt – њимоя [13, 514] – شفاعة

ْعر ف ة  .maʻrifat –  дониш [13, 560] – م 

ة  .malāh͎at - зебо будан [13, 974] -  م لح 

ة  .karāmat – саховат [13, 876] -  ك رام 

ة  .salāmat – саломатї [13, 464] – س لم 

ة ْغف ر   .mağfirat –маѓфират [13, 726] – م 

Лекин дар ин мисолњо то- и таънис аломати занона нест, балки 

ванди масдарсоз дар ин ќолаб мебошад. Ба ин тарз дигар масдарњоро 

мисол овардан мумкин аст, ки ба монанди:   ة ة  -   ,ќироат-  ق راء  ز راع  зироат,  

ة - ز ياد   зиёда мебошанд, ки бо ин вазнњои масдарї, ки дар худ то–и таънис 

доранд, арабњо исми шахс намесозанд. 

Инчунин номњои занонаеро људо намудем, ки онњо аслан 

калимањои арабї мебошанд ва муаллифи «Фарњанги ном» ин 

калимањоро дар љинси занона зикр кардааст:  

Муаззам [205, 138]; Муќаддам [205, 141]; Муќаддас [205, 141]; 

Мукаррам [205, 140]; Мунаввар [205, 143]; Каромат [205, 102]; Саломат – 

[205, 207]. 
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Ин ќабил калимањо дар забони арабї ҳамчун сифат баромад 

мекунанд ва шакли занонаи худро низ доранд, ки бо пасванди ة –  (то-и 

таънис) ифода меёбанд. 

Меъёри номгузорї дар њар кадом забон мухталиф аст. Шахс 

њангоми номгузорї озод буда, барои худ ва пайвандони хеш номи 

писандидаашонро интихоб менамояд. Аз њамин лињоз арабњо низ аз ин 

тарзи номгузорї худро канор намегиранд.  

О.Ѓафуров номњои фавќуззикрро дар китоби «Ном ва таърих» ѓайр 

аз номи Муќаддас [198, 168], ки дар ду шакл - мардона ва занона 

истифода мебаранд, дар шакли мардона овардааст: 

Муаззам [198, 167]; Муќаддам [198, 168]; Мукаррам [198, 168]; 

Мунаввар [198, 168]; Каромат [198, 156]; Саломат [198, 186]; Мӯњтарам 

[198, 173]; Муњаррам [198, 173]: ва њарчанд номи яке Мунаввар ва номи 

дигаре Саъд буд, аммо босираи иршодашон аз нури басират мањрум 

буд… [209, 88].  

Дар китоби «Номвожањо» Ш. Њайдарї истифодабарии номњои 

зикршударо дар ду шакл - њам занона ва њам мардона ќайд намудааст:  

Муаззам [207, 42м. ва 184з.]; Муќаддам [207, 43м. ва 185з.]; 

Муќаддас [207, 43м. ва 185з.]; Мукаррам [207, 43м. ва 185з.]; Мунаввар 

[207, 42м. ва 185з.]; Каромат  [207, 33м. ва 169з.]; Саломат [207, 70м. ва 

212з]; Мўњтарам [207, 47м. ва 186з.]; Муяссар [207, 47м. ва 186з.]; 

Муњаррам [207, 46м. ва 186з.]. 

Љўра Юсуфї дар фарњангвораи электронии «Номномаи навин» 

[208] ин гуна номњоро дар ду шакл: мардона ва занона оварда, шакли 

занонаи номњоро бо воситаи пасванди -а зикр намудааст, ки дар асл 

арабњо барои фарќ намудани шакли занона аз мардона ин пасвандро 

васеъ истифода мебаранд [210, 211, 212]:  

Муаззам – Муаззама [208, 30]; Муќаддас – Муќаддаса [208, 31]; 

Муќаддам – Муќаддама [208, 31]; Мукаррам – Мукаррама [208, 30]; 
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Мунаввар – Мунаввара [208, 30]; Мўњтарам – Мўњтарама [208, 32]; 

Муњаррам – Муњаррама [208, 32]; Мањбуб – Мањбуба [208, 28]. 

Чӣ тавре ки ќайд гашт, номњои зикршуда дар забони арабї ба 

вазифаи сифат низ омада метавонанд ва вобаста ба кадом љинс омадани 

мавсуф сифат метавонад пасванди –а-ро қабул кунад ё накунад:   ْسل مة  - م 

ْحبوبة   ْسل م   ,muslimatun - mahbubatun – م  - م  ْحبوب    .muslimun -mahbubun –  م 

Аммо дар бархе аз номњои мардонаи арабї пасванди -а (то- и 

таънис)-ро дарёфтан мумкин аст: يس رة  -  لمةس ;saʻādat -  سعادة ;maysarat -    م 

salāmat [210, 211, 212]. Дар айни замон номњои Саодат ва Саломатро дар 

номгузории занони тољик васеъ истифода мебаранд.  

Дар боло асосан дар бораи номњои занонаи забони арабї ва мавќеи 

истифодабарии онњо дар забони тољикї сухан рафт. Дар забони тољикї 

номњое, ки бидуни таъсири пасванди ة–  (то-и таънис) ва ё пасванди 

сифатсози –а, ки худ дар охири ном пасванди -а доранд, кам нестанд. Ин 

номњои зебо аз таърих вирди забони мардум то имрўз давр мезананд, ба 

монанди Рудоба, Манижа, Рухшона, Судоба, Тањмина ва ѓ.: 

Манижа манам, духти Афросиёб, 

Барањна надида танам офтоб [204, 47]; 

Дар оѓоз шоњаншоњ Манучењр издивољи Золи зардуштї ва Рудобаи 

бутпарастро манъ кард, вале сониян иљозат дод [204, 88].  

Њамин тавр, гуфта метавонем, ки категорияи љинсиятро дар забони 

тољикӣ ҷудо намекунанд ва сабаби асосии он дар он зоњир мегардад, ки 

дар забони тољикї барои ифодаи љинсият ягон аломати махсуси 

нишондињандаи љинсият дида намешавад, дар њоле ки љинсият дар 

забони арабї фаровон истифода бурда мешавад. Нишондињандаи асосии 

љинси занона дар забони арабї пасванди –ة мебошад, ки бо ин аломат 

љинси занона аз љинси мардона фарќ карда мешавад, ба истиснои баъзе 

калимањое, ки пасванди –ة доранду ба гурўњи мардона дохил мешаванд 

ва шумораи ин калимањо хеле кам мебошанд, мисол: َخليفة  - халифа; َنابغةَ – 

Нобиға. 
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Хулоса 

Ҳангоми таҳлилу муқоисаи категорияҳои грамматикии исми 

забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ ба якчанд натиҷаҳои муҳим ноил гаштем. 

Таҳлилу баррасӣ нишон дод, ки бо вуҷуди мансубияти ин ду забон ба 

оилаҳои мухталифи забонӣ ва хеш набудан онҳо ќаробату умумиятҳои 

забонии зиёд доранд.  

1) Ҳини таҳлили падежи забони арабӣ дар қиёс бо забони тољикї 

усул ва роҳҳои ифодаи онҳо ошкор карда шуданд. Маълум шуд, ки дар 

забони арабӣ ҳолати марфуӣ дар шаш мавзеъ муайян карда мешавад. 

Дар ҳар мавзеъ ҳолати рафъи забони арабї, ки дар вазифањои мубтадо 

ва хабар меоянд, анљомаи “   ٌ ”-ро дар исмҳои муайян ва “  ٌ ”-ро дар 

исмҳои номуайян мегиранд. Аммо дар забони тољикї ин вазифаро 

мубтадо иҷро мекунад ва ягон анљомаи махсуси грамматикии ифодаи 

падежи номиро надорад; 

2) Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳолати насб дар забони арабї 

хос ба калимаҳои дар ҷумла ба вазифаи пуркунандаи бавосита ва 

бевосита, тамйиз, њол, зарфи замон ва макон, тарзи амал, миќдор ва 

маќсад, мафъули мутлаќ, мафъул лиаљлињи, мафъул маъању омада 

мебошанд. Исмҳои дар ин ҳолат қарор дошта, дар падежи насб бо 

анҷомаи “  ٌ ” дар исмҳои муайян ва “ ًٌ ” дар исмҳои номуайян меистанд. 

Аммо дар забони тољикї нишонаи падежи насб (вин.п)-и забони арабӣ 

бо пасоянди –ро ё бо пешояндњо, ки пуркунандаи бевосита ва бавоситаро 

ифода мекунанд, муайян мегардад. Бояд таъкид намуд, ки нишонаи 

падежи мансубии забони арабӣ дар забони тоҷикӣ бештар дар вазифаи 

ҳол меояд; 

3) Дар забони арабӣ ду роҳи маҷруршавии исмҳо мушоҳида 

мешавад, ки яке ба воситаи изофат ва дигаре ба воситаи пешояндњо 

мебошад. Агар пеш аз исми забони арабӣ пешояндҳо оянд, он исм 

ҳатман дар падежи ҷар(р) қарор мегирад ва аломати маҷрурии он 

анҷомаҳои “َّ َ ”(-и) дар исми муайян ва “ َّ َ ” (-ин) дар исми номуайян аст. 
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Дар забони тољикї низ маънои падежи маљруриро, ки соњибиятро 

мефањмонад, тавассути бандаки изофии «-и» муайян мегардад ва бо 

воситањои пешояндњо метавон мавќеи исмњои забони тољикиро ҷудо 

намуд, ки нишондињандаи асосии ин падеж њол мебошад; 

4) Категорияи муайяниву номуайянӣ дар ҳар ду забони 

қиёсшаванда хеле барҷаста ва намоёнтар падидор гардид, зеро дар ин 

забонҳо артикли муайяниву номуайянӣ мавҷуд аст. Артикли муайянӣ дар 

забони арабӣ –ал мебошад, барои исмҳои муайян далолат мекунад ва дар 

аввали калима меояд. Дар забони тољикї ин вазифаро артикли муайянии 

–е2 иҷро мекунад, ки он дар охири калима меояд ва онро ҷумлаи пайрави 

муайянкунанда шарҳу эзоҳ медиҳад. Дар ҳар ду забон мавқеи муайянии 

исмҳо дар ҷумла муайян мегардад. Дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ ғайр аз 

артикли муайянӣ боз дигар нишонаҳои муайянӣ, ба монанди исмҳои хос, 

ҷонишинҳои шахсӣ, бандакҷонишинҳо, ҷонишинҳои ишоратӣ, изофат ва 

нидо ошкор гардиданд, ки онҳо дар забони тоҷикӣ низ муайяниро 

мефаҳмонанд. 

5) Категорияи номуайянии исмҳои забони арабиро бо танвинњои –

ун, -ин, -ан ифода мекунанд. Дар забони тољикї ин вазифаро артикли –е1 

иҷро мекунанд. Дар забони арабӣ якчанд воситаҳои синтаксисӣ ба назар 

мерасад, ки исмро фақат дар ҳолати номуайянӣ қарор медиҳанд. Ин 

воситаҳоро танҳо дар ҷумла муайян намудан мумкин аст, ки агар исмҳо 

дар вазифаи ҳол, тамйиз, зарфи замон ва макон, мафъули мутлақ омада 

бошанд. Ҷонишинҳои як, ягон, кадом–и забони тоҷикӣ мавқеи худро бо 

артикли номуайянии -е иваз карда метавонанд, аммо дар забони арабї 

танвинро ягон калима иваз карда наметавонад, ҳарчанд ин калимаҳо 

истифода бурда шаванд ҳам, онҳо низ бояд танвин қабул кунанд. 

6) Категорияи шумораи исмҳои забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ яке аз 

аломатҳои муҳими грамматикӣ ба шумор мераванд. Он дар инкишофи 

таърихи ҳар ду забон тараққиёту тағйироти муайянро аз сар 

гузаронидааст. Дар ҳар ду забони қиёсшаванда вазифаҳои грамматикии 
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шумораи исм монанд мебошанд. Лекин дар забони арабӣ назар ба 

забони тоҷикӣ омӯзиши категорияи шумораи исм нисбатан васеътар ба 

мушоҳида расид, зеро дар забони арабӣ шумораи дугона низ мавҷуд аст, 

ки дар забони тоҷикӣ дида намешавад. Инчунин дар забони арабӣ 

шаклҳои ҷамбандӣ аз рӯи ҷинсият ва падеж низ тасниф карда мешаванд.  

7) Дар забони тоҷикӣ ва забони арабӣ, агар исмҳо аз пасвандҳо 

озод бошанд, шакли танҳои исмро мефаҳмонанд, яъне шумораи танҳо 

нишондиҳандаи муайяни морфологӣ надорад. Инчунин, дар забони 

тоҷикӣ ва дар забони арабӣ исмҳои ҷомеъ, ки монанд ба исми танҳо 

мебошанд, мафҳуми ҷамъро дода, исми танҳо надоранд. Агар аз ин гуна 

исмҳо исми танҳоро ҷудо кунем, тамоман шакли калима дигар мегардад, 

яъне аз дигар реша сохта мешаванд.   

8) Шумораи дугона аз давраи пайдоиши забони арабӣ вуҷуд дошта, 

дар забонҳои сомӣ, маҳз дар забони арабӣ мавқеи устувор пайдо кард. 

Шумораи дугона дар забони арабӣ ба воситаи пасванди –они ( ان  - )  дар 

падежи рафъ ва пасванди –айни ( اْين  - ) дар падежи насб ва ҷар(р) ифода 

меёбанд. Дар забони тоҷикии бостон шумораи дугона нишондиҳандаи 

махсуси грамматикӣ дошт ва он танҳо дар калимаҳои ифодакунандаи 

предметҳои ҷуфт ва ё узвҳои ҷуфти инсон бо ҳамроҳ намудани шумораи 

ду истифода мешуданд. Дар давраи миёна аллакай, шумораи дугона дар 

забони тоҷикӣ аз байн меравад. Аз он давра то имрӯз шумораи дугона 

танҳо ба воситаи шумораи ду ё ҳамроҳ намудани калимаи ҷуфт истифода 

мешуданд. Баъзан калимаҳои арабӣ бо ҳамон шакли дугонаи худ, ки дар 

охири калима пасванди –айни ( اْين  - ) доранд, барои ифодаи шумораи 

дугона истеъмол мегарданд. 

9) Шумораи ҷамъ дар забонҳои муқоисашаванда таърихи дуру 

дарозро аз сар гузаронидааст. Дар забони тоҷикӣ пасвандҳои ҷамъбандӣ 

ба таҳаввулоти овозӣ дучор шуданд, хусусан пасванди –он вобаста ба 

садоноки охири калимаҳо вариантҳои – вон, -гон, -ёнро ба вуҷуд овард. 
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Дар забони арабӣ низ вобаста ба ҳарфи охири калимаҳо, яъне овози 

решагии онҳо, аз пасванди  –от, вариантҳои – вот ва -ёт пайдо шуданд.  

10) Дар забони арабӣ бо ду тарз шумораи исмҳо ҷамъбандӣ 

мегарданд, яке бо роҳи пайваст намудани пасвандҳои ҷамъбандӣ (“-ун ва 

-ин” барои ҷинси мардона; “-от” барои ҷинси занона) ва дигаре бо роҳи 

ҷамъи шикаста (тағйирёбии флексияи дохилӣ) мебошанд. Ин усулҳои 

ҷамъсозии арабӣ ба забони тоҷикӣ  таъсири худро гузошта, дар осори 

адибону нависандагони асрҳои миёна бештар ба назар мерасиданд. Дар 

забони муосири тоҷикӣ низ истеъмоли пасвандҳои ҷамъбанди забони 

арабӣ дар таркиби калимаҳои забони тоҷикӣ ба назар расиданд, ки 

ҷинси занонаро ифода карданд. Ба баъзе исмҳои забони тоҷикӣ пасванди 

ҷамъбандии забони арабӣ –от пайваст шудаанд, ки мафҳуми ҷомеъро 

мефаҳмонанд.  

11) Ҷамъи шикаста дар забони арабӣ бо вазнҳои гуногун сохта 

шудаанд. Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ исмҳое, ки бо тарзи ҷамъи 

шикаста сохта шудаанд, хеле бисёр ворид гаштаанд. Баъзеи онҳо дар 

забон ҳамчун шакли танҳо истифода бурда шудаанд, ки ба он боз 

пасванди тоҷикӣ ҳамроҳ мекунанд: маълумотҳо, ташкилотҳо, хароҷотҳо 

ва ғ. Дар забоншиносӣ онро бо истилоҳи ҷамъулҷамъ ном мегиранд.  

12) Категорияи ҷинсият яке аз категорияи барҷастаи забони арабӣ 

мебошад, вале дар забони тољикї ин категория вуҷуд надорад. Ин 

категория дар забони арабӣ дар исмҳои ҷондору беҷон баръало 

мушоҳида карда мешавад. Аммо дар забони тоҷикӣ танҳо дар исмҳои 

ҷондор метавон ҷинсиятро ҷудо намуд, ки аз рӯи номи шахс ё ба кадом 

ҷинс (занона ё мардона) тааллуқ доштанашон муайян мегардад. 

Аломатҳои барҷастаи ҷинсият дар забони арабӣ то- таънис “ ة- ”, алифи 

мамдуда (дарозкардашуда) “ اءَّ- ” ва алифи мақсура (кӯтоҳкардашуда)      

“ ى- ” мебошанд, ки ин аломатҳо ҷинси занонаро аз мардона фарқ 

мекунонанд, ба истиснои баъзе номҳои мардонае, ки дар таркиби худ 

аломати то- таънис “ ة- ”- ро доранд. Инчунин дар забони арабӣ ба ҷинси 
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занона, бе нишондоди ин аломатҳо узвҳои ҷуфти инсон, исмҳои ҷуғрофӣ 

(шаҳр, қабила, деҳа), исмҳои ҳодисаҳои табиӣ дохил мешаванд. Дар 

ҳолати ин аломатҳоро надоштани исмҳо он калимаҳо ба ҷинси мардона 

дохил мешаванд; 

13) Дар ҳар ду забони муқоисашаванда бо роҳи лексикию 

семантикӣ ҷинсиятро ҷудо мекунанд. Ҳам дар забони арабӣ ва ҳам дар 

забони тоҷикӣ бо роҳи биологӣ калимаҳое, ки занона ва мардона будани 

онҳоро мефаҳмонад, нишон дода шуданд. Калимаҳои падару модар – و أم 

أخت و أخ   - хоҳару додар ,أب   , амаку тағо    عم   و خال - ва монанди инҳо 

мебошанд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки аломати то- таънис “ ة- ”-и забони 

арабӣ ба номҳои занонаи забони тоҷикӣ таъсири худро гузоштааст. 

Ҳамин тавр, категорияҳои грамматикии исми забони арабӣ бо забони 

тоҷикӣ таҳлилу муқоиса карда шуданд. Маълум гардид, ки дар забони арабӣ 

категорияҳои грамматикии исм - падеж, муайянӣ ва номуайянӣ, шумора ва 

ҷинсият хеле васеъ истифода бурда мешаванд. Аммо дар забони тоҷикӣ 

танҳо категорияҳои муайяниву номуайянӣ ва шумора вусъат ёфтааст. 

Категорияи падеж ва ҷинсият, ки дар забони тоҷикӣ вуҷуд дошт, бо мурури 

замон аз байн рафтааст ва онҳоро дар забони тоҷикӣ танҳо бо роҳу усул ва  

воситаҳои гуногун метавон муайян намуд.  
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