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Муқаддима  

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Дар таърихи забону 

адабиёти тоҷикӣ (форсӣ) давроне мавҷуд буд, ки таърихнигории ба 

истилоҳ исломӣ рушд намуда, соҳибони ин гуна осор ба таври моҳирона 

тавонистанд аз уҳдаи дар миёни қавмҳои дигар, ба хусус арабҳо шуури 

таърихиро ба вуҷуд овардан бароянд. Садаҳои Х-Х1 аз ҷумлаи ҳамин гуна 

аҳд ба шумор мерафт, зеро дар ин даврони бошукӯҳ муаррихони номдори 

тоҷике, монанди Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, Абӯалии Балъамӣ, 

Абӯнасри Утбӣ, Абӯалии Мискавайҳ, Абдулҳайи Гардезӣ осори 

гаронбаҳое таълиф намуда, бо чунин навиштаҳои арзишманди худ барои 

поягузорӣ шудани суннати писандидаи таърихнигории исломӣ саҳми 

шоиста гузоштанд ва ба ин восита номашон дар саҳифаҳои таърих ба 

таври ҷовидонӣ сабт гардид.  

Ҳар кадоме аз осори насрии дар ин қарнҳо таълифгардида аз 

маъхазҳои дигар бо хусусиятҳои алоҳидаи луғавиву грамматикияшон 

тафовут доштанд. Чунончи, «Таърихи Масъудӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ 

машҳур ба «Таърихи Байҳақӣ» дар радифи ҳамин гуна осор қарор дошта, 

баёни муаллиф, ба таъбири муҳаққиқ М.Волдманн, «шигифтовар ва ҳатто 

гоҳ пурҳаяҷон» аст[15, 175]. Маҳз ҳамин вижагии забони таърихномаи 

мазкур моро водор намуд, ки ба таҳлилу қиёси робитаи калимаву таркиб 

ва ибораҳои рехтаи он бо лаҳҷаҳои ҳозираи шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ 

таваҷҷуҳи худро равона кунем.  

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи имлӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии таҳқиқот. То имрӯз дар хусуси ҷиҳатҳои гуногуни забони 

таърихномаи Байҳақӣ асару мақолаҳои таҳқиқӣ таълиф гардидаанд, 

рисолаҳои илмӣ дифоъ шудаанд, китобҳои дарсӣ ба нашр расидаанд, 

аммо муаллифони чунин осори таҳқиқӣ дар назди худ вазифаи ба риштаи 

таҳлил кашидани кулли вижагиҳои забони асари номбурдаро 
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нагузоштаанд. Мо ин гуна осорро аз рӯи мазмуну муҳтавояшон ба се навъ 

тақсим кардем.  

 1.Таҳқиқоте, ки дар онҳо ҷиҳатҳои алоҳидаи забони таърихномаи 

Байҳақӣ баррасӣ шудаанд. Ба ин гурӯҳи пажӯҳишҳо метавон таҳқиқоти 

ба хусусиятҳои ҷонишинҳои осори ниёгон, аз ҷумла “Таърихи Байҳақӣ” 

бахшидаи профессор Б. Сиёе[105, 58, 62, 112, 123, 135, 146-147, 179, 209] ва 

қайдҳои алоҳидаи муҳаққиқон М. Волдманн[15, 175]  ва С. Шамисо[141, 

47-48].  доир ба вижагии дугонагии забони асар, ё «сабки байнобайн», ё ки 

ба  насри «давраи Ғазнавӣ ва Салҷуқии аввал» мансуб будани забони 

таърихнома,  асари профессор А. Ҳасанов[131, 60, 78, 93, 97, 121, 122, 123, 

154, 183, 193, 195, 208, 212]  оид ба иртиботи забони осори садаҳои X-XIII 

бо лаҳҷаҳои муосири шимолӣ, ишораҳои алоҳидаи забоншинос М. 

Боқирӣ[13, 180]  роҷеъ ба сохташавии иддае аз иборот дар таърихномаи 

зикргардида, пажӯҳишҳои муҳаққиқон Ғ. Юсуфӣ[148, 798] доир ба 

маҳорати нависандагии Абулфазли Байҳақӣ дар вожасозиву вожагузинӣ, 

Х. Фаршедвард[119, 375-376, 381-383] доир ба хусусиятҳои сохтории 

ҷумлаҳои «Таърихи Байҳақӣ», ба хусус аъзоҳои ҷумла, вижагиҳои 

ҷумлаҳои мураккаб, хусусиятҳои ҷумлаҳои пайрави таркиби ҷумлаҳои 

мураккаби тобеъ, Б. Саидӣ дар хусуси вижагиҳои феъли «Таърихи 

Байҳақӣ» [90, 8-21], О.Мирмуҳаммадов[65, 6-22]  роҷеъ ба сермаъноии 

феълҳои гуногунсохти асар,   Ҷ. Абдулҳадов [3, 7-21] дар бораи иқтибосҳои 

арабӣ, туркиву муғулӣ, ҳиндӣ ва юнонии дар таърихнома мавҷударо  

мансуб донист.   

 2.Гурӯҳи дувуми осори таҳқиқиро онҳое ташкил медиҳанд, ки 

муҳтавояшон аз таҳлили баъзе хусусиятҳои луғавию калимасозӣ ё 

морфологии асар иборат аст. Ба силсилаи чунин осори таҳқиқӣ метавон 

пажӯҳишҳои Ж. Лазар дар хусуси  намунаи хуби насри форсии дарӣ ба 

шумор омадани “Таърихи Байҳақӣ”[56, 76-79], хусусиятҳои корбурди 
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пешвандҳои калимасозу шаклсозе, чун андар-, ме-, ҳаме-, мавриди 

истифода қарор гирифтани иддае аз калимаву ибороти маҳаллӣ, Т. Зеҳнӣ 

оид ба бархе хусусиятҳои луғавии таърихномаи Байҳақӣ, пойдормонии 

ҳиссае аз калимаву таркиб ва ибороти он дар лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ, 

хусусиятҳои корбурди воҳидҳои фразеологии алоҳида дар асар, 

хусусиятҳои вижаи ҳиссаҳои нутқ, мисли исму феъл, Н. Салимов[97, 46-47]  

роҷеъ ба пайрави насри арабӣ будани Байҳақӣ, истиқболи муаллиф  аз 

тарзи мувозанаву саҷъ, интихоби вожаву таъбироти тоза  аз захираи 

гуфтори маҳаллӣ аз ҷониби Байҳақӣ, вожаву таъбироти тозаи тоҷикӣ, Ю. 

Кенҷаев доир ба хусусиятҳои луғавию калимасозии «Таърихи Байҳақӣ», 

С. Муллоҷон[67, 353]  дар бораи ривоҷи забони форсии дарӣ на танҳо дар 

дарбор, балки берун аз он, О.Сулаймонов[108, 47-51; 109,55-59; 110, 86-93; 

111, 6-23; 112,8-11]  роҷеъ ба вижагиҳои корбурди ҳиссаҳои номии нутқу 

феъл ва калимаҳои ёридиҳандаву нидоро дохил намуд.    

3. Дар як қатор асарҳои таҳқиқӣ, китобҳои дарсӣ ё дастурҳои 

таълимии олимони ватаниву хориҷӣ дар қатори вижагиҳои забонии дигар 

осори насри классикӣ  хусусиятҳои алоҳидаи луғавӣ, сарфию наҳвии 

«Таърихи Байҳақӣ» низ   матраҳ гардидаанд. Осори муҳаққиқон М. Н. 

Қосимова[54,5,10,19,29,34,52,66,161,163,164,165,168,175,186,190,195,200,20

2,208,210,211,214,220,227] оид ба баъзе хусусиятҳои луғавии «Таърихи 

Байҳақӣ»,  бархе вижагиҳои сарфии асари мазкур,  чанде аз мухтассоти 

наҳвии таърихномаи мавриди таҳлил, С. Ҳалимов[130, 16, 45, 46, 68, 69, 70, 

71, 72] дар хусуси дар баъзе маврид ба нигориши рӯзнома монандӣ пайдо 

кардани услуби «Таърихи Байҳақӣ», вуҷуди унсурҳои барҷастаи бадеӣ дар 

он, истифодаи унсурҳои халқӣ-гуфтугӯӣ ё дар муколама ба кор рафтани 

ҷумлаҳои кӯтоҳи гуфтугӯӣ дар асар, аҳамияти муҳими ин таърихнома аз 

нигоҳи луғат ва наҳв, М. Баҳор[9, ҷ1, 86, 355, 380, 447, 450, ҷ.2, 86, 89, 94-
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95,98-99,  100] доир ба хусусиятҳои луғавӣ, сарфӣ ва наҳвии ин таърихнома 

мансуб ба ҳамин навъи пажӯҳишҳо мебошанд.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ  

Ҳадафи таҳқиқ. Инъикос карда нашудани робитаи забони 

таърихномаи Абулфазли Байҳақӣ бо лафзи лаҳҷаҳоии имрӯзаи шимоливу 

ҷанубии тоҷикӣ муайянкунандаи мақсаду вазифаҳои рисолаи мазкур 

маҳсуб мегардад. Пойдормонии калимаву таркиб ва ибораҳои 

муқаррариву рехтаи фаровони «Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои муосири 

тоҷикӣ водор  мекунад, ки усулҳои маҳфузмонии онҳо ба таври комил аз 

назари таҳлил гузаронида шаванд.  

Объекти таҳқиқот: таҳлили муқоисавӣ-таърихии лексика ва 

фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва 

ҷанубии тоҷикӣ  қарор дода шудаанд.  

Мавзӯи таҳқиқот. Омӯзиши таҳлили муқоисавӣ-таърихии лексика ва 

фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва 

ҷанубии тоҷикӣ   мебошад.  

Масъалаҳои таҳқиқот:  

- вазифаҳои таҳқиқот ба ҳадафи пажӯҳиш вобастагӣ дошта, тақозо 

менамоянд, ки масоили зайл ҳаллу фасл карда шаванд:   

-муайян кардани гурӯҳҳои луғавӣ-маъноии воҳидҳои луғавии аслии 

тоҷикии дар «Таърихи Байҳақӣ» ва лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубии 

тоҷикӣ вуҷуддошта;  

-ба риштаи таҳлил кашидани дараҷаи пойдормонии унсурҳои 

луғавии аслии тоҷикии таърихномаи Байҳақӣ дар лаҳҷаҳои муосири 

шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;  

-нишон додани мансубияти унсурҳои луғавии аслии тоҷикии ба 

истилоҳ «гӯишӣ»-и «Таърихи Байҳақӣ» ба ҳиссаҳои нутқ;  
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 -муайяннамоии мансубияти забонии воҳидҳои луғавии 

ғайритоҷикии дар таърихномаи Байҳақӣ ва лаҳҷаҳои муосири шимоливу 

ҷанубии тоҷикӣ маҳфузмонда;   

-ошкоркунии дараҷаи ба таҳаввулоти шакливу маъноӣ дучоргардии 

калимаву таркиб ва ибораҳои алоҳидаи «Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои 

муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;  

-муайян кардани сабабҳои бидуни таҳаввул ё бо дигаргунии 

сохториву  маъноӣ ба кор рафтани воҳидҳои луғавии аслии тоҷикии асари 

номбурда дар лафзи маҳаллии имрӯзаи тоҷикӣ;  

-нишон додани қаламрави истифодаи чунин унсурҳои луғавии 

таърихномаи Байҳақӣ дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;   

-баррасӣ намудани пойдормонии вижагиҳои куҳан ва зуҳур кардани 

хусусиятҳои нави бархе воҳидҳои луғавии аслии тоҷикӣ ва иқтибосии 

«Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;  -

аз назари таҳлил гузаронидани хусусиятҳои истифодаи иқтибосҳои дар 

таърихномаи зикршуда мавҷуда ва лаҳҷаҳои имрӯзаи шимоливу ҷанубии 

тоҷикӣ;    

-нишон додани вижагиҳои корбурди ибораҳои рехтаи номӣ ва феълӣ 

дар «Таърихи Байҳақӣ» ва бидуни дигаргунии шаклу маъно, ё бо 

тағйироти муайян пойдормонии онҳо дар лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу 

ҷанубии тоҷикӣ;  

-ошкоркунии нақши калимаҳои соматикӣ ҳамчун вожаҳои меҳварии  

ифодаҳои рехта дар «Таърихи Байҳақӣ» ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои 

ҳозираи шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;  

-инъикос намудани дараҷаи ба забони таърихномаи Байҳақӣ наздик 

будани лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ дар мисоли 

истифодаи ибораҳои рехта.  

Усулҳои  таҳқиқот.Барои бо низоми муайян ба риштаи таҳлил 

кашидани маводи гирдомада ба асару мақолаҳои олимони тоҷик, мисли 
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профессорон М. Н. Қосимова, Р. Ғаффоров, Ғ. Ҷӯраев, Ш. Исмоилов, Р. 

Ҳодизода, Б. Сиёев, В. С. Расторгуева, Р. Л. Неменова, А. Л. Хромов,  Д. 

Саймиддинов, А. Насриддинов, Н. Салимов, Н. Гадоев, А. Ҳасанов ва  

муҳаққиқони хориҷӣ, монанди Ж. Лазар, М. Волдманн, А. В. Калинин,  

Г. П. Князкова, Е. К. Молчанова, И. А. Оссоветский, В. Д. Ушаков, Н. М. 

Шанский, М. Баҳор, П. Н. Хонларӣ, Х. Фаршедвард ва дигарон такя 

карда шуд.  

Соҳаи таҳқиқот назариявӣ буда, масоили таҳлил ва муқоисаи 

лексикаву фразеологияи “Таърихи Байҳақӣ” бо лаҳҷаҳои муосири 

шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ таҳқиқу баррасӣ мегарданд.   

Марҳилаҳои таҳқиқот:  

-интихоби мавзӯъ;  

-омӯзиши адбиёт доир ба мавзӯи мавриди таҳқиқ;  

-ҷамъоварии маводи таҳқиқ ва таснифу табақабандии онҳо;   

-таҳлили маводи таҳқиқ;  

-дар амалия  татбиқ  кардани назария; -натиҷагирӣ ва 

хулоса.  

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот: Нақшаи корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забони тоҷикии МДТ-и “Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, мувофиқ ба самти 

«омӯзиши таърихи забони тоҷикӣ ва таҳаввули он дар давраҳои 

мухталиф» ва конфренсияҳои донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 

ташкил медиҳанд.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Натиҷаҳои пажӯҳиш дар 

дарсҳо ва курсҳои махсуси лексионӣ– амалии факултетҳои филологияи 

тоҷики  Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Б.Ғафуров»  истифода шудааст. Муҳимтарин нуктаҳои 

диссертатсия дар конфренсияҳои илмӣ-амалии донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва 
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байналмилалӣ (солҳои 2017-2020) аз тарафи диссертант мавриди корбурд 

қарор гирифтааст.  

Навгониҳои илмии таҳқиқот.Бори нахуст вуҷуд доштани алоқа байни 

забони «Таърихи Байҳақӣ»  ва лаҳҷаҳои ҳозираи тоҷикӣ ба таври комил 

ба риштаи таҳлил кашида шуда, усулҳои маҳфузмонии гурӯҳи калони 

унсурҳои луғавии аслии тоҷикӣ ва иқтибосии асари мазкур дар лафзи 

тоҷикони шимол ва ҷануби Тоҷикистон нишон дода шудааст. Ҳангоми 

таҳлили масъалаи робитаи забони байни “Таърихи Байҳақӣ” ва лаҳҷаҳои 

имрӯзаи шимоливу ҷанубии тоҷикӣ сабабҳо ва омилҳои ба таҳаввулоти 

сохториву маъноӣ  дучоргардии гурӯҳи калони воҳидҳои луғавӣ баррасӣ 

шудааст.   

Аҳамияти назарии таҳқиқот. Натиҷаҳои аз таҳлили масъалаи 

зикргардида бадастомадаро ҳангоми таълифи асарҳои илмӣ доир ба 

гӯишшиносии таърихиву муосир, таърихи забонҳои эронӣ, ба хусус 

тоҷикӣ, дар ҷараёни таҳия намудани фарҳангномаҳои ба баромади 

унсурҳои луғавии гӯишӣ алоқаманд метавон ба кор бурд.   

Аҳамияти амалии  таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки маводи онро 

метавон ҳангоми таълими курсҳои таърихи забони тоҷикӣ, гӯишшиносии 

таърихӣ, курсу семинарҳои махсус доир ба забону услуби “Таърихи 

Байҳақӣ” истифода намуд. Инчунин натиҷаҳои аз рисола бадастомада 

метавонанд ба аспирантон, докторантон, магистрантон дар таълифи 

диссертатсия ҳамчун маводи ёридиҳанда истифода гардад.    

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия:  

1. Собит кардани истифодаи унсурҳои луғавии ба форсизабонони ҳама 

минтақа фаҳмо ба кор бурдани калимаву ибораҳои хоси гуфтори 

тоҷикони Мовароуннаҳру Хуросон аз ҷониби Абулфазли Байҳақӣ;   

2. Нишон додани якгун набудани калимаву ибораҳои дар «Таърихи 

Байҳақӣ» истифодашуда аз нигоҳи доираи ба кор рафтанашон: корбурди 

иддае аз онҳо дар лаҳҷаҳои шимоливу ҷанубии тоҷикӣ ва  
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истифодагардии ҳиссаи дигар дар кулли гӯишҳо;    

3. Муайян намудани мухталиф будани унсурҳои луғавӣ дар 

таърихномаи мазкур ва лаҳҷаҳои ёдшудаи тоҷикӣ, аз нигоҳи 

мансубияташон ба исму феъл тааллуқ доштани қисми бештари онҳо ва 

ҳиссаи камашонро дарбаргирии сифату шумораву ҷонишину зарф;  

4. Инъикос кардани ба як ё чанд маъно боқимонии қисме аз калимаву 

ибораҳои дар таърихномаи Байҳақӣ дучороянда дар лаҳҷаҳои муосири 

шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;  

5. Собит намудани маҳфузмонии унсурҳои луғавии аз нигоҳи асли 

пайдоиш ба забони тоҷикӣ мансуббудаи аксари вожаҳои дар 

таърихномаи Байҳақӣ истифодагардида, вале ҳиссаи  камро ташкил 

кардани калимаҳои ба забонҳои дигар, ба хусус забони арабӣ 

тааллуқдошта дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;  

6. Баррасӣ кардани аз лиҳози маъно ба тағйирот дучор шудани ҳиссае 

аз калимаҳои дар асари мазкур истифодагардида новобаста ба 

мансубияти забонияшон ва ба як маънои мушаххаси таҳаввулёфта ё беш 

аз он мавриди истифода қарор гирифтани онҳо дар лаҳҷаҳои муосири 

шимоливу ҷанубии тоҷикӣ;   

7. Нишон додани бо як мувозии мушаххас маҳфузмонии вожаҳо дар 

лаҳҷаҳои ҳозираи шимолӣ, вале дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ бо ду ё беш аз он 

шакл гардиши фаъол доштани бархе аз ин гуна унсурҳои луғавии дар 

таърихномаи Байҳақӣ мавҷуда;   

8. Инъикос кардани маҳфузмонии бештари воҳидҳои фразеологии 

феълӣ дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ аз байни 

ифодаҳои рехтаи дар таърихномаи мазкур дучороянда;  

9. Нишон додани аксари ифодаҳои рехтаи дар лаҳҷаҳои ҳозира 

боқимондаи асари номбурдаро ташкил додани онҳое, ки ба сифати яке аз 

ҷузъҳояшон калимаҳои соматикӣ ба кор рафтаанд;  
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10. Аз аксари фарҳангномаҳои тафсирии гузаштаву имрӯза ғайриимкон 

будани пайдонамоии иддае аз воҳидҳои рехтаи  дар таърихномаи 

зикршуда дучороянда ва дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии 

тоҷикӣ боқимонда;  

11. Бидуни ягон дигаргунии шакливу маъноӣ дар лаҳҷаҳои ҳозираи 

шимоливу ҷанубӣ  пойдор мондани баъзе воҳидҳои рехтаи дар “Таърихи 

Байҳақӣ” мустаъмал имрӯз ва бо тағйироти муайяни шакливу маъноӣ 

гардиш доштани ҳиссаи дигар.   

Саҳми шахсии довталаб. Диссертант дар тӯли солҳои ба ҳайси 

унвонҷӯ  ба омӯзиш ва пажӯҳиши афкори назарии донишмандони 

дохилию бурунмарзӣ, аз ҷумла, Абулфазли Байҳақӣ  пардохтааст. 

баррасии робитаи забони «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ бо 

лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ дар бар гирифта, дар ҷараёни таҳлил кӯшиш 

карда шудааст, ки сабабҳо, усулҳо ва хусусиятҳои боқимонии унсурҳои 

луғавии дар таърихномаи мазкур истифодагардида дар лаҳҷаҳои 

тазаккурёфтаи тоҷикӣ ба риштаи таҳлил кашида шавад.   

Маводи забонӣ аз нашри душанбегии таърихномаи Байҳақӣ, ки 

таҳиягари матн, муаллифи муқаддима, ҳавошӣ ва феҳристҳои он 

муҳаққиқ С. Муллоҷон буда, соли  2014-ум дар нашриёти “Бухоро” дар 

ҳаҷми 774 с.  интишор ёфтааст, гирдоварӣ шудааст. Инчунин барои нишон 

додани маҳфузмонии қисме аз калимаву ибораҳои асари номбурда дар 

лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ аз асару луғатномаҳои ба 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва шимолии Тоҷикистон, инчунин лаҳҷаҳои тоҷикони 

Бухорову Самарқанд бахшидаи А. З. Розенфелд, В. С. Расторгуева, Р. Л. 

Неменова, М. Маҳмудов,  Ғ. Ҷӯраев, Б. Бердиев, Р. Ҳодизода, Р. 

Абдуллозода, Ҳ. Н. Самарқандӣ, С. Назар, А. Зоҳидов, Б. Осимова, А. 

Ҳасанов ва дигарон истифода шудааст.      

Натиҷаҳои бадастомада дар диссертатсия маҳсули пажӯҳиши шахсии 

муаллифанд.   
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Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Диссертатсия  дар кафедраи забони тоҷикии Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» ба иҷро расида, дар ҷаласаи кафедраи номбурда (қарори № 9ум 

аз 3-юми апрели соли 2020-ум).    

Бахшҳои асосии рисолаи мазкур дар ҷаласаҳо ва семинарҳои назди 

кафедраҳои забони тоҷикии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” мавриди муҳокима 

қарор гирифтааст. Аз рӯи мавзӯи рисола дар конфронсу симпозиумҳои 

байналмилалӣ, инчунин конференсияҳои илмии солонаи устодону 

кормандони Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” маърӯзаҳо хонда шуданд.   

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Доир ба мавзӯи рисола 8 мақолаи 

илмӣ, аз ҷумла 5 адад дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тоҷикистон интишор ёфтаанд.   

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Тадқиқоти мазкур аз муқаддима, се боб, 

хулоса, феҳристи осори таҳқиқӣ ва сарчашмаҳо иборат буда, фарогири 

170 саҳифаи чопи компутерӣ аст.  
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БОБИ I 

КАЛИМАҲОИ АСЛИИ ТОҶИКИИ “ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ” ВА 

ҲИФОЗАТИ ОНҲО ДАР ЛАҲҶАҲОИ ТОҶИКӢ  

Вазъи забони ҳар давра аз маводи дар осори гуногунжанри 

таълифшуда дарк гардида, ба ин восита нақши калимаҳои аслии тоҷикӣ  

ва иқтибосӣ дар такомули таркиби луғавии забон инъикос карда мешавад, 

зеро маҳз дар осори хаттӣ тамоми сарвати луғавӣ ва грамматикии забон 

инъикос меёбад. Агар аз ин нуқтаи назар забони таърихномаи Байҳақӣ 

таҳлил карда шавад, равшан хоҳад гардид, ки асари мазкур яке аз 

беҳтарин сарчашмаҳои инъикоскунандаи забони қарни Х1 ба шумор 

меравад. Забони асар, чунон ки дар муқаддима шарҳаш рафт, басо содаву 

шево буда, аксари калимаҳои истифоданамудаи муаллиф ба истиснои 

қисме аз унсурҳои иқтибосии арабӣ ба ҳар тоҷики имрӯза фаҳмост. Чунин 

вожаву таркибу ибора ва ифодаҳо ҳоло на танҳо дар забони адабии 

тоҷикӣ  серистеъмол ҳастанд, балки як ҳиссаи муҳимми онҳо дар лаҳҷаҳои 

муосири ин забон ҳамчун унсурҳои зарури луғавӣ кор фармуда мешаванд. 

Таҳлили ин гуна воҳидҳои луғавӣ касро ба чунин хулоса меорад, ки 

калимаву ифодаҳои дар «Таърихи Байҳақӣ» истифодашуда аз нигоҳи 

доираи ба кор рафтанашон як хел нестанд: баъзеяшон танҳо дар як лаҳҷаи 

муосири тоҷикӣ, қисми дигарашон дар аксари онҳо ва ҳиссаи сеюмашон 

дар лафзи ҳамаи тоҷикони кишвар ё бурунмарзӣ дучор меоянд. Вобаста 

ба масъалаи мазкур ин нуктаро низ бояд ёдовар шуд, ки ҳоло дар забони 

мардуми аксари навоҳии ҷумҳурӣ ва хориҷ аз он на танҳо калимаҳои 

мустақилмаъно дар ин ё он шакл боқӣ мондаанд, балки бархе унсурҳои 

грамматикӣ низ бо хусусиятҳои алоҳида ба кор мераванд.   

Азбаски дар ин қисми рисола калимаҳои аслии тоҷикии дар лафзи 

лаҳҷавӣ маҳфузмонда таҳлил кард мешаванд, зарурати шарҳ додани 

истилоҳи мазкур пеш меояд. Маълум аст, ки ин навъи калимаҳо аз 
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силсиали дигари вожаҳои дар таркиби луғавии забон мавҷуда бо қабатҳои 

таърихии худ, вижагиҳои забонӣ ва мансубияти луғавию сарфию 

наҳвияшон тафовут доранд. Профессор Ҳ. Маҷидов дар ин хусус 

овардааст, ки “таркиби калимаҳои аслии тоҷикӣ низ таърихан ниҳоят 

мухталиф аст. Дар байни онҳо баробари вожаҳои мансуб ба қабати 

ҳиндуаврупоӣ, калимаҳои умумиэронӣ ва сирф тоҷикиро мушоҳида 

намудан мумкин аст” [61, с. 93].  

Профессор Т. Ваҳҳобов ва Д. Бобоҷонова таъкид намудаанд, ки “ба 

таври амиқ тасниф намудани калимаҳои аслии забони тоҷикӣ дар сатҳи 

имрӯзаи инкишофи лексикологияи забони тоҷикӣ имконнопазир 

мебошад. Ба ҳар сурат,...лексикаи аслии забони тоҷикиро ба таври зайл 

тасниф намудан ба мақсад мувофиқ аст: 1) ҳиндуаврупоӣ; 2) умумиэронӣ; 

3) эронии шарқӣ; 4) тоҷикӣ” [14, с. 70]. Мо ҳангоми баррасии калимаҳои 

аслии тоҷикӣ таснифоти муҳаққиқони фавқро сармашқи кор қарор додем.  

Ҳама маводи ба лафзи лаҳҷавӣ алоқаманди асари номбурда аз рӯи 

хусусияташон ягона набуда, баъзеяшон инъикоскунандаи номи ашё, 

ҳиссаи дигарашон баёнкунандаи аломату хусусият, ҳиссаи сеюмашон 

ифодакунандаи миқдори ашё, гурӯҳи чорумашон нишондиҳандаи амалу 

ҳолат ва м. инҳо мебошанд. Аз ин рӯ, мо бо мақсади ҳар чӣ комилтар 

инъикос намудани робитаи байни забони таърихномаи мазкури Байҳақӣ 

бо лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ  чунин унсурҳои луғавиро аз ҷиҳати мансуб 

буданашон ба ҳиссаҳои нутқ ба риштаи таҳлил кашидем.   

      1.1.Вожаҳои мансуб ба исм  

Муқоисаи забони “Таърихи Байҳақӣ” бо лаҳҷаҳои имрӯза нишон 

медиҳад, ки гуфтори мардуми минтақаҳои мухталифи тоҷикнишин, 

воқеан, хазинаи беназири маҳфуздорандаи луғоти куҳан ба шумор 

мераванд, зеро дар онҳо ҳазорон вожа ва ифодаҳои рехта ба кор мераванд, 

ки “умр”-и тӯлонӣ дошта, бо ҳамон шакли қадим ё бо дигаргунии ҷузъии 

шаклӣ ҳамчун унсурҳои фаъоли забон гардиш мекунанд. Чун намуна ин 
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ҷо зикр кардани вожаи куҳани ҷайб дар лафзи мардуми тоҷики Самарқанд 

ва лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ  бамаврид аст, яъне агар 

Самарқандиён ҷайбро ҳамчун муродифи калимаи киста, ки асли адабияш 

киса ба шумор меравад, то ҳол ба кор баранд [41, с. 12], пас дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ калимаи мазкур дар шакли таҳаввулёфтаи ҷев ё ҷеб дар таркиби 

вожаҳои сохтаи ҷевак [41, с. 15] ё ҷебак [74, с. 167], дар лаҳҷаи водии Рашт 

ба гунаи ҷебак ба ҳамин маъно боқӣ мондааст [40, с. 72].  

Аз маводи таърихномаи Байҳақӣ маълум мешавад, ки як ҳиссаи 

калони калимаву ифодаҳои дар асари мазкур ва лаҳҷаҳои имрӯза 

вуҷуддоштаро исмҳо ташкил медиҳанд. Дар қиёс бо дигар навъи унсурҳои 

луғавӣ бештар будани ин гуна воҳидҳои луғавиро аз ҳамин ҳам дарк 

намудан мумкин аст, ки онҳо гурӯҳҳои мухталифи маъноиро дар бар 

гирифта, ҳар кадоме бо хусусиятҳои алоҳидаи худ фарқ доранд. Чунин 

калимаву ифодаҳо дар баёни мафҳумҳои хешутаборӣ, макону манзил, 

матоъву анвои либос, номи ҳайвонот, номи узвҳои инсон ё мавҷудоти 

дигар, мафҳумҳои ба ҳарбу пайкор вобаста ва м. инҳо ба кор рафтаанд.    

 Чанде аз унсурҳои луғавии қадими дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ  

маҳфузмондаро вожаҳои марбут ба мафҳумҳои хешутаборӣ ташкил 

медиҳанд. Калимаи мардак аз қабили ҳамин гуна вожаҳо ҳисоб мешавад. 

Мардакро А. Деҳхудо аз ҷузъҳои мард ва «аломати тасғир ё таҳқир» ҳисоб 

карда, маънояшро «марди хурд, марди кӯчак, марди ҳақир, марди паст ва 

фурӯмоя; гоҳе ба маънои «он мард, марди мазкур; аблаҳ, аҳмақ» шарҳ 

додаанд ва бештар аз Байҳақӣ ва баъдан аз Фирдавсӣ, Хоқонӣ, Саъдӣ 

байту ҷумла овардаанд [152, ҷ. 12, с. 18224].  

  Воқеан, аз маводи гирдомада маълум мешавад, ки мардак яке аз 

калимаҳои серистеъмоли таърихномаи мавриди таҳлил ба шумор омада, 

гоҳ ба маънои “марди хурд” ва гоҳ дар ифодаи маънои “марди паст” ба 

кор рафтааст: Албатта, сӯйи ман нанигарист, фаро истодам ва аз тарзе 

дигар сухан пайвастам сутудани Аҷамро, ки ин мардак аз эшон буд ва аз 
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замини Усрушана буд ва Аҷамро шараф бар Араб ниҳодам албатта, дар 

аъмолу амвол сухан нагӯйӣ, то бар ту сухани кас нашнаванд, аммо шарти 

солориро ба тамомӣ ба ҷой орӣ, чунон ки он мардак даст бар раги ту 

наниҳад ва туро забун нагирад [с. 322]. Ман рафтам ва мардак ба хурмо 

бурдан машғул, чун ҳаракати ман бишнид, бознигарист, то бар хештан 

биҷунбад, бад-ӯ расида будам ва ӯро гирифта ва оҳанги зеҳ дар гардан 

кардан кардам [с. 487]. Бисёр фарёд кардам, ки ба Табаристону Гургон 

омадан рӯй нест ва худовандгор фармон набурд, мардаке чун Ироқӣ, ки 

дасти рости худро аз чап надонад, муште зарқу ишва дошт ва аз он ҳеҷ 

пеш нарафт, ки муҳолу ботил буд [с. 506].  

 Ин калима ҳоло дар лаҳҷаҳои шимолӣ дар шаклҳои мардак ва маддак 

дар ифодаи се маъно: 1) мард; 2) одами калонсол; 3) сухани муроҷиатии 

зан ба шавҳар истифода мешавад, вале дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ се вожаи 

ҳамшакли мардак дучор меояд, ки аз байни онҳо мардак1 боз ба гунаҳои 

маак, марак [127, с. 22] ба кор рафта, дорои чаҳор маъно аст: 1) ниг мард: 

Пеши во-т мери и маак; дъ мардак бъд, ҳар дъ-ш ҷанг кардан; 2) кас, шахс; 

одами калонсол: Ов-а майда бъкъне, мардак меҳнат карда овардай; 3) маҷ. 

шавҳар: Мардаки мо кушоай; 4) сухани муроҷиатии зан ба шавҳар: 

Мардак, ай бозор чи' оварди'? [157, с. 439]   

 Ғайр аз ин, чунон ки ишора гардид, дар ин лаҳҷаҳо инчунин ду вожаи 

ҳамгуни мардак вуҷуд дошта, мардак2 ба маънои «ҷузъи эзор» истифода 

гардида, мардак3 номи ҷузъи амоч (сипор)-ро мефаҳмонад [157, с. 439].  

 Аз таҳлили таркиби луғавии забони осори ниёгон ва қиёси онҳо бо 

забони адабии ҳозира ва лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ ба чунин натиҷа 

расидан мумкин аст, ки агарчи иддае аз унсурҳои луғавии «умр»-и тӯлонӣ 

дошта аз доираи шакли меъёрии забон хориҷ шудаанд, дар забони зиндаи 

мардум қариб бе тағйирот ё бо дигаргунии ночиз маҳфуз мондаанд. 

Баъзеи чунин калимаву ифодаҳо аз ҷиҳати доираи истифода назар ба 

дастаи дигар бартарӣ дошта, ҳиссаи дигарашон доираи хеле танги 
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корбурд доранд. Инро дар мисоли ба таври нобаробар маҳфузмонии 

воҳидҳои луғавии «Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ  дарк намудан 

мумкин аст. Муқоисаи вожаҳои таърихномаи мазкур бо лаҳҷаҳои 

номбурда касро ба чунин хулоса меорад, ки аксари чунин воҳидҳои луғавӣ 

дар байни мардуми тоҷикзабон бо ҳамон гунаи куҳан ё тафовути ҷузъӣ, 

вале ба маънои аслияшон то ҳол истифода мешаванд. Чунончи, 

Абулфазли Байҳақӣ дар чанд ҳолат калимаи хусурро ба кор бурдааст: Ва 

амири Гузгонон - хусури султон Маҳмуд, Абулҳориси Фариғун ва амири 

одил Сабуктагин сӯйи Нишопур рафтанд салхи шавволи ин сол ва Бӯалии 

Симҷӯр сӯйи Гургон рафт [с. 256]. Ва аз он ҷо ба хонаи вазир омад 

хусураш, вазир бо вай бисёр некӯӣ кард ва бозгардонид [с. 693].  

 Аз тарафи баъзе фарҳангнависон ба маънои «падари зан» омадани 

хусур ишора шудааст [163, ҷ. 1, с. 304], вале аз далелҳои дар даст мавҷуда 

маълум мегардад, ки гузаштагон хусурро бештар ба маънои «падарзан» ва 

камтар ба маънои «падари шавҳар» истифода бурдаанд. Ба чунин ҳукм 

далел нукта ҳамин буда метавонад, ки А. Деҳхудо барои маънои якум аз 

шоиру нависандагоне, мисли Мунҷик, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Байҳақӣ, 

Фаррухӣ, Саноӣ, Сӯзанӣ ҷумлаву байт оварда, барои маънои дуюм танҳо 

аз «Синдбоднома» ду ҷумларо зикр кардааст [152, ҷ. 6,         с. 8581]. Аз 

қайди дигари А. Деҳхудо метавон эҳсос намуд, ки ин вожа дар забонҳои 

авестоӣ (ба гунаи xvasura) ва санскрит (дар шакли sva’sura) ба ҳар ду 

маънои зикргардида гардиш доштааст [152, ҷ. 6, с. 8581].   

 Ин унсури луғавӣ ҳоло аз забони мардуми ҷануби Тоҷикистон дар 

шаклҳои хъсър / хъсур барои ифодаи ду маъно: 1.падарарӯс, падаршӯй;         

2. бародари завҷа [157, с. 778] бисёр шунида мешавад: Хъсър-м-а имруз 

хуна-да металбем. Ҷонун хъсур-м-ай.  

 Дар лаҳҷаҳои Дарғи ноҳияи Айнӣ [69, с. 35] ва ҳардурии тоҷикони 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон [143, с. 212] калимаи мазкур дар шакли хусур танҳо 
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дар ифодаи маънои «падари шӯй; падари зан» мавриди истифода қарор 

дорад.  

 Таҳлилу муқоиса нишон медиҳад, ки аҳли адаби гузашта, мисли 

Мунҷик, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Бадоеи Балхӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ, Асадӣ, 

Носири Хусрав, Низомӣ, Низорӣ, Саъдӣ калимаи шӯйро барои ифодаи 

мафҳуми «шавҳар» ба кор бурда будаанд. Аз байни шоирони зикргардида 

Фирдавсӣ ва Саъдӣ вожаи мавриди таҳлилро бештар истифода 

намудаанд. Мавлавӣ, муаллифи «Калила ва Димна» шӯйро на танҳо дар 

алоҳидагӣ, балки ҳамчун ҷузъи ифодаҳои шӯй доштан, шӯй додан, шӯй 

гардидан, шӯй гаштан, ба шӯй додан, ба шӯй рафтан ва м. инҳо мавриди 

истифода қарор додаанд [152, ҷ. 9, с. 12857]. Аҷиб аст, ки     А. Деҳхудо аз 

«Таърихи Байҳақӣ» мисоле зикр накардааст. Аз рӯи мушоҳидаҳои мо 

Абулфазли Байҳақӣ танҳо дар як маврид ин вожаро истифода 

намудааст:…ва ҳарчанд бисёр муҳташамон ӯро бихоста буданд, ӯ шӯй 

нокарда ва ин зан модархондаи канизаке буд, ки ҳама ҳарамсаройи Ғозӣ ӯ 

дошт ва он ҷо омадушуд дошт [с. 286].  

 Ҳоло дар лаҳҷаҳои шимолӣ калимаи мазкур дар шакли шӯ, аммо дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба гунаҳои шу ва шуй ба ҳамон маънои зикргардида ба 

кор меравад: Шу-м дар болойи фалони' сад тило қарз дошт. У-ра-м шу-ш 

у-ш ума бъд, мън ни шу доръм; да ра рафтан-да шуй занак ҳами байдо-ра 

мега. И зан ҷаҳманд доштас, воре шу-ш нáмедонистас [157, 928].  

 Вожаҳои ифодакунандаи номи макон, ҷой аз ҷумлаи гурӯҳҳои дигари 

маъноӣ мебошанд, ки теъдодашон дар «Таърихи Байҳақӣ» зиёд нестанд, 

вале аз ҳамин шумори ками онҳо низ метавон хусусияти ин гурӯҳи 

калимаҳоро муайян намуд. Чун далел ин ҷо зикр намудани вожаи бора 

бамаврид аст. Бора дар луғатномаҳои тафсирии тоҷикӣ  «девори қалъа, 

ҳисор; девори шаҳр, хоктӯдаи баланд дар гирдогирди шаҳр ё қалъа» [166, 

ҷ. 1, с. 203], «девори қалъа, ҳисор; хоктеппаи баланд дар гирдогирди шаҳр» 

[167, ҷ. 1, с. 230] тафсир ёфтааст. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» 
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ба кор рафтани ин воҳиди луғавӣ дар шакли бору низ ба қайд омадааст 

[167, ҷ. 1, с. 230].   

 Дар ҷумлаи зерини таърихномаи Байҳақӣ ин воҳиди луғавӣ дар 

ифодаи мафҳуми “девори шаҳр” ба кор рафтааст:…ва Ғуриён ҷанге 

пайвастанд бар бурҷҳову бораҳо, ки аз он сахттар набошад ва ҳар бурҷ, 

ки фуруд овардандӣ, он ҷо мардон гирд омадандӣ ва ҷанги ришориш (тан 

ба тан-А. У.) кардандӣ…[с. 164].  

Вобаста ба калимаи номбурда ҳамин нуктаро таъкид намудан мумкин 

аст, ки бора дар гузашта на танҳо яке аз калимаҳои серистеъмоли забони 

тоҷикӣ ба шумор мерафт, балки басо маъмул буда, ин ҳолат шояд боиси 

он шуда бошад, ки халқҳое, чун русҳо онро дар шакли ворь иқтибос 

гирифтаанд. Масалан, шакли «ворь»-ро дар матнҳои русии садаҳои XI - 

XVII ба маънои «девор, садд» метавон дучор омад [123,     с.118].   

 М. Фасмер мавҷуд будани робитаро байни калимаи вор ва унсурҳои 

луғавии вар, ворок, обора қайд намудааст [168, т. 1, с. 350]. Аз маводи ин 

гуна луғатномаҳои этимологӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

шакли қадимтари ин вожа vara будааст.  

Имрӯз ин калимаро мардуми ҷануби Тоҷикистон ба чандин маъно 

истифода менамоянд. Дар ин хусус муаллифони «Шеваи ҷанубии забони 

тоҷикӣ» овардаанд, ки «бора»-и шевагиро такрори бевоситаи «бора»-и 

классикӣ пиндоштан мумкин нест. Калимаи мазкур ба ҳар тобише бошад, 

дар бештари лаҳҷаҳои ҷанубӣ дучор меояд, зеро мафҳуми асосии имрӯзаи 

он, назар ба мушоҳидаҳои мо, ба ҷои ноҳамвор вобаста гардидааст. Таҳти 

мафҳуми бора на фақат баландиву теппаҳои табиӣ, балки хоктӯдаҳое ҳам, 

ки болояш андаке ҳамвор аст, дар назар дошта мешавад. Ин аст, ки дар 

лаҳҷаҳои Кӯлоб ин воҳиди луғавиро ҳатто дар нисбати баландии 

канорҳои суфа ва лаби нон (бораи нон) низ истифода мебаранд» [74, с. 256]. 

Профессор Ш. Исмоилов ба маънои «лаби ҷар» истифода шудани бораро 

дар лаҳҷаи водии Рашт ишора менамояд [40,      с. 64]. Ба ин гуфтаҳо ҳамин 
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нуктаро илова кардан лозим меояд, ки бо вуҷуди пайдо кардани чунин 

тобишҳои маъноӣ ҳамаи онҳо ба як нуқтаи таърихӣ равона карда 

шудаанд.   

Дар баъзе фарҳангномаҳои лаҳҷаи ҷанубии забони тоҷикӣ барои 

маъноҳои зерини вожаи фавқ ҷумлаҳои зайл оварда шудаанд: 1) ҷарӣ; 

кӯҳдоман: Раҳи мошин ба лаби бора мейойа. Хуна-м лави бора-нда бъд. 

Хонай лави бора ай ки-йай; 2) баландӣ, пушта ё теппа: Търактър-а лави 

бора-да бъмон. Барфи сар-сари бора заъд ов меша. Ай сари бора бини, 

ҳама-ра бедарак кадай [157, с. 114].  

 Дар осори ниёгон ҷойгоҳ ба чанд маъно: 1) макон, маскан;  2) манзалат, 

мартаба; 3) миқдор, поя, ҳад, андоза; 4) фурсат, маҷол, вақт; 5) иваз, бадал; 

6) ҳавза, минтақа; 7) пойдор, собит истифода шудааст [152, ҷ. 5, с. 6554-

6555].  

Абулфазли Байҳақӣ ҷойгоҳро ба кулли маъноҳои зикршуда ба кор 

бурдааст: Акнун, чун кор бад-ин ҷойгоҳ (ҳад-А. У.) расид,…мо ӯро ба он 

ҳол натавонем дид [с. 53]. Инак, ҷойгоҳи (мартаба-А. У.) ӯ ва мамлакату 

хазоин ва ҳар чӣ дошт, ба худованд арзонӣ дошт [с.73]. Ва низ файласуфон 

ҳастанд ва эшонро табибони ахлоқ донанд, ки наҳй кунанд аз корҳои сахт 

зишт ва ҷойгоҳ (фурсат-А. У.) чун холӣ шавад, он кор бикунанд[с. 150]…ва 

донӣ, ки адовату асабият миёни эшон то кадом ҷойгоҳ (дараҷа-А. У.) 

аст…[с. 221].Гуфт: «Равед он ҷо ва холӣ бинишинед, ки ҷойгоҳи (макон-А. 

У.) дабирон аст» [с. 406].Ва хост, ки шӯре бузург ба пой шавад, саворон 

сӯйи омма тохтанду он шӯр бинишонданд ва Ҳасанакро сӯйи дор бурданд 

ва ба ҷойгоҳ (минтақа-    А.У.) расониданд, бар маркабе, ки ҳаргиз 

нанишаста буд, бинишонданд…[с. 240].   

 Калимаи номбурда имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ дар шаклҳои ҳархела: 

ҷога ва ҷогаҳ ба кор меравад. Агар гунаи ҷога хоси лаҳҷаҳои шимолӣ 

бошад, пас дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ се вожаи ҳамшакли ҷога / ҷогаҳ мавҷуд 

аст: 1) ҷога, ҷогаҳ «зарф»; 2) ҷога / ҷогаҳ «рахти (бистари) хоб»:  
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Да болой ҷогаҳ шиштан-ъ чақ-чақ каан; 3) ҷога / ҷогаҳ-«руст, пинҳон, 

панаҳ; паногоҳ» [157, с. 884-885].  

 Аз мисолҳои дар «Таърихи Байҳақӣ» омада ва дар лаҳҷаҳои ҳозираи 

тоҷикӣ боқимонда дида мешавад, ки ин гуна унсурҳои луғавӣ гузаштаи 

қадим дошта, то имрӯз қариб бе дигаргунии шаклу маъно дар забони 

мардуми тоҷик маҳфуз мондаанд.   

 Калимаи буна низ аз ҷумлаи вожаҳое мебошад, ки дар давоми 

ҳазорсолаҳо дар забони ниёгонамон истифода мегардад. Чунончи, 

корбурди буна дар матнҳои забони порсии миёна ба гунаи bonag дучор 

омада [152, ҷ. 3, с. 4374], дар матнҳои асримиёнагӣ дар ифодаи маъноҳои:  

1) бору асбоб ва рахти хона; 2) соқа; 3) хона, макон, манзил; 4) амвол;                     

5) дар истилоҳи кишоварзӣ миқдоре аз замин; дарахт ва бехи дарахт; 

меваи дарахти хурмобун мавриди истифода қарор дошт [152, ҷ. 3, с. 

43764377].  

 Дар таърихномаи Байҳақӣ унсури луғавии мазкур ба маънои «амвол» 

бисёр ба кор рафтааст: Ва чун шуғли бузурги Алӣ ба поён омад ва 

сипоҳсолор Ғозӣ аз пазираи бунаи вай бозгашт ва ғуломону буна ҳар чӣ 

дошт, ғорат шуда буд ва бим буд, ки аз бунаи авлиёву ҳашам ва қавме, ки 

бо вай меомаданд, низ ғорати бисёр шудӣ [с. 105]. …ва ҷанг он ҷо кунанд 

ва агар шикаста шаванд, ба таъҷил бираванду бунаҳо бардоранд ва сӯйи 

Рай кашанд, ки агар эшонро аз Хуросон бигусаст ҷуз Рай ва он навоҳӣ, ки 

забунтар аст, ҳеҷ ҷой нест [с. 574-575]. Ва ман ҷанги лашкар ба Алиобод 

дидам, ҳар чӣ хоҳӣ, мардуму олат ҳаст, аммо буна гарон аст, ки эшонро 

мумкин нагардад онро аз хештан ҷудо кардан, ки бе вай зиндагонӣ 

натавон кард ва бад-он дармонданд, ки худро нигоҳ тавонанд дошт ё 

бунаро [с. 603; ниг. инч. с. 324, 339, 349, 388, 438, 439, 444, 492, 505, 565, 570, 

574, 574, 604, 607,615, 637,640, 654, 660, 678].  

 Таҳлилу муқоисаи истифодаи ин калима дар асари мазкур ва лаҳҷаҳои 

муосири тоҷикӣ нишон медиҳад, ки имрӯз бунаро мардуми шимоли 
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Тоҷикистон дар ифодаи маънои «такя, пуштибон» ба кор мебаранд, вале 

сокинони ҷануби Тоҷикистон ба гунаи бъна ба маънои «хоҷагӣ, оила» 

истифода менамоянд: Саркорон-да панҷ бъна зиндагони' кайестай. Да 

Дасторқози' йозда бъна бъдаст [157, с. 126].  

 Остона низ аз ҷумлаи калимаҳое мебошад, ки онро ниёгон аз 

Рӯдакиву Фирдавсӣ сар карда, то Саъдиву Ҳофизу Заҳири Форёбӣ ва 

ғайраҳо бештар дар ифодаи маъноҳои: 1) гузаргоҳ, кафшкан; 2) чӯби 

зерини чорчӯб (дар истилоҳи наҷҷорон) ва камтар ба маъноҳои маҷозии  

3) муқаддима, васила; 4) боргоҳи маликон истифода намудаанд [152,  ҷ.1, 

с. 92- 93].   

 Абулфазли Байҳақӣ калимаи номбурдаро ба маънои аввал мавриди 

истифода қарор додааст: Баргаштам ва ба сухани симу зар гарданҳои 

муҳташамони эшон нарм кардам, то ризо доданд ва ба даргоҳ омаданду 

рӯй дар хоки остона молиданд ва бигиристанду бигуфтанд, ки хато 

карданд [с. 709].  

 Ҳоло дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ ин воҳиди луғавӣ дар шаклҳои остона 

(лаҳҷаҳои шимолӣ) ва остуна (лаҳҷаҳои ҷанубӣ) ба ҳамон маънои дар 

«Таърихи Байҳақӣ» зикршуда мавриди истифода қарор дорад: И 

остунара ба балък-м-а гъръфтъм [157, с. 515].  

 Дар асари номбурда бо унсурҳои луғавие низ дучор омадан мумкин 

аст, ки номи узви инсон ҳастанд. Ин ҷо ҳамчун намуна зикр кардани 

калимаи каш бамаврид аст, ки дар гузашта дар ифодаи маънои «бағал, 

тиҳигоҳ, ҳар гӯша ва байғула (умуман) ва гӯша ва байғулаи рон (хусусан)» 

истифода шудааст. Каш асли ҳиндуаврупоӣ дошта, ба забони эронии 

қадим ва ба воситаи он ба забони порсии миёна ба гунаи каш ба ҳамон 

маъно роҳ ёфтааст ва ҳоло ба ҷуз лаҳҷаҳои тоҷикӣ  боз дар чанд забону 

шеваҳои муосири эронӣ, мисли балуҷӣ, систонӣ ба маънои зикргардида 

дучор меояд [172, ҷ. 4, с. 2188-2189].   
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 Ин воҳиди луғавӣ дар «Таърихи Байҳақӣ», аз рӯи ҳисоби мо, дар як 

маврид ба кор рафтааст: Ва хайлтош даррасида аз асб фуруд омад ва 

шамшер баркашиду дабус дар каш гирифту асб бигзошт [с. 169].  

Имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубии тоҷикӣ  чор калимаи ба ҳам монанди каш: 

каш-1 (асоси замони ҳозираи феъли кашидан), каш-2 (бағал, оғӯш), каш-3 

(холигии байни вассаҳо), каш-4 (таоми аз кӯфтаи лӯбиё, нахӯд, гандум ва 

каллаву поча тайёршаванда) вуҷуд доранд [157, с. 328]. Ҳадафи мо ин ҷо 

вожаи каш-2 аст. Маълум мегардад, ки каш-2 имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

ба таври тасодуфӣ пайдо нагардида, аз ҷумлаи унсурҳои луғавии хеле 

қадими тоҷикӣ  ба шумор мерафтааст.   

 Иддае аз воҳидҳои луғавии дар таърихномаи ёдшуда бакоррафта дар 

ифодаи номи предметҳо, ашё омадаанд, ки канду мисоли он аст. А. 

Деҳхудо вожаи мазкурро: 1) зарфи хуммонанди ғалланигоҳдорӣ  2) зарф, 

ованди гилӣ ё чӯбини нигоҳдорандаи занбӯри асал шарҳ дода, барои 

маънои якум аз Фаррухӣ ва Низории Қаҳистонӣ ва барои маънои дуюм аз 

Мавлавӣ ва Н. Хусрав шоҳид овардааст [152, ҷ. 11, с. 16428].    

 Абулфазли Байҳақӣ кандуро дар ифодаи маънои «зарфи хуммонанди 

ғалланигоҳдорӣ» ба кор бурдааст: Ва аскудори Ғазнин расид дар ин соат, 

пеш бурд, номаи кутволи Ғазнин буд Бӯалӣ, бихонд ва рӯй ба надимон 

оварду гуфт: «Кутвол навиштааст ва гуфта: «Бисту анд ҳазор қафиз ҳама 

дар кандуҳо анбор карда шудааст, бояд фурӯхт ё нигоҳ бояд дошт? Маро 

ба Ғазнин чандин ғалла аст ва ин ҷо чунин дармондагист» [с. 645].  

 Бояд гуфт, ки канду аз ҷумлаи калимаҳои хеле қадим ҳисоб ёфта, ҳанӯз 

дар матнҳои забони порсии миёна ё паҳлавӣ дар шаклҳои кандук / кундук 

истифода шудааст. Муҳаққиқон дар хусуси решаи ин калима дар як ақида 

нестанд: баъзеҳо асли онро ба сомӣ, қисми дигар ба забони санскрит 

мансуб медонанд. Ба назар чунин мерасад, ки сарчашмаи санскритӣ 

доштани канду ба ҳақиқат наздик аст. Муҳим он аст, ки канду аз сомӣ ё 

санскрит аввал ба забонҳои эронӣ, аз ҷумла тоҷикӣ дохил гардида, баъдан 
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ба воситаи он ба як қатор забонҳо, монанди юнонӣ, арманӣ, сурёнӣ ва м. 

инҳо иқтибос шудааст [172, ҷ. 4, с. 2265-2266].  

Калимаи мазкур дар осори ниёгонамон ба ҷуз шаклҳои канду ва кандук 

инчунин бо гирифтани пасванди –ла /-ула ба гунаи кандула низ мавриди 

истифода қарор гирифтааст.  

 Имрӯз дар лаҳҷаҳои алоҳидаи шимолӣ канду маънои «қуттии занбӯри 

асал»-ро дорад [34, с. 59], дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ бошад, кандук ҳамчун 

истилоҳи рустанишиносӣ дорои маънои «канаб, канабдона» аст. Дар 

байни мардуми ин минтақа як вожаи дигар-къндук низ ба назар мерасад, 

ки дорои маънои «кандашуда; заминкан» аст [157, с. 316].  

Баъзе калимаҳои дар «Таърихи Байҳақӣ» ва лаҳҷаҳои ҳозира мавҷуда 

дар ифодаи номи хӯрданӣ ё мафҳумҳои ба он вобаста ба кор рафтаанд. 

Дурд / дурда мисоли ҳамин гуна унсурҳои луғавӣ буда, дар ифодаи 

 мафҳуми  «таҳшини  моеоти  баъд  аз  ҷӯшиш,  лойқаи 

таҳшингардидаи шароб, сирко» ва м. инҳо меояд [157, ҷ. 1, с. 479]. 

Сарчашмаи воҳиди луғавии мазкур *der-4-и забон-асоси фарзии 

ҳиндуаврупоӣ аст, ки маънои «кандан, ҷудо кардан»-ро дошта, баъдан дар 

забони умумиэронӣ ба шакли *dṛta- таҳаввул ёфтааст ва маънои 

таҳтуллафзияш: «ҷудошуда» > «он чӣ ҷудошуда» аст [172, ҷ. 2, с. 1283- 

1284].   

 Дар таърихномаи Байҳақӣ вожаи мазкур дар ифодаи маънои 

«таҳмондаи шароб» дар чанд маврид ба кор рафтааст: Ва ҳанӯз даҳ рӯз 

барнаёмадааст, ки Ҳасирӣ…дар маҳд аз боғ меомад дурде ошомида ва дар 

бозори Саидӣ муътамадеро аз они банда…бизаданд, задане сахт ва қабош 

пора карданд…[с. 213]. Аҳмад гуфт: «Худованди ман ҳалиму карим аст ва 

агар на сухан ба чӯбу шамшер гуфтӣ, турову монанди туро чӣ маҳалли он 

бошад, ки чун дурде ошомед, ҷуз сухани хеш гӯед?»           

[с. 367].   
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  Дар осори ниёгон дурд инчунин ба гунаҳои дурда, дурдӣ ба кор 

рафтааст.  

Калимаи мавриди таҳлил дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ аз ду ҷиҳат: 

ҳам аз нигоҳи шакл, ҳам аз лиҳози маъно ба таҳаввулот дучор шудааст, 

яъне дар забони мардуми шимоли Тоҷикистон агар зери шакли дурда 

мафҳуми «бурида шудани шир» дарк карда шавад, пас тавассути гунаи 

дигари он, ки тӯрта ё тӯртак аст, «боқимондаи қаймоқи сӯхта» фаҳмида 

мешавад [131, с. 168].   

 Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ воҳиди луғавии номбурда дар шаклҳои дурда, 

дърда, дърди', дърдова маънои «такшини маскаи обкардашуда; чизи 

такшиншудаи равған; такшини ҳама гуна чиз (равған, ширинӣ ва ғ.)»-ро 

дорад: Дърда-ш ни ов мешава. Дърдайи маска-ра бъхър [157, с. 247, 254].  

 Хонча аз ҷумлаи унсурҳои дигари луғавии «Таърихи Байҳақӣ» аст, ки 

ниёгон онро ба ду маъно: 1) корвонсаро ва хонаву сарои кӯчак;     2) табақи 

аз чӯб сохташудаи наққошӣ кардашуда истифода кардаанд. Ба маънои 

дуюм ин вожаро бо вови маъдула низ навиштаанд [152, ҷ. 6,   с. 8274], вале 

дар таърихномаи Байҳақӣ ин унсури луғавӣ ба маънои «ғизо, хӯрданӣ» ба 

кор рафтааст: Ва хончаҳо овардан гирифтанд пеши амир бар тахт яке ва 

пеши Ғозиву пеши Арёруқ яке ва пеши ориз Бӯсаҳли Завзанию Бӯнасри 

Мушкон яке, пеши надимон ҳар дуро яке ва Абулқосими Касир ба расми 

надимон менишаст ва логаштаву ришта фармуда буданд, биёварданд сахт 

бисёр [с. 279].  

 Аз байни лаҳҷаҳои тоҷикӣ ин вожаро ҳоло мардуми Хуҷанд ба гунаи 

хомча ба маънои «маводи хоми хӯрданӣ, амсоли оши палав» истифода 

менамоянд [131, с. 69].  

 Иддае аз воҳидҳои луғавии дар таърихномаи Байҳақӣ ва лаҳҷаҳои 

ҳозира мавҷуда мафҳуми ба ҷангу пайкор алоқамандро ифода кардаанд, 

вале дар лаҳҷаҳои ҳозира ба маънои дигар истифода мешаванд. Ин ҷо ба 

сифати намуна зикр кардани чӯба бамаврид аст, ки ниёгони тоҷикон онро 
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дар ифодаи шаш маъно, аз ҷумла «чӯби тунуккунандаи хамири нон» ба 

кор бурдаанд [152, ҷ. 5, с. 7296].   

Таҳлил нишон медиҳад, ки дар таърихномаи Байҳақӣ вожаи мазкур 

ба маънои «донаи тир» истифода гардидааст: Ва чун гурӯҳе аз эшон ба 

ҳисор илтиҷо карданд, муқаддаме аз эшон бар бурҷе аз қалъат буд ва 

бисёр шӯхӣ мекард ва мусалмононро ба дард медошт, як чӯбаи тир бар 

ҳалқи вай зад ва ӯ бад-он кушта шуд…[с. 160]. Ва як чӯбаи тир сахт бар 

зонуяш расид ва аз он мақҳур шуд ва наздик омад, ки кушта шавад…      [с. 

288]. Дигар рӯз чун хабар расид, ки эшон нек миёна карданд, банда 

бозгашт ва ҳашмате нек биниҳод ва сарҳои куштагон қариб дусад адад бар 

чӯбаҳо зада ниҳоданд ибратро ва бисту чаҳор танро, ки дар ҷанг гирифта 

буданд аз муборизони эшон фиристода омад, то он чӣ раъй воҷиб кунад, 

фармуда ояд [с. 477].  

Агар дар баъзе лаҳҷаҳои шимолӣ, мисли Конибодому Хуҷанд калимаи 

мазкур ба маънои «чӯби тунуксозандаи хамир» дар шакли ҷӯва, дар 

Исфара ба гунаи ҷува, дар Истаравшан ба намуди чубо [144, қ. 2,        с. 116] 

дучор ояд, пас дар лаҳҷаи ҷанубӣ унсури луғавии мазкур дар шаклҳои 

чува2 ва чувак ба ҳамон маънои фавқ ба назар мерасад: чува2ниг. чувак: 

Чувайи хъмирпаҳнкъни' ку? [157, с. 851, 852].   

Дар байни чунин калимаҳо онҳое низ мавҷуданд, ки мафҳуми марбут 

ба зарбаро ифода мекунанд. Лат намунаи ҳамин гуна воҳидҳои луғавӣ 

аст, ки муаллифони осори асримиёнагӣ онро дар ифодаи маъноҳои: 1) 

силӣ, латма; 2) гурз; 3) лахт, пора; 4) тахта; 5) тӯп; дар истилоҳи саҳҳофон 

як варақ аз китоб; 6) нимаи дар; 7) шикам мавриди истифода қарор 

додаанд [152, ҷ. 12, с. 17316]. Аз мазмуни ҷумлаи зерин маълум мешавад, 

ки Абулфазли Байҳақӣ латро ба маънои нахуст ба кор бурдааст: Агар ба 

тавъ пазируфтанд, фабиҳо ва ниъма ва агар напазируфтанд, Бӯнасри 

Исмоилро ба шаҳр бояд фиристод, то ба лат аз мардумон бистонанд ва 

бар миқдори бисёр [с. 497].  
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 Ҳоло ин унсури луғавӣ дар аксари лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба ҳамон маънои 

ишорагардида, яъне «заниш, шаллоқ, шатта” ба кор меравад:  

Тани лато-ш-у бо (боз) ҳақорат кайестас [157, с. 412-413].  

Ғайр аз ин, вожаи номбурдаро мардуми тоҷик ҳамчун ҷузъи номии 

феъли таркибии номӣ ба кор бурда, дар натиҷаи ҳамроҳ намудани он ба 

феълҳои ёридиҳанда унсурҳои луғавии лат кардан, лат хърдан, лат 

ёфтан, лату пъх кардан сохтаанд.  

 Аз як ишораи А. Деҳхудо бармеояд, ки таркиби ҷангу ҷидол дар 

ифодаи маънои “ҷангу пайкор” истифода мешудааст, вале муаллиф ба 

чунин маъно шоҳидеро аз осори хаттӣ зикр накардааст [152, ҷ. 5,   с. 69919].  

Таркиби мазкур дар таърихномаи Абулфазли Байҳақӣ танҳо дар як 

маврид истифода гардидааст: Ва шарти хидмат ба ҷой оред, то кори сахта 

(кори санҷида-А. У.) пеш гирем ва қароре диҳем, ки аз он руҷӯъ набошад, 

чунон ки раоёву вилоятҳо осуда гарданд ва аз ин гурехтану тохтану ҷангу 

ҷидолу шӯриш бозраҳанд [с. 619].  

Ҳоло дар забони тоҷикони бархе минтақаҳои шимоли Тоҷикистон, 

мисли Конибодом дар ифодаи маънои “хархаша, кашмакаш” таркиби 

ҷангу ҷанҷол истифода шавад, пас дар нуқоти дигари тоҷикнишин, мисли 

Бухоро таркиби ҷангу ҷӯшро ба кор мебаранд [155, с. 274].  

 Як қисми воҳидҳои луғавии дар «Таърихи Байҳақӣ» ва лаҳҷаҳои 

ҳозира мавҷуда дар ифодаи номи матоъ, либос, пӯшок омадаанд.  

Ниёгонамон калимаи эзорро дар қатори шаклҳои дигари он-эзора, 

изор, изора, ҳазора ба чанд маъно: 1) шалвор; 2) дастмол, рӯймол; 3) ҳар 

чизи бар камар басташаванда ва соқҳоро бад-он пӯшанда; 4) қисме аз 

девор, ки бо санг, оҷур ё чизи дигар бароранд, мавриди истифода қарор 

додаанд [152, ҷ. 3, с. 3188-3189].   

 Дар таърихномаи Байҳақӣ ин вожа аз байни маъноҳои фавқуззикр 

фақат ба маънои “шалвор” ба кор рафтааст: Вай…бараҳна бо изор 
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биистод ва дастҳо дарҳам зада, тане чун сим сафед ва рӯе чун сад ҳазор 

нигор [с. 239].   

Калимаи мазкур дар таърихномаи Байҳақӣ дар таркиби вожаи 

мураккаби изорбанд низ истифода шудааст: Вай…изорбанд устувор карду 

пойчаҳои изорро бубасту пироҳан дур андохт…[с. 239].   

 Дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ калимаи фавқ ба гунаҳои изор, изҳор 

гардиш дорад. Мураттибони «Фарҳанги лаҳҷаҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ» ба шакли езор низ истифода шудани вожаи қайдшударо таъкид 

кардаанд [157, с. 281]: Да йа ҷо-ш изор-ш-а афтов кааст.  

 Аз мутолиаи маводи иддае аз фарҳангномаҳои нисбатан комил 

маълум мешавад, ки ниёгони мо чанд вожаи ҳамшакли ҷул ё ҷалро ба кор 

бурдаанд ва яке аз онҳо корбурдаш ба маънои «полони ҳайвон» аст [152, 

ҷ. 5, с. 2861-2862].   

 Абулфазли Байҳақӣ ин унсури луғавиро ба маънои зикршуда дар чанд 

маврид истифода кардааст: Ва панҷоҳ нофаи мушк ва сад шамома кофур 

ва дувист мил шораи бағоят некӯтар аз қасаб ва панҷоҳ теғи қимати ҳиндӣ 

ва ҷомаи заррин аз ҳазор мисқол пурмарворид ва даҳ пора ёқуту бист пора 

лаъли бадахшии бағоят некӯ ва даҳ асби хуросонии хатлӣ ба ҷуллу бурқаи 

дебо ва панҷ ғулом турки қиматӣ [с. 348]…ва Хоҷаи бузург аз ҷиҳати худ 

расулро астаре фиристод ба ҷуллу бурқаъ ва понсад динору даҳ пора 

ҷома…[с. 349].  

 Бояд гуфт, ки имрӯз ҷулро сокинони минтақаҳои гуногуни 

тоҷикнишин ба ҳамон шаклу маънои зикршуда бисёр ба кор мебаранд  

[131, с. 56].   

 Дар қатори дигар унсурҳои луғавӣ дар таърихномаи мазкур ва 

лаҳҷаҳои ҳозираи тоҷикӣ бо калимаҳое низ дучор омадан мумкин аст, ки 

мафҳумҳои ба ҳайвонот алоқамандро ифода мекунанд. Масалан, маълум 

аст, ки ҳозир дар забони адабии тоҷикӣ номи яке аз ҳайвоноти хонагӣ 
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гӯсфанд ном бурда мешавад, аммо дар аксари лаҳҷаҳои тоҷикӣ онро ба 

гунаҳои гӯспанд, гъсфанд, гъспанд ба кор бурда, зери он маъноҳои:           

1) гӯсфанд; 2) шахси бефаҳм, нодонхӯҷаро ифода менамоянд [157, с. 175].  

Унсури луғавии номбурда низ яке аз калимаҳои куҳани аслии тоҷикӣ 

ба шумор рафта, шакли ибтидоии он gavspanta “ҳайвони муқаддас” аст, ки 

дар луғатномаҳои пешин нари он қуч, модааш меш ва яксолааш барра 

номида шудааст. Ғайр аз ин, калимаи мазкурро дар гузашта боз ба маънои 

“буз” низ истифода намудаанд [152, ҷ. 12,  с. 17101].  Абулфазли Байҳақӣ 

шакли “гӯспанд”-и вожаи мазкур (на гӯсфанд)-ро чанд дафъа мавриди 

истифода қарор додааст: Ва Бӯнаср ҳам бар он ҷой бозомаду холӣ 

бинишаст ва маро гуфт: «Номае навис аз ман ба вакили Гузгонону Карвон 

то даҳ ҳазор гӯспанд аз они ман, ки ба дасти вай аст мешу барра, дарсоат, 

ки ин нома бихонад, дар баҳо афканаду ба нархи рӯз бифрӯшад ва зару 

сим нақд кунаду ба Ғазнин фиристад» [с. 439]. Маро гуфт: «Ҳамоно 

ҳамеандешӣ ҳадиси туркмонону фурӯ гирифтани эшон ва номаи ман, то 

гӯспандонро фурӯхта ояд?» [с. 439].  

 Ҳамин тавр, дар “Таърихи Байҳақӣ” як қатор унсурҳои луғавие 

истифода шудаанд, ки мафҳумҳои мухталифро фаҳмонида, ҳоло ба ҳамон 

шакл ё гунаи андаке дигаршуда, вале бо ҳамон маънои қадимашон дар 

байни мардуми тоҷик гардиш мекунанд. Масалан, рада аз қабили чунин 

вожаҳои сайёр ба шумор меравад ва сарчашмааш ба забон-асоси фарзии 

ҳиндуаврупоӣ расидааст ва баъдтар ба эронии бостон ва сонӣ ба форсии 

миёна роҳ ёфта, ба воситаи он ба забони тоҷикӣ ворид гардидааст.   

  Аз таҳлили гузаштаи дури ин калима бармеояд, ки рада бо rand, 

randidan-и форсии миёна ба маънои «пай, из» робита надошта [168, т. 3,      

с. 536], балки идомаи ratak-и форсии миёна ё паҳлавӣ аст [172, ҷ. 3,                      

с. 1438-1439].  
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 Таҳлили гузаштаи калимаи мазкур нишон медиҳад, ки он дар осори 

ниёгон дар шаклҳои рада ва раҷа ҳамчун вожаи серистеъмол дар ифодаи 

чаҳор маъно, аз ҷумла “даста ва саф” мавриди истифода қарор доштааст  

[152, ҷ. 7, с. 10560].   

Аз рӯи мушоҳидаҳои мо, рада дар таърихномаи Байҳақӣ танҳо дар як 

маврид ба маънои фавқ истифода шудааст: Ва дар он саройи бузург 

чандин рада биистоданд, пас амир бор доду рӯза бигушоданд…[с. 555].  

 Ин вожа агар имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шакли рад «қатор, пайи 

ҳам; рада» ва ҳамчун пешоянди номии изофӣ дар шакли ради «монанди, 

дар қатори, баробари, мисли» истифода гардад [157, с. 570], пас дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ танҳо дар шакли раҷҷа дучор шуда, маънои «хатти 

рости ниҳоли пахта» ва м. инҳоро ифода менамояд [131, с. 149]: Лозим, ки 

ради севи шъмо-ра-м пебол кънем. Зохсар-ам ради ҳаму гъндъшк-ай [157, 

с. 570]. А авал раҷа-йа каҷалак каштагӣ, ҳамун-ба девол-ам каҷалак 

шудагӣ.  

 Дар лаҳҷаи Самарқанд калимаи мазкур дар шакли радда ҳамчун 

унсури луғавии фаъоли марбут ба пешаи дӯзандагӣ шинохта шудааст    [41, 

с. 14].  

 Зиёдатӣ низ яке аз калимаҳоест, ки онро ниёгон ба ду маъно: 1) 

фаровонӣ, афзунӣ, бисёрӣ; 2) бақия, боқимонда истифода кардаанд. Ба 

маънои аввал корбурди зиёдатиро дар ашъори Фаррухӣ, Хоҷаи Шероз, 

китобҳои “Таърихи Байҳақӣ”, “Калила ва Димна” ва ба маънои дуюм дар 

ашъори Шафеи Асар метавон дучор гардид [152, ҷ. 8, с. 11500].   

Байҳақӣ калимаи номбурдаро дар ду маврид ба маънои “фаровон, 

бисёр” истифода намудааст: Ва он чӣ аз Ғазнин хоста будем, овардан 

гирифтанд ва лашкарҳои зиёдатӣ мерасид [с. 629]. Булҳасани Абдулҷалил 

халвате кард бо амир, разияллоҳу анҳу, гуфт: «Мо тозикон асбу уштури 

зиёдатӣ дорем бисёр ва амир ҷиҳати лашкари омада ба зиёдат ҳоҷатманд 
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аст ва ҳама аз неъмату давлати вай сохтаем, нусхате бояд кард ва бар номи 

ҳар кас бояд набишт» [с. 629].  

 Дар осори ниёгон корбурди ибораи як нима барои ифодаи мафҳуми 

«нисф», «нисфе» дар чанд маврид дучор меояд [152, ҷ. 14, с. 20331]. 

Чунончи, дар ин байти Фирдавсӣ истифодаи ибораи мазкурро метавон 

мушоҳида намуд:  

       Ман аз подшоҳии ободи хеш,  

       На баргирам аз ганҷ як нима беш.  

 Дар «Таърихи Байҳақӣ» низ ба кор рафтани як нима дар ифодаи 

маънои фавқ ба назар мерасад: Ва асиронро як нима ба Булҳасани Халаф 

супурд ва як нима ба Шервон, то ба вилоятҳои хеш бурданд [с. 165].   

 Бояд гуфт, ки имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ як нима дар ифодаи маънои 

“як ҳисса, як қисм” яке аз унсурҳои фаъоли луғавӣ ба шумор рафта, онро 

аз забони мардуми ин минтақа зуд-зуд шунидан мумкин аст.  

      1.2.Вожаҳои мансуб ба сифат  

 Муқоисаи забони “Таърихи Байҳақӣ” бо лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ 

нишон медиҳад, ки чанде аз калимаҳои марбут ба аломату хусусияти 

“умр”-и тӯлонидошта низ ба ҳамон шакли куҳан ва маъноҳои 

алоҳидаашон дар лафзи маҳаллӣ боқӣ мондаанд. Вожаи нав аз қабили 

ҳамин гуна унсурҳои луғавӣ аст, ки дар осори ниёгон ба ҷуз маънои зидди 

кӯҳнаро ифода намуданаш инчунин ба маъноҳои: 1) тару тоза;                                    

2) корнакарда; 3) турфа; 4) ҷавон, тозасол; 5) тозакор; 6) ҳамчун истилоҳи 

низомӣ фармони такрори амале, ки қаблан иҷро нашудааст, ба кор мерафт 

[152, ҷ. 13, с. 20130-20131].  Абулфазли Байҳақӣ воҳиди луғавии 

номбурдаро ба маънои дуюм истифода кардааст: Ва Хоҷа ҳанӯз дар ин 

корҳо нав аст, магар рӯзгор барояд, маро некӯтар бишносад ва ҳарчанд 

чунин аст, фармони Хоҷаи бузургро дар ин боб ба ҳеч ҳол сабук надорам 
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ва агар дар ин боб руқъате нависад, ба маҷлиси олӣ расонам ва агар 

пайғоме диҳад, низ бигӯям [с. 432].  

 Имрӯз тоҷикони маҳалҳои гуногун калимаи навро ғайр аз маънои 

маъмулаш инчунин дар ифодаи мафҳумҳои “ҳоло, ҳозир, акнун” ва 

“корнокарда, камтаҷриба” истифода мекунанд: Мън-ам нав хурда бъдъм, 

ки шъмо умаде. Нав йа хона-ра чордевол-ъш кардем, ҳоли' бонг-ъш 

ҳуй...[157, с. 472]. Ҳолӣ вай ин вазифа-ва кор каран-ба нав, таҷриба-ш нест.  

 Калимаи сахт, ки гузаштаи дур дорад [152, ҷ. 8, с. 11900], дар осори 

ниёгон дар ифодаи нӯҳ маъно, аз ҷумла “бисёр, ғоят, ниҳоят” мавриди 

истифода қарор гирифтааст.   

 Дар таърихномаи Абулфазли Байҳақӣ низ ба маънои “ниҳоят” ба кор 

рафтани сахт ба назар мерасад: Ва ҳаво сахт гарм истод ва меҳтарону 

бузургон сардобаҳо фармуданд қайлуларо [с. 179].  

 Ба маънои зикршуда истифодагардии вожаи номбурда дар лаҳҷаҳои 

шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ дар шаклҳои сахт ва сах бисёр мушоҳида 

карда мешавад: Буҳоруйа адиро-ву барҳой куҳ сахт базеб меша-да. 

Тарафи Кулоб сах базев шидай. Хъдо-въ рости’, сах малол-ът кадъм, 

баройе ки бисйор беадаби’ кади. Хами бачоо сах нотарс бъданда-е рафиқ 

мáлим [157, с. 614]. Йоши-ш-анда сахт тарсидагӣ ин бача, дард-аш кӯна 

шудагӣ.  

Аз таҳлили чанд мисол аён аст, ки чунин унсурҳои луғавӣ дар матнҳои 

даврони пешазмелодӣ ба як маънои мушаххас ва дар осори хаттии баъдӣ 

ба чанд маъно дучор омадан мумкин аст. Чунончи, калимаи покро ниёгон 

ба панҷ маъно, аз ҷумла дар ифодаи мафҳуми “бакуллӣ, пурра, тамоман” 

истифода намудаанд [166, ҷ. 2, с. 79]. Дар ин ҷумлаи «Таърихи Байҳақӣ» 

истифодаи покро ба маънои тазаккурёфта метавон дучор омад: Ва диг ар 

бародарону қавмашро ба ҷумла фурӯ гирифтанд ва ҳар чӣ доштанд, ҳама 

пок бистаданд [с. 139].  
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Ба чунин маъно истифодагардии покро таҳиягарони матн дар поварақи 

асар низ ишора кардаанд.  

Дар лаҳҷаҳои шимолӣ калимаи мавриди таҳлил ба ҷуз маънои 

маъмулаш, яъне “тоза, озода”инчунин дар ифодаи мафҳуми “бакуллӣ, 

тамоман” ба таври фаровон ба кор меравад: Набошад кори им бечорайа, 

пок расво шуда монда буд, ако [149, с. 47]. Дина мошин-мон пок чапа шида 

бъд-куйа. Дина бикин-ъм-да мъшт зад, пок мурдудум [157, с. 551].  

 Дар осори ниёгон баъзе унсурҳои луғавӣ ҳам дар шакли меъёрӣ, ҳам 

шифоҳӣ зиёд истифода шудаанд. Гоҳо чунин ҳам шудааст, ки корбурди 

гунаи шифоҳӣ назар ба шакли меъёрӣ бартарӣ пайдо кардааст. Чунин 

ҳолатро дар мисоли калимаи бадтар, ки муаллифони осори асримиёнагӣ 

онро ба гунаҳои баттар ва батар низ истифода намудаанд, мушоҳида 

намудан мумкин аст: Ва қисса беш накунам, ҳоли Ғозӣ бад-он ҷой 

расониданд, ки ҳар рӯз раъйи амир дар боби вай батар мекарданд [с. 289]. 

Ва аз они ман осон аст, ки бар ҷой дорам ва агар надораме, товон тавонаме 

дод ва он яксавора ва хурдаи мардум батар, ки бисёр гуфтору дарди сар 

бошад…[с. 312]. Панҷум он ки андешам, ки махлуқеро чун ман кор батар 

аз ин аст, шукр кунам [с. 379]. Шудан ба Омул ва омадан ин бало бор 

овард, ин рафтан ба Ҳиндустон баттар аз он аст  [с. 563]. Бӯритагин 

бадтар аст аз туркмонон, ки фурсате ҷусту дартохт ва бештаре аз Хатлон 

ғорат кард ва агар мо пастар расидеме, вай он навоҳӣ хароб кардӣ                     

[с. 592]…агар як лаҳза аз қабзаи таваккул берун ояд ва кибру батарро бар 

хештан роҳ диҳад, чизе бинад ба ҳеч хотире нагузашта ва авҳом бад-он 

норасида ва оҷиз монда ояд [с. 665].  

 Чунон ки дида мешавад, Абулфазли Байҳақӣ ҳар се шакли вожаи 

мавриди таҳлилро ба кор бурдааст. Профессор А. Ҳасанов ба қайду 

ишораҳои фарҳангнигорони асримиёнагӣ такя карда, ҷараёни аз шакли 

бадтар пайдо гардидани гунаи батарро чунин шарҳ додааст: ибтидо аз 
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бадтар дар натиҷаи ҳодисаи монандшавии овозҳо гунаи баттар ба вуҷуд 

омада, баъдан он ба шакли батар табдил ёфт [131, с. 177].   

  Имрӯз (шояд барвақттар) дар шакли батар истифодагардии бадтар 

на танҳо хусусияти лаҳҷавӣ, балки мақоми гуфтугӯӣ гирифтааст.  

 Норасида дар қатори калимаҳое қарор дорад, ки дар гузашта дорои 

маъноҳои: 1) вориднашуда, восилнагардида; 2) нопухта; 3) тозасол;;  4) 

навруста; 5) ноболиғ; 6) наврасида, навзод ва м. инҳо будааст   [152, ҷ. 13, 

с. 19545].   

 Ба чунин маъноҳо ниёгон аз Фирдавсиву Хоқонӣ сар карда, то Сӯзанӣ 

онро ба кор бурдаанд. Дар ҷумлаҳои зерини Байҳақӣ ин калима дар 

ифодаи мафҳуми «ноболиғ» мавриди истифода қарор гирифтааст: Ва ин 

кӯдак норасида буд, то подшоҳӣ Бокалиҷор бигирад [с. 383]. Ду духтар буд 

амир Юсуфро: яке бузург шуда ва дигаре хурдтару норасида ва ин 

норасидаро ба номи амир Масъуд кард [с. 469].   

 Дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла гуфтори мардуми ҷануби Тоҷикистон 

феъли расидан дар қатори чанд маънои дигар барои ифодаи маънои 

«болиғ шудан, ба балоғат (воя) расидан» низ меояд [157, с.571].  

 Аз ҷониби бархе муҳаққиқони дигар низ дар лаҳҷаҳои шимолӣ илова 

ба маънои зикршуда дар ифодаи маънои фавқ бакорравии феъли мазкур 

таъкид шудааст [131, с.102].   

 Дар таърихномаи мазкур баъзе ифодаҳое истифода шудаанд, ки, ба 

назари мо, танҳо хоси забони ҳамин асар буда, онро аз осори аҳли адаби 

дигари асримиёнагӣ наметавон пайдо намуд. Рӯза ба даҳан аз ҷумлаи 

чунин унсури забонӣ мебошад: Ва дигар рӯз…кӯс бизаданд ва амир роҳи 

Марв гирифт, аммо мутаҳаййиру шикастадил мерафтанд,…гармое сахту 

тангии нафақа ва алаф ноёфту сутурон лоғар ва мардумон рӯза ба даҳан  

[с. 651].  

 Мардуми шимоли Тоҷикистон ин вожаро имрӯз дар шакли бо даҳони 

рӯза / ба даҳани рӯза бисёр ба кор мебаранд. Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ низ 
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ифодаи ба он монанд (даҳан / даан / дāни руза / рузан-157, с.223] дучор 

меояд, аммо он бо ибораи боло робита надошта, асли адабияш даҳони 

равзан ба маънои «ҷои вуруди рӯшноӣ» аст.  

 Аз таҳлили мисолҳои фавқ маълум мешавад, ки дар лаҳҷаҳои муосири 

шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ на танҳо калимаҳои куҳане боқӣ мондаанд, ки 

хоси забони осори асри Х1 ҳастанд, балки баъзе унсурҳои луғавие маҳфуз 

мондаанд, ки фақат хоси забони таърихномаи Байҳақӣ мебошанд.  

        1.3. Вожаҳои мансуб ба шумора  

 Маълум аст, ки дар забони гуфтугӯӣ ва лаҳҷаҳои тоҷикӣ  номуайяниву 

ягонагии ашё бо роҳи ба калимаҳои дигар ҳамроҳ намудани шумораи як 

ифода карда мешавад. Аз таҳлили таърихи истифодаи вожаи як дар ин 

вазифа муҳаққиқ А. Ҳасанов ба чунин хулоса омадааст, ки ҳанӯз дар 

сангнавиштаҳои даврони пешазмелодӣ номуайяниву ягонагиро бо ин усул 

ифода мекардаанд [131, с. 186-187]. Дар даврони минбаъда низ чунин тарзи 

ифодаи категорияи мазкур дар қатори шакли меъёрии зикри он мавҷуд 

буд. Чунончи, дар таърихномаи Байҳақӣ дар вазифаи ишорагардида хеле 

зиёд ба кор рафтани калимаи як дар вазифаи зикргардида метавонад 

далели гуфтаҳои фавқ бошад:  

 Як рӯз бар ивази рӯзе: Як рӯз халвате кард бо Балъамӣ, ки бузургтар 

вазири вай буду Бӯтаййиби Мусъабӣ-соҳиби девони рисолат ва ҳар ду 

ягонаи рӯзгор буданд дар ҳамаи адавоти фазл [с. 152]. Як рӯз пас аз 

баруфтодани Оли Бармак ҷаридаи куҳантар мебознигаристам     [с. 248; 

ниг. инч. с. 190, 192, 233, 233, 235, 241, 366, 375, 415, 429, 438, 472, 486, 486, 

501, 568, 594, 602, 644, 674, 677, 679, 695, 716].  

 Як шаб бар ивази шабе: Пас як шаб дар он рӯзгори муборак пас аз 

намози хуфтан пардадоре, ки акнун кутволи қалъаи Сакованд аст, 

…биёмад [с. 181]. Як шаб дар рӯзгори Муътасим ними шаб бедор шудам 

ва ҳарчанд ҳилат кардам, хобам наёмад ва ғаму зуҷрате сахт бузург бар он 

даст ёфт, ки онро ҳеч сабаб надонистам [с. 223].  
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 Дигар аз хусусиятҳои калимаҳои мансуб ба шумораи таърихномаи 

мазкур ин аст, ки онҳо ҳамчун муайянкунанда (дар қатори шакли меъёрӣ) 

қабл аз муайяншаванда меоянд. Аз чунин тарзи зикри ибораҳо маълум 

мешавад, ки онҳо имрӯз ё дирӯзи наздик бо таъсири забони бегона, ба 

хусус туркӣ ё русӣ пайдо нагардида, балки собиқаи тӯлонӣ доранд. Зикри 

ин гунаи ибораҳо дар ҷумлаҳои поён далел бар чунин даъво буда 

метавонад.   

 Дигар рӯз бар ивази рӯзи дигар: Ва дигар рӯз чун бор бигсаст ва аъёни 

Рай ба ҷумла омада буданд ба хидмат бо ин муқаддамон ва афзун аз даҳ 

ҳазор зану мард ба наззора истода…[с. 69]. Дигар рӯз он ҷо барнишасту 

Ҳасани Сулаймону қавмро бозгардонид ва тафт биронд   [с.70; ниг. инч. с. 

84, 140, 294].   

 Савум рӯз бар ивази рӯзи савум: Савум рӯз Аҳмади Арслон гуфт: 

«Зиндагонии худованд дароз бод, он чӣ тақдир аст, ночор бибошад…» [с. 

50]. Ва ҳам бад-он ҷо расид савум рӯз аз ҳаракати Сарахс, ки ҳоҷат омад, 

ки чоҳҳо бояст канд аз баҳри обро ва бисёр канданд ва ҳам оби ширин 

баромад ва ҳам талх [с. 651].   

 Дигар рӯз, савум рӯз бар ивази рӯзи дигар ва рӯзи савум: Ва амир дигар 

рӯз бор надод ва савум рӯз пас аз бор халвате кард бо вазиру аъён ва 

аркони давлат…[с. 480].  

Аз мисолҳо аён аст, ки калимаи як дар чунин мавридҳо ҳамеша бо 

унсурҳои луғавии рӯз, шаб ва дигар омадааст ва ҳамин тарзи гуфтор имрӯз 

низ дар лаҳҷаҳои шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ басо маъмул мебошанд.  

     1.4. Вожаҳои мансуб ба ҷонишин ва бандакҷонишинҳо  

 Агарчи ҷонишинҳо дар забони тоҷикӣ мисли забонҳои дигари ҷаҳон 

аз нигоҳи миқдор кам ҳастанд, вале онҳо дар матн вазифаи бузургеро иҷро 

карда, бар ивази гурӯҳи калони вожаҳои мансуб ба ҳиссаҳои номии нутқ 

меоянд. Инро ҳангоми ба риштаи таҳлил кашидани вижагиҳои корбурди 

онҳо дар «Таърихи Байҳақӣ» низ дарк намудан мумкин аст. Ин ҷо ҳоҷат 
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ба таҳлили тамоми чунин вижагии ҷонишинҳо нест, зеро ин масъаларо ба 

таври дақиқ забоншинос Б. Сиёев мавриди баррасӣ қарор додааст [105, с. 

205, 206]. Ҳадафи мо танҳо ба хонанда нишон додани вижагиҳои 

истифодаи чунин воҳидҳои луғавии таърихномаи Байҳақӣ ва боқимонии 

ин гуна хусусият дар лаҳҷаҳои ҳозираи тоҷикӣ аст.   

 Ин гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ ҳанӯз аз даврони пешазмелодии 

инкишофи забонҳои эронӣ, ба хусус тоҷикӣ ба сифати ивазкунандаи 

асосии унсурҳои луғавии мансуб ба ҳиссаҳои номии нутқ истифода шуда 

меоянд. Яке аз чунин вожаҳо они / аз они аст, ки дар давраи миёнаи 

инкишофи забонҳои эронӣ (асрҳои IV-III п. а. м.-садаҳои VII-VIII м.) ба 

ҷои унсурҳои алоқамандкунандаи давраи қадим арзи ҳастӣ намуд.  

Муҳаққиқи эронӣ П. Н. Хонларӣ ҳангоми таҳлили ин ифода зикр 

кардааст, ки “калимаи они ё аз они бо касраи изофа мулкияту тааллуқро 

мерасонад ва ҷонишини калимае монанди “мутааллиқ ба” ё “мухтасс ба” 

аст. Ва ишора ба исме ё замире аст, ки пештар зикр шуда ё сипас зикр 

шавад…” [125, с. 191, 270].   

 Тавассути калимаи они ҳанӯз дар забони форсии миёна муносибати 

поссесивӣ ифода мешуд, ки он дар забони форсии қадим аз тариқи дар 

падежи генитив омадани калима сурат мегирифт [83, с. 87; 105, с. 334].   

Таҳлили раванди истифодаи они / аз они дар матнҳои асрҳои миёна, аз 

ҷумла «Таърихи Байҳақӣ» нишон медиҳад, ки ин унсури луғавӣ дар 

вазифаи зикргардида хеле серистеъмол шуда будааст. Ҷумлаҳои зерин 

метавонанд далели чунин гуфтаҳо бошанд:…агар дар он вақт сукунро 

коре пайвастанду ихтиёр карданд, андар он фармоне аз они худованди 

мозӣ, разияллоҳу анҳу, нигоҳ доштанд [с. 48]. Ва намози дигари он рӯз 

силате аз они вай расулдор бибурд…[с. 93]. Ва ғуломе турк аз они писараш 

ба саройи амир оварда буданд, то харида ояд, фармуд, ки он ғуломро низ 

бояд дод…[с. 173-174]. Ва духтаре аз они Қадархон ба номи амир 

Муҳаммад ақди никоҳ карданд…[с. 252]. Ва фармуд, то расулони 
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Гургонро ба рӯз дароваранд ва пас аз маҳдҳо, ки рост карда буданд, бо 

занони муҳташамони Нишобур аз они раису қузоту фуқаҳо ва акобиру 

уммол ба шаб пеши маҳди духтари Бокалиҷор бурданд [с. 435]. Чун ҳоли 

муқаддами қавм бар ин ҷумла бошад, тавон донист, ки аз они дигарон чӣ 

бувад [с. 642].   

 Аз шиносоӣ бо забони таърихномаи мазкур бармеояд, ки ин унсури 

луғавиро Абулфазли Байҳақӣ басо фаровон ба кор бурдааст [ниг. с. 63, 69, 

84, 91, 107, 112, 119, 122, 126, 144, 176, 181, 185, 213, 231, 257, 257, 263, 339, 

439, 524, 524].  

 Имрӯз дар лаҳҷаҳои шимолӣ мансубиятро бо вожаҳои ани /айни [131, 

61] ва дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқӣ бо калимаи ини ифода 

мекунанд [66, с. 165-176], ки он осори ҳамон они / аз они-и даврони 

асримиёнагӣ ҳисоб мешавад.   

Таҳлилу муқоиса нишон медиҳад, ки ба сабаби ба амал омадани 

тағйироти сохторӣ дар забон, яъне дар натиҷаи гузариш аз ҳолати 

флективӣ ба аналитикӣ дар шакли вожаҳо низ таҳаввулоти муайян рӯй 

дод, вале мушкилӣ дар он аст, ки бо сабаби дар муддати шаш қарн 

(садаҳои III п. а. м.-III м.) дастрас набудани осори хаттӣ бо забони форсии 

миёна замони сурат гирифтани чунин дигаргуниро ба тарзи мушаххас 

муайян кардан хеле душвор аст. Ин нукта маълум аст, ки дар натиҷаи ба 

вуқӯъ пайвастани таҳаввулот дар забон минбаъд баробари истифодаи 

шаклҳои маъмул боз ба кор бурдани гунаи ғайримаъмули як гурӯҳ 

воҳидҳои луғавӣ ривоҷ гирифт. Ин гуна усули истифодаи калимаҳоро дар 

мисоли ҷонишини шахсии шахси дуюми ҷамъ-шумо / шумоён нишон додан 

мумкин аст. Аз шакли дуюми ин ҷонишин-шумоён аён аст, ки он дар 

натиҷаи ҳамроҳгардии яке аз шаклҳои пасванди –он, яъне -ён (пас аз 

садоноки «о») ба шумо ба вуҷуд омадааст. Маълум аст, ки сарчашмаи 

ҳиссаи асосии ҷонишини мазкур (яъне шумо) xšmaxām -и эронии қадим ба 

шумор меравад [83, с. 81; 105, с. 138].  
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Таҳлили корбурди ин ҷонишини таърихномаи Байҳақӣ нишон 

медиҳад, ки муаллифи асар онро дар ду шакл: шумо ва шумоён мавриди 

истифода қарор додааст.   

 Профессор Б. Сиёев ҳангоми таҳлили хусусиятҳои истифодаи 

ҷонишинҳо дар таърихи забони тоҷикӣ дар қатори дигар ҷонишинҳои 

шахсӣ, мисли дучор нашудани шакли «ӯй»-и ҷонишини шахси сеюми 

шумораи танҳо-ӯ, доро будани он ба вазифаи анафорӣ дар мавридҳои 

алоҳида, аз байни шаклҳои «амоҳ» ва «мо»-и ҷонишини шахси якуми 

шумораи ҷамъ ба назар нарасидани гунаи аввал, истифодаи фаровони 

ҷонишинҳои инон, инҳо, онҳо дар асар, дар вазифаи ҷонишинҳои шахсӣ ба 

кор рафтани бандакҷонишинҳо, ҳолатҳои ҳамроҳгардии 

бандакҷонишини шахси сеюми шумораи танҳо-ат ба ҷонишинҳои 

ишоратӣ ва м. инҳо инчунин дар хусуси ба ҷои шакли шумо бакорравии 

гунаи шумоён дар ифодаи ҷонишини шахси дуюми шумораи ҷамъро зикр 

намудааст [105, с. 143-145].  

 Ба назар чунин мерасад, ки Абулфазли Байҳақӣ дар чанд маврид 

ҳангоми зикри шахси дуюми шумораи танҳо варианти шуморо истифода 

намудааст.Инро метавон аз ҷумлаи зерин дарк кард: Шумо сахт ба таъҷил 

омадаед, бозгардед ва замоне биёсоед ва намози дигарро бозоед, то 

пайғомҳо бигузоред ва ҳолҳо бознамоед [с. 95].  

Вале ҳангоми ифодаи гурӯҳи мардум истифода намудани гунаи 

шумоёнро авло ҳисобидааст:…ва лашкарро гуфт: «Фардо шумоёнро мисол 

дода ояд, ки сӯйи Ҳирот бар чӣ ҷумла бояд рафт» [с. 96]. Ва шумоёнро аз 

ин ахбор тафсиле дорам сахт равшан, чунон ки оварда ояд, иншоаллоҳу 

таоло [с. 108]. Ва Аҳмади Ҳасан шумоёнро нек шиносад, бар он ҷумла, ки 

то акнун будааст, фаро наситонад [с. 208]. Таваққуф кунед, чандон ки ман 

фориғ шавам ва шумоёнро бихонанд [с. 280]. Шумоёнро фармон набуд ҷанг 

кардан, чаро ҷанг кардед? [с. 288].   



42  

  

 

  

Таҳлилу муқоиса ба он шаҳодат медиҳад, ки дар қиёс бо шакли шумо 

дар асари мазкур гунаи шумоён бештар ба кор рафтааст [с. 573, 603, 607, 

681, 709, 724].  

Баъзе муҳаққиқон дар натиҷаи қиёси истифодаи шаклҳои ҷонишини 

мазкур ба чунин бардошт расидаанд, ки дар қатори ду шакли боло дар 

осори гузаштагон инчунин вариантҳои дигари он низ мавриди истифода 

қарор доштааст. Чунончи, олими эронӣ П. Н. Хонларӣ  аз хусуси 

истифодаи шаклҳои дигари ҷонишини номбурда дар осори нависандагони 

асримиёнагӣ овардааст, ки «…аз замири шунавандаи ҷамъ низ суратҳои 

шумоҳ ва шимо ва шумон дар маъдуде аз маворид вуҷуд дорад, ки гумон 

меравад асари лаҳҷаҳои маҳаллӣ бошад…» [125, с. 186].   

Муҳаққиқон К. Г. Залеман ва В. А. Жуковский низ ҳанӯз дар охири 

асри Х1Х «замири шахсии омиёна» ба ҳисоб рафтани ҷонишини 

зикргардидаро дар қатори дигар ҷонишинҳо қайд намуда буданд [31,с. 32].   

  Маълум мешавад, ки иддае аз шаклҳои ҷонишини мазкур бо таъсири 

лафзи лаҳҷавӣ ба забони адабӣ роҳ ёфтаанд. Бояд ёдовар шуд, ки дар 

сарчашмаҳои даврони минбаъдаи инкишофи забони тоҷикӣ  истифодаи 

шаклҳои шумоҳо ва шумоён ривоҷ пайдо намуда, охири асри Х1Х ва оғози 

садаи ХХ ба таври васеъ ба гардиш даромад [106, с. 3].   

 Дар таърихномаи Байҳақӣ ҳолатҳои нисбат ба гурӯҳи мардум ба кор 

рафтани ҳар ду шакл: шумо ва шумоён низ мушоҳида карда мешавад. 

Чунончи:…вазир гуфт, ки: «Дар боби шумо шафоат кардам ва подшоҳро 

бар он овардам, ки шумо дар ин вилоят, ки ҳастед, бибошед ва мо 

бозгардему ба Ҳарӣ равем ва Нисову Боварду Фарова ва ин биёбонҳову 

ҳадҳо шумоёнро мусаллам фармуд…» [с. 618].  

 А.Деҳхудо дар осори шоиру нависандагони асримиёнагӣ дучор 

наомадани шакли шумоҳоро ишора карда навиштааст, ки «имрӯза аз 

замири шахсӣ мо ва шуморо дар тадовули омма бо-ҳо ҷамъ банданд: моҳо, 

шумоҳо. Ва ба ҳукми шавоҳиди бадастомада дар забони адабии қадим мо 
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ва шуморо ҷамъ мебастаанд, он ҳам бо-он, на бо-ҳо ба сурати моён ва 

шумоён» [152, ҷ. 9, с. 12741, 12750-12751].   

 Аз таҳлилу муқоисаи ин гуна шаклҳо кас ба чунин андеша мерасад, ки 

шаклҳои шумоҳо ва  шумоён дар забони осори асримиёнагӣ бо сабаби 

духӯрагии вазифаи ҷонишини шахси дувуми ҷамъ шумо ва халалёбии 

баён, возеҳу нишонрас ифода нагардидани фикр ба гардиш ворид карда 

шудаанд [152, ҷ. 9, с. 12741], яъне суръатгирии тамоюли корбурди шумо 

нисбат ба шахси дуюми танҳо боиси ба ин шакл ҳамроҳшавии пасванди -

ҳо ва шакли –ён-и пасванди –он шудааст. Ба ин гуна шакл ба кор бурдани 

ҷонишини мазкур боиси он гардид, ки ба духӯрагии истифодаи ҷонишини 

шахси II ҷамъ шумо хотима дода шавад.  Бо ҳам муқоиса намудани 

шаклҳои ҷонишини мазкур дар «Таърихи Байҳақӣ» ва шеваҳои имрӯзаи 

тоҷикӣ нишон медиҳад, ки баробари шаклҳои «дарозумр»-и он баъдан 

вариантҳои зиёди шумо ба вуҷуд омадаанд, ки гунаҳои шумо, шумоён, 

шумоҳон, шумуҳон, шумоҳо, шумоо, шумҳо, шумаҳон, шумҳон, шумоҳун, 

шумон, шумоюн, шумоҳо, шимиён, шъмоҳо аз ҳамин қабиланд [15, с. 160; 80, 

в. 3, с. 39; 105, с. 82].   

Имрӯз аз байни лаҳҷаҳои тоҷикӣ нисбат ба шахси дуюми танҳо 

истифодашавии ҷонишини шумо бештар дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба 

мушоҳида мерасад.   

Вобаста ба корбурди ҷонишинҳо зарур меояд, ки ин ҷо як нуктаи дигар 

таъкид карда шавад. Дар «Таърихи Байҳақӣ» баробари истифодаи шакли 

маъмули бандакҷонишинҳо инчунин дар шакли ихтисоргардида низ ба 

кор рафтани онҳо ба чашм мерасад. Дар чунин мавридҳо аз таркиби 

бандакҷонишинҳо садоноки онҳо фурӯгузор шуда, танҳо ҳамсадояшон 

боқӣ мемонад. Масалан, дар ҷумлаи зерини таърихномаи мазкур аз 

бандакҷонишини шахсии шахси сеюми шумораи танҳо -ат танҳо –т боқӣ 

мондааст: Ва  вай марде ҳушёр ва хирадманд аст ва ҳаққи бузургитро 

нигоҳ дорад [с. 10].   
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       Муқоисаи маводи «Таърихи Байҳақӣ» бо баъзе осори даврони 

баъдина нишон медиҳад, ки дар баробари шакли маъмулӣ гунаи 

ихтисоргардидаи он низ ривоҷ пайдо кардааст. Масалан, Ҷалолуддини 

Румӣ дар «Маснавии маънавӣ»-яш гунаи ихтисоргардидаи ин 

бандакҷонишинро зиёд ба кор бурдааст [ниг.131, с. 196].   

Айни чунин ҳолатро бо бандакҷонишини шахсии шахси сеюми 

шумораи танҳо, яъне –аш низ дучор омадан мумкин аст, яъне Байҳақӣ дар 

баъзе ҳолатҳо бар ивази шакли маъмули бандакҷонишини –аш гунаи –ш-

ро мавриди истифода қарор додааст. Чунончи, дар «Таърихи Байҳақӣ» 

хонанда дар шакли авлиёш, аъдош, қабош, корҳош, бақош, неъматҳош ва м. 

инҳо зикргардии вожаҳоро бар ивази шакли маъмули онҳо- авлиёяш, 

аъдояш, қабояш, корҳояш, бақояш, неъматҳояш дучор меояд: Ҳамеша ин 

хонадони бузург поянда бод ва авлиёш мансуру аъдош мақҳур ва султони 

муаззам Фаррухзод-фарзанди ин подшоҳи бузург комравову комкору 

бархурдор аз  мулку ҷавонӣ ба ҳаққи Муҳаммадин ва олиҳӣ [с. 161]. Ва 

ғуломони Ҳасирӣ дар ин мард париданду вайро қафое чанд бизаданд ва 

қабош пора карданд [с. 211]…ғуломонро бифармуд, то бизаданд, задане 

сахт ва қабош пора карданд…[с. 213]…ва дармехоҳад аз ӯ мададгорӣ дар 

он чӣ ӯро бар он водошта ва роҳнамояш дар он чӣ талаби риоят карда аз 

ӯ ва он, ки мададгори ӯ бошад дар ҳама корҳош ва муваффақ гардонад ӯро 

дар азиматҳояш [с. 354]. Расул гуфт: «Бо тандурустию шодкомӣ ҳама 

корҳо бар мурод ва аз султони муаззам, ки бақош бод ва ӯро бузургтар 

рукнест, хушнуд» [с. 410]. Ва касон рафтанду сарояш фурӯ гирифтанд ва 

ҳама неъматҳош мавқуф карданд…[с. 450].  

Ин шакли бандакҷонишини мазкур низ дар бархе осори асрҳои 

баъдина ривоҷ пайдо кард [131, с. 197].   

Вале дар қиёс бо ду бандакҷонишини номбурда дар таърихномаи 

Байҳақӣ дар шакли ихтисоргардида ба кор рафтани бандакҷонишини 

шахсии шахси сеюми шумораи ҷамъ, яъне –ашон ба гунаи -шон хеле кам ба 
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назар мерасад: Ва бунаҳошон бештар он аст, ки Шоҳмалик ғорат карда ва 

бибурда ва сахт шикастадиланд ва он чӣ мондааст, бо хеш доранд…                      

[с. 511].  

 Таҳлилу муқоиса баъзе аҳли таҳқиқро ба хулосае овардааст, ки тарзи 

зикрёфтаи ин бандакҷонишин низ мисли ду унсури дигари ифодакунандаи 

шахс дар асрҳои минбаъда давом кардааст [131, с. 198].  

Ба ҳама маълум аст, ки имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ  ба шакли 

тахфифёфта ба кор рафтани кулли чунин бандакҷонишинҳо маъмул аст. 

Аз таҳлилу муқоиса метавон ба натиҷае расид, ки дар чунин шакл ба кор 

рафтани ин гуна унсурҳои грамматикӣ имрӯзу дирӯзи наздик пайдо 

нашуда, онҳо қариб ҳазор сол пеш дар гардиш қарор доштаанд.  

      1.5. Вожаҳои мансуб ба феъл  

 Унсурҳои луғавии мансуб ба феъли «Таърихи Байҳақӣ» аз дигар 

гурӯҳи калимаҳо бо ҳамин хусусияташон фарқ доранд, ки дар матни асар 

ба чандин маъно ба кор рафта, аз байни онҳо дар лаҳҷаҳои муосири 

тоҷикӣ яке аз чунин маъноҳо боқӣ мондаанд.   

 Сохтори ин гуна воҳидҳои луғавӣ мухталиф буда, феълҳои содаи дар 

таърихномаи мазкур истифодашуда ва дар лаҳҷаҳои имрӯза боқимонда 

камтар, баръакс, ҳамин гуна унсурҳои луғавии сохтаву таркибии номиву 

феълӣ бештар дучор меоянд.   

1.5.1.Феълҳои содаву сохта 

 Аз байни феълҳои содаи сермаънои дар «Таърихи Байҳақӣ» мавриди 

истифода қароргирифта метавон ронданро далел овард [152,   ҷ. 7, с. 10367], 

ки онро Абулфазли Байҳақӣ дар ифодаи маъноҳои зерин мавриди 

истифода қарор додааст:   

1. Дур кардан, аз назди худ рад кардан: Хашм лашкари ин подшоҳ 

(нотиқа) аст, ки бад-эшон…душманонро биронад [с. 168].   

2. Навиштан, шарҳ додан: Он қисса агар батамом ронда ояд, дароз 

гардад [с.38].   
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3. Анҷом додан, амал кардан: Амир Маҳмуд бо…омили Гардез, ки бар 

молашон ҳосилҳо фузуда омад, сиёсатҳо ронда фармуд [с. 493].  

4. Равона кардан, равон сохтан: Ва мартабадорон расулро ба бозор 

биёварданд ва меронданд ва мардумон дираму динор…меандохтанд                       

[с. 42].   

5. Пеш кардани чизе: Ҳоҷиби бузургро гуфт: «Фармуда будем, то 

пилонро биронанд ва ба Кобул оранд…» [с. 283].   

6. Рафтан, азимат кардан: Ва ҳарчанд мебирондам, вилоятҳои боном 

буд дар пеши мо [с. 97].   

7. Ба тороҷ бурдан: Аз эшон фасодҳо рафт ва чаҳорпойи Гӯзгонон 

яксар биронданд [с. 576].   

8. Дар ҳаракат овардан: Ҳадисе пайвастам, то вайро машғул кунам аз 

пайи он ки мабодо, ки сайёфро гӯяд шамшер бирон [с. 171].   

9. Кандан, ҳарф кардан: Ва он корез, ки дар миёни шаҳр аст, биронд  

[с. 39].   

10. Анҷом додани кор:…амир Алии Қариб, ки ваҷеҳтарини 

умарои давлат буд, дар пеши кор истода, корҳои давлатиро рондан гирифт 

[с. 46].   

11. Киноя аз тақдир кардан: Тақдири Офаридгор…, ки дар лавҳи 

маҳфуз чунон рондааст, тағйир наёбад [с. 352].  

 Аз байни ёздаҳ маънои зикргардида имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба 

маънои панҷум, яъне рондани чизе, пеш кардани касе ё чизе, таъқиб 

намудани касе ё чизе боқӣ мондааст: Мошин-а ронда наметонӣ-мӣ, 

хаппакак габ назада шин, худ-ат-а хатар-ба намон.   

 Як қатор феълҳои сохтаи «Таърихи Байҳақӣ» бо ёрии пешвандҳои 

феълсози дар-, бар-, фуруд- ва пасвандҳои –идан ва –истан ташаккул 

ёфтаанд. Иддае аз ин гуна феълҳо, монанди фуруд омадан, фуруд овардан, 

баровардан, истонидан дар асари мавриди таҳлил бисёр ба кор рафта, 
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қисми дигар, мисли даррафтан, даррасидан, бардоштан кам мавриди 

истифода қарор гирифтаанд.  

 Фуруд омаданро Абулфазли Байҳақӣ дар шаклҳои тасрифии фуруд 

оянд, фуруд омад зиёд ба кор бурдааст: Ҳоҷиби бузург гуфт: «Нақибонро 

бояд гуфт, то лашкарро бозгардонанду фуруд оянд…» [с. 52]. Наздики 

намози шом…халват карда, мулаттафае наздики Оғоҷии ходим бурдам ва 

бад-ӯ додам ва ҷое фуруд омадам, наздики саройпарда [с. 220]. Чун хабари 

ӯ ба амир Маҳмуд расид, аз шаҳр бирафт, ба боғи Амри Лайс фуруд 

омад…[с. 261].Ва амир Масъуд, разияллоҳу анҳу, аз Гургон бирафт рӯзи 

панҷшанбе, ёздаҳуми моҳи раҷаб ва ба Нишобур расид, рӯзи душанбе 

ҳашт рӯз монда аз ин моҳ ва ба боғи Шодёх фуруд омад [с. 510; ниг. инч.         

с. 62, 83, 84, 91, 94, 118, 140, 163, 164, 197, 205, 214, 216].  

 Фуруд овардан низ, чунон ки ишора шуд, яке аз феълҳои серистифодаи 

«Таърихи Байҳақӣ» ба шумор меравад:…ва то миёни ду намоз рӯзгор 

гирифт, то он гоҳ, ки расулдор расулро ба сарое, ки сохта буданд, фуруд 

овард [с. 90]. Амир Маҳмуд чун аз ҷанг фориғ шуд ва ба хайма бозомад, он 

шербачаро ба нон хӯрдан фуруд овард ва бисёр бинавохт ва зиёдат 

таҷаммул фармуд [с. 160; ниг. инч. с. 117, 157, 188, 226, 282].  

Дар хусуси истифодаи баъдии пешванди фуруд- муҳаққиқ                                

А. Ҳасанов навиштааст, ки «ҳоло дар забонҳои тоҷикиву форсӣ корбурди 

пешванди фуруд ба мушоҳида намерасад…ё басо кам мустаъмал мегардад, 

вале дар лаҳҷаҳои шимолӣ осори он барҷо мондааст. Дар лаҳҷаи Хуҷанд 

унсури зикршуда ба сурати фуд(д)-, дар Истаравшан ба шакли фуруд- ва 

дар Конибодом ба гунаи фурд- якҷоя бо феълҳои омадан ва овардан 

истифода мегардад: А ин-ҷа фурудо... Поин– ба фурудомда куҷо мерид... 

Йаг–бор пойин–ба фуддойит (Хуҷанд). Боро-ш-а кам–кам а мошин 

фурдовард (Конибодом)» [131, с. 211].  

 Чунин феълҳои дар таърихномаи мазкур мавҷуда низ мисли чанд 

унсури луғавии қаблан таҳлилшуда аз ҷиҳати қаламрави дар лаҳҷаҳои 
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муосир боқимонияшон ягона нестанд. Чун намуна ин ҷо зикр намудани 

феъли баррафтан бамаврид аст, ки дар асари мазкур ба маънои «боло 

шудан, ба боло баромадан» истифода гардидааст: Ва пиёдагон бад-он 

қувват ба бурҷ баррафтан гирифтанд ва камандҳо ба куштан карданд сахт 

ва он малоин ҳазимат шуданд [с. 162].   

Ин феълро имрӯз мардуми баъзе деҳоти ноҳияи Исфара, ба хусус 

Чоркӯҳу Ворух дар шакли барафтан истифода менамоянд. Сокинони 

Исфара феъли мавриди таҳлилро бо ихтисори яке аз ҳамсадоҳои «р» (шояд 

ҳамсадои таркиби пешванд) дар шакли баррафтан истифода менамоянд.   

 Даромадан низ яке аз феълҳои сермаънои осори ниёгон ҳисоб ёфта, дар 

қатори ҳафт маънои дигар соҳибони фарҳангномаҳо корбурдашро ба 

маънои «расидан, оғоз ёфтан, фаро расидан» ишора кардаанд [166,    ҷ. 1, 

с. 334].   

 Абулфазли Байҳақӣ низ даромаданро ба чунин маъно мавриди 

истифода қарор додааст: Ва моҳи рӯза даромад ва рӯза бигирифтанд          

[с. 94].  

 Ҳоло ба маънои фавқ ба кор рафтани феъли даромадан дар аксари 

лаҳҷаҳои тоҷикӣ маъмул аст.  

 Баровардан аз феълҳои дигари сермаънои осори ниёгон аст, ки дар 

қатори панҷ маънояш инчунин барои ифодаи мафҳуми «сохтан, бино 

кардан» истифода мегардид [166, ҷ. 1, с. 149]. Ба чунин маъно ба кор 

рафтани феъли мазкур дар таърихномаи Байҳақӣ зиёд ба назар мерасад: 

Дар кӯшки Боғи Аднонӣ фармуд, то хонае бароварданд хоби қайлуларо ва 

онро музаммилҳо сохтанд ва хайшҳо овехтанд…[с. 167]. Ва чун аз сел 

табоҳ шуд, Абуяи бозаргон-он марди порсои бахайр, раҳматуллоҳи 

алайҳи, чунин пуле баровард яктоқ бар ин некӯию зебоӣ ва асари некӯ 

монд ва аз мардум чунин чизҳо ёдгор монад [с. 314]. Ва ин кӯшк бар чаҳор 

сол бароварданд ва беруни мол, ки нафақот кард…ва марди бегорӣ ба 
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изъофи он омад…[с. 532]. Чун ба Балх расид, Бозори Ошиқонро, ки ба 

фармони ӯ бароварда буданд, сӯхта дид, бо Балхиён итоб карду гуфт…      

[с. 583].  

Имрӯз дар лаҳҷаҳои алоҳидаи тоҷикӣ, мисли Конибодому Истаравшан 

бароварданро дар қатори маънои маъмулаш дар ифодаи мафҳуми «сохтан, 

бино кардан» зиёд ба кор мебаранд: Дина деволи хона-йа буруварда 

шудим. Ҳамин йак тахта-йа ҳоли-йам набуровардитонмӣ? [149, с. 107]  

 Бардоштан бо яке аз маъноҳои худ- «сохтан, бунёд намудан» бо феъли 

баровардан ҳаммаъно аст. Абулфазли Байҳақӣ дар ҷумлаи зерин 

бардоштанро маҳз ба ҳамин маъно истифода кардааст: Ва ин пули Бомиён 

дар он рӯзгор бар ин ҷумла набуд, пуле буд қавӣ ба сутунҳои қавӣ 

бардошта ва пушти он ду раста дуккон баробари якдигар, чунон ки акнун 

аст [с. 314].  

  Дар баъзе лаҳҷаҳои шимолӣ ин феъл ба шакли бардоштан ба маънои 

фавқ ва дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳамчун вожаи сермаъно ба гунаҳои 

вардоштан / бардоштан истифода гардида, дар қатори ҳашт маънои дигар 

барои ифодаи мафҳуми «баланд бардоштан, баланд кардан» низ меояд: И 

девол-а бардоре [157, с. 132].  

 Таҳлилу муқоисаи истифодаи бархе аз ин гуна феълҳо дар «Таърихи 

Байҳақӣ» ва лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ нишон медиҳад, ки тоҷикони 

имрӯза дар нутқи шифоҳии худ бар ивази шакли сохтаи иддае аз чунин 

феълҳо гунаи муқаррарияшонро ба ҳамон маънои куҳан ба кор мебаранд. 

Чунончи, дар таърихномаи зикргардида маънои «пухтан, тайёр шудан» бо 

ёрии феъли даррасидан ифода шудааст: Ва амир хайма бар боло зада буд 

ва ба таъбия сохта фуруд омада буд ва шароб мехӯрду ба тани хеш бо 

муъзами лашкар ба рӯйи хасмон намерафт, мунтазири он, ки то ғалла 

даррасад [с. 647].  

  Дар лаҳҷаҳои имрӯза бошад, маънои фавқ асосан тавассути шакли 

расидан ифода карда мешавад.  
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 Истондан ё истонидан яке аз феълҳои серистифодаи «Таърихи 

Байҳақӣ» маҳсуб мешавад. Ба назари мо, корбурди ин феъл ба чанд маъно 

дар асари номбурда яке за вижагиҳои таърихномаи мазкур ба шумор 

меояд. Исботи чунин гуфтаҳо ҳамин аст, ки А. Деҳхудо пас аз шарҳи ин 

феъл мисоли шоҳидро фақат аз «Таърихи Байҳақӣ» (ба истиснои як 

маврид, ки аз «Таърихи Систон» овардааст) зикр намудааст  

[157, ҷ. 3, с. 3193].  

 Абулфазли Байҳақӣ истондан ё истониданро ба маъноҳои зерин ба 

кор бурдааст. Масалан, шакли истонданро ӯ ба маъноҳои зерин истифода 

намудааст: 1) бархезондан: Яҳёву писараш ва дигар бандагонро 

биншонанд ва биистонанд [с. 424]; 2) нишондан ва насб кардан, гумордан: 

Бӯнасри Мушконро бигӯй, то дабире номзад кунад ва аз хозинон касе 

биистонад [с. 245].   

 Гунаи истонидан бошад, дар ифодаи мафҳумҳои зерин ба кор 

рафтааст: 1.водоштан, водор кардан ба қиём, барпо кардан ва қиём 

кардан: Дар қиёмат туро пеши ӯ бихоҳанд истонид [с. 467]. 2. мутаваққиф 

кардан: Пиёда ҳазор бо силоҳ, чунон ки ғуломон надонистанд, 

бистониданд аз чапу рости сарой [с. 525].   

 Ҳамчунин Байҳақӣ шакли истонида буданро ба маънои «гумордан, 

мутаваққиф сохтан, нигоҳ доштан» бисёр истифода намудааст: Эшон 

гуфтанд: «Магар савоб он аст, ки худованд надимони хирадмандтар 

истонад пеши хеш, ки дар эшон, ки бо хиради тамом, ки доранд, раҳмату 

раъфату ҳилм бошад…» [с. 152]. ...саворе даррасид аз савороне, ки бар 

роҳи Ғур истонида буданд, аскудоре дошт ҳалқаҳо барафканда ва бар дар 

зада ва аз нома фасле ду бихонду аз ҳол бишуд [с. 575]. Рӯзи сешанбеи 

нӯҳуми ин моҳ номаи вазир расид бар дасти саворони мураттаб, ки бар 

роҳ истонида буданд [ниг. инч. с. 317, 388, 548, 599].  
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 Имрӯз дар бархе лаҳҷаҳои тоҷикӣ, мисли Хуҷанд, Конибодом феъли 

мавриди таҳлилро дар шакли истоёндан ба маънои «нигоҳ доштан, 

боздоштан» бисёр ба кор мебаранд.  

 Ёристан / ёрастан ва шакли инкории он наёристан / наёрастан аз 

ҷумлаи феълҳои хеле серистеъмол ва сермаънои осори гузаштагон ба 

шумор рафта, дар қатори чаҳор маънои дигараш дар ифодаи мафҳуми 

«тавонистан / натавонистан; ҷуръат кардан / накардан» зиёд мавриди 

истифода қарор гирифтааст [152, ҷ. 14, с. 20933-20935].   

 Аз таҳлилу муқоисаи маводи таърихномаи Байҳақӣ маълум мегардад, 

ки муаллиф онро фақат дар шакли инкорӣ ба маънои «ҷуръат накардан» 

овардааст: Рӯзи ҳаштум, шабгир меҳтари муҷаммизон даррасид бе нома, 

ки писараш гузашта шуда буд ва дабир наёраст хабари марг 

набиштан…[с. 510]. Ва ин марги нобиюсида ҳам яке буд аз иттифоқи бад, 

ки дигар кас наёраст гуфт ӯро аз об гузаштан савоб нест, ки касро бор 

намедод ва муғофаса барнишасту сӯйи Тирмиз рафт [с. 598].  

 Аз байни лаҳҷаҳои имрӯза феъли номбурда ба гунаи ёристан ба ҳамон 

маънои куҳанаш дар бархе лаҳҷаҳои тоҷикӣ, мисли гуфтори мардуми 

Ромит дар истифода қарор дорад [11, с. 24].  

  

         1.5.2.Феълҳои таркибӣ  

 Дар таърихномаи Байҳақӣ баъзе феълҳои таркибӣ ба маъное корбаст 

шудаанд, ки онҳо имрӯз аз доираи забони адабии тоҷикӣ  хориҷ 

гардидаанд, вале дар забони зиндаи мардум дар истифода ҳастанд. Дар ин 

хусус Ҳаёт Неъмати Самарқандӣ овардааст, ки «бисёр вожаҳо ҷуз 

маъниҳое, ки дар фарҳангҳо оварда шудаанду дар забони адабии тоҷикӣ  

ва дар истеъмоли мардуми Эрон мавҷуданд, дар забони зиндаи гуфтугӯии 

тоҷикони Хуросону Мовароуннаҳр, аз ҷумла, дар Самарқанд, тобишҳои 

маъноии дигари ба худ хос низ доранд» [171, с. 13].  
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Таҳлили ин гурӯҳи унсурҳои луғавӣ низ дар қатори дигар навъи 

калимаву ифодаҳо дар осори ниёгон танҳо бо як маънои мушаххас маҳдуд 

намонда, аҳли илму адаби гузашта онро ба чанд маъно мавриди истифода 

қарор додаанд. Чунончи, аз қайду ишораҳои муаллифони бархе 

фарҳангномаҳои тафсирӣ маълум мегардад, ки феъли рост кардан дар 

матнҳои даврони мухталифи инкишофи забони тоҷикӣ  дар ифодаи 

маъноҳои: 1) мустақим кардан (чизеро); 2) дуруст анҷом додан;                           

3) тармим кардан; 4) ҳамвор кардан ( хок, замин); 5) омода кардани касе 

барои мубошират бо ӯ; 6) ҳозир кардан, муҳайё сохтан; 7) муқобала 

кардан ва м. инҳо мавриди истифода қарор доштааст [152, ҷ. 7, с. 

1030910310; 159, ҷ. 2, с. 1622].  

 Феъли мавриди таҳлил яке аз унсурҳои луғавии фаъоли “Таърихи 

Байҳақӣ” ба шумор рафта, онро нависанда  ба маъноҳои зерин истифода 

намудааст:  

1.Омода кардан: Ва ду пайк рост карданд бо ҷомаи пайкон, ки аз 

Бағдод омадаанд ва номаи халифа оварда, ки: “Ҳасанаки қарматиро бар 

дор бояд кард ва ба санг бибояд кушт, то бори дигар бар рағми хулафо ҳеч 

кас хилъати мисрӣ напӯшад ва ҳоҷиёнро дар он диёр набарад” [с. 238]. Ва 

савуми моҳи рамазон амир ҳоҷиби бузург Билкотагинро гуфт: “Касон 

бояд фиристод, то ҳашар рост кунанд бар ҷониби Хормарғ, ки шикор 

хоҳем кард”[с. 327].  

2.Сохтан, бунёд кардан:...ва мардумон душвор аз ин ҷониб бад-он ва 

аз он ҷониб бад-ин меомаданд, то он гоҳ, ки боз пулҳо рост карданд [с.  

315].  

3.Фароҳам кардан:...ва бунаҳо бар ҷумла он ҷо оварданду девонҳо он 

ҷо сохтанд, ки бар он ҷумла, ки амир мисол дода буд ва хат баркашидаву 

даҳлезу майдонҳову девонҳо ва ҷуз он вусоқҳои ғуломон ҳама рост карда 

буданд ва он ҷӯйи бузург, ки дар боғ меравад, фаввора сохта         [с. 339]. 

Пеш аз рӯз кори ҳама рост карданд, чун субҳ бидамид, чаҳор ҳазор ғуломи 
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саройӣ дар ду тарафи саройи иморат ба чанд раста биистоданд...[с. 342]. 

Амир гуфт вазирро: “Ба девон рав ва шуғли лашкару уммол ҳама рост кун, 

то бифармоям кори ғуломону пилон рост кардан...” [с. 435].   

 Аз маводи зикрнамудаи фарҳангномаҳо бармеояд, ки рост карданро 

аҳли қалам то қарни ХIХ  мавриди истифода қарор додаанд  

[166, ҷ. 2, с. 144].  

 Имрӯз феъли мазкур дар баъзе лаҳҷаҳои шимолӣ, мисли Хуҷанд дар 

ифодаи маъноҳои: 1) омода кардан, тайёр намудан (Ҳамунча-йа қата-аш-а 

рост кун); 2) густурдан, оро додан (Дастархона ин хел рос кадас, ки мондан 

гирид) меояд. Ба ҷуз ин, дар лаҳҷаи Хуҷанд ифодаи рост-у орос(т) кадан 

дар ифодаи ду маънои дигар: 1) сару либоси наву зебо пӯшидан; 2) худро 

оро додан истифода мегардад [153, с. 236].  

Аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқӣ дорои шаш маъност:          

1) дароз кардан; 2) ёзондан; 3) тармим кардан, дуруст намудан (ҳами 

маҳтаво-ра дъ сол шид, калхоси мо рос кардай); 4) сохтан, бунёд (бино) 

намудан (ҳамиҷайе зъмин ҷъмбид, мо ай Каҷраа умадем, хуна рос каем);       

5) насб кардан; 6) паҳн кардан, густурдан (ина ҳами курпачаҳо-ра бъбар, 

ҷо рос кън; дъсторхун-а рос кън, меҳмуно-да-157, с. 579].  

  Абулфазли Байҳақӣ дар як маврид феъли рост омаданро ба маънои 

«дуруст омадан, мувофиқ шудан» ба кор бурдааст: Ҷаддаи ту некӯ таъбир 

кард ва ҳамчунон рост омад [с. 166].  

Аз муқоисаи маънои феъли номбурдаи таърихномаи Байҳақӣ бо 

маводи дар луғатномаи А. Деҳхудо зикршуда бармеояд, ки рост омадан 

низ мисли рост кардан дар осори хаттии асримиёнагӣ дорои маъноҳои 

мухталиф, мисли созгор омадан, мутобиқат доштан; қомат афроштан; 

дуруст шудан; ба вуқӯъ пайвастан; сохта будан ва м. инҳо будааст [152,              

ҷ. 7, с. 10302-10303], аммо Абулфазли Байҳақӣ, чунон ки аз мисолҳо ба 

назар мерасад, феъли мазкурро ба ҳамон як маънои мушаххаси 

зикргардида мавриди истифода қарор додааст.  
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 Ҳоло дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ рост омадан ҳамчун феъли таркибии номии 

сермаъно дар ифодаи маъноҳои зерин мавриди истифода қарор дорад:           

1) баробар шудан; 2) мувофиқ омадан: Ма у мусъфед қати да савоти араби' 

рос н'амейом; 3) лозим шудан, эҳтиёҷ пайдо шудан; 4) дучор омадан, рӯ ба 

ӯ шудан [157, с.579].  

 Дар «Таърихи Байҳақӣ» дар чанд маврид феъли пушт додан ба маънои 

«гурехтан, фирор намудан» истифода гардидааст: Ва як замон…пушт доду 

ба ҳазимат баргашт…[с. 466].  

 Байҳақӣ дар як маврид феъли мазкурро дар шакли пушт ба ҳазимат 

додан ба кор бурдааст. …ҳиндувон сустӣ карданд ва пушт ба ҳазимат 

бидоданд, дигаронро дил бишикаст ва Аҳмадро ба зарурат бибояст рафт 

[с. 469].  

 Аз чунин шакли корбурди унсури луғавии фавқ ба ин хулоса омадан 

мумкин аст, ки шакли комили ифода пушт ба ҳазимат додан буда, дар 

натиҷаи ихтисор гардидани ҷузъҳои алоҳидаи таркибии он гунаи 

тахфифшудаи пушт додан боқӣ мондааст.  

 Имрӯз дар чанде аз лаҳҷаҳои шимолӣ, ки дар қаламрави Тоҷикистон 

ва бархе вилоёти ҷумҳуриҳои ҳамсоя, мисли Самарқанд мавҷуд ҳастанд, 

феъли пушт додан дар мавриди пухтани нон дар танӯр истифода мегардад. 

Одатан дар чунин мавридҳо «нон пушт дод» мегӯянд.  

Вобаста ба феълҳои таркибӣ ёдовар шудан бамаврид аст, ки баъзеи 

онҳо аз ҷиҳати доираи маънояшон ҳам дар таърихномаи Байҳақӣ, ҳам дар 

лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ аз гурӯҳи вожаҳои дигар фарқ мекунанд. Феъли 

таркибии номии яла кардан аз ҷумлаи ҳамин гуна унсурҳои луғавӣ маҳсуб 

мешавад. А. Деҳхудо дар осори гузаштагон ба маъноҳои зерин истифода 

гардидани яла карданро ишора намудааст: 1) раҳо кардан, гузоштан, сар 

додан; 2) тарк гуфтани ҷое, чизе ё касе; 3) сарфи назар кардан; 4) ба уҳдаи 

касе қарор додан; 5) бар ҷой гузоштан; 6) иҷоза додан, озодӣ додан; 7) озод 
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кардан; 8) ба озодӣ дар чарогоҳ гузоштан;      9) фиристодан, ирсол 

намудан [152, ҷ. 14, с. 21096].   

Абулфазли Байҳақӣ феъли яла карданро илова ба маъноҳои 

фавқуззикр боз барои ифодаи мафҳумҳои зерин мавриди истифода қарор 

додааст:  

1.Ба кор гумоштан: Амир Масъуд ба Сипоҳон буд ва қасд дошт, ки 

сипоҳсолор Тошфаррошро он ҷо яла кунад (яъне: мехост он ҷо 

Тошфаррошро ба кор гуморад-А. У.) ва бар ҷониби Ҳамадону Ҷибол 

равад…[с. 57].   

2.Раҳо кардан: Акнун масъала дигар шуду мо қасд кардан бар он сӯ яла 

кардем (раҳо кардем-А. У.) [с. 61]. Ва агар вайро имрӯз бар ин ниҳод яла 

кунем, он чӣ хоста омадааст аз ғулому пилу асбу уштур ва силоҳ 

фиристода ояд [с. 126]. Амирро сахт хуш омад ва вайро бинавохту гуфт: 

«Аз гӯспандони хосси падарам, раҳматуллоҳи алайҳи, вай бисёр дошт, яла 

кардам бад-ӯ…» [с. 174]. Ё Сабуктагин, бидон, ки он бахшоиш, ки бар он 

оҳуи мода кардӣ ва он бачагак бад-ӯ боздодӣ ва асби худро беҷав яла 

кардӣ, мо шаҳреро, ки онро «Ғазнин» гӯянд ва «Зовулистон» ба туву 

фарзандони ту бахшидем [с. 259].   

 3.Вогузоштан:…он диёр то Рум ва аз дигар ҷониб то Миср тӯлан ва 

арзан ҳама ба забти мо ороста гардад, то Ғазнину Ҳиндустон ва он чӣ 

гушода омадааст, ба бародар яла кунем, ки на бегонаро бувад, то халифати 

мо бошад ва ба эъзоз бузургтар дорем [с. 125].   

4. Қатъ намудан, бас кардан: Ва агар ҳоҷат наёяд ба арза кардани ин 

мушофаҳа, ки ҳадиси бародари мо ва ақд дар он аст ва нигоҳ бо вай 

накунанд, яла бояд кард ин мушофаҳаро [с. 274].  

 Бояд гуфт, ки ин феъл яке аз унсурҳои серистеъмоли луғавии 

таърихномаи Байҳақӣ аст [ниг. инч. с. 261, 311,495, 504, 555, 586, 603, 676, 

686, 692].  
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 Дар айни ҳол дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ  феъли йала кардан / ела кардан 

дучор меояд, ки гӯишшиносон ба се маъно истифода гардидани онро 

ишора намудаанд: 1) оғоз кардан: Митинг йала каан; 2) озод кардан, 

сабукдӯш намудан: Ҳолӣ гаштаесоаст, йала-ш каан бъргадир-а; 3) во, боз 

кардан, кушодан: Хуб гуфта даро-ра ела кардъм [157, с. 291].  

Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ феъли йала будан низ дучор меояд, ки маънои 

«яла, кушода, во, боз; мавзеи кушоду хушҳаво будан»-ро дорад: Хона-ма 

дар-ъш йала-йай.  

 Ҳамчунин дар аксари лаҳҷаҳои тоҷикӣ  вожаҳои йаланг, йалангӣ ба 

назар мерасанд, ки маънои «ҳамвор, ҷои кушод; барҳаво; маҷ. бекина, 

дилкушод» (йаланг), «ҳамворӣ» (йалангӣ)-ро дорад [157, с. 292].    

Яланг ба маънои «мавзеи кушоду васеъ» ҳоло дар баъзе забонҳои 

шарқиэронии дар қаламрави Тоҷикистон мавҷуда ва дар шакли яла дар 

байни форсизабонони Эрон ба ҳамон шаклу маънои пешин маҳфуз 

мондааст [ниг. 131, с. 82].  

  Алоқамандона ба калимаи яла ин нуктаро низ ишора намудан 

бамаврид аст, ки дар гузашта он ба ҷуз осори ниёгони тоҷикон дар 

матнҳои забони русии асрҳои XI-XVII ба назар мерасад. Луғатнавис ва 

олими немис М. Фасмер унсури луғавии елань, ялань-ро «марғзор, ҷои 

кушоди беша» шарҳ дода, дар сарчашмаҳои русии қарнҳои XI-XVII ба 

гунаи шевагии еланка ба кор рафтанашро қайд кардааст [168, т. 2, с. 13]. 

Номбурда елань, ялань-ро туркӣ ҳисоб намуда, онро бо воҳидҳои луғавии 

бошқирдиву тотории… jalan ба маънои «водӣ, саҳро, ҳамворӣ» қи ёс 

мекунад [168, т. 2, с. 13].  

Туркӣ ба шумор овардани асли калимаи номбурда баҳснок аст, зеро 

онро ҳанӯз хеле барвақт - замоне ки таъсири забонҳои туркӣ ба забони 

ниёгони мо вуҷуд надошт, Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и худ ба кор 

бурдааст: Гаронмоя асбон, ки будаш яла, Ба Тӯси сипаҳбад супурдаш гала 

[Фирдавсӣ-152, ҷ. 14, с. 21093].  
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 Дар таърихномаи Абулфазли Байҳақӣ баъзе феълҳои таркибии феълие 

низ ба кор рафтаанд, ки онҳо барои нишонрас баён гардидани матлаби 

муаллиф мадад расонидаанд.   

 Забоншинос Б. Саидӣ дар қатори дигар хусусиятҳои феъли 

таърихномаи Байҳақӣ доир ба сохта шудани як гурӯҳ феълҳо бо ёрии 

пешвандҳои алоҳидаи феълсоз ё бунёдгардии онҳо аз ду феъли яке дар 

мақоми вожаи мустақилмаъно ва дигаре ҳамчун феъли ёридиҳанда 

қарордошта ва м. инҳо андешаронӣ кардааст [90, с. 14-21].  

 Вобаста ба асли баромади ин гуна феълҳо баъзе муҳаққиқон 

овардаанд, ки онҳо дар заминаи забонҳои туркӣ пайдо гардидаанд, вале 

забоншинос А. Ҳасанов бо овардани далелҳо собит намудааст, ки чунин 

қолаби феълсозӣ дар заминаи забонҳои ориёӣ сурат гирифтааст. 

Номбурда дар бораи қолаби ин навъи феълҳо навиштааст: «Дар заминаи 

забони ӯзбекӣ ва умуман забонҳои туркӣ бунёд нагардидани чунин тарзи 

ифодаро метавон бо панҷ нукта собит сохт: 1) ҳанӯз дар садаи ХII вуҷуд 

надоштани забони ӯзбекӣ; 2) на танҳо дар қолаби ифода, балки дар луғат 

таъсири ночиз доштани забонҳои туркӣ дар давраи мазкур; 3) басо кам 

мустаъмал будани феълҳои ёридиҳанда дар забонҳои туркӣ дар садаи 

ХI…; 4) мавҷудияти чунин қолабҳо дар забонҳои дардӣ, ба вижа ҳиндӣ…; 

5) истифодаи чунин қолабҳои феъл дар лаҳҷаи ҷанубӣ» [131,      с. 110].  

 Истифодаи чунин феълҳо дар «Таърихи Байҳақӣ» бо ҳамин 

хусусияташ фарқ мекунад, ки ба сифати ҷузъи асосии онҳо ду навъи 

феълҳо: сода ва сохта ба кор рафтаанд. Агар корбурди ин гуна унсурҳои 

луғавӣ бо ҳамдигар муқоиса карда шавад, маълум мегардад, ки шумори 

феълҳои таркибии феълии ҷузъи асосияшон вожаи сода назар ба навъи 

дуюм бештар аст.Чунин иддаоро метавонанд чунин ҷумлаҳо эътимоднок 

намоянд.   

 Гуфтан гирифтан: Хоне ниҳода буданд сахт ботакаллуф, он ҷо нишаст 

ва авлиёву ҳашаму бузургонро бинишонданд ва шуаро пеш омаданду 
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шеър хонданд ва бар асари эшон мутрибон задану гуфтан гирифтанд            

[с. 327]. Суханҳои баланд гуфтан гирифт [с. 376]…ҳадиси Ҳоруну Хоразм 

низ гуфтан гирифтанд [с. 475]. Булфатҳи Лайс ороста сухан гуфтан 

гирифт [с. 648].  

 Омадан гирифтан: Худованд солоре боному сохта ба Ҳиндустон 

фиристод ва он ҷо лашкарест сохта ва мардуми Мовароуннаҳр низ омадан 

гирифтанд [с. 337]. Эшон берун омаданд ва касон рафтанду муқаддамонро 

бихонданд ва мардум омадан гирифт [с. 507]…адади эшон дар ин вақт 

чаҳор ҳазор ва чизе буд, омадан гирифтанд [с. 555]. Омадан гирифт ба 

тамаи ғорати Хуросон…[с. 629].  

 Овардан гирифтан:…ва бар асари он нисорҳо овардан гирифтанд аз 

они худовандзодагон…[с. 345]. Ва ҳамагонро дар он суффаи бузург, ки бар 

чапу рости сарой аст, ба маротиб бинишонданд ва ҳадяҳо овардан 

гирифтанд аз они волии Чағониён…[с. 535]. Ва он чӣ аз Ғазнин хоста 

будем, овардан гирифтанд ва лашкарҳои зиёдатӣ мерасид [с. 629].  

 Хӯрдан гирифтан: Амир ба гармоба рафт аз майдон ва аз гармоба ба 

хон рафт ва аъёну арконро ба хон бурданд ва нон хӯрдан гирифтанд…                

[с. 386]. Ва надимонро бихонд ва мутрибон низ биёмаданду шароб хӯрдан 

гирифтанд [с. 489].  

 Дидан гирифтан: Амир рӯзи дигар барнишаст ва ба саҳро омад ва 

солору лашкарро, ки номзад карда буданд, то бо Олтунтош пайвандад, 

дидан гирифт...[с. 385].  

 Харидан гирифтан: Ва ғуломону сутурони зиёдат, афзун аз одат 

харидан гирифтанд [с. 367].  

 Дар бораи замони истифодаи чунин феълҳо бояд ин нуктаро таъкид 

кард, ки онро қабл аз Абулфазли Байҳақӣ ва баъди ӯ низ дигар аҳли адаб 

бисёр ба кор бурдаанд. Абулқосими Фирдавсӣ дар “Шоҳнома”-и худ, 

чунон ки қаблан низ ишора шуд, ин гуна феълҳоро фаровон ба кор 

бурдааст.   
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 Баъзан чунин тарзи истифодаи феълҳо яке аз хусусиятҳои намоёни 

осори аҳли адаби гузашта ба шумор мерафт. Масалан, корбурди ин гуна 

феълҳо, ки тавассути онҳо давомнокии амал ифода мешуд, яке аз вижагии 

намоёни забони «Маснавии маънавӣ» ва ғазалиёти Мавлоно Балхӣ ҳисоб 

меёфт. Номбурда дар чунин осораш феълҳоеро, мисли боридан гирифт, 

пурсидан гирифт, паридан гирифт, хондан гирифт, хоидан гирифт, харидан 

гирифт, хӯрдан гирифт, даридан гирифт, дуздидан гирифт ва м. инҳо зиёд 

ба кор бурдааст. Ҳатто яке аз ғазалҳояш, ки бо мисраи «Шери Худо банд 

гусастан гирифт» оғоз гардида, бо мисраи «Ҷониби ман каж нигаристан 

гирифт» анҷом меёбад, сартопо феълҳои таркибии феълиро бо ҷузъи 

гирифтан дорад [171, с. 21-22].  

Абулфазли Байҳақӣ низ дар истифодаи чунин феълҳо маҳорати калон 

дошта, барои нишонрас шудани матлабаш ва аниқ баён гардидани 

мақсадаш истифодаи онҳоро зарур ҳисоб кардааст. Илова ба чанд 

намунаи боло ҷумлаҳои зерин низ метавонанд далели чунин гуфтаҳо 

бошанд.  

 Хондан гирифтан:…кораш ба солории лашкарҳо кашид, то мардумон 

байтҳои собиро хондан гирифтанд, ки гуфта буд бад-он вақт…[с. 451]. 

Хоҷа даст аз нон бикашид…ва харитаҳо боз кард ва хондан гирифт ва нек 

аз ҷой бишуд ва сар меҷунбонид [с. 504]. Сурӣ тӯморе дигар бар вай хондан 

гирифт [с. 683].  

 Ҷустан гирифтан: Ва ҷустан гирифтанд ва ҳеҷ ҷой хабар наёфтанд ва 

ба Бӯсаид туҳмат карданд ҳадиси бурдани Абдулҷаббор ба зери замин ва 

хонаву зиёву асбобаш ҳама бигирифтанд ва ҳар касеро, ки бад-ӯ иттисол 

дошт, муттасил карданд [с. 717].  

 Додан гирифтан:…кори воливу кадхудо мустақим шуд ва раият 

биёромиду мол додан гирифтанд [с. 469].  

 Фиристодан гирифтан: Ва баробари талеа саворони гузидатар 

фиристодан гирифт [с. 388].  
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 Задан гирифтан: Бибурдандаш ва задан гирифтанд…[с. 474].  

 Рафтан гирифтан: Пас амир бор доду рӯза бигушоданд ва ғуломи 

саройӣ ба майдони нав рафтан гирифтанд…[с. 555].  

 Фурӯхтан гирифтан: Ва ҳазоҳизе азим дар лашкаргоҳ уфтод ва 

мардумон алафҳо, ки нигоҳ доштанро сохта буданд, ба баҳои арзон 

фурӯхтан гирифтанд [с. 539].  

 Рондан гирифтан: Рондан гирифт ва саворон ба дум меомаданд ва неру 

мекарданду найза мезаданд [с. 600].  

  Набиштан гирифтан: Ва мувозаа ба хати хеш набиштан гирифт…    

[с. 690].  

 Баъзеи ин гуна феълҳо дар таърихномаи мазкур ба маъное омадаанд, 

ки дар давраи ҳозира ба чунин маъно маъмул нестанд. Чунончи, Байҳақӣ 

дар чанд маврид феъли сохтан гирифтанро истифода намудааст ва аз 

матн аён аст, ки муаллиф онро ба маънои «мураттаб, муназзам кардан; 

роҳандозӣ намудан» истифода кардааст: Эшон бозгаштанду корҳо сохтан 

гирифтанд [с. 435]. Ва солор Багтуғдӣ донист, ки чӣ мебояд кард ва ғараз 

чист, ҳам акнун фарокор сохтан гирифт [с. 557; ниг. инч. с. 596, 681, 697, 

698, 714, 719].   

 Чунон ки ишора гардид, ба сифати ҷузъи асосии як қисми чунин 

унсурҳои луғавӣ феълҳои сохтае ба кор рафтаанд, ки дар ташаккули онҳо, 

пеш аз ҳама, пешвандҳои феълсози боз-, бар-, дар- саҳми муносиб доранд. 

Истифодаи феълҳое, монанди бозгаштан гирифтан, барситадан 

гирифтан, даромадан гирифтан ва м. инҳо метавонанд далели чунин 

гуфтаҳо бошанд: Ва дигарон низ бозгаштан гирифтанд [с. 280]. Рашид бар 

муғоязаи Яҳё, Алии Исоро ба Хуросон фиристод ва Алӣ даст баргушоду 

мол бар ифрот барситадан гирифт ва касро заҳра набуд, ки бознамудӣ            

(с. 455). Ва хасмон аз чаҳор ҷониб даромадан гирифтанд ва ҷанге сахт ба 

пой шуд ва чандон ранҷ расид лашкарро, то фуруд тавонист омад ва 

хаймаҳо бизаданд, ки андоза набуд [с. 605].  
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 Ба ҷузъи асосии ҳиссаи дигари ин гуна унсурҳои луғавӣ пасванди –

идан ҳамроҳ шуда, боиси пайдо гардидани шакли сохтаи феълҳо шудааст 

ва бо феъли ёридиҳандаи гирифтан зуҳури феъли таркибии феълӣ 

гардидааст. Дар таърихномаи Байҳақӣ бо феълҳое, мисли давидан 

гирифтан, гардонидан гирифтан, даридан гирифтан, кашидан гирифтан ва 

ғайраҳо метавон дучор омад:…пас аз он шунидам, ки қариб даҳ фарсанг 

фурӯғи он оташ бидида буданд ва кабӯтарони нафтандуд бигузоштанд ва 

дадгони барфандуд ва оташзада давидан гирифтанд [с. 479].Оташ дар 

ҳезум заданд ғуломони хонсолор бо билискҳо даромаданд ва мурғон 

гардонидан гирифтанд…[с. 535]. Ногоҳ он диданд, ки чун об неру карда буд 

ва киштӣ пур шуда, нишастан ва даридан гирифт…[с. 540]. Ва Сада наздик 

буд, уштурони султониро ва аз они ҳамаи лашкар ба саҳро бурданд ва газ 

кашидан гирифтанд, то Сада карда ояд ва пас аз он ҳаракат карда ояд                

[с. 479].  

Чунин феълҳо имрӯз дар гурӯҳе аз лаҳҷаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла шимолӣ 

ба таври фаровон мавриди истифода қарор дорад: Ҳа, қанӣ даҳани 

кармон-а беиво калонтар кушодан гирид. Омдан гирит, ин кучуки мо 

қобил, ҳичи намукунат.  

      1.5.3. Тарзи хоссаи зикри феълҳо  

 Дар таърихномаи Абулфазли Байҳақӣ истифодаи феълҳое ба 

мушоҳида мерасад, ки ба оғозашон ду пешванди шаклсоз: ме- ва би- паси 

ҳамдигар ҳамроҳ гардидаанд ва ба туфайли онҳо қатъияти амал ба таври 

равшан ифода шудааст. Дар асари номбурда пешвандҳои мазкур ба як 

қатор феълҳо, монанди омадан, рафтан, шудан, гузордан, гузаштан, 

фирефтан, боистан ва м. инҳо ҳамроҳ гардидаанд: Ва вай сӯйи Нишобур 

рафту маро бо хештан бурд ва нагузошт рафтан, ки худованд ба саодат 

мебиёяд, фоида набошад аз рафтан, ки роҳҳо ноэмин шудааст ва танҳо 

набояд рафт, ки халале уфтад [с. 73]. Ва падарон низ аз даст мебишаванд      

[с. 289]. Вазир гуфт: «Чӣ муҳол мегӯӣ, саройпарда берун бурдаанду фардо 
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бихоҳад рафт, аммо фариза аст ин нукта бознамудан, агар мебиравад, боре 

лашкаре қавӣ ин ҷо мураттаб кунад ва муқим шаванд»  

[с. 526].   

Дар чунин қолаб дар асари мавриди таҳлил боз чанд феъли дигар 

истифода шудаанд [ниг. с. 372, 512, 568, 656].   

Аз як таъкиди профессор А. Ҳасанов маълум мегардад, ки ба чунин 

шакл ба кор рафтани феълҳо дар осори асрҳои Х-ХIII зиёд мушоҳида 

шуда, дар давраҳои минбаъдаи инкишофи забони тоҷикӣ тадриҷан рӯ ба 

костӣ овардаанд ва имрӯз осорашон танҳо дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ  боқӣ 

мондаанд [131, с. 206].   

Дар «Таърихи Байҳақӣ» як тарзи дигари хоссаи истифодаи феълҳо низ 

ба назар мерасад. Чунин феълҳо бо роҳи такрор шудани шакли тасрифии 

айни як феъли ба истилоҳ ёридиҳандаи будан (яъне буда буд) сохта шуда, 

ба чунин тарз замони гузаштаи дуре ба вуҷуд меомад, ки амали он бо 

амалҳои дигари дар гузашта бавуқӯъомада мутобиқат намекард.   

Агар забони таърихномаи Байҳақӣ аз назари таҳлил гузаронида 

шавад, истифодаи буда буд яке аз хусусиятҳои намоёни забони осори то 

даврони муғул будани қолаби номбурдаро ба хубӣ эҳсос мекунем: Амир 

битофт ва сӯйи ноҳияти вай лашкар кашид ва он ноҳиятест ва ҷоест сахт 

ҳасин аз ҷумлаи Ғур ва мардуми он ҷангитару банерутар ва дори мулки 

Ғуриён буда буд ба рӯзгори гузашта ва ҳар волӣ, ки он ноҳият ӯро будӣ, 

ҳама вилоят ӯро тоат доштандӣ [с. 163]. Ин Аҳмад марде шаҳим буд ва ӯро 

«атсаи амир Маҳмуд» гуфтандӣ ва бад-ӯ нек бимондастӣ ва дар ҳадиси 

модару валодати вай ва амир Маҳмуд суханон гуфтандӣ ва буда буд миёни 

он подшоҳу модараш ҳоле ба дӯстӣ, ҳақиқат Худойи азза ва ҷалла донад 

[с. 441; ниг. инч. с. 560, 675].   

Имрӯз дар бархе лаҳҷаҳои шимолӣ тарзи мазкури зикри феъл дар 

шакли ихтисорёфта, ки он бо роҳи ихтисори садоноки охири «буд»-и аввал 
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ва ҳамсадои нахусти «буд»-и дувум, яъне будуд ба амал омадааст, боқӣ 

мондааст: Вахтойи кулак-кулак-анда бобо-ш Сибир-анда будудас.   

 Чунин тарзи истифодаи феъл дар бархе деҳоти Хуросон ва Форсу 

Кирмон низ мавҷуд будааст, вале мисли забони адабии ҳозираи тоҷикӣ  

дар забони меъёрии форсӣ ба назар намерасад. Маҳз ҳамин маъмул 

набудани чунин қолаби ифода боиси он шудааст, ки таҳиягарони матнҳои 

куҳани тоҷикӣ  ба ғалат роҳ додаанд. Дар ин хусус муҳаққиқи эронӣ            

М. Баҳор чунин навиштааст: “Дидам, ки котибон ҳама ҷо буда будро 

ислоҳ карда, буд сохтаанд. Ва аз ин рӯ маълум мешавад, ки ҳатто ин расм 

аз лаҳҷаи умумии эрониён аз қуруни ҳаштуму нӯҳум аз баъзе мардуму 

хонаводаҳо ин феъли буда буд шунида мешавад ва дар рустоҳои шимолии 

Хуросону Кирмон ҳам гоҳе беда бед ба гӯш мехӯрад» [9, ҷ. 1, с. 354].  

         1.6. Вожаҳои мансуб ба зарф  

 Дар таърихномаи Байҳақӣ баъзе калимаву ибораҳои мансуб ба зарф 

низ дучор меоянд, ки собиқаи хеле тӯлонии истифода дошта, онҳо то 

имрӯз хусусияти серистеъмолии худро дар забон аз даст надодаанд. Яке аз 

чунин ифодаҳо намози дигар аст. Ҳаёт Неъмат дар хусуси чанд ифодаи ба 

мардуми тоҷик хос мулоҳизаронӣ намуда, овардааст, ки «агар мардуми 

форсизабони Эрон ҳамагӣ панҷ қисмати фосилаҳои шаборӯзро…ба 

забони арабӣ ва шому шабро ба форсӣ ном баранд,…тоҷикон, аз ҷумла 

тоҷикони Самарқанд нӯҳ қисмати онро…ҳамагӣ ба форсӣ-дарӣ-тоҷикӣ  

ном мебаранд» [171, с. 53, 128-129]. Баъдан ӯ қайд мекунад, ки тоҷикон аз 

соати 14 то 17-ро бо вожаи намозгар (шакли лаҳҷаии намози дигар), аз 

соати 17 то 19-ро намошом (гунаи лаҳҷаии намози шом) меноманд [171, с. 

128-129].  

 Ёдовар шудан бамаврид аст, ки корбурди ифодаи мазкур яке аз 

хусусиятҳои намоёни «Таърихи Байҳақӣ» ҳисоб ёфта, муаллифи асар онро 

хеле зиёд мавриди истифода қарор додааст: Вақти намози дигар Ҳасан 

мунодӣ фармуд, ки даст аз куштану гирифтан бикашед…[с. 88]. Намози 
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дигар ду ҷанибат бибурданд…[с. 95].Ва намози дигар ин қавм наздики амир 

Муҳаммад расиданд…[с. 118]. Ва амир Масъуд…аз чоштгоҳ то намози 

дигар он ҷо будӣ…[с. 179]. Ва намози дигар бор надоду дигар рӯз ҳам бор 

надод…[с. 309]. Ва амир намози дигар барнишасту ба кӯшки Дари 

Абдулаъло бозомад…[с.342; ниг. инч. с. 384, 385, 449, 465, 477, 478, 494, 504, 

507, 636, 639, 651, 661, 684, 689].   

  Имрӯз ибораи номбурда дар аксари лаҳҷаҳои тоҷикӣ истифода 

мешавад. Фақат фарқ дар ин ҷост, ки дар баъзеи онҳо дар шакли намозгар, 

дар қисми дигар ба гунаи намозигар [131, с. 79] ва дар ҳиссаи сеюмашон 

дар намуди асл- намози дигар ба кор меравад [173, с. 182].  

 Дигар аз ибораҳои дар матни таърихномаи Байҳақӣ зиёд дучороянда 

намози шом аст: Ва намози шом фармуд султон, то ҷавоби номаи ҳашами 

Тагинободро бознабиштанд бо навохти бисёр [с. 95]. Ва паси он ба зудӣ 

чанд муҷаммизе расид аз Ҳирот наздики ҳоҷиб Багтагин, наздики намози 

шом…[с. 116].То намози шом бимонду ба зер омад [с. 117].Наздики намози 

шом Булҳасани Уқайлиро наздики писар фиристода ба пайғом…[с. 179]. 

Наздики намози шом он ҷо расидам, ёфтам султонро ҳама рӯз шароб 

хӯрдаву пас ба хиргоҳ рафта ва халват карда…[с. 220]…ва намози шом 

Бӯалиро бо понздаҳ тан ба куҳандиз бурданду 

боздоштанд…[с.263]…асбонро наъл бастанд ва намози шом буд…[с. 286; 

ниг. инч. с. 345, 435, 438, 475, 493, 519, 599, 612, 639, 663].   

Имрӯз ибораи номбурда дар лаҳҷаҳои шимолӣ танҳо дар шакли 

намошом ба кор меравад, аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар ду шакл: намози 

шум / намози шуми' ба кор меравад: Бачаҳо, намошом шуд, акун кор-а бас 

кунитон-ам мешат [131, с. 79]. Оста-оста нъмози шум мешава [157, с. 479].  

 Ибораи намози шум инчунин ҳамчун ҷузъи ифодаи фразеологии 

пайғоми намози шум ба маънои «суханҳои пур аз меҳру муҳаббати 

ошиқона» аз забони мардуми минтақаи Кӯлоб [18, с. 106] ва рӯзи касе 

намошом шудан ба маънои“дучори аҳволи вазнин ва ногуворе шудан” аз 
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забони истаравшаниён бисёр шунида мешавад: Ҳамин шаб йаг гӯспанди 

бӯрдоқии калони ҳамсойа арғамчим-ба печалаг зада ҳаром мурда монад 

мешад-мӣ? Ҳамту рӯзо-шон намошом [149, с. 149].  

 Абулфазли Байҳақӣ дар чанд маврид барои ифодаи мафҳуми «аз он 

тараф, аз он ҷониб» таркиби аз он з-осӯтарро мавриди истифода қарор 

додааст: Ва Бӯнаср бистаду з-осӯтар шуд ва биистод [с. 411]. Гуфтам: 

«Зиндагонии худованд дароз бод, маҷлисе дароз бирафту ҳар касе он чӣ 

гуфт, бандаро шуғл дабирист ва аз он з-осӯтар чизе нагӯяд» [с. 483]. Ориз 

марди камарсахт буд, гуфт: «Маълум аст, ки пешаи ман оризӣ аст, ман аз 

он з-осӯтар надонам шуд ва чунон гарон аст шуғли арз, ки аз он ба ҳеч 

коре набояд пардохт» [с. 562].  

Аз чанд қайди муаллифи «Таърихи Байҳақӣ» маълум мегардад, ки 

таркиби мазкур шакли ихтисоршудаи з-остарро низ доштааст [152, ҷ. 8, с. 

11047]: Ва чун ин муътамад наздики Фазл расиду пайғом бидоду бар 

руқъату ҷавоб воқиф гашт, гуфт: «Фармонбурдорам ба ҳар чӣ фармон 

асту он чӣ салоҳи ман дар он аст ва ту бинӣ ва мисол диҳӣ, ки Абдуллоҳӣ 

аз он з-остар нашавад» [с. 78]. Амир, разияллоҳу анҳу, ҷавоб дод, ки:  

«Касро аз ин солорон заҳра набошад, ки аз ин мисоли ту з-остар шавад»  

[с. 515].   

Чунин шакл, ба тахмини мо, дар зери таъсири нутқи гуфтугӯӣ бо 

таъсири ҳодисаҳои алоҳидаи овозӣ, чун тахфиф ба вуҷуд омадааст.   

Имрӯз шакли ихтисоргардидаи таркиби номбурда дар лаҳҷаҳои 

алоҳидаи тоҷикӣ, мисли шимолӣ дар шаклҳои устар ва ӯстар [131, с. 60] 

ва дар баъзе забонҳои шарқиэронии дар қаламрави Тоҷикистон 

вуҷуддошта ба гунаи vastar ба кор меравад [158, с. 89].  

 Ба ин тариқ, дар таърихномаи мазкур боз чанд калимаву таркиб ва 

ибораҳое мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки онҳо имрӯз дар забони 

мардуми минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ба ҳамон шакли куҳан ё 

тағйироти ҷузъии шаклӣ чун унсурҳои луғавии фаъол истифода 
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мешаванд. Вожаи порина ба маънои «соли қабл» ва таркибҳои ба гармӣ ба 

маънои «бидуни таъхир, зуд», ду ба ду ба маънои «дар танҳоӣ» ва ибораи 

дар ин миён ба маънои «дар ин фосила, дар ин ҳангом» аз ҷумлаи ҳамин 

гуна воҳидҳои луғавӣ ба шумор мераванд:…писари Қадархон, ки дар ин 

рӯзгор ӯро Буғрохон мегуфтанд ва порина соли чаҳорсаду чиҳилу нӯҳ 

зинда буд…[с. 252]. Ва бозгаштанду кори Олтунтош сохтан гирифтанд ба 

гармӣ ва вазиру оризу сипоҳсолору ҳоҷиби бузург менишастанду мардуми 

хиёраро ном менабиштанду сими нақд медоданд, то лашкаре қавӣ сохта 

омад [с. 681]. Агар дар ин миён ғазозате ба ҷойи подшоҳони мо пайваст, то 

нокомӣ диданду нодирае уфтод…[с. 145]. Дигар рӯз чун бор бигусаст, холӣ 

кард бо вазир ва Бӯнаср то чоштгоҳи фарох, пас бархостанд ва бар карони 

чамани боғ дукконе буд, ду ба ду он ҷо бинишастанд ва бисёр сухан 

гуфтанд [с. 438]. Амир аз шудан ба Омул сахт пушаймон буд, ки медид, ки 

чӣ таваллуд хоҳад кард, маро бихонду холӣ кард ва ду ба ду будем [с. 503].  

 Ҳоло тоҷикони бархе навоҳии Тоҷикистон поринаро дар шакли порна, 

ба гармиро ба гунаи гарми-ш-анда, дар ин миёнро ба намуди ин миён-анда 

ва ду ба дуро ба ҳамин шакли ишорашуда ба маъноҳои зикргардида 

истифода мекунанд.   

 Доираи истифодаи баъзеи чунин калимаҳо танҳо дар қаламрави 

лаҳҷаҳо маҳдуд намонда, дар забонҳои дигари ҷаҳон низ бо шаклҳои ба 

худ хос гардиш мекунанд. Дина аз қабили ҳамин гуна калимаҳо мебошад, 

ки Абулфазли Байҳақӣ дар чанд маврид онро дар ифодаи маънои «рӯзи 

гузашта» ба кор бурдааст: Ғозӣ гуфт: «Ӯ одат дорад се-чаҳор шабонарӯз 

шароб хӯрдан, хосса бар шодӣ ва навохти дина» [с. 281]. Дигар рӯз амир 

бор дод ва қавм бозгашт, амир Хоҷаро гуфт: «Дар он ҳадиси дина чӣ 

дидааст?» [с. 311]. Яҳё бар пой хосту замин бӯса дод ва бинишасту гуфт: 

«Зиндагонии худованд дароз бод, тафсили сухани дина баъзе имрӯз 

тавонам намуд ва бештар фардо намуда шавад ба шарҳтар» [с. 458].  
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 Аз рӯйи қайду ишораҳои бархе аҳли таҳқиқ калимаи мазкур дар баъзе 

осори асрҳои Х-ХIII, монанди «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ, ғазалиёти Ҷ. 

Румӣ дар шакли дигина ё дегина низ дучор шудааст [171,с. 80; 131,                     

с. 27]. Масалан, дар ин байти Мавлоно Балхӣ ба чунин шакл ба кор 

рафтани дегина ба назар мерасад:   

       Ҳар рӯз фақиронро ҳам иду ҳам одина,  

       Не ид куҳан гашта, одинаи дегина [ниг. 171, с. 80].  

 Сабаби дар забонҳои дигари ҷаҳон истифода шудани дина ё дигина ё 

ки дегина натиҷаи таъсири шакли лаҳҷавӣ ё адабии забони тоҷикӣ  набуда, 

балки асли ҳиндуаврупоӣ доштани унсури луғавии мазкур аст. Дина ё 

дигина ё ки дегина ва калимаҳои русии день, санскрити dinаm, литвонии 

diеna, латишии diеna, ирландии dеnus, чехии dеn, булғории денят, сербию 

хорватии дан сарчашмаи худро аз забон-асоси фарзии ҳиндуаврупоӣ 

гирифтаанд [168, т. 1, с. 498].  

Мувофиқи ишораи муҳаққиқ А. Ҳасанов, вожаи мазкур дар давраи 

асримиёнагӣ асосан дар осори адибони ҳавзаи Мовароуннаҳру Хуросон 

мавриди истифода қарор дошта, имрӯз низ дар гуфтугӯи мардуми дар ин 

сарзамин сукунатдошта ба кор меравад ва барои форсизабонони 

кишварҳои хориҷа номафҳум аст. Маъмул набудани маънои вожаи мазкур 

барои онҳо ба дараҷаест, ки таҳиягари матни «Таърихи Байҳақӣ» 

Х.Фаршедвард ё дигар осори ниёгон вожаи нодир будани динаро махсус 

таъкид кардаанд [ниг. 131, с. 27].   

Дина дар лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ  аз ҷумлаи унсури фаъоли луғавӣ 

ба шумор меравад [149, с. 66; 157, с. 236; 173, с. 134]: Дина чан қоп пила 

ройи кайе? Дина вегайи' вархърдъм бъргат қати. Кампири динаги' гуфт, ки 

дъхтар-ъш бача кард. Динагина кадум райуне-да кор мекааст. И ҷирғоти 

динайина ай [17, с. 236]. Дина омада ба тӯй-ашон хабар карда рафтанд [173, 

с. 134].   
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      1.7. Пешояндҳо, қолабҳои пешояндиву пасояндӣ  

 Аз назари таҳлил гузаронидани пешояндҳо ва қолабҳои пешояндиву 

пасояндии дар «Таърихи Байҳақӣ» мавҷуда ва қиёси онҳо бо лаҳҷаҳои 

имрӯзаи тоҷикӣ  нишон медиҳад, ки аксари онҳо ҳоло яке аз луғатҳои 

фаъоли забони адабӣ ба шумор меоянд, вале боз чунин вожаҳои ёваре низ 

ба чашм мерасанд, ки имрӯз онҳо хоси услуби адабӣ набуда, дар забони 

мардум ба сифати калимаҳои серистеъмол ба кор мераванд ва дар 

нишонрас баён гардидани матлаб мадади калон мерасонанд.  

 Чунин калимаҳои ёвар ва қолабҳои зикргардидаи сарфӣ дар таърихи 

забони тоҷикӣ собиқаи қадими истифода дошта, онҳоро метавон ҳанӯз 

дар осори даврони Сосониён дучор омад. Сабаби маҳз дар матнҳои 

гуногунжанри ин аҳд вуҷуд доштан (ҳатто зиёд ба кор рафтанашон) ба 

дигаргун шудани сохтори забон ва аз байнравии ҳиссае аз категорияҳои 

грамматикии хоси забони форсии бостон, ки сохтораш флективӣ буд, 

робита дошта, ба истифода ворид шуданашон гӯё як навъ чунин холигиро 

пурра намуд. Маҳз дар ин давра аз ҳисоби ҳиссаҳои номӣ ва зарфҳо 

шумори пешояндҳо афзуда, калимаҳое, чун nazdiki, mayāni, pēši, pasi, 

berōni, azēri ҳамчун воситаҳои муҳими алоқамандкунандаи аъзоҳои ҷумла 

ба гардиш ворид шуданд. Баробари ин, дар забони форсии миёна 

пешояндҳои таркибии номии изофӣ ва ғайриизофӣ рӯ ба афзоиш оварда, 

ифодаҳое, мисли tā ō, tā pēši, ō pēši, ō nazdiki, az nazdiki, ō sari, pad sari, jud 

az (дар вазифаи ғайр аз), pas az, pēš az ба сифати унсури фаъоли 

алоқамандкунандаи қисмҳои ҷумла шинохта шуданд:…ō nazdik i Ardaxšēr 

āmad [83, с. 140].  

 Бояд гуфт, ки дар давраи нави инкишофи забонҳои эронӣ, аз ҷумла 

тоҷикӣ тадриҷан миқдори чунин унсурҳои алоқамандкунанда бештар 

гардида, ҳамчун як ҷузъи муҳими ҷумла пазируфта шуданд. Мисоли ин 

гуна калимаҳои ёвар пешоянди номии таркибии изофии аз барои аст, ки 

борҳо дар таърихномаи Байҳақӣ мавриди истифода қарор гирифтааст: Ва 
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ман, ки Булфазлам, китоб бисёр фурӯ нигаристаам, хосса ахбор ва аз он 

илтиқотҳо карда, дар миёнаи ин таърих чунин суханҳо аз барои он орам, 

то хуфтагон ва ба дунё фирефташудагон бедор шаванд ва ҳар кас он кунад, 

ки имрӯзу фардо ӯро суд дорад [с. 248]. Ва иҷобат карду муҳайё шуд 

амирулмуъминин аз барои истодагӣ дар он коре, ки ба ӯ ҳавола намуд 

Худо…[с. 353].  

 Пешоянди мазкур имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ дучори дигаргунии 

шаклӣ гардида, дар бархе навоҳии шимоли Тоҷикистон ба гунаи аббаройи, 

дар баъзе лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар натиҷаи ихтисоргардии ҷузъи нахусташ ба 

се намуд: барой / баройи / бари истифода мегардад: Бе хунам-а Хоҷа умад 

баройи дъта. Мъмкин баройи хундан омада бошан. У шав рафтум барой йа 

испировка, пеши дъхтър [157, с. 90]. Аб-баройи савоб, учқун габ назада 

шинитон, охи (Хуҷанд).  

Дар робита ба дараҷаи истифодаи ин гуна унсурҳои ёвари забон дар 

таърихномаи зикргардида метавон гуфт, ки онҳо ба таври баробар ба кор 

нарафта, баъзеяшон серистеъмол, бархеяшон кам истифода шудаанд. 

Таҳлил ва муқоисаи онҳо нишон дод, ки аз байни чунин вожаҳо аз ҳама 

беш калимаи думи истеъмол шуда, аз тариқи васли он бо пешояндҳои 

аслии дигар таркибҳои зиёди ёвар ба вуҷуд омада, ҳар кадоме дар ифодаи 

маънои мушаххас мавриди истифода қарор гирифтаанд. Аз мушоҳидаҳо 

бармеояд, ки дар таърихномаи Байҳақӣ аз васли калимаи думи ба 

пешояндҳои ба, аз, дар пешояндҳои таркибии номии изофие, монанди ба 

думи, аз думи, дар думи ба вуҷуд омадаанд. Чунончи, дар чанд ҷумлаи поён 

метавон бо истифодаи пешоянди ба думи дучор омад, ки маънои «аз паси, 

аз қафои»-ро дорад: Охир, пиёдагони гузидатар аз они мо пеш рафтанд бо 

сипару найза ва камону силоҳи тамом ба думи эшон [с. 494]. Ва саворони 

осуда (тозанафас-А. У.) ба думи ҳазиматиён рафтанд ва бисёр пиёда аз ҳар 

дасте бигрифтанд [с. 495]. Охир қарор доданд, ки ҳоҷибе бо саворе чанд 

хайлтош ва дигар асноф бирафтанд ва сипоҳсолор мутанаккир бе кӯсу 
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алам ба думи эшон рафт ва намози дигар дастовез карданд ва ҷанге сахт 

буд ва аз ҳар ду рӯй чанд тан куштаву маҷруҳ шуд [с. 601]. Ва агар султон 

ба Фарова равад, на ҳамоно эшон сабот хоҳанд кард, ки ба алаф сахт 

дармондаанд ва мегуфтанд: «Ҳарчанд ба думи мо меоянд, мо пештар 

меравем, то зимистон фароз ояд ва заҷир шаванду бозгарданд ва вақти 

баҳор мо бебуна ба ҷанг бозоем» [с. 641].  

Чунин тарзи зикри пешоянди мазкур дар «Таърихи Байҳақӣ» дар чанд 

мавриди дигар низ ба мушоҳида мерасад [ниг. с. 609, 686…].  

 Баробари шаклҳои зикршуда дар асар гунаи ба дум ба маънои «аз пас, 

аз ақиб» низ истифода гардидааст: Рондан гирифт ва саворон ба дум 

меомаданд ва неру мекарданду найза мезаданд [с. 600]. Ва Туркчаи ҳоҷиб 

ба дум меомад ва асбони мондаро, ки қиматӣ буданд, бар мекард [с. 

660]…ва даст ба ҷанг бурданду нек бикӯшиданд ва пас пушт бидоданд ва 

қавми мо аз ҳирси он, ки чизе рабоянд, ба дум тохтанд…[с. 687].  

 Абулфазли Байҳақӣ гунаи ихтисоршудаи пешоянди номбурда, яъне 

думи-ро дар ифодаи маънои «дунболи, ақиби чизе…; пушти, пайи» низ дар 

чанд ҳолат ба кор бурдааст: Бактагини ҳоҷиб сохта бо мардуми тамом 

думи эшон гирифт [с. 476]. Аз бими он, то талабе (ҷӯяндае-А. У.) думи эшон 

наравад, он хабар афканда буданд [с. 539)].   

 Дар таърихномаи зикргардида дар чанд маврид ибораи феълии думи 

касеро гирифтан ба маънои «касеро таъқиб кардан» истифода шудааст: Аз 

Хатлон думи ӯ гирад ва ё он ҷо бибошад ва ё бозгардад?        [с. 595]. Савоб 

буд думи ин душман гирифтан, ки вай дар сар ҳама фасод дошт [с. 595-596].   

 Чунин шакли пешояндро ба ҷуз Байҳақӣ дигар аҳли адаб, амсоли 

Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Фаррухӣ, Асадӣ, Анварӣ, Низомӣ истифода кардаанд. 

Чунончи, дар ин байти Фирдавсӣ омадааст:  

       Ба думи саворон яке ғурм пок,   

       Чу асбе ҳаме барпароканд хок. [152, ҷ. 5, с. 9747]  
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Аз таҳлили мавридҳои корбурди ин гуна пешояндҳо эҳсос мешавад, ки 

аз байни се навъи онҳо (ба думи, аз думи, дар думи) аз ҳама беш шакли ба 

думи истифода шудааст, дар ҷойи дуюм пешоянди аз думи қарор дорад: Ва 

Тилак аз думи ӯ боз нашуд ва номаҳо набишта буд ба ҳиндувони осии 

ҷатон (номи тоифае аз ҳиндувон-А. У.), то роҳи ин махзул фаро гиранд ва 

нек эҳтиёт кунанд…[с. 471]. Гуфт: «Он андешидаам, ки ин ҷо бимонаму 

олати биёбон рост кунам ва ҷанги дигар ба масоф пеш гирам ва чун ба 

ҳазимат шуданд, то карони об аз думи эшон бознагардем» [с. 611]…ин 

подшоҳе бузург аст ва лашкару олату уддату вилояти бисёр дорад ва 

сомони мо ҷанги мо бидонист ва аз думи мо бознахоҳад гашт [с. 652].  

 Бояд гуфт, ки мавридҳои истифодаи пешоянди дар думи низ кам 

нест:...ва лашкаре қавӣ дар думи эшон рафт бо Пирии охурсолор ва чанд 

ҳоҷибу муқаддами бономтар…[с. 478]. Амир гуфт: «Ин чӣ Хоҷа мегӯяд, 

чизе нест, Хуросон ва гузарҳо пурлашкар аст ва туркмонони ироқӣ 

бигрехтанду эшонро то Балхонкӯҳ битохтанд ва лашкар дар думи эшон 

аст» [с. 484]…ва Нишобуриён бо дилҳои қавӣ дар думи эшон нишастанд ва 

аз эшон чандон бикуштанд, ки онро ҳадду андоза набуд…[с.467].  Дар 

ҳолатҳои алоҳида Абулфазли Байҳақӣ кӯшидааст, ки аз такрори чунин 

пешояндҳо парҳез намуда, бар ивази онҳо муродифашонро ба кор барад, 

ки пешоянди бар асари мисоли онҳо мебошад. Дар бораи хусусиятҳои 

истифодаи ин пешоянд дар боби дуюми диссертатсия мулоҳизаронӣ хоҳад 

шуд.  

 Ба ҷуз пешояндҳои мазкур Абулфазли Байҳақӣ калимаи думодумро 

дар ифодаи маънои «ба дунболи ҳам» ё ибораи думодуми касеро ба кор 

бурдааст, ки маънои «пушти сари ҳам, пушти сари якдигар, ба дунболи 

ҳам, қадам ба қадам ва гом ба гом; пайваста ба якдигар»-ро дорад [152, ҷ. 

7, с. 9750-9751]: Ва ҳар рӯзе гурӯҳи дигар аз мардуми Ғазнин ба хидмати 

истиқбол мерасид, чунон ки Булмузаффар раиси Ғазнин ноиби падараш 

Хоҷа Алӣ ба Парвон пеш омад, бо бисёр хӯрданиҳои ғарибу латоиф ва 
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дигарон думодуми вай [с. 300]. Имрӯз ҷанг нахоҳад буд, мегӯянд Алитагин 

кӯфта шудааст ва расул хоҳад фиристод, талеаи лашкар думодум 

кунед…[с. 390]. Пиёда шуду хидмат кард, устодам мунҳии мастур бо вай 

номзад кард, чунон ки думодум қосидони инҳо мерасиданд ва музди эшон 

медоданд, то кор фурӯ намонад ва чизе пӯшида нашавад [с. 400-401].   

 Аз таҳлили ин навъи вожаҳо маълум мегардад, ки муаллифи «Таърихи 

Байҳақӣ» онҳоро бисёр ба кор бурдааст [ниг. с. 522, 581, 582, 640…].  

 Қиёси забони асари мазкур бо осори пешиниёни Байҳақӣ касро ба 

чунин андеша водор месозад, ки калимаи мавриди таҳлил қабл аз даврони 

муаллифи таърихномаи мазкур ва пас аз ӯ низ гардиши фаъол дошта, онро 

Фирдавсӣ, Масъуди Саъд, Хоқонӣ, Носири Хусрав, Саъдӣ, соҳибони 

«Захираи Хоразмшоҳӣ», «Таърихи Ҷаҳонгирӣ» ва м. инҳо ба кор бурдаанд 

[152, ҷ.7, с. 9750-9751].   

 Имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ вожаи дум / думи дар шаклҳои дъм / дъмб 

/ думб истифода гардида, ба ҷуз маъноҳои:1) дум; 2) як навъи рустанӣ, ки 

хӯшааш ба шакли думи гов аст, боз ҳамчун пешоянди номии изофӣ ба кор 

рафта, маънои «ақиби, паси, пушти, пайи, дунболи»-ро ифода менамояд: 

Ҳоли дъмби Толибуф-а бъги, мусъфедо-ра йофта метат. Ма дъмби ҳами 

кас-а ас ҳуй надодъм [157, с. 250].  

 Вожаи мазкур дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба ҷуз гунаҳои зикргардида 

инчунин дар шакли дъмби дар дъмб низ ба ҳамон вазифаи зикрёфта ба кор 

меравад: Шаш бача-ш дъмби дар дъмб мехунан [157, с. 250].  

 Дар минтақаи Кӯлоб дъмби ба дъмб ҳатто ба сифати як ҷузъи воҳидҳои 

фразеологии феълии дъмби ба дъмб омадан ба маънои «қатор шуда 

омадан» истифода мегардад [18, с. 41].  

 Калимаи мазкурро мардуми Бухоро низ дар ҳамин вазифа истифода 

менамоянд: Уно а думи тағои' гар-гар мекунан. Сироҷ а думи аке-ш 

мепарад [155, с. 95].  
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 Дасти дар таърихномаи мазкур дар чанд маврид ба маънои «самти, 

тарафи, ҷониби» мавриди истифода қарор гирифтааст. Абулфазли 

Байҳақӣ мафҳумҳои ба ҷониби рост, ба тарафи чапро ба тарзи ба / бар 

дасти рост, ба / бар дасти чап ифода намудааст: Ва Бӯсаҳл бар дасти чапи 

Хоҷа, аз ин низ сахт битобид [с. 236]. Ва Хоҷа амир Ҳасанакро ҳарчанд 

хост, ки пеши вай нишинад, нагзошт ва бар дасти рости ман нишаст [с. 

236]. Ва бар дасти рост Хоҷа Абулқосими Касиру Бӯнасри Мушконро 

бинишонд [с. 236]…ва расули халифа бо эшон дар ин кавкаба бар дасти 

рости Алии Микойил [с. 345]. Амир бӯса бар он дод ва ду ракъат намоз 

бикарду ба тахт омад ва…бар дасти росташ бар тахт биниҳоданд [с. 411]. 

Ва даруни суффа бар дасти росту чапи тахт даҳ ғулом буд, кулоҳҳои 

чаҳорпар бар сар ниҳода…[с. 572].  

Як хусусияти намоёни таърихномаи мазкур дар истифодаи фаровони 

қолабҳои пешояндиву пасояндӣ зоҳир мешавад, ки он идома аз забони 

форсии дарии садаи Х ба шумор омада [130, с. 60; 125, с. 17], ба форсии 

дарӣ чунин қолабҳо аз даврони сосонӣ роҳ ёфтаанд:… az bim i Ardaxšēr 

rāy ō ēn gyāg āvurd hōm [аз бими Ардашерро ба ин ҷо оварда шудам-83, 

с.141].  

Баъдан идомаи баъзеи онҳоро метавон дар чанде аз осори асримиёнагӣ 

дучор шуд, истифодаи иддае аз онҳо маҳдуд гардиданд, силсилаи савум аз 

байн рафтанд, вале як ҳиссаашон ба ҳамон гунаи пешин ё ба шакли 

таҳаввулёфта дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ  маҳфуз монданд, ки онро 

забоншиносон Р. Л. Неменова, О. Ҷалолов ва            Ҷ. Мурватов алоҳида 

ишора намудаанд [75, с. 216; 137, с. 158,170].   

Яке аз қолабҳои куҳани пешояндиву пасояндӣ аз.. – ро аст, ки 

корбурдаш аз давраҳои қадими инкишофи забонҳои эронӣ оғоз 

гардидааст [137, с. 168].   

Дар таърихномаи Байҳақӣ низ ин қолабро метавон бисёр дучор 

гардид: Аз баҳри таскини вақтро амир Муҳаммадро ба Ғазнин хонда омад, 
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то изтиробе наяфтад ва ба ҳеч ҳол ин кор аз вай барнаёяд, ки ҷуз ба нишоту 

лаҳв машғул нест [с. 63-64]. Ва астарон фиристода буданд, аз баҳри 

овардани хилъатро аз Нишобур ва наздики расул бигзошта [с. 9192]…ва 

банда ин на аз баҳри худро мегӯяд, ки пайдост, ки бандаро муддат чанд 

мондааст, аммо насиҳатест, ки мекунад…[с. 102]  

Идомаи қолаби мазкурро метавон имрӯз дар шакли дигаргуншудаи 

а…-а / а… - йа дар лаҳҷаҳои шимолӣ, монанди Хуҷанд, Истаравшан, 

Конибодом ва м. инҳо мушоҳида кард: Шумо ҳамин қадар ҳайал кадит, 

зериқмиш кадам аш – шиштана [81, в. 3, с. 31]. Аз – зиққи – йа тарс мекафам. 

Мурдам а кофтана [149, с. 189]. А ҳафсолагиҳо – йа бадтар шишта будит 

[81, в. 4, с. 192].   

Аз байни чунин қолабҳои пешояндиву пасояндӣ дар гузашта 

маъмултаринашон аз… боз ба шумор меояд. Ибтидои истифодаи ин қолаб 

низ забони форсии миёна мебошад. П. Н. Хонларӣ ба маънову вазифаи 

аз…боз таваҷҷуҳ намуда овардааст, ки “яке аз маонӣ ва мавориди 

истеъмоли боз ҷараёни замон аст аз гузашта то ҳол ва дар ин маънӣ 

ғолибан мабдаи ҷараён низ бо калимаи аз ё гоҳе бе он зикр мешавад. 

Истеъмоли ин калима дар ин мавриду маънӣ дар адвори баъд матруку 

фаромӯш шудааст” [125, с. 232].   

  Дар асари номбурдаи Байҳақӣ истифодаи қолаби мавриди таҳлилро 

дар таркиби ифодаҳои зерин метавон дучор гардид:   

 Аз чанд сол боз: Дар ин вақт ба Ҳирот раъяш чунон уфтод, ки лашкар 

ба Макорон фиристод бо солоре муҳташам то Буласкар, ки ба Нишобур 

омада буд, аз чанд сол боз гурехта аз бародар… [с. 113].  

  Аз дӣ боз: Ва туро муқаррар аст, ки аз дӣ боз амирулмуъминин ба 

нишот машғул аст ва ҷойи ту нест [с. 223].  

  Аз дер боз: Ва чашмат аз дер боз бад-ин Туғрал бимондааст ва агар 

ҳурмати равони падарам набудӣ, туро молише сахт тамом бирасидӣ          

[с. 306].   
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 Аз бист сол боз: Гуфт: «Аз бист сол боз мани банда муставфии 

худованд будаам ва маро озмудаасту рост ёфта ва медидам, ки хиёнатҳо 

меравад ва мехостам, ки дар рӯзгори вазорати худованд асаре бимонад»  

[с. 380].   

 Аз ҷавонӣ боз: Ва ман, ки Бӯнасрам, ба ҳукми он, ки сару корам аз 

ҷавонӣ боз ило явмино ҳозо бо эшон будааст ва бар аҳволи эшон 

воқифтарам… [с. 511].  

Бояд гуфт, ки чунин қолабҳои пешояндиву пасояндӣ, чунон ки дар 

боло ишора гардид, ҳам дар гузашта, ҳам имрӯз бо вуҷуди аз доираи 

забони адабии тоҷикӣ  хориҷ шуданашон дар забони мардуми минтақаҳои 

алоҳидаи тоҷикнишин ба таври фаровон гардиш доранд [131, с. 216; 173, 

с. 79].     

Ҳамин тавр, дар «Таърихи Байҳақӣ» баробари калимаву ибораҳои 

забони адабии меъёрӣ инчунин воҳидҳои луғавие низ мавриди истифода 

қарор гирифтаанд, ки хоси лаҳҷаҳои Хуросону Мовароуннаҳр буда, онҳо 

то ҳол дар байни тоҷикон дар шаклу маъноҳои ба худ хос ба кор мераванд.   

Ин гуна калимаҳо дар таърихномаи Байҳақӣ аз рӯйи дараҷаи истифода 

ягона набуда, баъзеяшон серистеъмол, бархеи дигар кам ба кор рафтаанд.  

Қисме аз ин гуна воҳидҳои луғавӣ, ба назари мо, хоси услуби 

Абулфазли Байҳақӣ буда, бори нахуст ӯ истифода намудааст.  

Чунин воҳидҳои луғавӣ аз ҷиҳати мансубияташон ба ин ё категорияи 

грамматикӣ танҳо ба як ҳиссаи нутқ тааллуқ надошта, баъзеяшон исм 

мебошанд, қисми дигар сифату сифати феъливу шумораву ҷонишинанд, 

ҳиссаи сеюмашон феъл ва м. инҳо ҳастанд. Аз байни ин гуна воҳидҳои 

луғавӣ дар таърихномаи зикргардида аз ҳама беш калимаҳои мансуб ба 

исм зиёданд.  

Аз ҷиҳати қаламрави истифодаашон чунин унсурҳои луғавӣ дар 

лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ  мухталиф буда, як қисмашон дар ҳамаи 
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лаҳҷаҳо, ҳиссаи дигар дар чанде аз онҳо ва гурӯҳи сеюмашон фақат дар як 

ё ду лаҳҷаи тоҷикӣ  маҳфуз мондаанд.  

Аксари чунин калимаҳо дар таърихномаи зикргардида ба як маънои 

мушаххас истифода шудаанд, вале дар байни онҳо боз унсурҳои луғавии 

сермаъное низ ба назар мерасанд, ки имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ  яке аз 

чунин маъноҳо боқӣ мондаанд.  

Бархе вожаҳои якмаънои асари мазкур дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ  

дорои маъноҳои нав шудаанд.  

Дар байни воҳидҳои луғавии дар асари мазкур дучороянда калимаҳое 

мавҷуд мебошанд, ки ҳам дар таърихномаи Байҳақӣ, ҳам лаҳҷаҳои 

муосири тоҷикӣ  бо хусусияти сермаъноии худ фарқ доранд.  

Қариб кулли чунин калимаҳоро Абулфазли Байҳақӣ фақат дар як шакл 

мавриди истифода қарор додааст, вале дар давраи ҳозира онҳо дар байни 

мардуми тоҷик аз ду то чаҳор гуна ба кор мераванд.  

Баъзе калимаҳои ба истилоҳ лаҳҷаии таърихномаи мавриди таҳлил 

баробари он ки дар лаҳҷаҳои имрӯза маҳфуз мондаанд, боз ҳамчун 

калимаҳои сайёр ба чанд забони ҷаҳон ба гунаҳои хосса ворид 

гардидаанд. Аз таҳлили таркиби луғавии матнҳои баъзе забонҳои дигар 

маълум мешавад, ки чанде аз онҳо ба он забонҳо барвақт роҳ ёфтаанд.   

Ҳиссае аз калимаҳои мансуб ба феъли «Таърихи Байҳақӣ», ки аз нигоҳи 

сохтор сода, сохта ва таркибии номӣ мебошанд, бо вусъатнок будани 

доираи маъноии худ аз дигар навъи унсурҳои луғавӣ тафовут доранд. 

Онҳо имрӯз низ дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ  бо чанд маънояшон ба кор бурда 

мешаванд.  

Бархе аз феълҳои таркибии феълии таърихномаи Байҳақӣ, ки ба 

андешаи иддае аз аҳли таҳқиқ дар заминаи забонҳои туркӣ пайдо 

шудаанд, дар асл чунин набуда, онҳо решаи сирф ориёӣ доранд.  
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Дар «Таърихи Байҳақӣ» гурӯҳе аз феълҳо аз рӯйи тарзи истифодаашон 

аз забони адабии ҳозираи тоҷикӣ  фарқ дошта, осори онҳо дар лаҳҷаҳои 

тоҷикӣ  боқӣ мондааст.   
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БОБИ II   

КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ «ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ»   ВА   

ҲИФОЗАТИ ОНҲО ДАР ЛАҲҶАҲОИ МУОСИРИ   ШИМОЛИВУ 

ҶАНУБИИ ТОҶИКӢ 

Аз таҳлили забони «Таъихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ маълум 

мешавад, ки ӯ ҳангоми зикри воқеот сабки баёни таърихнависонеро 

пайгирӣ намудааст, ки дар байни тоифаҳои эронинажод ва гузашта аз он 

ориёитаборон собиқаи қадиму тӯлонӣ дошта, қавмҳои ориёӣ ҳанӯз дар 

даврони пешазмелодӣ дар гузориши воқеоти таърихӣ шеваи илмиро пеш 

гирифта будаанд. Баъдан ин иқдом «…дар замони фармонравоии 

Сомониён бо ҳидоят ва далолати умарои фарзонаи Сомонӣ сурат 

гирифта, мақоми арҷманди илми таърих дар асрҳои пасин аз бисёр 

ҷиҳатҳо мадюни ин ибтикороту корсозиҳо маҳсуб мешавад…» [97, с. 67]. 

Албатта, дар ҳамаи ин гуна осори таърихӣ доираи зикри ҳодисаву воқеот 

ва қаламрави ҷараёнгирияшон ягона набуда, бархеяшон таърихномаҳои 

умумӣ ва ҳиссаи дигар хусусӣ буданд. Агар мазмуну муҳтавои 

таърихномаҳои умумӣ аз офариниши замину замон сар карда, таърихи 

подшоҳони ҷаҳонро дар бар гирад, пас ҳадафи асосии муаллифони 

таърихномаҳои хусусӣ зикри таърихи хонадонҳои алоҳида ё шаҳру вилоят 

ба шумор меравад. Аз рӯи мазмуну мундариҷа «Таърихи Байҳақӣ» дар 

қатори таърихномаҳои хусусӣ қарор дошта, ҳодисаву воқеаҳои дар он 

зикргардида беш аз сад соли таърихро дар бар мегирад. Байҳақӣ дар 

рафти зикри ҳаводиси рӯзгор баробари қайди таърихи рӯй додани 

ҳодисаҳо ҳатто аз забони кӣ шунидани воқеотро таъкид менамояд.   

Абулфазли Байҳақӣ, ки муаллифони осори таърихиву адабии гузашта 

ӯро бо унвонҳои «Хоҷа», «Шайх», «Котиб», «Имом» ном бурдаанд [36, с. 

210], ба мазмуну мундариҷа ва шакли таърихномаҳои пешгузаштагонаш, 

ки фақат аз зикри далелу санадҳои таърихӣ ва зикри ҳаводис иборат буд  
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[150, с. 7], дигаргунӣ ворид намуд ва маҳз чунин иқдомаш сабаби минбаъд 

шуҳрати беандоза касб намудани таърихномааш шуд. Моҳияти чунин 

тадбири андешидаи Байҳақӣ аз он иборат буд, ки дар ин даврон 

таърихномаҳое, мисли асари ёдшудаи Абулфазли Байҳақӣ навишта 

шуданд, ки дар баробари мавҷуд будани далелу бурҳони фаровон боз дар 

чунин осор хусусияти «асари мансури зебои бадеӣ» [151, с. 28] мушоҳида 

мешуд. Маҳз ҳамин нуфузи зиёд доштани бадеиёт дар асари номбурдаи 

Байҳақӣ, ки ба гуфтаи муҳаққиқ М. Волдманн «техникаи маъмули насри 

форсиро ба шеваи ҷадид ба кор бурдааст [15, с. 178], баъзе аҳли таҳқиқро 

дар мавриди тарҷеҳ додани ҷанбаи таърихӣ ё адабии он ба душворӣ 

рӯбарӯ кардааст. Сабаб он аст, ки муаллиф дар натиҷаи ба таърихномааш 

ворид намудани ҳикоёту нақлу ахбори ривоятӣ, оғоз, рабту анҷоми вақоеъ 

ва мушаххасоти дигари ҳунарӣ «Таърихи Байҳақӣ»-ро ҳамчун як асари 

бадеӣ ҷилвагар намудааст.   

Маълум аст, ки яке аз роҳҳои асосии такмилёбии таркиби луғавии ҳар 

гуна забон гирифтани калимаҳои зарурӣ аз забони дигар аст. Аз 

қадимулайём сар карда, то имрӯз ҷараёни иқтибосгирӣ дар ҳар давраи 

инкишофи забонҳо гоҳ суст ва гоҳ тез шудааст, вале хомӯш нагардидааст. 

Роҳёбии унсурҳои луғавии як оилаи забон ба дигар ҳанӯз аз замони мавҷуд 

будани забон-асоси фарзии ҳиндуаврупоӣ оғоз гардида буд. Масалан, 

вуҷуди робита дар байни оилаи мазкур бо оилаи забонҳои сомиву 

картвелӣ сабаби он гардид, ки ба забон-асоси фарзии номбурда 

иқтибосҳои алоҳида аз як қатор забонҳои Шарқи Наздик, мисли шумерӣ, 

мисрӣ роҳ ёбанд. Бояд гуфт, ки чунин равобит яктарафа набуда, аз забони 

номбурда низ воҳидҳои муайяни луғавӣ ба забонҳои дигар, мисли 

финноугорӣ, сомӣ ва туркӣ ворид гардидаанд. Чунин раванд минбаъд низ 

давом карда, ба ҳар гуна забон баробари унсурҳои луғавии аслияшон боз 

теъдоди фаровони вожаву ифодаҳои бегона ворид гардида, бо гузашти 

замон тадриҷан аз асолати худ дур рафта, ба меъёрҳои истеъмолии забони 
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иқтибосгиранда мутобиқ шудаанд. Чунин калимаҳо шоҳиди равшани 

ҳодисаи азсаргузаронидаи ин ё он халқ буда, баробари ин аз саҳми 

гузоштаи ягон қавм дар инкишофи тамаддуни тоифаи дигар гувоҳӣ 

медиҳад.  

Сабабҳои ворид шудани унсурҳои луғавии иқтибосӣ ягона набуда, 

онҳо метавонанд дар натиҷаи мухолифати қавмҳо, забтгардии сарзамини 

азалии тоифаҳои алоҳида аз ҷониби аҷнабиён, ҳамзистии бисёрасраи 

халқҳои мухталиф, инчунин робитаи гуногуни иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва 

фарҳангӣ ба амал ояд. Чунин унсурҳои луғавии забон дар осори хаттии 

дар даврони мухталифи инкишофи забонҳо таълифгардида боқӣ монда, 

муҳаққиқ маҳз аз рӯйи онҳо дараҷаи роҳёбии ин гуна калимаву ифодаҳоро 

муайян карда метавонад.   

Сабаби бо назокати ба худ хосса ва зебоӣ таълиф гардидани асари 

номбурда ба дабирии Абулфазли Байҳақӣ робита дорад, яъне ӯ аз 

калимаҳои ҳар гуна забони хеш ё бегона, ки ба таркиби луғавии забони 

замонаш ворид шудаанд, огоҳона ва мавридшиносона истифода кардааст. 

Чунон ки маълум аст, муаллифи «Таърихи Байҳақӣ» мувофиқи як назар 

нуздаҳ сол [36, с. 210] ва, ба ақидаи дигар, бисту панҷ сол [151,    с. 8] 

дабирии хонадони Ғазнавиёнро бар дӯш дошт. Дар рӯзгори гузашта аз 

дабир ба дараҷаи хуб донистани забонҳои тоҷикӣ (форсӣ)-ву арабӣ, 

хушзабонӣ ва равону фасеҳ ифода кардани матлаб талаб карда мешуд, ки 

ҳангоми навиштани номаҳо калимаву ибораҳои номафҳумро ба кор 

набарад. Абулфазли Байҳақӣ дорои ҳамин гуна фазилатҳо буд, аз ин рӯ, 

аҳли илму адаби гузаштаву имрӯза ӯро «бузургтарин муаррихи давраи 

Ғазнавиён» [22, с. 585], «дабири фозилу машҳури дарбори Ғазнавиён» [103, 

с. 250], «муаррихи забардасти тоҷик» [67, с. 353] ва м. инҳо васф кардаанд.   

Унсурҳои луғавии иқтибосии дар «Таърихи Байҳақӣ» мавҷуда аз 

ҷиҳати мансубияти забонии худ ягона набуда, баъзеяшон ба забонҳои ба 

тоҷикӣ  хеш тааллуқ доранд, қисми дигарро онҳое ташкил медиҳанд, ки 
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ба забонҳои бегона мансуб ҳастанд. Бино бар ин, мо ҳангоми таҳлили 

чунин воҳидҳои луғавӣ онҳоро ба ду навъ: онҳое, ки аз забонҳои ба тоҷикӣ  

хеш иқтибос шудаанд ва онҳое, ки аз забонҳои бегона ба таркиби луғавии 

забони ниёгони мо, аз ҷумла таърихномаи мавриди таҳлил роҳ ёфтаанд, 

тақсим намудем.    

    2.1. Иқтибос аз забони портӣ  

Маълум аст, ки халқи тоҷик аз қадимулайём бо қавму тоифаҳои дигар 

ҳам дар соҳаи иқтисодиёт, ҳам сиёсат ва ҳам фарҳанг алоқа дошта, чунин 

робита осори худро дар забон, ба хусус вожаҳои дар таркиби луғавии он 

мавҷуда боқӣ гузоштааст. Чунин гуфтаҳоро дар мисоли маводи аз 

«Таърихи Байҳақӣ» гирдомада метавон собит намуд. Тамоми калимаву 

ибора ё ифодаи иқтибосии дар асари мазкур мавҷуда на танҳо аз ҷиҳати 

мансубияти забонияшон, балки аз рӯи замони ба таркиби луғавии забони 

ниёгонамон ворид шуданашон низ бо ҳамдигар монанд нестанд: 

баъзеяшон хеле барвақт, қисми дигарашон каме баъд, ҳиссаи сеюмашон 

дар гузаштаи на чандон дур ба забони тоҷикӣ  роҳ ёфтаанд. Муҳаққиқ 

Д.Саймиддинов маҳз ҳамин ҳолати воридгардии иқтибосҳоро дар назар 

дошта, дар вақташ навишта буд, ки “равобити байниҳамдигарии 

забонҳои эронӣ ва ҳамчунин забонҳои эронӣ бо забонҳои ғайриэронӣ ба 

чандин давраҳои таърихӣ мансуб буда, собиқа ва суннати куҳани хаттӣ 

дорад. Ин робита, бинобар осори хаттӣ, байни забонҳои форсии бостону 

мидӣ ва форсии бостон бо дигар забонҳои ғайриэронӣ (эламӣ, аккадӣ, 

оромӣ, юнонӣ) аз замони Ҳахоманишиён оғоз мегардад. Робитаи мазкур 

дар замони Сосониён тавсиаи бештар пайдо карда, соҳаи гуногуни луғоту 

истилоҳотро фаро мегирад… Бархе аз луғоту истилоҳот аз роҳи суннати 

гуфторӣ ва гурӯҳи дигар тавассути суннати навишторӣ иқтибос шудаанд” 

[94, с. 251].  

Вобаста ба ин масъала ҳамин нуктаро бояд қайд намуд, ки унсурҳои 

иқтибосии забон мисли калимаҳои аслии ҳама гуна забон дар ҳама давру 
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замон ба дараҷаи баробар истифода нашуда, як қисмашон ҳамеша чун 

унсури фаъол боқӣ мемонанд, ҳиссаи дигар баъди чанд муддати ба кор 

рафтанашон аз таркиби луғавии забони меёърӣ хориҷ гардида, ҳамчун 

унсури кӯҳнашуда маҳфуз мемонанд, вале ҳамин калимаву ибораҳо дар 

нутқи шифоҳӣ ба ҳамон шаклу маънои қадим ё бо зоҳири дигаргуншудаву 

маънои куҳанашон ё ки бо таҳаввулоти куллии шаклу маъно боқӣ 

мемонанд.   

Бояд гуфт, ки лаҳҷаҳои тоҷикӣ  аз ҷиҳати мавҷуд будани унсурҳои 

луғавии иқтибосӣ дар як поя қарор надошта, дар яке шумори чунин 

калимаву ибораҳо зиёд, дар дигаре кам ба назар мерасад. Яке аз 

хусусиятҳои асосии лаҳҷаҳо маҳз дар мухталифии миқдори унсурҳои 

луғавии иқтибосӣ аст. Чунин вожаҳо ҳамонҳое мебошанд, ки аксарашон 

дар гузашта ҳамчун унсурҳои фаъоли луғавӣ дар забони адабии меъёрӣ ба 

кор рафта, баъдан бо сабабҳои муайян аз доираи он хориҷ шудаанд, вале 

дар забони шифоҳӣ боқӣ мондаанд. Вобаста ба ин масъала ёдовар шудани 

як нукта дар ин ҷо бамаврид аст. Маълум аст, ки дар забони тоҷикӣ як 

ҳиссаи муайяни таркиби луғавии онро калимаҳои аслии тоҷикӣ ташкил 

медиҳанд. Агар аз оғоз то имрӯз хусусияти чунин калимаҳоро аз назар 

гузаронем, метавон се қабати таърихии онҳоро мушоҳида намуд: қабати 

қадимтарини вожаҳои аслии тоҷикӣ, ки ба умумияти ҳиндуаврупоӣ 

мерасад; қабати умумиэронӣ, ки қисми муҳимтарину асосии чунин 

унсурҳои луғавиро дар бар мегирад; қабати вожаҳои сирф тоҷикӣ, ки 

гурӯҳи нисбатан хурди ин навъи калимаҳоро фарогир аст [61, с. 93]. 

Минбаъд як гурӯҳи нисбатан хурди калимаҳои аз даврони умумиэронӣ 

сарчашмагирифта ба баъзе забонҳои дигари ба тоҷикӣ ҳамреша ворид 

шуда, ба қонуну қоидаи он забонҳо мувофиқ гардиданд ва бо қабул 

намудани нишонаҳои алоҳидаи овозии он забонҳо бо ҳамин шаклашон ба 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ такроран роҳ ёфтанд. Ин аст, ки дар 

забони ниёгонамон бархе аз ин гуна калимаҳо чанд муддат ба кор рафта, 
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баъдан аз истифода монданд, ҳиссаи дигар то имрӯз ҳам дар забони 

меъёрӣ, ҳам дар гуфтори шифоҳӣ боқӣ монданд, қисми сеюмашон аз 

доираи забони адабӣ берун гардида, фақат дар лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ  

истифода мешаванд. Забоншинос Ҳ. Маҷидов дар хусуси иқтибосшавии 

калимаҳои забонҳои дигари эронӣ ба забони ниёгонамон мулоҳиза ронда 

чунин навиштааст: «Муқаррар шудааст, ки дар гузаштаи дур, ҳанӯз дар 

давраҳои моқабли таърих на фақат аз забонҳои бегона, балки аз забонҳои 

хеш ба забонамон калимаҳо ворид шудаанд. Собиқаи муқаддами форсии 

дарӣ дар иҳотаи забонҳои дигари гурӯҳи эронӣ арзи вуҷуд мекард. Бо ин 

забонҳо дар доду гирифти доимӣ буд, на фақат ба онҳо калима медод, 

балки аз ҳисоби вожаҳои онҳо таркиби луғавии худро бой мекард»                       

[61, с. 100].   

Робитаи қадиму тӯлонии забони тоҷикӣ бо забонҳои дигари эронӣ 

сабаби дар шакли ба талаффузи ғайримувофиқ ба ин забон роҳёбии 

унсурҳои луғавии он забонҳо шудаанд. Интиқоли ин гуна унсурҳои луғавӣ 

ба забони тоҷикии минтақаҳои гуногун ягона набуда, дар яке бештар, дар 

дигаре камтар мавриди истифода қарор доштанд. Маҳз ҳамин ба дараҷаи 

мухталиф ба кор рафтани унсурҳои луғавии яке аз забонҳои эронӣ 

(монанди портӣ) дар як самти кишвар ва истифодашавии вожаҳои забони 

дигари эронӣ дар ҷониби дигари он (мисли паҳлавӣ) боиси пайдо шудани 

тафовутҳои муайян дар забони ягонаи Эронзамини таърихӣ гардид.  

Дар қатори калимаҳои чанд забони дигари эронӣ то имрӯз дар забони 

тоҷикӣ, аз ҷумла лаҳҷаҳои он бо вуҷуди аз ҷиҳати решаи пайдоишашон 

ягона ба ҳамон гунаи ба қонуну қоидаи талаффузу имлои забони тоҷикӣ 

бегона якчанд калимаи портӣ ба кор мераванд.  

Як қатор унсурҳои луғавии портӣ дар ҳамон даврони куҳан ба забони 

форсии миёна дохил гардида, ба воситаи он ба забони форсии дарӣ 

интиқол гардидаанд. Заҳра ба маънои «ҷуръат» аз ҷумлаи яке аз 

калимаҳои серистифодаи портишакли «Таърихи Байҳақӣ» мебошад:…сад 
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ҳазор савору пиёда, он ҷо ҳамон буд ва понсад ҳазор, ки агар бар ин ҷумла 

набудӣ, эшонро заҳраи сабот кай будӣ, ки ба як соат камтар фавҷе аз 

лашкари мо эшонро барчидӣ [с. 494]. Ва оташ дар шаҳр заданд ва ҳар чӣ 

хостанд, мекарданд ва ҳар киро хостанд, мегирифтанд ва қиёматро монист 

девони бозниҳода ва султон аз ин огоҳ не ва касеро заҳра не, ки 

бознамояду сухане рост бигӯяд…[с. 497]…ва ҳоҷиб Субошӣ ба Марв аст 

бо лашкаре қавӣ, чунон ки туркмонон заҳра намедоранд, ки ба ободониҳо 

дароянд…[с. 562]. Ва худ ҳоҷиб чунон кардӣ, ки ҳоли ин хутба ҳамчун 

хутбаи Бувайҳиён будӣ Қодир Би-л-лоҳро, ки муғофаса бишнудандӣ, 

касро заҳра набудӣ, ки сухан гуфтӣ ва ин корро фурӯ натавон гузошт, 

акнун, ки оҷизӣ бошад ва амир Маҳмуд аз даст бишавад  

[с. 709].  

  Дар асари мазкур калимаи бозаҳра низ дучор меояд: Ва бо ин кифоят 

далеру шуҷоъ ва бозаҳра, ки дар рӯзгори мубораки ин подшоҳ лашкарҳо 

кашид ва корҳои боном кард [с. 415].  

Асли ҷузъи асосии унсури луғавии мазкур, яъне заҳр jaδra-и 

умумиэронӣ буда, дар он нишонаҳои овозии ду гурӯҳи забонҳои эронӣ 

мушоҳида мегардад: овози z-и он мувофиқи қонуни инкишофи забонҳои 

ҷанубӣ-ғарбии эронӣ азj-и эронии қадим пайдо шуда, вале ҷузъи δra-и он 

дар зери таъсири забонҳои шимолӣ–ғарбии эронӣ, аз ҷумла портӣ ба 

гурӯҳи овозҳои hr бадал шудааст [131, с. 25].  

Маънои аслии заҳра дар фарҳангномаҳо «пӯсти пуроби бар ҷигари 

одам ё ҳайвонот часпида», «пӯсти кисамонанди дар дохилаш оби зарди 

талх мавҷуда ва ба ҷигар часпида» шарҳ ёфтааст [152, ҷ. 8, с. 11484].   

 Калимаи заҳра имрӯз дар шакли зарра дар баъзе лаҳҷаҳои шимолӣ, 

мисли Исфара [дар таркиби воҳиди фразеологии зарраи касе даридан ба 

маънои «сахт тарсидан»-131, с. 26], дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба гунаи зāра дар 

таркиби вожаи мураккаби зāрадор ба маънои «ҷасур, нотарс, бебок, далер, 

диловар» [157, с. 271) ва заҳрак дар ифодаи маънои «ҳазлнокаш, шахсе, ки 
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шӯхӣ ва ҳазлро намебардорад», истифода мешавад: Заҳрако кати шухи' 

на'къне, ки шухи'-ра на'мевардоран [157,     с. 272].  

 Доир ба истифодаи чунин калимаҳо дар гузашта ҳамин нуктаро 

таъкид кардан лозим аст, ки онҳоро бар ивази шакли аслии тоҷикияшон 

ҳамаи аҳли қалами навоҳии мухталиф ба кор бурдаанд ё чунин унсурҳои 

луғавӣ дар натиҷаи таъсири лаҳҷаи худи муаллифони осори хаттии 

асримиёнагӣ ба ҷои муодилҳои ба табиати забони тоҷикӣ хосашон ба 

забони осори онҳо ворид гардидаанд. Яке аз ин гуна калимаҳо тосидан 

аст. Бояд гуфт, ки соҳибони фарҳангномаҳои алоҳида мавҷуд будани ду 

вожаи ҳамшакли тосиданро зикр карда, дорои чаҳор маъно: 1) ғамнок 

шудан, дилгир шудан, андӯҳнок гаштан; 2) изтироб ёфтан; 3) эҳсоси 

иштиёқ ба шаҳру кишвар ё шахсе ба ҳангоми мусофират кардан; 4) майл 

ёфтан ба хӯрданӣ ва хоҳиши чизе (бештар дар замони обистан ) будани 

тосидан-1 ва танҳо дар ифодаи маънои «нафас задани паёпаи инсону 

ҳайвон аз касрати гармо “ ба кор рафтани тосидан-2-ро қайд намудаанд  

[157, ҷ. 4, с. 5484; 159, ҷ. 1, с. 1009].  

Муҳаққиқони таърихи забонҳои эронӣ, аз ҷумла тоҷикӣ  истифодаи 

ҳамсадои с-и таркиби вожаи тосиданро дар байни ду садонок ба эътибор 

гирифта, чунин шакли онро ба забонҳои шимолӣ-ғарбии эронӣ (портӣ) 

хос ҳисоб намудаанд [28, с. 135; 43, с. 21]. Ба чунин гуфтаҳо ҳаминро илова 

намудан мумкин аст, ки ҳар ду калимаи ҳамшакли тосидан, ки дар боло 

ишора гардид, гунаи портии калимаи эронии қадим* tāsa ба шумор 

меравад.  

Муаллифи «Таърихи Байҳақӣ» дар чанд маврид калимаи тосиданро ба 

маънои «нафас задани паёпаи инсону ҳайвон аз касрати гармо» истифода 

кардааст: Ва Хоҷа Ҳусайн бар пил буд ва ҷанге ба пой шуд, ки аз он 

сахттар набошад, ки хасмон кор дар мутовалат афканданд ва нек 

бикӯшиданд ва на чунон омад ва бар он ҷумла, ки андешида буданд, ки ба 
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нахуст ҳамла хасмон бигурезанд ва рӯз сахт гарм шуд ва рег битафт ва 

лашкару сутурон аз ташнагӣ битосиданд [с. 518].  

 Монанди чанд унсури луғавии боло тосидан низ дар давраҳои 

минбаъдаи мавҷудияти забони адабии тоҷикӣ аз доираи истифода хориҷ 

гардида, танҳо дар аксари лаҳҷаҳо боқӣ монданд.   

Калимаи мазкур дар забони форсии муосир ба кор намеравад ва барои 

соҳибони он нофаҳмо аст. Чунин даъворо бо ду нукта исбот кардан 

мумкин аст: 1) тосидан дар фарҳангномаҳои тафсири форсӣ ё 

луғатномаҳои тарҷумавии форсӣ –русӣ зикр нашудааст; 2) таҳиягарони 

чанде аз осори ниёгон ҳангоми истифодаи ин вожа дар чунин осор онро 

дар ҳошияи асар ба таври тахмин тафсир намудаанд. Масалан, 

мусаҳҳеҳони чопи форсии “Таърихи Байҳақӣ ” бо вуҷуди он ки аз тос 

сарчашма гирифтани тосиданро таъкид намуда, маънояшро «беқарорӣ» 

эзоҳ додаанд, ба ҳар ҳол барои форсизабонони Эрон ғайриоддӣ 

буданашро гӯшрас кардаанд [ниг. 131, с. 124].  

Муқоисаи истифодаи вожаи мазкур дар ду давра: замони муаллифи 

«Таърихи Байҳақӣ» ва лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ гувоҳӣ медиҳад, ки дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ тосидан танҳо дар ҳамин шакл, вале дар ифодаи ду 

маъно: 1) пӯсидани даруни мева, пӯла ва мулоим гаштани мағзи он;                       

2) андӯҳгин будан ба кор меравад, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқӣ 

бошад, феъли номбурда дар шаклҳои тосидан, тосийан мавриди истифода 

қарор дошта, дорои се маъно: 1) сахт ташна шудан; 2) мондани нафас дар 

гулӯ; 3. фасӯҳ додан аст [154, ҷ. 1, с. 68].  

Бино ба ишораи гӯишшинос Т. Мақсудов, ин калимаро мардуми 

ноҳияи Исфара дар таркиби ибораи рехтаи дарун-аш тосидагӣ ба маънои 

«бадрашк будан» истифода менамоянд [58, с. 165, 179].  

Маълум мегардад, ки тосиданро ба маънои «хароб шудану зоеъ 

гардидан» ғайр аз тоҷикони минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон имрӯз 

мардуми шимоли Афғонистон низ истифода менамудаанд [87, с. 196].  
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 Жакидан низ аз ҷумлаи калимаҳое аст, ки аз замони Абулфазли 

Байҳақӣ то имрӯз дар забони мардуми минтақаҳои гуногуни тоҷикнишин 

бо дигаргунии ҷузъии шаклӣ ба маънои «аз рӯи хашму қаҳру ғазаб зери 

лаб оҳиста сухан гуфтан» ба кор меравад. Аз рӯи ҳамсадои оғозии феъли 

мазкур (яъне ж) пай бурдан душвор нест, ки вожаи номбурда ба забони 

тоҷикӣ  аз яке забонҳои шимолӣ-ғарбии эронӣ иқтибос шудааст.   

Дар «Таърихи Байҳақӣ» калимаи мазкур дар се шакл: жакидан, чахидан 

ва ҷакидан дучор меояд: Ва падариёнро нек аз он дард меомад ва 

межакиданд ва охир бияфканданаш, чунон ки биёрам пас аз ин [с. 107].  

Ва Хоҷа оғозид ҳам аз аввал ба интиқом машғул шудану жакидан ва аз 

сар берун медод ҳадиси хоҷагон…[с. 209]. Бар ҳар вақте ва бештар дар 

шароб межакид [с. 303]. Ва чокарону бандагонро забон нигоҳ бояд дошт 

бо худовандон, ки муҳол аст рӯбоҳонро бо шерон чахидан [с. 231]. Бӯсаҳли 

Завзанӣ бар хашми худ тоқат надошт, бархост на тамом ва бар хештан 

меҷакид [с. 236].   

 Аз ҷумлаҳои боло аён аст, ки шакли жакидан маънои «зери лаб аз қаҳр 

ғур-ғур кардан»-ро ифода намуда, варианти чахидан дорои маънои 

«ситеза кардан» аст.   

   Таҳлилу муқоисаи шаклҳои дар «Таърихи Байҳақӣ» мавҷуда ва 

гунаҳои дар лаҳҷаҳои ҳозираи тоҷикӣ бакорраванда нишон медиҳад, ки 

бар ивази вариантҳои қадими ин калима шаклҳои нав ба маънои дигар ба 

истеъмол ворид шудаанд. Чунончи, имрӯз вожаи мавриди таҳлил дар 

лаҳҷаи Исфара ба гунаи ҷаққидан дар ифодаи маънои «бисёр гап задан, 

серманаҳӣ кардан» маъмул гардидааст. Сокинони Исфара аз ин феъл 

калимаи ҷаққоқ сохтаанд, ки маънои «сергап, пургӯ» ро дорад [58, с. 24]. 

Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ, ҷанубӣ-шарқӣ, марказӣ гунаҳои ҷақидан, 

ҷаққидан,ҷакидан, жағиян дар ифодаи маъноҳои: 1) ав-ав кардан;          2) 

беҳудагӯӣ кардан, пургӯӣ кардан истифода мегардад [154, ҷ. 1, с. 84, 

150157; 157, с. 872].   
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 Соҳибони лаҳҷаҳои ҷанубӣ воҳидҳои луғавии ҷакиш («ак-ак, аккос»), 

ҷаккок, ҷаққоқ («сергап, лаққӣ, пургӯй»)-ро низ ба кор мебаранд, ки онҳо 

бо жакидан решаи умумӣ дошта [157, с. 872], бо гирифтани пасвандҳои –

иш, -ок ё –оқ исму сифат сохтаанд.  

 Ҳамчунин феъли ҷакидан ба сифати ҷузъи баъзе ибораҳои фразеологии 

феълӣ аз забони мардуми ҷануби Тоҷикистон бисёр шунида мешавад: 

сагвори наҷак / саги қанчиқворӣ наҷак [18, с. 188].  

      2.2.Иқтибос аз забони арабӣ  

Таъсири забонҳои дигари дунё, чунон ки дар фаслҳои пеш ишора шуд, 

ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ  гуногун аст. Агар таъсири ҳар кадоме 

ба таври алоҳида аз назари таҳлил гузаронида шуда, бо ҳамдигар муқоиса 

гардад, маълум хоҳад шуд, ки аз байни онҳо ба забони тоҷикӣ  аз ҳама беш 

забони арабӣ таъсири назаррас доштааст. Ин гурӯҳи иқтибосҳо аз ҷиҳати 

замони ворид гардиданашон ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ низ аз 

вожаҳои забонҳои дигар, мисли туркӣ-ӯзбекӣ ё русӣ фарқ мекунанд. Ин 

тафовут дар он зоҳир мегардад, ки агар иқтибосҳои туркӣ-ӯзбекӣ ё русӣ 

дар гузаштаи на чандон дур ба забони мо роҳ ёфта бошанд, пас арабизмҳо 

ҳанӯз беш аз ҳазор сол инҷониб дар забони тоҷикӣ  дар истифода қарор 

доранд. Дар ин хусус забоншинос Ҳ.Маҷидов навиштааст, ки «дар 

таърихи инкишофи забонҳои олам кам забонеро пайдо кардан мумкин 

аст, ки ба забонҳои дигар дар муддати беш аз ҳазор сол пайваста тазйиқ 

оварда, ба онҳо беист калима дода бошад. Яке аз ҳамин гуна забонҳо, ки 

ба таркиби луғавии форсии тоҷикӣ  таъсири назарас расонидааст, забони 

арабӣ мебошад» [61, с. 105].   

 Забоншинос Ҷ. Абдулҳадов дар ҷараёни таҳлили унсурҳои иқтибосии 

арабии таърихномаи мазкур дар қатори калимаҳои забонҳои дигар 

(монанди туркиву муғулӣ, ҳиндӣ ва юнонӣ) нишон додааст, ки бархе аз 

чунин унсурҳои луғавии арабиасл ҳоло низ дар забони тоҷикӣ  ҳамчун 

лексикаи фаъол истифода мешаванд, баъзеяшон дорои хусусияти адабӣ-
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бадеӣ буда, гурӯҳи дигар аз истифода хориҷ гардидаанд. Дар рисолаи 

мазкур муаллиф таваҷҷуҳашро ба иқтибосҳои ифодаву ҷумлаҳои 

қуръонии ба асар роҳёфта, истифодаи ҳадисҳо ва хусусияти вожашиносии 

онҳо, зарбулмасалу мақолҳои арабии дар таърихномаи мазкур мавҷуда 

равона кардааст [3, с. 7-21].   

 Муҳаққиқ С. Муллоҷон ба хидмати бағоят бузурги Абулфазли 

Байҳақӣ барои густариши забони тоҷикӣ, хуб мушоҳида гардидани 

раванди омехтагии забонҳои тоҷикиву арабӣ дар таърихномаи ӯ, бештар 

гардидани иқтибосҳои арабӣ нисбат ба давраи Сомониён, тақлид будани 

сабки Байҳақӣ аз насри устодаш Абӯнасри Мушкон ва ғайраҳо 

мулоҳизаҳои судманд баён кардааст [67, с. 354-355].  

  Муҳаққиқ А. К. Арендс дар пешгуфтораш ба забони русӣ қайдҳои 

ҷолиберо доир ба такомули таркиби луғавии асар аз ҳисоби иқтибосҳои 

арабӣ, вобаста ба тақозои матлаб оварда шудани порчаҳои манзуму 

мансури арабӣ аз ҷониби Байҳақӣ зикр намудааст [150, с. 33-34].  

Як қисми ин гуна унсурҳои луғавӣ дар муддати дуру дарози 

истифодаашон ҳамчун фонди асосии луғавӣ ба кор рафта, дар ташаккули 

калимаҳои гуногунсохт нақши сазовор гузоштаанд. Ин гуна воҳидҳои 

луғавӣ низ мисли калимаҳои аслии тоҷикӣ  ё онҳое, ки дар шакли ба 

забонҳои дигари эронӣ хос дар забонамон гардиш доранд, ба ду гурӯҳ 

ҷудо мешаванд: 1) онҳое, ки гоҳ бо вусъатёбӣ ва маҳдудшавии доираи 

маънояшон дар тамоми даврони мавҷудияти забони тоҷикӣ  истифода 

шудаанд; 2) онҳое, ки як муддати кӯтоҳ дар таркиби луғавии забони 

ниёгони тоҷикон ба кор рафта, баъдан аз истифода мондаанд, вале дар 

лаҳҷаҳои мухталифи он ба ҳамон шаклу маъно ё бо таҳаввули муайян то 

имрӯз ба кор мераванд.   

 Агар қаламрави истифодаи чунин воҳидҳои луғавии арабиасли 

дарозумр дар лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ таҳлил гардад, ҳолати зерин 

мушоҳида карда мешавад: 1) як ҳиссаи ин гуна калимаҳо дар кулли 



90  

  

 

  

лаҳҷаҳои тоҷикӣ  истифода мегарданд; 2) корбурди қисми дигарашонро 

метавон дар чанд лаҳҷаи тоҷикӣ дучор омад; 3) дастаи сеюмашон танҳо 

дар як-ду лаҳҷаи муосири тоҷикӣ маҳфуз мондаанд.   

 Мо дар ҷараёни таҳлили чунин унсурҳои луғавӣ ғайр аз он ки 

таваҷҷуҳи худро ба дараҷаи дигаргунии шаклу маънояшон равона кардем, 

инчунин бо мақсади муқаррар намудани мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ 

онҳоро ба чанд зергурӯҳ ҷудо намудем.  

           2.2.1. Вожаҳои мансуб ба исм  

 Агар калимаҳои иқтибосии арабии дар таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ мавҷуда аз назар гузаронида шаванд, маълум мегардад, ки қисми 

бештари чунин унсурҳои луғавии ба забони тоҷикӣ  роҳёфтаро, сарфи 

назар аз он ки дар забони асл мансуб ба кадом ҳиссаи нутқ ҳастанд, 

вожаҳои мансуб ба исм ва сифат ташкил медиҳанд.   

 Ба таври фаровон воридшавии ин гуна воҳидҳои луғавиро ба забони 

тоҷикӣ танҳо ба истило гардидани сарзамини аҷдодии мо аз тарафи 

арабҳо вобаста намудан кофӣ нест, балки он боз ба таваҷҷуҳ ва кӯшишу 

хоҳиши аҳли илму адаби мо низ алоқаманд аст, ки хостаанд барои ифодаи 

маънавиёти халқи худ ба сарвати луғавии ин забон муроҷиат кунанд. 

Маҳз ҳамин фаровонии калимаҳои иқтибосии арабии мансуб ба исм боиси 

ба тавассути онҳо дар забони тоҷикӣ нигоҳ дошта шудани як қатор 

аломатҳои сарфии онҳо дар забони тоҷикӣ  шудааст.   

 Дар таърихномаи Байҳақӣ чанде аз воҳидҳои луғавии арабиасли 

мансуб ба исм мушоҳида мешаванд, ки дар тӯли қариб ҳазор сол дар лафзи 

шифоҳии мардуми тоҷик маҳфуз мондаанд. Чунин калимаҳо аз рӯи 

пойдормонии шаклу маънои куҳанашон ягона нестанд, балки баъзеяшон 

ҳам аз ҷиҳати шакл, ҳам аз рӯйи маъно бо ҳамон муодили қадимашон 

шабоҳати наздик доранд, қисми дигар бо вуҷуди нигоҳдории маънои 

куҳани худ аз ваҷҳи шакл ба дигаргунӣ дучор шудаанд, гурӯҳи сеюм бо 
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вуҷуди монандияшон бо гунаи қадими худ таҳаввулоти ҷиддии маъноиро 

паси сар кардаанд.   

 Милк шакли дигари калимаи арабиасли мулк ба шумор рафта [166, ҷ.1, 

с.689], гузаштагони тоҷикон онро дар ифодаи се маъно: 1) он чӣ дар қабзае 

ва тасарруфи касе бошад; дороии ғайриманкул (аз қабили замин, хона ва 

ғ.); 2) мамлакат; 3) подшоҳӣ, ҳукуматронӣ, мамлакатдорӣ [166, ҷ.1, с.726].  

 Калимаи мазкурро муаллифи «Таърихи Байҳақӣ» танҳо дар як маврид 

ба кор бурдааст:…ҳеч чиз надорад аз сомиту нотиқ дар милки худ ва 

амонат ба дасти касе нест…[с. 399].  

  Дар лаҳҷаҳои шимоливу ҷанубии муосири тоҷикӣ  ин шакли вожаи 

мулк, яъне милк ба кор меравад, вале онҳо аз як ҷиҳат фарқ доранд. Ин 

тафовут дар ду ҷиҳати истифодаи он зоҳир мегардад: 1. дар лаҳҷаҳои 

шимолӣ унсури луғавии мазкур танҳо ба гунаи милк ва фақат ба маънои 

«чизу чора, дороӣ» истифода мешавад, аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ вожаи 

мавриди таҳлил дар ду шакл: мулк / мълк истифода шуда, ду маъноро 

ифода менамояд: 1) мулк, мол, чиз: Мулки калхоз-а гавҳараки чъшм-ът 

вори' нига кън; 2) ватан, зодгоҳ: Ай хъшдоман-ъш иҷозат мегира, ба мълки 

падар-ъш мерава. Йа мълки аждъҳор бъд-ъ, бесоҳив мунд.  

 Ба ҷуз ин, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ду мълки дигар: мълк3 ба маъноҳои 

«гирд, лаб, зеҳ; марза» (мълки нун сухтай) ва «мълкак» (навъи беморӣ); ва 

мълк4 ба маънои «пилки чашм» дар истифода қарор дорад [157, с. 458, 

464)].  

 Мартабаро муаллифи “Таърихи Байҳақӣ” ба маънои “поя, дараҷа, 

марҳала, рутба; пояи баланд” ба кор бурдааст. Бояд гуфт, ки унсури 

луғавии мазкурро дигар муаллифони осори асримиёнагӣ низ дар ифодаи 

маънои зикргардида истифода кардаанд [152, ҷ. 12, с. 18197]:…ва дарёбад 

мартабаи баланди савобро ва аз ҳеч рӯ фоидаро фоидарасон намедонад 

ва нафъро мутааллиқи касе ба фазли Худ неъмат мерасонад ва бар тибқи 

адолат қазо рондаву меронад [с. 351].  
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 Калимаи зикршуда имрӯз низ дар нутқи шифоҳии мардуми тоҷик ба 

ҳамин шаклу маъно зиёд кор фармуда мешавад.  

 Каррат дар таърихномаи Байҳақӣ ҳамчун муродифи вожаҳои дафъа, 

маротиба истифода гардидааст: Дар ин рӯз ба чанд каррат гуфт: «Дареғи 

Оли Бармак!...» [с. 461].  

 Ҳамчун нумератив истифодагардии карат ба маъноҳои “маротиба, 

дафъа” ҳоло низ дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ  ба гунаҳои карат ва кара вуҷуд 

дорад: и карат ба рāйи бологи' омадъм; мана и карат ҷой мъhтадил 

овардъм-ту; бачō-ш и кара шътър къшта бъдийан [157, с. 318].  

 Баъзеи ин гуна унсурҳои луғавӣ имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба шакли 

дигар ба кор бурда мешаванд. Дар тағйирёбии шакли чунин калимаҳо 

ҳодисаҳои овозӣ нақши калон доранд. Чунончи, дар таърихномаи 

Байҳақӣ калимаи ҳоит истифода гардидааст, ки маъноҳои “девор; девори 

боғ; бӯстони деворбаст”-ро дорад:…амир разӣ вайро бинавохту маншур 

дод ба мавзеи хароҷи ҳоите, ки ӯ дошт [амири сомонӣ хароҷи боғро 

бахшид-А. У.-с. 257].  

 Аз як қайди А. Деҳхудо маълум мегардад, ки ниёгон ҳоитро ба ҷуз 

маънои зикршуда боз ба маънои “таоми боддор” низ ба кор бурдаанд  

[152, ҷ. 5, с. 7391].  

Вожаи мазкур ҳоло дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шакли hота / ҳота / ҳоти' 

боқӣ монда, тавассути ду шакли аввал мафҳуми “ҳаёт, ҳаёта, қитъаи 

обчакории назди ҳавлӣ, боғча” ва бо ёрии гунаи сеюм маънои “ҷойи васеъ, 

кушод; баландӣ” ифода карда мешавад: Порина хук hотайи Садаф-да 

омъхта бъд, ҳама пийоз-а ҷазир карда бъд. Къшқоро-ра ай hота бадар-

шун кънан [157, с. 120]. Мъсълмоно бъбинан мезъқан, ки hотай мо-да 

гуспан дохтан. Ей вой, гусала дърмад, ҳота-да [65, с. 806].   

Дар лаҳҷаҳои ҷанубии тоҷикӣ ин калима ба ҷуз дар алоҳидагӣ 

истифода шуданаш инчунин ҳамчун ҷузъи асосии баъзе унсурҳои луғавии 

шаклан сохта, монанди ҳотазор / hотазор ба маънои «дарахтзор, майдоне, 
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ки дарахти зиёд дорад, чакалакзор» ва калимаҳои мураккаб, амсоли 

ҳотакорӣ ба маънои «сабзавоткорӣ, обчакорӣ» низ гардиш дорад [157,              

с. 806].  

 Дар лаҳҷаҳои мобайнии тоҷикӣ шакли ҳоят ба кор бурда мешавад. 

Чунончи, аз забони мардуми деҳаи Дарғи ноҳияи Айнӣ истифодаи чунин 

гунаи унсури луғавии ҳоит бисёр ба мушоҳида мерасад [70, с. 179].  

 Аз байни лаҳҷаҳои шимолӣ ин вожа дар шакли ҳойит, ҳойитча ба 

маънои “қитъаи обчакории назди ҳавлӣ” аз забони мардуми ноҳияи 

Исфара шунида мешавад [58, с. 145].   

 Ҷубба аз ҷумлаи унсурҳои луғавии арабиасли сермаъноест, ки 

муаллифи “Таърихи Байҳақӣ” онро танҳо ба маънои «либоси болоии 

беостини дарози бар рӯйи либосҳои дигар пӯшидашаванда» мавриди 

истифода қарор додааст: Ва Ҳасирӣ он рӯз дар ҷуббае буд зарди марғазӣ 

ва писараш дар ҷуббаи бундорӣ сахт муҳташам ва бар он бурда будандшон 

[с. 222]. Як соат буд, Ҳасанак пайдо омад, бебанд, ҷуббае дошт ҳибриранг, 

бо сиёҳ мезад…[с. 236]. Вай даст андар зер карду …ҷубба ва пироҳан 

бикашиду дур андохт бо дастор…[с. 239]. Гуфт: «Ин ду танро дидам он рӯз, 

ки ба Балх меоварданд, Бӯалӣ бар астаре буд, мӯзаи баландсоқ пӯшида ва 

ҷуббаи уттобии сабз дошт ва дастори хаз, чун ба Каҷоҷиён расид, пурсид, 

ки инро чӣ гӯянд?» [с. 263]. Ва дигар рӯз солори Бузгонро вилоят дод ва 

хилъат пӯшид: ҷубба ва дурроа, ки худ рост карда буд ва астоми зари 

туркивор [с. 587].   

 Азбаски унсури луғавии мазкурро аксари аҳли илму адаб, монанди 

Мунҷики Тирмизӣ, Тайёни Марвазӣ, Носири Хусрав, Авҳадии Мароғаӣ, 

Саноии Ғазнавӣ, Низомии Ганҷавӣ, Низоми Қорӣ, Мавлонои Балх, 

Яғмои Ҷандақӣ, Сӯзании Самарқандӣ ва дигарон истифода бурдаанд [152, 

ҷ. 5, с. 6592], ба чунин хулоса метавон омад, ки он яке аз вожаҳои 

серистеъмоли осори ниёгон ба шумор мерафтааст.  
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Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи чапон зикр шуда, 

туркӣ будани он қайд гардидааст [167, ҷ. 2, с. 534]. М.Муин унсурҳои 

луғавии чапон, чаппонро зикр намуда, онро «либоси кӯҳна, ҷомаи 

мундарис» шарҳ додааст, аммо решаи пайдоиши онро нишон надодааст 

[169, ҷ. 1, с. 1217]. Номбурда дар мавриди дигар низ вожаи ҷуббаро зикр 

карда, илова менамояд, ки он дар асл арабӣ аст ва маънояш «ҷомаи 

кушоду баланд, ки фарози ҷомаҳои дигар пӯшанд» мебошад [169, ҷ. 1,                  

с. 1216].   

Ба гумони мо, байни калимаҳои чапон / чаппон ва ҷубба робита мавҷуд 

буда, ин унсури луғавӣ шакли тағйирёфтаи калимаи арабии ҷубба аст, 

яъне ҷубба тадриҷан аз ҷиҳати шакл ба таҳаввулот дучор гардида, дар 

натиҷаи ивази ҳамсадоҳои ҷ ва ч, садоноки у ба а, инчунин афзуда шудани 

бархе ҳамсадову садоноки дигар (мисли о ва н) гунаи чапонро гирифтааст. 

Дар таърихи забони тоҷикӣ гузариши ҳамсадои ҷ ба ч дар оғози унсурҳои 

луғавӣ дар мисоли калимаҳои дигар, монанди ҷӯҷа ва чӯҷа ва ивази 

ҳамсадои б ба п дар байни вожаҳо, мисли хусбиданхуспидан, зӯбин-зӯпин 

дида мешавад [125, с. 34, 35].     

Калимаи мазкур дар ҳамон гузаштаи дур дар чанд забони дигар сайр 

намуда, баъдан ба воситаи баъзеи онҳо, мисли итолиёвӣ ба  забони русӣ 

ба ҳамин шакли дигаршуда иқтибос гардидааст [168, т. 2, с. 66].  Масалан, 

истифодаи онро дар матнҳои нимаи дуюми асри XVII дар шакли 

таҳаввулёфтаи жупанъ ба маънои «навъи либоси рӯй (навъи камзӯли 

мардонаи қадим, чакман)» метавон дучор омад [123, с. 96].  

Баъзеи чунин воҳидҳои луғавӣ дар таърихномаи Байҳақӣ дар ду шакл: 

гунаҳои меъёрӣ ва шифоҳӣ ба кор рафтаанд. Вобаста ба масъалаи мазкур 

ин нуктаро бояд зикр кард, ки дар ду шакл ё зиёда аз он ба кор бурдани 

бархе унсурҳои луғавӣ аз тарафи муаллифони осори хаттӣ яке аз 

хусусиятҳои намоёни чунин сарчашмаҳо ба шумор меояд. Дар баробари 

шакли меёърӣ дар шакли шифоҳӣ истифода кардани баъзеи чунин вожаҳо 
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ба ҳадде будааст, ки бархе муҳаққиқон онро “истифодаи безарурати 

калимот” ҳисоб намудаанд. Маълум мешавад, ки қисми муайяни 

калимаҳои таркиби луғавӣ новобаста ба мансубияти забонияшон дар 

шакли тахфифёфта ё ихтисоргардида ҳазорсолаҳо инҷониб дар забони 

тоҷикӣ истифода шуда, осорашон имрӯз дар лаҳҷаҳо боқӣ мондаанд. 

Ҷиҳоз аз қабили ҳамин гуна воҳидҳои луғавии дар шаклҳои маъмул ва 

тахфифёфта бакоррафта буда, дар осори ниёгон ҳамчун вожаи сермаъно 

дар ифодаи маъноҳои: 1) рахти мурда; 2) рахти арӯс; 3) рахти мусофир; 4) 

маҷмӯаи аъзое, ки амали муайянро анҷом медиҳанд; 5) киштӣ, сафина ба 

кор рафтааст [152, ҷ. 5, с. 6956-6957].   

Муаллифи «Таърихи Байҳақӣ» унсури луғавии мазкурро дар шаклҳои 

ҷаҳиз, ҷиҳоз ва ҷез истифода намудааст: Ва аз Бӯмансури Муставфӣ 

шунудам, гуфт: «Чандин рӯз бо чандин шогирд машғул будам, то ҷиҳозро 

нусхат карданд, даҳ бор ҳазор ҳазор дирам буд» [с. 557]. Ва бо духтари 

Бокалиҷор чандон чиз оварда буданд аз ҷаҳизи муайян, ки онро ҳадду 

андоза набуд ва тафсили он душвор тавон дод [с. 437]. Мегуфт, ки духтар 

тахте дошт, гуфтӣ, бӯстоне буд, дар ҷумлаи ҷаҳизи ин духтар оварда 

буданд…[с. 437]….ин як сифати ҷаҳиз буд ва дигар чизҳо бар ин қиёс 

мебояд кард [с. 437]. Амир фармуд, то вайро ба ҷомахона бурданд ва 

хилъати гаронмоя … бипӯшониданд: қабои хоси дебои румӣ ва камари зар 

понсад мисқол ва дигар ҷезҳо фарохури ин…[с. 70].  

Чунон ки дида мешавад, аз байни чанд шакли ин калима бештар гунаи 

ҷаҳиз истифода шуда, вариантҳои дигар кам ба кор рафтаанд. Аз ин ҷо 

чунин хулоса кардан мумкин аст, ки гунаи ҷаҳиз дар рӯзгори Байҳақӣ 

серистифода будааст.  

 Ин калима агар ҳоло дар лаҳҷаҳои алоҳидаи шимолӣ танҳо ба гунаи 

ҷез истифода гардад, пас дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шаклҳои ҷиҳез, ҷъҳез, 

ҷез ба ҳамон маънои «ҷиҳоз, бисот; маҳр (аз наварӯс)» ба кор меравад: Ҷез 

бъкаше, шаҳмардо умад [157, с. 884].  
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 Туруқ аз ҷумлаи калимаҳои дигаре мебошад, ки имрӯз дар лаҳҷаҳои 

алоҳидаи тоҷикӣ дар шакли таҳаввулёфта дар истифода аст. Туруқ шакли 

ҷамъи тариқ ба шумор рафта, маънояш “равишҳо, тарзҳо, шеваҳо” ва м. 

ин аст [152, ҷ. 9, с. 13623].   

 Абулфазли Байҳақӣ ин вожаро дар чанд маврид ба кор 

бурдааст:…ситамҳои бузург аст аз Ҳасанак ва дигарон, ки амлоки эшон 

мавқуф мондааст ва авқофи аҷдоду обои эшон ҳам аз паргор уфтод ва 

туруқу субули он бигардида [с. 85]. Он гоҳ ишорат кард ба Қозӣ Мухтори 

Бӯсаъд, ки авқофро, ки аз они Микоилиён аст, ба ҷумла аз дасти 

муғаллибон берун кунад ва ба муътамаде супорад, то андешаи он бидорад 

ва иртифооти онро ҳосил мекунад ва ба субулу туруқи он мерасонад [с. 

86].  

 Аз рӯйи мушоҳидаҳои мо, ҳоло дар лаҳҷаҳои алоҳидаи тоҷикӣ, аз 

ҷумла шимолӣ калимаи бетутуруқ истифода мегардад, ки, ба гумони мо, 

он шакли таҳрифшудаи бетуруқ ба маънои «бероҳ, бенизом, бетартиб» 

буда, бо роҳи васлшавии пешванди сифатсози бе- ба вожаи туруқ сохта 

шудааст: Вай як одами бетутуруқ будас.  

Таҳлили таърихи иқтибосгардии баъзе унсурҳои луғавӣ нишон 

медиҳад, ки ҳамаи онҳо аз оғози воридшавияшон аз як забон ба забони 

дигар танҳо бо ҳамон шаклу маъно истифода нашуда, балки қисме аз онҳо 

ба тағйироти маъноӣ низ дучор гардидаанд. Имрӯз ҳам дар шакли 

меъёрии забони тоҷикӣ, ҳам дар лаҳҷаҳои он шумори зиёди калимаҳои 

иқтибосие мавҷуд мебошанд, ки маънои қаблияшон аз ҳозира тафовут 

дорад.Чунин ҳам шудааст, ки калимаҳо дар тӯли истифодаашон баробари 

маънои луғавии худ дар натиҷаи инкишофи тадриҷӣ ва соҳиб шуданашон 

ба маъноҳои маҷозӣ дорои чанд маъно гардида, бо гузашти замон аз 

байни чунин маъноҳо танҳо яке аз онҳо боқӣ мондаанд. Дар ин хусус 

профессор Ҳ. Маҷидов навиштааст, ки “дар мундариҷаи маъноҳои 

луғавии калимаҳо маъноҳои ҷудогона ҳама вақт соф бо усули маҷоз ва ё 
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дар мавриди дигар бо усули инкишофи тадриҷӣ ба вуҷуд намеоянд. Дар 

тавлиди онҳо бисёр вақт омезиши ин ҳар ду усулро мушоҳида кардан 

мумкин аст. Дар ҳар сурат, маънои луғавӣ хоҳ бо усули маҷоз тавлид ёбад, 

хоҳ бо усули инкишофи тадриҷӣ дар он робитаи мантиқиву шайъии байни 

маънои мафҳумии аввалиндараҷаву инъикоскунандаи ҳодисаҳои ҳаёти 

воқеӣ нигоҳ дошта мешавад. Маънои луғавӣ бо кадом усуле ба вуҷуд 

наояд, он бояд давоми мантиқии маънои собиқаи он бошад, дар ин сурат 

маъно умри бобақо хоҳад дид” [62, с. 203]. Агар аз ин нуқтаи назар 

маъноҳои баъдан пайдогардидаи унсурҳои луғавии иқтибосӣ таҳлил 

гарданд, маълум мешавад, ки баъзеяшон барвақт, баъзеи дигар баъдтар 

дар заминаи маънои аслии луғавияшон ба вуҷуд омадаанд. Чунин 

таҳаввулоти маъноии калимаҳои иқтибосӣ, аз ҷумла арабиро баъзе 

фарҳангнигорони пешин бо истилоҳи муфаррас, яъне форсишуда зикр 

кардаанд [163, ҷ. 1, с. 108; ҷ. 2, с. 212...].   

 Маърака аз ҷумлаи калимаҳои иқтибосии арабие мебошад, ки дар 

гузашта дорои як силсила маъно буда, имрӯз аз байни ин гуна маъноҳо 

дар баъзе лаҳҷаҳои тоҷикӣ фақат баъзеи онҳо боқӣ мондааст, дар қисми 

дигар бар ивази маъноҳои пешина маънои наве пайдо шудааст. 

Мураттибони фарҳангномаҳои тафсирӣ дар осори ниёгон дар ифодаи 

маъноҳои зайл омадани онро ишора намудаанд: 1) майдони ҷанг, размгоҳ; 

2) ҷое, ки дар он гурӯҳе барои тамошои ҳуққабозии маймун, бозӣ ва 

тамошои мухталиф гирд оянд; 3) издиҳоми мардум дар ҷойе; 4) кори 

пураҳамият, амали қобили таваҷҷуҳ; 5) касе, ки коре муҳим анҷом диҳад 

[169, ҷ. 3, с. 4229-4230].  

 Таҳлили истифодаи маърака дар таърихномаи Байҳақӣ нишон 

медиҳад, ки он дар баъзе осор ба чанд маъно, дар маъхазҳои дигар танҳо 

ба як маънои мушаххас ба кор рафтааст. Абулфазли Байҳақӣ маъракаро 

фақат ба маънои “ҷанг, муҳориба, ҳамла” мавриди истифода қарор 

додааст: ...санге бар пойи чапи ӯ омада буд, он шаҳомат бин, ки он дард 
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бихӯрд ва дар маърака изҳор накард [с. 169]. Он шаҳомат бин, ки он дард 

бихӯрд ва дар маърака изҳор накард ва ғуломро фармуд, то тир аз вай ҷудо 

карду ҷароҳат бибаст ва чун ба лашкаргоҳ расид, ёфт қавмро бар ҳоли 

хеш, ҳеч халал наяфтода буд ва ҳазиматиёнро дил дода ва ба ҷои хеш 

бидошта [с. 389]. Наздики намози пешин ду савора расид фаровӣ аз они 

Сӯрӣ, аз он девсаворони ӯ бо асбу соз ва аз маърака бирафта буданд 

мардони кор ва сахт зуд омада [с. 517].  

 Истифодаи имрӯзаи калимаи маърака дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ нишон 

медиҳад, ки мутобиқ гардидани калимаҳои иқтибосӣ, ба хусус арабӣ ба 

дастгоҳи семантикии забон ҳодисаи як андоза дуру дароз ба шумор рафта, 

бо гузашти айём метавонад танҳо як-ду маънояш боқӣ монад ё калима бар 

ивази маъноҳои қаблияш дорои маъноҳои наве гардад. Чунончи, калимаи 

маърака дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба гунаи марака [131,   с. 126-127], вале дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шакли мāрака дар ифодаи маъноҳои: 1) маърака, 

ҷамъомад; 2) базми хоса; 3) маросими дафн, азодорӣ, сӯг истифода 

менамоянд [157, с. 439].  

           2.2.2. Вожаҳои мансуб ба сифату зарф  

 Қисми бештари унсурҳои луғавии ба забони тоҷикӣ роҳёфтаи ин 

забонро пас аз исмҳо сифатҳо ва камтар зарфҳо ташкил мекунанд, ки онҳо 

дар забони асл дар асоси қолабҳои мухталифи калимасозии забони арабӣ 

бунёд гардидаанд. Аз ҷониби бархе муҳаққиқон исбот карда шудааст, ки 

дар забони муосири тоҷикӣ аз байни зиёда аз 30 қолаби ҳамвазни 

калимаҳои арабӣ беш аз 20 навъи онҳо сермаҳсул ва боқияшон каммаҳсул 

ё бемаҳсул мебошанд [61, с. 109]. Ҳамаи калимаҳои дар заминаи чунин 

қолабҳо сохташуда имрӯз ҳам дар забони меъёрӣ, ҳам гуфтугӯии тоҷикӣ 

ҳамчун унсурҳои фаъоли луғавӣ ба кор рафта, дар ифодаи марому 

мақсади аҳли қалам хидмат мекунанд.   

 Аз таҳлили чанд унсури луғавии арабиасли ба таркиби луғавии забони 

осори ниёгон, ба хусус таърихномаи Байҳақӣ роҳёфта маълум мешавад, 
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ки аксари онҳо дар ҳамон гузаштаи дур аз забони арабӣ ба чанд маъно 

иқтибос шуда будаанд ё баъди ба забони тоҷикӣ ворид гардиданашон 

маъноҳои наверо касб кардаанд. Чунин хусусиятро дар қатори калимаҳои 

мансуб ба исм дар байни воҳидҳои луғавии мутааллиқ ба сифату зарф низ 

метавон мушоҳида кард. Ин ҷо ба сифати намуна вожаи сокинро зикр 

кардан бамаврид аст, ки дар сарчашмаҳои асримиёнагӣ ба маъноҳои:          

1) беҳаракат, истода; 2) бесадо; 3) барқарор, устувор; 4) бошанда, 

мутаваттин; 5) оромида; 6) парӣ; 7) осуда, таскинёфта; доим, собит 

истифода шудааст [152, ҷ. 8, с. 11740].  

 Абулфазли Байҳақӣ сокинро ҳамеша дар шакли дараҷаи муқоисавии 

сифат, яъне сокинтар ба маънои “осудатар, таскинёфтатар” истифода 

кардааст: Ман лахте сокинтар гаштаму рафтам, аммо яқин бидонад 

хештанро, ки агар ба даргоҳи олӣ пас аз ин ҳазор муҳим афтад ва тамаи 

он бошад, ки ман ба тани хеш биёям, набояд хонд, ки, албатта, наёям           

[с. 137]. Ва рӯзи одина, пас аз намоз, ҳашт рӯз монда аз шаввол, Синӣ ва 

ин расулон аз Нишобур бирафтанд сӯйи Нисо ва амир лахте сокинтар 

шуду даст ба нишоту шароб бурд, ки муддате дароз буд, то нахӯрда буд        

[с. 525]. Бӯсаҳл дарвақт барнишасту ба даргоҳ рафт ва ман бо вай рафтам 

ва он мулаттафаҳо амир бихонду лахте сокинтар шуд…       

[с. 654].  

         Ба ҳамин маъно ба кор рафтани сокинро мо дар ашъори Носири  

Хусрав, Масъуди Саъди Салмон ва Мавлоно Балхӣ низ дучор меоем  

[152, ҷ. 8, с. 11740].  

Дар давраи имрӯза аз забони мардуми шимоли Тоҷикистон дар бисёр 

маврид метавон калимаи секинро шунид. Ба назар чунин мерасад, ки секин 

шояд шакли имолаи сокини асримиёнагӣ бошад.   

 Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ агарчи ин воҳиди луғавӣ дар алоҳидагӣ 

истифода намешавад, вале дар таркиби калимаи мураккаби чироғсокин, ки 

маънои “чароғмонак, чароғпоя, пояи чароғ, чорчӯбаи чароғмонӣтокчаи 
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махсуси тахтагин, ки дар болои он чароғ гузошта мешавад; тахтачаи 

махсусе, ки барои гузоштани чароғи маҳаллӣ дар сутун мехчӯб карда 

мешавад”, маҳфуз мондааст [157, с. 626, 842].  

 Баъзе калимаҳои дар «Таърихи Байҳақӣ» истифодагардида имрӯз 

қариб дар ҳама лаҳҷаҳои тоҷикӣ дучор омада, мақоми калимаи 

умумихалқиро гирифтаанд. Вожаи ҳоле ё ҳолӣ аз қабили ҳамин гуна 

калимаҳо ҳисоб меёбад, ки классиконамон, аз ҷумла Абулфазли Байҳақӣ 

онро баробари гунаи ҳоло, ки шакли аслии ҳоле ё ҳолӣ аст, кор фармудааст: 

Ин тоифа агарчи ҳоле пайғомҳо бар ин ҷумла доданд ва ризоталабӣ 

мекунанд, аммо ба ҳеч ҳол аз эшон ростӣ наёяд ва нахвати подшоҳӣ, ки 

дар сари эшон шудааст, зуд берун нашавад, валекин ҳоле таскин хоҳад буд 

ва эшон нахоҳанд орамид [с. 618]. Ва Ҳокими Мутавваӣ низ пайғоми вазир 

бигуфт, эшон хидмат карданд ва ӯро некӯӣ гуфтанд ва ҳоле таскин пайдо 

омад [с. 619]…вазирро бисёр некӯӣ гуфт ва қавидил гардониду фармуд, ки 

ба кифояти ту ҳоле ин кор таскин ёфт [с. 621]. Гуфтам: «Ҳоле амир Маҳмуд 

аз даст бишуд ва тарсам, ки ин кор ба шамшер уфтад» [с. 709].  

Калимаи мазкур имрӯз агар дар лаҳҷаҳои шимолӣ танҳо ба як гунаи 

ҳолӣ-ву як маъно истифода гардад [149, с.125; 58, с.36; 81, в. 3, с. 123, 183], 

пас дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқӣ дар шаклҳои ҳоле / ҳоли'/ hоли' / 

оли' /оло дар ифодаи ду маъно: 1) ҳоло, ҳозир; 2) баъдтар, дертар дар 

истифода қарор дорад. Ба маънои «ҳозир, ҳозирина» ин калима дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқӣ дар шакли ҳолина низ ба кор меравад 

[157, с. 805]: То нами ҳозирина-ра ҷъф мекардем. Ҳолина ҷундорак 

мълойакай.  

 Маънои ибораи як замон, ки дар осори асримиёнагӣ ба маъноҳои:             

1) замоне, вақте, даме, лаҳзае, андак замоне; ягон вақт; 2) ҳеҷ вақт, ҳеҷ гоҳ, 

асло (дар ҷумлаҳои инкорӣ)» истеъмол мегардид [152, ҷ. 14, с. 21075; 166, 

ҷ. 1, с. 435; ҷ. 2, с. 628], аз замони Абулфазли Байҳақӣ то ҳол дар забони 

мардуми тоҷик гоҳ ба ҳамон шакли қадим ва гоҳ ба гунаи тағйирёфта 
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истифода мешавад. Байҳақӣ ибораи мазкурро ба маънои «даме, лаҳзае» ба 

кор бурдааст: Чун ғуломон диданд, як замон ҳадис карданд бо 

муқаддамони худ ва муқаддамон омаданд…[с. 394]. Ва як замон дастовезе 

бикард, пас пушт доду ба ҳазимат баргашт, то мудаббирон ҳаристар 

дароянду пиндоранд, ки ман ба ҳазимат бирафтам… [с. 466]. Ба шаҳри 

Ғазнин аз марду зан набуд ду тан, ки як замон бувад аз хумри шавқи ӯ 

ҳушёр [с. 330]. Чун ғуломон диданд, як замон ҳадис карданд бо 

муқаддамони худ ва муқаддамон омаданд…     [с. 394].   

 Истифодаи ин ибора агар дар лаҳҷаҳои шимолӣ фақат дар шакли йак 

зум ба маънои «каме, андаке, як лаҳза» дучор ояд, пас дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

ба гунаҳои йа замон, йаг замон ба ҳамон маънои зикргардида ба назар 

мерасад: Мон, йак зум хоб раван! [131, с. 187]. Йа замон-да йа пошо бъд; 

Йаг замон бърай, кайк-а мебини-ш [157, с. 267, 280].   

 Худи вожаи замон дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба гунаи зъм истифода 

мешавад: ай зъме бача-м рафтай, йа руз дами хъш на’задам [157, с. 280].  

        2.2.3. Вожаҳои мансуб ба феъл   

 Дар таърихномаи Байҳақӣ як қатор феълҳои таркибии номие 

истифода шудаанд, ки аз ду ҳисса: калимаҳои арабӣ (ҳиссаи номӣ) ва 

вожаҳои тоҷикӣ (феъли ёридиҳанда) ташаккул ёфта, бо маъноҳои хоссаи 

худ ҳам аз дигар осори асримиёнагӣ, ҳам забони имрӯзаи тоҷикӣ фарқ 

мекунанд. Яке аз чунин феълҳо холӣ кардан аст. А. Деҳхудо феъли 

мазкурро “тиҳӣ кардан, пардохтан; хилват кардан” шарҳ дода, барои 

маънои “хилват кардан” аз таърихномаи Байҳақӣ се ҷумла зикр намудааст 

[152, ҷ. 6, с. 8250]. Воқеан, дар асари мазкур ин феъл ба маънои 

ишорагардида зиёд ба кор рафтааст: Маъмун холӣ кард бо вазираш Ҳасан 

ибни Саҳл ва ҳоли сафатҳои хеш ва аз они бародар бозронду гуфт…[с. 81]. 

Ва дигар рӯз Хоҷа биёмад ва чун бор бигусаст, ба торам омаду холӣ карду 

бинишаст ва Бӯсаҳлу Бӯнаср мувозааи ӯ пеш бурданд [с. 202]. Ва фармуд, 

то пил бидоштанду пилбон аз гардани пил фуруд омад ва шогирдаш ва 
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ғуломи хоссе, ки бо султон буд дар маҳд, холӣ кард ва қавм дур шуданд [с. 

216]. Ва холӣ кард, чунон ки ду ба ду будем [с. 218].  

Ва расулдор эшонро ба девони вазорат овард ва амир холӣ кард бо вазир 

Аҳмади Абдуссамад ва ориз Булфатҳи Розию Бӯнасри Мушкон ва 

ҳоҷибон Багтуғдию Буназр [с. 541]. Ва седигар рӯзи ид пас аз бор холӣ кард 

ва вазиру сипоҳсолору оризу устодам ва ҳоҷибон Багтуғдию Буназрро 

бозгирифт…[с. 561].  

 Феъли номбурдаро имрӯз тоҷикон ба маъноҳои: 1) аз вазифа сабукдӯш 

кардан; 2) зарф ё ягон чизи ба он монандро аз маводи дар дохилаш 

мавҷуда озод намудан ба кор мебаранд: Ҳабда мошин хок-а овара, 

чуқуриҳойи замин-ба холӣ карим. Даруни тағорангӣ самбӯсаҳо-йа гирид-

у вай-а холӣ кара тид, шуд.  

 Ба ҷуз ин, калимаи холӣ дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ бо феъли 

ёридиҳандаи шудан низ ҳамроҳ гардида, маъноҳои: 1) холӣ, тиҳӣ шудан; 

2) озод (сабукдӯш) шудан (аз мансаб); 3) таваллуд карданро ифода 

менамояд: У холи' шид, ҳоли' райис не. Зан-ъш дина холи' шид, дъхтар 

бъдай [157, с. 762].  

 Дар таърихномаи Байҳақӣ ба ҷуз феъли таркибии номии холӣ кардан 

инчунин феъли халват / хилват кардан низ ба ҳамон маънои маъмулаш 

мавриди истифода қарор гирифтааст: Ва рӯзи чаҳоршанбе, ҳабдаҳуми 

сафар, пас аз бор халвате кард [с. 479].  

 Ин феъли таркибии номӣ низ имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ дар шаклҳои 

хилбат / хълбат кардан ба маънои “фурсат (имконияти мусоид) ёфтан” ба 

кор бурда мешавад: хилбат меъни', ба ма-ра тушак мейори' [157, с. 754].  

 Хаба кардан аз феълҳои дигари таркибии номии аз вожаҳои арабиасл 

ва тоҷикӣ бунёдёфтаи таърихномаи Байҳақӣ аст, ки бо гузашти замон 

шакли ҷузъи номии он ба тағйирот дучор шудааст, яъне Абулфазли 

Байҳақӣ унсури луғавии номбурдаро ба гунаи хаба кардан мавриди 

истифода қарор додааст.  
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 Феъли мазкурро муаллифи таърихномаи зикргардида дар ифодаи 

маънои “дамгир кардан, гулӯро фишурдан” ба кор бурдааст: Пас муште 

риндро сим доданд, ки санг зананд ва мард худ мурда буд, ки ҷаллодаш 

расан ба гулӯ афканда буду хаба карда [с. 240].  

  Имрӯз дар лаҳҷаҳои шимолӣ феъли зикргардида дар шакли хафа 

кардан 1 танҳо дар ифодаи маънои “ранҷондан” ба кор меравад, вале дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ он ба ҷуз ин маъно боз дорои маънои “гулӯро фишор 

дода нафасгир кардан” мебошад [157, с. 751]. Барои ифодаи маънои 

“фишурдан ва нафасгир намудан” мардуми шимоли Тоҷикистон феъли 

буғӣ карданро истифода менамоянд.  

2.2.4. Вожаҳои мансуб ба пешояндҳо ва қолабҳои пешояндиву 

пасояндӣ 

 Дар боби аввал дар хусуси пешояндҳои алоҳидаи решаи аслии тоҷикӣ 

дошта мулоҳизаронӣ гардида, таъкид шуда буд, ки дар ин вазифа баъзе 

вожаҳои арабиасл низ истифода шудаанд. Чун намуна ин ҷо хотиррасон 

кардани унсури луғавии қариби айни маврид аст, ки Абулфазли Байҳақӣ 

онро ҳамчун муродифи пешоянди номии изофии наздики мавриди 

истифода қарор додааст: Ва ин бузург озодмардест бошарафу насаб ва 

фозилу некшеър ва қариби сад ҳазор шеър аст ӯро…[с. 257].  

 Вобаста дар чунин вазифа истифода гардидани вожаи мазкур ин 

нуктаро таъкид намудан бамаврид аст, ки дар фарҳангномаҳои пешинаву 

ҳозира, ҳатто дар «Луғатнома»-и А. Деҳхудо дар иҷрои чунин вазифа 

истифодашавии қариби ишора нагардидааст. Аз ин ҷо метавон ба 

бардоште расид, ки шояд бори нахуст вожаи номбурдаро муаллифи 

«Таърихи Байҳақӣ» ба кор бурда бошад.  

 Ҳоло дар лаҳҷаҳои алоҳидаи тоҷикӣ қариби ба сифати яке аз 

пешояндҳои фаъол гардиш дорад: Қариби шом буд, ки Аҳмадҷон арРассия 

хона-ва даромда омад.  
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 Дар боби нахуст мо дар бораи ҳамчун муродифи пешоянди таркибии 

номии изофии дар думи мавриди истифода қарор гирифтани баъзе 

пешояндҳои таркибиии номии изофии аз ҳисоби пешояндҳои аслии 

тоҷикӣ  ва вожаҳои иқтибосии арабӣ ташаккулёфта ишора карда будем. 

Масалан, дар ҷумлаҳои поён муаллифи таърихномаи зикргардида 

пешоянди бар асариро истеъмол намудааст: …пеши масофи ин подшоҳ 

мумкин нест, ки кас биистад ва агар бар асари мо, ки ба ҳазимат бирафта 

будем, кас омадӣ, кори мо зор будӣ [с. 602]. Ва агар фуруд наёмадӣ ва бар 

асари мухолифон рафтӣ, ҳамагон мин таҳти-л-қурт (аз таҳти дил ва бидуни 

чуну чаро-А. У.) бирафтандӣ…[с. 609]. Ва туркмонон бар асар меомаданд 

ва фавҷе намоише мекарданд ва дигарон дар ғорати бунаҳо машғул             

[с. 660].   

 Як хусусияти асари номбурда дар он аст, ки Байҳақӣ чунин қолабҳои 

алоҳидаи пешояндиву пасояндиро мавриди истифода қарор додааст, ки 

байни пешоянд ва пасоянд калимаҳои арабӣ омадаанд.  

Профессор Р. Ғаффоров истифодаи ин гуна қолабҳоро дар адабиёти 

классикӣ ва боқимонияшонро дар лаҳҷаҳои ҳозираи тоҷикӣ қайд карда, 

дар қиёс бо лаҳҷаҳои ҷанубӣ маҳфузмонии камтари онҳоро дар лаҳҷаҳои 

шимолӣ таъкид кардааст [19, с. 42].   

 Чунон ки дар боби нахуст ишорааш рафт, яке аз ин гуна қолабҳои 

куҳани пешояндиву пасояндӣ аз.. – ро ба шумор меравад.Дар таърихномаи 

Байҳақӣ низ ин қолабро метавон бисёр дучор гардид:   

Аз баҳри...-ро:Аз баҳри таскини вақтро амир Муҳаммадро ба Ғазнин 

хонда омад, то изтиробе наяфтад ва ба ҳеч ҳол ин кор аз вай барнаёяд, ки 

ҷуз ба нишоту лаҳв машғул нест [с. 63-64]. Ва астарон фиристода буданд, 

аз баҳри овардани хилъатро аз Нишобур ва наздики расул бигзошта               

[с. 91-92]…ва банда ин на аз баҳри худро мегӯяд, ки пайдост, ки бандаро 

муддат чанд мондааст, аммо насиҳатест, ки мекунад…[с. 102]  
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Ҳоло дар лаҳҷаҳои алоҳидаи тоҷикӣ қолаби мазкур дар шакли 

тағйирёфтаи аб-баройи...-а ба кор меравад: Аб-баройи ту шуда ман имрӯз 

ак-кор мондам.  

 Аз он вақт боз: Ва номаҳои мунҳиён Боварду Нисо бар он ҷумла буд, 

ки аз он вақт боз, ки аз Гургон бирафта будем, то ба Нишобур қарор буд, 

аз эшон хиёнате ва дастдарозие нарафтааст [с. 511]. Ва мубашширон 

бозгаштанд ва васфи он ҷангҳо аз он наменависем, ки таърих аз насақ 

наяфтад ва шарҳи ҳар чӣ ба Рай ва Ҷибол рафт, ҳама дар бобе муфассал 

бихоҳад омад аз он вақт боз, ки Бӯсаҳл ба Рай рафт, то ба Нишобур 

бозомад…[с. 534]. Ва аз он вақт боз, ки ба ноком аз он ҷо бозгаштам ба 

зарурат, чӣ нолонӣ уфтоду боз бояст гашт [с. 562]. Ва номаҳои мунҳиён 

Боварду Нисо бар он ҷумла буд, ки аз он вақт боз, ки аз Гургон бирафта 

будем, то ба Нишобур қарор буд, аз эшон хиёнате ва дастдарозие 

нарафтааст [с. 511]…аз он вақт боз, ки Бусаҳл ба Рай рафт, то ба Нишобур 

бозомад ва Рай ва Ҷибол аз дасти мо бишуд, дар он боб ҳамаи ҳолҳо 

муқаррар гардад [с. 534].  

 Чунин қолаби ифода низ имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ бо дигаргунии 

ҷузъӣ ба таври фаровон ба кор меравад: А калли азон боз авози гира 

мибиёд.  

 Хулоса, «Таърихи Байҳақӣ» аз ҷумлаи осори хаттии гаронмояест, ки 

тамоми дороиву сарвати луғавии забони ниёгонамонро дар масъалаи 

иқтибоси унсурҳои луғавии бегонаи ба таркиби луғавии он воридгардида 

дар худ инъикос кардааст.  

 Дар асари номбурда метавон бо гурӯҳи калимаҳои иқтибосӣ: аз 

забонҳои дигари ба тоҷикӣ  хеш (портӣ) ва забони бегона (арабӣ) дучор 

омад.  

 Баъзеи калимаҳои портӣ ва арабии дар таърихномаи Байҳақӣ 

истифодашуда дар лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ аз ҷиҳати зоҳирашон 

дигаргун шудаанд.  
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 Унсурҳои луғавии арабиасли асари мазкур аз нигоҳи мансуб 

буданашон ба ҳиссаҳои нутқ мисли вожаҳои аслии тоҷикӣ мухталиф буда, 

дар байни онҳо метавон бо исм, сифат, зарф, феъл ва м. инҳо дучор омад.   

 Баъзе воҳидҳои луғавии арабиасли асар бо феълҳои ёридиҳандаи 

тоҷикӣ ҳамроҳ шуда, дар ташаккули феълҳои таркибии номӣ ҳисса 

гузоштаанд. Ҷузъи номии чунин феълҳо гоҳ бе дигаргунии шакл ва гоҳи 

дигар бо тағйироти зоҳирӣ дар лаҳҷаҳои ҳозира ба кор мераванд.  

 Аксари ин гуна калимаву таркибҳо ба истиснои чанде аз онҳо 

баръакси калимаҳои аслии тоҷикӣ ҳоло дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ дар як шакли 

мушаххас боқӣ мондаанд.   

 Абулфазли Байҳақӣ иддае аз чунин воҳидҳои луғавиро дар се шакл ба 

кор бурдааст, аммо онҳоро соҳибони лаҳҷаҳои алоҳидаи ҳозираи тоҷикӣ 

танҳо дар як шакли мушаххас истифода менамоянд.  

 Дар таърихномаи мазкур бархе калимаҳои арабиасли дар осори 

ниёгон хусусияти сермаъноӣ дошта фақат ба як маъно ба кор рафта, ҳоло 

бар ивази он маъно дар нутқи шифоҳии тоҷикон маънои наверо доро 

гардидаанд.  

 Баъзе калимаву таркибҳои дар таърихномаи Байҳақӣ мавҷуда имрӯз 

дар лаҳҷаҳои шимолӣ дар шакли ихтисогардида ба кор рафта, дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар ду шакл истифода мешаванд.  

 Иддае аз пешояндҳои номии изофӣ, номии таркибии изофӣ, инчунин 

қолабҳои пешояндиву пасояндии асари номбурда ҳоло дар ҳамаи 

лаҳҷаҳои тоҷикӣ  гардиш доранд, вале бархе аз онҳоро метавон танҳо дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ дучор омад.   

 Дар таърихномаи Байҳақӣ дар вазифаи пешояндҳои номии изофӣ 

баъзе калимаҳои арабиасле ба кор рафтаанд, ки дар чунин вазифа омадани 

онҳо дар фарҳангномаҳои бароямон дастрас дучор нагардид.  

Шояд дар ин гуна вазифа омадани онҳо бори нахуст дар асари мазкур 

мавриди истифода қарор гирифта бошад.   
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БОБИ III    

ҲИФОЗАТИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ «ТАЪРИХИ 

БАЙҲАҚӢ»  ДАР ЛАҲҶАҲОИ МУОСИРИ  ШИМОЛӢ ВА 

ҶАНУБИИ ТОҶИКӢ  

Забони адабии тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он саршори дурдонаҳои 

гаронбаҳое, мисли ибораҳои рехтаю маҷозӣ, зарбулмасал ва мақолҳо 

мебошанд, ки ба туфайли мавҷуд будани чунин унсурҳои луғавӣ хусусияти 

миллии забон ба таври равшан инъикос мешавад.  

 Маълум аст, ки дар ҳар гуна забон дар қатори калимаҳо боз таркиб, 

ибора ва ҷумлаҳои устувору рехтае низ мавриди истифода қарор доранд, 

ки онҳо барои мушаххасу нишонрас баён гардидани матлаби муаллифи 

асар мадади калон мерасонанд. Фарқи ин навъи захираҳои луғавии забон 

аз калимаҳо дар ҳамин аст, ки онҳо ҳодисаҳои дар зиндагӣ рӯйдиҳандаро 

ба таври рангину пурҷило, дар шакли образҳои зиндаю мутаҳаррик ифода 

менамоянд. Тафовути дигари ин навъи унсурҳои забон аз калимаҳои 

муқаррарӣ дар он зоҳир мегардад, ки «…онҳо унсурҳои ҷудогонаи 

фарҳанг, таърих, урфу одат ва табиати халқро дар ифодаҳои басо кӯтоҳ ва 

ниҳоят рехта маҳфуз доштаанд. Воқеияти зиндагии гузаштаи мардум дар 

ин унсурҳои муҳими забон аксар ба тавассути маъноҳои мухталифи онҳо 

ифода мешаванд. Дар маъноҳои таҳтуллафзии воҳидҳои фразеологӣ бисёр 

лаҳзаҳои рангини ҳодисаҳои таърихӣ, тамаддун ва расму суннатҳои 

ниёконамонро барқарор кардан мумкин аст» [62, с. 264]. Ба ин тариқ, 

таҳлил намудани корбурди воҳидҳои фразеологии забон имкон медиҳад, 

ки мо дар чунин унсурҳои забон ба таври равшан инъикос гардидани 

рӯзгори азсаргузаронидаи мардумро аз як қарн то садаи дигар, аз як насл 

ба насли дигар дарк намоем.  

 Бо ёрии воҳидҳои рехтаву устувори забон баён кардани матлаб яке аз 

усулҳои муҳимми ба таври образнок зоҳиргардии маъно ба шумор 

меравад. Ин навъи унсурҳои луғавӣ илова ба он ки мафҳумро ифода 
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мекунанд, боз дарбаргирандаи унсурҳои эҳсосотӣ, баҳодиҳӣ ва обуранги 

бадеӣ низ ҳастанд.   

Таҳиягари матни кириллӣ, муаллифи муқаддима, ҳавошӣ ва феҳристи 

ин асари гаронмоя Сайфуллоҳи Муллоҷон дар қисми «Муҳтаво, манбаъҳо 

ва сабки таърихнигории Байҳақӣ» менависад, ки «бе ҳеч шакку шубҳа, 

метавон таъкид намуд, ки на танҳо форсизабонон, балки ҳар касе, ки аз 

забони форсӣ огоҳ аст, пас аз мутолиаи ин асар ҳаловат мебарад, зеро 

муаллифи он ҳангоми баёни ҳодисаву воқеаи рӯзгор сабки адабии 

дилнишинеро пеша мекунад, ӯ на танҳо муаррихи беҳамто, балки 

ҳунарманди беназири баёни матлабҳост, ки дар ҷараёни баёни ҳодисаву 

воқеаҳо таъбиру ҷумлаҳои масалгунае овардааст, ки аз нигоҳи забон басо 

шевою гуворо буда, банди муҳками маънии ҳакимона доранд» [151, с. 35].  

 Бо вуҷуди муҳим будани омӯзиши хусусиятҳои ин гурӯҳи сарватҳои 

луғавии забон то имрӯз масъалаи мазкур дар заминаи маводи забонии 

осори асримиёнагӣ ба таври ҳаматарафа мавриди таҳлилу тадқиқ қарор 

дода нашудааст. Ҳанӯз дар нимаи дуюми солҳои ҳафтодуми асри гузашта 

гӯишшинос Т. Мақсудов навишта буд, ки «фразеологияи тоҷикӣ яке аз 

қисматҳои муҳими ҳанӯз камомӯхташудаи забоншиносии тоҷик ба шумор 

рафта, дар марҳалаи ташаккулёбист» [58, с. 158]. Ҳамин муҳаққиқ дар ҷои 

дигар таъкид намудааст, ки «бо вуҷуди ин ки дар ин соҳа як силсила 

мақолаву рисолаҳои илмӣ навишта шудаанд, ҳоло бисёр соҳаҳои илми 

фразеологияи забони мо ҳал нашудааст. Дар ин хусус боз бисёр кор 

кардан, асарҳои ҷиддии тадқиқотӣ таълиф намудан лозим аст, то ки дар 

зимни онҳо асосҳои фразеологияи забонамон муайян карда шаванд» [58, 

с.162].Албатта, аз он давр то имрӯз дар ин самт дар заминаи маводи осори 

имрӯзиёну гузаштагон як силсила тадқиқоти арзишманд ба табъ 

расиданд, хусусиятҳои ин навъи воҳидҳои луғавӣ бештар ба риштаи 

таҳлил кашида шудаанд, вале масъалаи вижагиҳои истифодаи ин гурӯҳи 

захираҳои луғавии забон дар осори ниёгон ва хусусиятҳои боқимонии 



109  

  

 

  

онҳо дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ, чунон ки дар боло ишора гардид, хеле 

кам баррасӣ гардидаанд.    

 Абулфазли Байҳақӣ дар таърихномаи худ аз унсурҳои халқӣгуфтугӯии 

хоси гуфтори мардуми Мовароуннаҳру Хуросон фаровон ва 

мавридшиносона истифода намудааст, ки баъзеи онҳоро, чунон ки 

баъдтар зикр хоҳад шуд, мо аз ҳеҷ кадом фарҳангномаҳои бароямон 

дастрас пайдо карда натавонистем. Маҳз ба туфайли истифодаи чунин 

унсурҳои луғавӣ асари ӯ як навъ оҳанги халқӣ-маҳаллиро касб кардааст.  

 Сабаби дар ҳеҷ як фарҳангномаҳои тафсирӣ зикр нагардидани бархе 

аз ин гуна захираҳои луғавии забонро, ки дар осори аҳли адаби гузашта 

мавриди истифода қарор гирифтаанд, муҳаққиқон дар хос будани онҳо ба 

забони зиндаи гуфтугӯии тоҷикӣ дидаанд [171, с. 20].  

 Алоқамандона ба масъалаи мазкур ин нуктаро ёдрас намудан 

бамаврид аст, ки бо вуҷуди то имрӯз ба табъ расидани фарҳангномаҳои 

зиёди тафсирӣ дар онҳо на ҳамаи калимаву ибораҳои аз ҷониби ниёгон 

истифодашуда гирдоварӣ карда шудаанд. Ҳатто луғатнависони машҳуре, 

чун А. Деҳхудо эътироф кардаанд, ки маводи бархе аз осори ниёгонро бо 

сабабҳои муайян ба фарҳангномаи худ ворид карда натавонистаанд.  

 Воҳидҳои фразеологии аз таърихномаи Байҳақӣ гирдомада аз нигоҳи 

усули ташаккул ва сохтор ягона нестанд, баъзеяшон ибораҳои рехтаи 

номӣ буда, ҳиссаи дигар ифодаҳои таркибан устувори феълиро ташкил 

медиҳанд. Ҳисоби оморӣ нишон медиҳад, ки дар қиёс бо ибораҳои рехтаи 

номӣ навъи феълии онҳоро Абулфазли Байҳақӣ бештар мавриди 

истифода қарор додааст.  

   3.1. Ҳифзи воҳидҳои фразеологии номии «Таърихи Байҳақӣ»     

дар лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ   

 Таҳлил ва муқоисаи воҳидҳои фразеологии таърихномаи Байҳақӣ бо 

мувозиҳои дар лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ мавҷуда 

нишон медиҳад, ки чунин ибораҳои рехтаву устувори забон бо ҳаёт, зисту 
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зиндагонӣ, муҳити реалӣ ва рӯҳияи халқе, ки онҳоро офаридааст, робитаи 

зич дорад. Маълум мешавад, ки инсон дар ҳар давру замон аз рӯи зарурат 

ба ин гуна захираҳои тайёри забон низ муроҷиат намуда, онҳоро барои то 

ҳадди имкон равшану таъсирбахш ифода кардани фикру ҳисси худ дар 

мавқеи муносиб истифода кунад. Аксари ин гурӯҳи унсурҳои луғавии 

забон низ мисли калимаҳо мунтазам инкишоф ёфта, аз як шакл ба гунаи 

дигар мегузаранд ва ба туфайли чунин дигаргунӣ онҳо ҷилваҳои нави 

зиндаву муассир пайдо мекунанд. Вобаста ба масъалаи мазкур ин нуктаро 

бояд ёдрас шуд, ки бар ивази яке аз калимаҳои таркиби чунин ибораҳо ба 

кор гирифтани вожаи дигар боиси пайдо шудани мувозии ифодаҳои рехта 

мешавад. Пайдо гардидани вариант ё мувозии айни як воҳиди фарзеологӣ 

боиси рангорангии баён шудани матлаб, бо ҷилваҳои тару тоза ифода 

гардидани мақсад мешавад. Агар мо тамоми воҳидҳои фразеологии 

забони адабии ҳозираи тоҷикиро бо гузаштаи он муқоиса намоем, маълум 

мегардад, ки аксари онҳо дар забони осори гузаштагон дар як шакл, дар 

забони меъёрии ҳозира дар дигар намуд ва нутқи шифоҳии муосирон ба 

гунаи дигар истифода мешаванд. Дар чунин шаклҳо ба кор рафтани 

ибораҳои рехта сабаби болоравии муассирии сухан, рангинтар шудани 

тасвири воқеият шуда метавонад (62, с. 292).   

       3.1.1. Воҳидҳои фразеологии номӣ  

 Чунин навъи ифодаҳои рехта ба сифати воситаҳои баёнкунандаи 

мафҳумҳои ҳаётан муҳим, ҳодисаву реалияҳои воқеӣ, расму русум ва ҳаёти 

маънавии халқи тоҷик дар давоми садсолаҳо аз насл ба насл гузашта, то 

замони мо омада расидаанд. Онҳо дар тӯли чунин қарнҳо ҳамон шакл, 

маъно ва қолаби куҳани худро нигоҳ дошта, дар ҳама давру замон ҳамчун 

унсурҳои фаъоли забон хидмат кардаанд.  

 Хусусияти барҷастаи ин гуна захираҳои луғавии забон ҳамин аст, ки 

таркиби онҳоро калимаҳои аслии тоҷикӣ ташкил дода, бештар воҳидҳои 
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луғавии соматикӣ ҳамчун вожаҳои меҳварӣ мавриди истифода қарор 

гирифтаанд.  

 Воҳидҳои фразеологии номӣ аз лиҳози сохтор, дар навбати худ, ба ду 

навъ: таркибҳо ва ибораҳо ҷудо мешаванд.  

       3.1.1.1. Таркибҳои номии фразеологӣ   

 Дар ҷараёни баёни матлаб ва мақсаду мароми худ муаллифи 

таърихномаи Байҳақӣ кӯшиш бар он доштааст, ки гуфтаҳояш на танҳо ба 

ақли хонанда, балки ба эҳсоси ӯ низ таъсири муайян дошта бошад. Ин 

хусусияти забони таърихномаи ӯро метавон дар мисоли ибораҳои 

устувори аз ҷониби Абулфазли Байҳақӣ истифодагардида равшан 

мушоҳида намуд. Чунончи, таркиби кору борро адибони асримиёнагӣ ба 

маъноҳои мухталиф истифода кардаанд. Масалан, Мавлоно Балхӣ ин 

ифодаро ба маънои маҷозии «кори беҳуда» мавриди истифода қарор 

додааст:  

       Чанд ҳарфи тумтароқу кору бор?  

       Кору ҳоли худ бубину шарм дор! [ниг. 171, с. 103].  

 Вале Абулфазли Байҳақӣ таркиби номбурдаро ба ҳамон маънои дар 

давраи ҳозира маъмул ба кор бурдааст: Бӯсаҳли Завзанӣ буд дар он миёна 

ва кору бор ҳама ӯ дошт ва мусодароту мувозаоти мардум ва харидану 

фурӯхтан ҳама ӯ мекард…[с. 197].   

 Ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ дар баробари ибораи кору бор боз 

таъбири кору кочол ба маънои «машғулият, ҳар хел корҳо, шуғл; ташвишу 

ғами зиндагӣ» истифода мешавад [169, ҷ. 1, с. 542, 549]. Ғайр аз ин, таркиби 

номбурда ҳамчун яке аз ҷузъҳои ибораи рехтаи феълии аз кору бор мондан 

ба маънои «ба сабаби пешомаде ба кору шуғли худ давом карда 

натавонистан, аз зиндагии худ мондан» низ истифода шудааст [169, ҷ. 1,      

с. 542].   

 Дар лаҳҷаҳои ҷануби Тоҷикистон таркиби мазкур дар шакли коръ бор 

[18, с. 96], дар лаҳҷаҳои дигар ба ҳамон шакли дар забони адабӣ 
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гардишдошта ва ба ҳамон маънои ишорагардида истифода мешавад. Ба 

ҷуз ин, таркиби номбурда дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳамчун яке аз ҷузъҳои 

ибораи рехтаи феълии кору бор кадан дар ифодаи маънои «фаъолиятеро 

амалӣ кардан» ба кор меравад [18, с. 63].  

 Аз маводи ҷамъгардида маълум мегардад, ки яке аз ҷузъҳои чунин 

унсурҳои рехтаи забонро калимаҳои соматикӣ ташкил мекунанд. 

Чунончи, дар чанд ҷумлаи зерини таърихномаи Байҳақӣ мафҳуми 

«машғулият» бо таркиби устувори сару кор ифода карда шудааст:…дар ин 

ду-се рӯз ин қавм ба тамомӣ аз ин ҷо бираванд ва сару кори ту акнун бо 

Бақтагини ҳоҷиб аст…[с. 54]. Ва ман, ки Бӯнасрам, ба ҳукми он, ки сару 

корам аз ҷавонӣ боз ило явмино ҳозо бо эшон будааст ва бар аҳволи эшон 

воқифтарам… [с. 511].   

  Таркиби мазкур ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ ба ҳамон маънои 

ишорагардида ба кор меравад [169, ҷ. 2, с. 47], дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба 

гунаи сари кор истифода шуда, маъноҳои: 1) маърака; 2) коргоҳро дорад, 

дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ низ дар шакли сари кор ба кор рафта, маъноҳои:             

1) вақти (ҳангоми) кор; 2) дӯкони бофандагӣ, коргоҳро мефаҳмонад [157, 

с. 601].  

 Ҷузъҳои баъзе ибораҳои рехтаи дар таърихномаи Байҳақӣ 

зикргардида ҳоло дар лаҳҷаҳо ба калимаи дигар иваз шудаанд, ки ифодаи 

рехтаи дилу заҳра мисоли ҳамин гуна унсурҳои забон аст: Шуҷоату дилу 

заҳрааш ин буд, ки ёд карда омад ва саховаташ чунон буд, ки бозаргонеро, 

ки ӯро «Бумутеи Сакзӣ» гуфтандӣ, ба як шаб шонздаҳ ҳазор динор бахшид 

[с. 173].  

 Имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла шимолӣ таркиби мазкур ҳамчун 

ҷузъи ибораи феълии зардаю гурда доштан ба маънои «ҷуръат доштан» ба 

кор меравад.  
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       3.1.1.2. Ибораҳои номии фразеологӣ  

 «Таърихи Байҳақӣ», воқеан, дар қатори осоре қарор дорад, ки 

муаллиф далелҳои таърихиро дар натиҷаи омезиш додани онҳо бо бадеиёт 

баён кардааст. Яке аз чунин усулҳои ба эҳсоси хонанда таъсиррасонанда 

истифодаи фаровони воҳидҳои фразеологӣ мебошад.   

 Муҳаққиқ Ғ. Юсуфӣ ҳангоми таҳлил намудани маҳорати 

нависандагии Абулфазли Байҳақӣ дар вожасозиву вожагузинӣ таъкид 

менамояд, ки муаллифи таърихномаи мавриди таҳлил мисли дигар аҳли 

илму адаби хушқариҳаву тавонои гузашта дар эҷоди калимоту таркиботи 

салису хушоҳанг дасти боло дошта, ба туфайли истифодаи чунин унсурҳои 

луғавии равшану расо баробари ба асараш назокати хосса бахшидан боз 

ба сарвати забони ниёгон дороиҳои наверо афзудааст [148, с. 798].  

 Муҳаққиқ А. К. Арендс дар пешгуфтораш ба забони русӣ дар хусуси 

бо ду забон: форсӣ-тоҷикиву арабӣ аз ҷониби Байҳақӣ зикр намудааст 

[150, с. 34].  

  Чунин таъбироти дар таърихномаи мазкур мавҷуда аз лиҳози 

вожаҳои таркибашон хусусияти ягона надоранд: баъзеяшон аз ду калима 

иборат буда, ҳар дуи онҳо ба воситаи бандаки изофӣ васл шудаанд, қисми 

дигарро ба ҷуз бандаки изофӣ калимаҳои ёридиҳандаи дигар, мисли 

пешояндҳо васл кардааст, гурӯҳи сеюм бидуни бандаки изофӣ фақат 

тавассути пешояндҳо ва алоқаи ҳамроҳӣ бо ҳамдигар робита пайдо 

кардаанд. Масалан, муаллифи асар дар як маврид маънои «аз самими 

дил»-ро бо ибораи аз дили рост ифода кардааст:…дуои подшоҳонро, ки аз 

дили росту эътиқоди дуруст равад, ҳеч ҳиҷоб нест       

[с. 616].  

А.Деҳхудо шакли рост будани дил ё ба дил рост будани ибораи 

мазкурро қайд намуда, маънояшро «дурӯ набудан» шарҳ додааст [152,           

ҷ. 7,  с. 10302].  
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 Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ  [169, ҷ. 1, с. 386)] ва лаҳҷаҳои он 

ибораи мазкур ба гунаҳои аз дили ростӣ, ай дили рост, дили рост катӣ дар 

ифодаи маъноҳои: 1) аз самими дил; 2) ҳаққонӣ, бетарафона дар истифода 

қарор дорад.   

 Баъзе ифодаҳои устувори дар асари номбурда зикргардида имрӯз дар 

баъзе лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба ҳамон маънои куҳанашон боқӣ мондаанд, бархе 

дигар дучори таҳаввули маъноӣ шудаанд. Чунончи, дар «Таърихи 

Байҳақӣ» бо ҷузъи сар ибораи сари сол ба назар мерасад, ки маънои «оғози 

сол»-ро дорад: Ва бар он қарор гирифт, ки нахуст рӯзи муҳаррам, ки сари 

сол бошад, расулро пеш оранд…[с. 342]. Ва рӯзи одина, ғурраи ин моҳ буд 

ва сари сол амир пас аз бор халвате кард[с. 688].  

 Ҳоло дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ибораи сари сол танҳо ба маънои «маъракаи 

пас аз як сол ба хотири ёдбуди шахси фавтида баргузоршаванда» 

истифода мегардад [18, с. 65], вале дар лаҳҷаҳои шимолӣ илова ба маънои 

зикргардида ин ибораро ба ҳамон маънои куҳан низ ба кор мебаранд: То 

сари сол-а гӯспандо-йа хунук набардошт [155, с. 201].  

 Бо ҷузъи сар дар таърихномаи мазкур инчунин воҳиди фразеологии 

дарди сар дар ифодаи маънои «ташвиш, саргардонӣ» ба мушоҳида 

мерасад: …вилояти Хоразм Шоҳмаликоро бояд дод, то тамаъро фуруд ояд 

ва ин кофирони неъматро барандозаду Хоразм бигирад, ки ба омадани ӯ 

он ҷо дарди сар аз мо дур шавад, ҳам аз Хоразмиёну ҳам аз Салҷуқиён [с. 

725].  

 Имрӯз ибораи номбурда дар забони адабии тоҷикӣ дорои маъноҳои: 

1) ташвиш, саргардонӣ; 2) хархаша [169, ҷ. 1, с. 285] бошад, пас дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва шимолии минтақаи Кӯлоб [18, с. 21] дар ифодаи 

маънои «коре ё чизе, ки касро нороҳат месозад» ба кор меравад.   

 Ҳоло ибораи мазкурро на танҳо мардуми тоҷикзабони вилояти 

Самарқанд, балки ӯзбекзабонҳои ин минтақа низ ҳамчун яке аз унсурҳои 

фаъоли забон мавриди истифода қарор додаанд [29, с. 19, 37].  
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 Дигар аз ибораҳои рехтаи дар «Таърихи Байҳақӣ» зикршуда ва дар 

лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ маҳфузмонда ба хости худ аст, ки маънои «бо 

майлу хоҳиши худ, бидуни фишори беруна, мувофиқи табъи худ»-ро 

дорад: Ва андоза мегирад ашёро ба доноӣ ва тадбири ихтилофи он 

мекунад ба хости худ ва меронад онро ба машийяти худ…[с. 351].  

 Агар дараҷаи истифодаи чунин воҳидҳои забони таърихномаи 

Байҳақӣ бо ҳамдигар қиёс карда шавад, маълум мегардад, ки онҳо аз ин 

ҷиҳат дар як поя қарор надоранд. Чунончи, агар ибораи ба хости худро 

муаллифи асари номбурда кам ба кор бурда бошад, пас ифодаи рехтаи дар 

ин (он) миён / миёна бо зиёд ба кор рафтани худ фарқ мекунад: Ва дар ин 

миёнҳо маро, ки Абдулғаффорам, ёд медод аз он хоб, ки ба Заминдовар 

дида буд…[с. 166]. Ва дар ин миёнҳо амир сахт тангдил мебуду мултафит ба 

кори Субошӣ ва лашкар…[с. 573]. Ва дар ин миён овоз дод маро, ки 

Бӯнасри Мушкон куҷост? [с. 609]. Пас гуфтам: «Ман дар ин миёна ба чӣ 

корам?» [с. 199]. Банда он ҷо ҳозир будам, Қоид омад ва бо Аҳмад сухани 

итобомез гуфтан гирифт ва дар ин миёна гуфт: «Он чӣ буд, ки имрӯз 

Хоразмшоҳ бо ман мегуфт?» [с. 367]. Пас дар он миён маро гуфт 

пӯшида…[с. 194]. Дар он миён фармуда буд, то сари Ҳасанак пинҳон аз мо 

оварда буданду бидошта дар табақе бо микабба [с. 241].  

 Истифодаи ин ибораро дар чанд мавриди дигар низ метавон дучор 

омад [с. 145, 239, 282, 294, 444, 489…].  

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дар таърихномаи Байҳақӣ, чунон ки дар 

фавқ ишора гардид, ибораҳои номӣ дар муқоиса бо ҳамин гуна ифодаҳои 

феълӣ кам ба назар мерасанд. Шояд сабабаш дар он бошад, ки муаллифи 

асар таваҷҷуҳи худро ба инъикоси амалиёти ашхоси давр, шоҳону 

сипаҳсолорон, рафтору кирдори онҳо бештар равона кардааст.   

  3.2. Ҳифзи ибораҳои фразеологии феълии «Таърихи Байҳақӣ» дар 

лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ 
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 Ифодаҳои рехтаи дар таърихномаи Байҳақӣ истифодашуда то имрӯз 

дар байни мардуми тоҷик ё ба ҳамон шакл ё ки бо дигаргунии ҷузъӣ ё 

ҷиддӣ ба кор мераванд. Таҳлили истифодаи дуру дарози ин гуна ибораҳо 

баъзе муҳаққиқонро ба хулосае овардааст, ки ҳатто баъзеи онҳо 

метавонанд ба гунаи як вожаи мураккаб дар гардиш қарор дошта бошанд. 

Масалан, профессор Ҳ. Маҷидов навиштааст, ки «ҳарчанд дар забони 

адабии муосири тоҷикӣ ҷумлаи рехтаи саг дид ба маънои «бало рафъ шуд» 

дар истеъмол нест, аз боқимондаи калимашудаи он сагдид «балогардон» 

бармеояд, ки дар форсии классикӣ чунин воҳиди фразеологӣ дар истеъмол 

будааст. Аз ҷониби дигар, мумкин аст, ки он имрӯз ҳам дар ягон шеваи 

тоҷикӣ  маҳфуз бошад» [62, с. 276].   

Вақте ки кас ибораҳои рехтаву устувори таърихномаи Байҳақиро, ки 

онҳо инъикоскунандаи зиндагӣ, рӯҳия ва амалиёти ҳарҷонибаи халқи 

тоҷик ҳисоб шуда, бо таърих, инкишофи маданият ва забони он робитаи 

зич доранд, бо ҳамин гуна ифодаҳои дар давраи имрӯза боқимонда 

муқоиса менамояд, барои худ як хусусияти барҷастаи онҳо, яъне дар асоси 

имкониятҳои забони халқ сохта шуда, ҳамчун воҳиди яклухти забонӣ дар 

забони гуфтугӯии халқ пойдор монданашонро барои худ кашф мекунад.   

Чунон ки дар боби калимаҳои иқтибосӣ қайд гардид, аз забони арабӣ 

ба тоҷикӣ шумори зиёди унсурҳои луғавии он ворид шудаанд. Аммо вақте 

ки мо ҷузъҳои таркибии воҳидҳои фразеологии таърихномаи Байҳақӣ ва 

муодилҳои имрӯзаи дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ боқимондаи онҳоро аз назар 

мегузаронем, ба чунин хулоса меоем, ки дар таркиби чунин ибораҳои 

устувор миқдори иқтибосҳои арабӣ хеле кам ҳастанд. Ҷузъҳои дохилии 

қисми зиёди воҳидҳои фразеологии асари номбурда ва муодилҳои дар 

лаҳҷаҳои муосир маҳфузмондаи онҳоро танҳо вожаҳои аслии тоҷикӣ  

ташкил медиҳанд.   

Муқоисаи таъбироти феълии аз «Таърихи Байҳақӣ» гирдомада нишон 

медиҳад, ки дар таркиби як ҳиссаи онҳо калимаҳои ифодакунандаи узви 
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инсон ҳамчун вожаҳои меҳварӣ ба кор рафта, дар ташаккули ин гуна 

сарвати луғавии забон нақши калон доранд, дар бунёди гурӯҳи дигар 

калимаҳои мухталифмаъно баробар саҳм гузоштаанд.   

3.2.1. Нақши калимаҳои соматикӣ ҳамчун вожаҳои меҳварӣ дар 

таркиби воҳидҳои фразеологии феълӣ 

Муқоисаи воҳидҳои фразеологии таърихномаи Байҳақӣ бо ҳамин гуна 

ибораҳои устувори шакли меъёрии забони муосири тоҷикӣ ва лаҳҷаияш 

аз он шаҳодат медиҳад, ки гурӯҳи калони онҳо аз рӯи хусусиятҳои 

семантикӣ ва вазифаҳои услубӣ бо забони адабии имрӯза мувофиқат 

карда, тафовуташон танҳо дар сохти грамматикӣ аст. Инчунин 

мушоҳидаҳо нишон доданд, ки қисме аз воҳидҳои фразеологӣ дар 

шеваҳои маҳаллӣ дорои маъноҳои нав шудаанд.  

  Ҷузъи феълии ин гуна воҳидҳои рехтаи асари мазкур ва муодилҳои 

лаҳҷаии онҳоро калимаҳои афтодан, рехтан, кашидан, гуфтан, додан, 

расидан, бурдан, буридан, задан, рафтан, кардан ва даҳҳои дигар ташкил 

медиҳанд.  

    3.2.1.1. Вожаҳои меҳварии марбут ба узвҳои дохилӣ   

 Таҳлили ҷузъи номии чунин воҳидҳои рехта нишон медиҳад, ки дар ин 

вазифа унсурҳои луғавии марбут ба узви инсон ё мавҷудоти зиндаи дигар 

ҳамчун калимаҳои меҳварӣ нақши муҳимеро иҷро кардаанд. Дил аз 

ҷумлаи ҳамин гуна вожаҳои соматикӣ аст, ки бо иштироки он дар 

таърихномаи Байҳақӣ як қатор ибораҳои феълии фразеологӣ сохта 

шудаанд. Ин ҷо ба сифати намуна метавон ибораи рехтаи дил бар чизе 

бастанро зикр намуд, ки дар асари номбурда дар ифодаи маънои «ба касе, 

чизе меҳр мондан, дилбастагӣ доштан» ба кор рафтааст: Гуфт: «Агар мо 

дил дар ин диёр бандем, кор душвор шавад ва чандин вилоят ба шамшер 

гирифтаем ва сахт боном аст» [с. 64]. Ва Бӯсаҳлро дил бар ин муҳим баста 

буд, маро наздики вазир фиристод, то бозпурсам [с. 651].  
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 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ибораи мазкур дорои се маъно аст: 

1) ба касе меҳр мондан, касеро нағз дида мондан, дӯст доштан;      2) қарор 

додан; 3) розӣ шудан, тан додан [169, ҷ. 1, с. 362].  

  Вале дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ ин унсури луғавӣ танҳо ба як маънои 

мушаххас ба кор меравад.Ин аст, ки муҳаққиқони воҳидҳои фразеологии 

баъзе лаҳҷаҳои шимолӣ ва ҷанубӣ маънои дил бастанро «дӯст доштан, 

меҳрубон гаштан, унс гирифтан» [вай кор-ба дил баст-ам, кор-ам пеш 

рафтос, рачӯт намекун-ам-153, с. 101], «меҳр бастан, ошиқ шудан» [йаке 

дил ба муй мабанд-у йаке дил ба шуй-157, с. 231] эзоҳ додаанд.  

 Ин навъи воҳидҳои фразеологии «Таърихи Байҳақӣ» монанди хелҳои 

дигари он аз ҷиҳати дараҷаи истифода дар як поя қарор надошта, 

баъзеяшон ба фаровон ва бархеи дигар ба кам ба кор рафтаанд. Масалан, 

Абулфазли Байҳақӣ ибораи касеро дилгарм кардан ё мувозии дигари он-

дили касеро гарм кардан / гардониданро дар чанд маврид ба маънои «дар 

касе ҳисси меҳру муҳаббати чизеро ба вуҷуд овардан» истифода 

намудааст: Мо ҷавоб фармудем ва Алиро ва ҳама аъёнро ва ҷумлаи 

лашкарро дилгарм кардем…[с. 127]. ...ва туркмононро дилгарм карду ба 

Хумортош супурд ва он гоҳ сӯйи Рай бирафт [с. 319]. Хоҷа вайро дилгарм 

карду некӯйӣ гуфт ва бозгардонид…[с. 321]. Бозомадам ва он чӣ рафта буд, 

бозрондам бо Хоҷа ва Масъадиро Хоҷа дилгарм кард…[с. 362]…ва сухан 

некӯ гуфт ва ҳамагонро дилгарм карду биронд ва халқи беандоза ба 

наззора рафта буданд [с. 585]. …Масъуди Лайсро наздики ӯ фиристод, то 

дили ӯро хуш гардонад ва бирафту рост наёмад, то амир ӯро бихонду ба 

мушофаҳа дилгарм кард [с. 649]…ва мо бандагон ӯро бо қавми ӯ, ки бо ӯ 

буданд, дилгарм кардем, то қароре пайдо омад…[с. 687] …ва Олтунтошро 

дилгарм кард, то боре он ҳашам ба бод нашавад ва тадбире сохта ояд, то 

эшон хешро ба Тирмиз натавонанд афканд…[с. 687]. Бигӯй, то Масъуди 

Рахузиро имшаб бихонаду аз мо дилгарм кунаду умедҳо диҳад ва фардо 

ӯро ба даргоҳ орад бо хештан         
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[с. 691].  

 Чунон ки ба мушоҳида мерасад, аз байни чанд шакли ибораи мавриди 

таҳлил муаллифи таърихнома беш аз ҳама мувозии касеро дилгарм 

карданро мавриди истифода қарор додааст, вале шаклҳои дили касеро гарм 

кардан ё дили касеро гарм гардониданро басо кам ба кор бурдааст: …чун 

вақт бошад, дили вайро гарм бояд гардонид ва бояд, ки вайро некӯ дошта 

ояд [с. 463]. Пӯшида наздики фарзандони бародарам  

Муҳаммад рав ва эшонро савгандони гарон бидеҳ, ки дар хидмат рост 

бошанд ва мухолафат накунанд ва нек эҳтиёт кун ва чун аз ин фароғат 

уфтод, дили эшон аз мо гарм кун ва бигӯй, то хилъатҳо бипӯшанд…   [с. 695].  

  Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ибораи мазкурро аҳли адаб ба се 

маъно: 1) касеро ба коре ҷазм кардан; 2) дар касе ҳисси меҳру муҳаббати 

чизе, касберо ба вуҷуд овардан; 3) ҳусни таваҷҷуҳи касеро ба худ ҷалб 

намудан мавриди истифода қарор додаанд [169, ҷ. 1, с. 366].  

 Имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубии тоҷикӣ ибораи мазкур дар шаклҳои 

дилгарми' /дългарми' кардан ба маънои «ба касе муносибати самимона 

кардан, дӯстӣ пайдо кардан» [дътар у-ра авал намехост, неки мъло 

дългарми'-ш кад -157, с. 235] ва дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба ҳамин маъно ба 

гунаи касеро дилгарм каран / кадан дар гардиш қарор дорад.  

 Дар минтақаи Кӯлоби лаҳҷаҳои ҷанубӣ инчунин ибораи рехтаи 

дългарм шидан ба маънои «рӯҳбаланд шудан, барои иҷрои коре аз сидқи 

дил кӯшиш намудан» истифода мегардад [18, с. 195].  

 Баръакси ибораи болои таърихномаи Байҳақӣ истифодаи ифодаи 

рехтаи дил нохоҳон будан «ба касе, чизе майлу рағбат надоштан» бисёр кам 

ба кор рафтааст: Ва ҳарчанд дили султон нохоҳон аст, Арёруқрову Ғозиро 

хоҳон, чун дар шароб омаданд ва раъноиҳо мекунанд, дили султонро аз 

Ғозӣ ҳам тавон гардонид [с. 278].  

 Аз ҷумлаи боло аён аст, ки муаллифи асар ба ҷуз ибораи мавриди 

таҳлил ибораи фразеологии дили касеро аз каси дигар гардониданро дар 
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ифодаи маънои «тағйир додани фикор ё назари шахс» истифода 

намудааст.   

 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ибораи бо дили нохоҳам дар 

ифодаи маъноҳои: 1) бе шавқу рағбат; 2) нохоҳам, маҷбуран дучор 

мегардад [169, ҷ. 1, с. 378], вале дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла ҷанубӣ он 

ба гунаи ба дъли нохоҳам кардан ба маънои «бе майлу рағбат, аз ноилоҷӣ 

иҷро намудани коре» мустаъмал аст [18, с. 220].  

 Ибораи дил ба касе / чизе бисӯхтан низ аз ҷумлаи таъбироти кам 

бакорравандаи таърихномаи зикргардида ба шумор меравад: Дилам 

бисӯхт ва бо худ гуфтам, аз ин оҳубара чӣ хоҳад омад? [с. 259]. Чун 

бигрифташ, дилаш бар вай бисӯхт ва бар канор бинҳод вайро ва даст бар 

сари вай фуруд овард…[с. 260].  

 Аз таҳлили чанд ибораи рехтаи «Таърихи Байҳақӣ» ва қиёси онҳо дар 

шаклҳои меъёриву лаҳҷаии забони тоҷикӣ аён аст, ки чунин воҳидҳои 

луғавӣ дар асари мазкур ва лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ бештар ба як маънои 

мушаххас, аммо дар забони адабии муосири тоҷикӣ ба чанд маъно 

истифода шудаанд. Ибораи дил ба касе / чизе бисӯхтан, ки Абулфазли 

Байҳақӣ онро дар ифодаи маънои «ба нафаре тараҳҳум намудан» ба кор 

бурдааст, низ дорои ҳамин хусусият аст. Яъне онро адибони имрӯза ба 

маъноҳои: 1) ба касе, чизе тараҳҳум, дилсӯзӣ кардан, ғамхорӣ кардан;         

2) ба ҳоли касе афсӯс кардан мавриди истифода қарор додаанд [169, ҷ. 1,   

с. 359], аммо дар бархе лаҳҷаҳои тоҷикӣ он дар шаклҳои дил сӯхтан [173, 

с. 131] ё дъл сухтан ба маънои «афсӯс хӯрдан» ба кор меравад: Бачай почо-

ра бъсйор дил-уш сухт, дур шидани дхътарда [18, с. 46, 166, 219; 157, с. 233].  

 Дар бархе лаҳҷаҳои шимолӣ, монанди Хуҷанд ин ибора боз ба гунаи 

дил-у ҷигар сӯхтан истифода гардида, дорои маъноҳои: 1) сахт ташна 

мондан (ҳаво ганда гарм шут, а кор кадан-а дил-у ҷигар-ам сӯхтос, а 

халадилник об-и хунук-а бийор), 2) нисбат ба касе ниҳоят дилсӯзӣ кардан 
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[ҳар бор бачаҳо-ш-а бен-ам, дил-у ҷигар-ам месӯзад-153, с. 110] истифода 

мешавад.  

 Абулфазли Байҳақӣ маънои «пайваста дар ранҷ будан, ҳамеша меҳнат 

кардан»-ро бо ёрии ибораи як рӯз дили хуш надидан ифода намудааст: Ва 

сӣ соли тамом меҳнат бикашид, ки як рӯз дили хуш надид ва осору ахбору 

аҳволаш он аст, ки дар «Мақомот» ва дар ин таърих биёмад [с. 632].  

 Имрӯз бошад, дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ маънои «ранҷ 

кашидан» бо ёрии ибораи руз надидан [18, с. 46], дар лаҳҷаҳои шимолӣ 

тавассути рӯзи рӯшноӣ надидан баён карда мешавад.  

 Муаллифи таърихнома маънои «маъюс, ноумед шудан»-ро ба воситаи 

ду шакли як ибора: касеро дил бишикастан / дили касеро бишикастан ифода 

намудааст: Ва…як чӯбаи тир ба ҳалқи вай зад ва ӯ бад-он кушта шуд ва аз 

он бурҷ бияфтод, ёронашро дил бишикаст ва ҳисорро бидоданд [с. 160]. Ва 

Ғуриёнро дил бишикаст, гурехтан гирифтанд [с. 164].Ва мулаттафаҳо расид 

аз Лоҳур сахт муҳим, ки Аҳмади Янолтагин қалъа бистадӣ, аммо хабар 

шуд, ки Тилаки ҳинду лашкари қавӣ бисохт аз дастеву рӯй ба ин ҷониб 

дорад, ин махзулро дил бишикаст ва дугурӯҳӣ уфтод миёни лашкари ӯ [с. 

462]…аммо ҳиндувон сустӣ карданд ва пушт ба ҳазимат бидоданд, 

дигаронро дил бишикаст ва Аҳмадро ба зарурат бибояд рафт [с. 469]…ва 

ғулом ҷон бидоду дигаронро дил бишикаст ва туркмонону ғуломони қавӣ 

даромаданду наздик буд, ки халале бузург уфтад [с. 659].  

 Дар забони меъёрии имрӯзаи тоҷикӣ ибораи мазкур дар ифодаи се 

маъно: 1) касеро ранҷонидан, озурдан; 2) ғамгин намудан; 3) маъюс, 

ноумед кардан истифода мегардад [169, ҷ. 1, с. 401], вале дар лаҳҷаҳо ба 

ҳамон гунаи зикршуда ё дар шакли дъли касеро шикастан [18, с. 221] фақат 

ба маънои нахусти зикрёфта гардиш дорад.  

 Аз ҷониби Абулфазли Байҳақӣ ибораи касе / чизе ба ҷон расидан, ки 

ниёгон онро дар шаклҳои корд ба ҷон расидан, корд ба устухон расидан низ 

истифода намудаанд [152, ҷ. 7, с. 10624], дар ифодаи маънои «чора ва сабру 
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таҳаммулро аз даст додан» ба кор рафтааст: Чун ба якдигар расиданд, 

Бӯнасрро гуфт: «Абдус, аҷаб коре дидам, дар марде печидаву уқобайн 

ҳозир оварда ва кор ба ҷон расида ва пайғоми султон ба он ҷумла 

расида…» [с. 404].  

 Ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ [169, ҷ. 1, с. 567], дар осори 

нависандагоне, чун С. Айнӣ ибораи корд ба устухон расидан, кор ба ҷон ва 

корд ба устухон расидан ба маъноҳои: 1) ниҳоят ба тангӣ, сахтӣ мондан, 

ба сутӯҳ омадан, сахт ба азобу уқубат мондан; 2) аз ҷони худ сер ва безор 

шудан» дида мешавад.   

 Дар лаҳҷаҳои алоҳидаи шимолӣ ҳоло ибораи феълии ҷон-ба растан / 

расондан ба маънои «безор кардан; аз ҳад хирагӣ намудан; касеро хеле 

ташвиш додан» дучор меояд.  

 Маънои «азобу машаққат кашидан; аз зиндагӣ безор шудан»-ро 

сокинони ҷануби кишвар ба воситаи ибораи ба ҷун расидан ифода 

менамоянд [18, с. 46, 282].  

 Ибораи ба касе (хуни касе) ташна будан маънои «хоҳони марги касе 

будан»-ро дорад [152, ҷ. 4, с. 5917]: Амир…ҳар касро аз аъён некӯиҳо 

мегуфт, хоса Қозӣ Имом Соидро, ки устодаш буд ва мардумон бад-ин 

малик ташна буданд [с. 83]. Ва дилам аз ҷиҳати вай фориғ шуд, ки ба дасти 

ин беҳурматон наяфтод, хосса Бӯсаҳли Завзанӣ, ки ба хуни вай ташна 

аст…[с. 116]. Худованд…ба Хоразм мебошаду ба хуни Хоразмшоҳ ташна 

аст, мулаттафае нависад, то вай тадбири куштану фурӯ гирифтани ӯ кунад 

[с. 360]. Ва бандаро мумкин нашуд бо эшон рафтан, ки Сурӣ ба хуни банда 

ташна аст…[с. 577].  

 Ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ таъбири ба касе ё чизе ташна будан 

мавҷуд буда, бо ёрии он мафҳуми «иштиёқ, майл доштан ба касе, чизе» 

ифода карда мешавад [169, ҷ. 2, с. 182], дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла 

ҷанубӣ ибораи фавқ ба гунаи ташнайи дидор шидан дучор гардида, 
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маънояш «ёд кардан, ба касе пазмон шудан» аст: Ташнайи дидор шидам, 

неки бача-м номад [157, с. 676].  

 Аз таҳлили корбурди иддае аз чунин ибораҳои таърихномаи Байҳақӣ 

маълум мегардад, ки ба баъзе маъно ба кор рафтани он танҳо хоси асари 

мазкур аст. Чунончи, дар ҷумлаи зерин ибораи заҳра бирафтан ба назар 

мерасад, ки маънояш, ғолибан, «бо дили қавӣ рафтан» аст: Ва Аҳмади 

Янолтегин бар иғро ва заҳра бирафт [с. 441].  

Аз ин ҷиҳат таҳиягарони матни кириллии асар дар ҳошияи он ба чунин 

маъно мавриди истифода қарор гирифтани ибораи мазкурро махсус 

таъкид намудаанд.  

 Имрӯз дар лаҳҷаи Хуҷанд таъбири за(ҳ) рав-у задда надоштан ба 

назар мерасад, ки маънои «ору номус, виҷдон, шарму ҳаё надоштан»-ро 

мефаҳмонад: Ҳозирангӣ бач(аҳ)-о-нда за(ҳ)ра-йу задда-ш-ам нес(т) [153, 

с. 129-130].  

 Заҳра битарқидан дар осори ниёгон ба маъноҳои: 1) сахт тарсидан;             

2) мурдан ба кор рафтааст [152, ҷ. 8, с. 11485]. Абулфазли Байҳақӣ дар 

ҷумлаи зер ибораи мазкурро ба маънои дувум истифода кардааст: Ва ин 

ҳоҷибро аз ғам заҳра битарқид чун ба Марвуррӯд расиданд [с. 659].  

 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ таъбири заҳраи касе кафидан ба 

маънои «сахт тарсидан» дар гардиш қарор дорад [169, ҷ. 1, с. 472], ба чунин 

маъно дар лаҳҷаи Исфара ибораи зарра дарʼидан мавҷуд аст (58, с.76), дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ бо вуҷуди мавҷуд будани вожаи зāрадор ба маънои 

«ҷасур, нотарс, бебок, далер, диловар» унсури луғавии мазкур ё мувозиҳои 

дигари он ба мушоҳида нарасид [157, с. 271].  

 Абулфазли Байҳақӣ дар чанд маврид маънои «аз гуфтани сухане 

худдорӣ кардан»-ро бо шаклҳои тасдиқӣ ва инкории ибораи забон нигоҳ 

доштан ифода кардааст, ки то имрӯз ҳамчун унсури луғавии фаъол дар 

гардиш аст: Ва кори вазир Ҳасанак ошуфта гашт, ки ба рӯзгори ҷавонӣ 

нокарданиҳо карда буд ва забон нигоҳ нодошта ва ин султони бузурги 
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муҳташамро хир-хир биёзурда [с. 108]. Ва чокарону бандагонро забон 

нигоҳ бояд дошт бо худовандон, ки муҳол аст рӯбоҳонро бо шерон чахидан 

[с. 231].  

 Ин ибора низ дар забони адабии муосири тоҷикӣ ҳамчун воҳиди 

сермаъно ба кор рафта, дорои маъноҳои: 1) сухани худро қатъ кардан, 

хомӯш шудан; 2) аз гуфтани чизе худдорӣ намудан, мулоҳиза намудан;                

3 сирреро ошкор накардан [169, ҷ. 1, с. 453] аст, аммо дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ, 

монанди гуфтори мардуми ҷануби Тоҷикистон фақат ба маънои «худдорӣ 

намудан» гардиш дорад [18, с. 247].  

 Доираи маъноии бархе аз ибораҳои рехтаи дар «Таърихи Байҳақӣ» 

мавҷуда, ки дар асар танҳо ба як маънои мушаххас ба кор рафтаанд, дар 

забони адабии имрӯза ва лаҳҷаҳои шимолӣ назар ба лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

вусъатнок мебошанд. Чунончи, ибораи дандон тез кардан, ки ниёгон онро 

ба маънои «хусумат варзидан, кина хостан» истифода намудаанд [152,           

ҷ. 7, с. 9796], далел ба чунин гуфтаҳо буда метавонад: Ва ин ду озодамард 

ҳамеша бо Бӯсаҳл механдидандӣ, ки дандон тез карда буданд соҳибдевони 

рисолатро ва асрати ӯ меҷустанд…[с. 663].  

 Имрӯз ибораи мазкур дар забони адабии тоҷикӣ ба ҷуз маънои 

ишорагардида боз ба маънои «тамаъ доштан» низ ба кор меравад [169,              

ҷ. 1, с. 278].   

 Дар лаҳҷаи Хуҷанд ин ибора ба гунаи дандон тез када гаштан 

истифода гардида, дорои ду маъно аст: 1) ба чизе ё амале дам поида 

гаштан (бештар барои нобуд кардани касе): Котиб-и патком кай-ҳо боз 

зидди мудир-и ферм-и калхос дандон тес када гаштагӣ буд-у дам-и қулай 

найофтагӣ бут; 2) интизори зиёфат хӯрдан будан: Кай тӯй мекунӣ, 

Сайидҷон, мо дандон-а тес када гаштим [153, с. 88].  

 Дар як қатор лаҳҷаҳои шимолӣ, аз ҷумла гуфтори тоҷикони Бухоро 

ибораи номбурда ба гунаи дандон тез каран ба маънои «ғазаб кардан, 
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хашм гирифтан (барои ниқоргирӣ)» дучор меояд: Амир ҷадидоба дандон 

тез мекард [155, с. 79].  

 Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ таъбири ба касе дандун тез кадан маънои «ба 

касе кинаю адоват доштан»-ро дорад [18, с. 48, 247].  

 Таҳлилу муқоиса нишон медиҳад, ки бархе аз ин гуна ибораҳои рехтаи 

«Таърихи Байҳақӣ» ҳоло дар як қисми лаҳҷаҳои тоҷикӣ  қисман дигар 

шудаанд ё яке аз ҷузъҳои таркиби онҳо дар чанд мувозӣ дар истифода 

ҳастанд. Чунончи, муаллифи асари номбурда дар як маврид таъбири ба 

касе дандон намуданро ба кор бурдааст: Ва амир ҷавоб фиристод, ки: 

«Чунин кунам ва Алӣ маро ба кор аст шуғлҳои бузургро ва ин молише ва 

дандоне буд, ки бад-ӯ намуда омад» [с. 106].  

 Таҳиягари матни кириллии таърихномаи зикргардида дар ҳошияи 

асар дар мавриди маънои ба касе дандон намудан овардааст: «Иборае, ки 

барои тарсонидани касе истифода мешавад» [151, с. 106].  

 Ҳоло дар лаҳҷаҳои шимолӣ барои ифодаи мафҳуми «ба ғазаб омадан» 

ибораи дандони касе ғиҷиррос задан истифода мешавад, дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ бошад, ҷузъи дандон дар шаклҳои дандон / дандун / дъндун ба кор 

рафта, ибораи дандон / дандун / дъндун гиз кардан ба маъноҳои «дандон 

нишон додан; ба ғазаб омадан» дар гардиш қарор дорад: Чи' дандоно-т-а 

син-ъм гиз мекъни' [157, с. 215].  

    3.2.1.2. Вожаҳои меҳварии марбут ба узвҳои берунӣ  

 Таҳлили ду гурӯҳи воҳидҳои фразеологии асар ва муқоисаи онҳо бо 

муодилҳои лаҳҷаияшон аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ташаккули чунин 

унсурҳои луғавӣ дар қиёс бо вожаҳои соматикии марбут ба узвҳои дохилӣ 

ҳамин гуна калимаҳои ба узвҳои берунӣ алоқаманд саҳми бештар доранд.   

 Вақте ки ин гуна ибораҳои таърихномаи Байҳақӣ бо муодилҳои 

имрӯзаи лаҳҷаияшон муқоиса карда мешаванд, иваз гардидани баъзе 

пешояндҳои дар таркиби онҳо мавҷуда бо ҳамин гуна вожаҳои ёвари 

дигар ба назар мерасад. Масалан, дар осори ниёгон [152, ҷ. 12, с. 17348], аз 
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ҷумла таърихномаи Байҳақӣ маънои «ларзидан аз тарс», «ниҳоят ба ҳарос 

афтодан» бо ибораи ларза ба андоми касе афтодан / уфтодан ифода 

шудааст: Ва чун Афшин ин сухан бишнид, ларза бар андоми ӯ уфтод ва ба 

дасту пой бимурд ва гуфт, ки: «Пайғоми худованд ба ҳақиқат мегузорӣ ?» 

[с. 227].  

 Дар ҷумлаи фавқ нависанда маънои зикршударо ба ҷуз бо ибораи 

мавриди таҳлил баён намуданаш инчунин бо ёрии таъбири ба дасту пой 

бимурдан низ ифода кардааст.  

 Чунон ки ишора шуд, ҳоло ин ибораро мардуми тоҷик бо иваз 

намудани бар ба пешоянди ба (дар лаҳҷаҳои шимолӣ) ё да < дар (дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ) дар шаклҳои дил-ба ларза даромдан ё ларза да дил 

афтодан ба кор мебаранд. Дигар ин ки бар хилофи чанд таъбири рехтаи 

боло, ки имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ фақат ба як маънои мушаххас дучор 

меоянд, ибораи ларза да дил афтодан ба ду маъно:1) ниҳоят тарсидан, сахт 

ҳаросидан (савдогари йакум да лави рузан ҳамай гапо-ра мешънид-ъ ларза 

да дил-ъш афтида бъд); 2) ба қаҳру ғазаб омадан, оташин шудан [ҳамиқа 

қаҳр-ъм кад, ки ларза дар дил-ъм уфтод-157, с. 412] ба кор бурда мешавад.  

  Калимаи соматикии даст низ дар таърихномаи Байҳақӣ аз рӯйи 

иштирокаш дар таркиби таъбирот басо аст. Таҳлилу муқоисаи истифодаи 

ибораҳои дар таркиби худ вожаи дастро дошта дар тӯли қариб ҳазор сол, 

яъне аз замони Байҳақӣ то даврони ҳозира нишон медиҳад, ки аксари онҳо 

бо ҳамон гунаи пешина то ҳол ба кор бурда мешаванд, баъзеяшон ба 

дигаргунии ҷузъӣ, ҳиссаи дигарашон бо таҳаввулоти ҷиддии шаклӣ боқӣ 

мондаанд.   

 Яке аз таъбирҳои серистеъмоли асари мазкур ба дасти касе уфтодан / 

афтодан мебошад: Ду солу ним ҷанг буд, то Муҳаммади Зубайда ба дасти 

Тоҳир уфтод ва бикуштанду сараш ба Марв фиристоданд наздики 

Маъмун [с.76]. Ва Бӯсаҳл девоне бинҳод ва мардумро дарпечид ва он 

мардум, ки ба дасти вай уфтод, гурехтагонро медардоданд, ки ҳеч шаҳре 
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набинанд, ки он ҷо бадону рофеон набошанд…[с. 497]. Ҳеч надонам, ки 

кори эшон чун бошад ва дареғ аз ин ду марду чандон молу неъмат, агар ба 

дасти мухолифон уфтад [с. 578]. Бигӯям, ки ба дасти ман чун уфтод [с. 

625]…чун ба Марв расидем, шаҳру ғаллот ба дасти мо уфтод ва хасмон ба 

параҳои биёбон афтанд, ин кор рост ояд [с. 653].  

 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ибораи фавқ ба гунаи ишорашуда 

дар ифодаи се маъно: 1) дастгир кардан, қапидан; 2) ба дом афтондан;           

3) фиреб додан истифода мегардад [169, ҷ. 1, с. 292], вале дар баъзе 

лаҳҷаҳои шимолии тоҷикӣ бар ивази феъли афтодан / уфтодан унсури 

луғавии ғалтидан [да дас ғалтидан / дас-ба ғалтидан-155, с. 82-83], дар 

иддае аз лаҳҷаҳои ҷанубӣ феъли хърдан (даст-да хърдан / да даст хърдан 

[157, с. 221] мавриди истифода қарор дорад: Вай-ам да дас ғалтида, мо-

йам. Ҳамун замон даст-аш-он-ба ғалтам, да’рав ахта мекунан, кандам. 

Ҳоле ҳаму китов да дъс мехъра; ба (баъд) хъд-шу да даст мехъра-йу ‘асп-

шу бедарак; ҳоли вай да дъст мехъра.  

 Маънои «аз чизе худдорӣ намудан»-ро Абулфазли Байҳақӣ ба 

тавассути ибораи рехтаи аз чизе даст кашидан баён кардааст: Ва намози 

дигар Ҳасан мунодӣ фармуд, ки даст аз куштану гирифтан бикашед, ки 

бегоҳ шуд [с. 89]. Бандаро хуштар он будӣ, ки чун пир шудааст, аз лашкарӣ 

даст бикашидиву ба Ғазнин рафтӣ ва бар сари турбати султони мозӣ 

бинишастӣ, аммо чун фармони худованд бар ин ҷумла аст, 

фармонбардорам [с. 130]…ва пас Юсуф даст аз хидмати махлуқ бикашид 

ва меҳробу намозу Қуръону порсоӣ ихтиёр кард ва бар ин бимондааст    

[с. 308].  

 Агар имкони маъноифодакунии ибораи мазкур дар забони адабии 

ҳозираи тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он қиёс карда шавад, чунин ҳолат ба 

мушоҳида мерасад: дар забони адабӣ вусъати маънои он ба назар расида, 

адибон онро дар ифодаи маъноҳои: 1) аз коре худро боздоштан, аз 

ҳаракате бозистодан; 2) аз баҳри касе, чизе баромадан, умед, алоқаи худро 
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кандан [169, ҷ. 1, с. 310] ба кор бурдаанд, дар лаҳҷаҳои шимолӣ фақат ба 

маънои аввал, аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар ифодаи мафҳуми «давр 

(чарх) задан» маҳфуз мондааст: Йаг даста ғаша, ру-руйи ов дъст мекаша 

[157, с. 221].  

 Дар таърихномаи Байҳақӣ дар ду мувозӣ ба кор рафтани бархе аз 

чунин ибораҳо низ ба мушоҳида мерасанд. Намунаи чунин таъбирот 

метавонад аз даст рафтан бошад, ки муаллифи асар онро дар ифодаи 

маънои «аз чизе маҳрум гардидан» ба кор бурдааст: Олтунтош рафт аз 

даст; он аст, ки турки хирадманд аст ва пир шуда, бинахоҳад, ки хештанро 

бадном кунад, вагарна бисёр бало ангезад бар мо [с. 362]. Ин чӣ ҳавас аст, 

ки эшон мегӯянд, ба Марв гирифтем ва ҳам ба Марв аз даст бирафт             

[с. 675]…Хуросон…аз дасти вай биравад ва Хоразму Раю Ҷибол ҳамчунин, 

чунон ки инак боз хоҳем намуд [с. 701].   

 Дар асари номбурда ба ҷуз шакли ишораёфта инчунин гунаи аз даст 

шудан / бишудан низ дида мешавад. Сабаби дар чунин шакл истифода 

гардидани ибораи мазкур ба он вобаста аст, ки феъли шудан дар қатори 

дигар феълҳои тоҷикӣ замоне ҳамчун унсури мустақилмаъно истифода 

гардида, ҳаммаънои феъли рафтан буд [131, с. 104]. Маҳз ҳамин 

хусусияташ боиси дар таркиби ибораи рехта дар вазифаи феъли рафтан 

мавриди истифода қарор гирифтани он гардидааст: Бӯсаҳл ин миқдор бо 

мо мегуфт, ки Олтунтош ройгон аз даст бишуд ба Шабурқон[с. 

362]…муҷаллаб бар-он хатм кардаму гуфтам дар ин муҷаллади ошир 

нахуст ду боби Хоразму Рай биронам, ки Бӯсаҳли Ҳамдавӣ ва он қавми он 

ҷо ва бозгаштани он қавм ва вилоят аз дасти мо шудан [с. 701]. …ва Раю 

Ҷиболу Хоразм аз дасти вай бишавад [с. 701].   

 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ибораи аз байни ду шакли 

номбурдаи ибораи мазкур танҳо гунаи аз даст рафтан дар ифодаи ду 

маъно: 1) аз даст баромадан; 2) маҳрум гардидан аз чизе боқӣ мондааст 

[169, ҷ. 1, с. 320], дар лаҳҷаҳои ҷанубии тоҷикӣ ин ибора дар шакли ай даст 
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рафтан [18, с. 46] ва дар лаҳҷаҳои шимолӣ дар намуди ад-дас рафтан 

мавриди истифода қарор дорад.  

 Ибораи боло дар таърихномаи Байҳақӣ зидмаънои худ: ба даст 

омаданро низ дорад:…гуфтӣ: «Он зан агар мард будӣ, моро лашкари бисёр 

боястӣ доштан ба Нишобур» ва то он зан барнаяфтод, вай қасди Рай 

накард ва чун кард, осон ба даст омад…[ с. 317]  

Абулфазли Байҳақӣ маънои «сахт тарсидан, ниҳоят ба ваҳм афтодан»-

ро бо ибораи ба дасту пой бимурдан баён намудааст:…шабро ҷосусони мо 

омаданду гуфтанд, ки туркмонон ба дасту пой бимурда буданд ва дастҳо 

аз ҷон шуста ва буна бад-эшон сахт наздик, агар он ҷо расидӣ, муроде 

бузург баромадӣ ва чун нарасиданд, бунаҳоро ба таъҷил биронданд… [с. 

641].  

 Аз ҷумлаи фавқ аён аст, ки нависанда дар ҷумлаи мазкур боз як ибораи 

дигар-даст аз ҷон шустанро дар ифодаи маънои «ноумед гардидан» ба кор 

бурдааст. Дар доираи айни як ҷумла ба кор бурда шудани ду-се ибораи 

рехта дар чанд ҷумлаи пеш низ мушоҳида шуда буд. Ин ҳолат гувоҳи он 

аст, ки таърихномаи мазкур, воқеан, хазинаи муҳимми таъбироти аслии 

тоҷикӣ аст.  

Бар ивази шакли номбурдаи ибораи ба дасту пой бимурдан имрӯз дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ибораи рехтаи дъстъ по съст шидан [18, с. 47-48], дасту 

по суст шудан (дар лаҳҷаҳои шимолӣ) ба ҳамон маънои фавқ дучор 

мегардад: Дид-ъм-ъшъ, дъстъ по-м съст шидан.  

Илова бар ин, дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ мафҳуми «сахт тарсидан, ба 

ҳарос афтидан» инчунин бо ёрии ибораи ҷун ай дъстъ по бърумдан ифода 

карда мешавад: Ами ки дид-ъм-ъш ҷун ай дъстъ по-м бърумад [18, с. 130, 

131, 132, 133].  

Абулфазли Байҳақӣ, чунон ки аз таҳлили чанд ҷумла мушоҳида 

мегардад, дар истифодаи мавридшиносонаи ин гуна ибораҳо маҳорати 

беназир дорад. Беҳамто ба шумор рафтани муаллифи таърихномаи 
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зикргардидаро дар истифодаи ин гуна ибораҳо бо чунин далел исбот 

намудан мумкин аст, ки дар бархе луғатномаҳои тафсирии комили ба мо 

дастрас пас аз шарҳи маънои ин гуна таъбирҳо фақат аз «Таърихи 

Байҳақӣ» далел оварда шудааст. Масалан, ӯ ба тавассути таъбири аз 

гардан афкандан, ки маънои «масъулиятро аз уҳдаи худ хориҷ кардан»-ро 

дорад [152, ҷ. 11, с. 16797], матлабашро нишонрас ифода намудааст: Ман 

боре ин назр аз гардан бияфканам ва пас аз он, ки қалъати Ҳонсӣ гушода 

омад, ҳеҷ шуғле дигар пеш нагирам ва бозгардем…[с. 562].  

 Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ воҳиди фразеологии чизеро аз 

гардани касе бардоштан ба назар мерасад, ки маънояш «касеро аз чизе 

халос намудан, чизеро аз сари касе соқит кардан» аст [169, ҷ. 1, с. 208], дар 

лаҳҷаҳои тоҷикӣ  бошад, он дар ду шакл: аз гардан гърифтан «аз уҳдаи худ 

соқит кардан, худро аз бори масъулияте озод кардан» [дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ-18, с. 245; 157, с. 148] ва аз гардан соқит кардан (дар лаҳҷаҳои 

шимолӣ) мавриди истифода қарор дорад.  

 Абулфазли Байҳақӣ ба ҷуз таъбири боло дар ифодаи маънои фавқ як 

ибораи рехтаи дигар-аз гардани худ / хеш берун карданро, ки он низ маънои 

«вазифаи худро адо кардан, худро аз масъулияти коре ё амале озод 

гардонидан»-ро дорад [152, ҷ. 11, с. 16797], ба кор бурдааст. Тафовути 

ибораи дуюм аз аввал ҳамин аст, ки муаллифи асар аз гардани худ / хеш 

берун карданро назар ба ибораи аз гардани худ афкандан бештар истифода 

кардааст: Ва аз ман дар ин боб пайғоми сахт гуфт ҷазму бемуҳобо ба дард, 

то фардо рӯз, ки ин зиштӣ бияфтад ва бошад, ки пушаймон шавад, ман аз 

гардани худ берун карда бошам ва натавонад гуфт, ки касе набуд, ки 

зиштии ин ҳол бигуфтӣ [с. 312]…бо банда чун берун омаданд, пӯшида 

бигуфтанд, ки ин рафтан носавоб аст ва аз гардани хеш берун карданд             

[с. 484]. Ва надонам, ки хуш омад ва ё наёмад, боре аз гардани хеш берун 

кардам [с. 616]. Гуфтанд: «Равост, аммо аз гардани хеш берун кунем» [с. 699].   
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 Таҳлили дараҷаи корбурди аз гардани худ берун кардан бо ибораи аз 

гардани хеш берун кардан нишон медиҳад, ки дувумӣ аз нигоҳи истифода 

бартарият дорад [ниг. с. 320, 459, 480, 563].  

 Таҳлили ибораҳои бо ҷузъи гардан сохташудаи таърихномаи мазкур 

нишон медиҳанд, ки онҳо аз ҷиҳати услубиёт ягона нестанд: баъзеяшон 

хоси забони адабии китобӣ, дигаре мансуб ба нутқи шифоҳӣ мебошанд. 

Масалан, агар таъбири аз гардан афкандан хусусияти адабӣкитобӣ дошта 

бошад, пас ибораи ба гардан гирифтан ҳам дар гузашта, ҳам дар давраи 

имрӯза бештар дар гуфтугӯ ба кор меравад: Ва Худо, чунон ки доност бар 

он, ки ман онро ба гардан гирифтаам ва доност бар он ки ман вафо хоҳам 

кард бар ҳама он чӣ байъат ба он тааллуқ гирифтааст [с. 357].  

 Истифодаи ин ибора имрӯз дар забони адабӣ аз гунаи лаҳҷаияш на 

танҳо аз рӯйи доираи маънояш фарқ мекунад, балки аз ҷиҳати шакли 

истифодааш низ тафовут дорад. Дар забони меъёрӣ ибораи мазкур дар 

ифодаи маъноҳои: 1) чизеро ба уҳда, ба зиммаи худ гирифтан, ба чизе розӣ 

шудан, чизеро қабул кардан; 2) иқрор шудан ба кор меравад [169, ҷ. 1, с. 

209], дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар ду шакл: ба / ва гардан гърифтан ба 

маъноҳои «ба уҳда (зимма) гирифтан, қабул кардан; мутасаддӣ шудан» 

[157, с. 148], дар лаҳҷаҳои шимолӣ гоҳ ба гунаи да гардан гирифтан [155,  с. 

54] ва гоҳ ба гардан гирифтан ба маънои мушаххаси «ба зимма (уҳда) 

гирифтан» дар гардиш қарор дорад: Аҳ ба гардан нагирифт шукъни'-ра. 

Авал ба гардан нагирифт зангири-ра. Йа биргад-а ва гардан-ъш гъръфтай. 

Ба хотири таға-м ҳама-ш-а ба гардан гъръфт-ъм. Да гардан-ат гирифти' 

ми', мадраса-йа бино кун.  

 Ба ҷуз ибораи мазкур маънои «ба зимма гирифтан»-ро тоҷикони самти 

ҷануб [18, с. 184] ва шимоли Тоҷикистон инчунин бо ёрии ба калла 

гирифтан / ба кала гъръфтан низ ифода менамоянд.    

   Ниёгони тоҷикон [152, ҷ. 11, с. 16797], аз ҷумла муаллифи «Таърихи  



132  

  

 

  

Байҳақӣ» маънои «касеро масъул кардан, донистан»-ро бо ёрии ибораи ба 

гардани касе кардан баён кардаанд:…пас аз вай ин подшоҳ ӯро бишнохта 

ба кифояту кордонӣ ва шуғли араб ва кифояти неку бади эшон ба гардани 

ӯ карда [с. 616].  

 Муқоиса намудани шакли ин ибора дар ду давра: замони Байҳақӣ ва 

давраи имрӯзаи шакли адабӣ ва лаҳҷаии забони тоҷикӣ нишон медиҳад, 

ки ҳам дар шакли меъёрии забон, ҳам лаҳҷаии он ибораи мавриди таҳлил 

дар мувозиҳои мухталиф ба кор меравад. Чунончи, дар шакли адабии он 

таъбири номбурда ба гунаҳои ба гардани касе чизеро бор кардан, чизеро ба 

гардани касе задан, чизеро ба гардани касе мондан истифода гардида, аз 

байни онҳо ду ибораи аввал ба як маъно ва ифодаи сеюм ба ду маъно 1) аз 

касе қарздор будан; 2) чизеро ба зимма, ба уҳдаи касе гузоштан [169, ҷ.1, 

с. 209, 211, 212] истифода мешавад.  

  Айни ин ибора дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар ду мувозӣ: да гардани касе 

бастан ва ба гардани касе дохтан ба ҳамон маънои «ба зимма (уҳда)и касе 

гузоштан» дар гардиш қарор дорад [18, с. 52; 157, с. 148]: Римонти мактав-

а бо (боз) дар гардан-му бастийан; ҳами паҷари'-ра да гардан-му бастан, 

шапида гаштаесам.   

 Дар лаҳҷаҳои шимолӣ бошад, таъбири мавриди таҳлил танҳо дар 

шакли ба гардани касе мондан ба кор меравад.  

Дар асари номбурда бо ҷузъи рӯй низ чанд воҳиди фразеологӣ ба назар 

мерасад, ки баъзеяшон то ҳол ҳамчун унсурҳои фаъоли забон дар услубҳои 

гуногуни забон мавриди истифода қарор доранд. Маълум мешавад, ки як 

ҳиссаи чунин воҳидҳои луғавӣ собиқаи қариб ҳазорсолаи истифода 

доранд. Рӯй набудан яке аз ҳамин гуна унсурҳои фаъоли забон ҳисоб 

мешавад, ки дар таърихномаи Байҳақӣ фаровон ба кор рафтааст:…амир 

Маҳмуд нек бикӯшид ва чун рӯйи истодан набуд, рахна карданд он боғро 

ва сӯйи Ҳирот рафт [с. 261]…амир Масъудро сахт ғам омад, валекин рӯйи 
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гуфтор набуд [с. 302]. Вазир донист, ки чунон аст, ки мегӯянд, валекин рӯйи 

гуфтор набуд [с. 497]. Ва ҳоҷибон Багтуғдиву  

Субошиву Бӯназрро рӯйи он набуд, ки дар чунин корҳо сухан гуфтандӣ, 

хосса, ки вазир бар ин ҷумла сухан гуфт [с. 480]…аммо чун худованд заҷир 

шуд ва ҳар касе сухане ноандешида мегуфт, ҷуз хомӯшӣ рӯй набуд, то пас 

аз ин чӣ тоза гардад? [с. 522]. Ва турфа он буд, ки бо вазир итоб кард, ки 

Хоразм дар сари писарат шуд ва вазирро ҷуз хомӯшӣ рӯй набуд…[с. 718]. 

Ва ба Хоразм рӯйи рафтан несташон…[с. 482]. Бӯнаср ҷавоб дод, ки: «Ҷуз 

хомӯшӣ рӯй нест, ки насиҳат, ки ба туҳмат бозгардад, нокарданист» [с. 

597]. Зиндагонии худованд дароз бод, беш истоданро рӯй нест, бибояд 

ронд [с. 659].  

 Имрӯз дар лаҳҷаи Самарқанд ифодаи рӯй нашудан мавҷуд аст, ки 

дорои маънои «шарм кардан, ҷуръат нанамудан, майл накардан» аст [173, 

с. 138].  

 Дар бархе лаҳҷаҳои муосири ҷанубӣ маънои «дар хиҷолат мондан, 

хиҷил шудан» бо ибораи ру-ш-а ниго када натунистан ва мафҳуми «ҷуръат 

накардан» ба тавассути таъбири ру нашидан баён карда мешавад [18, с. 130, 

233].  

 Маънои «робитаи худро аз касе кандан»-ро муаллифи таърихномаи 

мазкур ба воситаи ибораи рӯй гардонидан ифода намудааст: Бузурго, 

мардо, ки аз ин рӯй бартавонад гардонид ! [с.547]  

 Ибораи номбурда ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ ба се маъно 1) 

дилмонда шудан; 2) алоқаи худро кандан; рад кардан; 3. худдорӣ кардан 

[169, ҷ. 1, с. 927] ба кор меравад. Ғайр аз таъбири мазкур дар забони адабии 

муосири тоҷикӣ муродифи дигари он-рӯй аз касе тофтан низ истифода 

мешавад [169, ҷ. 1, с. 943].  

 Аз таҳлилу қиёси истифодаи ибораи мавриди таҳлил аён мегардад, ки 

он дар лаҳҷаҳои шимолӣ дар ҳамон шаклу маънои зикргардида, вале дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба гунаи ру /руй гардундан бо дигаргунии маъно, яъне 
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«рӯйгардон намудан, кофтани ғаллаи дар хирман кӯфташуда» ба кор 

меравад: Хър-а ру бъгардун, тезта бод кънем [157, с. 581].  

 Муаллифи «Таърихи Байҳақӣ» маънои «дучори мушкилот шудан»ро 

ба воситаи ибораи феълии сар ба девор омадан баён кардааст: Чун Писари 

Кокуро сар ба девор омад ва бидонист, ки ба ҷанг мебарнаёяд, узрҳо хост… 

[с. 543].  

 Аз қайду ишораҳои баъзе муҳаққиқон ва фарҳангнависон мусаллам 

мегардад, ки ибораи мазкурро ниёгон ба ҷуз гунаи зикршуда инчунин дар 

шаклҳои сар ба девор хӯрдан, сар ба девор расидан низ истифода кардаанд, 

ки ҳар ду ҳам маънои маҷозии «ба ранҷ афтодан, садама дидан, дучори 

мушкил шудан»-ро доранд [152, ҷ. 8, с. 11930; 171, с. 260].   

Аз байни ду мувозии зикршуда ҳоло дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ гунаи сар ба санг хурдан дучор меояд [18, с. 58], шакли сар ба девор 

расидан бошад, дар лаҳҷаҳои шимолӣ маҳфуз мондааст.  

 Маънои баъзе ибораҳои рехтаи дар таърихномаи Байҳақӣ зикршуда 

бо семантикаи дар лаҳҷаҳои имрӯза доштаашон мувофиқат намекунад. 

Масалан, дар ҷумлаи зерин ибораи сару кор доштан, ба андешаи мо, 

маънои «зӯрӣ кардан, фишор овардан»-ро дорад: Ва Хоҷа вайро гуфт: «Он 

мардаки шерозии буногӯшоганда чунон хоҳад, ки солорон бар фармони ӯ 

бошанд ва бо оҷизе чун Абдуллоҳи Қаротагин сару кор дошт…» [с. 322].   

Дар лаҳҷаҳои шимолӣ сару кор доштан маънои «бо касе машғул будан, 

бо нафаре ё гурӯҳе робита доштан»-ро дорад, дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ 

ин ибора ба ҳамин маъно дар шакли саръ кор доштан истифода мегардад 

[18, с. 227].  

Ҷузъи феълии баъзеи чунин ибораҳои таърихномаи мазкур дар 

шаклҳои соддаву сохта ва бештар ба гунаи шакли инкорӣ ба кор 

рафтаанд. Маънояшон низ аз ҳозира мисли чанд ибораи қаблан 

таҳлилгардида тафовут доранд. Аз рӯйи ишораи баъзе луғатнависон, 

ниёгон ибораи тан доданро ба маънои «қоил шудан, сар хам кардан, мутеъ 
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гардидан» ба кор бурдаанд [152, ҷ. 6, с. 9002], вале Абулфазли Байҳақӣ 

онро дар ифодаи мафҳуми «қабул кардан, пазируфтан» истифода 

кардааст. Масалан, муаллифи асар ибораи тан доданро, ки ҷузъи феълии 

он ҳам дар шакли соддаи тасдиқӣ, ҳам инкорӣ, ҳам ба гунаи сохтаи 

тасдиқӣ, ҳам инкории тан додан, тан надодан, тан дардодан, тан 

дарнадодан дучор меояд, танҳо ба маънои фавқ ба кор бурдааст: Як рӯз ба 

хидмат омад, чун бозхост гашт, амир вайро бинишонду холӣ кард ва гуфт: 

«Хоҷа чиро тан дар ин кор намедиҳад?»    [с. 198]. Ва мондани вай аз баҳри 

ороиши рӯзгори мо будааст, ки дар ин кор тан дардиҳад…[с. 199]. Ман 

назр дорам, ки ҳеч шуғли султон накунам, аммо чун худованд мефармояду 

мегӯяд, ки савгандонро каффорат кунам, ман низ тан дардодам [с. 200]. …ӯ 

тан дарнадод ва нафиристод [с. 710]. Ӯ карим буд ва ба ҳукми писари Зиёди 

Убайдуллоҳ тан дарнадод [с. 243]. Ва чун тан дардод ба рафтан, маро 

халифати хеш кард ва тоза тавқее аз амир биситад…[с. 685]. Хоразмшоҳ 

тан дар ин ҳадис надод ва сар дарнаёвард [с. 707] …вай расуле номзад 

кунад ва бифиристад, то он чӣ равад, ба машҳади ӯ бошад, ӯ тан 

дарнадод…  [с. 710].  

 Воҳиди фразеологии мазкур аз дигар ибораву ифодаҳои рехта бо 

ҳамин хусусияташ фарқ мекунад, ки он дар давраи ҳозираи инкишофи 

забони тоҷикӣ ҳам дар забони адабӣ ва ҳам дар аксари лаҳҷаҳои он 

ҳамчун таъбири сермаъно ба кор меравад. Чунончи, дар шакли меъёрии 

забон тан додан дар ифодаи маъноҳои: 1) розӣ шудан, қабул кардан; 2) 

таслим шудан, мутеъ гардидан; сар хам кардан; 3) қоил шудан [169, ҷ. 2, с. 

159] ба кор меравад, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ он дар қатори ибораи дигари 

тан гъръфтан ба маъноҳои: 1) ба зимма гирифтан, розӣ шудан; эътироф 

кардан; иқрор шудан (мън тан додъм ҳами ҳила-т-да; мегум, бийо-да нун 

издавай ди', тан на’меда); 2) қоил шудан; сар фуровардан [се руз пас съвор 

шидъм, тан дод-157, с. 658], дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба маъноҳои: 1) қоил 

шудан ба чизе ё амале, ба касе хуш омадани сифати чизе (ман келинбуч-
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ам-а худ-аш «хушрӯ» гӯ-м, қилиқ-о-ш-ам хушрӯ будас, ман тан додам); 2) 

розӣ шудан, мутеъ шудан, сар хам кардан [Санаввар аввал хушрӯгӣ-ш-ба 

фахрида расо патар-путур кад-у не, ахир, шӯ-ш зӯр буромат, вай тан дот-

153, с. 276] дар гардиш қарор дорад.  

Ба ҷуз ин, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ибораи гарда(н) надодан ба кор 

меравад, ки маънояшро бархе гӯишшиносон «итоат накардан» шарҳ 

додаанд [18, с. 84].  

 Инчунин дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубии Тоҷикистон маъноҳои «ба 

зиндагии носолим муросо намудан», «моил шудан, мулзам шудан» ба 

тавассути ибораи ба тағдир тан додан ифода карда мешавад [18, с. 141,  

168].  

 Баъзе ибораҳои рехтаи асари мавриди таҳлил имрӯз дар забони адабӣ 

боқӣ намонда, дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ гоҳ ба як ва гоҳи дигар ба чанд маъно 

дучор меоянд, вале ҳеҷ кадоми чунин маъноҳо бо маънои дар таърихнома 

зикршуда мувофиқат надорад. Масалан, пушт додан яке аз ифодаҳоест, ки 

Байҳақӣ онро барои ифодаи маънои «шикаст ёфтан, мунҳазим гардидан» 

[152, ҷ. 4, с. 4913], «фирор намудан» мавриди истифода қарор 

додааст:…пас пушт доду ба ҳазимат баргашт           [с. 466]…аммо ҳиндувон 

пушт ба ҳазимат бидоданд, дигаронро дил бишикаст [с. 469]. Пас пушт 

бидод, то эшон ба ҳирс аз паси пушт оянд ва аз камин бигзаранд [с. 686].  

 Аз мисолҳо аён аст, ки пушт додан гунаи тахфифёфтаи пушт ба 

ҳазимат додан аст, яъне Байҳақӣ дар як маврид шакли комили ибора, дар 

ҳолати дигар гунаи ихтисоршудаи онро ба кор бурдааст.  

 Имрӯз дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ баръакси лаҳҷаҳои шимолӣ ибораи 

пъшт додан дар баробари мувозии дигараш-пъшт кадан хусусияти 

сермаъноӣ зоҳир намудааст, яъне он ба маъноҳои: 1) баромада рафтан; 2) 

дар танӯр начаспида афтидани нон ба кор меравад: Ҳамиҷа бъд, озир 

пъшт дод. Йаг нун-ът дар чагдун пъшт дод [18, с. 205].  
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     3.2.2. Воҳидҳои фразеологӣ бо вожаҳои мухталиф  

 Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ таъбироте низ кам нестанд, ки 

онҳо аз ҳисоби унсурҳои аз нигоҳи маъно мухталиф бунёд ёфтаанд. Ин 

гуна калимаҳои таркиби воҳидҳои фразеологӣ дар ифодаи мафҳумҳои 

гуногун ба кор рафта, тавассути корбурди онҳо муаллифи асар матлаби 

худро нишонрас ифода менамояд.  

 Дар «Таърихи Байҳақӣ» ибораҳои рехтаи феълие мавриди истифода 

қарор гирифтаанд, ки ҷузъҳои онҳоро вожаҳои мухталиф ташкил додаанд. 

Яке аз чунин таъбирҳо хишт аз ҷойи хеш бирафтан аст, ки маънои 

«гузаштани фурсати иҷрои амал» аст:…амир бадгумонтар гашту 

дарандешид ва донист, ки хишт аз ҷойи хеш бирафт [с. 289].  

 Имрӯз дар забони адабӣ ин ибора ба гунаҳои хишт аз қолиб бархестан 

(кӯчидан) дучор гардида, маънояш «гузаштани вақти иҷрои коре, ба иҷрои 

коре бевақт шудан, фурсати коре аз даст рафтан» аст [169, ҷ. 2, с. 271].  

 Дар лаҳҷаҳои шимолӣ, аз ҷумла Хуҷанд ибораи фавқ ба гунаи хишт а 

қолип кӯчидан истифода шуда, ба тавассути он мафҳуми «тамоман вайрон 

шудани муносибат, ба ҷудоӣ расидани кор» баён карда мешавад: хиш(т) 

а қолип кӯч-ит акун, вай-ҳо ҳазор кунӣ йам пештара-ш бойин рафтуомад 

намекунат [153, с. 308].  

  Дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ бо ёрии ибораи хъшт ай қолаб хестан 

маънои «аз касе ранҷидан, ҷудо шудан» ифода карда мешавад [18, с. 131,  

137].  

 Абулфазли Байҳақӣ маънои «талқин намудани корҳои бад»-ро 

тавассути ибораи аз роҳ бибурдан ифода кардааст: Ай сипоҳсолор, кадом 

дев туро аз роҳ бибурд, то хештанро душманком кардӣ ? [с. 288]  

 Имрӯз дар забони адабии тоҷикӣ ҷузъи феъли ин ибора-бурдан ба 

баровардан ва задан иваз карда шуда, он ба гунаҳои касеро аз роҳ 

баровардан, касеро аз роҳ задан ба кор меравад ва мувозии аввал дорои 

маъноҳои: 1) касеро фиреб додан, гумроҳ кардан; 2) ба касе корҳои бад 
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талқин намудан [169, ҷ. 1, с. 899] ва шакли дуюм танҳо дорои маънои 

«касеро гумроҳ кардан» аст [169, ҷ. 1, с. 904].  

Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ [18, с. 285] ва шимолӣ ибораи мавриди таҳлил 

дар шаклҳои ай раҳ задан ё ар-ра буровардан / задан истифода гардида, 

маънои «касеро ба роҳи бад бурдан»-ро дорад.   

 Суханро буридан аз ҷумлаи ибораҳои дигаре аст, ки дар таърихномаи 

мазкур истифода шуда, маънои «сухани касеро қатъ кардан»-ро дорад: 

Ман бифисурдам ва суханро бибридам…[с. 228].  

 Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ баробари ин ибора боз як гунаи 

нави он- гапи касеро аз миён буридан пайдо гардидааст [169, ҷ. 1, с. 121, 163].  

 Дар баъзе лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ низ гоҳ мувозии ба асл наздики 

ин ибора ва гоҳ гунаҳои нави он дар гардиш ҳастанд. Масалан, агар дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ шакли гапи касеро бурдан маъмул бошад, пас дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ мувозиҳои сухани касеро шикастан, пеши гап-а бастан ба 

кор меравад [18, с. 45, 116].  

 Дар ду шакл ё беш аз он ба кор рафтани чунин таъбирҳо танҳо хоси 

забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ  набуда, дар ҳамон замони Абулфазли 

Байҳақӣ низ маъмул будааст. Чунончи, муаллифи асар бо роҳи иваз 

намудани ҷузъи феълии айни як ибора онро гоҳ дар шакли гарму сард 

кашидан ва гоҳ ба гунаи гарму сард чашидан истифода кардааст: Ва Хоҷа 

Исмоил ранҷҳои бисёр кашиду фаровон гарму сард кашид ва ҳаққи ин 

хонадон нигоҳ дошт…[с. 307]. Айёз бас ба ноз омадааст,…ҳарчанд атсаи 

падари мост, аз сарой дур набудааст ва гарму сард начашидааст [с. 318]. Ва 

дигар рӯз Хоҷа Масъудро бо хештан овард, барное меҳтарзодаву 

бахираду некӯрӯй ва зебо, аммо рӯзгорнодида ва гарму сард ночашида        

[с. 691].  

 Дар чунин шаклҳо ба кор рафтани ибораи мазкурро дар саҳифаҳои 

дигари асари номбурда низ метавон дучор омад [ниг. с. 138, 307, 155, 276, 

318, 577].  
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 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ истифодаи яке аз шаклҳо- гарму 

сард чашидан боқӣ мондааст, вале бар ивази гунаи дигар мувозии нави он-

гарму сарди дунё (зиндагӣ)-ро дидан пайдо гардида, дорои маъноҳои: 1) 

некию бадӣ, азобу роҳати дунё (зиндагӣ)-ро аз сар гузаронидан; меҳнату 

роҳатро дидан; 2) ботаҷриба, пурдон гардидан аст  

[169, ҷ. 1, с. 218].  

 Дар лаҳҷаҳои ҷанубиву [18, с. 38] шимолӣ барои ифодаи мафҳуми 

зикргардида ибораи рехтаи пастию баландии дунёро дидан истифода 

мегардад.   

 Ибораи рехтаи аз кор мондан, ки дар осори ниёгон гунаи аз кор 

шуданро низ дорад [152, ҷ. 11, с. 15820], ба маънои «қобили истифода 

набудан, аз истеъмол баромадан» ба кор рафтааст:…Тоҳир он ҷост ва 

мардест сахт кофиву бакоромада ва аҳволу одоти худованд нек дониста ва 

банда пир шудаасту аз кор бимонда…[с. 110].  

 Ин ибора ҳоло ҳам дар шакли адабии забон, ҳам гунаи лаҳҷаии он 

хусусияти сермаъноӣ зоҳир намуда, маъноҳои: 1) аз кор бозистодан, бекор 

нишастан, кор накардан; 2) қобилияти кор карданро гум кардан; оҷиз, 

нотавон, фартут шуда мондан; 3) аз ҳаракат бозистодан [169, ҷ. 1,    с. 551], 

1) танаффуси маҷбурӣ дар кор; 2) корношоям шудан [18, с. 284]-ро дорад. 

Тафовути онҳо танҳо дар шакли истифодаашон аст, яъне агар дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ ибораи мавриди таҳлил фақат дар як шакли мушаххаси 

ак-кор мондан гардиш дошта бошад, пас дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ он ба 

гунаҳои ай кор мондан / бундан дучор меояд.  

  Бардошт кардан дар осори ниёгон яке аз ибораҳои сермаъно буда,            

А. Деҳхудо дар қатори дигар маъноҳо барои ифодаи мафҳуми «боло 

бурдани мақом, баланд бардоштани вазифа» истифода шуданашро ишора 

намудааст ва барои исботи фикраш танҳо аз «Таърихи Байҳақӣ» ду 

ҷумлаи зеринро зикр намудааст [152, ҷ. 3, с. 3937]: Ва бардошт кунам он 

касонро,…ки лаёқат доранд бардоштани маро [с. 98]…чӯбҳо чандон 
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занам, ки кам аз сад бошад ва агар ба ноҳақ гирифта бошам, ботил кунам 

он уқубатро ва бардошт кунам он касонро, ки дар боби эшон сиёсат 

фармуда бошам [с. 152].  

Хусусияти сермаъноӣ доштани худро ин ибора имрӯз низ дар забони 

адабии тоҷикӣ нигоҳ доштааст [169, ҷ. 1, с. 72], аммо баробари шакли 

зикрёфта инчунин бо истифода аз вожаи арабии таҳаммул таркиби 

таҳаммул карданро истифода менамоянд, вале маълум мешавад, ки 

гузаштагони мо дар ифодаи ин маъно ибораи бардошт карданро ба кор 

бурдаанд, ки танҳо аз калимаҳои аслии тоҷикии сохта шудааст.   

 Ибораи мавриди таҳлилро соҳибони лаҳҷаҳои шимолӣ, аз ҷумла 

Самарқанду Хуҷанд дар шакли бардош каран [153, с. 41; 173, с. 82] ба кор 

бурда, ба тавассути он маънои «тоқат (сабр) кардан; интизор (мунтазир) 

шудан»-ро ифода менамоянд: Бардош кун, навбат мебийод ту-ба-м; ҳоли 

ту бардош кара исто, а аптик дору оварда метийам.   

  Дар лаҳҷаҳои ҷануби Тоҷикистон ин ибора ба гунаи вардошт кадан 

ба ҳамон маънои зикргардида ба кор меравад [18, с. 40].  

 Аз таҳлили ин гуна ибораҳо чунин андеша ба сар мезанад, ки лаҳҷаҳои 

муосири тоҷикӣ аз ҷиҳати нигоҳдории хусусияти аслии таъбирҳои дар 

таърихномаи мазкур мавҷуда дар як поя қарор надошта, дар баъзеяшон 

ҳамон гунаи қадим боқӣ мондааст, дар дигаре бар ивази бархе калимаҳои 

таркиби онҳо вожаҳои нав пайдо шудаанд. Чунин ҳолати корбурди ин 

гуна унсурҳои луғавиро дар мисоли ибораи рехтаи ба мурод расидан / 

нарасидан ба таври равшан мушоҳида кардан мумкин аст. Бояд гуфт, ки 

ибораи мазкур яке аз фразеологизмҳои серистеъмоли таърихномаи 

Абулфазли Байҳақӣ ҳисоб меёбад:…душманони эшонро мумкин 

нагардад, ки фурсате ҷӯянду қасде кунанду ба муроде расанд     [с. 123]…вай 

ба муроди хеш расад ва эмин гардад [с. 182]…ӯ пой пеш ниҳоду бисёр 

ҷароҳатҳо ёфт аз сангу аз ҳар чизе, хатарҳо карду ба муродҳо расид ва охир 

наваду се сол умр ёфту ин ҷо гузашта шуд бар бистар [с. 489]…ва пас аз он 
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ба муроде расид тамом [с. 669]…ба ҳеч ҳол ба мурод натавонанд расид…[с. 

269]…кор мекунему шамшер мезанем, то мухолифон ба мурод 

нарасанд…[с. 507]. Мегуфтанд: «Худованд дил машғул надорад, ки 

таъбияҳо бар ҳоли хеш аст ва мухолифон мақҳуранд ва ба мурод 

намерасанд» [с. 608]. Ва эмин чун тавонад буд бар Манучеҳр, ки чун ин аҳд 

ба наздики вай расад, ба тавқеи худованд ороста гашта, тақаррубе кунад 

ва ба наздики султон Маҳмуд фиристад ва аз он балое хезад, то вай ба 

муроди хеш расад ва эмин гардад [с. 182].   

 Имрӯз дар забони адабӣ ибораи фавқ дар шакли ба муроди (мақсади) 

худ расидан дар ифодаи маънои «ба мақсад, хоҳиш, орзуи худ муваффақ 

шудан» мавҷуд аст [169, ҷ. 1, с. 659], вале дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ  он ҳам ба 

гунаи да мурод расидан [Бухоро-155, с. 156-157], ҳам дар мувозии махсат-

да расидан [лаҳҷаҳои ҷанубӣ-157, с.571] ва ҳам дар мувозии махсат-ба 

ристан [153, с. 87-88] ба назар мерасад: Зани вазир кати дугона даройи', да 

мурод-ат мераси' [155, с. 156-157]. Бачай почо Гълпари'-ра гърифта 

махсат-да расид. Ҳаво хунук шуда мол ки бисйор мут, раис-а кор-ба 

андохта махсат-аш-ба ристанӣ шут.  

 Ба маънои фавқ дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ, мисли Бухоро боз ибораи мурод 

ҳосил шудан низ ба кор меравад [155, с. 156-157].  

 Баъзе ибораҳои рехта дар таърихномаи Байҳақӣ ба як маънои 

мушаххас ба кор рафтаанд, дар забони адабии муосири тоҷикӣ ва 

лаҳҷаҳои шимолӣ маънояшон андаке вусъат ёфтааст, вале дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ доираи маънояшон боз ҳам бештар аст. Чунончи, дар осори 

ниёгон таъбири ба касе рост омадан маънои «созгор омадан, мутобиқат 

доштан, яксонӣ доштан»-ро дошт [152, ҷ. 7, с. 10302] ва Абулфазли 

Байҳақӣ ин ибораро ба ҳамин маъно истифода намудааст:…ин ному ҷоҳ 

ба муддате сахт дароз ба ҷой омадааст, талаттуфе дигар бояд кард, то 

пурсида ояд, ки маро дар кадом дараҷат бидорад ва ин ба ту рост ояд ва 

ту тавонӣ пурсид, ки шуғли ту чист…[с. 77].  
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 Ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ [169, ҷ. 1, с. 896] ва лаҳҷаҳои шимолӣ 

рост омадан маъноҳои: 1) ба касе рӯ ба рӯ шудан, дучор гардидан; 2) 

писанд, маъқул будан, дуруст, мувофиқ будан; 3) баробар буданро дорад, 

аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ибораи мазкур ба гунаҳои рост / рос омадан ба 

кор рафта, маъноҳои: 1) баробар шудан (ма у мусъфед қати да савоти 

араби' рос на’мейом); 2) мувофиқ омадан (дар сари мън вез ай тоқийи 

Қурбонали' ҳиш тоқи' рос на’мийа); 3) лозим шудан, эҳтиёҷ пайдо шудан ( 

агар мо-ра нъмадмуни' рост бийойа, мерем, йа қърғъз-а мейорем); 4) дучор 

омадан, рӯ ба рӯ шудан (у Сафар рост-ъш умадаги-нда ҳақорат-ът мена)-

ро дорост [157, с. 579].  

 Чизеро рост кардан низ аз ҷумлаи ҳамин гуна ибораҳо ба шумор 

омада, дар таърихномаи Байҳақӣ фақат ба маънои «чизеро омода 

намудан, муҳайё кардан» истифода шудааст, вале дар лаҳҷаҳои ҳозираи 

тоҷикӣ доираи маънояш вусъат ёфтааст: Дигар рӯз амир ба Порёб расид. 

Бифармуд, то хилъати ӯ, ки рост карда буданд, хилъате сахт фохир ва бар 

он чӣ бар рӯзгори султон Маҳмуд ӯро расм буд, зиёдатҳо фармуда ва пеш 

омаду хидмат кард…[с.130].  

 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ибораи росту ороста кардан ба 

маънои «зебу зинат додан» гардиш дорад [169, ҷ. 1, с. 897], дар лаҳҷаҳои 

алоҳидаи тоҷикӣ, мисли Бухоро рост каран маъноҳои: 1) тайёр кардан, 

омода намудан, сохтан (тобистон да са(ҳ)ро иморта рост кардан); 2) зебу 

зинат додан, либоси наву тоза пӯшидан [имрӯз рост кара тӯйхона рафт155, 

с. 195]-ро дорад, аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ибораи мазкур дар шаклҳои 

чизеро рост / рос кардан ба панҷ маъно мавриди истифода қарор дорад:  1) 

рост кардан, дароз кардан; ёзондан: ҳами зону-м дарман-ай, рос каа-ш 

на’метон-ъм; 2) тармим кардан, дуруст намудан: рушка шикаст, рост-ъш 

мекънем-да; 3) сохтан, бунёд (бино) кардан: бийор-ъм хунаҳой нав рос 

кардаги' бай хъд-ъш; 4) насб кардан: дъ руз-да симчуво-ра рост кадъм; 5) 
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паҳн кардан, густурдан; омода намудан: ина ҳами курпачаҳо-ра бъбар, ҷо 

рос кън [157, с. 579].  

 Аз маводи дар баъзе фарҳангномаҳо зикргардида чунин андеша ба сар 

меояд, ки иддае аз чунин ибораҳои рехта танҳо хоси забони «Таърихи 

Байҳақӣ» аст. Исботи чунин гуфтаҳо ҳамин буда метавонад, ки дар ин 

гуна луғатномаҳо пас аз шарҳи ин ё он ибора мисоли шоҳид фақат аз ин 

асари Абулфазли Байҳақӣ оварда шудааст. Масалан, дар як маврид аз 

тарафи Байҳақӣ ибораи рехтаи рӯзро сӯхтан ба кор бурда шудааст, ки 

маънояш «вақтро гузаронидан, вақтро талаф намудан» аст [152, ҷ. 8,              

с. 12190]. А. Деҳхудо пас аз шарҳи ин ибора ба сифати шоҳид танҳо ҷумлаи 

зерини Байҳақиро зикр намудааст: Нӯштагин берун омад ва дар додани 

асбу сим ва ба гузин кардани асб рӯзгоре кашид ва рӯзро мебисӯхт, то 

намози шомро рост карда буданд ва ба хайлтош доданд ва вай бирафт 

тозон [с. 169].  

 Ҳоло агарчи ин ибора дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба шакли зикргардида ба 

назар намерасад, вале мувозиҳои дигари он дар забони мардум дучор 

мегардад. Чунончи, дар лаҳҷаҳои шимолӣ, мисли Хуҷанд ва навоҳии 

атрофи он ибораи рӯз-а сийоҳ кадан ба ду маъно дар истифода қарор 

дорад: 1) азоб додан, сахт ранҷондан: агар ҳаққ-и ҳалол мерос-и дадо-м-а 

тахсим накунат, рӯз-аш-а сийоҳ-у хона-ш-а хароб мекунам; 2) илоҷе карда 

рӯзро гузаронидан: Бозорбой, кор-ба рафтосӣ-мӣ? Ҳа, рафтосийам-у ба 

гаддани баста-дийа. Рафта йаг илоҷӣ када рӯз-а сийо када омдосийам   [153, 

с. 239].  

 Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ бошад, маънои «рӯзро беҳуда гузаронидан, 

вақтро зоеъ намудан, бекор гаштан» бо ёрии ибораи руз кур кардан ифода 

карда мешавад: ҳамитаре раҳ рос мекънум мега-въ руз кур мекъна  

[18, с. 126; 157, с. 584].  

 Ба ин тариқ, чанде аз ибораҳои дигари дар таърихномаи Байҳақӣ 

дучорояндаро мо дар комилтарин фарҳангҳои бароямон дастрас, мисли 
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луғатномаи А. Деҳхудо дучор нагардидем. Масалан, нависанда дар ду 

маврид воҳиди фразеологии нон доданро мавриди истифода қарор 

додааст: Ва навохти амир Масъуд…худ аз ҳадду андоза бигзашт аз нон 

додану забари ҳамагон нишондану ба маҷлиси шароб хондан…[с. 189]. Ва 

Амираки Байҳақиро бо худ бурду нон дод ва кадхудо ва хоссагонашро 

ҳозир намуданд [с. 387].  

 Аз мазмуни ҷумлаи фавқ аён аст, ки ибораи нон доданро Абулфазли 

Байҳақӣ барои ифодаи мафҳуми «инъому мол бахшидан» мавриди 

истифода қарор додааст.  

 Ҳоло дар лаҳҷаҳои шимолӣ маънои «зиёфат додан, меҳмондорӣ 

кардан; маърака кардан» бо ёрии ибораи нон додан ё нону ош додан (ба 

халқ, мардум) ифода карда мешавад. Тоҷикони ҷануби Тоҷикистон барои 

баёни ин маъно таъбири нон / нун карданро ба кор мебаранд: Нунъ ов-му 

кард [157, с. 491].   

 Маънои «сухан рондан / нарондан, гап задан / назадан, сир бой додан 

/ надодан»-ро муаллифи таърихномаи зикргардида дар чанд маврид 

тавассути таъбири дам задан / назадан ифода намудааст: Ҳеҷ кас дам назад 

ва ҳамагон битарсиданду хушк фурӯ монданд [с. 208]. Хоҷа гуфт: «Савоб 

он бошад, ки раъйи олӣ бинад». Ва Бӯнаср дам назад       [с. 480]. Инҳоро, 

ки Хоҷа мегӯяд, ки вилоятҷӯёнанд, натавон гузошт, то дам зананд, савоб 

он аст, ки ба тани хеш ҳаракат кунем…[с. 507].  

 Таъбири мазкур то ҳол дар байни мардуми тоҷик ба ҳамон маънои 

ишорагардида ҳамчун унсури луғавии фаъол дар гардиш қарор дорад [157, 

с. 210; 173, с. 132]: Афанди' мефама, ки сумо дасти ҳами-дан-ъ дам 

на’мезана.   

 Лат хӯрдан, ки маънои «зарба дидан, зарбаро қабул намудан»-ро 

дорад [152, ҷ. 6, с. 8847], дар таърихномаи зикргардида дар чанд маврид ба 

кор рафтааст: Ва Ҳасирӣ худ ҷабборе буд, ба рӯзгори амир Маҳмуд аз 

баҳри ин подшоҳро андар маҷлиси шароб арбада карда буд ва ду бор лат 
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хӯрда [с. 209]. Ҳамеша чашм ниҳода будӣ, то подшоҳе…бар чокаре хашм 

гирифтӣ ва он чокарро лат задӣ ва фурӯ гирифтӣ [с. 176].  

  Ифодаи мазкур, ки имрӯз ҳам яке аз серистеъмолтарин унсури 

луғавии дар забони мардум гардишкунанда ба шумор меравад, дар осори 

баъзе аҳли адаби асримиёнагӣ ба маънои зикргардида ба кор рафтааст. 

Чунончи, Мавлоно Балхӣ менависад:  

       Аввалаш дав-дав, ба охир лат бихӯр,  

       Ҷуз дар ин вайрона набвад марги хар [ниг. 171, с. 113].  

 Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ибораи мазкур хусусияти 

сермаъноӣ зоҳир намуда, маъноҳои: 1) ба мамониат гирифтор шудан;                    

2) сахт сарзаниш шуниданро ифода менамояд [169, ҷ. 1, с. 593], вале дар 

лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба гунаҳои лат хӯрдан (лаҳҷаҳои шимолӣ) ё лат хърдан 

(лаҳҷаҳои ҷанубӣ) мафҳуми «шаллоқ (калтак, шатта) хӯрдан, озор дидан»-

ро мефаҳмонад…[157, с. 412]: Бача-м, ами тана-м лат хърдай; уйе падар-

ш-а, ки лат кард, и бо (боз) ай писар-ъш лат мехъра.  

 Мардуми ҷануби Тоҷикистон маънои «зарб хӯрдан, маиб шудан» ро 

ба ҷуз таъбири зикршуда инчунин тавассути мувозии дигари он- лат 

йофтан низ ифода мекунанд: Дъст-ъм шъл хърд-у лат хърд; лат 

йофтанзарб хӯрдан, маиб шудан; озор ёфтан…[157, с. 412].  

 Ғайр аз ин, дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба таркиби ибораи лат хӯрдан 

вожаи дил илова гардида, таъбири дигари дил лат хӯрдан ба вуҷуд 

омадааст, ки маънояш «ба ҳоли касе раҳм намудан»-ро дорад: Ами сари 

(саҳарӣ) мардак-м-а дидъм, дъл-ъм лат хурд [18, с. 219, 220].  

 Дар таърихномаи зикрёфта ибораи дигари кор якрӯя шудан дучор 

меояд, ки таҳиягари матни кириллии асар онро «сару сомон ёфтан» шарҳ 

додааст:…авоиқу мавонеъ баруфтоду зоил гашт ва корҳо якрӯя шуду 

мустақим ва дилҳо бар тоат асту ниятҳо дуруст [с. 47]. Ва чун султон 

Масъудро ба Ҳирот кор якрӯя шуд ва мустақар гашт…, ҳоҷиб Ёруқтамиши 

ҷомадорро ба Макорон фиристод…[с. 303].  
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 Ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ [169, ҷ. 1, с. 564] ва лаҳҷаҳои шимолӣ 

мафҳуми «ҳал гардидан, ба натиҷа анҷомидани кор»-ро бо ёрии кор 

яктарафа шудан ифода менамоянд, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ бошад, дар 

ифодаи маънои «супоришро иҷро кардан» ибораи кор-а йактарафа кадан 

мустаъмал аст [18, с. 47, 48].  

 Абулфазли Байҳақӣ амали нобуд кардани касе, куштани нафаре, ба 

ҳалокат расонидани шахсеро тавассути таъбири кори касеро тамом кардан 

ё касеро тамом кардан ифода намудааст: Вай чун овози амир бишнид, аз 

ҳуш бишуду суст гашт, ман кори ӯ тамом кардам [с. 487]… …мо аз пил бо 

он муқаддам ба амуд захме задем бар сару гардан, чунон ки аз наҳиби он 

ӯ аз асб бияфтод ва ғуломон даромаданд, то вайро тамом кунанд… [с. 494].  

 Имрӯз дар забони адабии тоҷикӣ ибораҳое, чун кори касеро ба охир 

(поён) расондан ва кори касе, чизеро кардан мавҷуданд, ки таъбири аввал 

танҳо маънои «касеро нобуд кардан, куштан» дошта [169, ҷ. 1, с. 537], 

ифодаи дуюм дорои се маъно: 1) касеро ба нохушӣ, балое гирифтор 

кардан; 2) аз кор баровардан, лоғару нотавон кардан; 3) касеро куштан, 

ҳалок кардан аст [169, ҷ. 1, с. 548].  

  Дар лаҳҷаҳои ҷанубиву [18, с. 284] шимолӣ маънои «касеро ба ҳалокат 

расонидан» тавассути ибораи кор-(а)ш-а тамом кардан / каран / кадан баён 

карда мешавад.  

 Муқоисаи иддае аз таъбироти «Таърихи Байҳақӣ» бо муодилҳои 

имрӯзаи лаҳҷаияшон нишон медиҳад, ки бар ивази баъзе ҷузъҳои таркиби 

онҳо, ки хоси осори ниёгон буд, ҳоло муродифҳояшон ба кор мераванд. 

Муаллифи таърихномаи мавриди таҳлил мафҳуми «канораҷӯӣ кардан, 

тарки робита намудан»-ро бо ёрии воҳиди фразеологии хештанро 

кашидан ифода намудааст: Ва пас аз рафтани вазир амир дар ҳар чизе 

руҷӯъ ба Бӯсаҳли Ҳамдавӣ мекарду вайро сахт кароҳият меомад ва 

хештанро мекашиду ҷониби вазирро нигоҳ медошт [с.694-695].  
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 Имрӯз дар шакли меъёрии забони тоҷикӣ таъбири худро ба канор 

кашидан (гирифтан) вуҷуд дошта, дорои маъноҳои: 1) худро аз касе дур 

гирифтан; 2) худро аз ногуворӣ, масъулияте дур кардан; 3) алоқаи худро 

кандан, тарки алоқа кардан мебошад [169, ҷ. 1, с. 309].  

  Ҳоло дар лаҳҷаҳои шимолӣ, монанди Хуҷанд, Самарқанд ва м. 

инҳо мафҳуми «худро аз касе ё ҷое дар канор доштан, бо касе 

муносибатро кам ё бас кардан ё ки ҳамроҳ нашудан»-ро бо ибораи худро 

кашидан [173, с. 124] ё худ-а киштан [153, с. 318] баён карда мешавад:Ниго 

кунам, вай габ-ба ғайр аз арақхурӣ-йу гап-о-йи беҳуда чиз-и дига(р) 

нес(т), секин худ-ам-а киштам.   

 Дар бархе лаҳҷаҳои ҷануби Тоҷикистон дар ифодаи маънои 

«муносибат надоштан бо ҳаққу ҳамсояҳо» ибораи хъд-а дур гъръфтан 

истифода мегардад [18, с. 189].  

 Ҳамин тавр, аз таҳлили ифодаҳои фразеологии таърихномаи Байҳақӣ 

ва қиёси онҳо бо маводи лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ маълум мешавад, ки 

гурӯҳи калони таъбироти дар асари мазкур мавҷуда то имрӯз баробари 

забони адабии муосири тоҷикӣ дар лаҳҷаҳои он ба таври фаъол гардиш 

дошта, дар ифодаи мафҳумҳои муайян ба кор бурда мешаванд.  

 Агар як қисми чунин воҳидҳои фразеологӣ дар ҳамаи шеваҳои тоҷикӣ  

бе фарқи муайяни шаклу маъно ба кор раванд, пас ҳиссаи дигарашон бо 

дигаргуниҳои зоҳириву маъноӣ дучор меоянд.  

 Қиёси воҳидҳои фразеологии таърихномаи Байҳақӣ бо лаҳҷаҳои 

имрӯзаи тоҷикӣ касро ба чунин хулоса меорад, ки онҳо низ мисли 

калимаҳо аз ҷиҳати доираи истифодаашон дар лафзи мардуми тоҷик 

ягона нестанд: баъзеяшон дар аксари лаҳҷаҳо, бархе дар чанде аз онҳо ва 

қисми сеюм танҳо дар ин ё он гӯиш маҳфуз мондаанд.  

 Таҳлили нишон медиҳад, ки иддае аз ибораҳои мазкур ҳам дар 

«Таърихи Байҳақӣ», ҳам лаҳҷаҳои ҳозира ба чанд маъно истифода 

мегарданд, баъзеяшон ба як маънои мушаххас ба кор мераванд.  
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 Аз муқоисаи ин гуна фразеологизмҳои асари зикргардида бо осори 

дигари ҳамзамонони Байҳақӣ ва баъдинаҳо маълум мешавад, ки чанде аз 

онҳо танҳо хоси забони ин таърихнома буда, пайдо намудани онҳо аз 

аксари фарҳангномаҳо ғайриимкон аст. Чунин таъбирот метавонад барои 

такмилёбии маводи луғатномаҳои тафсирӣ мадади калон расонад.   
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Хулоса   

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия  

Гуфтори мардуми минтақаҳои мухталифи тоҷикнишин, воқеан, 

хазинаи беназири маҳфуздорандаи луғоти куҳан ба шумор мераванд, зеро 

дар онҳо садҳо вожа ва ифодаҳои рехта мавҷуданд, ки бо ҳамон шакли 

қадим ё бо дигаргунии ҷузъии шаклӣ ҳамчун унсурҳои фаъоли забон 

гардиш мекунанд.   

Калимаву ифодаҳои аслии тоҷикӣ ва иқтибосии арабии дар «Таърихи 

Байҳақӣ» истифодашуда аз нигоҳи доираи ба кор рафтанашон як хел 

нестанд: баъзеяшон танҳо дар як лаҳҷаи муосири тоҷикӣ, қисми 

дигарашон дар аксари онҳо ва ҳиссаи сеюмашон дар лафзи ҳамаи 

тоҷикони кишвар ё тоҷикони бурунмарзӣ дучор меоянд. Баъзе калимаҳои 

сермаънои таърихномаи Байҳақӣ ҳоло танҳо ба як маъно ва, баръакс, 

бархе вожаҳои якмаънои асари мазкур дар лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ дар 

чанд маъно истифода мешаванд.   

Баъзе калимаҳои имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба чанд маъно 

маҳфузмонда ҳанӯз дар матнҳои русии асрҳои XI-XVII ба ҳамон маънои 

маъмули дар забони тоҷикӣ доштаашон дучор меоянд.  

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо  

1.Унсурҳои луғавии аз ҷониби муаллифи таърихномаи Байҳақӣ 

истифодашуда ба истиснои қисме аз унсурҳои иқтибосии арабӣ ба ҳар 

тоҷики имрӯза фаҳмост. Як ҳиссаи калону муҳими чунин калимаву таркиб 

ё ибороту ифодаҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ 

ҳамчун унсурҳои зарури луғавӣ кор фармуда мешаванд [6-М].   

2.Кӯшиши бештари Абулфазли Байҳақӣ бар он будааст, ки дар қатори 

унсурҳои луғавии меъёрӣ боз калимаву ибораҳоеро низ истифода намояд, 

ки дар забони халқ гардиш дошта, ҳамчун дурдонаҳои забон хидмат 

мекунанд. Муаллифи ин таърихнома дурӣ ҷустанро аз истифодаи забони 

зиндаи халқ барои худ як навъ камназариву нописандӣ ҳисоб кардааст. 
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Ҳиссае аз калимаҳои лаҳҷавии истифодакардаи Байҳақӣ дар осори дигар 

аҳли адаби гузашта дучор меоянд, баъзеи дигар танҳо хоси забони 

таърихномаи зикршуда мебошанд [6-М].   

3.Дар таркиби луғавии таърихномаи Байҳақӣ дар қатори вожаҳои 

аслии тоҷикӣ боз калимаву таркиб, ҳатто ибороте ба назар мерасанд, ки 

ба забонҳои дигари хеш, мисли портӣ ё ғайрихеш, монанди арабӣ мансуб 

мебошанд. Иқтибосҳои забонҳои дигари эронии дар таърихномаи мазкур 

мавҷударо метавон аз рӯи нишонаҳои махсуси овозияшон фарқ кард. 

Қариб куллии чунин унсурҳои луғавӣ то имрӯз дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ 

ҳамчун калимаву таркиб ё ифодаҳои фаъол дар гардиш қарор доранд. 

Бархе аз ин гуна калимаҳо дар “Таърихи Байҳақӣ” на танҳо ҳамчун унсури 

луғавии серистеъмол дучор меоянд, балки онҳо дар сохтани калимаҳои 

нави сохтаву мураккаб низ нақши муҳим доранд.   

4.Дар асар калимаҳои арабиасл дар қиёс бо иқтибосҳои забонҳои 

дигар аз ҷиҳати миқдор бартарӣ дошта, гувоҳи робитаи қадим ва зичи 

тоҷикон бо арабҳо мебошад.   

5.Аз байни ду навъи унсурҳои луғавии арабиасли дар таърихномаи 

Байҳақӣ мавҷуда: кӯҳнашуда ва маъмул имрӯз дар лаҳҷаҳо онҳое маҳфуз 

мондаанд, ки дар рӯзгори муаллифи таърихнома низ ҳамчун воҳиди 

луғавии серистеъмол гардиш доштанд. Як ҳиссаи чунин вожаҳо ҳоло 

ҳамчун фонди асосии луғавӣ дар калимасозӣ низ иштироки фаъол доранд. 

Ин гуна калимаҳо аз ҷиҳати мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ ягона 

набуда, қисми бештарашон ба исм ва ҷузъи номии феълҳои таркибии 

номӣ тааллуқ доранд.   

6.Ҳама унсурҳои луғавии ба лафзи шифоҳӣ алоқаманди асар аз рӯи 

хусусияташон ягона набуда, баъзеяшон инъикоскунандаи номи ашё, 

ҳиссаи дигарашон баёнкунандаи аломату хислат, ҳиссаи сеюмашон 

ифодакунандаи миқдори ашё, гурӯҳи чорумашон нишондиҳандаи амалу 

ҳолат ва м. инҳо мебошанд. Чунин вожаҳо ҳоло дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ гоҳ 
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дар як мувозӣ ва гоҳи дигар дар чанд вариант ба кор рафтаанд. Гунанокии 

бархе аз ин гуна унсурҳои луғавӣ гоҳ дар лаҳҷаҳои шимолӣ, гоҳ дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва гоҳи дигар дар ҳар ду гурӯҳи лаҳҷаҳо ба назар 

мерасад. Дигар ин ки баъзе калимаҳо дар ҳар ду давра: ҳам дар гузашта, 

ҳам имрӯз дар чанд вариант дучор меоянд [3-М].   

7.Дар шакли ҷамъ бакорравиии баъзе вожаҳои мансуб ба ҷонишин 

(мисли шумоён) танҳо хоси лаҳҷаҳои имрӯза набуда, сарчашмаи он ба 

даврони асримиёнагӣ (шояд барвақттар низ бошад) мерасад [1-М].   

8.Дар асари мазкур на танҳо вожаҳои мустақилмаъно, балки 

калимаҳои ёвар ва унсурҳои грамматикӣ низ ба гунаи шифоҳӣ ба кор 

рафтаанд, ки осорашон имрӯз дар аксари лаҳҷаҳои тоҷикӣ пойдор 

мондаанд.   

9.Феълҳои дар “Таърихи Байҳақӣ” истифодашуда ва дар лаҳҷаҳои 

ҳозира боқимонда аз нигоҳи сохтор мухталиф буда, аз байни онҳо дар 

лаҳҷаҳои муосир аз ҳама бештар гунаи таркибияшон маҳфуз мондаанд  

[1-М].   

Феълҳои содаву сохтаву таркибӣ дар таърихномаи зикргардида басо 

сермаъно буда, аз байни ин гуна маъноҳо ҳоло дар бархе лаҳҷаҳои тоҷикӣ 

яке аз онҳо (лаҳҷаҳои шимолӣ), дар дигаре чанд маъно (лаҳҷаҳои ҷанубӣ) 

боқӣ мондаанд.   

Феълҳои таркибии феълии дар “Таърихи Байҳақӣ” мустаъмал гувоҳи 

он аст, ки онҳо дар заминаи забонҳои туркӣ пайдо нагардида, асоси 

тоҷикӣ доранд. Кулли чунин таркибҳо бо ёрии феъли гирифтан сохта 

шудаанд. Маълум мегардад, ки имконияти васлгардии гирифтан бо 

феълҳои зиёди дигар ва зуҳури феълҳои таркибии феълӣ тавассути он 

фарох будааст ва ба сифати ҷузъи асосии онҳо феълҳои сода ва сохта ба 

кор рафтаанд. Муқоисаи ин гуна унсурҳои луғавӣ бо ҳамдигар нишон 

медиҳад, ки шумори феълҳои таркибии феълии ҷузъи асосияшонро вожаи 

сода ташкилдиҳанда назар ба навъи дуюм бештар аст.   
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Бархе аз таркибу ибороти дар асари номбурда дучороянда имрӯз дар 

лаҳҷаҳои тоҷикӣ дар шакли тахфифёфта дучор меоянд, ки аз нигоҳи 

мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ зарфанд.   

10.Муқоисаи забони “Таърихи Байҳақӣ” бо маводи лаҳҷаҳои имрӯзаи 

шимоливу ҷанубӣ нишон медиҳад, ки баъзе пешояндҳо ё қолабҳои 

пешояндиву пасояндӣ низ собиқаи тӯлонии истифода дошта, гоҳ дар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва гоҳ шимолӣ дар шакли ба асл наздикашон ба кор 

рафтаанд. Истифода шудани пешоянди аз (ба, дар) думи; аз...-ро, аз...боз 

ва м. инҳо аз ҷумлаи чунин пешояндҳо ё қолабҳои пешояндиву пасояндӣ 

маҳсуб гардида, яке аз вижагиҳои намоёни забони таърихномаи Байҳақӣ 

ва лаҳҷаҳои кунунии ҷанубӣ ба шумор меравад [5-М].   

11.Истифодаи фаровони воҳидҳои фразеологӣ яке аз хусусиятҳои 

намоёни таърихномаи Байҳақӣ ба шумор меояд. Дар қатори садҳо 

таъбироти асар, ки онҳо мафҳумро бо истифодаи унсурҳои 

дарбаргирандаи эҳсосоту баҳодиҳӣ ва обуранги бадеӣ ифода менамоянд, 

муаллиф як гурӯҳ ифодаҳои рехтаеро мавриди истифода қарор додааст, ки 

ҳоло ҳам дар забони адабии тоҷикӣ, ҳам лаҳҷаҳои он ё танҳо дар лафзи 

мардум бо шаклу маъноҳои муайян истифода мегарданд [7-М].   

Чунин воҳидҳои рехтаи “Таърихи Байҳақӣ” аз ҷиҳати хусусияти худ ба 

таъбироти номиву феълӣ ҷудо гардида, навъи дуюм назар ба хели аввал 

бештар мебошанд.   

12.Муқоисаи корбурди ин гуна ибораҳои асари номбурда бо 

муодилҳои дар лаҳҷаҳои имрӯза пойдормондаашон нишон медиҳад, ки 

онҳо гоҳ дар таърихномаи Байҳақӣ, гоҳ дар лаҳҷаҳои ҳозира хусусияти 

сермаъноӣ зоҳир намудаанд: аз байни маъноҳои баъзе таъбироти асар 

имрӯз дар лафзи мардум танҳо яке аз онҳо боқӣ мондааст ё иддае аз 

воҳидҳои рехтаи якмаънои “Таърихи Байҳақӣ” дар давраи ҳозира 

хусусияти сермаъноӣ зоҳир кардаанд.   
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13.Дар ташаккули як силсила ибораҳои рехтаи асари мавриди таҳлил 

калимаҳои соматикӣ нақши калон дошта, чунин таъбирот то ҳол ба ҳамон 

маънои куҳанашон, вале бо дигаргунии ҷузъии шакл дар гардиш қарор 

доранд. Аз истифодаи фаровони баъзеи чунин ибораҳо дар таърихномаи 

зикргардида метавон хулоса намуд, ки онҳо дар замони зиндагии 

нависанда низ гардиши фаъол доштаанд.  

Таҳлилу муқоиса нишон медиҳад, ки дар асари мазкур дар ташаккули 

воҳидҳои фразеологии рехтаи феълӣ назар ба вожаҳои соматикии марбут 

ба узвҳои дохилӣ ҳамин гуна калимаҳои ба узвҳои берунӣ алоқаманд 

нақши бештар доранд.   

14.То андозае аз мувозии қадим дур рафтани чунин таъбирот бо роҳи 

иваз гардидани баъзе ҷузъҳои онҳо, ба шакли муқаррарияшон илова 

шудани калимаҳои нав ё ба ҷои вожаҳои дар давраи имрӯза 

матрукгардидаи дохилашон мавриди истифода қарор гирифтани 

калимаҳои дигар ба вуҷуд омадааст.   

15.Чанде аз ибораҳои рехтаи феълии асар дар ду ё зиёда мувозӣ ба кор 

рафтаанд, аммо баъдан (аз ҷумла имрӯз) аз байни онҳо дар лаҳҷаҳои 

шимоливу ҷанубӣ яке аз чунин вариантҳо маҳфуз мондаанд. Ин ҳолат 

акси худро низ дорад, яъне бархе аз чунин таъбирот дар асар фақат бо як 

шакли мушаххас, вале дар лаҳҷаҳои фавқуззикр дар ду гуна ё зиёда аз он 

ба кор мераванд [8-М].  
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