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ПЕШГУФТОР
Нашри китоби ―
Хусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл
(дар асоси маводи ―
Таърихи Бухоро‖-и Наршахӣ)‖ як дастоварди хубест, дар қаламрави таҳқиқи масъалаҳои
грамматикии забон аз ҷумла феъл. Маълумотҳои илмӣ ва
маводи таҳқиқ, ки ба масъалаи истифодаи шаклҳои
мухталифи феълӣ дар забони як асари барҷастаи илмӣ«Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ (он аслан дар қарни Х1 ба
арабӣ навишта шуда, дар асри 13 аз забони арабӣ ба тоҷикӣ
тарҷума шудааст) барои истифодаи омӯзгорони фанни
таърихи забони адабии тоҷик, аспирантон, докторантон,
магистрҳо ва донишҷӯѐну ҳаводорони таърихи забони адабии
тоҷик пешбинӣ шудааст.
Муаллиф дар назди худ мақсад гузоштааст, ки феълҳои
матни «Таърихи Бухоро»-ро ба таври монографӣ ва системӣ
таҳлил намуда, қолибҳои шаклӣ ва маъноии калимаҳои
решагӣ ва вандҳои шаклсозу калимасоз, таснифи феълҳо аз
рӯи басомад ва сохтори сарфӣ, равшан кардани қабатҳои
шаклгирии феълҳо бо усули фарқкунанда аз даврони аввал ва
миѐнаи ташаккули низоми феъл, муайян намудани хусусиѐти
луғавию семантикии феълҳо, баррасии хусусиѐти забонии
(дараҷаи серистеъмол) феълҳо дар асарро зарурӣ шумурдааст
(с. 4).
Муаллиф нахустин шуда лексикаи феълии «Таърихи Бухоро»-ро, ки яке аз маъруфтарин асарҳои таърихии маҳаллӣ
мебошад, ба доираи таҳқиқоти забоншиносӣ кашидааст ва
дар натиҷа шаклҳои сохтории калимаҳои феълӣ, шаклҳои
феълӣ, таъбирҳо ва таркибҳои феълиеро, ки дар асар ба кор
рафтаанд, муайян кардааст. Рисола бар пояи усули таҳлилӣмуқоисавӣ навишта шуда, дорои аҳамияти назариявӣ ва
амалӣ мебошад.
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Ба ҳадде, ки аз рӯи муҳтавои рисола баҳо додан
имконпазир аст, метавон ба хулосае омад, ки муаллифи
рисола ба мақсад расида тавонистааст. Чи мукаддима ва чи
бобҳои дохилии рисола тавонистаанд, иттилои арзишмандеро
дар бораи хусусиѐти забонии феълҳои мустаъмали асар ироа
намоянд. Муаллиф малака ва маҳорати бо маводи забонӣ кор
карданро хуб аз худ кардааст, бо дастовардҳои забоншиносии
муосир дар ин бахш ошноии хуб дорад ва аз онҳо ба таври
фаровон истифода кардааст.
Рисолаи илмии Б. Раҳмонов кори илмии комилан баанҷомрасида буда, ҳамчун як навъи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ
шоистаи табъу нашр ва ҷавобгӯ талаботҳои нашри осори
илмӣ мебошад.
Хоҷазод С., доктори илмҳои филологӣ,
мудири кафедраи забони тоҷикии
ДДОТ ба номи С. Айнӣ
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МУҚАДДИМА
Зарурат ва аҳамияти пажӯҳиши мавзӯъ. Фақат дар натиҷаи омӯзиш, таҳқиқу таҳлили осори хаттии ин ѐ он халқ
(вобаста ба давру замон) манзараи умумии луғавии забони
онро муайян кардан имконпазир аст. Ҳанӯз дар асри Х
таркиби луғавии забони адабии форсӣ-тоҷикӣ ба сабаби дар
сатҳи давлатӣ ҳимоят гардидан аз тарафи ҳокимони давр хеле
бою ғанӣ ва густариш ѐфта, ба дараҷаи забони дин, сиѐсат ва
илм расида буд. Гувоҳи боигариву мукаммалии забони адабӣ
дар ин асрҳо асарҳои гуногунуслуби (услуби бадеӣ, илмӣ,
идорӣ) муаллифони зиѐде мебошад. Танҳо номбар намудани
осори бозмондаи устод Рӯдакӣ, таълифоти ҳаким Фирдавсӣ,
Шаҳиди Балхӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Абӯшакури Балхӣ,
Дақиқӣ, Кисоӣ, Хусравӣ, Мунҷик, Хусравонӣ, осори мансури
Абӯмансур, Абӯалӣ Муҳаммади Балъамӣ, Абӯалӣ ибни Сино,
асари ҷуғрофии «Ҳудуд-ул-олам» кофист, то манзалат ва
манзараи ин забонро тасаввур намоем. Яъне дар ин асрҳо
забони адабӣ эҳтиѐҷоти ҷомеаро пурра қонеъ гардонида метавонист ва воситаи муоширати одамон буд. Феъл дар системаи
грамматикии забони тоҷикӣ мақоми барҷастае дорад, вале
рушди илми забоншиносӣ нишон дод, ки ин ҳолат дар
забонҳо яксон нест. Таҳқиқи хусусиятҳои луғавию
грамматикии феъл дар асоси маводи ―
Таърихи Бухоро‖-и
Абӯбакри Наршахӣ барои забоншиносии форсу тоҷик
аҳамияти фавқулодда дорад, зеро забони адабии форсии
тоҷикӣ дар ибтидои ташаккул қарор дошт ва мунтазам рушд
менамуду меъѐр интихоб мекард. Аз ин ҷост, ки дар забони
он давр гунаҳои овоӣ, грамматикӣ ва луғавӣ бештар ба назар
мерасанд. Табиист, ки зуҳури гунаҳои забонӣ омилҳои гуногуни забониву ғайризабонӣ, аз қабили корбурди шаклҳои қадима, истифодаи унсурҳои лаҳҷаҳои давр, таъсири забонҳои
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хориҷӣ ба хусус арабӣ ѐ худ боқимондаи забонҳои шарқии
эронӣ ва ғайраро таҷассум менамуданд. Дар ин ҷода ба вижа
забони яке аз нахустин осори насрии асри Х11 тарҷумаи
―
Таърихи Бухоро‖-и Наршахӣ хеле ҷолиб мебошад, зеро
агарчи асари тарҷумавӣ бошад ҳам, раванди марҳилаи аввали
ташаккули забони адабии форсии тоҷикиро ба хубӣ инъикос
менамояд.
Яке аз масъалаҳои баҳснок ва мураккаби забоншиносии
тоҷик баррасии феъл мебошад, ки дорои бештарин аломати
грамматикӣ дар байни ҳиссаҳои нутқ аст, ва он аз ибтидо тавонистааст, устувории томми худро нисбатан ҳифз кунад, вале ин масъала бо он ки ба андозае омӯхташуда бошад ҳам,
ҳанӯз дорои масоили ҳалношуда ѐ баҳсталаби зиѐд аст. Яке аз
чунин масоил, ки ҷавоби дақиқ ва илмӣ мехоҳад, таҳаввулоти
грамматикии феълӣ дар забони тоҷикӣ мебошад.
Бо нигоҳи дақиқкоронатар дар заминаи баррасии бори
маъноии феъл дармеѐбем, ки ин ҳиссаи нутқ дар тӯли даҳ
қарни ахир тадриҷан баъзе хусусиятҳои грамматикӣ аз қабили аломати ифодаи ―
дуо‖ (нидо), ифодаи маънои ―
ҳикоят‖
тавассути ―
йо‖-и ҳикоят ва монанди инҳоро аз худ дур намудааст ва ѐ имрӯз баъзе шаклҳои сифати феълие дар забони
тоҷикӣ мавҷуд аст, ки намунаи онро дар даврони классикӣ
наметавон дид. Вале чӣ чизе сабаб шудааст, ки чунин
тағйирот ба вуҷуд омадааст, ҷавобҳои асосноки илмӣ мехоҳад. Бинобар ин моҳияти омӯзиши масъала дар он аст, ки
мақоми ин ҳиссаи нутқро дар марҳилаи аввали давраи нави
ташаккули забон, дар мисоли намунаҳои матни ―
Таърихи Бухоро‖ муайян намоем.
Забон ва маданияти халқҳои форсизабонон ва дар
маҷмӯъ эронинажодҳо, аз ҷумла забон ва маданияти тоҷикон,
дар даврони басо пуртазоди таърихӣ ва ҳодисоти тақдирсози
байналмилалӣ борҳо ба муқобилияти шадиди аҷнабиѐн рӯ ба
рӯ шуда, гоҳо боиси таҳаввул ва тағайюроте, ки натоиҷи
манфӣ ба бор оварда (мисли ҳуҷуми Искандар ва муғул –
Чингизхон) ва гоҳо боиси ташаккули назму низом, рушду
7
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шукуфоӣ ва накӯаҳволӣ гардидааст (мисли ташкили давлати
Сосониѐн ва ҳуҷуми аъроб ѐ худ ҳамроҳшавӣ ба Хилофати
Исломӣ). Таъсири чунин ҳодисот дар илм ба ҳаддест, ки бисѐре аз даврабандиҳои ташаккули таърихӣ, забонӣ, иҷтимоӣсиѐсӣ, ақидатӣ (динӣ) ва ғайра бевосита ба ин ҳодисот марбут
дониста шудааст. Аз ин ҷиҳат аст, ки таърихи забон ба
таърихи халқу миллат алоқамандии ногусастанӣ дорад, ҳаводису воқеаҳои муҳимтарини таърихи миллат дар таърихи забон нақши барҷастае бозида, ба таснифи сарчашмаҳои хаттии
ин ѐ он забон таъсир мерасонанд. Баъзан давраҳои гуногуни
таърихи забонро вобаста ба ҳодисаҳои барҷастаи таърихи
миллат ва марзҳои сиѐсӣ-геополитикӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Забони форсӣ-тоҷикӣ, ки се давраи ташаккулро аз сар
гузаронидааст, давраи аввали он давраи бостон ном дошта, аз
давраи умумиэронӣ (ҳангоме, ки забонҳои эронӣ аз якдигар
фарқе надоштанд) шурӯъ гардида, то замони ҳуҷуми Искандар ва барҳамхӯрии давлати Ҳахоманишия, яъне аз асрҳои
1Х-V111 то асрҳои 1V-111 то мелод давом мекунад. Давраи
мазкур тақрибан даҳ ҳазор сол қабл аз солшумории мелодиро
дар бар мегирад.
Дар форсии бостон мисли дигар забонҳои эронии бостон,
аз ҷумла забони авастоӣ, феъл дорои се асос – асоси замони
ҳозира ѐ асосҳои презент, асосҳои аорист ва асоси замони гузашта ѐ асосҳои перфект мебошад. Дар катибаҳои форсии бостон асосҳои презент дар муқоиса бо дигар асосҳо корбурди
бештар доранд. Аз асосҳои презент шаклҳои замони ҳозира
ва шаклҳои имперфект ѐ замони анҷомнаѐфта (хатмнашуда)
сохта мешавад [128, 58]. Сарчашмаҳои аз ин давра то ба замони мо расида асосан катибаҳои баъзе аз шоҳони Ҳахоманишӣ мебошад, ки ба хатти мехӣ ҳаккокӣ шудаанд, аз сабаби
андак будани мавод ба забони ин давра грамматикаи ин забон
ба таври пурра омӯхта нашудааст.
Давраи дувуми ташаккули забони форсӣ-тоҷикӣ аз
асрҳои IV-III то мелод оғоз гардида, то асрҳои VII-VIII мелодӣ идома кардааст, ки дар таърихи забон бо номи форсии
8
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миѐна маъруф аст. Дар таҳаввул аз эронии бостон ба форсии
миѐна дастгоҳҳои феълии нақлӣ, мозӣ (аорист) ва оянда ва
моддаҳои феълии оғозӣ, орзуӣ ва ташдидӣ аз миѐн рафтаанд.
Танҳо дастгоҳи феълии маъруф ба музореъ (замони ҳозираоянда) ба сурати буни (асоси) афъоли музореъ таҳаввул ѐфта
ва умумият пайдо кардааст. Аз вуҷӯҳи (сиғаҳои) феълҳои
давраи бостон низ ваҷҳи иншоӣ ба форсии миѐна нарасидааст. Вале ваҷҳҳои ахборӣ, амрӣ, илтизомӣ ва бархе сиғаҳои
таманноӣ расидааст. Ҳамчунин аз байни бобҳои сегонаи эронии бостон боби ногузар (middle) ба давраи миѐна нарасидааст, аммо боби гузаро (active) ва маҷҳул (passive) расидааст.
Дар форсии миѐна ашконӣ реша вуҷуд надорад ва модда
ҷонишини реша ва моддаи эронии бостон шудааст. Аз байни
шумораҳои сегонаи эронии бостон низ шумораи мусанно
(ҷуфт) аз байн рафтааст ва танҳо шумораи муфрад ва ҷамъ ба
форсии миѐна расидааст [Қалъафонӣ, 91]. Аз ин давра то ба
замони мо сарчашмаҳои хаттии забони портӣ ва порсии миѐна, ки забони расмӣ ва забони адабии давлати Сосониѐн ба
ҳисоб мерафт, омада расидаанд. Ин забонҳо аз ҷиҳати сохт аз
забонҳои қадими эронӣ фарқи ниҳоят калоне дошта, ба
давраи миѐнаи эронӣ тааллуқ доранд‖. [19, 9]. Аз ин давра
нисбатан сарчашмаҳои зиѐдтареро дар ихтиѐр дорем. Аз ин
ҷост, ки забони ин давра мукаммалтар омӯхта шудааст. Аз
ҷумлаи ин сарчашмаҳо: ―
Дарахти асуриг‖, ―
Ёдгори Зарирон‖,
―
Ҷомосбномак‖, ―
Андарзи Беҳдоди Фаррухи Пирӯз‖, ―
Суруди оташкадаи Каркӯй‖, ―
Худойнома‖, ―
Корномаи Ардашери
Бобакон‖ ва амсоли инҳо. Вале мутаассифона, аз ду қарни
охири давраи миѐнаи ташаккули забони форсии миѐна ягон
китоб ѐ саҳифае дар даст надорем ва намунаҳои забони форсии тоҷикӣ дар шакли мутафовит аз форсии миѐна аз асри 1Х
ба баъд во мехӯрем. Новобаста аз ин ба асоси забони матнҳои
дастрас метавон гуфт, ки феъл дар форсии миѐна сохти
тасрифӣ доштааст.
Баъди ғалабаи арабҳо ва муслимин бар давлати Сосониѐн
ва махлутияти фарҳангу маданияти маҳаллӣ бо исломӣ забо9
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ни арабӣ чун забони дин ба забони расмии давлатӣ ва адабии
халқҳои бисѐри эронӣ мубаддал мегардад. Давраи нави
ташаккули забони муосири форсӣ-тоҷикӣ дар шакли имрӯзиаш маҳз аз ҳамин марҳала шурӯъ мегардад ва то ба ҳол
рушду такомул ѐфта истодааст.
Мутаассифона, дар забоншиносии тоҷик баъзе назарияҳои беасос ва ғайриилмӣ низ вуҷуд доранд, ки шояд дар
заминаи тахаввуф аз сиѐсати давр китобат шуда бошанд, назири онҳо: ―
...забони дарӣ ҳанӯз то давраи Сомониѐн мавҷуд
бошад ҳам, осори хаттии он дар гирдоби ҷаҳолати араб нобуд
гардидаанд ва он чи то асри 1Х боқӣ мондааст, асосан аз порчаҳои хурди назмӣ иборат мебошад. Бинобар ин, асарҳои
илмӣ бадеие, ки то имрӯз ба дасти мо омада расидаанд, ба
онҳо чун маъхаз барои омӯхтани забони ин давра эътимод
метавон кард, танҳо маҳсули асрҳои 1Х-Х мебошанд‖ [129,
4]. Муҳаққиқ Зарринкӯб низ назаре монанд ба инро эътироф
менамояд ва мегӯяд: ―
Ончи аз тааммул дар таърих бармеояд
ин аст, ки арабон ҳам аз оғози ҳол шояд барои он ки аз осеби
забони эрониѐн дар амон бимонанд ва онро ҳамвора чун
ҳарбаи тезе дар дасти мағлубони хеш набинанд, дар садад
баромаданд, забонҳо ва лаҳҷаҳои роиҷ дар Эронро аз миѐн
бубаранд охир ин бим ҳам буд, ки ҳамин забонҳо халқеро бар
онҳо бишӯронад ва мулк ва ҳукумати ононро дар билоди дурафтодаи Эрон ба хатар андозад ба ҳамин сабаб ҳар ҷо ки дар
шаҳрҳои Эрон ба хату забон ва китобу китобхона бархӯрданд,
бо онҳо сахт ба мухолифат бархостанд. Рафторе, ки тозиѐн
дар Хоразм бо хат ва забони мардум карданд бад-ин даъвӣ
ҳуҷҷат аст. Навиштаанд, ки вақте Қутайба бинни Муслим
сардори Ҳаҷҷоҷ бори дувум ба Хоразм рафт ва онро бозгушуд, ҳар касро, ки хатти хоразмӣ менавишт ва аз таърих ва
улум ва ахбори гузашта огаҳӣ дошт, аз дами теғ бедареғ даргузошт ва мӯбадон ва ҳайрбадони қавмро яксар ҳалок намуд
ва китобҳошон ҳама бисӯзонид ва табоҳ кард, то он ки рафтарафта мардум уммӣ монданд ва аз хат ва китобат бебаҳра
гаштанд ва ахбори онҳо аксар фаромӯш шуд ва аз миѐн рафт‖
10
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[195, 95]. Бояд қайд намуд, ки дар вазъияти ҷангӣ ба вуҷуд
омадани чунин рафторе имконпазир аст, вале ин муаллифон
кадом китобҳоро дар назар доранд? Бо кадом ҳуҷҷат даъвии
чунин қавле бошем? Танҳо бо як ѐ ду мисол дар умум ҳукм
намудан аз инсоф ва мантиқ берун аст.
Баъзеҳо дар бораи сохти грамматикии забони тоҷикӣ
сухан ронда, даъво кардаанд, ки аз асри 1Х то миѐнаи асри
Х1Х, дар сохти грамматикаи забони мо тағйироти муайяне ба
амал омадааст, зеро забони адабии муосирро (бахусус забони
охири асри Х1Х-и тоҷикиро) аз марҳилаи аввали давраи нави
ташаккули он мутафовит донистаанд. Вале ин назария дар
заминаи сиѐсати русикунонӣ ва тобеънамоии грамматикаи
забони тоҷикӣ ба грамматикаи забони расмӣ-давлатии давр –
русӣ ба амал омадааст, ки воқеан ҳам ин назария муносиби
забони насри бо русӣ махлутшудаи ин замон (охири асри ХХ)
буда метавонад, зеро ―
дар ҳақиқат дар сохти грамматикаи
забони назм дар ин муддат тағйироти намоѐне ба назар
намерасад. Аммо баръакс, муқоисаи асарҳои наср бо назм
равшан нишон медиҳад, ки ин тағйирот дар забони наср
нисбат ба назм зиѐдтар аст‖ [129, 4].
Вале бояд гуфт, ки дар маҷмӯъ ин тағйирот хело андак
будааст, бинобар ин, наметавон забони муосирро забони мутафовит аз забони асри Х донист. Барои ҷавоби илмӣ додан
ба ин навъ масъалаҳои забонӣ муҳаққиқони соҳа ҷиҳатҳои
гуногуни грамматикии осори ягон давраи муайян ва ѐ осори
алоҳидаеро ба риштаи таҳқиқ мекашанд, то дар ин замина
ҷавоби асоснок ва мустанад бидиҳанд.
Рисолаи илмии ҳозир низ ҷиҳати баррасии масъалаи ташаккули феъл ва категорияҳои грамматикии он ва намудҳои
махсуси замонии он рӯйи кор омадааст. Интихоби феъл аз он
ҷиҳат аст, ки феъл ҳиссаи муҳимтарини нутқ буда, калимаҳои
феълӣ низ дар фонди асосии луғавии ҳар забоне мақоми барҷаста ва калидии забонро ташкил медиҳанд. Бисѐр вақт
тағйири шаклҳои феълӣ боиси тағйир ва таҳаввули сохтор ва
шакли забонӣ низ хоҳанд гардид ва инчунин феъл хусусияти
11
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иттилоотрасониро (предикативӣ) дорад. Бинобар ин, барои
равшан намудани ҷиҳатҳои грамматикии забон дар тӯли
асрҳои 1Х-ХХ бо интихоби асарҳои барҷастаи ба марҳалаҳои
гуногуни марбут ба давраи нави ташаккули забон таълифѐфта
аз ҳар ҷиҳат муфид хоҳад буд.
Дараҷаи омӯзиш ва пажӯҳиши мавзӯъ. Дар заминаи
феъл то кунун пажӯҳишҳои мустақилона ва назаррасе сурат
гирифтааст, ки аксари онҳо бештар дар ҳадди мақолаҳои
пажӯҳишӣ буда ва ѐ як бахши кучаке аз рисолаҳои нависандагонро забт намудааст, ки ба сурати қатъӣ метавон гуфт,
ки бино бар густардагии феъл ва хусусиятҳои грамматикиаш
ин баҳсҳо андак буда ва кофӣ намебошанд. Ҳарчанд,
муҳаққиқон доир ба феъл ва хусусиѐти грамматикии он дар
забоншиносии форсу тоҷик таълифоте рӯи чоп овардаанд,
вале ин ҳама қонеъкунанда намебошад, то ба ҳамаи масоили
марбут ба самти таҳқиқ ҷавоб гуфта шавад, зеро феъл ягона
ҳиссаи нутқест, ки дорои бештарин шаклҳои грамматикию
луғавӣ ва категорияҳои грамматикӣ мебошад. То ин дам дар
ин самт, яъне доир ба феъл метавон аз таълифоти Бузургзода
Л., Ниѐзмуҳаммадов Б. (Грамматикаи забони тоҷикӣ: фонетика, морфология. Қисми 1, 1941), Давлатова М. (Калимасозӣ
ва луғати феъл дар ―
Зайн-ал-ахбор‖-и Гардезӣ (Х1), 1969),
Джураев Р. (Очерки по истории грамматики таджикского и
персидского языков (на материале памятника Х11 века
―
Асроруттавхид‖), 1972; Хусусиѐти грамматикии ―
Асрори
тавҳид фӣ мақомоти Шайх Абӯсаид‖ (осори асри 12)), Додихудоев Р.Х., Гертсенберг Л.Г. (Таърихи забони тоҷикӣ, 1983),
Г. Камолова (―
Хусусиятҳои морфологии забони ―
Маҷмуъ-уттаворих‖ (насри асри XVI)‖, 1984), Б. Сиѐев (Очерк доир ба
таърихи феъли забони адабии тоҷик, 1986), М. Маҳмудов
(мақолаҳое чанд доир ба феъл), Джамшедов П. (Семантика
видов в таджикском, русском, английском языках, 1989),
Бердиева Т. (Феълҳои таркибии номӣ бо исмҳои арабӣ, 1995),
Б. Алиев (Лексикаи феъл дар ―
Гаршоспнома‖, 1999), Усмонов
Р.А. (Лексикаи феъл дар ―
Маснавии маънавӣ‖-и Ҷалолиддини
12
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Румӣ, 2003), Р. Шодиев (Феъл дар ―
Шоҳнома‖-и Абулқосим
Фирдавсӣ, 2010), Ж. Гулназарова (Таснифоти маъноии феъл
дар ―
Баҳористон‖-Абдураҳмони Ҷомӣ, 2011), Қосимова М. Н.
(Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои 1Х-Х). Ҷилди 1, 2012),
С. Ҳалимов (Таърихи забони адабии тоҷик (асри Х), 2002;
―
Феъл (куниш)‖, 2013), ва мақолаҳое доир ба феъл дар заминаи лаҳҷа), М. Қосимӣ (мақолаҳое доир ба феъл), ва дигарон
кори илмӣ навишта, ба анҷом расонидаанд ва инчунин китобҳое назири ―
Забони адабии ҳозираи тоҷик‖ (1973), ―
Грамматикаи забони адабии тоҷик‖ (1985), ки ҷамъе аз донишмандони Академияи улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр намудаанд, ѐдовар шуд, ки ҳар яке дар ин ҷода саҳми назаррасе доранд, вале ҳоло низ дар масъалаи таҳқиқи феъл масъалаҳои
баҳснок ва ҳалношуда зиѐданд. Аз муҳаққиқони рус дар
иртибот ба мавзӯи мазкур метавон аз корҳои илмӣтаҳқиқотии Бертельс Е.Э. (Грамматика персидского языка,
1926), Жирков Л. (Персидский язык. Элементарная грамматика, 1927), Белгородский Н. А. (Современная персидская
лексика, 1936), Томас Н.Н., Касаев А.М. (Грамматика персидского языка, 1947), Мещанинов И. И. (Глагол, 1949), Баевский С.И. (Модальные значения глагольных форм современного персидского языка, 1954), Розенфельд А. З. (Система
глагола в юго-восточных говорах таджикского языка, 1954),
Яхонтов С. Е. (Категория глагола в китайкий языке, 1957), В.
С. Расторгуева (Система таджикского глагола, 1964; Среднеперсидский язык, 1966), Бондарко А. В., Буланин Л. Л. (Русский глагол, 1967), Перельмутер И. А. (Общеиндоевропийский и греческий глагол, 1977), Оранский И. М. (Иранские
языки, 1963; Иранские языки в историческом освещении,
1979; Введение в иранскую филологию, 1980), Рубинчик
Ю.А. (Грамматика современного персидского литературного
языка, 2001), Островский Б.Я. (Модальные глаголы языка дари, 2008) ва китобҳое назири ―
Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки‖ (1979), ―
Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки‖ (1981), ―
Основы иранского
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языкознания. Книга 3. Новоиранские языки: западная группа,
прикаспийские языки‖ (1982), ―
Основы иранского языкознания: Среднеиранские и новоиранские языки‖ (2008), ки аз
ҷониби гурӯҳе аз олимони забоншиноси рус дар иртибот ба
грамматика ѐ худ ташаккули таърихии грамматикаи забони
форсӣ-тоҷикӣ рӯи кор омадаанд, ѐдовар шуд, ки ҳар кадом
дар омӯзиши ташаккули таърихии забони форсӣ-тоҷикӣ
нақши назаррас доранд. Агарчи дар ин бора дар забоншиносии Эрон хело зиѐдтар ва аз ҷанбаҳои гуногун ба баррасии
масъалаҳои грамматикаи забони форсӣ 1 аз он ҷумла феъл
пардохтаанд, вале ѐ ба нозукиҳои бахши тоҷикии он кам таваҷҷӯҳ намудаанд ва ѐ дар ин самт ба тағофул роҳ додаанд ва
боз ба сабаби тағайюри хат ва мушкилоти марзӣ-ҷуғрофиѐӣ,
марзӣ-сиѐсӣ ва ғайра таълифоти эшон на ҳамавақт дастраси
муҳаққиқини тоҷик будааст. Бо вуҷуди ин наметавон аз
заҳамоти эшон чашм пӯшид. Аз муҳаққиқони эроние, ки дар
ҷодаи сарфу грамматика ва ѐ ба вижа оид ба феъл таҳқиқот ва
таълифоте дар шакли китоб ва ѐ мақола изҳори андеша намудаанд инҳо М. Муқаддам (Роҳнамои решаи феълҳои эронӣ,
1342), А. Ғуломризо, А. Содиқӣ (Дастур, 1361), М. Ботинӣ
(Тавсифи сохтмони дастури забони форсӣ, 1370), Ҳасан Анзалӣ (Дастури забони форсӣ, 1370), М. Шариъат (Грамматики
забони форсӣ, 1371), Хусрави Кошонӣ (Иштиқоқи пасвандӣ
дар забони форсии имрӯз, 1371), ―
Давраи комили грамматики
забони форсии панҷ устод‖-и А. Қариб, М. Баҳор, Ҷ. Ҳумоӣ,
Б. Фурӯзонфар, Р. Ёсимӣ (1371), Ҳусайн Имоди Афшор
(Дастур ва сохтмони забони форсӣ, 1372; мақ. Истифода аз
иштиқоқ дар вожасозии илмӣ), Ш. Моҳутиѐн (Дастури забони форсӣ, 1372), П. Н. Хонларӣ (Дастури забони форсӣ, 1372;
Таърихи забони форсӣ 3 муҷаллад, 1377), Ҳ. Анварӣ (Дастури
забони форсӣ 2, 1373), Муҳсин Абулқосимӣ (Моддаҳои
1

Дар асар калимаҳои ―
тоҷикӣ‖, ―
форсӣ‖ ѐ ―
дарӣ‖ ба маънои муштарак истеъмол гардидаанд, зеро ба назари муаллиф ин се ном маънои вуҷуди се забони алоҳидаро надорад, балки номи умумии онҳо ―
форсӣ‖ аст, зеро тафовути
онҳо ба ҳадди лаҳҷавӣ ѐ худ гӯишӣ аст.
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феълҳои форсии дарӣ, 1373; Таърихи забони форсӣ, 1374;
Дастури таърихии забони форсӣ, 1375), Ирон Калбосӣ (Форсии Ирон ва Тоҷикистон, 1374), А. Таботабоӣ (Феъли басити
форсӣ ва вожасозӣ, 1376), В. Комѐр (Нақде бар таърихи забони форсӣ ва нукоте дар бораи феъли мураккаб, 1379), Гевӣ
Ҳасан Аҳмадӣ (―
Дастури таърихии феъл‖ дар ду ҷилд, 1380),
М. Ашӯрӣ (Нигарише нав ба феъли форсӣ, 1384), Табибзода
(Зарфияти феъл ва сохтҳои бунѐдини ҷумла дар форсии
имрӯз, 1385), Муҷтабо Минуӣ (мақ. Фоъил ва феъли муфрад
дар забони форсӣ), Муҳин Садиқиѐн (мақ. Фоъили муфради
феъли ҷамъ, фоъили ҷамъи феъли муфрад), Ғуломҳусайн
Юсуфӣ (мақ. Феъли маълум ба ҷои феъли маҷҳул), М. Баҳор
(Сабкшиносӣ, 2012), Мансурӣ Ядуллоҳ, Ҷамила Ҳасанзода
(Баррасии решашинохти афъол дар забони форсӣ, 1387),
Алиашраф Содиқӣ (мақ. Дар бораи феълҳои ҷаълӣ дар забони
форсӣ), ―
Роҳнамои забонҳои эронӣ‖ (1939) ва китобҳое бо
номи ―
Дастури забони форсӣ‖ ва ғайраҳо мебошанд, ки ҳар
кадом дар ҷодаи шинохти мақоми забони форсӣ (тоҷикӣ) ва
ташаккули таърихии он барои ҳар муҳаққиқ дар ин самт
роҳнамову ѐвари хубе ҳастанд, ки тавассути огоҳӣ бо он китобҳо бисѐре аз уқдаҳо ва гиреҳҳои рушди таърихии ташаккули забонҳои эрониро метавон бозкушоӣ намуд. Афзун бар
муаллифон ва масиннифон, пажӯҳандагон ва устодону нависандагони бисѐре ҳиндувон, туркон, арабон, урупоиѐну амрикоиѐн низ бо навиштани китобу мақолаҳои пажӯҳишӣ ва
илмӣ дар заминаҳои гуногуни дастурӣ, аз ҷумла дар қаламрави феъл гиреҳкушоиҳои судманде кардаанд, ки наметавон аз
корҳои эшон чашмпӯшӣ намуд. Тавре Аҳмадии Гевӣ хабар
медиҳад: ―
Дар ин раҳгузар низ ҳиндуҳо гӯиѐ сабқат аз ҳамагон рабудаанд, ҳамон тавре ки дар навиштани дастур барои
забони хеш пешгоми чаҳониѐн будаанд ва шумори дастури
забони форсӣ, ки дар он диѐри ошно нигориш ѐфта, аз марз
яксаду панҷоҳ гузоштааст‖ [172, 37], ки мутассифона хонандагони тоҷик ба он дастрасӣ надоранд.
15
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Ҳадафи омӯзиш. Таҳқиқи масъалаҳои забонӣ дар
мисоли осори алоҳидаи чеҳраҳои адабӣ, динӣ, таърихӣ ва ғ.
яке аз равишҳоест, ки дар солҳои ахир бештар диққати аҳли
таҳқиқро ба худ ҷалб намуда, вале то ҳол касе ба ―
Таърихи
Бухоро‖ аз диди забоншиносӣ таваҷҷуҳ нанамудааст ва ин
рисола аввалин навишта дар ин самт хоҳад буд.
Аҳамияти назарӣ ва амалии пажӯҳиш. Муайян намудани хусусиятҳои грамматикии ин ҳиссаи барҷастаи нутқ дар
забони асрҳои Х11-Х111, аз як тараф барои аниқ кардани ташаккули системаи он дар оғози давраи нав ва аз тарафи дигар
барои возеҳ намудани такомули минбаъдаи он ҳангоми баррасии ҷанбаҳои грамматикии феъл дар забони форсӣ-тоҷикӣ
кумаки назарӣ ва амалӣ хоҳад расонд. Бинобар ин бо мақсади
муайян намудани сохтмони дастурӣ ва луғавии феъл дар
марҳилаи аввали ташаккули давраи нави забони форсӣтоҷикиро дар асоси мисолҳои матни ―
Таърихи Бухоро‖ дар
муқоиса бо замони муосири он рисолаи мазкур рӯи кор омада, зимнан дараҷаи худфарқияти ин ҳиссаи нутқ вобаста ба
замон нишон дода шудааст.
Манобеи пажӯҳиш. Дар рисолаи мазкур қабл аз таҳлили
мисолҳо ба ҷойгоҳи феъл дар системаи морфологии забон
ишораҳо шуда, баъдан намунаҳои феълии марҳилаи оғозин
дар мисоли феълҳои ―
Таърихи Бухоро‖-и Наршахӣ ба риштаи
таҳқиқ кашида шудааст. Дар боби аввали рисола феълҳоро аз
назари сатҳи корбурд таҳлил намуда, баъдан онҳоро бар пояи
хусусиѐти луғавӣ ва маъноӣ тасниф намудем ва дар ин боб
ҳангоми таҳлили марзи маъноии феълҳо бо хусусиѐти
мансубияти замони баргардони асар аз забони асл ба забони
форсӣ-тоҷикӣ тавзеҳ гардида, сипас фелҳоро аз назари баромади забонӣ (аслӣ иқтибосӣ) ва хусусиѐти он баррасӣ намудем ва ҳамчунин дар зерфасли охири боби мазкур истифодаи
категорияҳои луғавӣ аз қабили муродифот, сермаъноӣ, мутазод, ҳамгун ва таъбирҳои феълӣ бо раддабандӣ ва пасон
тағайюри сохтори луғавӣ шарҳ дода шудааст. Дар боби
дувуми рисола гурӯҳи феълҳои содда, сохта таҳлил гардида,
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баъдан аҷзои шаклсози феъл зимни дастабандӣ ба се банд
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Боби сеюми рисола ба
хусусиятҳои грамматикии феъл бахшида шуда, дар он
масъалаҳои вобаста ба асосҳои феъл, тасрифи феъл ва намуд
дар се зерфасли аввал ва масъалаи сиғаҳои феълӣ бо тақсимбандӣ ба чаҳор банд – сиғаи хабарӣ, сиғаи шартӣ, сиғаи
амрӣ, сиғаи дуоӣ эзоҳ гардидаанд. Боби чаҳоруми рисола бо
назардошти хусуиѐти шаклии мутанаввиъ (гуногун) ва
доираи истеъмоли миқѐсан васеъ доштани феълҳои таркибӣ
ба ин гурӯҳ махсус гардонидашуда ―
Хусусиятҳои семантикӣграмматикии феълҳои таркибӣ дар тарҷумаи ―
Таърихи
Бухоро‖-и Наршахӣ‖ номгузорӣ шудааст, ки дар он зимни
қисмат ба панҷ зерфасл феълҳои таркибӣ ташреҳ гардидаанд.
Дар се зерфасли нахусти боби мазкур хусусиѐти луғавӣ,
маъноӣ ва ҳамнишинии феълҳои таркибӣ бо ѐварҳо баррасӣ
гардида, дар зерфасли чаҳорум феълҳои ѐвари шаклсоз зимни
тақсимнамоӣ ба панҷ банд ташреҳ гардидаанд. Дар зерфасли
панҷум таъбирҳое, ки аз назари маънӣ баробар бо як феъл
буда, ифодакунандаи ҳолату вазъият ѐ навъе аз фаъолиятро
чун амал дар қолиби ибора ѐ ҷумла ифода менамоянд, тавзеҳ
ѐфтаанд.
Ҳангоми баррасии рисола ба манобеи зидахли эронӣ ва
тоҷикӣ бештар истинод карда шуд, зеро бахусус грамматикаи
таърихии забонҳои эронӣ дар забоншиносии Эрон ва
Тоҷикистон ба дараҷаи беҳтар омӯхта шудааст.
Бояд зикр намуд, ки ―
Таърихи Бухоро‖ аз ҷумлаи кутуби
арзишманди таърихии маҳаллӣ буда, онро Абӯбакр
Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни Закариѐи Наршахӣ дар соли
332 ҳиҷрии қамарӣ ба номи амир Нӯҳ ибни Насри Сомонӣ ба
забони арабӣ навиштааст. Баъдан ин китобро Абӯнаср Аҳмад
ибни Муҳаммад ибни Насри Қубовӣ ба далели ин ки ―
бештар
кас ба хондани китоби арабӣ рағбат нанамоянд‖, бо дархости
дӯстонаш онро ба форсӣ тарҷума кард ва матолибе аз онро,
ки ―
бар он маслиҳате бозбаста набуд ва низ табиатро аз
хондани он малолат афзудӣ‖-ро аз он ҳазф намуд ва ба ҷои он
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баъзе маълумотҳоро аз кутуби дигар, мисли ―
Хазоин-улъулум‖ ба он афзуд ва ҳаводиси нотамоми рӯзгори Нӯҳ ибни
Наср ва умарои баъди ӯро идома дод. Бори дигар дар соли
574-и ҳиҷрии қамарӣ (охири асри Х) Муҳаммад ибни Зуфар
ибни Умари Бухорӣ ин тарҷумаро кӯтоҳ кард. Баъди
Муҳаммад ибни Зуфар шахси номаълуме бори дигар ин
китобро таҳрир намуда, ҳаводисе назири истилои султон
Муҳаммади Хоразмшоҳ дар соли 604 қамарӣ бар Бухоро ва
ғалабаи лашкари муғул ва тасхири Бухоро аз тарафи Чингизхон дар соли 616 қамариро ба он афзудааст, ки аз ин таҳрири
ахир нусхаҳои мутаъаддиде дар китобхонаҳои олам
нигаҳдорӣ мешавад. Таърихи Бухоро аз ҳайси мазмуну
муҳтаво аз авзои пойтахт ва таърихи Сомониѐн аҳамияти
вижае дорад.
Баррасии рисола. Мутаассифона, асли китоб, ки ба забони арабӣ аст, аз байн рафтааст. Инчунин аз тарҷумаи форсии ба дасти Абӯнаср Аҳмад ал-Қубовӣ анҷомгирифта низ
асаре боқӣ намондааст. Нусхае, ки мо дар кори хеш мавриди
истифода қарор додем, ҳамон талхисест, ки Муҳаммад ибни
Зуфар аз Таърихи Бухоро ба амал овардааст.
Маълумоти ―
Таърихи Бухоро‖ натанҳо хосси Бухоро ва
атрофи он, балки он чун яке аз сарчашмаҳои арзишманди
асримиѐнагии таърихи миллати тоҷик дар омӯзиши таърихи
сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, эътиқодоти мазҳабӣ, муомилоти
иқтисодӣ ва фарҳангии навоҳии атрофи он низ ба шумор меравад.
Ҳангоми таҳқиқи феъл дар мисоли матни ―
Таърихи Бухоро‖ мо матни нусхаи ―
Таърихи Бухоро‖-и Наршахӣ, ки дар
захираи дастхатҳои шарқии Инстути забон ва адабиѐт,
шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи улуми Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳти шумораи 513/2 маҳфуз аст ва гумони ғолиб
ин аст, ки он яке аз қадимтарин нусхаҳои хаттии ин асари гаронбаҳои маҳаллӣ дар ҷаҳон мебошад, мавриди истифода
қарор додем, аз ин ҷиҳат манбаъи ҳар як ҷумлаи иқтибос
оварда ба саҳифаҳо нусхаи дар шакли китоби мусаҳҳаф даро18
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вардаи он 1 дар идомаи матни интиқодии бар асоси нусахи
гуногуни қадимтари он таҳянамудаи мураттибон Ғолиб Ғоибов, Кароматулло Олимов, Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ мувофиқат менамояд.
Ғайр аз ин нусхаҳои (дастнависҳои) ―
Таърихи Бухоро‖ро метавон дар китобхонаҳои гуногуни дунѐ аз ҷумла китобхонаи Мадрасаи олии Сипаҳсолор дар Теҳрон (№ 1246);
дастхати соли 1819, Бағдодалии Ваҳбӣ дар Истомбули Туркия (№ 1130); дастхати асри ХV11-ХV111, Китобхонаи милли Порис (№ 807); санаи китобаташ номаълум, Китобхонаи
умумии Исфаҳон (№ 11358, 11434, 11550), Институти
шарқшиносии Тошканд (№ 1507), Институти шарқшиносии
Санкт-Петербург (№ В671, В675, С1589, С1918а, В674, С450,
В2411, В673, С1677, С1841); қадимтарини он № В675 дастхати апрели соли 1600, Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (№ 515,
513/11, 1526/ V11, 1875/1, 236/2) ва ғайра дидан мумкин аст.
Тавре дар муқаддимаи матни интиқодии ―
Таърихи Бухоро‖ [42, 22] хабар дода шудааст, ―
Таърихи Бухоро‖-ро аз
назари таърихӣ чанде аз мусташриқини хориҷӣ мавриди баргардон (тарҷума), омӯзиш ва пажӯҳиш қарор дода, матни интиқодии онро низ таҳя намудаанд, ки аз ин ҷумла метавон
мусташриқини рус Н.В. Хаников, Г. Вамбери, Н. Ликошин,
сиккашиноси рус П.И. Лерх, мусташриқи фаронсавӣ Шарл
Шефер, мусташриқи амрикоӣ Ричард Фрай, олимони мисрӣ
Амин Абдулмаҷид Бадавӣ ва Насруллоҳ Мубашшир атТирозӣ, олими ӯзбекистонӣ А. Расулов ва аз олимони эронӣ
Мударриси Разавиро метавон ном бурд. Аввалин нафаре, ки
ин китобро ба забони аслии тарҷумаи он, яъне форсии тоҷикӣ
1

Асли он дар коғази самарқандӣ бо хатти настаълиқи хоно навишта шуда,
номи котиби он зикр нагардидааст. Дар охири ин нусха (в. 148а) санаи
китобати он чунин омадааст: ―
Таҳрир ѐфт ин рисола дар рӯзи чаҳоршанбеи 28уми моҳи Раҷаб ба соли 1060 (27.07.1650) аз ҳиҷрати набавӣ‖ миқдори
варақҳои ин нусха то ба 89 адад мерасад ва аз варақи 59б то варақи 148а-и
муҷалладро дар бар мегирад.
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ба табъ расонид ва ба он муқаддима, тавзеҳот, луғат ва
фиҳрасти номҳои ҷуғрофиро навиштааст, Н. Қосимов мебошад, агарчи дар хониш ва маънидоди баъзе калимот ба иштибоҳҳо роҳ додааст.
Навгонии илмӣ дар рисола. Навгонии илмии рисола
қабл аз ҳама дар он аст, ки бори аввал яке аз матнҳои
тарҷумаи ―
Таърихи Бухоро‖-и Абӯбакри Наршахӣ, ки аз ҷумлаи матнҳои куҳани асари мазкур аст, аз нигоҳи забоншиносӣ
дар мисоли феъл мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. Инчунин дар рисола ба таври мушаххас ба баъзе шаклҳои грамматикӣ (мисли ―
алиф‖-и дуо, ―
йо‖-и ҳикоят) ишора шудааст,
ки ба соҳибзабонони забони муосири тоҷик ноошност ва
баръакс баъзе шаклҳои грамматикие мисли шакли навъҳои
гуногуни замони гузаштаи давомдор, ки дар матни асар ва
матни китобҳои то замони таълифи асари мазкур мушоҳида
намешаванду дар китобҳои дар садсолаи ахир нашргардида
ба назар мерасанд ва инчунин дар гуфтори рӯзмараи мардум
мавриди истеъмол қарор доранд.
Равиши таҳқиқ. Усули таҳқиқ дар рисола усули тафсирӣ ва тафсирӣ-муқоисавӣ мебошад. Бинобар ин мақсад
гузошта шуд, то феъл бо усули таҳлилӣ-муқоисавӣ дар асоси
ин асар таҳқиқ гардида, ҳамчунин таваҷҷуҳи мутахассисинро
ба таҳқиқи осори илмӣ-бадеӣ ҷалб намоем, зеро забони осори
таърихӣ (бавижа тарҷумаҳо) бештарин наздикиро ба забони
зиндаи мардум ва муомилоти расмиро дорад.

20

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

БОБИ 1.
ХУСУСИЯТҲОИ ЛУҒАВӢ-МАЪНОИИ
ФЕЪЛ ДАР ―
ТАЪРИХИ БУХОРО‖-И НАРШАХӢ
Дар ин боб масоили мубрами марбут ба воҳидҳои луғавии забон (муродифот, мутазод, ҳамгуна, сермаъноӣ, сатҳи
аърихи Бухоро‖
корбурди феълҳо) дар мисоли феълҳои дар ―Т
зикр гардида, мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Бояд гуфт, ки
яке аз масъалаҳои илман ҷолиби диққат мақоми феъл дар забонҳои олам низ буда, феълҳо вобаста ба навъи сохтории забон дар ҳар забон ҷойгоҳи гуногун доранд ва на дар ҳама забон мисли забони тоҷикӣ мақоми муҳимтаринро дар байни
ҳиссаҳои нутқ касб менамояд. Ба хусус дар забонҳои ҳупоӣ,
хитоӣ, индонезӣ ва монанди инҳо, баръакси забонҳои форсӣтоҷикӣ ва бисѐре аз забонҳои хонаводаи ҳиндуаврупоӣ, хусусиѐти маъноӣ ва категорияҳои грамматикии феъл кам ба
назар мерасад, ки ҳамчун ҳиссаи нутқ тафовут ва аҳамияти
мақоми онро дар байни дигар ҳиссаҳои нутқи забон коста мегардонад. Муайян намудани марзи маъноии феъл дар забон
низ яке аз масоили баҳсталабест, ки то кунун ҳалношуда боқӣ
мемонад. Чунин ҷанбаҳои феъл чун ҳиссаи мустақили нутқ
дар боби мазкур мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.
1.1. Назари пажӯҳишгарон доир ба феъл
Дар забоншиносӣ феълро ба таъбирҳои гуногун тавсиф
намудаанд, ки метавон бо чанде аз намунаҳо, ки ба феъли забони тоҷикӣ мувофиқат намояд, масъаларо ҷамъбаст намуд,
зеро феъл вобаста ба хусусиѐти гуногуни забонӣ метавонад
шаклҳои гуногун дошта бошад. Масалан дар забон
Феъл дар ―
Лингвистический энциклопедический словарь‖ (Фарҳанги энсиклопедии забоншиносӣ) чунин таъриф
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шудааст: ―
Феъл ҳиссаи нутқест, ки маъноҳои грамматикии
амал (аломати ҳаракат, воқеъшавӣ дар яке аз замонҳо ва ғ.)ро ифода мекунад‖ [52, 104].
Феълро дар ―
Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик‖
чунин таъриф намудаанд: ―
Феъл чунин ҳиссаи мустақили
нутқ мебошад, ки амал ва ҳолату вазъиятро ҳамчун амал
ифода мекунад ва дорои категорияҳои хоси худ мебошад‖
[21, 172].
Феъл бо мундариҷаи худ аз дигар ҳиссаҳои нутқ хусусиятҳои фарқкунанда дошта, мафҳумҳои таъсиру ҳаракат, амалиѐт ва тағйири аломатро мефаҳмонад ва маъноҳои зиѐди
луғавию грамматикӣ дорад, зеро он унсури серистеъмол ва
сермаънои забон ба шумор меравад.
―
Феъл таҳкурсии бинои забон аст ва бояд ҳаматарафа
омӯхта шавад, зеро аслан табиат ва маҷрои зиндагиро бе феъл
тасвир кардан мумкин нест. Хусусиятҳои луғавӣ-маъноии
феъл дар ин маврид мавқеъи муҳим доранд. Ҷузъҳои луғавӣ
дар маънои феъл мақоми худро доранд ва ҳамеша бо ҷузъҳои
грамматикӣ ва луғавӣ-грамматикӣ дар таъсири мутақобилаанд‖ [22, 52]. Воқеан ҳам чунин аст, агар дар забоне феъл
сохтори муайян ва низоми муайян надошта бошад, пас метавон гуфт, хусусиятҳои грамматикии он дар ҳоли завол қарор
дорад ва ѐ он забонро забони миранда унвон намуд. Аз ин
ҷиҳат омӯхтани феъл басо муҳим аст.
Ҳусайн Имоди Афшор феълро чунин таъриф намудааст:
Феъл калимае аст, ки бар кардани коре ѐ рӯй додани амре ѐ
доштани ҳолате ѐ пазируфтани сифате дар яке аз замонҳо далолат кунад [173, 124]. Чун: хонд, буд, шуд ва монанди инҳо.
Дар ―
Давраи комили грамматики забони форсӣ‖ феълро
чунин шарҳ додаанд: Феъл дар истилоҳ калимае аст, ки далолат кунад бар ҳусули маънии масдар ва ҳудуси он аз зоте дар
яке аз замонҳои сегона: гузашта, ҳол, оянда [222, 123].
Муҳаққиқи эронӣ Ҳасан Анварӣ феълро чунин тасвир намудааст: ―Фе
ъл дар ҷумла ҷойгоҳи хабарро ишғол мекунад,
яъне ѐ ба мубтадои ҷумла мутобиат менамояд ѐ худ калимае22
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ро ба таври мустатир (ҳамчун ҷонишин, қоиммақом – Р.Б.) ба
мубтадои хабари ҷумла будан далолат мекунонад ―
ва ба
танҳоӣ ѐ ба кумаки вобастаҳое, дар они воҳид ағлаб ба чаҳор
мафҳум далолат мекунад: 1) мафҳуми шахс; 2) мафҳуми ифрод ѐ ҷамъ; 3) мафҳуми замон; 4) яке аз мафҳумҳои зер ба
сурати мусбат ѐ манфӣ‖ [176, 23]. Ва ин чаҳор мафҳумро ҳангоми ифодаи чунин маъноҳо инъикос менамояд:
а) анҷом додан ѐ гирифтани коре: Саид китобро бурд
(набурд). Шиша шикаст.
б) воқеъ шудани кор бар касе ѐ чизе: Алӣ кушта шуд.
в) пазируфтани ҳолате ѐ сифате: Ҳаво сард шуд. Муҳсин
бемор шуд. Гунаҳкор маҳкум шуд.
г) вуҷуд доштан: Он ҷо чизе ҳаст. Дар утоқ касе нест.
Забоншинос Б. А. Илиш ҳар калимаи ба ягон намуд
фаъолият далолаткунандаро феъл ҳисобида, феълро дорои
категорияҳои морфологии замон, намуд, сиға, тарз, шахс ва
шумора медонад [38, 31].
Сухани муҳимтарин ва ҷамъбасткунандае, ки забоншиносон доир ба феъл баѐн менамоянд ин аст, ки феъл ҳар навъ
муомилаеро ҳамчун амал ифода менамояд. Вале муайян
намудани марзи маъноии ин муомила ва сохти грамматикии
он дар забонҳои дунѐ мутахассисини соҳаро ба афкору назариѐти аз ҳам мутафовит ҷудо намудааст ва онҳо дар мавриди
таснифи маъноии феъл назари гуногун доранд ва яке ба ду
даста дигаре ба даҳ даста тасниф намудаанд. Сохти грамматикии феъл низ дар забонҳои олам яксон нест, масалан агар
муҳимтарин хусусияти феъл дар забонҳои арабӣ, форсӣтоҷикӣ, русӣ, англисӣ, фаронсавӣ, туркӣ ва ғайра ифодаи
маъно дар яке аз замонҳо (гузашта, ҳол, оянда) бошад, пас
дар баъзе забонҳои дигар мисли хитоӣ, индонезӣ ва монанди
инҳо феълро аз назари сохт бо дигар ҳиссаҳои нутқ фарқ кардан имкон надорад, ва замони грамматикӣ, ки дар бештари
забонҳо хоси феъл аст, дар забони колифорниѐии ҳупоӣ1 за1

Bamileke-Dschang
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мони грамматикӣ хоси исм мебошад [228, 89], ин дар ҳолест,
ки аксари забонҳои олам замони грамматикиро тавассути
феъл ифода менамоянд. Ва ѐ феъл дар забони серистеъмолтарини олам – хитоӣ фақат аз назари маъно шинохта мешавад,
зеро феъл дар ин забон мафҳумҳои замон, ҷинсият, тарз,
намуд, сиға ва амсоли онро бо роҳи грамматикӣ ифода наменамояд.
Ҳар феъле дар забони форсӣ-тоҷикӣ дар ҳар яке аз замонҳои сегона шаш сиға (шакл) дорад, ки ба се шахси муфрад ва
се шахси ҷамъ нисбат дода мешавад. Бояд битавонем аз рӯйи
яке аз онҳо сиғаҳои дигарро пайдо кунем [200, 23].
Дар мавриди ташреҳ ва таҷзияи феъл Муҳаммадҷавод
чунин мегӯяд, ки ―
аввал навъи онро аз назари замон (мозӣ,
музореъ, оянда) таъйин мекунем ва агар мозӣ ѐ музореъ
бошад, қисми онро (мутлақ, истимрорӣ...) муайян менамоем,
сипас чандум шахс ва он гоҳ муфрад ва ҷамъи онро. Он гоҳ
онро аз назари мутаъаддӣ ва лозим (гузаранда ва монда – Р.
Б.) мавриди баҳс қарор медиҳем ва агар мутаъаддӣ бошад,
маълум ва маҷҳули он муайян мешавад, сипас содда ва мураккаби онро аз рӯи масдараш мушаххас мекунем‖ [200, 168].
1.2. Дараҷаи корбурдии феълҳо дар ―Таър
ихи Бухоро‖
Дар аксари забонҳои олам феъл муҳимтарин рукни грамматикии онро ташкил медиҳад ва он дар забони форсӣтоҷикӣ ҳиссаи нутқест, ки амал, ҳолат, вазъият, вуҷудият,
муносибатро дар яке аз се замон (гузашта, ҳозира, оянда)
ифода намуда, бештарин категорияҳои грамматикиро дар худ
фаро гирифтааст. Дар забон миқдори феълҳо кам нест, бинобар ин метавон онро ба гурӯҳҳои мухталифи луғавӣ тақсимбандӣ намуд, ки яке аз ин таснифҳо таснифи истеъмолӣ аст.
Феълҳои дар ―
Таърихи Бухоро‖ зикршударо аз назари истеъмол метавон ба ду гурӯҳ ҷудо намуд: умумиистеъмол ва
камистеъмол.
24
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Феълҳои умумиистеъмол чунин хусусият доранд, ки дар
ҳаѐти рӯзмарраи мардум ба таври фаровон истеъмол мегарданд; барои ҳамаи соҳибзабонон (новобаста аз нисбиятҳои
лаҳҷавӣ) фаҳмо мебошанд; барои ҳамаи услубҳои забон баробар хидмат менамоянд; агар забон рӯ ба таҳаввул ва дигаргунӣ ниҳад онҳо аз ҳама охир ба тағйирот дучор мешаванд.
Чун забони муосири тоҷик давоми бевоситаи ҳамон забонест,
ки аз ихтилоти лаҳҷаҳои мухталифи забонҳои мухталифи
эронии мавҷудаи эронии миѐна дар Осиѐи Марказиву Ҷанубғарбӣ ва баъдан калимоти иқтибосии арабӣ (пас аз ихтилоти
фарҳанги исломӣ бо фарҳанги эронӣ ва шаклгирии фарҳанги
исломӣ-эронӣ) дар заминаи дастури забони паҳлавӣ дар асри
1Х-Х ташаккулѐфта иборат мебошад ва дар тӯли ин муддатҳо
ба тағйироти назаррасе дучор нагардидааст, афъоли умумиистеъмоли марҳилаи аввал (асри Х11) дар мисоли ―
Таърихи
Бухоро‖-и Наршахӣ ва ин замон (забони адабии муосир) новобаста аз мансубияти замонӣ ва шеваӣ 90% муштарак
ҳастанд. Бинобар ин, мо бештар рӯи хусусиятҳои ҷудогона
таваққуф хоҳем кард ва барои саҳеҳтар ошно гардидани хонандагон мо ҷадвали зеринро, ки дар он миқдори истифодаи
ҳар як феъл1 бо рақами тартибии он бо назардошти асосҳои
замонӣ (ба истиснои феълҳои таркибӣ) таҳия гардидааст, пеши назари эшон қарор медиҳем.
Ҷадвал:
Асоси замони
гузаштаи
феъл
кард
буд
шуд
гуфт
омад
1

миқдор

Р/т

528
500
282
193
190

1
2
3
4
5

Асоси замони
ҳозира
кун
хон
гӯ(й)
бош
дор

миқдор
73
58
52
51
51

Даҳ феъли серистеъмол дар ―
Таърихи Бухоро‖
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рафт
фиристод
овард
фармуд
дод

129
91
84
90
85

6
7
8
9
10

о(й)
рав
деҳ
шав
хоҳ

36
27
24
22
17

Дар тасниф ва таҳлили феълҳои дар асар ѐдшуда аз
назари истеъмол мо асосҳои феъли забони тоҷикиро ба назар
гирифта, онро ба ду қисмат ҷудо намудем: а) феълҳои аз
асоси замони гузашта шаклгирифта; б) феълҳои аз асоси
замони ҳозира шаклгирифта. Ҳар феълеро бо асос зикр
кардан, ба он сабаб, ки масдар худ муштақ буда, дар заминаи
асоси замони гузаштаи феъл сохта мешавад ва анвоъи
гуногуни феълӣ низ дар заминаи асосҳои феълӣ сохта
мешаванд, дар ҳоле ки байни асосҳои феълҳои аслии забони
тоҷикӣ (форсӣ) иртиботи муназзаме вуҷуд надорад. Дар
Таърихи Бухоро 93 феъли содда, 41 феъли сохта ва дар
маҷмӯъ бо назардошти шаклҳои гуногуни грамматикӣ садҳо
феъли таркибӣ, ки тақрибан нисфи маҷмӯи феълҳои асарро
ташкил менамоянд, мушоҳида мешаванд.
1.3. Таснифи луғавӣ-маъноии феълҳо дар
―Таър
ихи Бухоро‖
Дар мавриди таснифи луғавӣ-маъноии феъл беҳтар аст,
ки ҳавоси хамса, яъне панҷ аъзои ҳисро чун меъѐр
бишиносем ва дар ин асос феълҳоро ба ду даста мафҳумӣ ва
ҳиссӣ ҷудо намоем, бо вуҷуди ин мушаххаса як идда
феълҳоеро низ дучор шудан мумкин аст, ки ҳолати духӯра
доранд, яъне гоҳо мазмуни онҳоро тавассути ақл дарк
менамоем ва гоҳо амали онҳоро бо яке аз аъзои ҳис эҳсос
менамоем, ки ин гурӯҳро вобаста ба ҳолат ва мавқеи
истеъмол ба ин ѐ он даста мансуб намудан зарур аст.
Ба феълҳои мафҳумӣ ҳамон феълҳоеро дар назар дорем,
ки дар иҷро ва фаҳми онҳо узвҳои ҳавоси хамса нақш
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надоранд ва танҳо тавассути ақлу заковати инсонӣ амали
онҳо дарк карда мешаванд. Теъдоди ин гурӯҳи феълҳо дар
―
Таърихи Бухоро‖ хеле кам аст. Намунаи онҳо: донистан, ѐфтан, тарсидан, омӯхтан, пиндоштан, дӯст доштан ва ғ.
Ҳамза пиндошт, ки мардаш ҳамин қадар беш нест,
пештар омад ва ҳарб кард [79, 104]. Он ғуломонро, ки кушта
буданд, баъзеро ёфтанд ва бикуштанд ва баъзе ба Туркистон бигурехтанд [79, 168]....аз дур саворон дид, ки меомаданд ба таъҷил, донист ба фаросат, ки инҳо аз халифаанд
[79, 18]. Симоулкабир – мавлои падари ӯ пеши ӯ истода буд,
ӯро бағоят дӯст доштӣ ва некӯ доштӣ [79, 54].
Феъли ―
ёфтан‖ дар асар аксаран чун ѐвар зикр гардида,
ҳамчун феъли мустақил аз назари маъноӣ ҳолати духӯра дорад, агар ба маънои ―
фаҳмидан‖ ояд, феъли мафҳумӣ аст ва
агар ба маънои ―
дидан‖ ояд, ҳиссӣ аст.
Ба феълҳои ҳиссӣ феълҳоеро метавон дохил намуд, ки
дар дарк ва фаҳми онҳо ҳамаи аъзои ҳис ва ѐ ҳадди ақал яке
аз узвҳои ҳавоси хамса мисли ѐ босира, ѐ ломиса, ѐ шомма, ѐ
зоиқа ва ѐ сомиа нақш дошта бошанд, мисли: гуфтан, афтодан
ва ғ.
Аз сабаби он ки теъдоди феълҳои ҳиссӣ дар забон ва дар
мисоли асари мазкур зиѐд ҳастанд, мо салоҳ дидем, ки онҳоро
ба зергурӯҳҳое назири феълҳои ҳаракат, феълҳои амал,
феълҳои вуҷудият, феълҳои ҳолат, феълҳои муносибат ҷудо
намоем, ки ҳар яке аз ин гурӯҳҳои феълӣ дар навбати худ метавонанд як идда аз феълҳоро бо хусусиѐти луғавӣ-маъноӣ
дар бар бигиранд.
1.3.1. Феълҳои ҳаракат. Феълҳои ҳаракатро вобаста ба
самти ҳаракат ба гурӯҳҳо метавон ҷудо кард (дар ин бора ниг.
[22, 80]), вале гурӯҳе аз онҳо маънои ҳаракат намуданро ба
таври умумӣ мефаҳмонанд, ки самти он яқин нест, фақат имкон дорад, ки самти ба амал омадани ҳаракат вобаста ба
мазмуни матн, ҷумла ва ѐ бо кумаки зарфҳо фаҳмида шавад.
Дар дарки ин гурӯҳи феълҳо узви босира нақши бағоят
муҳим дорад, монанди: омадан, расидан, гурехтан, гузаштан,
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буридан, омадан, рафтан, равон будан, равон шудан, пеш
омадан ва ғ.
Чун Шери кишвар ба Бухоро омад ва Абрӯйро дар Байканд бигирифт ва банд кард [79, 10]. Хайли вай ҳама бигурехтанд ва он саворон ҳама бозгаштанд [79, 18]. Оби
Ҳаромком гоҳе он ҷо расидӣ нарасидӣ [79, 38].
1.3.1.1. Феълҳое, ки ҳаракат ба самти болоро мефаҳмонанд, мисли: хестан, баромадан, бархостан / бархестан,
барҷастан, боло омадан, боло рафтан, бар пой хостан ва ғ.
Бархост ва чаҳор ракъат намоз гузорид...ва сураи
Моида бархонд андар ин чаҳор ракъат намоз [79, 90]. Чун
офтоб баромад сипас нигарист, қавм ҳозир нашуда буданд,
то илм бигӯяд [79, 90].
1.3.1.2. Феълҳое, ки ҳаракат ба самти поѐнро ифода мекунанд, мисли: афтидан, рехтан, боридан, дарафтидан, дарандохтан, фурӯд омадан, фурӯ рафтан ва ғ.
...аз деҳқонон ва маликзодагон ба ду саф пеши ӯ ба хидмат биистодандӣ, то офтоб фурӯ рафтӣ [79, 15]. Эшон дар
ин сухан буданд, ки бародари дигар – Исҳоқ бинни Аҳмад –
бирасид ва аз асб фурӯ наёмад [79, 150]....хостам, ки фуруд
оям, ба ҷону сари хеш савгандам дод, ки фурӯд оям [79, 162].
1.3.1.3. Феълҳое, ки ҳаракат ба самти дохили чизе ва ѐ
маконеро мефаҳмонанд, мисли: андаррасидан, даромадан,
даррафтан ва ғ.
Он дигар ба Восил андаррасид ва вай ҳанӯз андар намоз
буд, дашна андар шиками Восил зад [79, 101].
1.3.1.4. Феълҳое, ки ҳаракат намудан ба самти қафоро
ифода менамоянд, мисли: гаштан, бозомадан ва ғ.
Писари ӯ Абӯабдуллоҳро илм ба он дараҷа будааст, ки
чун қофила аз ҳаҷ гаштӣ, уламои эшон ба наздики Хоҷа
Имом Абӯҳафс омадандӣ ва аз ӯ масъала пурсидандӣ [79,
89]?
1.3.1.5. Феълҳое, ки ҳаракат бар пояи доштани тафовут
дар суръатро ифода мекунанд, мисли: гурехтан, давидан, ши28

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

тофтан, ҷастан, хазидан, тохтан, давон шудан, рӯ дар гурез
ниҳодан ва ғ.
Деҳқонон ва тавонгарон аз ин вилоят бигурехтанд ба
Туркистон [79, 9]....яке аз он ду деҳқон бидавид ва корде
бизад бар шиками Бухорохудо ва шиками ӯро бидаронид [79,
101]. Ва малики турк бар эшон тохт ва араб дармонданд
[79, 82].
1.3.2. Феълҳое, ки ягон амалеро мефаҳмонанд ва маъмулан тавассути босира ҳис карда мешаванд, мисли: буридан,
даравидан, кандан, хӯрдан, лесидан, ситонидан, чаридан, қай
кардан, шир додан, андӯхтан, оростан, кардан ва ғ.
Ҷамоате аз ғуломони амир даромаданд ва сарашро
бибурриданд [79, 168].
1.3.3. Феълҳое, ки вуҷудият, яъне будан ѐ набудани чизеро дар маконе ифода менамоянд ва дарки ин гурӯҳи феълҳо
тавассути узви босира амалӣ мегардад, мисли: будан, ҳаст,
нест1 ва ғ.
Дар вай ҷои нишастаи подшоҳ ҳоло ҳаст ва қадимтар аз
шаҳри Бухорост [79, 30]. Баъд аз он Бухоро дар дасти фарзандони Туғшода ва худдому наберагони ӯ мебуд, то ба
рӯзгори амир Исмоили Сомонӣ [79, 13].
Бояд гуфт, ки феъли ―
будан‖ агарчи дар бештари ҳолатҳо
чун феъли ѐвар истеъмол мегардад, вале борҳо дар асар ҳамчун феъли мустақил ба маънои ―
вуҷуд доштан‖, ―
дида шудан‖ ва ―
зиндагӣ кардан‖ истеъмол гардидааст:
Зикри ҷамоате, ки дар Бухоро будаанд [79, 3].
1.3.4. Феълҳои марбут ба фаъолияти рӯҳӣ (кайфият ва
эҳсосоти ботинии инсон). Ин гурӯҳ феълҳо маъмулан бештар
дар шакли феълҳои мондаи якшахса (алалхусус бо феъли
―
омадан‖) меоянд. Феълҳое, ки фаъолияти рӯҳии инсонро ме1
Феълҳои ―
ҳаст‖ ва ―
нест‖ аз назари шакли сохторӣ ноқисанд, зеро онҳо дар
заминаи ҳиссачаи инкорӣ ва тасдиқӣ сохта шуда, танҳо замони ҳозира-ояндаро
ифода менамоянд ва шакли масдарӣ надоранд, агарчи баъзеҳо шартан инҳоро
дар қолиби масдарӣ дароварда ―
ҳастан‖ ва ―
нестан‖ ҳам гуфтаанд, вале он
асосе надорад.
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фаҳмонанд, агар дарки онҳо тавассути узви босира анҷом бигирад, пас он ҳиссӣ аст, вагарна ба феълҳои мафҳумӣ дохил
мешаванд:
Ба ҷону сари хеш савганд додам, ки фурӯ маой, дили ман
қарор гирифт ва маро ба саропарда фуруд овард [79,
162]....дар он таърих онҷо ҳеч деҳа набуд ва ободонӣ набуд,
марғзоре буд ва ҷойгоҳи шикор ӯро хуш омад [79, 61]. Саидро аҷаб омад, ки чист, ки ин Хотун бо ин иззат ва бузургӣ
медиҳад [79, 77]? Чун ба Рабанҷан расид амир Наср хабар
ѐфт, нохуш омадаш, ба ҷиҳати он ки бедастурӣ буд [79,
139].
1.3.5. Феълҳое, ки ягон ҳолатро ифода менамоянд. Ҳолат
гуфта дар лаҳзаи амал ба таври муваққат падидор шудани гунае аз амалкардро гӯянд ва онро метавон ба ду навъ ҷудо
намуд.
Феълҳое, ки ба амал омадани ҳолатро дар маконе мефаҳмонанд, мисли: истодан, нишастан, раҳидан, хуспидан, саф
кашидан ва ғ.
Гуфт: ҳаметохтам, асбам фурӯ монд, фуруд омадам ва
хуфтам ва ду ғулом дидам бар сари ман истода, яке аз эшон
тозиѐна раҳо кард ва бар бинии ман биниҳод [79, 161].
Феълҳое, ки ҳолатро вобаста ба замон мефаҳмонанд, мисли: рамидан, тарсидан, шудан, растан, бархостан, бархостан,
дармондан, бадал шудан, бемор шудан, нек шудан, гурусна
шудан, талх омадан, оҷиз омадан ва ғ.
Сапедҷомагон бисѐр шуданд ва мусалмонон андар кори
эшон оҷиз шуданд [79, 114].
1.3.6. Феълҳое, ки тарзи муносибат ба касе ва ѐ чизеро
ифода менамоянд, мисли: гуфтан, фармудан, навиштан, пурсидан, пазируфтан, озмудан, шунавидан, баргузидан, ва ғ.
Ва ҷумла иттифоқ карданд ва пазируфтанд, ки ин
даъват ошкор кунем ва ҳар кас, ки пеш ояд бо ӯ ҳарб кунем
[79, 103].
1.4. Хусусиятҳои семантикии феълҳои
серистеъмол дар асар
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Феълҳои серистеъмоли ―
Таърихи Бухоро‖-ро бо назардошти хусусиѐти маъноӣ метавон ба ду даста ҷудо намуд:
аввалан, гурӯҳи феълҳое, ки чун феъли ѐвар истеъмол гардидаанд, мисли: будан, шудан, кардан ва ғ.; дувум, гурӯҳи
феълҳое, ки ҳамчун феъли мустақил истеъмоли фаровон доранд, мисли: гуфтан, омадан, рафтан, фармудан ва ғ. Бояд хотиррасон намуд, ки феълҳои ѐвар ва модалӣ на ҳамеша ҳамчун феъли ѐваранд, балки дар баъзе ҳолатҳо ҳамчун феъли
мустақил ба назар мерасанд. Шарҳи маъноҳои истеъмолии
баъзе феълҳои серистеъмоли асар:
1.4.1. Феъли кардан )ٌ (کردаз ҷумлаи серистеъмолтарин
феъл дар асар буда, аз назари баромад аслии тоҷикӣ ба шумор меравад ва дорои хусусияти сермаъноӣ низ мебошад. Дар
фарҳанг чунин тавзеҳ ѐфтааст: 1. ба ҷо овардан, анҷом додан
(кореро); 2. сохтан, бино кардан; 3. ҳамчун феъли ѐридиҳанда
феъли таркибии номӣ месозад [135, 596]. Феъли кардан дар
―
Таърихи Бухоро‖ аз ҳама бештар чун феъли ѐвари феълҳои
таркибӣ истифода гардидааст ва ҳамчун феъли мустақил дар
ду маврид истеъмол гардидааст, ки ба чунин маъноҳо омадааст:
а) номидан, гуфтан:
Араб пеш аз ин товус надида будаанд, чун дар он ҷо товуси бисѐр диданд, номи он деҳро “Зот-ут-тавоис” карданд
ва номи аслии ӯ Бухорост [79, 22].
б) сохтан, тайѐр кардан:
...он ҷумларо вақф кард бар работе, ки карда буд [79,
29].
1.4.2. Феъли омадан )ٌ (آيذниз аз ҷумлаи феълҳои аслии
тоҷикӣ ва серистеъмоли китоби мазкур буда, дар асоси замони гузашта 190 маротиба дучор мегардад. Феъли омадан дар
фарҳанг [135, 28] чунин тафсир гардидааст: 1. ба ҷое ворид
шудан, ба ҷое расидан; муқобили рафтан; 2. расидан; 3. фаро
расидан; 4. шудан; лозим омадан, наздик омадан, дучор омадан, ҷамъ омадан; 5. бо исмҳои маънӣ омада, воқеъ шудани
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ҳолате ѐ ҳодисаеро мефаҳмонад. Ин феъл дар ―
Таърихи Бухоро‖ ба чунин маъноҳо омадааст:
А) ворид гардидан, расидан:
...ва зикри аҳодисе, ки дар фазилати Бухоро омадааст аз
расул [79, 1]. Ва ба рӯзгори ӯ араб ба Бухоро омадан гирифтанд [79, 14]. Ба ҳадисе номи Бухоро ба тозӣ “Фохира”
омадааст [79, 43]. Гуфт: расулро дидам, бар ҳамон шутуре,
ки дар хабар омадааст [79, 92].
Б) омадан, вориди маконе шудан:
Дар талаби илми ҳадиси пайғомбар салла-л-Лоҳу ъалайҳи
васаллам буд ва шогирдӣ кард ва боз ба Бухоро омад ва узлат
ихтиѐр кард, то охири ҳаѐт [79, 6]. Мардумон аз ҷониби
Туркистон омадандӣ [79, 8]. Рӯзи дигар қавми дигар омадандӣ ва бар ҳамин сифат хидмат кардандӣ, чандоне ки
навбат ба ҳамин қавм боз расидӣ [79, 15].
В) равон шудан, ҷорӣ гардидан, маҷро гирифтан:
Об бисѐр меомад ва гили бисѐр меовард, то ба Битак ва
Фараб расид ва он об дигар боздошт ва ин мавзеъ, ки Бухоро
аст, андаке оканда шуд ва замин рост шуд [79, 7].
Г) ба дунѐ омадан, таваллуд шудан:
Ӯро дар ислом писаре омад ва ӯро Қутайба ном кард, он
дӯстии Қутайба, ки ба ҷои ӯ карда буд [79, 17]. Маҳдиро аз
вай ду писар омад: яке Мусо ал-Ҳодӣ ва дуввум Ҳорунаррашид [79, 69]. Сомонхудоро писаре омад, аз дӯстии ӯ писарро
Асад ном кард [79, 96].
Ғ) рафтан:
Боз берун омаданд ва бут харидандӣ ва ба хон рафтандӣ
ва ин оташхона то ба вақти ислом ба ҷой буд [79, 43]. Ҳамза
пиндошт, ки мардаш ҳамин қадар беш нест, пештар омад ва
ҳарб кард ва он чаҳорсад мард аз камин берун омаданд ва
халқе бисѐрро ҳалок карданд ва боқӣ ба шаҳр андарбигурехтанд [79, 104]. Ин Абдуллоҳ аз Ҷайҳун бигузашт ва ба
Нахшаб ва ба Кеш омад ва ҳар ҷой халқро даъват кардӣ ба
дини Муқаннаъ [79, 112].
Д) арзиш доштан, арзанда будан, қимат доштан:
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Қимат карданд дувист ҳазор дирҳам омад [79, 73].
Е) мусовӣ будан, баробар омадан:
Хотун кас фиристод ва амон хост, сулҳ афтод бар
ҳазор бори ҳазор дирам омад ва мол бифиристод мол бигирифт ва бозгашт [79, 73].
Феъли омадан чун феъли ѐвар истифода гардида, феъли
ососиро дар ҳолати мафъулӣ қарор додааст:
Ва ҳар соле ба ин бозор даҳ ҳазор кас беш ҳозир омадӣ
[79, 23]. Арслонхон Муҳаммад бинни Сулаймон ба рӯзгори
хеш Байкандро иморат фармуд ва мардумон дар вай гирд
омаданд ва иморатҳои нек карданд [79, 37].
Феъли мазкур агарчи дар замони муосир низ аз ҷумлаи
феълҳои серистеъмол ва сермаъност, аммо ба ду маънои ахир
(арзиш доштан, баробар омадан) истеъмол намегардад.
1.4.3. Феъли додан )ٌ (دادдар луғат ба маънои 1. ба ихтиѐри касе вогузоштан, супурдан; бахшидан, ато кардан; 2. маҷ.
ба шавҳар додан, ба қайди никоҳи касе даровардан (-и духтаре); 3. маҷ. гуфтан; 4. баровардан; 5. чун феъли ѐридиҳанда
таркибҳои гуногуни феълӣ месозад; 6. барпо кардан, оростан;
7. ҳамчун феъли ѐридиҳанда дар таркибҳои феълиҳолӣ
маънои барои шахси дигар иҷро шудани амалеро ифода мекунад ва ғ. [135, 458].
Феъли додан агарчи наздики сад маротиба зикр ѐфта
бошад ҳам дар асар бештар ҳамчун феъли ѐвар истеъмол гардидааст ва чун феъли мустақил фақат ба маънии ―
ба ихтиѐри
касе вогузоштан‖, ―
супурдан‖; ―
бахшидан‖, ―
ато кардан‖ зикр
гардидааст:
Ҳасан бинни Усмонро қазо доданд [79, 4]. Ва ҳар боре
сулҳ кардӣ ва мол додӣ [79, 14]. Ӯ дар кори мулк нигариш
кардӣ ва амру наҳй мерондӣ ва онро ки хостӣ хилъат додӣ ва
онро ки хостӣ уқубат кардӣ [79, 15].
Феъли додан дар забони муосири тоҷикӣ ҳам дар шакли
феъли мустақил ва ҳам дар шакли феъли ѐвар истеъмоли фаровон дорад.
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1.4.4. Феъли гирифтан )ٍ رفر
گб( а маъноҳои 1. чизеро аз
ҷое бо даст бардоштан; 2. доштан бо даст, қапидан; 3. қабул
кардан, пазируфтан; 4. ишғол кардан, забт кардан; соҳиб шудан, ба даст овардан; 5. рӯѐнидан, ба даст овардан, бардоштан; аз худ кардан, дарѐфтан; ҳосил гирифтан; 6. банд кардан, сад шудан, бастан пеши чизеро; 7. ситонидан, зӯран рӯѐнидан, рабудан; 8. ба нумув даромадан, нумув кардан, сабзидан, амал кардан: ниҳол гирифт; 9. тарошидан, бурридан; 10.
сакта пайдо кардан, лакнат пайдо намудан; 11. сайд кардан,
шикор кардан, доштан; 12. воқеъ шудани кусуфу хусуфи
Офтобу Моҳ; 13. зан кардан, ба издивоҷ даровардан; 14. хӯрдан, тановул кардан; нӯшидан; 15. фарз кардан, тасаввур кардан; 16. бо масдарҳо якҷоя омада, сар шудан ва давом доштани амалро мефаҳмонад; 17. дар таркибҳои феълӣ омада, барои худи шахс иҷро карда шудани амалро мефаҳмонад; 18.
ҳамчун феъли ѐридиҳанда феълҳои таркибӣ месозад [135,
325].
Феъли гирифтан дар асар дар ифодаи чунин маъниҳо
омадааст:
А) доштан, қапидан; аз худ кардан:
Чун Шери кишвар ба Бухоро омад ва Абрӯйро дар Байканд бигирифт ва банд кард [79, 10]. Амири зангӣ Алӣ халифа буд ва ба фармони султон Санҷар волии Бухоро буд, ӯро
бигирифт ва бикушт ва ҳисорро вайрон кард [79, 49]. Бузургони лашкар бо амир Исмоил гуфтанд: инҳо ки бо мо ҳарб
карданд, чун бигирифтӣ ҳамаро хилъат додӣ ва бозфиристодӣ [79, 157]?
Б) забт кардан, ишғол кардан, фатҳ намудан, кушодан,
соҳиб шудан, тобеъ намудан:
Ин Вардонхудот бимурд ва Қутайба Бухороро гирифт
ва ба ҳарб Вардонхудотро аз вилоят берун кард ва чанд бор
ӯр аз ин вилоят берун кард, гурехт ва ба Туркистон рафт
[79, 16]. Ҳашами Ғуз ҳисор бигирифтанд ва Шиҳоби вазирро
бикуштанд ва ҳисор вайрон карданд ва ҳамчунон вайрон бимонд [79, 50].
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В) рӯѐнидан, ба даст овардан, бардоштан; аз худ кардан,
дарѐфтан; ҳосил гирифтан:
Абӯаҳмад ал-Муваффақ Биллоҳ ин деҳро ба муқотиъа
дода буд ба Муҳаммад бинни Тоҳир ал-Зоҳирин, ки амири
Хуросон буд ва бозфурӯхт ба Суҳайл бинни Аҳмади Доғунӣ
ал-Бухорӣ ва баҳо нагирифт [79, 24]. Мусалмонон бисѐр
ғанимат ѐфтанд аз силоҳу ҷома ва заринаву симина ва барда
гирифтанд [79, 73]. Як пойи мӯзаи Хотун бо ҷӯроб гирифтанд [79, 73].
Г) қабул кардан, пазируфтан:
Вай ин зиѐъ аҳли илмро дод аз он ки ба шаҳр наздик буд,
то фуқаҳоро кишоварзӣ осонтар бувад ва ивази он зиѐъи
дуртарро бигирифт [79, 56]. Ва бад-он таърих дар дасти
мардумон сими Хоразм равон шуда буд ва мардумон он симро
ба нохушдилӣ гирифтандӣ ва он сими Бухоро аз дасти мардумон берун шуда буд [79, 69]. Аҳли Бухоро нагирифтанд
[79, 70].
Ғ) зан кардан, издивоҷ кардан:
Муҳаммад ибни Ҷаъфар ривоят кардааст аз Абуалӣ Муҳаммад ибни Ҳорун, ки аз деҳқонони Кеш буд ва гуфт: ҷаддаи
ман аз ҷумлаи хотунон будааст, ки Муқаннаъ аз баҳри хеш
гирифта буд ва дар ҳисор медошт [79, 127].
Чунончи мушоҳида мешавад, феъли гирифтан дар асар
бештар ҳамчун феъли мустақил омадааст ва ҳол он ки дар
забони муосири тоҷик ҳамчун феъл мустақилияти он заъф
пайдо карда бошад ҳам он аз ҷумлаи феълҳои серистеъмол ва
сермаънои забон ба шумор меравад.
1.4.5. Феъли даромадан )ٌ (درآيذдар фарҳанг чунин шарҳ
ѐфтааст: 1. ба дарун омадан, дохил шудан, ворид шудан; 2.
қабул шудан, таъйин шудан (ба ягон кор); 3. сар кардан, шуруъ кардан; ба коре иқдом кардан [135, 418].
Феъли даромадан дар ―
Таърихи Бухоро‖ дар ифодаи чунин маъноҳо омадааст:
Ба дарун омадан, дохил шудан, ворид шудан:
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Муҳамммад бинни Ҷаъфар ан-Наршахӣ андар китоб
овардааст, ки Қутайба бинни Муслим ба Бухоро даромад ва
Бухороро бигирифт, аҳли Бухороро фармуд, то яке нима хонаҳо ва зиѐъи хеш арабро доданд [79, 58].
Феъли мазкур бо вуҷуди умумиистеъмол будан амалкарди маъноияш дар асар васеъ нест, агарчи дар забони муосир
он аз қабили феълҳои сермаъно аст.
1.4.6. Феъли баромадан )ٌ (ترآيذдар фарҳанг [135, 144]
ҳамчунин калимаи аслии тоҷикӣ дар ифодаи 14 маъно шарҳ
дода шудааст: 1. берун шудан, хориҷ гаштан, бадар рафтан;
муқобили даромадан; 2. боло шудан, баланд шудан (бо зина,
ба бом); 3. тиб. аз ҷо беҷо шудани устухони дасту пой ва ғ. 4.
рафтан; 5. расидан; 6. рӯидан, рустан; сабз шудан; 7. шунида
шудан, ба гӯш расидан, баланд шудан (мас., садо); 8. пайдо
шудан, ѐфт шудан; 9. намудор гаштан; 10. тулӯъ кардан; 11.
сар задан, ба вуқӯъ пайвастан; 12. содир шудан (мас., фармон,
қарор); 13. зуҳур кардан; 14. бо сифати феълӣ омада, пуррагӣ
ва тамомияти амалро ифода мекунад.
Феъли фавқуззикр дар ―
Таърихи Бухоро‖ ба чунин
маъниҳо истеъмол гардидааст:
А) гузаштани вақт, мурур намудан, тӯл кашидан:
Чун рӯзгор баромад, Абрӯй бузург шуд ва зулм пеш гирифт бад-ин вилоят, чунон ки мардум беш сабр натавонистанд кард [79, 9]. Соле чанд баромад, то Арслонхон ободон
фармуд кардан [79, 49]. Ҳар ҳафта ба як бор эшонро ба
назди хеш хондӣ ва харидорӣ кардӣ, чун нафурӯхтандӣ боз ба
зиндон фиристодӣ ва уқубат зиѐдат фармудӣ, то понздаҳ
сол ба ин баромад [79, 87].
Б) тулӯъ кардан:
Чун офтоб баромад, сипас нигарист, қавм ҳозир нашуда
буданд, то илм бигӯяд [79, 90].
В) боло шудан, баланд шудан:
Хироҷи Бухоро аз дувист ҳазор дирами нуқра кам чизе
буд, ба якбор ҳазор-ҳазор дираму шасту ҳашт ҳазор ва понсаду шасту ҳафт дирам ғидрафӣ баромад [79, 71].
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Дар асар феълҳои пешвандӣ ѐ худ сохтаи серистеъмол ба
андозаи феълҳои аз назари сохт содда зиѐд истеъмол нагардидаанд.
1.4.7. Феъли андаромадан )ٌ  (ا َذرآيذдар фарҳанг [135, 67]
ба чаҳор маънӣ шарҳ дода шудааст: 1. омадан; 2. дохил шудан; 3. фуруд омадан, пойин омадан, расидан; 4. ҳаракат кардан, ҷунбидан.
Феъли андаромадан дар асари мазкур дар ифодаи чунин
маъниҳо саҳм гирифтааст:
А) ворид шудан:
Баъд аз он ба ҳисор андаромадӣ ва хонҳо фиристодӣ ва
ҳамаи ҳашамро таъом додӣ [79, 15]. Дар ин сухан буданд, ки
Абӯисҳоқ бинни Иброҳим андаромад [79, 20]. Ва боз ин
мавзеъ оташхона шуд ва рӯзи бозор чун мардум ҷамъ шудандӣ, ҳама ба оташхона андаромадандӣ ва оташ парастидандӣ [79, 42].
Феъли мазкур дар асар 13 маротиба фақат ба як маъно
истеъмол гардидааст. Феъли андаромадан дар замони муосир мисли он рӯзгор (асри Х111) серистеъмол набуда, дар
нутқи хаттӣ дар доираи маҳдуд истеъмол мегардад.
1.4.8. Феъли бозомадан )ٌ (تازآيذдар фарҳанг [135, 220]
чунин маънидод шудааст: бозгаштан аз ҷое, гашта омадан:
Чун он қавм бозомаданд, он қавм ки ба Бухоро монда буданд, хидматкорони он қавм шуданд [79, 11]. Ҳафс ҳамчунон
мутаворӣ мебудӣ, ки бимурд ва Ҳасан бинни Ало бо бародарони хеш ба Бухоро бозомаданд [79, 87]. Чун ӯ ба Мовароуннаҳр омад, бо туркон ғазот кард ва Фарғонаро бигушод ва
эшонро пароканда кард ва ба Самарқанд бозомад [79, 98].
Феъли бозомадан дар забони муосири тоҷик аз назари
сохт дар шакли феъли сохта ва феъли таркибӣ ба назар расад
ҳам истеъмоли фаровон надорад.
1.4.9. Феъли будан )ٌ (ت ٕدбеш аз 500 маротиба зикр гардидааст, ки аксаран чун феъли ѐвар ва ифодакунандаи
маънои грамматикӣ ба мушоҳида мерасад.
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Феъли будан дар фарҳанг [135, 242] чунин тавзеҳ ѐфтааст: 1. вуҷуд доштан; мавҷудият, ҳастӣ; 2. ҳузур доштан;
ҳозирӣ; воқеъ гаштан; 3. истиқомат доштан, қарор гирифтан;
истодан; 4. банд шудан; 5. ҳамчун феъли ѐридиҳанда феълҳои
таркибии номӣ месозад.
Феъли будан дар ―
Таърихи Бухоро‖ ба чунин маъниҳо
корбаст гардидааст:
А) мавҷуд будан, мавҷудият, ҳастӣ (дар китоб бештар ба
ҳамин маънӣ омадааст):
Чун дар он нусхаи арабӣ зикри чизҳое буд, ки бар он маслиҳате бозбаста набуд ва низ табиатро аз хондани он малолат афзудӣ, зикри он чизҳо карда нашуд [79, 2]. бад-ин вилоят обу дарахтон бисѐр будӣ ва дар ин вилоят шикорӣ беш
будӣ [79, 8]. Ҳанӯз ин шаҳр набуд, валекин баъзе аз рустоҳо
шуда буд [79, 8).
Б) ҳузур доштан, истиқомат доштан:
Зикри ҷамоате, ки дар Бухоро будаанд [79, 3]....бад-ин
деҳ ҳаргиз масҷиди ҷомеъ набудааст, то ба рӯзгори малик
Шамсуддин Наср бинни Иброҳим бинни Тамғочхон хоҷае будааст аз аҳли ин деҳ, ки ӯро хонсолор хондандӣ [79, 26]. Ҳар
подшоҳе, ки дар ин вилоят буда, муқом он ҷо сохтааст [79,
37].
1.4.10. Феъли шудан )ٌ (غذдар фарҳанг чунин маънидод
шудааст: 1. гардидан, гаштан; 2. анҷом ѐфтан, иҷро гардидан;
3. рафтан, равон гаштан; 4. будан; 5. феъли ѐридиҳанда дар
феълҳои таркибии номӣ [136, 656]
Феъли шудан дар асар ба чунин маъниҳо омадааст:
А) гаштан, гардидан:
Ӯро бисѐр биѐзмуданд ба ришвати пинҳон ва ба ҳар
маънӣ, ба ҳеч чизе хештанро олуда накард, балки ҳар рӯз адлу
инсоф аз ӯ зоҳиртар мешуд [79, 5]. Он рӯди азим рӯди Суғд
шуд ва ин мавзеи азим Бухоро шуд [79, 8]. Мардум бисѐр шуд
[79, 8].
Б) бино ѐфтан, бунѐд гардидан, падид омадан:
38

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ҳанӯз ин шаҳр набуд, валекин баъзе аз рустоҳо шуда буд
[79, 8].
В) боқӣ мондан, ба дунѐ омадан:
Муҳаммад бинни Ҷаъфар гӯяд, чун Бедун Бухорохудот
бимурд, аз вай писаре шуд, ширхора монд, номи ӯ Туғшода
[79, 13].
Г) арзиш доштан, қимат доштан, баробар шудан:
Эшон андар биѐбон таом ва алаф намеѐфтанд ва он сол
қаҳт буд, кор бар эшон душвор шуд, то андар лашкари эшон
як ман нон ба се дирам шуд [79, 145].
Феъли шудан зиѐда аз 280 маротиба зикр гардида, аз
ҷумлаи феълҳои серистеъмолтарин ва ҳам сермаъно дар асар
ва инчунин дар забони муосир буда, ду маънои ахирии он
(боқӣ мондан, арзиш доштан) дар замони мо истеъмол намегардад ва ин ду маънӣ хусусияти замонии маънои феълро бар
дӯш доранд.
1.4.11. Феъли гуфтан )ٍ گفر
(дар луғат чунин шарҳ гардидааст: 1. гап задан, ҳарф задан, сухан кардан; ба забон
овардан, изҳор кардан, баѐн намудан; 2. нақл кардан, ҳикоят
кардан; ривоят кардан; 4. ба назм даровардан, сароидан; 5.
ният кардан, ирода кардан; 6. шуморидан, ҳисоб кардан; 7.
фармудан, амр кардан [135, 352].
Ин феъл дар ―
Таърихи Бухоро‖ дар ифодаи чунин
маъниҳо саҳм гирифтааст:
А) баѐн намудан, ҳарф задан, сухан кардан:
Муҳаммад бинни Аъян гуфт: аз Абдуллоҳи Муборак шунидам, ки Себавайҳ қазои Бухоро кард ва ба ду дирам ҷавр
накард [79, 3]. Ҳамчунон карданд ва номи ҳар касе, ки пеши ӯ
ѐд кардандӣ гуфтӣ: нашояд [79, 4]. Гуфтанд: хомӯшӣ аз
вай, ризо бошад [79, 4].
Б) нақл кардан, ҳикоя кардан:
Ва чунин гуфтаанд, ки ба рӯзгори вай аз вай соибраъйтар касе набуд ва ба асобати раъй мулк медошт ва
мардумон ӯро мунқод гашта буданд [79, 14]. Ин қисса дар
фатҳи Байканд ва Бухоро гуфта шавад [79, 62].
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1.4.12. Феъли рафтан )ٍ رفر
(дар фарҳанг ба чунин тавзеҳ
гардидааст: 1. қадам бардошта роҳӣ шудан; муқобили истодан, равона гардидан; муқобили омадан; 2. ҷой ва макони
худро дигар кардан, кӯчидан, сафар кардан; 3. гузаштан, сипарӣ шудан, тай шудан; 4. баромадан, хориҷ шудан; 5. сарф
шудан; 6. давом кардан, идома доштан, ба вуқӯъ пайвастан,
рӯй додан; 7. мурдан; 8. дар феълҳои таркибӣ ба ҷои шудан
ва кардан меояд [136, 154].
Ин феъл дар асари мазкур ба чунин маъноҳо зикр гардидааст:
А) равона гардидан; муқобили омадан:
Чун пир шуд, аз қазо афв хост ва ба ҳаҷ рафт ва ҳаҷ гузорид ва муддате ба Ироқ бошид [79, 5]. Дар он рӯд оби бисѐр ҷамъ шуд ва он оби бисѐр бирафт ва заминро биканд ва
гили бисѐр берун овард, чунон ки ин мағокҳо оканда шуд [79,
7]. Аз баҳри он ки деҳқонони бузург, ки раиси он тоифа буданд, аз Бухоро рафта буданд вайро Чамук ном буд ба забони бухорӣ гавҳаре бувад ва “кат” шаҳр бувад, яъне шаҳри
чамук [79, 9).
Б) макони худро иваз кардан:
Ҷабраил аз онҷо ба Самарқанд рафт ва ӯро бо туркон ва
сапедҷомагон ҳарбҳои бисѐр афтод [79, 122]. Чун амир Исмоил хабар ѐфт, Бухороро холӣ кард ва ба Фараб рафт, аз
ҷиҳати ҳурматдошт бародарро [79, 144]. Амир Наср ба Рабанҷан бирафт ва кори лашкар бисохт ва бозгашт ва амир
Исмоил пеши вай бозрафт ба деҳи Возбадин ва онҷо ҷамъ
шуданд ва ҳарб дарпайвастанд [79, 148].
В) гузаштан, сипарӣ шудан, тай шудан:
Амир Наср сухан мегуфт ва об аз чашми ӯ меборид ва
пушаймонӣ мехӯрд, бар он чи рафта буд ва бар хунҳои
рехташуда [79, 151].
Г) фавтидан, вафот кардан, мурдан,:
Чун аз дунѐ бирафт писари ӯ Нӯҳ бинни Наср ба мулк
нишаст [79, 172].
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1.4.13. Феъли фиристодан )ٌ فرضراد
(аз ҷумлаи феълҳои серистеъмол буда, дар луғат ба маънии равона кардан, гусел
доштан, роҳӣ намудан, ирсол намудан омадааст [136, 403]
дар ―
Таърихи Бухоро‖ низ бо ҳамин мазмун ворид карда
шудааст:
Пас он мардумон, ки ба Бухоро монда буданд ба наздики
меҳтарон кас фиристоданд ва фарѐд хостанд аз ҷаври
Абрӯй [79, 9]. Байғу писари худ, ки “Шери кишвар”-ро бо
лашкаре азим фиристод [79, 10]. Ин Шери кишварро ин вилоят хуш омад ва ба наздики падар нома фиристод ва ин вилоятро аз падар талабид ва дастурӣ хост то ба Бухоро
бошад [79, 10].
1.4.14. Феъли овардан )ٌ (آٔردба маънои 1. чизеро ѐ касеро аз ҷое ба ҷое нақл ѐ ҳамл кардан, касеро ба ҷое расонидан,
ҳозир кардан; муқобили бурдан; 2. феъли ѐридиҳанда дар
феълҳои тракибии номӣ [136, 14].
Феъли овардан дар ―
Таърихи Бухоро‖ чунин маъниҳоро
ифода намудааст:
А) зикр кардан, нақл кардан, китобат намудан:
Чунон гӯянд, ки Муҳаммад бинни Ҷаъфар ан-Наршахӣ ин
фаслро дар китоб наовардааст, аммо Абулҳасан Абдураҳмон
Муҳаммади Нишобурӣ дар китоби “Хазоин-ул-ъулум” чунин
овардааст, ки ин мавзеъ, ки имрӯз Бухоро аст, Обгир будааст [79, 6]. Муҳаммад бинни Ҷаъфар овардааст, ин деҳро
амир Исмоили Сомонӣ раҳматуллоҳи ъалайҳ бо ҷумлаи
зиѐъот ва ақаротаи он бихарид ва он ҷумларо вақф кард бар
работе, ки карда буд [79, 29].
Б) интиқол додан, ҳозир кардан, овардан:
Шери кишвар кас фиристод ба Чамукат, то он мардумонро, ки аз Бухоро гурехта буданд бо занон ва фарзандон,
боз ба Бухоро оварданд [79, 10]. Чун духтари малики Чинро
ба Бухоро арус оварданд, андар ҷиҳози ӯ бутхонае оварданд
аз Чин ва ин бутхонаро ба Ромишан ниҳоданд [79, 11].
В) ғанимат гирифтан:
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Аз Самарқанд сӣ ҳазор тан барда кард ва моли бисѐр
овард [79, 78]. Амир Исмоил Алӣ бинни Ҳамдунаро ба Форѐб
фиристод ва бифармуд, то кордорони Амр Лайсро куштанд
ва бисѐр мол биоварданд [79, 159]. Аз ҳар ҷо касон фиристод
то касони Амр Лайсро мекуштанд ва мол меоварданд [79,
159).
Феъли овардан дар забони муосири тоҷик ба маънои
ғанимат гирифтан фақат дар сурате истеъмол мегардад, ки
ҳамчун таъбири феълӣ ѐ худ воҳиди фразеологӣ дар шакли ба
даст овардан ояд.
1.4.15. Феъли фармудан )ٌ فري ٕد
(дар фарҳанг ба чунин
маъноҳо омадааст: 1. амр додан, фармон додан, ҳукм кардан,
дастур додан; 2. гуфтан (аз рӯи ҳурмат нисбат ба сухани каси
бузургвор гуфта мешавад); 3. супориш додан; 4. феъли ѐридиҳанда дар феълҳои таркибии номӣ [136, 389].
Феъли фармудан дар асар ба чунин маъниҳо омадааст:
А) амр додан, дастур додан, фармон додан:
Султон фармуд, ки аҳли қазоро пеши ӯ ѐд кунед [79, 4].
Чун Шери кишвар ба Бухоро омад ва Абрӯйро дар Байканд
бигирифт ва банд кард ва боз бифармуд, то яке ҷуволро аз
кабти сурх пур карданд ва Абрӯйро дар он ҷувол карданд то
бимурд [79, 10]. Амир Исмоил фармуд Аҳмад ибни Муҳаммади Лайсро, ки ин мавзеъро ту бигир ва Абулҳасани Оризро
бигӯй то ҳар соле бист ҳазор дирам ба вай диҳад [79, 20].
Б) гуфтан:
Ин ҷумла, ки мо ѐд кардем, аз онҳоянд, ки пайғамбар салла-л-Лоҳу ъалайҳи васаллам фармуд, ки: “ъуламоу умматӣ ка
анбиѐи бани Исроил” [79, 6]. Расул салла-л-Лоҳу ъалайҳи васаллам фармуд, ки Ҷабраил гуфт... [79, 43]. Мунодӣ фармуд,
ки ҳар ки берун ояд, ӯро амон диҳанд [79, 107].
1.4.16. Феъли доштан )ٍ (داغرдар фарҳанг ба чунин
маъноҳо тавзеҳ ѐфтааст: 1. Доро (молик, соҳиб) будан ба
чизе, дар тасарруфи касе будани чизе. 2. гирифтан, қапидан;
3. сайд кардан, ба даст овардан; 4. дастгир намудан, банд
кардан; 5. аз ҳаракат боздоштан (аспро, нақлиѐтро); 6. нигоҳ
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доштан, ҳифз кардан; 7. ба кор бурдан, истифода бурдан (чизу чораи хона ва асбоби рӯзгорро); 8. чун феъли ѐридиҳанда
таркибҳои гуногуни феълӣ месозад; 9. ҳамчун феъли ѐридиҳанда бо масдарҳо омада, феъле месозад, ки муродифи замони ҳозира ва гузашта мебошад [135, 468].
Феъли доштан дар асар дар ифодаи чунин маъноҳо истифода гардидааст:
А) нигоҳ доштан, ҳифз кардан:
Дар вай мардоне будаанд бонеъмат ва таҷаммул ва аз
таҷаммул ҳар касе дар хона яке ва ду товус медоштаанд
[79, 22]. Дар он Ғаврақ ҷонварони ваҳшӣ доштӣ, чун кӯра,
гавазнону оҳувон ва рӯбоҳону хукон ва ҳама омӯхта буданд ва
деворҳои баланд бар вай буд, ки натавонистандӣ гурехтан
[79, 57]. Ӯро Муқаннаъ аз он хондаанд, ки сару рӯи хеш
пӯшида доштӣ, аз он ки бағоят зишт буд [79, 109).
Б) доро (молик, соҳиб) будан ба чизе:
Ҳисоре устувор доштааст, ончунон ки подшоҳон борҳо
ҳисор кардаанд ва рабазе будааст ӯро мисли рабази шаҳри
Бухоро [79, 34]. Саид бемор шуд, Хотун ба аѐдати ӯ даромад, кисае дошт пурри зар, даст дар киса кард ва ду чиз аз
киса берун кард [79, 76]. Андар шористон мустағаллаҳо доштааст [79, 86].
В) пайрав будан, эътиқод доштан:
Марде буд аз араб, ба Бухоро бошида ва марде мубориз
буд ва мазҳаби шиа доштӣ, мардумонро даъват кардӣ ба
хилофати фарзандони амиралмуъминин Алӣ (р) [79, 102].
1.4.17. Феъли боздоштан )ٍ (تازداغرба нигоҳ доштан аз
чизе; монеъ шудан; манъ кардан; хобондан (кореро); пеши
роҳи касеро гирифтан; ба истодан маҷбур кардан, нагузоштан
тафсир гардидааст [135, 218].
Феъли боздоштан дар ―
Таърихи Бухоро‖ ба чунин
маъноҳо зикр гардидааст:
А) аз ҳаракат бозмондан:
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Об бисѐр меомад ва гили бисѐр меовард, то ба Битак ва
Фараб расид ва он об дигар боздошт ва ин мавзеъ, ки Бухоро
аст, андаке оканда шуд ва замин рост шуд [79, 7].
Б) манъ кардан, монеъ шудан, пеши роҳи касеро гирифтан; ба истодан маҷбӯр кардан, нагузоштан:
Чанд бор назди халифа рафтам ва бо халифа сухан гуфтам, маро муҳобати халифа аз он сухан бознадошт ва ин ҷо
аз ҳайбати эшон сухан натавонистам гуфтан [79, 92]. Ин
қавмро Асад ибни Абдуллоҳ аз ислом бознадошт ва чун
Туғшода бухорохудоҳ бимурд он қавм ба Бухоро бозомаданд
[79, 98]. Амир Наср ҳамчунон кард ва он қавмро рӯзгоре дар
он ҷо боздошт, то онгоҳ ки Бухоро қарор гирифт [79, 143].
В) ҳифз кардан, нигоҳ доштан:
Абӯюсуф бо ман нишаст ва маро боздошт ва чун об хостам маро ҷуллоб доданд ва дар ҳаққи ман анвоъи эъзоз ва
икром намуданд [79, 162].
1.4.18. Феъли бардоштан )ٍ (ترداغرдар фарҳанг чунин
ташреҳ гардидааст: 1. боло (баланд) кардан (чизеро аз замин);
2. нигоҳ доштан, қуввати нигаҳдорӣ доштан; 3. ба даст гирифтан; 4. бурдан; гирифта бурдан; 5. ғундоштан, ҷамъ овардан; 6. хӯрдан, нӯшидан; 7. тоб овардан, тоқат кардан; 8.
мувофиқи тобу тавон наомадан; номувофиқ омадан; 9. Гӯру
чӯб кардан, дафн кардан; 10. ҳамчун феъли ѐридиҳанда бо
исмҳо феълҳои таркибӣ сохта, ба маънои оғоз ѐфтан, сар шудани амал истифода мешавад [135, 138].
Феъли бардоштан дар асар ба чунин маъно зикр гардидааст:
А) ҷудо кардан, задан, бурридан, шамшер задан:
Ва ҳеҷ сухан нагуфтанд ва шамшерҳо кашиданд ва сари
вайро бардоштанд [79, 18]. Пас, Муқаннаъ бархост ва нигоҳ
кард ва ҳама занонро мурда дид, наздики ғуломи худ рафт ва
шамшер бизад ва сари вай бардошт [79, 128].
Б) гирифтан:
Чунон савоб дид, ки фармуд то он сароро бардоштанд
ва ба ҳисор бурданд ва он мавзеъ хароб бимонд [79, 58]. Ва аз
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баъди он ба ҳар тараф хироҷ шуда ва баъзе зиѐъ ба об ғарқ
шуда, султон хироҷ аз он мавзеъ бардоштааст ва онро, ки
об бурда хироҷи онро низ вазъ кардааст [79, 63]. Ҷабраил
иҷобат кард ва лашкар бардошт ва бирафт то деҳи Наршах
[79, 117].
В) боло (баланд) кардан (чизеро аз замин):
Сари вай бузург буд, чунон ки масал задандӣ ӯро
байғория ва марде бимнок буд, силоҳ бардошт ва шамшер
баркашид ва бинишаст [79, 76]. Он қавм сар аз саҷда бардоштанд бо тарсу бим [79, 126]. Оғози он аз дуккони ҳарисапазе буд ба дарвозаи Самарқанд, ки хокистар аз зери деги
ҳариса бардошт ва ба бом баровард ва бар боми ӯ мағоке
буд, то оканда шуд [79, 171].
Г) аз они худ кардан, соҳиб шудан:
Пас он зан дари ҳисор бигушод ва саид Ҳарашӣ даромад
ва он хазина бардошт [79, 129).
1.4.19. Феъли хостан )ٍ (خٕاضرдар фарҳанг ба маънои
хоҳиш кардан, орзу доштан, талаб кардан тавзеҳ ѐфтааст
[136, 452].
А) хоҳиш кардан, талаб кардан ва ҳавову ҳавас намудан,
майл намудан:
Ӯ дар кори мулк нигариш кардӣ ва амру наҳй мерондӣ ва
онро ки хостӣ хилъат додӣ ва онро ки хостӣ уқубат кардӣ
[79, 15]. Он мардумакони деҳ нахостанд ва гуфтанд, ки
масҷиди ҷомеъ дар деҳи мо рост наѐяд ва раво набошад [79,
35]. Сиѐвуш хост, ки аз вай асаре монад дар ин вилоят, аз
баҳри он ки вилоят ӯро ориятӣ буд [79, 46].
Б) содир намудан, экспорт кардан, интиқол додан:
Он чи аз онҷо хостӣ, бештар ҳалвои мағзин будӣ аз
дӯшоб карда ва он чи аз он ҷо хостӣ бештар қинторӣ будӣ
[79, 28].
В) хостгорӣ кардан, талаби издивоҷ кардан:
Чун ба Самарқанд расид, Туғшода Бухорохудо ба наздики
ӯ рафт ва Наср ӯро икромӣ кард ва ҳурмат доштӣ, ки духтари ӯро хоста буд [79, 98].
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Мисолҳои мавриди назари мо гувоҳи онанд, ки феъли
хостан аз ҷумлаи феълҳои сермаъно будааст, вале дар замони
мо маъмулан фақат ба маънои ―
талаб кардан‖ истеъмол мегардад.
1.4.20. Феъли расидан )ٌ (رضیذ
дар фарҳанг ба маъноҳои 1.
омадан, ворид шудан; 2. васл шудан, ноил гардидан, даст ѐфтан; 3. бархӯрдан, тамос ѐфтан, дакка хӯрдан (чизе ба чизе); 4.
наздик шудан, фаро расидан; 5. дастрас шудан, маълум гардидан, шунида шудан; 6. кифоя кардан, басанда будан; 7.
бархӯрдан (мас., тир ба ҳадаф), задан; 8. даромадан (аз синне
ба синне); 9. камол ѐфтан, болиғ шудан; 10. пухтан (мева,
ҳосили кишт); 11. фарбеҳ (солим) шудан; 12. зан шудан, ба
издивоҷи касе даромадан; 13. дамидан, ба тоб омадан (мас.,
хамир замини корам) ташреҳ гардидааст [136, 150].
А) омадан, ворид шудан:
Об бисѐр меомад ва гили бисѐр меовард, то ба Битак ва
Фараб расид ва он об дигар боздошт ва ин мавзеъ, ки Бухоро
аст, андаке оканда шуд ва замин рост шуд [79, 7]. Дар тадоруки он буд, ки расиданд [79, 18]. Абӯмуслим раҳимаҳу-лЛоҳ чун ба Бухоро расидааст, ба ин бошида ва муқом кардааст [79, 32].
Б) кифоя кардан, басанда будан:
Сабаби тавонгарии эшон кишоварзӣ набудааст, аз баҳри
он ки зиѐъи он деҳ вайрон ва ободони он ба ҳазор ҷуфт нарасидааст [79, 24].
В) дастрас шудан, маълум гардидан, шунида шудан:
Чун ин сухан ба амири Бухоро расид, бигуфт: чунон аст,
ки донистааст [79, 60]. Ин хабар ба Абумуслим расид, ӯ Зиѐд
ибни Солеҳро бо даҳ ҳазор мард ба Бухоро фиристод [79,
103]. Ин хабар ба амир Наср расид ва ба таъҷил ба Тавовис
рафт ва сари роҳ бигирифт [79, 145].
Г) ноил гардидан, даст ѐфтан:
Абулҳасани Нишобурӣ дар “Хазоин-ул-улум” ба тартиб
овардааст, чун хилофат ба амиралмуъминин Маҳдӣ расид,
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яъне падари Ҳорунаррашид ва ҳеҷ кас аз хулафои аббосӣ аз
вай порсотар набудӣ [79, 64].
1.5. Феълҳои камистеъмол
Калимаҳои камистеъмол (лексикаи пассив, луғати ғайрифаъол), чунон ки маълум аст, вожаҳое мебошанд, ки доираи
танги корбурд доранд. Ба ин гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ одатан
баъзе калимаҳои камистеъмол, истилоҳҳо, феълҳои мансуби
касбу ҳунар, феълҳои таърихан маҳдудшуда, ибораҳои
феълии шоирона, диалектизмҳо (феълҳои лаҳҷаву шева) ва
қисме аз иқтибосот, ки доираи истеъмоли маҳдуд доранд,
дохил мешаванд. Феълҳои камистеъмол дар ―
Таърихи
Бухоро‖ феълҳое мебошанд, ки дар осори хаттии асрҳои Х11Х111 кам вомехӯранд ѐ дар асар аз панҷ маротиба зиѐд
истеъмол нагардидаанд ва ѐ онҳо дар забони адабии муосири
тоҷик истифода намешаванд.
Намунаи феълҳои камистеъмол, яъне феълҳое, ки дар
асар истеъмоли маҳдуд доранд ва ангуштшумор ҳастанд, бо
қарори зайланд:
1.5.1. Феъли андаррафтан )ٍ رفر
(ا َذرфеъли камистеъмоли
забон буда, дар ―
Таърихи Бухоро‖ як маротиба зикр
гардидааст. Дар ―Ф
арҳанги тафсирии забони тоҷикӣ‖ шарҳи
он баѐн нагардидааст, вале дар асари мазкур ба маънои
―
дохил рафтан‖ омадааст:
Аз деҳқонон ва маликзодагон ба ду саф пеши ӯ ба хидмат
биистодандӣ, то офтоб фурӯ рафтӣ, он гоҳ бархостӣ ва
барнишастӣ ва ба кох андаррафтӣ ва онҳо ба ватани хеш ба
русто рафтандӣ [79, 15].
1.5.2. Феъли бозрафтан )ٍ رفر
(تازба ҷумлаи феълҳои камистеъмол мансуб буда, дар фарҳанг [135, 221] ҳамчун калимаи адабӣ-китобӣ ба маънии рафтан: рафта истодан, восил
шудан омадааст, ки дар асари мазкур низ айнан ба ҳамин
маъно омадааст:
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Амир Наср ба Рабанҷан бирафт ва кори лашкар бисохт
ва бозгашт ва амир Исмоил пеши вай бозрафт ба деҳи
Возбадин ва он ҷо ҷамъ шуданд ва ҳарб дарпайвастанд [79,
148].
1.5.3. Феъли андарфиристодан )ٌ فرضراد
(ا َذرдар ―
Фарҳанги
тафсирии забони тоҷикӣ‖ оварда нашудааст, вале дар
―
Таърихи Бухоро‖ ин феъл ба маънои ―
ба дохили маконе
равона кардани чизе ѐ касе‖ истеъмол гардидааст. Хусусияти
пешванди андар- он аст, ки бар сари феъли соддае қарор
мегирад ва маънои онро ба самти дохили маконе ва ѐ чизе
таҳвил медиҳад.
Мардумони босилоҳ ба он ҷо андарфиристод ва
бифармуд то ҳар чӣ меканданд ба чӯб ва най ва хок устувор
мекарданд ва мепӯшониданд, то ба зери девори ҳисор
бирасиданд ва миқдори панҷоҳ газ ҷой сӯрох карданд, бо
сутунҳо устуворӣ карданд [79, 118].
1.5.4. Феъли бозфиристодан )ٌ فرضراد
(تازдар ―Ф
арҳанги
тафсирии забони тоҷикӣ‖ зикр нагардидааст, локин дар асар
се маротиба зикри он рафта, ки дар ҳар се навбат низ ба
маънои ―
дигарбора фиристодан ба макони қаблан зикраш
рафта‖ омадааст:
Писаръамми вай Муҳаммад бинни Нӯҳро ва Абдулҷаббор
бинни Ҳамзаро ба шафоат овард, то ӯро ба Бухоро бозфиристод [79, 140]. Чун бомдод шуд, асиронро бихонд ва ҳар
мардеро як ҷомаи карбос дод ва ба Хоразм бозфиристод [79,
142]. Бузургони лашкар бо амир Исмоил гуфтанд: инҳо ки бо
мо ҳарб карданд, чун бигирифтӣ ҳамаро хилъат додӣ ва
бозфиристодӣ [79, 157]?
1.5.5. Феъли баровардан )ٌ (ترآٔردба маънои 1. берун кардан, берун овардан; муқобили даровардан; 2. хориҷ намудан,
бадар кардан; 3. боло бурдан, баланд кардан; бурдан; 4.
истеҳсол кардан; 5. хонда ба маънояш сарфаҳм рафтан; хонда
маънидод карда тавонистан; 6. нашр кардан [135, 143].
Ин феъл дар ―
Таърихи Бухоро‖ дар ифодаи маънои ―
бино
кардан‖, ―
сохтан‖ истифода гардидааст:
48

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Баъд аз он подшоҳи дигар ки шуд, Искаҷкат ва Шарғ ва
Ромитан бино кард ва аз баъди он деҳи Вархашиҳ баровард
[79, 11]....Суғдро ғорат мекардаанд, ба Суғд зане подшоҳ буда, ӯ Суғдро бора баровардааст, вилояти Суғд аз туркон
амон ѐфта [79, 65].
Феъли баровардан дар асар ба як маънӣ истифода гардидааст, вале он дар забони муосир бо вуҷуди феъли камистеъмол будан сермаъно низ ҳаст, чунончи шаш маънои онро
ѐд кардем.
1.5.6. Феъли андаровардан )ٌ (ا َذرآٔردдар фарҳанг чунин
тафсир гардидааст: 1. дохил кардан, даровардан, ворид кардан; 2. шурӯъ кардан, сар кардан, оғоз кардан; 3. фуруд овардан, пойин овардан [135, 67].
Феъли андаровардан дар асар ба маънии дохил кардан,
даровардан, ворид кардан омадааст:
Чун мусалмонон бозгаштанд, эшон низ аз он аҳд бозгаштанд ва боз ба роҳ задан машғул шуданд ва мусалмононро
мекуштанд ва киштаҳои сабзи саркашидаро ба ҳисори Наршах андармеоварданд [79, 117]. Аз берунсӯ вакиле будӣ, ончӣ
боистӣ, омода кардӣ, ва ғулом аз вай бихостӣ ва ба ҳисор
андаровардӣ ва боз дари ҳисор барбастӣ то ба рӯзи дигар
[79, 125]. Чун ӯро ба шаҳр андароварданд, муаззам ва мукаррам доштанд ва фармуд то аҳли шаҳр зару сими бисѐр бар
вай нисор карданд [79, 138].
Феъли андаровардан дар замони мо натанҳо феъли камистеъмол, балки феъли матрук низ мебошад. Агар намунаи
башуморе аз осори хаттии даврони баъдиклассикӣ истисно
карда шавад, пас маълум мегардад, ки шакли андаровардан
ва пешванди андар- аз истеъмол баромадааст ва фақат онро
мо дар ―
осорхонаҳои забонӣ‖ (фарҳангҳо ва осори пешиниѐн)
дида метавонем.
Ташреҳи феъли даровардан тибқи маънидоди фарҳанг
[135, 416] чунин аст: 1. дохил кардан, дарун кардан, ворид
сохтан, муқобили баровардан; 2. ҳамчун феъли ѐридиҳанда
дар таркиби ибораҳои мухталиф омада, маъноҳои овардан ва
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андохтанро медиҳад. Дар асари мазкур низ бо чунин маънӣ
зикр гардидааст.
Амир Исмоил чун ба Бухоро расид аҳли Бухоро истиқбол
карданд ба эъзози тамом ӯро ба шаҳр дароварданд [79, 141].
Амир шод ва вайро пеш рафт бо сипоҳ ва ба эъзозу икром ба
Бухоро даровард ва бисѐр (неъмат) ба назди вай фиристод
[79, 153]. Ба шаб ба шаҳри Самарқанд дароварданд, чунон ки
аз аҳли Самарқанд ҳеч касро хабар набуд [79, 162].
1.5.7. Феъли даргирифтан )ٍ رفر
(درگдар луғат ба чунин
маъно омадааст: 1. оташ гирифтан, шуълавар шудан, сӯхтан;
2. асар кардан, таъсир кардан [135, 111].
Феъли даргирифтан дар асар дар ифодаи ду маъно зикр
гардидааст:
А) афрӯхтан, шуълавар шудан, фурӯзон шудан (-и оташ,
чароғи барқӣ); сӯхтан, аланга гирифтан:
Ҳанӯз сол тамом нашуда буд, чун шаби сурӣ чунон ки қадим аст одат, оташе азим афрӯхтанд, порае оташ биҷаст
ва ба сақфи сарой даргирифт [79, 53]. Порае оташ дар миѐни хокистар буд ва вай надониста буд, бод бурд ва он оташ
бар тавора зад ва он тавора даргирифт ва аз он ҷумла бозорҳо даргирифт ва маҳаллаи дарвозаи Самарқанд ҷумла
бисӯхт [79, 171]. Порае оташ биҷаст ва масҷиди Моҳ даргирифт ва тамом бисӯхт [79, 172].
Б) сар кардан, шурӯъ кардан:
Пас ҳамчунин карданд, бимонданд то баъзе бирафтанд,
он гоҳ бар соқа заданд ва ҳарб даргирифтанд ва ҳарб мекарданд ва мерафтанд то ба Навканда расиданд [79, 106].
1.5.8. Феъли бозгирифтан )ٍ رفر
(تازگ
ба маънои пас гирифтан, аз нав гирифтан; гирифтан, қабул кардан; боздошт
кардан, тавқиф кардан; боздоштан, мутаваққиф кардан омадааст [135, 217]. Дар асар се навбат ба маънои ―
аз нав гирифтан‖ ва як маротиба ба маънои ―
боздоштан‖, ―
мутаваққиф
намудан‖, ―
нагузоштан‖ омадааст:
Ва пас ин деҳ зареба бозгирифтанд, ду-се сол ва султон
бозгаштанд ва аз вай ѐрӣ хостанд ва варасаи Саҳл бинни
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Аҳмад қаболае берун оварданд [79, 25]. Халифа фармуд то
саҷл карданд ва ба Бухоро оварданд ва ҷумларо бозгирифтанд [79, 85]. Чун аз ин ҳол понздаҳ моҳ баромад, амир
Наср кас фиристод ба талаби мол, амир Исмоил мол бозгирифт ва нафиристод [79, 147].
1.5.9. Феъли пиндоштан )ٍ (پ ُذاغرба маънои 1. тасаввур
кардан, гумон кардан, хаѐл намудан; 2. ҳисоб кардан, худро
калон гирифтан, гумон кардан ворид гардидааст [135, 100],
ки дар асар низ айнан бо ҳамин мазмун ворид карда шудааст:
Ҳамза пиндошт, ки мардаш ҳамин қадар беш нест, пештар омад ва ҳарб кард [79, 104].
1.5.10. Феъли куштан )ٍ (کػر
ба маънои 1. миронидан,
маҳв кардан, ба қатл расонидан; беҷон кардани ҷондоре; 2.
хомӯш кардан (оташро, чароғро) [135, 640]. Дар асар фақат ба
маънои маҳв кардан, ба қатл расонидан; беҷон кардани ҷондоре зикр гардидааст:
Чун Абумуслим ӯро ба Самарқад кушта ба рӯзгори
Насри Сайѐр, ки амири Хуросон буд [79, 10]. Бародари ӯ
ҳафт сол мулк дошт, ғавғо бархост ва ӯ низ кушта
шуд...Қуръон мехонд, андар он ҳол ӯро бикуштанд ва ҳам дар
он кӯшк ӯро дафн карданд [79, 12]. Ба сарои Саид андаромаданд ва дар барбастанд ва Саидро бикуштанд ва хештанро
низ ба куштан доданд [79, 79].
1. ба
1.5.11. Феъли бархостан//бархестан )ٍ ترخیطر//ٍ(ترخاضر
по хестан, баланд шудан аз ҷой; 2. бедор шудан аз ҷо; 2. бедор шудан аз хоб, аз ҷои хоб хестан; 3. қиѐм кардан исѐн бардоштан [135, 148].
А) ба по хестан, баланд шудан аз ҷо:
Аз деҳқонон ва маликзодагон ба ду саф пеши ӯ ба хидмат
биистодандӣ, то офтоб фурӯ рафтӣ, он гоҳ бархостӣ ва
барнишастӣ ва ба кох андаррафтӣ ва онҳо ба ватани хеш ба
русто рафтандӣ [79, 15]. Бархост ва чаҳор ракъат намоз
гузорид...ва сураи Моида бархонд андар ин чаҳор ракъат
намоз [79, 90]. Чун салом дод, ҳанӯз қавм ҳозир нашуда буд,
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бархост ва дувоздаҳ ракъат намоз бигузорид ва то сураи
Раъд бархонд [79, 90].
Б) бардошта шудан, бахшида шудан:
Ин аҳли деҳ мар ин деҳро бихариданд, то он зареба аз
эшон бархост ва он мол бидоданд [79, 25].
Ба маънои бардошта шудан омадани феъли бархостан
дар фарҳангҳо ба назар намерасад, шояд ин мазмун баргирифта аз лаҳҷаи муаллиф ва ѐ он замон бошад.
1.5.12. Феъли дархостан )ٍ (درخٕاضرба маънои хостан
(хоҳиш кардан) [135, 421] омадааст:
Чун Ғитриф ибни Ато ба Хуросон омад ашрофу аъѐни
Бухоро наздики ӯ рафтанд ва аз вай дархостанд, ки моро
сим намондааст дар шаҳр амири Хуросон бифармояд то моро сим зананд [79, 69].
1.5.13. Феъли бозрасидан )ٌ (تازرضیذ
дар асар ба маънои
дагарбора расидан, яъне амали расидан такроран анҷом мегирад:
Рӯзи дигар қавми дигар омадандӣ ва бар ҳамин сифат
хидмат кардандӣ, чандоне, ки навбат ба ҳамин қавм бозрасидӣ [79, 15].
1.5.14. Феъли андаррасидан )ٌ (اَذررضیذба маънои расидан, омадан, ҳамон замон расидан [135, 67]. Дар асар низ ба
чунин маънӣ омадааст:
Он дигар ба Восил андаррасид ва вай ҳанӯз андар намоз
буд, дашна андар шиками Восил зад [79, 101].
Гурӯҳи феълҳое, ки бо пешванди андар- сохта шудаанд
дар забони муосири тоҷик аз истеъмол баромадаанд ва фақат
имкон дорад дар баъзе матнҳо дучор шаванд, ки он ҳам ба
тасодуф хоҳад буд.
1.6. Баромади калимаҳои феълӣ
Таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз калимаҳои худӣ (аслӣ)
ва иқтибосӣ иборат аст. Қисми асосии фонди асосии луғавии
забони тоҷикиро калимаҳои худӣ ташкил медиҳанд [49, 91].
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Сайри таҳаввули забонӣ ва таърихии ин гуна феълҳо нишон
медиҳад, ки онҳо бозмондаи дастгоҳи феълии забонҳои
эронии бостон (форсии бостон – авастоӣ)-анд, ки таҳти қоида
ва низоми хосе ба форсии миѐна ва сипас аз он забон ба
форсии дарӣ расидаанд [235, 108]. Калимаҳои ҳар забон, қабл
аз ҳама, тавассути калимаҳои решагӣ ва хусусиятҳои
калимасозии он шинохта мешавад ва феълҳои решагии
забони тоҷикӣ ин феълҳои аз назари сохт содда мебошанд, ки
бо хусусиѐти худ аз калимаҳои иқтибосии феългардидаи
забон фарқ мекунанд. Феълҳои аслии забони тоҷикӣ мисли
дигар калимаҳои аслии забон хусусияти решаҳиҷоӣ доранд,
яъне дар асл решаи онҳо асосан аз як ҳиҷо иборат будаанд, ки
мурури замон онҳоро водор ба тағйирот намудааст. Феълҳои
аслии (решагии) забони тоҷикӣ ѐ якҳиҷоӣ ҳастанд ѐ дуҳиҷоӣ.
Аз 92 феъли соддае, ки дар асар зикр шудааст, ҳамагӣ 17-тои
он сеҳиҷоӣ, 47-тои он дуҳиҷоӣ ва 28-тои он якҳиҷоӣ аст. Аз
ин 17 феъли сеҳиҷоии дар асар зикргардида, як феъли сеҳиҷоӣ вожаи иқтибосии арабӣ буда, боқимонда (ба истиснои
―
пазируфт‖) ҳамагӣ феълҳои ҷаълӣ мебошанд.
Хусусияти феълҳои аслии забони тоҷикӣ ба ғайри ҳиҷо
аз он иборат аст, ки шикасти реша дар онҳо ба амал намеояд,
яъне қолиби решагӣ дар ҳамон шакле, ки ҳаст, ҳифз карда
мешавад ва асоси замони гузашта (масдар аз он сохта
мешавад) ҳамеша бо ҳуруфи ―
т‖ ва ѐ ―
д‖ ба охир мерасад.
Ҳамчун нишонаи феълҳои решагии забони тоҷикӣ маҳсуб
нагардидани феълҳои сеҳиҷоӣ дар он аст, ки онҳо ҳамагӣ дар
заминаи асоси замони ҳозира-ояндаи худи ин феълҳо бо
иловаи пасванди –онид ѐ ин ки –ид ва баъзан бо –ист сохта
шудаанд ва феъли ―
пазируфт‖ аз ин қоида мустасно аст. Дар
масъалаи решагирӣ инро бояд гуфт, ки асоси замони
гузаштаи феълҳои забони форсӣ-тоҷикӣ дар заминаи асоси
замони ҳозира-оянда ѐ худ буни музореъ бо иловаи чизе ва ѐ
тағйир додани қисме аз он сохта мешаванд.
Дар забони муосири тоҷик дар байни феълҳои соддаи якҳиҷоӣ феълҳои соддаи дуҳиҷоӣ ва сеҳиҷоиеро низ дидан
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мумкин аст, ки аз арабӣ иқтибос шудаанд ва фақат бандакҳои
феълии онҳо аслии тоҷикӣ аст. Аз ин қабил феълҳои содда
дар ―
Таърихи Бухоро‖ фақат феъли талабидан ѐ худ
талбидан омадааст. Дар ―
Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ‖
талаб‖
ба арабӣ будани ҷузъи решагии он, яъне калимаи ―
ишора рафтааст, вале чун бо роҳи калимасозии забони тоҷикӣ
аз он феъл сохта шудааст, ба арабӣ будани калимаи
―
талабидан‖ ишорае нашудааст (дар ин бора ниг. [136, 299300] калимаи ―
талаб‖ ва дигар муштақоти он). Ягона роҳи
шинохти ин гуна феълҳо, ки зоҳиран аз феълҳои аслии
тоҷикӣ фарқе надоранд ин аст, ки чун назар бар решаи онҳо
мекунем, мебинем, ки оѐ аз ин решаҳо, яъне ҳарфҳои аслии
онҳо (бахусус ҳамсадоҳо) калимоти дигар иштиқоқ шудааст ѐ
на. Агар бо роҳи шикасти решаи он, яъне тағйирѐбии
садонокҳои калима дар сурати бетағйир мондани ҳамсадоҳои
решагии он, калимаи дигар аз он сохта шуда бошад, пас он
арабӣ аст ва агар дар ҳар сурате аз усулҳои калимасозӣ реша
шакли аслии худро тағйир надиҳад, пас он феъл аслии тоҷикӣ
аст. Ба ибораи дигар, шикасти дохилии реша ѐ худ тасрифи
дохилии калима аз нишонаи тоҷикӣ набудани он дарак
медиҳад, ва баръакс, тасрифи дохилии калима яке аз
аломатҳои иқтибосии арабӣ аст. Инчунин инро низ метавон
ба назар гирифт, ки феълҳо ва аксари гурӯҳҳои исмии арабӣ
аз асоси замони гузаштаи феъл дар қолибҳои махсус сохта
мешаванд, вале баръакси ин, феълҳои тоҷикӣ аз асоси замони
ҳозира-оянда, яъне реша бо афзудани вандҳои махсус ва
калимаҳо, ки ифодакунандаи маъноҳои грамматикӣ
мебошанд, феълҳои нав ва калимаҳои нав сохта мешавад, на
мисли арабӣ, ки қолиб ифодакунандаи маънои грамматикии
забон аст. Барои мисол: аз феъли хон – асоси замони ҳозираоянда бо илова кардани ҳарфи ―
д‖ асоси замони гузашта –
хонд; ва бо илова кардани пасванди – ан ба ―
хонд‖ масдар; бо
иловаи бандакҳои феълӣ ба ҳар ду асос маъноҳои муайяни
замонӣ медиҳад; бо иловаи ҳарфи (пасванди) ―
-а‖ сифати
феълӣ; ва монанди инҳо сохта шудааст. Аммо аз феъли
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талабидан, ки аслаш калимаи талаб-и арабӣ аст, мо дар забон
калимаҳое дар қолиби фоъил – толиб, фоъила – толиба,
мафъул – матлуб, мафъула – матлуба, мафоъил –матолиб,
фаъала – талаба, фаъал – талаб, мафъал – матлаб ва
монанди инҳоро дорем, бар ин асос шинохта мешавад,
вагарна феълҳои рақсидан, фаҳмидан, балъидан,
ҳисобидан, талбидан, бӯсидан, фавтидан ва монанди инҳо
аз феълҳои аслии забони тоҷикӣ фарқе надоранд.
Феълҳои аслии забони тоҷикӣ боқимондаи афъоли форсии бостонанд. Калимаҳо ва маъноҳои грамматикии онҳо, ба
вижа феълҳо дар форсии бостон мисли забони арабӣ аз реша
тавассути тасрифи дохилӣ ва берунӣ сохта мешуданд, новобаста аз ин ҳамаи асоси замони гузаштаи феълҳои забони
тоҷикӣ бо овозҳои ―
т‖ ва ―
д‖ хатм мегарданд. Ин ба сабаби он
аст, ки ин асосҳо дар заминаи сифати феълии феълҳои форсии бостон шакл гирифтаанд.
Феълҳои сохтае, ки дар асар зикр гардидаанд, ҳамагӣ аслии тоҷикӣ буда, дар заминаи феълҳои соддаи забон бо афзудан пешвандҳои феълӣ сохта шудаанд, ки ҳар яке аз ин пешвандҳо ба феъли решагӣ маънои нави калимасозӣ бо хусусиѐти грамматикӣ ато менамоянд, ки дар ин бора баъдтар
хоҳем гуфт.
Феълҳое, ки решаашон иқтибосӣ. Забон бе унсурҳои
иқтибосӣ аз забонҳои дигари дуру наздик вуҷуд дошта
наметавонад. Иқтибос гуфта, унсурҳои луғавӣ, фонетикӣ,
семантикӣ, грамматикӣ ва синтаксисии як забон ба системаи
забони дигар дохилшударо меноманд [9, 6]. Сабабҳои аз
забонҳои дигар иқтибосшавии калима ва таркибу ибораҳо
метавонанд гуногун бошанд: ҳамсарҳад будан бо миллатҳои
дигар, рафтуомад, додугирифт, муносибатҳои хешутаборӣ,
пайвандҳои
мазҳабии
қавму
миллатҳо,
тиҷорат,
муносибатҳои дипломатӣ, ҳамгироӣ дар пешрафти илму
техника, тарҷумаи асарҳои халқҳои дигар ва амсоли инҳо.
Қарзгирӣ дар сатҳи вожаҳо, ки роиҷтарин навъи иқтибос
маҳсуб мешавад. Калимаҳои иқтибосӣ маъмулан ба василаи
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афроди дузабона, ки ―
авомили қарзгирӣ‖ номида мешаванд,
ба забони иқтибосгиранда муаррифӣ мешаванд ва сипас дар
сатҳи ҷомеаи забонӣ ривоҷ пайдо мекунанд. Ба ин тартиб
ҳама унсурҳои иқтибосӣ дар сатҳи ҷомеаи забонӣ ба таври
яксон ривоҷ намеѐбанд, зеро мизони нуфузи онҳо бо якдигар
мутафовит аст ва дар сатҳу ва дараҷоти гуногуне ба забони
қарзгиранда нуфуз менамояд [226, 3]. Масалан, иқтибосоти
вожаҳои арабӣ дар сатҳи исму сифати забони тоҷикӣ хеле
зиѐд (тақрибан беш аз 50%) ба назар мерасад, вале дар сатҳи
шумора, ҷонишин ва феъл камтар ба назар мерасанд, ин ҳам
дар ҳолест, ки аксари ҷузъи соҳибмаънои феълҳои таркибии
забони форсӣ-тоҷикиро асосан калимаҳои иқтибосии арабӣ
ташкил медиҳанд. Маҳноз Карбалоӣ дар ин ҷода таҳлилеро
анҷом додааст, ки зикри он муфид хоҳад буд. Ӯ 776 феъли
таркибиро аз фарҳанги форсии ―
Зонсӯ‖ мавриди баррасӣ
қарор додааст, ки ҷузъи соҳибмаънои онҳо аз вомвожаҳои
арабӣ ташкил шуда буд. Аз ин теъдод афъол 247 феъл бо
масдарҳо ва исми масдари арабӣ ва 544 феъл бо исм ва
сифати арабӣ таркиб шуда буданд [226, 11].
Дар натиҷаи баррасӣ ӯ ба чунин хулоса меояд, ки: ―
Дар
забони форсӣ дар шаклгирии афъоли мураккаби баргирифта
аз масодири арабӣ бештарин гароиш ба тартиб бар
ҳамнишинии ҳамкард бо масодире бар вазни ―
тафъил‖,
―
ифъол‖, ―
ифтиъол‖ ва ―
муфоъала‖ мебошад, ки ин гуна ба
назар мерасад, ки ин масодир бо маъонии конунӣ ва
пешнамунаии худ вориди забони форсӣ шуда ва ба унвони
ҷузъи ғайрифеълӣ дар сохти афъоли мураккаб ширкат
менамоянд. Дар идома, баррасиҳо нишон доданд, ки
кардан‖ аз миѐни 21 ҳамкарди мавҷуд дар додаҳои
ҳамкарди ―
мавриди таҳлил бо 43,2% аз бештарин зоѐӣ дар сохти афъоли
мураккаб ва ҳамнишинӣ бо вомвожаҳои арабӣ ва ба вижа
масодири арабӣ бархурдор аст, ки худ мубаййини (нишондиҳанда – Р.Б.) ин воқеият аст, ки дар мақулаи маъноии
афъоли мураккаб баргирифта аз масодири арабӣ аз ҳолати
пешнамунаӣ бархурдор аст‖ [226, 12].
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Дар байни феълҳое, ки дар матни асар дучор мешаванд,
мо фақат феълҳои иқтибосии арабиро, он ҳам бошад дар
шакли ба меъѐрҳои забони тоҷикӣ мувоқгардида, мушоҳида
карда метавонем, аз ин байн дар шакли феъли содда як мисол
феъли талабидан (ѐ худ талбидан) ва аз феълҳои таркибӣ
қисми зиѐди ҷузъи соҳибмаъноии (ҷузъи асосии) феълҳои
таркибӣ, ки дар асар омадааст, масдарҳои арабӣ ҳастанд.
Ҷузъи иқтибосии таркиби феълҳои таркибӣ бидуни феъли
ѐвар дар забон ҳамчун исми амал истеъмол гардидаанд ва
тавассути феълҳои ѐвар аз онҳо феъл сохта шудааст, вале
ҳамаи маъноҳои грамматикии феълҳо, бидуни истисно,
тавассути калимаҳо ва вандҳои аслии тоҷикӣ сурат
гирифтаанд.
Бояд хотиррасон кард, ки калимаҳои иқтибосӣ
(вомвожаҳо) дар ягон шакле ба қонуну қоидаҳои забони
иқтибосшаванда мувофиқ мегарданд ва дар забон чунон ҳазм
шудаанд, ки соҳибони забон иқтибосӣ будани ин гуна
вожаҳоро ҳатто дарк намекунанд. Чуночи ҳам дар забони
муосир ва ҳам дар асар дида мешавад (мисли калимаи талаб,
ки фақат тавассути афзудани пасванди масдарсози –идан
тоҷикӣ шудааст).
Дар асар баъзе ҷумлаву ибораҳои иқтибосии арабиро низ
мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо имрӯз низ дар забон
бо назардошти қолиб чун воҳидҳои фразеологӣ истеъмол мегарданд, мисли: Салла-л-Лоҳу алйҳи ва саллам, раҳмат-улЛоҳи алайҳи ва ғ.
Сабаби ба забони адабии тоҷик бошиддат ворид гаштани
иқтибосҳои забони арабӣ дар он аст, ки пас аз Хуросону
Мовароуннаҳрро забт кардани арабҳо, яъне аз асрҳои VII-VIII
то асри Х (баъдтар дар шакли дузабонӣ форсӣ ва арабӣ)
ҳамаи корҳои давлатию маъмурӣ, илму адаб бо забони арабӣ
будааст2 ва инчунин ба сабаби забони китоби муқаддас будан
2

Аз ин асрҳо ҳам пештар, чунон ки олимони забоншинос навиштаанд, ба
таркиби луғавии забони тоxикӣ вожаҳои забони арабӣ иқтибос шуда будаанд.
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ин ҷараѐн минбаъд низ қатъ нагардидааст, агарчи аз асри IХ
сар карда забони давлатӣ забони дарӣ (тоҷикӣ) шуда буд ва
ин таъсиргузорӣ ба ҳаддест, ки дар асрҳои IХ-Х ва минбаъд
низ асарҳои илмӣ бештар ба забони арабӣ иншо мегардиданд.
Вале новобаста аз ин ҳама забони тоҷикӣ маҳз дар ҳамин
асри IХ-Х аз тариқи дар дарбор ҳимоят ѐфтан ба ин восита
дар давраи нави ташаккул шакли муназзами хаттӣ-имлоӣ
гирифт ва ҳамчун забони мустақил ба низоми муайян
даромад ва системаи грамматикии он ташаккул ѐфт ва маҳз аз
ҳамин замон дар ғанӣ гардидани таркиби луғавии забони
тоҷикӣ вомвожаҳои иқтибосии арабӣ ба сабаби калимаҳои
забони муҳтарам будан мақом пайдо намуданд.
1.7. Корбурди категорияҳои луғавии феъл
Профессор М. Қосимова бо ишора ба забони осори
хаттии асрҳои IХ-Х категорияҳои луғавиро мухтасаран чунин
шарҳи иҷмолие (латиф, зебо) намудаанд: ―
Барои пуробуранг
шудани матн, назокату латофати сухан ва суханпардозӣ
шоиру нависандагон аз тамоми захираи луғавии забон
Таърихи
моҳирона истифода бурдаанд‖ [49, 101]. Муаллифи ―
Бухоро‖ низ як мафҳум ва маъноро баъзан бо ѐрии калимаҳои
зиѐде ифода кардааст ѐ ки барои муқобилгузории ягон амал ѐ
аломат аз калимаҳои зидмаъно истифода кардааст. Ё дар
забони ин асар чунин феълҳое вомехӯранд, ки таркиби
овозиашон якхела буда, маъноҳои аз ҳам фарқкунанда доранд
ва ҳамаи инҳо вобаста ба мақеъ шукӯҳу шаҳомат ва ҳусни
суханро меафзояд. Аз ин рӯ вобаста ба хусусиѐт
категорияҳои луғавии забонро ба муродифот, мутазодҳо,
ҳамгуна (омоним, таҷнис) ҷудо мекунанд [152, лексикология].
1.7.1. Сермаъноӣ
Сермаъноӣ ѐ полисемия яке аз категорияҳои ниҳоят
сершохаи забон ба ҳисоб рафта, тамоми қабатҳои он
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(воҳидҳои сарфӣ, наҳвӣ, фразеологӣ)-ро фаро мегирад.
Сермаъноӣ он вақт зоҳир мегардад, ки як калима беш аз як
маъноро дар худ инъикос кунонад [52, 382]. ―
Калимаҳои
сермаъно ду ва ѐ зиѐда маъноҳои луғавиро ифода мекунанд.
Ҷиҳати муҳимми калимаҳои сермаъно он аст, ки паҳлӯҳои
гуногуни ҳодисаҳои воқеиро дар шакли як калима акс
мекунанд ва ҳамаи он маъноҳо ба ҳам алоқамандӣ доранд [59,
46]‖. Як гурӯҳи муайяни феълҳо ба ғайр аз маънои луғавӣаслии худ дар натиҷаи дар ниҳод доштани маъноҳои зиѐд,
кӯчидани маънои калима, пайдо кардани хусусияти маҷозӣ
маъноҳои зиѐдеро метавонанд фаҳмонанд. Масалан, феълҳои
шудан, хондан, хестан, омадан, баромадан, будан, рафтан,
фармудан, гирифтан, расидан, нишастан, задан, хондан,
гардидан, сохтан, гушодан, намудан, бастан ва амсоли
инҳо маъноҳои зиѐде доранд, яъне ин калимаҳо сермаъноянд
ва тавзеҳи ин феълҳоро қаблан низ зикр намудем (ниг. ҳамин
рисола: Хусусиятҳои семантикии феълҳои серистеъмол).
Намунаи феълҳои сермаънои асар дар мисоли феъли овардан, будан (бошидан) ва задан:
Чунон гӯянд, ки Муҳаммад бинни Ҷаъфар ан-Наршахӣ ин
фаслро дар китоб наовардааст [79, 6]. Об бисѐр меомад ва
гили бисѐр меовард, то ба Битак ва Фараб расид ва он об
дигар боздошт ва ин мавзеъ, ки Бухоро аст, андаке оканда
шуд ва замин рост шуд [79, 7]. Баъд аз он ки Бухоро шаҳр
шудаст, подшоҳон зимистон бадин деҳ мебошидаанд ва дар
ислом ҳам чунин будааст [79, 32]. Ва имрӯз ба рӯзгори мо ҳар
одина бозор бошад, ки аз шаҳр ва навоҳӣ бозоргонон онҷо
раванд [79, 28]. Андар онҷо ҷонварони обӣ бошанд [38, 38].
Туғшода Бухорохудоҳ эшонро гардан мезад ва ҳеч касро заҳра
набудӣ, ки сухан гӯяд ѐ шафоат кунад, то чаҳорсад танро
гардан зад [79, 97]. Яке аз он ду деҳқон бидавид ва корде
бизад бар шиками Бухорохудо ва шиками ӯро бидаронид [79,
101]. Корвонҳо мезаданд ва деҳҳо ғорат мекарданд ва бисѐр
харобӣ мекарданд [79, 112].
59

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Омилҳои сермаъношавӣ гуногун буда, муҳимтарини
онҳо маҷоз, яъне ба маънои ғайриаслӣ омадани калима,
ташбеҳ, яъне монанд намудани чизе ба чизе ва дар мисоли
феъл шабоҳат додани амале ба амали дигар, киноя ва монанди инҳо мебошанд.
1.7.2. Муродифот
Чунон ки маълум аст, муродифот калимаҳои шаклан гуногуну аз лиҳози маъно ба ҳам наздик ва ѐ монандро меноманд. Калимаҳо қабл аз ҳама, бо маънои луғавии худ бо ҳам
муродиф мегарданд, бинобар ин, маъноҳои иловагии онҳо ва
тобишҳои мухталифи истеъмолӣ ва эҳсосӣ, ки дар ҳар як калимаи силсилаи муродифӣ ба ҳар ранг буда, метавонад аз
эътибор соқит мегардад [59, 75]. Муродифот яке аз воситаҳои
бойшавии таркиби луғавии забон ва инкишофи нутқ буда,
дорои хусусиятҳои гуногуни услубӣ мебошанд. Ба ин маънӣ
муродифро чунин таъриф кардаанд: ―
Ду ва зиѐда калимаҳои
бо яке аз маъноҳои луғавии худ ба ҳам наздик ва гоҳо баробар, ки мансуби як гурӯҳи лексикиву грамматикӣ буда, аз
ҳам бо тобишҳои дигари маъноӣ, мавридҳои истеъмол ва
рангубори мухталифи эҳсосотии худ фарқ мекунанд, бояд
муродиф ѐ синонимҳои луғавӣ номида шаванд‖ [59, 75]. Муродифшавӣ метавонад дар сатҳҳои мухталифи забон луғатшиносӣ, таъбиршиносӣ, грамматика ва монанди инҳо зоҳир
гардад [52, 446], ки дар ин ҷо муродифот дар сатҳи калима ѐ
худ луғатро дар мисоли феълҳои дар ―
Таърихи Бухоро‖ зикргардида дида мебароем.
Муродифот вобаста ба ифодаи маъно гуногун мешаванд.
Онҳо паҳлӯҳои гуногуни шайъ, амал ва тарзи муносибат ба
ашѐ, аломат, амал, ҳолат, замон, маконро метавонанд ифода
кунанд, яъне мувофиқи ифодаи маъно ба воситаи муродифот
тарзи муносибати фоъил ба мафъул ва сатҳи суханварии он
муайян мегардад [59, 77].
Як маъно ѐ мафҳумро бо калимаи алоҳида баѐн кардан
имкон дорад, вале он дар назди суханвар нохушоянд воқеъ
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мегардад ва суханвари фасеҳгуфтор бо истифода аз калимоти
гуногун ҳиссиѐти худро низ ба тарзи дилхоҳ ифода карда метавонанд, аз ин ҷиҳат аст, ки муродифот маъноҳои айнан якхела надоранд. Як калимаро ба ҳамон маъно, ки дорад бисѐр
зикр намуданро аҳли адаб хуш қабул накардаанд ва касрати
такрорро аз ҷумлаи заъфи суханварӣ ҳисобидаанд [40, 10].
Манбаъҳои пайдоиши муродифот дар забон, аз рӯйи
таҳқиқоти забоншиносон, чунин омилҳо мебошанд [49, 102]:
а) калимасозӣ;
б) иқтибоси калимаҳо аз забонҳои дигар;
в) ворид шудани калимаҳо аз забони гуфтугӯӣ ва шеваҳо;
г) эвфемизмҳо.
Намунаи муродифоти феълие, ки дар асар бо усули калимасозӣ воқеъгардида инҳо мебошанд: омадан, андаромадан,
даромадан, бозомадан, баромадан; рафтан, андаррафтан;
овардан, даровардан, баровардан; гирифтан, даргирифт; доштан, бардоштан, боздоштан; хостан, бархостан; мондан, андармондан, дармондан; нишастан, барнишаст; гаштан, бозгаштан, баргаштан ва ҳоказо.
Агар феъли омадан маънои ба ҷое ворид шудан, ба ҷое
расиданро дошта бошад, пас андаромадан ѐ худ шакли мухаффафи он даромадан маънои ворид шудан ба ҷое, маконе
ва ѐ чизеро мефаҳмонад ва баромадан бошад омаданро ба
самти берун аз дохили маконе, ҷое, ва ѐ чизеро ифода менамояд ва феъли бозомадан маънои омадан ба макони аввалияро дар назар дорад, яъне вақте мо аз як калима калимаи дигаре месозем, он дар иртибот ба маънои калимаи аслӣ маънои
наверо соҳиб мегардад, ки маънои калимаи аслиро аз ягон
ҷиҳат мушаххас менамояд ва ҳатман бо он пайвандии маъноӣ
ва решагӣ дорад: Боз Амири Садид ӯро амон дод ва баъд аз
хилоф ва ҳарби бисѐр ба хидмат омад [79, 177]. Исҳоқ ба
ҳазимат шуд ва лашкар ба Самарқанд даромад [79, 170]. Чун
аз шикор бозомад, қосиде омад ва нома овард [79, 167].
Намунаи муродифоти луғавии асари мазкур дар мисоли
зикр кардан – ёд кардан, гуфтан, мурдан – шаҳид шудан,
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аз дунё рафтан, фавт шудан, вафот ёфтан, навиштан –
овардан, тақрир кардан:
Мусаннифи ин китоб гӯяд, ки агар ҷумлаи уламои Бухороро зикр кунем дафтарҳо бояд [79, 6]. Ҳамчунон карданд ва
номи ҳар касе, ки пеши ӯ ёд кардандӣ гуфтӣ: нашояд [79, 4].
Аҳмад бинни Муҳаммад бинни Наср гӯяд, ки ин фасл Муҳаммад бинни ҷаъфар Наршахӣ ба ин тартиб наовардааст, валекин баъзе аз ин дар аснои сухан рондааст [79, 64]. Баъд аз
он вазири султон шуд, бимурд ва шаҳид шуд [79, 6].
Абуисҳоқ аз дунё бирафт, дар соли сесаду як ва фарзандони ӯ
ба деҳи Сафина ва Севанҷ монданд [79, 21]. Боз ал-Хитӣ буд
ва аз баъди узл ба Тус вафот ёфт, дар самон ва миатайн
[79, 4]. Ва аз баъди он Қусам ба Марв рафт ва онҷо фавт
шуд ва баъзе гуфтаанд, ки ба Самарқанд фавт шудааст
[79, 78]. Дар баъзе нусха ба ҷои Вархаша Даҷфандун
навиштаанд ва ҷои подшоҳон будааст [79, 34]. Муҳаммад
бинни Ҷаъфар дар китоб овардааст, ки Байкандро зиѐдат аз
ҳазор работ будааст ба адади деҳҳои Бухоро [79, 36].
Муҳаммад бинни Ҷаъфар чунин тақрир кардааст, ки мо ба
рӯзгори амири Ҳамид чунин шунидем, ки зиѐъи кӯшки муғонро
қимат ба он сабаб аст, ки подшоҳон ба Бухоро муқом кардаанд [79, 60].
1.7.3. Мутазод
Мутазод гуфта калимаҳоеро меноманд, ки моҳиятан маъноҳои ба ҳам зидро мефаҳмонанд [52, 36]. Хусусияти тазодии
маъно дар калимаҳое дида мешавад, ки мафҳумҳои сифатиро
дар шакли ҳудуд, ҳаҷм, ҳарорат, вазн, ва амал ифода мекунанд ва ѐ аломати сифатӣ доранд, мисли: гарму хунук, ҷавониву пирӣ, зимистону тобистон, додану гирифтан, бардоштану партофтан ва ғайра. Ин маъниро профессор Ҳ. Маҷидов
чунин тавзеҳ додааст: ―
Онҳо (мутазодҳо) бо раванди ҳодисаҳои ба ҳам зидди ҷамъият робитаи бевосита доранд ва
инъикосгари қонунияти ягонагии олам ва муборизаи ба ҳам
зидҳои паҳлӯҳои мухталифи он буда, он тазодҳои олами
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воқеиро дар шакли воситаҳои ифоданоки луғавӣ акс мекунанд. Аз ҳамин нуқтаи назар, маъноҳои ба ҳам зидди калимаҳои гуногун ва ѐ маъноҳои ба ҳам зидди худи як калимаи
ҷудогона мутазод ѐ антонимҳо номида мешаванд [59, 82]‖
Мутазодҳои феълӣ низ чунинанд, вале бо назардошти
хусусиѐти феълӣ онро дар умум метавон ба ду навъ тақсим
намуд: луғавӣ ва грамматикӣ. Мутазодҳои луғавӣ калимаҳои маънои луғавии феълии ба ҳам зид доштаро дар мисоли калима-феълҳои ҷудогона мефаҳмонанд, мисли сулҳ кардан ва ҳарб кардан ва амсоли инҳо.
Ӯ дар кори мулк нигариш кардӣ ва амру наҳй мерондӣ ва
онро ки хостӣ хилъат додӣ ва онро, ки хостӣ, уқубат кардӣ
[79, 15]. Ва ба охир кофирон ба ҳазимат шуданд ва мусалмонон дар пайи эшон рафтанд ва бисѐр бикуштанд ва Хотун ба
ҳисор андаромад [саҳ, 73]. Баййинот бо эшон майл кард ва
эшонро ѐрӣ дод, то дасти сапедҷомагон дароз гашт ва
ғалаба карданд [саҳ, 17].
Феълҳои хилъат додан ва уқубат кардан феълҳое мебошанд, ки маънои ба ҳам зид доранд. Хилъат додан ба
маънои инъом додан; эъзоз намудан, гиромӣ доштан ва
уқубат кардан баръакси он шиканҷа намудан, азоб додан
омадааст, ки маънои онҳо аз назари луғавӣ ба ҳам зид мебошад.
Ба мутазодҳои грамматикӣ ифодаи шакли луғавии феъли
алоҳидае дар сурати тасдиқӣ ва инкорӣ бо усулҳои грамматикӣ аст, мисли сулҳ кард ва сулҳ накард, гуфт ва нагуфт,
ки аз назари луғавӣ як феъл ҳастанд, вале аз назари маънои
грамматикӣ ду маънои ба ҳам зидро ифода кардааст.
Чунон гӯянд, ки Муҳаммад бинни Ҷаъфар ан-Наршахӣ ин
фаслро дар китоб наовардааст [79, 6]. Абулҳасани Нишобурӣ дар китоби “Хазоин-ул-ъулум” овардааст, ки шаҳри
Бухоро аз ҷумлаи шаҳрҳои Хуросон аст [79, 21].
Дар ҷумлаи мазкур ду феъли хусусияти мустазодгунаи
грамматикӣ мушоҳида мешавад, ки он овардан ва наовардан
аст, ки аз назари грамматикӣ бо сабаби воқеъ гардидани пе63
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шванди инкории на- қабл аз асоси замони гузаштаи феъли
―
наовардан‖ маънои баръакси ―
овардан‖, яъне ―
зикр накардан‖-ро ифода намудааст.
1.7.4. Ҳамгун
Дар ҳар як забон, аз ҷумла, дар забони тоҷикӣ миқдори
муайяни калимаҳоро ба назар гирифтан мумкин аст, ки сохти
овозӣ ва шаклии онҳо бо ҳам монанд ва ѐ наздик воқеъ гардидааст, ин гурӯҳи калимаҳоро дар забоншиносӣ ҳамгун ва ѐ
омоним меноманд [59, 58]. Баъзеҳо калимаҳои ҳамгунро бо
калимаҳои сермаъно омехта намудаанд, масалан М. Муҳаммадиев нигоштааст, ки: ―
омонимҳо яке аз категорияҳои лексикӣ буда, аз тазоҳуроти сермаъноии калимаҳо мебошад‖ [73,
89] ва ѐ дар Забони адабии ҳозираи тоҷик [31, 24] калимаҳои
омонимиро ҷузъе аз калимаҳои сермаъно ба қалам додаанд,
вале бояд донист, ки калимаҳои сермаъно ва ҳамгун зоҳиран
якхела ҳастанд, ҷиҳати фарқкунандаи омонимҳо аз калимаҳои сермаъно дар он аст, байни силсилаи калимаҳои омонимӣ иртиботи маъноӣ ва робитаи мантиқиву шайъӣ вуҷуд
надорад [59, 60], вале дар байни калимаҳои сермаъно иртиботи маъноӣ дида мешавад. Дар асар асосан як намуди феълҳои
омонимиро ба назар гирифтан имкон дорад, ки он дар
натиҷаи кӯчиши маъноӣ ѐ худ ташаккули маъноҳои нав ва
дур рафтани як ва ѐ чанд маъное аз маънои луғавии аслии
феъл ба амал омадааст, мисли омадан ба маънои аслии худ,
яъне ба маконе ворид шудан, даромадан ва чун ҳамгун дар
дигар маврид ба маънои арзиш доштан, қимат доштан, баробар омадан, ки байни ин ду маъно иртиботи семантикӣ
мушоҳида намегардад. Намунаи ҳамгуни феълии асар дар
мисоли феъли бардоштан ва задан:
Ва ҳеҷ сухан нагуфтанд ва шамшерҳо кашиданд ва сари
вайро бардоштанд [79, 18]. Чунон савоб дид, ки фармуд то
он саройро бардоштанд ва ба ҳисор бурданд ва он мавзеъ
хароб бимонд [79, 58]. Ва аз баъди он ба ҳар тараф хироҷ
шуда ва баъзе зиѐъ ба об ғарқ шуда, султон хироҷ аз он
64

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мавзеъ бардоштааст ва онро, ки об бурда хироҷи онро низ
вазъ кардааст [79, 63]....марде бимнок буд, силоҳ бардошт
ва шамшер баркашид ва бинишаст [79, 76]. Ончи аз вай хезад, онро занданеҷӣ гӯянд, ки карбос бошад [79, 29]. Аз лаби
Ҷайҳун то Фараб як фарсанг аст ва чун об хезад ним фарсанг гардад [79, 39]. Зиѐдат аз ҳазор сол аст аз баровардани
он кох [79, 34]. Хокистар аз зери деги ҳариса бардошт ва ба
бом баровард ва бар боми ӯ мағоке буд, то оканда шуд [73,
171]. Ба Бухоро адлии пашиз бисѐр задаанд ва аз подшоҳони
дигар баъд аз оли Сомон зикр карда нашуд, чун дар он аҷабе
набуд [79, 71]. Туғшода Бухорохудоҳ эшонро гардан мезад ва
ҳеч касро заҳра набудӣ, ки сухан гӯяд ѐ шафоат кунад, то
чаҳорсад танро гардан зад [79, 97]. Яке аз он ду деҳқон бидавид ва корде бизад бар шиками Бухорохудо ва шиками ӯро
бидаронид [79, 101].
Дар ҷумлаҳои фавқуззикр феъли ―
бардоштан‖ ҳамчун
ҳамгуни якдигар дар чаҳор ҷумла бо чаҳор маъно: дар ҷумлаи
аввал ба маънои сар буридан, куштан; дар ҷумлаи дувум ба
маънои кӯчонидан, иваз намудан; дар ҷумлаи сеюум ба
маънои гирифтан, қабул намудан; дар ҷумлаи чаҳорум ба
маънои боло бардоштан, аз замин гирифтан омадааст, ки
хеҳар яке бо ҳам чун омоним зуҳур кардаанд. Ва феъли ―
стан‖ дар асар бештар ба маънои истеҳсол шудан, содир
намудан, баровардан истеъмол мегардад, ки дар ҷумлаи
дувум нисбат ба маънои маъмулии асар чун ҳамгун ба
маънои баланд гардидани сатҳи об истеъмол гардидааст.
Феъли ―
баровардан‖ дар ҷумлаи аввал ба маънои сохтан, бино кардан ва дар ҷумлаи дувум ба маънои овардан, ба боло
бурдан истифода шудааст, ки ин маъноҳо нисбати ҳамдигар
чун ҳамгун воқеъ гардидаанд. Феъли ―
задан‖ дар ҷумлаи аввал ба маънои сохтан ва дар ду ҷумлаи баъдӣ ба маънои бурридан, зарба задан воқеъ гардидааст, ки ин маъноҳо нисбати
якдигар хусусияти омонимӣ доранд.
1.8. Тағйироти сохтори луғавӣ ва маъноии феълҳо
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Феълҳое, ки мо онро аз назари сохт содда мешуморем,
мувофиқи назари муҳаққиқини соҳа дар асл бисѐри онҳо аз
реша ва ванде ташкил гардидаанд, аз қабили: омадан аз
ā+gam, овардан аз ā+bar, омехтан аз ā+maig ва монанди инҳо,
ки инҳоро метавон аз ҷумлаи аввалин тағйироти шаклии феъл
дар даврони бостон ва миѐна зикр намуд.
Аксарияти феълҳои соддаи забони форсӣ-тоҷикӣ бар
ҳамин қиѐс аз аҷзое мураккаб гардидаанд ва ин аҷзо дар
давраи форсии дарӣ чунон бо якдигар муттасил шудаанд, ки
онҳоро аз ҳам ҷудо кардан имкон надорад. Ба ибораи дигар
пешвандҳои ин феълҳо дар ин давра дигар таъсири худро аз
даст додаанд ва ин гуна пешвандҳо дигар дар ташкил ва
таркиби калимоти ҷадид иштирок наменамоянд ва ҳамчун
пешванд метавон онҳоро пешвандҳои мурда хонд. Дигар аз
тағйироти сохторӣ ин аст, ки сифатҳои феълии давраи бостон
дар давраи миѐна ва баъд ҳамчун сифати феълӣ мазмуну
мундариҷаи худро аз даст дод, вале ҳамчун асоси замони
гузаштаи феъл ҳузури худро дар забон идома дод.
―
Матрук шудани пешвандҳои куҳан, ки аз оғози давраи
забонҳои эронии миѐна, яъне забонҳое монанди паҳлавоник
(паҳлавии ашконӣ) ва порсик (паҳлавии сосонӣ) анҷом ѐфт,
мӯҷиб шуд, ки забон ба пешвандҳои тозае муҳтоҷ шавад.
Барои ин манзур ғолибан аз ҳарфҳои изофа ва қайдҳо
(пешояндҳо ва зарфҳо – Р.Б.) истифода шуд. Дар забонҳои
эронии миѐна ин пешвандҳои ҷадид ба кор рафт ва аз онҷо ба
форсии ҷадид, яъне форсии дарӣ интиқол ѐфт‖ [176, 120].
Чуноне ки Б. Сиѐев дар ―
Очеркҳо оид ба таърихи феъли
забони адабии тоҷик‖ қайд менамояд дар асрҳои 1Х-Х
феълҳои содда ва сохта истеъмоли зиѐд доштаанд, бовуҷуди
ин ―
Усули таркибии сохтани феълҳо дар забони асрҳои 1Х-Х
мавқеи калон дорад. Моҳияти ин тарзи феълсозӣ дар он аст,
ки як гурӯҳ феълҳо дар мавриди суст шудани маънии
аслиашон ҳамчун ҳиссаи ѐридиҳанда бо ҷузъи феълӣ ва ѐ
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номӣ таркиб шуда, шакл ѐ таркибҳои ҷудогона месозанд‖
[129, 126].
Чуноне ки аз таҳлилҳои фавқуззикр дида шуд, қариб
аксари феълҳои забони тоҷикӣ дар тӯли ин даҳ аср таҳаввул
ва тағайюре дар доираи маънои онҳо ба вуҷуд омадааст, яъне
ба марзи маъноии ҳар як феъл, ки дар гузашта дошт дар
забони муосири тоҷик чизе ба андозаи нисбӣ ѐ афзуда
шудааст ва ѐ костааст. Мисли он ки дар ифодаи семантикии
феълҳо тағйироте ба амал омадааст, дар сохтори луғавии
гурӯҳе аз феълҳо низ тағайюроте ба назар мерасад ва
намунаи барҷастаи онҳо як андоза кам гардидани феълҳои
содда ва зиѐд гардидани теъдоди феълҳои таркибӣ, ѐ худ аз
байн рафтани ―
йо‖-и ҳикоят ва пешванди шаклсози ―
ҳаме-―
,
―
алиф‖-и дуъо – ―
о‖, маҳдуд шудани доираи истеъмоли
пешванди ―
би-―, ва ба вуҷуд омадани баъзе шаклҳои
грамматикӣ, ки намунаи онҳоро дар нутқи китобии асрҳои ХХ111 надорем ва монанди инҳо мебошад, ки ин масъаларо бо
мисолҳои мушаххас пайгирӣ хоҳем кард.
Дар асар тақрибан беш аз 20 феълеро дидан мумкин аст,
ки пурра ѐ қисман маънояшон дигаргун шудааст, мисли
феълҳои бошидан, хестан, хостан ва ғ.
Феъли бошидан дар асар ба маъноҳои истиқомат кардан,
сокин шудан, иқомат намудан, зиндагӣ кардан омадааст, вале
ин феъл дар забони муосири тоҷик фақат дар замони ҳозираоянда истеъмол мегардад ва он ҳам бештар ба шакли феъли
ѐвар:
...ин вилоятро аз падар талабид ва дастурӣ хост, то ба
Бухоро бошад [79, 10]. Аввал дар хайма ва хиргоҳ бошидандӣ
ва ба рӯзгор мардум гирд омаданд ва иморатҳо карданд [79,
8]....баъд аз он ки Бухоро шаҳр шудаст, подшоҳон зимистон
бад-ин деҳ мебошидаанд ва дар ислом ҳам чунин будааст
[79, 32].
Решаи ин феъл калимаи ―
бош‖ – асоси замони ҳозираоянда мебошад ва дар замони гузашта ду шакл дорад: бошидан ва будан. Маънои феъли бошидан ҳамчун феъли му67
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стақил дар забони муосири тоҷик истифода намегардад, ба
истиснои калимаи ―
бошишгоҳ‖, ки аз решаи бошидан буда
дар забон мустаъмал аст. Варианти дигари он будан ба панҷ
маъно истеъмол мегардад ва аз ҳама бештар (дар замони гузашта ва ҳозира-оянда) чун феъли ѐвари шаклсоз ва гоҳо
ҳамкард. Феъли будан дар забони муосири ҳамчун феъли мустақил пеш аз ҳама ба маънои вуҷуд доштан, мавҷудият,
ҳастӣ истеъмол мегардад ва ин маъно дар адабиѐти классикӣ
низ мустаъмал аст, вале ба маънои бошидан, яъне истиқомат
намудан ба назар намерасад. Ҳамчун феъле, ки замони гузаштаи дур месозад, ба таври фаровон ба кор бурда мешавад.
Феъли гудохтан дар асар ба маънои об шудани барф истеъмол гардидааст:
...вилоятҳо, ки бар сӯи Самарқанд аст, бар кӯҳҳо барфҳо
гудохтӣ ва он об он ҷо ҷамъ шудӣ чун рӯде азим [79, 6].
Ин феъл дар забони муосир ба маъноҳои 1. моддаи
сахтро ба воситаи гармои баланд моеъ гардонидан, об кардан;
2. об шудан, завб шудан [135, 332] истеъмол мегардад, вале
дар мавриди обшавии барф аз феъли таркибии об шудан кор
гирифта мешавад ва ҳеҷ гоҳ дар шакли фоъилӣ маънои мафъулиро намедиҳад.
Феъли бувад дар асар 20 маротиба зикр гардидааст, ки
дар ҳама ҳолат ба маънои ―
бошад‖ ва ѐ ―
мебошад‖ истеъмол
гардидааст:
...баъзе ҷой чунон бувад, ки ҳеч ҳайвон поѐб наѐфтӣ [79,
6)...вайро Чамук ном буд ба забони бухорӣ гавҳаре бувад ва
“кит” шаҳр бувад, яъне шаҳри Чамук ва ба забони бухорӣ
касе, ки бузург бувад вайро чамук хонанд, яъне гавҳаре аст
фулон [79, 9].
Феъли мазкур дар ҳамин шакл ва бо ҳамин маъно фақат
дар назм истифода мешавад ва дар китобати насрӣ ва гуфтори шифоҳӣ феъли мебошад, аст, ҳаст маънои ―
бувад‖-ро
медиҳад.
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Феъли бояд дар асар ҳамчун феъли мустақил дар шакли
тасрифӣ ба маънои зарур будан омадааст, вале дар забони
муосир чунин ҳолат маъмул нест:
...ҳар ҷуфте ба чаҳор ҳазор дирам санги нуқра мебибояд,
ки мардумонро сим камтар мондааст [79, 61]. Моро ранҷи
оли Аббос намебояд, фарзанди пайғамбар бояд, ки халифаи
пайғамбар бувад [79, 102]! Оташ амал накард, аз баҳри он ки
оташро бод бояд, то амал кунад [79, 119].
Феъли боистан дар забони муосири тоҷик фақат ду шаклаш боқӣ мондааст, вале дар асар дигар шаклҳо низ дорад ва
феъли боистан дар замони гузашта дар шакли боист бо
феъли алоқаманд омада то андозае хусусияти тасрифӣ низ
дорад, вале дар забони муосири тоҷик баръакс феъли асосӣ
тасриф мешавад ва он фақат дар ду шакли бояд ѐ мебоист
меояд. Шакли мебоист тақрибан аз байн рафтааст.
Қутайбаро бо ӯ бисѐр ҳарбҳо боиста буд кардан [79,
16]. Дар вай амире буда, ки вайро ба ҳеч ҳодиса ба Бухоро
набоистӣ омадан [79, 39].
Хусусияти дигари ин феъл дар асар дар он аст, ки ҳар
феъле, ки дар иртибот бо он оварда мешавад, дар шакли масдарӣ оварда шуда, маънои умумишахсро медиҳад.
Феъли хестан, дар ―
Таърихи Бухоро‖ аз ин феъл дар замони ҳозира-оянда мисолҳо ворид шудааст, аористи он борҳо
ба маънои ―
истеҳсол шудан‖, ―
сохта шудан‖ истеъмол гардидааст:
Ва мардумони ӯ ҳама бозоргон будаанд ва аз онҷо карбос
бисѐр хезад [79, 24]. Ончи аз он деҳ хезад, ки имрӯз бозаргонон ба вилоятҳо баранд рӯйан ва бошад ва карбос [79, 29].
Ончи аз вай хезад, онро занданеҷӣ гӯянд, ки карбос бошад
[79, 29].
Феъли хестан як маротиба ба маънои ―
ба соҳил баромадан‖, ―
баланд шудани сатҳи об‖ истеъмол гардидааст:
Аз лаби Ҷайҳун то Фараб як фарсанг аст ва чун об хезад, ним фарсанг гардад [79, 39].
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Феъли мазкур дар забони муосири тоҷик ба панҷ маъно:
1. баланд шудан аз ҷо; 2. бархостан, сар шудан, оғоз ѐфтан; 3.
бедор шудан (аз хоб); 4. қиѐм кардан, шӯридан; 5. пайдо шудан, баромадан [136, 433] истеъмол мегардад ва он маъно, ки
дар асар зикр гардидааст барои соҳибзабонони ин айѐм
маъруф нест.
Феъли хостан ва бархостан дар асар ба маънои ―
хестан‖,
―
қоим шудан‖, ―
баланд шудан аз ҷо‖ истеъмол гардидааст,
вале ин маъно бо ин ду калима барои насли мутааххири
(охир) ин забон тақрибан бегона аст, зеро феъли хостан дар
забони муосир ба маънои талаб кардан серистеъмол аст, вале ба маънои ―
хестан‖, ―
аз ҷой баланд шудан‖, ―
бархестан‖
истеъмол намегардад, магар ин ки дар ягон китобе биѐбӣ, он
ҳам ба нудрат. Феъли бархостан ҳамчун феъл фақат ба
маънои ―
бархестан‖ истеъмол гардида метавонад, вале дар
забони умум роиҷ нест ва марзи ситеъмолии он аз китобҳои
адабӣ-бадеӣ убур наменамояд ва ба ин тарз низ хело камистеъмол аст. Намунаҳо бо феъли бархостан:
...он гоҳ бархостӣ ва барнишастӣ ва ба кох андаррафтӣ
ва онҳо ба ватани хеш ба русто рафтандӣ [79, 15]. Бархост
ва чаҳор ракъат намоз гузорид...ва сураи Моида бархонд андар ин чаҳор ракъат намоз [79, 90].
Феъли хостан ба маънои истеҳсол намудан, содирот
намудан, сохта шудан низ истеъмол гардидааст, ки ин
маънои худро дар ин рӯзгор аз даст додааст:
Ончи аз он ҷо хостӣ, бештар ҳалвои мағзин будӣ аз
дӯшоб карда ва он чи аз онҷо хостӣ, бештар қинторӣ будӣ
[79, 28].
Феъли бархостан дар асар ба маънои дигаргун шудан,
бардошта шудан, тағйир хӯрдан, тағйири шакл намудан,
аз амал боздоштан низ истеъмол гардидааст, ки ин маънӣ
барои соҳибзабонони замони муосир номаъруф аст:
...“Зот-ут-тавоис” карданд ва номи аслии ӯ бархост
[79, 22]. Ин аҳли деҳ мар ин деҳро бихариданд, то он зареба
аз эшон бархост ва он мол бидоданд [79, 25].
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Мисолҳои дар асар зикргардида бар он далолат менамоянд, ки феъли мазкур дар гузашта серистеъмол будааст, вале
он дар забони муосири тоҷик серистеъмол нест.
Камшавии феълҳои содда. Як нигоҳи иҷмолие ба осори
бадеӣ ва илмии давраи нави ташаккули забон нишон
медиҳад, ки феълҳои аз назари сохт соддаи забони тоҷикӣ дар
марҳилаи аввал зиѐд ба назар мерасанд ва минбаъд истеъмоли феълҳои содда тадриҷан кам гардида, баръакси он теъдоди
феълҳои таркибӣ дар забон меафзояд. Назари ин ҷониб ин
аст, ки ин амал ба сабаби навгароӣ дар қолибҳои феълсохтӣ
ва иштиѐқмандии удабои давр ба забони илм ва дин – арабӣ
сурат гирифтааст, зеро суханро дар либоси нав ороиш додан,
яъне ҳамон мазмунҳои маъмулиро тарзе баѐн намудан, ки дар
назари омма монанди чизи нав воқеъ гардад, аз ҷумлаи
маҳоратҳои шоириву нависандагӣ ва яке аз санъатҳои бадеӣ
мебошад. Ба ин сабаб тез-тез ба калимаҳои ғайримаъмул аз
он ҷумла арабӣ – Қуръонӣ муроҷиат менамуданд, зеро аз
назари эътиқодӣ низ ин калимот нерӯи ҷазбкунандае доранд
ва бо истифода аз онҳо феълҳо (калимаҳо)-и нав аз ҳама
бештар дар шакли таркибӣ месохтанд. Агар ин амал дар оғоз
чизи ғайримаъмулӣ бошад, пас барои имрӯзиѐн як чизи
маъмулӣ ва қонунмандонае гардидааст, чунончи теъдоди
феълҳои сода дар забони муосири мо чизе камобеш аз сад
адад ва феълҳои сохта, ки миқдоре ба шумор ва он дар муқоиса аз феълҳои содда ҳам камтаранд боқӣ мондааст ва ғайри
ин ду гурӯҳ боқии феълҳо маъмулан дар шакли таркибӣ, ки
он ҳам бошад 80% ҷузъи маъноии онҳо аз калимаҳои аслан
арабӣ сохташуда ба назар мерасанд. Намунаи феълҳое, ки дар
асар дар шакли содда зикр шудаанд, вале дар замони муосир
бештар дар шакли таркибӣ истеъмол мегарданд:
Бародарони дигар амон хостанд, Амири Саъид эшонро
амон дод ва ба назди хеш овард, то он фитна биёромид [79,
171]. Фармуда буд то се рӯз боз танӯр тафтонида буданд
[79, 128]. Чун бинигариданд, ҳамаи ҷаҳонро пурнур диданд
[79, 125]. Гуфт: ҳаметохтам, асбам фурӯ монд, фуруд ома71
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дам ва хуфтам [79, 161]....ин вилоятро аз падар талабид ва
дастурӣ хост, то ба Бухоро бошад [79, 10]. Афосиѐб ӯро бинавохт ва духтари хешро ба занӣ ба вай дод [79, 45].
Сабаби нисбатан зиѐд будани ноҳамвориҳои грамматикӣ
дар асрҳои 1Х-Х-ро марбут ба марҳилаи аввали давраи нави
ташаккули забони форсӣ-тоҷикӣ донистан назари воқеъбинонае мебошад, зеро пас аз қарнҳои суқути фарҳангӣ (аз заволи
Ҳахоманишиҳо то замони ташаккули давлати Сосониҳо) дар
давраи миѐнаи ташаккули забони форсӣ забону гӯишҳои мутаъаддиде дар сарзамини паҳновари Эрони Кабир вуҷуд дошта, вале заминае барои ҳамбастагии онҳо дида намешуд.
Пас аз он ки муслимин ин ҷойҳоро ба тасарруфи худ дароварданд ва мардум дини навро қабул намуданд, калимаҳои
Қуръонӣ - арабӣ аз боби дин ворид мешуд ва ба ҳайси калимоти муштарак дар байни суханварони мухталифи забонҳои
эронӣ ва ҳатто ғайриэронии мусалмон мақоми муайяне пайдо
намуд, то ҷое ки сабабгори падид омадани забони наве бо густардагии васеъ ҳамчун забони дувуми динӣ гардид ва асоси
грамматикии ин забони ҷадид дар заминаи грамматики забони паҳлавӣ (форсии миѐна) тарроҳӣ шуд, зеро паҳлавӣ ҳам
мустаъмалтарини забонҳои ин давра буд ва ҳам заминаи
фарҳангӣ, дарборӣ ва илмӣ бо низоми такмилѐфтаи грамматикӣ дошт. Бино бар ин дар ин давра қисме аз аломатҳои
грамматикии забон ѐ сервазифаанд ва ѐ вазоифи муштарак
доранд ва ѐ дар баъзе ҳолатҳо дар шакле вомехӯранд, ки вазифаи грамматикии худро иҷро накардаанд. Албатта бо мурури замон дар забони муосири форсӣ-тоҷикӣ аксари ин
навоқис рафъ гардидаанд ва ѐ баъзе аз ин аломатҳои грамматикӣ вазифаашонро бо чизе дигар иваз намудаанд.
Аз таҳлили зерфаслҳои боби мазкур маълум гардид, ки
мақоми феъл ѐ худ умуман ҳиссаҳои нутқ вобаста ба хусусиѐти сарфии ҳар забон гуногун аст. Дар байни феълҳои дар
асар зикргардида, феълҳоеро дидан мумкин аст, ки марзи
маъноияшон дар тӯли даҳ аср маҳдуд гардидааст, мисли
феъли боястан/ бойистан ѐ баръакс феълҳое назири ги72

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

рифтан, расидан ва монанди инҳо марзи маъноияшон васеъ
гардидааст. Баъзе феълҳои камистеъмоли асар, ки бунѐди
тоҷикӣ доранд, аз истеъмол баромадаанд ѐ истеъмоли онҳо
маҳдуд гардидааст, ки ин халоро бештар феълҳои таркибии аз
унсурҳои арабӣ ва тоҷикӣ шакл гирифта пур карда истодаанд.
Аз феълҳои иқтибосӣ дар миѐни феълҳои содда ва сохтаи
асар мушоҳида гардидани фақат як намунаи феъли иқтибосии
арабӣ нишон медиҳад, ки дар марҳилаи аввали ташаккули
давраи нави забонӣ афъоли иқтибосии арабӣ миқдоран хело
кам будаанд. Ва инчунин истифода аз категорияҳои луғавӣ –
муродиф, мутазод, сермаъноӣ, ҳамгун ва монанди инҳоро дар
матнҳои таълифшаванда метавон ба унвони маводи ороишии
матн кор гирифт, зеро муҳимтарин амали категорияҳои
луғавӣ иборат аст аз хушоянд намудани забони асар ва боло
бурдани сатҳи ҷазабанокии он мебошад.

73

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

БОБИ 2.
СОХТОРИ ФЕЪЛ ДАР
―ТА
ЪРИХИ БУХОРО‖-И НАРШАХӢ
Калимасозӣ аз бахшҳои калони забон ба ҳисоб меравад.
Он яке аз роҳҳои ғанӣ ва бойшавии таркиби луғавии забон
аст. Аз рӯйи назарияи калимасозӣ онро ба навъҳои морфологӣ, сохторӣ-маъноӣ, синтаксисӣ, ономасиологӣ ва функсионалӣ-семантикӣ ҷудо мекунанд. Мувофиқи ин назария қолибҳои калимасозӣ мухталиф аст [49, 143]. ―
Ҳамон навъе ки
мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, дар давраҳои ҷудогонаи инкишофи ҷудогонаи забони тоҷику форс аз ҷумла дар давраи
нави тараққиѐти ин забонҳо дар такомули феълҳо ду воситаи
шаклсозию калимасозӣ – усулҳои аффиксатсию таркибӣ
вуҷуд дошта ва роли ниҳоят калон бозидаанд‖ [129, 105]. Вале дар давраи навини ташаккули забони форсӣ-тоҷикӣ дар
мисоли феъл усули аффиксатсӣ, яъне вандафзоӣ сермаҳсул
набудааст.
Феълҳои забони тоҷикиро вобаста ба хусусияти онҳо дар
тарзи сохт ба содда, сохта, таркибӣ, ва таркибҳои феълӣ
(ибораҳои феълӣ) ҷудо намудан имкон дорад, ки ҳар яке аз
нигоҳи хусусиятҳои сохторӣ аз якдигар ба куллӣ тафовут доранд.
2.1. Феълҳои содда
Чунон ки маълум аст, ба қатори феълҳои содда феълҳои
решагие дохил мешаванд, ки бо афзудани бандакҳои феълии
лозим бар асоси онҳо матлаби инсон дар яке аз замонҳо баѐн
карда мешавад, мисли: омадан, задан, гирифтан, овардан,
расидан, кардан, гуфтан, додан, рафтан, сохтан, ниҳодан,
афтодан ва ғайра.
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Феълҳое, ки аз назари сохти морфологӣ ба шакли холиси
худ (бидуни пешванду пасванд) воқеъ шудаанд, онҳоро
феълҳои содда меноманд [31, 310]. Феълҳои соддае, ки решаи
онҳо аз як ҳиҷо бештар аст, дар асл аз пешванд ва реша-ҳиҷо,
яъне асоси феълии даврони бостон шакл гирифтаанд,
чунончи Нотили Хонларӣ дар ин бора мегӯяд: Ин феълҳоро
ба эътибори сурате, ки дар форсии дарӣ, яъне забони форсии
расмии Эрони баъд аз Ислом доранд содда мехонем, аммо
ҳар гоҳ ба решаи ҳар як дар даврони забонҳои эронии бостон
таваҷҷуҳ кунем дармеѐбем, ки бештари онҳо худ аз аҷзое
мураккаб шудаанд [176, 116], яъне пешванд ва решаи феъли
форсии бостон таркиб ѐфтаанд, мисли: омадан аз ā+gam,
овардан аз ā+bar, омехтан аз ā+maig ва монанди инҳо.
Ва бештари феълҳои соддаи форсӣ-тоҷикиро бар ин қиѐс
мураккаб аз аҷзое бояд шумурд. Аммо ин аҷзо дар давраи
форсии дарӣ чунон бо якдигар пайвастаанд, ки онҳоро аз ҳам
ҷудо наметавон сохт. Ба иборати дигар пешвандҳои ин
феълҳо дар ин давра дигар таъсири худро аз даст додаанд. Ин
гуна пешвандҳоро, ки дигар ба кори таркиб ва эҷоди луғатҳои
тоза намеоянд, пешвандҳои мурда мехонанд [176, 118].
Намунаи афъоли соддаи асар:
Об бисѐр меомад ва гили бисѐр меовард, то ба Битак ва
Фараб расид [79, 7]. Пас он мардумон, ки ба Бухоро монда
буданд, ба наздики меҳтарон кас фиристоданд ва фарѐд хостанд аз ҷаври Абрӯй [79, 9]. Агар як ҷуфт гов замин харад,
дар соле натавонистӣ, агар биѐфтӣ, ҳар ҷуфте ба
дувоздаҳҳазор дирам санги нуқра боистӣ харидан [79, 60].
Гурӯҳе аз феълҳои шаклан соддаро, ки аз исму сифат
шакл гирифтаанд, дар забоншиносӣ бештар бо номи феълҳои
ҷаълӣ ѐд кардаанд, ки вижагиҳои ба худ хосе доранд.
Феълҳои ҷаълӣ бо сохтори нав ва шеваи фарқкунандае дар
форсии миѐна сохта шудаанд ва бархе аз онҳо ба форсии дарӣ
расида ва маъмул гардидаанд.
Феълҳои ҷаълӣ феълҳое ҳастанд, ки аз афзудани
пасванди ―
-идан‖ (пасванди масдарсоз) ба охири исме арабӣ ѐ
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форсӣ-тоҷикӣ ѐ ғайри ин ду ба вуҷуд омада бошад, монанди
аз калимаи талаб – талабидан (ѐ талбидан), аз ҷанг –
ҷангидан, аз балъ – балъидан ва монанди инҳо [129, 94].
Яъне, феълҳои ҷаълӣ аз ягон ҳиссаи нутқ (алалхусус исм) бо
афзудани вандҳои феълӣ, яъне дар шакли феъли содда ба
феъл табдил додани калима сохта мешаванд. Дар асар аз ин
навъи феълҳо феъли тарсидан, пурсидан, ларзидан, тафтонидан ва талабидан зикр ѐфтааст, ки дар асл аз исмҳои тарс,
пурс (суол), ларза, талаб сохта шудаанд, дар забони муосир
даҳҳо ин навъи феълҳоро намбар намудан имкон дорад, мисли фаҳмидан, ҷангидан, ҳисобидан, хандидан, шуморидан
(шумуридан), рақсидан, фахридан, номидан ва ғайра.
Шаклҳои замони гузашта ва замони ҳозира-ояндаи ҷаълӣ
аз асосҳои замони гузашта ва асоси замони ҳозира-ояндаи
ҷаълӣ ба даст меоянд. Ин феълҳо бо афзудани пасвандҳо ва
бандакҳои феълии замони гузашта ва ҳозира-ояндаи ба исм,
сифат, ҷонишин, зарф, пешванд ва пешоянд ва... сохта мешаванд. Пасвандҳое, ки дар сохтани ин гуна феълҳо ба кор мераванд, барои асоси замони ҳозира-оянда –ēn ва -īh ва барои
моддаи мозӣ –īd (дар форсии миѐнаи масеҳӣ –īt) ва -ād ва -ist
аст [235, 111]. Аз ин пасвандҳое, ки Мансурӣ зикр намудааст
мо дар забони адабии муосир ва инчунин матни асар намунаеро дар шаклгирии асоси замони ҳозира бо пасванди –īh дар
даст надорем, бинобар ин метавон онро ҳамчун пасванди
феъли ҷаълисоз пасванди мурда номид.
Асоси замони гузаштаи ҷаълӣ дар форсии миѐна аз пайвастани пасвандҳои –ид (форсии миѐнаи масеҳӣ –ит) ва –ist
ва –од (қиссаи паҳлавии ашконӣ –од) аз ҷумла ба исму сифат
ва асоси замони ҳозира-ояндаи ҷаълӣ, асоси феълҳои бавосита, асосҳои тарзи мафъулӣ, асосҳои бозмондаи феълҳои
оғозии эронии бостон ва асосҳои замони ҳозира-ояндаи аслӣ
сохта мешаванд. Ба ин тартиб, ки пасванди ―
–ид‖-и замони
гузашта ба асоси замони ҳозира-ояндае, ки бо пасванди –он
сохта шуда, афзуда мешавад [235, 114].
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Бозмондаҳои асосҳои оғозии эронии бостон дар форсии
миѐна бо пасванди –ид: рас – расид, пурс – пурсид, тарс –
тарсид, тафс – тафсид, хуфс – хуфсид ва амсоли он мебошанд.
Баъзе феълҳои аслӣ афзун бар доштани асоси замони гузаштаи аслӣ, метавонанд асоси замони гузаштаи ҷаълӣ бо
пасванди –ид ѐ –ист (гоҳе бо ҳар ду пасванд) низ дошта
бошанд, ки ин шева дар форсии дарӣ низ роиҷ аст [235, 117]:
масдар маънӣ
afzūdan афзудан
ārāstan оростан
ayārdan ѐристан

асоси замони ҳозира
афзой
орой
айор

асоси замо- асоси замони
ни гузагузаштаи
штаи аслӣ
ҷаълӣ
афзуд
афзойид
орост
оройид
аѐорд
аѐрист/аѐрид

Бархе аз асосҳои замони ҳозира-ояндаи аслӣ фақат асоси
замони гузаштаи ҷаълӣ доранд. Бархе аз ин асосҳо дар
эронии бостон аз решаи исмӣ ва бархе аз онҳо аз асоси
замони ҳозира-оянда сохта шудаанд ва сифати мафъулӣ
надоштаанд, то аз сифати мафъулии онҳо дар форсии миѐна
асоси замони гузашта сохта шавад. Ин гуна асосҳои замони
гузаштаи ҷаълӣ бо пасвандҳои –ид / -ист (ва гоҳе бо ҳар ду
пасванд) сохта мешаванд. Ин шева ба пайравӣ аз форсии
миѐна дар форсии дарӣ низ ривоҷ пайдо кардааст [235, 118]:
асоси замони ҳозира
омурз
омурзид
дон
донистан
шой
шойистан
тувон
тавонистан

асоси замони гузашта
омурзид
омурзид
донист
донист
шойист
шойист
тувонист
тавонист

Дар форсии дарӣ сохтани феълҳои ҷаълии мозӣ ва музореъ ба пайравӣ аз форсии миѐна ривоҷ ѐфт, ки ҳоло ҳам идо77
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ма дорад. Бо ин тафовут ки танаввуъи сохтори феълҳои
ҷаълии форсии миѐна ба таври пурра ва комил ба форсии
дарӣ нарасидааст, балки бархе аз шеваҳои марсуми он дар
форсии нав идома кард ва бархе дигар матрук шуд‖ [235,
118].
Забоншинос Алиашраф Содиқӣ феълҳои ҷаълиро дар муқоиса бо феълҳои беқоидаи забони форсӣ чунин тафсир
намудааст. ―
Тамоми афъоли форсӣ, ки ба беқоида маъруфанд
аз ду бун сохта мешаванд: буни музореъ ва буни мозӣ. Дар ин
афъол афзудани нишонаи мозӣ ба буни музореъ тағйиротеро
ба дунбол меоварад ва ин тағйирот ғолибан аз феъле ба
феъли дигар (мақсад, шакли феълие ба шакли феълии дигар –
Р. Б.) мутафовит аст, ба тавре ки ба нудрат метавон қоидае
барои онҳо ба даст дод ва бад-ин ҷиҳат зоҳиран ҳеҷ феъли
ҷадиде ба қиѐс бо онҳо сохта нашудааст. Ин афъол ба ҳамин
далел ба афъоли беқоида маъруф шудаанд. Дар баробари ин
афъол дастаи дигаре аз афъол қарор доранд, ки афзудани нишонаи мозӣ ба буни музореъи онҳо тағйире дар онҳо эҷод
намекунад, ба гунае ки пас аз ҳазфи нишонаи мозӣ аз буни
мозӣ буни музореъ ба даст меояд. Масалан, пас аз ҳазфи ―
-ид‖
аз ―
хандид‖, ―
ханд‖ ба даст меояд, ки ҳамон буни музореъи
феъли ―
хандидан‖ аст‖ [203, 236].
Бо роҳи ҷаъл сохтани феъл дар забони форсӣ-тоҷикӣ бевосита аз забони форсии миѐна ѐ худ паҳлавӣ ба мерос
мондааст. Ин амал дар забони паҳлавӣ ду роҳ вуҷуд доштааст: 1. Сохтани афъоли исмӣ ба кӯмаки пасванди –ен, ки пас
аз афзудани пасванди гузаштасози –ид ва пасванди масдарии
–ан ба дунболи -он ба шакли –енидан дармеояд. Ин пасванд,
ки муодили ―
–он‖-и форсӣ (дар афъоли сабабӣ ва мутааддӣ
монанди ―
давонидан‖) аст, гоҳе низ дар мутуни паҳлавӣ ба
шакли –он омада ва асосан феълҳои исмии сабабӣ месозад
монанди: номенидан (номидан), виморенидан (бемор кардан), хӯкенидан (одат додан; хӯк=хӯй), хешенидан (ба худ
ихтисос додан), пуҳленидан (аз пули чинуд убур додан;
пуҳл=пул]. Мисоли дигар: абогенидан (ҳамроҳ кардан, аз
78

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ҳарфи изофаи ―
абог‖=бо) ин шева дар забони паҳлавӣ бисѐр
роиҷ аст. Дар теъдоде аз мисол бо сарфи мустақими исм ѐ
сифат, яъне бо илҳоқи шиносаҳо ба онҳо ва дар мозӣ бо
афзудани пасванди гузаштасози –ид қабл аз шиносаҳо, монанди: парридан (аз пар=бол), хӯшидан (хӯшидан, хушкидан, аз хӯш=хушк), дуздидан (аз дузд), ниҳонидан (ниҳон
кардан, аз ниҳон), айоридан (кумак кардан, аз айор=ѐр),
фраёдидан (кумак кардан, аз фарѐд), кенидан (нафрат ва кин
доштан). Аз ин ду тариқа фақат тариқаи дувум ба форсӣ
расидааст, аммо чунон ки дидем, теъдоди афъоли исмии
форсӣ бисѐр кам аст ва шумораи онҳо ҳадди аксар ба 50 феъл
мерасад. Баръакс шумори афъоли таркибии форсӣ аз андоза
берун аст ва ин шумора дар тӯли таърихи забон пайваста дар
афзоиш будааст. Дар ҳазор соли гузашта натанҳо ҳар мафҳуми феълии ҷадид ба сурати таркибӣ сохта шудааст, балки
рӯз ба рӯз афъоли басити (соддаи) боқоида низ ҷойи худро ба
шаклҳои таркибӣ додаанд [203, 239]. Дар зер теъдоде аз
афъоли исмӣ ва ғайриисмии махтум ба ―
-идан‖ бо шакли
таркибии муштақ аз онҳоро ба даст медиҳем:
ҷангидан
тарсидан
олудан
лангидан

ҷанг кардан
тарс кардан
олуда кардан
ланг задан

озмудан
андешидан
туршидан
боистан

тавофидан

тавоф кардан

фаҳмидан

озмоиш кардан
андеша кардан
турш шудан
боиста (лозим)
будан
фаҳм кардан

Дар ―
Таърихи Бухоро‖ феълҳо аз ҷиҳати шакли сохти
худ дар маҷмӯъ дар ду шакл мушоҳида мешаванд: синтетикӣ
ва аналитикӣ. Шаклҳои синтетикӣ гурӯҳи алоҳидаи феълро
ташкил карда, аз ҷиҳати сохт содда мебошанд. Шаклҳои синтетикӣ аз ду асоси феъл – аз асоси замони ҳозира ва асоси
замони гузашта сохта мешаванд. Дар шакли аналитикии
феълҳо як асос, яъне асоси замони гузашта барои феълҳои
ҳар ду замон муштарак аст.
79

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Вобаста ба тарзи сохти шакли аналитикии феълӣ ва тафовути сохтории шакли замонии ифодаи маънои грамматикии феълӣ бо такя ба се асар Г. Камолова нақшае тартиб додааст, ки зикри он дар инҷо нофеъ хоҳад буд. Ба назари эшон
―
шаклҳои синтетикӣ аз ҷиҳати мавқеи истеъмолашон хусусиѐти ба худ хосе доранд, ки онро бо шаклҳои синтетикии забони насри ибтидои ташаккули забони тоҷикӣ ба осонӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Барои равшан шудани фикр шаМаҷмуъ-ут-таворих‖, ―
Таърихи Табарӣ‖-и
клҳои синтетикии ―
Балъамӣ (асри Х), ―
Таърихи Сиистон‖ (асри Х11) ва ―
Асрорут-тавҳид‖-ро дар мисоли феъли гирифтан дар ҷадвал нишон
медиҳем‖ [42, 53] ва мо ба ин нақша ―
Таърихи Бухоро‖-и
Наршахиро илова намудем.
Шаклҳои синтетикии феъл
Маҷмуъ-утТаърихи Табарӣ Таърихи Систон
таворих
ШаклШаклШаҳои заҳои заШаклШаклклҳои
Шамони
мони
ҳои заҳои за- замони клҳои
ҳозира
ҳозира
мони
мони
ҳозира замони
ва ҳова ҳогузашта
гузашта ва ҳози- гузашта
зиразирара-оянда
оянда
оянда
гир
гирифт
гир
гирифт гир
гирифт
гирад
бигибигир
мегибигир
бигирифт
ҳаме//
рифт
рифт
(бигрифт мегирад ҳаме//меҳаме//ме
)
гирифт
-гирифт
бигирад мегибигирад гирифте гирад
гирифте
рифт
ҳаме//ме бигибиги-гирад, рифте//
рифте
гираде ҳаме//мегирифте
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мегирад

бигираде
ҳаме//ме
-гираде//
гирод
бигирод

бигирад
ҳаме//
мегирад
гираде

Шаклҳои синтетикии феъл
Маҷмуъ-ут-таворих
Таърихи Табарӣ
Шаклҳои
Шаклҳои
Шаклҳои
замони ҳозизамони
Шаклҳои зазамони гура ва ҳозираҳозира ва мони гузашта
зашта
оянда
ҳозира-оянда
гир
гирифт
гир
гирифт
бигир
бигирифт // бигир
бигирифт
ме-гирифт // ҳаме//ме-гир ҳаме//мемебигирифт
гирифт
// ҳамегирифт
бигирад // ги- гирифте
// гирад
гирифте // бирад
биги-рифте
гирифте ҳаме//
мегирифто,
гирифтод
//
бигирифтод
мегирад
//
гирад // бигиҳамегирад //
рад
ҳаме//
гирод
мегирад
Таърихи пайдоиш ва инкишофи шаклҳои аналитикии
феълӣ ба тадриҷан суст шудани мавқеи сохти тасрифӣ (флективӣ) марбут аст. Шаклҳои аналитикӣ аз шаклҳои синтетикӣ
ҳам аз ҷиҳати ифодаи тобиши маънои грамматикӣ ва ҳам аз
ҷиҳати сохташон фарқ мекунанд. Онҳо аз ду ҷузъ - ҷузъи
маънодор ва ҷузъи ѐвар сохта мешаванд, чунончи, гирифта
буд, нақл кард, аҷаб медошт, масал заданд ва монанди
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инҳо. Ҷузъи асосӣ маънои луғавии худро нигоҳ медорад,
ҷузъи дуюм барои ифодаи маънои грамматикӣ хидмат мекунад [42, 56]. Вале новобаста аз ин ҳама мушаххасоти замоние,
мисли гузаштаи дур аз ҳамон ибтидо дар шакли аналитикӣ
ифода мегардидааст.
Аз мушоҳидаҳо ва мутолиаи китобҳои пешин бармеояд,
ки асоси ҳастии ин сохтор ѐ дастикам яке аз ғоѐти вуҷуди
феълҳои ҷаълӣ тарвиҷ ва табйини забони илмӣ ва фалсафӣ ва
шарҳу гузориши мутуни динӣ ва тахассусии он айѐм бо имконоти забонии худ будааст. ―
Донишмандон ва уламои динӣ
барои баѐни мафоҳим ва масоили динӣ ва илмӣ ва фалсафии
замони худ зоҳиран ба вожаҳои феълии бисѐре ниѐз доштаанд аз ин ҳайс ба вижа ҳангоме ки пойи иқтибос ва тарҷума
аз забони бегона ба забони форсии миѐна дар миѐн буд, эҳсоси камбуд ва маҳдудият мекардаанд ва барои ҷуброни ин
камбуд маҷбӯр ба ҷаъл мепардохтаанд. Аз ин рӯ дар матнҳои
паҳлавии монанди ―
Динкард‖, ―
Додистони динӣ‖, ―
Зодиспарм‖, ки ранг ва барчасби динӣ ва фалсафӣ доранд, феълҳои
ҷаълӣ бештар ба чашм мехӯрад. Дар бархе аз матнҳои
паҳлавӣ монанди ―
Бундаҳиш‖, ки рангу бӯи илмӣ-асотирӣ
доранд, феълҳои ҷаълӣ ағлаб ба кор рафтааст. Ин феълҳо аз
исм ва сифат ва ҷонишин ва зарф ва ҳатто гоҳе аз пешванд ва
пешоянд сохта шудаанд. Ҷолиби таваҷҷуҳ ин аст, ки аз асоси
замони ҳозира-ояндаи феълҳои аслӣ низ ба равишҳои гуногун
феълҳои ҷаълӣ сохта шудааст‖ [235, 111].
2.2. Феълҳои сохта
Феълҳое, ки тавассути пешванд ва ѐ пасвандҳои
калимасози феъл сохта шудаанд, онҳоро феълҳои сохта
меноманд [19, 311]. Аксари пешвандҳои феълсози муосир аз
зарфҳо ба вуҷуд омадаанд, зеро ―
Матрук шудани пешвандҳои
куҳан, ки аз оғози давраи забонҳои эронии миѐна, яъне
забонҳое монанди паҳлавоник (паҳлавии ашконӣ) ва порсик
(паҳлавии сосонӣ), анҷом ѐфт, мӯҷиб шуд, ки забон ба
82

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

пешвандҳои тозае муҳтоҷ шавад. Барои ин манзур ғолибан аз
ҳарфҳои изофа ва қайдҳо (пешояндҳо ва зарфҳо – Р.Б.)
истифода шуд. Дар забонҳои эронии миѐна ин пешвандҳои
ҷадид ба кор рафт ва аз онҷо ба форсии ҷадид, яъне форсии
дарӣ интиқол ѐфт [176, 120]. Бино бар ин феълҳои сохта –
феълҳое мебошанд, ки бо ѐрии пешвандҳо (аффиксҳо) сохта
шудаанд, мисли даровардан, баровардан, баромадан,
бозомадан, андаррафтан, бархостан, даргирифтан ва
ҳоказо. Нуктаи дигари шоистаи зикр дар тағйироти феълҳои
пешвандӣ он аст, ки бархе аз пешвандҳои феълӣ, ки дар давраҳои бостон ва миѐна дорои маъно будаанд ва калимаи кӯҳнашуда маҳсуб мешудаанд, бо гузашти айѐм далолати
маъноии онҳо заиф гашта ва табдил ба калимаи тиҳӣ ѐ
бемеънӣ шудаанд. Аз ин гунаанд: ―
андар-‖ ва ―
дар-‖.
Пешванди ―
дар-‖ бо сурати куҳантари худ (андар) ба маънои
дарун ва дохили чизе будааст ва баъд табдил ба ҳарфи изофа
(пешванд) шудааст. Пешванди ―
бар-‖ низ, ки ба маънои
―
истеъло‖-ст, умдатан ҷиҳати ҳаракати феълро нишон
медиҳад ва ба мурур табдил ба ҳарф (пешванд) шудааст [207,
118]. Феълҳои сохтае, ки дар асар зикр гардидаанд дар
заминаи феълҳои соддаи забон бо иловаи пешвандҳои
калимасози боз-, дар-, андар-, бар- сохта шудаанд, ки ҳар яке
аз ин пешвандҳо дорои маънои грамматикӣ низ мебошанд, ки
намунаи онҳоро дар мисолҳо дида мебароем:
Пешванди боз˗: ин пешванд бо сурати куҳан (абоз) аз
дигар пешвандҳои зинда ва пуркорбурди забони форсӣтоҷикӣ аст, ки аз давраи классикӣ, то ба имрӯз зинда ва дар
истеъмол қарор дорад. Имрӯз ба маъноҳои дар ҷиҳати акс ва
мухолиф ва аз нав ба кор меравад ва маънои феълро қувват
дода, онро ба ҳолат ва макони аввалааш бармегардонад, дар
пайвастан ба бархе аз афъол феъл ва маънои наве сохтааст.
Ин пешванд дар давраи бостон ба маънои ―
пайваста‖ ба кор
мерафтааст ва зарфи замон будааст:
Хайли вай ҳама бигурехтанд ва он саворон ҳама бозгаштанд [79, 18]. Ин қавмро Асад ибни Абдуллоҳ аз ислом
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бознадошт ва чун Туғшода Бухорохудоҳ бимурд он қавм ба
Бухоро бозомаданд [79, 98]. Амир Исмоил се рӯз онҷо бошид
ва бифармуд то об аз шаҳр бозгирифтанд [79, 160].
Пешванди андар˗: ин пешванд дар форсии бостон бо ―
t‖и ҳиндуаврупоӣ ба сурати ―
antar‖ ба маънои дохили чизе будааст. Дар паҳлавӣ ва форсии дарӣ дар шакли ―
андар‖ пешванди феъл шудааст, ки шакли мухаффафи он ―
дар-‖ аст, ки
дар асар дар канори шакли куҳани он ба кор рафтааст.
Баъд аз он ба ҳисор андаромадӣ ва хонҳо фиристодӣ ва
ҳамаи ҳашамро таъом додӣ [79, 15]. Дар ин сухан буданд, ки
Абӯисҳоқ бинни Иброҳим андаромад [79, 20]. …ғулом аз вай
бихостӣ ва ба ҳисор андаровардӣ ва боз дари ҳисор барбастӣ то ба рӯзи дигар [79, 125].
Пешванди дар˗: шакли мухаффафи ―
андар-―мебошад, ки
бо феъл омада, маънои равон шудан ба дарун, дар ҳолате буданро мефаҳмонад [31, 311]:
Саид бемор шуд, Хотун ба аѐдати ӯ даромад [79, 76].
Андар Суғд ағлаби деҳҳо ба дини Муқаннаъ даромаданд [79,
112]. Амир Исмоил чун ба Бухоро расид, аҳли Бухоро истиқбол карданд, ба эъзози тамом ӯро ба шаҳр дароварданд
[79, 141].
Пешванди бар˗. Пешванди ―
бар‖ ва сурати куҳани он
―
абар‖ аз дигар пешвандҳои роиҷ ва пуркорбурди забони
тоҷикӣ аст, ки шакли тиҳии он низ ҳамчун пешоянд корбурди
бисѐр дорад. Ин пешванд мафҳуми майл аз пойин ба болоро
ба феъл мебахшад ва бештар ҷиҳатнамо аст. Дар пайвастан ба
феъли содда маънои нав низ эҷод мекунад:
...амир Исмоил ба андак сипоҳ барнишаст ва ба дари
шаҳр рафт [79, 160]. …марде бимнок буд, силоҳ бардошт ва
шамшер баркашид ва бинишаст [79, 76]. …чун офтоб баромад сипас нигарист, қавм ҳозир нашуда буданд, то илм
бигӯяд [79, 90].
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2.3. Ҷузъҳои шаклсози грамматикӣ дар феъл
Ҳамон тавре ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд дар давраи
нави тараққиѐти забони форсӣ-тоҷикӣ дар такомули феълҳо
ду воситаи шаклсозию калимасозӣ – усулҳои вандафзоӣ ва
таркибӣ вуҷуд дошта, роли ниҳоят калон бозидааст.
Дар забони форсӣ-тоҷикӣ ба ҳайси ҷузъҳои шаклсоз қабл
аз ҳама воситаҳои грамматикие мисли калимаҳои (феълҳои)
ѐвар, вандҳо, аҷзои тасрифӣ, зада ва ғайраҳо дохил мешаванд,
ки тавзеҳи ҳар якеро дар мавриди худ баѐн хоҳем кард.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар матни ―
Таърихи
Бухоро‖ қабл аз ҳама вандҳо чун ҷузъи шаклсози феъл нақши
барҷаста доранд ва доираи афъоли ѐвари шаклсоз ва
пасвандҳои шаклсоз маҳдуд ба назар мерасанд.
Дар забони ―
Таърихи Бухоро‖, ки намунаи насри асрҳои
Х11-Х111 аст, вандҳои шаклсозро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан
бамаврид аст: вандҳои шакли грамматикисоз ва вандҳои
феълсоз.
Як гурӯҳ пешвандҳои забони тоҷикӣ бо феъл омада,
шаклҳои грамматикӣ месозанд ва ба воситаи онҳо тобишҳои
нави грамматикӣ ва услубии афъол ҳамчун инкор, замон,
оҳангнокии сухан ва ғайра ифода мегардад. Ин гуна
пешвандҳо маънои аслии (луғавии) феълро тағйир дода
наметавонанд, бинобар ин пешвандҳои шаклсоз ном
гирифтаанд [31, 251]: на˗//ма, ме˗// ҳаме-, би˗//бу-. Инчунин
дар адабиѐти классикӣ пасвандҳои феълӣ, мисли ―
йо‖-и
ҳикоят, ―
алиф‖-и дуо низ ба назар мерасад, ки барои насли
имрӯзӣ ноошност, зеро дар каломи имрӯзиҳо чунин шаклҳо
вуҷуд надорад.
Пешвандҳои шаклсоз. Пешванди на˗. Пасванди на˗ ба
феъл ҳамроҳ шуда, шакли инкор (манфӣ) месозад ва
нашудани кору ҳолеро мефаҳмонад [31, 251]:
Пеш аз он ба Бухоро сим набуд [79, 12]. Ва ҳеҷ сухан
нагуфтанд ва шамшерҳо кашиданд ва сари вайро бардоштанд [79, 18]. Ва сутуру дигар аҷриѐни боайб ҳама ба ин
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бозор фурӯхтандӣ ва боз рад кардан имкон ва сомон набудӣ
ва ҳеч шарт напазируфтӣ, на фурӯшанда, на харандаро [79,
23].
Ҳангоми инкор намудани феъли замони ҳозира-оянда
пешванди инкории на- қабл аз пешванди шаклсози ме- оварда мешавад:
Вай хизмати босазо намекунад ва чунон медонад, ки ин
зиѐъ мулки ӯст [79, 20]. Эшон гуфтанд: миѐни мо ва Бухорохудо адоват аст, мо хештанро бар вай эмин намедорем [79,
100].
Дар феълҳои тарзи мафъулӣ пешванди инкории на- қабл
аз феъли ѐвари мафъулсози шудан оварда мешавад:
...рӯй ба қибла нишаста ва чизе мехонд, чун офтоб баромад сипас нигарист, қавм ҳозир нашуда буданд, то илм
бигӯяд [79, 90].
Агар пешванди на- бо пешванди пешванд замони ҳозирасози ҳаме- ояд, он гоҳ тибқи қоидаи маъмули забон пас аз
пешванди ҳаме- ҷой мегирад, ки намунаи он дар матни
мавриди назари мо ба назар намерасад.
Дар забони муосири тоҷик шакли меъѐрии ифодаи инкор
дар феълҳо пешванди на- мебошад. Он бештар бо шаклҳои
тасрифии феъл меояд.
Ҳангоми инкори феълҳои аз назари сохт содда (феъли
фармоиш, аорист, гузаштаи наздик, гузаштаи ҳикоягӣ, шакли
нақлӣ) пешванди инкорӣ пеш аз асоси феъл меояд:
Шакли инкори аорист:
Амири Садид нома кард ба Муҳаммад бинни Абдурраззоқ
ба Нишобур то ӯро нагузорад, ки ба Нишобур дарояд [79,
177].
Шакли инкории замони гузаштаи наздик:
Амир Исмоил аз шарм рӯй ба вай нанамуд [79, 164].
Шакли инкории замони гузаштаи ҳикоягӣ:
Эшон андар биѐбон таом ва алаф намеёфтанд ва он сол
қаҳт буд, кор бар эшон душвор шуд [79, 145]. Абӯмуҳаммад
Бухорохудо худ подшоҳи Бухоро буд ва Абӯҳошим Ясорӣ
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бағоят тавонгар буд ва ба сабаби моли бисѐр эшонро тоат
надоштӣ [79, 143]. Ва гуфтӣ мо аз ранҷи Марвониѐн акнун
халос ѐфтем, моро ранҷи оли Аббос намебояд, фарзанди
пайғамбар бояд, ки халифаи пайғамбар бувад [79, 102]!
Шакли инкории замони гузаштаи нақлӣ:
Он чи дар аҳди Амири Ҳамид будааст, ба тамомӣ дар
китоби хеш ёд накардааст [79, 175]. Мисли вай касе дар вилоят набуда, вай аз ҷумлаи мутааххирони Бухорост, ҳам
зоҳид буд, ҳам олим [79, 89].
Дар афъоли сохта ду тарзи истеъмоли пешванди инкорӣ
маъмул аст: дар афъоле, ки бо пешванди бар˗, дар˗, фур˗
сохта мешаванд, пешванди инкорӣ аксар дар аввал оварда
мешаванд [31, 252], аммо дар нусхаи мавриди назари мо
намунае дар чунин шакл дида нашуд.
Дар баъзе афъоли бо пешванди бар˗, ва дар˗ сохташуда
пешванди инкорӣ пас аз пешванди феълсоз (бевосита қабл аз
феъли асосӣ) меояд:
Аз ин сухан як моҳ барнаёмада буд, ки амири Хуросон
бимурд ва ғавғо бархост ва зиндон бишикастанд ва Ҳафс
бинни Ҳошим бигурехт, саройи ӯ ғорат карданд [79, 87]. Ҳеч
кас аз ин қавм аз ислом барнагашт ва ҳар ки монд бар ислом
монд [79, 98].
Ҳамчунин дар афъоле, ки бо пешванди боз˗, во˗ сохта
шудаанд, пешванди инкорӣ ҳамеша пас аз пешванди феълсоз
қарор мегирад, монанди: вогузошт˗вонагузошт, бозгашт˗бознагашт:
Бад-ин сабаб ин зиѐъ аз дасти вай берун рафт ва беш ба
дасти ӯ бознаёмад [79, 20]. Чанд бор назди халифа рафтам
ва бо халифа сухан гуфтам, маро муҳобати халифа аз он сухан бознадошт [79, 92]. Гуфтанд: бознагардем, то дидори
худованди хеш набинем [79, 123].
Дар феълҳои таркибӣ ва таркибҳои феълӣ низ ду тарзи
истеъмоли пешванди на˗ маъмул аст. Дар афъоли таркибии
номӣ (сӯҳбат кардан, ѐд доштан, тӯл кашидан...) ва феъли
таркибии масдарӣ (хоҳам хонд, хоҳем дид, хондан гирифт,
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рафтан мегирифт...) ҷузъи тасрифии таркиб пешванди инкории на˗ қабул мекунад:
Таълифи ин китоб ба арабӣ будааст ба иборате балиғ...чун бештар кас ба хондани китоби арабӣ рағбат нанамоянд... [79, 2]. Зоҳирин, ки амири Хуросон буд ва бозфурӯхт
ба Суҳайл бинни Аҳмади Доғунӣ ал-Бухорӣ ва баҳо нагирифт
[79, 24].
Дар феълҳои таркибии феълӣ, феълҳои замони гузаштаи
дур, ки дар таркибашон ѐвари будан ҳаст ва баъзе феълҳои
таркибии номӣ, ки феъли ѐвари шаклсоз қабул мекунанд, пешванди инкорӣ на- бо шаклҳои тасрифӣ, балки одатан бо шаклҳои ғайритасрифии феъл (қабл аз сифати феълӣ) меоянд:
Араб пеш аз ин товус надида будаанд, чун дар онҷо товуси бисѐр диданд, номи он деҳро “Зотуттавоис” карданд ва
номи аслии ӯ Бухорост [79, 22]. Порае оташ дар миѐни хокистар буд ва вай надониста буд, бод бурд... [79, 171].
Баъзе таркибҳои феълӣ, аз ҷумла таркибҳое, ки аз сифати
феълӣ гирифта шуда, ѐвари ―
будан‖ қабул мекунанд, дар истеъмоли пешванди инкорӣ дубаҳраанд: мумкин аст, вобаста
ба мақсад ва ѐ услуби сухан ин пешванд гоҳо бо шакли
тасрифӣ ва гоҳ бо шакли ғайритасрифии феъл ояд:
Чун дар он нусхаи арабӣ зикри чизҳое буд, ки бар он маслиҳате бозбаста набуд [79, 2].
Дар феъли замони оянда феъли пешванди инкории напеш аз феъли ѐвари ояндасози ―
хостан‖ оварда мешавад:
...маълум кард, ки ӯро бо меҳтарони Бухоро чандон ҳурмате зиѐдат нест ва...аз ҷамъ шудани эшон манфиате ба
вай роҷеъ нахоҳад шуд [79, 142].
Ҳамин гуна тарзи истеъмоли пешванди на˗ дар феълҳое
низ дида мешавад, ки ѐвари бояд аз онҳо дур шудааст:
Ва симе мебояд, ки ҳеҷ кас аз дасти мо берун накунад ва
аз шаҳри мо берун набарад, то мо бо сим миѐни хеш муомилат кунем [79, 69].
Пешванди ме˗. Пешванди ме˗ ба асосҳои феълӣ ҳамроҳ
шуда, шаклҳои замонӣ месозад.
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Бо иттисоли ин пешванд ба асоси замони ҳозира шакли
феълии замони ҳозира˗оянда сохта мешавад:
Гуфтам: аз ин пирамард чӣ мехоҳӣ [79, 161]? Амр Лайс
гуфт: фарзандони маро некӯ дор ва ин касон, ки маро мебаранд васият кун, то эшон маро некӯ доранд [79, 164]. Ҳусайн
бинни Ало хуруҷ кард ва бештар аз вилояти Гургон ва Табаристон гирифт ва маро ба зарурат мебояд гурехт [79,
167].
Дар асар бидуни пешванди шаклсози ме- (дар шакли
аорист) сохта шудани замони ҳозира-ояндаи феъл зиѐд ба
назар мерасад:
Ҳар одина онҷо намоз гузоранд ва бозор кунанд [79, 29].
Ва имрӯз ба рӯзгори мо ҳар одина бозор бошад... [79, 28]. Ончи аз он деҳ хезад, ки имрӯз бозаргонон ба вилоятҳо баранд,
рӯйан ва бошад ва карбос [79, 29].
Пешванди ме˗ бо асоси замони гузашта омада, шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ месозад, ки он давомнокӣ ва мӯлкаратии иҷрои амалро мефаҳмонад ва тобишҳои дигари маъноиро низ ифода менамояд, ки ин вазифаро дар осори даврони
классикӣ ―
йо‖-и ҳикоят иҷро менамуд:
Об бисѐр меомад ва гили бисѐр меовард, то ба Битак ва
Фараб расид [79, 7]. Аз ҳар сӯ лашкари амир Исмоил медаромад ва ҳарби сахт шуд [79, 156].
Пешванди ме˗ дар шакли замони гузаштаи ҳикоягии
феълҳои сохта дар ду шакл: пеш аз пешванди феълсоз ва пас
аз пешванди феълсоз омада метавонад.
А) пешванди ме- пеш аз пешванди феълсоз:
Аз ҳар сӯ лашкари амир Исмоил медаромад ва ҳарби
сахт шуд [79, 156].
Б) Пешванди ме˗ дар бисѐре аз афъоли сохта пас аз пешванди феълсоз оварда шудааст:
Эшон гумон бурданд, ки Туғшода аз Насри Сайѐр дармехоҳад, то эшонро бикушад [79, 99]....мусалмононро
мекуштанд ва киштаҳои сабзи саркашидаро ба ҳисори Наршах андармеоварданд [79, 117]. Амир Исмоил Ҳусайн бинн-и89
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л-Алоро, ки соҳибшурати ӯ буд ва ҳазираи Бухоро вай ниҳода
буд ва кӯи Алоро ба вай бозмехонанд ба ҳарби ин дуздон фиристод [79, 141].
Пешванди ме-, агар феъли таркибӣ ба тариқи ҳикоят
оварда шавад, он гоҳ пешванди ме- қабл аз феъли ѐвар меояд:
Дигар Абулфазл... соҳиби “Мухтасари кофӣ” ба Бухоро
қазо кард, ки ба заррае бар вай айб нагирифт ва адлу инсоф
ом мекард [79, 6]. Ӯ ба сирати падари хеш мерафт ва адл
мекард ва инсофи раъият ба тамомӣ дод [79, 167]. Вай дар
банд мебуд пеши Софии ходим то охири аҳди Муътазад [79,
165].
Пешванди ҳаме-. Ин пешванд аз калимаи ―
ҳамеша‖ ба
вуҷуд омада, бо пешванди ме- дар сохтани феълҳои замони
ҳозира-оянда, гузаштаи давомдор ва монанди инҳо муродиф
ва ҳамвазифа мебошад. Шояд соддагароии соҳибзабонон сабаби собит мондани пешванди ме- ва аз байн рафтани пешванди ҳаме- гардид. Пешванди ҳаме– ҳамчун муродифи
грамматикӣ бо пешванди ме- вазифаҳои грамматикии яксонро иҷро менамоянд, албатта баъзе хусусиѐти фарқкунанда низ
дорад, чунончи профессор М. Н. Қосимова ишора менамоянд
―
Пешванди ҳаме- аз феъл метавонад дур равад, он вақт
маънои луғавиаш каме нигаҳ дошта мешавад: ҳаме гиря
кунӣ?‖ [49, 211]. Дар асар ҳамагӣ сездаҳ маротиба пешванди
истеъмол гардидааст, ки дар ифодаи шаклии чунин маъноҳои
грамматикӣ саҳм гирифтааст:
А) бо асоси замони ҳозира-оянда омада, феъли замони
ҳозира-оянда сохтааст:
Ман пинҳон будам ва эшон ошкоро ҳамеоянд, ҳамакнун
кофирон ҳамаро бигиранд [79, 82]. Амир Наср гуфт: андар
чашмҳову шамоили вай хилофу исѐн ҳамебинам ва бозгашт
[79, 139]. Дар ин асно амир Наср рӯй сӯи Абдулҷаббор бинни
Ҳамза карду гуфт: ѐ Аболфатҳ! Ин кӯдакро мо ҳамефиристем, то аз вай чӣ хоҳем дидан [79, 140]!
Б) Бо асоси замони гузаштаи феъл омада, маънои грамматикии замони гузаштаи ҳикоягиро ифода менамояд:
90

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Амири Ҳирӣ аз Ҳирӣ даҳ ҳазор гӯсфанд оварда буд ва бо
худ ҳамебурд, Маоз ибни Муслим ӯро гуфт:...ин гӯсфандонро
ба Бухоро бимон ѐ ба ман бифурӯш [79, 122]....ва девор ҳамеафганданд ва дарахтон ҳамеканданд ва роҳҳоро паст карданд, то рӯзи сешанбе бомдод [79, 160]. Лашкар дар пайи
эшон ҳаметохт ва баъзеро ҳамекуштанд ва баъзеро мегирифтанд, то ба ҳаштфарсангии Балх расиданд [79, 160].
Дар асар ҳамагӣ як феъли сохта бо пешванди ҳаме- зикр
гардидааст, ки дар он баъди пешванди феълсоз омадааст:
Сипоҳ маро андарѐфт Муҳаммадшоҳ мардумонро аз ман
бозҳамедошт, дар ин миѐн амир Исмоилро дидам аз дур [79,
162].
―
Бо‖-и зинат. ―
Бо‖-и зинат дар гузашта хеле серистеъмол будааст, мисли ―
йо‖-и ҳикоят. Ин пешванд вазифаи
мушаххаси грамматикӣ надоштааст, вале бо вуҷуди ин ҳам
дар бисѐре аз ҳолатҳо қабл аз феълҳои замони гузашта, ҳозира-оянда, оянда, баъди пешвандҳои замонсоз (ме-, ҳаме-),
ҳамроҳи феълҳои ѐвар ва ғайра омада метавонист. Вазифаи
муайяни грамматикӣ надоштани он сабаб шуда, ки забоншиносон онро ҳар хел номгузорӣ ва шарҳу тафсир намудаанд,
мисли ―
бо‖-и таъкид, ―
бо‖-и зоид, ―
бо‖-и зинат ва монанди
инҳо. Чунин хусусияти ин пешванд сабаб шуда, ки доираи
истеъмоли он маҳдуд гардидааст ва имрӯз фақат бо феълҳои
амрӣ ва замони гузашта ҳамроҳ омада метавонад, ки он ҳам
ихтиѐрист. Бинобар ин хулосаи забоншиносони мутааххири
тоҷик дар ин мавзуъ вобаста ба мавқеи пешванди мазкур дар
забони адабии муосири тоҷик ин аст, ки ―
Пешванди би˗ (бу˗)
низ шаклсоз буда, маънии луғавии феълро тағйир дода наметавонад. Вай дар тарзи ифодаи феъл як навъ тобиши
оҳангнокии адабӣ˗китобӣ мебахшад, ки он дар назм ба баъзе
қоидаҳои бадеият ва дар наср ба оҳанги гуфтор вобаста аст.
Аз ин ҷиҳат би˗ пешванди оҳангбахш номида мешавад, ки
будани он дар феъл ҳатмӣ нест [31, 255]. Пешванди би-//буро дар осори қадим махсусан дар луғатҳо ин пешвандро «бо 91
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и зинат» номидаанд ва ѐ баъзе аз забоншиносон онро ―
бо-и
таъкид‖ низ гуфтаанд.
Пешванди би-//бу- дар оғози феълҳои соддаи замони гузашта ва амр меояд:
Ӯро бисѐр биозмуданд ба ришвати пинҳон ва ба ҳар
маънӣ ба ҳеч чизе хештанро олуда накард [79, 5]. Абӯмуслим
раҳматуллоҳи алайҳ хабар ѐфт ва ӯро бикушт [79, 17].... аз
оби Ҷайҳун бигузашт ва ба Балх рафт ва Балхро бигирифт
ва хилоф зоҳир кард [79, 177].
Пешванди би-//бу- бо шакли аористи феълҳои содда:
Ва ҳамаи бузургону подшоҳон аз он ҷома созанд ва ба қимати дебо бихаранд [79, 30]. Вилояти Дайламон бигирифт
ва бо Дайламон сулҳ карданд, бад-он, ки ҳар сол саду панҷоҳ
ҳазорӣ дирами Нишобурӣ бидиҳад [79, 178]. Қасди он доранд, ки ӯро бикушанд, аз Бухоро бозгашт ва ба Чағониѐн
рафт [79, 174].
Дар асар як феъли сохта бо пешванди би-//бу- зикр гардидааст, ки дар он пешванди шаклсози би- пас аз пешванди
феълсоз омадааст:
Ва он чаҳорсад мард аз камин берун омаданд ва халқе
бисѐрро ҳалок карданд ва боқӣ ба шаҳр андарбигурехтанд
[79, 104].
Дар феълҳои таркибӣ пешванди би- маъмулан қабл аз
ҷузъи ѐвари тасрифӣ оварда мешаванд:
Қутайба Бухороро боз ба Туғшода дод ва ӯро ба мулк
бинишонд ва мулк бар вай софӣ кард ва ҳамаи душманони
вайро дасткӯтоҳ кард [79, 16]. Аҳмад бинни Асад марде буд
олим, порсо ва ба Самарқанд мебуд, то аз дунё бирафт, писари хешро халифа кард [79, 133]. Одати вай он буд, ки ҳар
рӯзе таом бихӯрдӣ бо он занон ва ба шароб нишастӣ ва бо
эшон шароб хӯрдӣ [79, 127].
Пешванди би- дар таркиби феълҳои таркибии феълӣ метавонад бо ҷузъи маъноӣ (сифати феълӣ) ояд:
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...амир Исмоил барҷой биистода буд ва бо вай андак
мардум монд ва аз маъруфон Симоулкабир бо вай буд [79,
148].
Хонларӣ дар ―
Таърихи забони форсӣ‖ аз вуҷуди пешванди дигаре дар забони форсӣ, ки айнан мисли пешванди
би- амал мекунад хабар додааст, чунончи ӯ менависад: ―
Дар
баъзе аз мутуни ин давра дар сиғаҳои мозии мутлақ ба ҷои
ҷузъи пешини ―
би-‖ ҷузъи ―
ҳо-‖ ба кор рафтааст. Мақдисӣ
дар бораи забони мардуми Қӯмис ва Ҷурҷон навиштааст, ки
бикун‖ –
мегӯянд: ―
ҳодеҳ‖ ва ―
ҳокун‖ (яъне ―
бидеҳ‖ ва ―
Р.Б.). Имрӯз низ дар гӯиши маҳаллии Мозандарон ин ҷузъ
дар сари баъзе аз феълҳо дар мозӣ ва музореъ ва амр дармеояд. Шак нест, ки истеъмоли ин ҷузъ дар матнҳои форсии дарӣ
ба таъсири яке аз гӯишҳои маҳаллӣ аст. Аммо ба яқин наметавон онро фақат ба гӯишҳои канораи баҳри Хазар мансуб
кард, зеро ки дар тарҷумаи ―
Таърихи Табарӣ‖ (Балъамӣ) низ
дида мешавад ва намедонем, ки он натиҷаи тасарруфи котибе
аст, ки аз мардуми ин навоҳӣ буда ѐ дар қисматҳои дигаре аз
ин сарзамин, ки Балъамӣ ба онҳо нисбат дошта низ ин тарзи
истеъмоли хос вуҷуд доштааст‖ [176, 219].
Пешванди би˗ (бу˗) дар забони муосири тоҷик фақат бо
шаклҳои феълии замони гузаштаи наздик (оддӣ), феъли фармоиш, шакли аорист истеъмол мегардад.
Пешванди ма-. Пешванди ма- пешванди инкорӣ буда, бо
шаклҳои сиғаҳои орзуӣ (хоҳишмандӣ) ва амрӣ кор фармуда
мешавад:
Абдулҷаббор гуфт: чунин магӯ, ки ӯ бандаи туст [79,
141]. Ба ҷону сари хеш савганд додам, ки фурӯ маой, дили
ман қарор гирифт ва маро ба саропарда фуруд овард [79,
162).
Пасвандҳои шаклсоз. ―Йо‖-и ҳикоят. “Йо”-и ҳикоят
(пасванди– ӣ//-е) дар забони осори ин асрҳо -ӣ//-е («йо»-и ҳикоят) хеле серистеъмол аст. Ин пасванд одатан амали давомнокро ифода карда, пас аз бандакҳои феълӣ ҷой мегирифт
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ва шаклҳои замони ҳозира-оянда, замони гузаштаи ҳикоягӣ
ва замони гузаштаи дури сиғаи хабарӣ месохт [49, 212].
Шакли замони ҳозира-оянда бо «йо»-и ҳикоят
Шахс
Шумораи танҳо
Шумораи ҷамъ
1
фурӯшамӣ (-е), бидокунемӣ (-е), бихоҳемӣ
намӣ (-е)
(е)
2
--3
кунадӣ, оядӣ, гӯядӣ
кунандӣ
Шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ бо «йо»-и ҳикоят
Шахс
Шумораи танҳо
Шумораи ҷамъ
1
омадамӣ (-е)
-2
--3
омадӣ
омадандӣ
Шакли замони гузаштаи дур бо «йо»-и ҳикоят
Шахс
Шумораи танҳо
Шумораи ҷамъ
1
--2
--3
карда будӣ
нишаста будандӣ
Бояд гуфт, ки ―йо‖-и ҳикоят агар бо шаклҳои замонҳои
ҳозира-оянда, гузаштаи ҳикоягӣ, гузаштаи дур ояд, бо амали
ҳамин шаклҳои замонӣ мутобиқ мегардад. Ин шаклҳои замонӣ метавонанд амали замонҳои гуногунро фаҳмонанд. Ба
мисолҳо таваҷҷӯҳ мекунем:
Дар ҷумлаи зер феълҳо вазифаи феъли замони гузаштаи
ҳикоягиро адо кардаанд:
...ӯро аз ҷумлаи уббод-ус-солиҳин гуфтандӣ [79, 5]. Ҳеч
ҳайвон поѐб наёфтӣ бадон сабаб, вилоятҳо ки бар сӯи Самарқанд аст, бар кӯҳҳо барфҳо гудохтӣ ва он об онҷо ҷамъ
шудӣ чун рӯде азим [79, 6]. Вай зариба ниҳода буд бар аҳли
русто, ки ҳар рӯзе аз деҳқонон...ба хидмат омаданд ва аз дур
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биистодандӣ ва чун Хотун берун омадӣ, ҳама хидмат кардандӣ ва ба ду саф истодандӣ [79, 14].
Дар феъли ―
ба хидмат омаданд‖-и ҷумлаи фавҷуззикр
агарчи аломати феъли ҳикоягӣ будани он ба назар намерасад,
он ба вазифаи феъли ҳикоят омадааст ва ин андешаро афъоли
мобаъдӣ низ тасдиқ менамоянд.
йо-‖и ҳикоят ҳамеша бо ҷузъи
Дар феълҳои таркибӣ ―
ѐваре, ки бандакҳои феълӣ бо он аст, оварда мешавад:
Ва ҳар боре сулҳ кардӣ ва мол додӣ [79, 14]. Ҳамчунон
карданд ва номи ҳар касе, ки пеши ӯ ёд кардандӣ гуфтӣ:
нашояд [79, 4]. Дар ӯ кохе будааст ободон чунонки масал
задандӣ ба некӯии ӯ [79, 34].
Баъзан ―
йо”-и ҳикоят бо шакли феълии замони гузаштаи
ҳикоягӣ омада, вазифаи грамматикиашро адо намекунад:
Бадин вилоят обу дарахтон бисёр будӣ ва дар ин вилоят
шикорӣ беш будӣ [79, 8]. Эшон мардумоне буданд боҳурмату қадру манзалат ва дар миѐни аҳли Бухоро эшонро шараф
зиѐда будӣ [79, 59].
Профессор М. Қосимова дар бораи бо шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ омаданӣ ―
йо‖-и ҳикоят ва адо кардани вазифаи замони ҳозира-оянда иттилоъ додааст [49, 213], вале чунин намунае дар ―
Таърихи Бухоро‖ ба чашм намехӯрад.
―Йо‖-и ҳикоят бо пешвандҳои ме- ва ҳаме- низ омадааст, ки онҳо аз рӯйи вазифаҳои грамматикиашон яксон
ҳастанд ва ин гуна ҳодисаҳоро дар забоншиносӣ бо истилоҳи
плеоназм номбар кардаанд, ки маънояш такрори воҳидҳои
ҳамвазифаи грамматикии ифодакунандаи таъкид аст [49,
215]. Воҳидҳои грамматикӣ ѐ луғавӣ агар дар дар ифодаи
фикре такроран оянд, онҳо таъкид ва муҳим будани он
амалро мефаҳмонанд:
Ӯ дар кори мулк нигариш кардӣ ва амру наҳй мерондӣ
ва онро ки хостӣ хилъат додӣ ва онро ки хостӣ уқубат кардӣ
[79, 15]. Ҳафс ҳамчунон мутаворӣ мебудӣ, ки бимурд ва
Ҳасан бинни Ало бо бародарони хеш ба Бухоро бозомаданд
[79, 87].
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―Йо‖-и ҳикоятро феълҳои модалӣ ҳам қабул мекунанд:
Дар вай амире буда, ки вайро ба ҳеч ҳодиса ба Бухоро
набоистӣ омадан [79, 39]. Ҳама омӯхта буданд ва деворҳои
баланд бар вай буд, ки натавонистандӣ гурехтан [79,
57]....ҳар ки хостӣ, ки бар ин хона дарояд, он шер вайро
ҳалок кардӣ [79, 168].
Феъли хостӣ дар ҷумлаи мазкур вазифаи феъли мустақил
(хоҳад)-ро адо кардааст.
Дар забони осори ин асрҳо муродифҳои грамматикии
шаклҳои феълии замонҳои ҳозира-оянда, гузаштаи ҳикоягӣ,
гузаштаи дури сиғаи хабарӣ бо ѐрии вандҳои ме-, ҳаме-, -ӣ//е вуҷуд доштанд:
Аз вай соибраъйтар касе набуд ва ба асобати раъй мулк
медошт ва мардумон ӯро мунқод гашта буданд [79, 14]. Ӯ
дар кори мулк нигариш кардӣ ва амру наҳй мерондӣ ва онро
ки хостӣ хилъат додӣ ва онро ки хостӣ уқубат кардӣ [79,
15]. Баййинот дар Вархашиҳ ба кох барнишаста шароб
мехӯрд ва аз манзар назора мекард, аз дур саворон дид, ки
меомаданд [79, 18].
Баъзан вазифаи грамматикии ―й
о‖-и ҳикоятро феъли гирифтан (ҳамчун феъли ѐвар) адо менамояд:
Ва ба рӯзгори ӯ араб ба Бухоро омадан гирифтанд [79,
14].
Тавре профессор Қосимова зикр менамоянд: ―
Феълҳои
ҳаст ва нест дар осори манзуми ин асрҳо метавонанд пешванди би- ва ―
йо‖-и ҳикоят қабул кунанд‖ [49, 216], вале
шоҳиди намунаи он дар ―
Таърихи Бухоро‖ набудем.
Чуноне ки дида шуд, дар марҳилаи аввали ташаккули зайо‖-и ҳикоят дар феълҳо як чизи
бони форсӣ-тоҷикӣ ―
маъмулӣ буда, аз сабаби он ки аз ҳама бештар дар сохтани
шакли ҳикоягии феъл саҳм дошт, онро ―
йо‖-и ҳикоят ном
кардаанд, вале дар умум дар бисѐре аз ҳолатҳо мисли
мобаъди феълҳои замони ҳозира-оянда, гузаштаи дур ва ѐ дар
ҳоле ки бо пешванди ме-, ҳаме- ҳамвазифа аст боз ҳам зикр
мегардид ва ѐ дар ҷое, ки умуман вазифаеро адо нанамудааст,
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оварда шудааст ва монанди инҳо сабаб шуданд, то ―
йо‖-и
ҳикоят вазифаи худро ба пешвандҳое, ки ин вазифаро ба таври мушаххас адо менамуданд супорид ва худ аз майдони
грамматики забон хориҷ гардид, яъне суст шудани он дар
ифодаи вазифаи аслии грамматикиаш – давомнокӣ ва сервазифа гадидани он сабаби аз байн рафтани он ҳамчун аломати
грамматикии феъл дар забон гардид.
Алифи дуо. Алифест, ки дар афъоли маънои дуъоидошта
қабл аз ҷонишини саввумшахси танҳо (ѐ шиноса) дар феъли
замони ҳозира-оянда (бидуни ме-, ҳаме-, ѐ би-) оварда
мешуд, мисли: кунод (аз кунад), бинод (аз бинад), расод (аз
расад), бод (аз бувад, ки аввал ба сурати бувод дармеояд ва
сипас вов ҳазф мешавад). Гоҳе ба ҷои он ки қабл аз ―
дол‖-и
ҷонишини саввумшахс алифе изофа кунанд пас аз он ин
алифро илова мекунанд: кунадо, бинадо, бувадо. Ва гоҳе ҳар
ду ―
алиф‖-ро меафзоянд: бодо, кунодо [129, 145]. Дар асари
мазкур фақат дар чанд ҷумлаи башумор намунаи феъл бо
алифи дуъоро дидан мумкин аст:
Ва чун вақти рукӯъ шудӣ, марде будӣ, ки дар паси эшон
бонг задӣ: бикунето, накунет ва чун саҷда хостандӣ кардан,
бонг кардӣ: нагуниё нагунӣ [79, 97]. Язид бинни Ғӯрак малики
Суғд онҷо буд, гуфт: бақои амири Хуросон бод [79, 65]! Худованд сер кунод туро! Ҳалок шудаӣ, хабар нест [79, 82]!?
Ин алиф дар забони муосири тоҷик мустаъмал нест, вазифаи онро калимаҳои ѐваре мисли эй, аё, ай, ё ва монанди
инҳо, ки пеш аз феълҳои дуъоӣ меоянд иваз намудаанд, аз ин
ҷиҳат алифи дуъоӣ тадриҷан аз истеъмол баромадааст.
Пасванди –а. Бо изофаи пасванди –а ба асоси замони гузаштаи феъл асоси дигаре сохта мешавад, ки заминаи бунѐди
шаклҳои феълии нақлӣ ва замони гузаштаи дур мегардад. Ба
таъбири дигар бо иловаи пасванди –а ба асоси замони гузашта сифати феълии замони гузашта сохта мешавад ва баъдан
бар асоси он тавассути феълҳои ѐвар шаклҳои феълии нақлӣ
ва замони гузаштаи дур ва амсоли он сохта мешавад:
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Чунин гӯяд Абӯнаср Аҳмад бинни Муҳаммад бинни Наср
ал-Қубовӣ, ки Наршахӣ китобе таълиф кардааст [79, 1]....ва
зикри аҳодисе, ки дар фазилати Бухоро омадааст аз расул
[79, 1]. Ва аз карбос ба бисѐр деҳҳои Бухоро бофанд ва онро
ҳам занданеҷӣ гӯянд, аз баҳри он ки аввал ба ин деҳ падид
омадааст [79, 29].
Пасванди –ид. Пасванди мазкур дар сохтани феъл аз
ҳисоби асоси замони ҳозира-оянда ва исмҳо саҳмгузор аст,
вале сермаҳсул нест:
Якеро баргузиданд ва амир карданд, номи ӯ Абравӣ буд
[79, 8]. Аз Байғу ҷавоб омад, ки он вилоятро ба ту бахшидам
[79, 10]. Агар касе аз аҳли Байканд ба Бағдод рафтааст ӯро
пурсидаанд, ки аз куҷоӣ? Гуфтааст аз Байканд нагуфтааст,
ки аз Бухоро [79, 36].
Пасванди –онид (-онд). Пасванди –онид (-онд) ба асоси
замони ҳозира-оянда ҳамроҳ шуда феъли бавосита месозад.
Дар замони ҳозира-оянда бандакҳои феълӣ пас аз –он ва дар
замони гузашта пас аз –онид қарор мегиранд:
Бифармуд то маро дар амморе нишонанд ва ба ҳурмат
ба шаҳр расонанд [79, 162]. Ва боз аҳд карданд бар ҳамон
ҷумла, ки аввал карда буданд, ки мусалмононро наранҷонанд
[79, 119]... .ва ғаллот аз тарафи Мовароуннаҳр ба назди бародари худ Наср фиристодӣ, то ба амиралмуъминин Муътазид расонидӣ [79, 19]. Яке аз он ду деҳқон бидавид ва корде
бизад бар шиками Бухорохудо ва шиками ӯро бидаронид [79,
101].
2.3.3. Истеъмоли феълҳои модалӣ дар асар
Як гурӯҳи махсуси феълҳои ѐвари забони тоҷикӣ бо
маънои луғавӣ ва моҳияти грамматикии худ муносибати ба
воқеият доштаи мазмуни суханро ифода мекунанд ва аз ин
ҷиҳат дорои тобишҳои сиғавӣ мебошанд. Ба ин маънӣ ин гуна феълҳои ѐварро ―
фелҳои модалӣ‖ низ меноманд, ки инҳоянд: тавонистан, хостан, боистан, шоистан [31, 247].
Хусусияти фарқкунандаи ин феълҳои ѐвар дар феълсозӣ
ва ифодаи синтаксисии онҳо зоҳир мегардад. Феълҳои таво98

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

нистан ва хостан дорои шаклҳои аорист, замони ҳозираоянда ва шаклҳои асосии замони гузашта буда, вале шаклҳои
тарз надоранд.
Феъли тавонистан. Феъли тавонистан дар таркибҳои
гуногуни феълӣ ва синтаксисӣ омада, имконпазир будан ѐ
набудани иҷрои амалро ифода мекунад. Шакли сохтории
феъл бо ин ѐвар чунин аст, ки феъли асосӣ дар ҷои аввал ба
шакли феъли ҳол (сифати феълии замони гузашта) ва феъли
тавонистан дар ҷои дувум ба ягон шакли тасрифӣ меояд [31,
247], масалан: хобида тавонистан, ѐрӣ дода тавонистан, ба
охир расонда тавонистан ва ғ. Усули истифодаи феъли модалии тавонистан дар асар аз тарзи истеъмоли маъмулии забони
муосир фарқ мекунад:
Феълҳои содда дар ифодаи маънои замони ҳозира-оянда
бо феъли модалии тавонистан: феъли тавонистан дар ҷои
аввал ба шакли тасрифии замони ҳозира-оянда ва феъли
асосӣ дар ҷои дувум ба шакли масдари пурра ѐ мураххам
(ноқис) оварда шудааст:
...нома кард ба амир Наср, то эшонро банд кунад ва ба
зиндон фиристад, то вай мулки Бухоро тавонад дошт [79,
143]. Муқаннаъ донист, ки ҳисори андарунро натавонанд
доштан [79, 127]....агар эшон ҳарду бо якдигар бисозанд ва
туро дар миѐн гиранд, ту чӣ тавонӣ кардан [79, 146]?
Албтегин хабар ѐфт, донист, ки ба Нишобур натавонад
рафтан [79, 177].
Феълҳои таркибӣ дар ифодаи маънои замони ҳозираоянда бо феъли модалии тавонистан: феъли тавонистан дар
мобайни ҷузъи маъноӣ ва феъли ѐвари феълсоз ба шакли
тасрифии замони ҳозира-оянда ва худи феъли таркибӣ ба шакли масдари пурра ѐ мураххам оварда шудааст. Табиист, ки
дар ҳангоми инкор намудан ҷузъи тасрифӣ пешванди инкорӣ
(-на) бо ҷузъи тасрифӣ меояд:
Чун рӯзгор баромад Абрӯй бузург шуд ва зулм пеш гирифт бад-ин вилоят, чунон ки мардум беш сабр натавонистанд кард [79, 9].... чун ту ба наздики ӯ дарравӣ, пеши ӯ су99
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хан натавонӣ гуфт аз ҳайбати ӯ [79, 91]. Аз бузургӣ бо
шаҳр муқобила тавонад кардан [79, 28]. Абӯабдуллоҳ ҳарчи
кунад, аҳли шаҳр онро ботил натавонанд кардан, азм қавӣ
гардонид [79, 138]....чун ман бо ту бошам, амир бо ту
муқобала натавонад кардан [79, 173].
Намунаи мисоле низ дида мешавад, ки бандаки феълӣ аз
он ҳазф гардидааст ва он ба таври умумишахс гуфта шудааст:
...ин асби ман тавсан аст аз ва вай зуд фурӯ натавон
омадан [79, 150].
Феълҳои содда дар ифодаи маънои замони гузашта бо
феъли модалии тавонистан: феъли тавонистан дар ҷои аввал ба шакли тасрифии замони гузашта ва феъли асосӣ дар
ҷои дувум ба шакли масдари пурра ѐ мураххам оварда шудааст:
...миқдори як фарсанг беш натавонистанд кандан,
халқи бисѐр ҳалок шуд [79, 38]. Аз баъди он ӯро ҳарбҳо афтод
ва он мол харҷ шуд ва натавонист фиристодан дигари он
[79, 144]. Амир ҳарчанд ҷаҳд кард, ки сухан гӯяд, ҳеч натавонист гуфтан [79, 91]. Амири Садид кас фиристод, чун ба
ҳазрат расид натавонист гузашт, аз он ки лашкар бисѐр
омада буд [79, 177].
Феълҳои таркибӣ дар ифодаи маънои замони гузашта бо
феъли модалии тавонистан: феъли тавонистан дар мобайни
ҷузъи маъноӣ ва феъли ѐвари феълсоз ба шакли тасрифии замони гузашта ва худи феъли таркибӣ ба шакли масдари пурра
ѐ мураххам оварда шудааст:
Гуфтӣ: дар ин масъала бо уламои Ироқ мунозира кардам, эшон ҷавоб натавонистанд гуфтан [79, 89]. Амир андаромад ва салом карду бинишаст ва ҳеч сухан натавонист
гуфтан [79, 91]. Фармони халифаро рад натавонист кардан
[79, 164].
Ба шакли тасрифӣ омадани ҳар ду қисми таркиби феълӣ
низ ба назар мерасад ва он ҳам ба шаклест, ки чунин таркибҳо бештар хусусияти синтаксисӣ доранд ва аз ин рӯ дар
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ҷумлаи мураккаб аз ҳам ҷудо шуда, феъли модалӣ зоҳиран ба
сифати феъли асосӣ меояд:
... пеш аз ин ки подшоҳон ба Бухоро муқом кардандӣ,
қимати ин зиѐъ бештар будӣ ва агар як ҷуфт гов замин харад, дар соле натавонистӣ [79, 60]. Амир Исмоил лашкар
ҷамъ кард он чи тавонист ва ба ҳарб рафт [79, 142].
Дар асар намунаи мисоле бо феъли модалии тавонистан
мушоҳида мешавад, ки он бар хилофи тартиби амалкарди муаллиф дар ин ҷода ва инчунин ба қавоиди роиҷи давру замон
низ иртибот надорад. Феъли модалии тавонистан дар шакли
масдарӣ дар ҷои аввал ва феъли асосӣ (кардан) дар шакли
тасрифӣ дар ҷои дуввум оварда шудааст:
Зиѐда аз сад ҳазор дирам аҳли Бухороро зиѐн шуд ва
ҳаргиз иморатҳои Бухоро мисли он натавонистан карданд
[79, 172].
Чуноне ки профессор М. Н. Қосимова ишора менамоянд:
―
Дар осори асрҳои IХ-Х феъли тонистан (тавонистан) ба
гунаи донистан (бо табдили овози t>d) низ омадааст‖ [49,
217], вале мо дар асар чунин варианте аз ―
тавонистан‖-ро
мушоҳида нанамудем.
Феъли хостан. Феъли хостан изҳори майлу хоҳиши
мансуб ба амалро мефаҳмонад. Ин феъл бо баъзе хусусиятҳои
таркибсозии худ ба феъли тавонистан шабоҳат дорад ва дар
баъзе бобатҳо аз вай фарқ мекунад [31, 249].
Феъли хостан дар ҳамаи таркибҳо ба шакли тасрифӣ
меояд. Он ба шакли аорист пеш аз масдари пурра ѐ мухтасар
омада, феъли замони ояндаи дур месозад:
Феълҳои содда дар ифодаи маънои замони ояндаи дур бо
феъли модалии хостан: феъли хостан дар ҷои аввал ба шакли
аорист ва феъли асосӣ дар ҷои дувум ба шакли масдари пурра
ѐ мураххам оварда шудааст:
Бухорохудо чун моро хоҳад куштан боре дили худ хуш
кунем [79, 100]. Ё Аболфатҳ! Ин кӯдакро мо ҳамефиристем
то аз вай чӣ хоҳем дидан [79, 140]! Бор Худоѐ агар ин мулк
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аз ман хоҳад рафтан маро марг деҳ ва ба саропарда даромад [79, 168].
Феълҳои таркибӣ дар ифодаи маънои замони ояндаи дур
бо феъли модалии хостан дар ду шакл омадаанд:
А) феъли хостан дар ҷои аввал ба шакли аорист ва феъли
таркибӣ баъди он ба шакли масдари пурра ѐ мураххам оварда
шудааст:
... моро бандагӣ гирифта кори сахт мефармояд, чун дар
истиҳқоқ хоҳем ҳалок шудан боре ба фоида ҳалок шавем
[79, 79]....ва аз онҷо лашкар бардошт ва чунон намуд, ки ба
намозгоҳ хоҳад фуруд омад [79, 159].
Б) феъли хостан дар мобайни ҷузъи маъноӣ ва феъли
ѐвари ҳамкард ба шакли аорист ва худи феъли таркибӣ ба
шакли масдари пурра ѐ мураххам оварда шудааст:
...мардумро аз ин сахт меомад ва мегуфт: бо ин лашкар
ба Амр Лайс ҳарб хоҳад кардан [79, 158]....аз ҷамъ шудани
эшон манфиате ба вай роҷеъ нахоҳад шуд [79, 142].
Дар феълҳои таркибӣ намунаҳо низ ба чашм мехӯрад, ки
феъли хостан бо ҷузъи маъноии феъл чун феъли ѐвари ҳамкард (на модалӣ) омадааст:
Пас он мардумон, ки ба Бухоро монда буданд ба наздики
меҳтарон кас фиристоданд ва фарёд хостанд аз ҷаври
Абрӯй [79, 9]. Аз Байғу дод хостанд [79, 10]. Ин вилоятро аз
падар талабид ва дастурӣ хост, то ба Бухоро бошад [79,
10].
Феъли боистан // боястан. Дар забони муосир истеъмои феъли ѐвари боистан аз ҷиҳати шакл хеле маҳдуд мебошад. Дар забони муосири тоҷик асосан ду шакли ифодаи
он маъмул буда, дар таркибҳои феълӣ ва синтаксисӣ аксар
барои ифодаи таъкид, зарурат ва қатъияти мансуб ба иҷрои
амал кор фармуда мешавад [31, 249].
Шакли бояд (таърихан шахси сеюми танҳои аорист аз
боистан) ҳоло хеле серистеъмол аст. Вай бо масдари пурра ѐ
мухтасари феъли алоқаманд (асосӣ) дар шакли аорист ва ѐ
замони ҳозира-оянда омада феъли бешахс месозад. Феъли
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модалии боистан бо феълҳои содда қабл аз феъли асосӣ
оварда шудааст:
Салм гуфт: ҳар оина туро бояд рафтан [79, 81]!...дигар
касе бояд фиристодан ва суханони хуш-хуш бояд гуфтан ва
ваъдаҳои хуб бояд кардан [79, 154]. Ҳусайн бинни Ало хуруҷ
кард ва бештар аз вилояти Гургон ва Табаристон гирифт ва
маро ба зарурат мебояд гурехт [79, 167].
Феъли модалии бояд пас аз ҷузъи маъноии феълҳои таркибии ҷузъи ѐвари он ҳазфшуда оварда шудааст ва он вазифаи феъли ѐвари ҳамкардро низ бо хусусиѐти худ иҷро намудааст:
...ту ба роҳи манӣ, аз ту гаравӣ бояд, то роҳ бар ман
нагирӣ ва маро наранҷонӣ [79, 74]....шаҳри моро рабазе мебояд, то шаб дарвозаҳо барбандем ва аз дуздон ва роҳзанон
дар амон бошем [79, 66].
Дар як ҷумла феъли модалӣ ва феъли алоқаманд аз ҳам
дур рафтаанд:
...бояд ба саломи ман берун ойӣ, Хотун ҳамчунон кард ва
ба саломи вай берун омад [79, 75].
Феъли ѐвари боистан дар байни ҷузъи маъноӣ ва ѐвари
феъли таркибии номӣ низ меояд:
...ба наздики амир рафтанд ва гуфтанд ҳар оина моро бо
ин сапедҷомагон ҳарб мебояд кард [79, 115].
Шакли бояд аз феъли алоқаманд дур шавад ҳам, барои
ифодаи ҳамон тобишҳои маъно хидмат мекунад. Дар ин сурат
вай ҳам монанди феълҳои хостан ва тавонистан бо шакли
аористи феъли алоқаманд мувофиқат дорад. Агар феъли
алоқаманд дар шакли тасрифӣ оварда шавад, пас хусусияти
боистан, ки умумишахс сохтан аст, сарфи назар карда мешавад:
...ман туро ба занӣ бошам ва Бухоро шаҳри туст, бояд,
ки биёӣ ва дасти араб аз ин мулк кӯтоҳ созӣ [79, 80]....агар
ҷумлаи уламои Бухороро зикр кунем дафтарҳо бояд [79, 6].
Хашвияро, ки вазири ӯ буд гуфт: мебояд, ки ба зиѐрати Хоҷа
Имом Абӯҳафс равем ва ӯро дарѐбем [79, 90]....чун ман
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қадаҳи хеш бихӯрам, шумо бояд, ки ҷумла қадаҳи хеш бихӯред [79, 128].
Феъли боистан дар шакли замони ҳозира-оянда пас аз
пешванди ме- бо ―
бо‖-и зинат оварда шудааст:
Акнун нарх арзон шудааст, ки ҳар ҷуфте ба чаҳор ҳазор
дирам санги нуқра мебибояд, ки мардумонро сим камтар
мондааст [79, 61].
Феъли ѐвари бояд вобаста ба шаклу мазмуни феъли
асосӣ ва оҳанги сухан тобиши маъноии шарту эҳтимолро
ифода мекунад. Дар таркибҳои бояд дар хона бошад, дар хона бояд бошад, бояд омӯхта бошад, бояд ором шуда бошад ва
ғ. – дар ифодаи тобиши маъно феъли ѐвари бояд бо шояд
ҳамвазифа шуда мемонад [31, 250].
Шакли мебоист ѐ боист нисбат ба бояд камистеъмолтар
ба назар мерасад. Он бо масдари пурра ѐ мухтасар дар як таркиб омада, монанди бояд феъли бешахс месозад [31, 250]:
Амр Лайс аз ин кор ба тааҷҷуб монд ва манҷаниқҳо низ
бадон ҷониб боист бурдан [79, 160].
Феъли модалии боистан бо ―
йо‖-и ҳикоят низ оварда
шудааст:
...агар биѐфтӣ ҳар ҷуфте ба дувоздаҳ ҳазор дирам санги
нуқра боистӣ харидан [79, 60]. Ҳар соле ҳар қавмеро чаҳор
рӯз бад-ин сифат боистӣ омадан [79, 16]. Дар вай амире буда, ки вайро ба ҳеч ҳодиса ба Бухоро набоистӣ омадан [79,
39]. Ҳар соле ҳар қавмеро чаҳор рӯз бад-ин сифат боистӣ
омадан [79, 16].
Феъли боистан бо феъли таркибӣ дар ифодаи маънои замони гузаштаи дур ба чунин шакле омадааст:
Қутайбаро бо ӯ бисѐр ҳарбҳо боиста буд кардан [79,
16].
Дар мисоле феъли модалӣ ҳам бо ―
бо‖-и зинат ва ҳам бо
―
йо‖-и ҳикоят оварда шудааст:
...ҳар соле молии азим бибоистӣ ва ҳашарҳои бисѐр то
ба рӯзгори амир Исмоили Сомонӣ... [79, 66].
Феъли таркибӣ пас аз феъли боистан оварда шудааст:
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...аз бурунсӯ вакиле будӣ, ончӣ боистӣ омода кардӣ ва
ғулом аз вай бихостӣ ва ба ҳисор андаровардӣ [79, 125].
Оид ба иртиботи шаклӣ ва маъноии байни ѐвари мебоист
ва феъли асосӣ дар ―
Забони адабии ҳозираи тоҷик‖ чунин нигоштаанд: ―
Шакли мебоист низ аз феъли асосӣ дур шуда, бо
он мувофиқати шаклӣ ва маъноӣ пайдо мекунад ва бештар бо
тобиши ифодаи шарту зарурат меояд‖ [31, 250].
Феъли боистан (ба маънои лозим будан) дар осори ин
асрҳо маънои мустақили худро низ нигоҳ доштааст:
Қутайбаро бо ӯ бисѐр ҳарбҳо боиста буд кардан [79,
16].
Мақоми феъли мазкур дар адабиѐти форсии дариро дар
маҷмӯъ метавон чунин арзѐбӣ намуд:
Дар забони тоҷикии замони муосир истеъмоли феъли боястан бо бандакҷонишинҳо (боям, бойӣ, бояд) ва ҷонишинҳои мафъулии мунфасил (маро бояст, шуморо боястӣ)
маъмул нест ва ин феъл фақат дар шакли ноқис (ғайришахсӣ)
ба кор меравад.
Аз шаклҳои ғайришахсӣ низ суратҳои ―
бибояст‖ ва ―
бибоястӣ‖ ва ―
ҳамебоястӣ‖ ва ―
ҳамебибоястӣ‖ ва ―
ҳамебояд‖ ва
―
бибояд‖ матрук шудааст.
Феъли боястан дар ягон ҳолат ва сурат ба маънои лозим
будани чизе барои касе дар шакли тасрифӣ ѐ ғайритасрифӣ,
яъне ба тариқе, ки мутааллиқи он исм бошад, ба кор намеравад. Ҷумлаҳое мисли ―
Маро китобе бояд‖ ба маънои ―
Ман
китоб лозим дорам ѐ худ китоб мехоҳам‖ ба куллӣ матрук аст.
Истеъмоли ин феъл бо тобеъи масдар ғайримаъмул аст.
Қолибҳои намунавие назири ―
бояд омадан‖, ―
ӯро рафтан бояд‖ ва ―
туро бояд гуфтан‖ матрук ва аз истеъмол хориҷ шудааст.
Дар мавриде, ки мақсуди ишора ба шахси муайян нест,
феъли тобеъ ба сурати масдари мураххам ба кор меравад: бояд рафт, бояд гуфт.
Маъмултарин сурати истеъмоли ин феъл дар забони муосир он аст, ки феъли тобеъи он феъли замони ҳозира-ояндаи
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тахминӣ бошад, бо пайвандаки тобеъкунандаи ―
ки‖ ѐ бидуни
он.
Агар сиғаҳои ―боя
ст‖ ва ―
боястӣ‖ ба кор меравад, бояд
ба маънии лузуми вуқӯъи феъл дар замони гузашта бошад.
Дар ин ҳол ѐ тобеъи он масдари мураххам (ноқис) аст ѐ
аорист (музореи илтизомӣ) – агар феъли тобеъ ба сурати масдари мураххам ба кор биравад, далолат ба шахси муайян
намекунад, мисли: бояст рафт, боястӣ гуфт. Ин тарзи баѐн
низ камистеъмол аст ва ин камистеъмолӣ низ аз нутқи хаттӣ
берун нахоҳад буд.
Феъли шоистан. Феъли шоистан (ба маънои лоиқ будан, сазовор будан) ҳамчун феъли мустақил низ корбаст мешавад:
Чун Хотун бимурд, писари ӯ Туғшода бузург шуда буд ва
подшоҳиро шоиста шуда ва ҳар касе тамаъ мекард дар ин
мулк [79, 16].
Аз феъли шоистан дар забони муосири тоҷик фақат шакли шояд (таърихан шахси сеюми танҳои аорист) истеъмол
мешавад. Вай бо феъли асосӣ ҳампаҳлӯ ва ѐ монанди бояд, аз
феъли асосӣ дур шуда омада метавонад. Дар ҳар ду сурат ҳам
феъли модалии шоистан асосан бо шакли аористи феъли
асосӣ мувофиқат карда, барои ифодаи маънои эҳтимолии
амал ва пурқувват кардани он истеъмол меѐбад [31, 251]. Дар
забони муосир феъли мазкур шаклан ноқис ва аз назари
маъно умумишахс аст, вале дар осори адабии форсии даврони
классикӣ дар шакли тасрифӣ низ ба назар мерасад:
...туро наздики ӯ нашояд рафтан ва чун ту ба наздики ӯ
дарравӣ пеши ӯ сухан натавонӣ гуфт аз ҳайбати ӯ [79,
91]....мо эшонро ба дини Ҳақ хонем, моро бо эшон ҳарб
нашояд кардан [79, 116]....бандаро бо худовандгори хеш ҷуз
ин муомила нашояд кардан ва ҷуз ҳар чи муроди ту бошад
[79, 150].
Феъли шоистан дар як ҷумла ҳамчун феъли мустақил
дар шакли инкорӣ зикр гардидааст:
106

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ҳамчунон карданд ва номи ҳар касе, ки пеши ӯ ѐд кардандӣ гуфтӣ: нашояд [79, 4].
Дар ҷумлаи мазкур ба шахси муайян дар шакли инкорӣ
далолат намудааст.
Аз тафсилоти боби мазкур бармеояд, ки феълҳои решагии забони тоҷикӣ аз як ҳиҷо таркиб ѐфтаанд ва инчунин дар
сохтани шакли феъли содда тарзи феълсозиеро мушоҳида
менамоем, ки бо номи феълҳои ҷаълӣ маъруф буда, аз забоншиносони муосири эронӣ М. Ботинӣ ва дигар ҳамфикрони ӯ
ҷонибдори ин навъи амалкард буда, дар ин замина феъл
сохтан ва дар амал татбиқ намудани онро талқин менамоянд
ва дар шакли таркибӣ сохтани феълҳоро аз ҷумлаи заъфҳои
забони форсӣ ва нозоям будани феълҳои форсӣ (тоҷикӣ)
меҳисобанд. Ба назари ин ҷониб кам шудани теъдоди
феълҳои шаклан содда ва сохтаи забони тоҷикӣ тамоил ва
гароиши табии он ба ифодаи маъноҳои дастурӣ дар шакли
аналитикиро мефаҳмонад, ки ин раванд ду се ҳазор сол боз
идома дошта, ба таври табиӣ сурат гирифтааст ва ин ки қисме
аз калимаҳо аз назари шакл ва мазмун тағйир ѐфтаанд, ин ҳам
раванди табиӣ буда, ношӣ аз табиати забон дар раванди ташаккули таърихӣ аст.
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БОБИ 3.
ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКИИ ФЕЪЛҲО
ДАР ―ТА
ЪРИХИ БУХОРО‖-И НАРШАХӢ
Дар боби мазкур дар заминаи намунаҳои феълии
―
Таърихи Бухоро‖ ва бо такия ба осори таҳқиқотии
забоншиносии форс-тоҷик хусусиѐти грамматикии феълҳои
асарро дар асоси намуд, тарз, замон, сиға баррасӣ намудаем
ва ҷиҳатҳои баҳсноки феълро бар асоси мисолҳо аз матни
мавриди назар таҳлил намудем, аз ҷумлаи чунин масъалаҳо
созгорияти истилоҳи ―
дуруст‖ ва ―
нодуруст‖ (дар мавриди
феъл), бавосита ва бевосита будани феълҳо дар забон дохил
мешавад. Инчунин бо такя ба манобеи илмӣ-таҳқиқотии
забоншиносӣ кӯшиш намудем, то ба тафовутҳои шаклии
асосҳои феълии забони тоҷикӣ баҳои илмӣ ва воқеъбинона
дода шавад.
3.1. Асосҳои феъл (феълҳои боқоида ва беқоида)
Дар забони тоҷикӣ шаклҳои феълӣ миқдоран зиѐд буда,
системаи муайяни устувор доранд ва дар иртибот ба ин ҳамаи
шаклҳои феълӣ аз ду асос таркиб меѐбанд.
Аз сабаби он ки калимаҳои мансуб ба феъл ҳангоми
ифода намудани маъно дар замони гузашта як шакл доранд ва
ҳангоми ифода намудани он маъно дар замони ҳозира-оянда
шакли дигаре доранд ва боқимонда маъноҳои грамматикии
феълие, ки дар забон мавҷуданду шакли муайян доранд, дар
заминаи асоси замони гузашта ва асоси замони ҳозираи
феълҳо сохта мешаванд, дар забони тоҷикӣ расман ду асоси
феъл, яъне асоси замони гузашта ва асоси замони ҳозираро
эътироф менамоянд.
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Асоси замони гузашта амали ба охир расидаро
мефаҳмонад ва бо шахси савуми танҳои замони гузашта
баробар мебошад, мисли: бурд, зад, хест, рафт, хӯрд, нӯшид,
буррид.
Шаклҳои замони гузаштаи оддӣ, гузаштаи ҳикоягӣ ва
баъзе шаклҳои ифодаи замонӣ ва сиғавӣ аз асоси замони
гузаштаи феъл сохта мешаванд.
Асоси замони ҳозира амали иҷрошавандаро мефаҳмонад
ва он ба замони ҳозира ва оянда тааллуқият дорад, мисли:
бар, зан, хон, хез, рав, хӯр, нӯш, бур.
Шаклҳои замони ҳозира-оянда, аорист, феъли амр,
сифати феълии замони ҳозира аз асоси замони ҳозираи феъл
сохта мешаванд.
Асосҳои феълӣ аз ҷиҳати дучор шудан ѐ нашудан ба табдили савтӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: боқоида ва беқоида.
Ин гурӯҳи афъолро дар бархе аз китобҳо феълҳои дуруст ва
нодуруст гуфтаанд, вале инро бояд донист, ки калимаи
дуруст маънои ―
орӣ аз хато‖ буданро дорад ва нодуруст
маънои ―
ғалат‖, ―
хато‖ ва ―
носаҳеҳ‖-ро ифода менамояд,
биноан хуб аст, ки калимаҳои боқоида ва беқоидаро ҳамчун
истилоҳ нисбати ин гурӯҳ афъол истифода намоем, чун
робитаи байни асосҳо дар бархе аз афъол муназзам (боқоида)
ва дар бархе номуназзам (берун аз низоми муайян, беқоида)
истеъмол мегардад, вале дар ифодаи маънӣ ҳамагӣ маънои
муносиби хешро ифода менамоянд. Чунончи забоншиноси
маъруф Рудигер Шмит ин маъниро чунин зикр намудааст.
―
Байни моддаи музореъ ва моддаи мозӣ (асоси замони ҳозира
ва асоси замони гузашта – Р. Б.) робитаи сарфии муназзаме,
ки битавонад ҳамаи тиквожҳои қомусии феълиро (яъне,
асосҳои луғавӣ - шомил шавад вуҷуд надорад. Дар ҳудуди
120 феъл (тақрибан нисфи афъоли роиҷ дар забони имрӯзӣ)
иртиботи мавҷуд байни моддаи музореъ ва моддаи мозӣ
ҳаммонанди иртиботи рас – бо расид – аст (моддаи мозӣ –
моддаи музореъ + ид) ва метавон ин афъолро қоидаманд ба
шумор овард‖ [194, 445].
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Вале овози охири асосҳои феълӣ дар забони форсӣтоҷикӣ тақрибан яксон аст. ―
Моддаи мозӣ ҳамеша ба як
сомити инсидодии дандонӣ хатм мешавад, ки пас аз
мусаввит, пас аз ―
-н‖ ва ѐ пас аз ―
-р‖ ба сурати ―
д‖ ва пас аз ―
ф‖, ―
-с‖, ―
-х‖ (мавриди дигаре вуҷуд надорад) ба сурати ―
т‖
зоҳир мешавад. Аз он ҷое, ки тақобули таниш байни
инсидодиҳо бо қарор гирифтан пас аз овои соишии сахт
хунсо мегардад ва воҷи шомил метавонад ҳаммонанди як
овои инсидодии нарм адо шавад, метавон қоидаи сарфии
зайлро матраҳ кард: тамоми моддаҳои мозӣ ба ―
д‖ хатм
мешаванд‖ [194, 445] (мисли: рафд-, расид-).
Бо овози ягона ва мувофиқи қоидаи муайян хатм
гардидани асоси замони гузашта ба он сабаб аст, ки он аз
асоси замони гузаштаи форсии миѐна (паҳлавӣ) сарчашма
мегирад ва инчунин дар форсии миѐна ва сипас дар форсии
дарӣ бозмондаи сифатҳои фоъилӣ ѐ мафъулии эронии бостон
аст (манзур аз бозмондаи сифатҳои фоъилӣ он даста аз
моддаҳое аст, ки аз решаи феъли лозим сохта мешудаанд, ба
ин сабаб пасванди –ta (пасванди мазкур дар забони порсии
миѐна дар шакли ―
–t‖ истеъмол мешуд: xuar – хӯр, xuart –
хӯрд) ва решаи феълии лозим (монда) сифати фоъилӣ
месохта ва аз он тариқ ба форсии миѐна роҳ ѐфтааст. Ғараз аз
бозмондаи сифати мафъулӣ низ он даста аз моддаҳое аст, ки
аз решаи феълии мутаъаддӣ (гузаранда) бо пасванди –ta сохта
мешудаанд [235, 108].
Афъоли боқоида нисбат ба беқоида дар забони тоҷикӣ
миқдоран каманд. ―
Тамоми афъоли форсӣ, ки ба беқоида маъруфанд, аз ду бун сохта мешаванд: буни музореъ ва буни
мозӣ. Дар ин афъол афзудани нишонаи мозӣ ба буни музореъ
тағйиротеро ба дунбол меоварад ва ин тағйирот ғолибан аз
феъле ба феъли дигар мутафовит аст, ба тавре ки ба нудрат
метавон қоидае барои онҳо ба даст дод ва бад-ин ҷиҳат
зоҳиран ҳеҷ феъли ҷадиде ба қиѐс бо онҳо сохта нашудааст.
Ин афъол ба ҳамин далел ба афъоли беқоида маъруф шудаанд‖
[203, 236].
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Забони тоҷикӣ дар ҷараѐни ташаккули хеш ду равишеро
барои рафъи мушкилоти сохтории афъоли беқоида дар пеш
доштааст. ―
Яке он ки сурати мозии афъоли беқоидаро тибқи
қоида бо афзудани ―
-ид‖ аз рӯи буни музореъи онҳо бисозад.
Ин роҳи ҳал дар мавриди теъдоде аз афъоли беқоида, ки
басомади (фаркоси) камтаре дар гуфтор доштаанд, ба кор
гирифта шуда ва дар ҷанби буни мозии беқоидаи онҳо як
сурати қиѐсӣ низ бо афзудани ―
-ид‖ ба буни музореъи онҳо
сохта шуда ва ин сурати қиѐсӣ ғолибан ҷои сурати қадимии
беқоидаро гирифтааст, чунон ки дар мисолҳои зер‖ [203,
237]:
бошидан
печидан
дӯшидан
санҷидан
гузидан
гуворидан

похтан
пехтан
дӯхтан
сахтан
гаштан
гувоштан

Дар баъзе маворид ҳар ду сурат дар канори ҳам ба кор
мераванд, чунон ки дар тобидан – тофтан, кӯбидан –
кӯфтан, зоидан (гуфторӣ) – зодан (навишторӣ].
Аввал дар хайма ва хиргоҳ бошидандӣ ва ба рӯзгор мардум гирд омаданд ва иморатҳо карданд [79, 8]. Моле азим
харҷ кард ва намози одина гузорид [79, 26]. Аҳмад бинни
Муҳаммади Наср гӯяд, ки маро хатиби Шарағ хабар дод, ки
намози одина беш нагузориданд андар он [79, 26].
Ба қавли Алиашраф Содиқӣ: ―
Афъоли пурбасомад аз
машмули ин таҳаввул нашудаанд, зеро ин афъол аз калимоте
ҳастанд, ки дар ҳамон мароҳили оғозини забономӯзӣ фаро
гирифта ва маркузи зеҳн мешаванд ва қиѐс дар мавриди онҳо
беасар аст. Борҳо дидаем, ки кӯдакон, мозии афъоли пурбасомаде монанди ―
сӯхтан‖ ва ―
пухтан‖-ро қиѐсан ба шакли
―с
ӯзидан‖ ва ―
пазидан‖ месозанд ва монанди инҳо ба кор мебаранд, аммо бузургсолон бедаранг хатои ононро бо гӯшзад
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кардани сурати саҳеҳи ин афъол ба онон тасҳеҳ мекунанд‖
[203, 238], вале ба тариқи истисно гоҳо шоҳиди шаклҳои қиѐсии афъоли пурбасомад дар навиштор (нутқи меъѐрӣ) низ будан имконпаззир аст. Масалан, китоби ―
Асрор-ут-тавҳид‖, ки
ба забони форсӣ дар Арабистони Саудӣ нашр гардидааст, дар
боби забҳ ба исми ғайр-ул-Лоҳ феъли ―
резонидан‖-ро (забҳ
кардан, резонидани хун, куштанро) дар ҳамаи саҳифаҳо дар
шакли нодурусти он ―
рехтонидан‖ зикр кардааст.
Бархе аз забоншиносон вуҷуди асоси севвуми феълӣ дар
забони форсӣ-тоҷикиро қоил ҳастанд, чунонки муҳаққиқ
Муҳсин Абулқосимӣ менигорад: ―
Қавоиди грамматикии форсии дарӣ фарқи чандоне бо қавоиди дастурии (грамматикӣ)
форсии миѐна надорад. Дар форсии дарӣ феъл аз ду моддаи
мозӣ ва музореъ сохта мешавад. Моддаҳои мозии форсии
дарӣ бозмондаҳои моддаҳои форсии миѐна ҳастанд. Дар форсии дарӣ аз моддаи мозӣ моддаи дигаре сохта шуда, ки онро
моддаи том меномем. Моддаи том аз моддаи мозӣ бо
пасванди ―
-а‖ сохта мешавад:
Моддаи мозӣ
Моддаи том

рафт
рафта

дид
дида

Ин ―
-а‖ бозмондаи ―
-аг‖-и форсии миѐна ва он худ бозмондаи ―
-(а)ка‖-и эронии бостон аст; ―
-г‖ аз ―
-аг‖ ҳангоме ки
дар охири вожа будааст, ҳазф шудааст, аммо агар дар мобайни вожа бошад, боқӣ мондааст:
Форсии миѐна
Форсии дарӣ

raftag
рафта

raftagān
рафтагон

―
Моддаи том барои сохтани феълҳои таркибӣ, монанди
мозии нақлӣ ва баъид ва феъли маҷҳул ба кор бурда мешавад‖ [168, 18], мисли: рафтааст, рафта буд, дида шудааст.
Чун забони муосири тоҷик давоми бевоситаи форсии
миѐна аст, бинобар ин ―
моддаҳои музореъи форсии дарӣ
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ҳамон моддаҳои музореъи форсии миѐна ҳастанд бо ихтилофоти зерин:
Форсии дарӣ маҷҳул надорад. Дар форсии дарӣ ба ҷойи
ēn-и форсии миѐна ―
-ан‖ ѐ ―
-он‖ барои сохтани феъли водорӣ
(бавосита) ба кор меравад‖ [168, 19], мисли: хобон; хобан.
Дар форсии дарӣ феъли музореъи ахборӣ аз моддаи
музореъ ва шиносаҳои (яъне бандакҳои феълӣ) феъли ахборӣ
сохта мешавад, вале дар форсии миѐна (забони паҳлавӣ) тарзи сохти мушаххас доштааст.
Равишҳое, ки дар форсии миѐна барои сохтани феъли
мозӣ ба кор мерафта, дар форсии дарӣ ба кор намеравад. Дар
форсии дарӣ феъли мозии ахборӣ аз моддаи мозӣ ва шиносаҳои хоси феъли ахборӣ сохта мешавад. Дар форсии дарӣ
мозӣ ва музореъ будани феъли ахбориро аз моддаи феъл
ташхис медиҳанд, на аз шиноса, чунон ки дар эронии бостон
ва на аз тарзи сохти он, чунон ки дар форсии миѐна [168, 19].
Феълҳои боқоида, феълҳое мебошанд, ки дар вақти гузаштан аз асоси замони ҳозира ба асоси замони гузашта дар
онҳо табдили савтӣ ба вуҷуд намеояд. Теъдоди афъоли мазкур дар забони тоҷикӣ кам мебошад: бор, борид; боф, бофт;
дав, давид...
Асоси замони ҳозира
бор
боф
дав
ист(о)
кан
куш
кушо
кӯш
лес
мур
нӯш

Асоси замони гузашта
борид
бофт
давид
истод
канд
кушт
кушод
кӯшид
лесид
мурд
нӯшид
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пӯш
фирист
хон
хурӯш
хӯр
часп
шикоф
ҷӯш
ҷаҳ

пӯшид
фиристод
хонд
хурӯшид
хӯрд
часпид
шикофт
ҷӯшид
ҷаҳид

Боқоида ва қиѐсӣ будани афъоли махтум ба ―
-ид‖ ва масодири махтум ба ―
-идан‖ мӯҷиб шудааст, ки забони форсӣ
гоҳ-гоҳ барои баѐни мафоҳими феълӣ ба кумаки ин пасванд
аз исмҳо ва сифот баъзе афъоли ҷадид бисозад [203, 238],
мисли аз ҷанг, чарх, дузд, хушк, тарс, ланг, фаҳм, талаб, балъ,
ҳисоб, рақс... феълҳои ҷангидан, чархидан, дуздидан,
хушкидан, тарсидан, лангидан, фаҳмидан, талабидан,
балъидан, ҳисобидан, рақсидан ва ғ. Намунаҳои асар:
Чун Хотун ба наздики ӯ омад аз ӯ битарсид ва зуд бигурехт [79, 76]....ҳарб мекарданду такбир мегуфтанд, чунон
ки замин меларзид [79, 108]. Ва дурудгарон ва наққошонро
фармуда, ки сол то сол бутон тарошидандӣ [79, 42].
Ин феълҳо тақрибан танҳо феълҳои исмие ҳастанд, ки
дар форсии муосир ба кор мераванд, аммо роҳи ҳалли
дувумӣ, ки забон барои гурез аз истеъмоли афъоли беқоида
ба он рӯй оварда истифода аз афъоли таркибӣ будааст [203,
238].
Байни асоси замони гузашта ва асоси замони ҳозираоянда иртиботи муназзам ва бевосита кам ба назар мерасад.
Байни асоси замони ҳозира ва асоси замони гузашта
алоқамандии сарфии муназзаме, ки битавонад ҳамаи асосҳои
луғавии феълиро шомил шавад вуҷуд надорад. Дар ҳудуди
120 феъл (тақрибан нисфи феълҳои маъмули истеъмолӣ дар
нутқи шифоҳии забони муосир) иртиботи шаклии мавҷуд
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байни асосҳои замони ҳозира ва гузашта ҳаммонанди иртиботи ханд бо хандид-ро дидан мумкин аст, яъне бо формулаи
зерин: ―
асоси замони ҳозира = асоси замони гузашта + ид‖, ки
метавон ин афъолро феълҳои боқоида ба шумор овард. Асоси
шаклан робитаи муназзам надоштани асоси замони гузашта
ва асоси замони ҳозира дар он аст, ки асоси замони ҳозира
дар форсии миѐна ва ба табъи он дар форсии дарӣ низ таҳти
низоми овоӣ ва таҳаввули сохторӣ аз асосҳои гуногуни эронии бостон (асоси замони ҳозира, асоси маҷҳулӣ, асоси тарзи
бавосита, асоси оянда ва...) муштақ шудааст [235, 109], вале
асоси замони гузашта, чунончи қаблан зикр намудем аз сифати феълии форсии бостон сарчашма мегирад, бинобар ин
ҳамаи асосҳои замони гузашта бо ―
т‖ ва ѐ ―
д‖ хатм мегарданд
ва шояд дар қиѐс ба феълҳои беқоидаи аз назари сохт содда
шакли соддатар доштани феълҳои таркибӣ боиси ривоҷи
онҳо гардида бошад, зеро қариб нисфи феълҳои таркибӣ
фақат бо феъли ѐвари ―
кардан‖ сохта шудааст.
Дигаргунӣ дар байни асосҳои феълҳои беқоида ҳангоми
аз асоси замони ҳозира ба асоси замони гузашта нақл гардидан дар дараҷаҳои мухталиф ба вуҷуд меояд. Аксаран бадалшавии ҳамсадоҳо ва гоҳо табдили садонокҳо ба амал меояд, мисли:
Ҳамсадои з ба х бадал мешавад:
афрӯз
афрӯхт
гудоз
гудохт
навоз
навохт
соз
сохт
сӯз
сӯхт
рез
рехт
Бадалшавии ҳамсадоҳои гуногун ба ҳамсадоҳои дигар:
банд
гузар

баст
гузашт
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дор
зан
рав
тоб
урӯш
хоҳ

дошт
зад
рафт
тофт
фурӯхт
хост

Садонок ба садоноки дигар бадал мешавад:
бар
намо(й)
супор
шумор

бурд
намуд
супурд
шумурд

3. Табдили ҳамсадоҳо дар решаи феъл. Ин навъи феълҳо
гурӯҳи калонро ташкил медиҳанд:
Масдар
омӯхтан
гурехтан
сӯхтан
фурӯхтан
шинохтан
рафтан
доштан
гузоштан
гаштан
навиштан

асоси замони гузашта
омӯхт
гурехт
сӯхт
фурӯхт
шинохт
рафт
дошт
гузошт
гашт
навишт

табдили
овозӣ
х>з
х>ш
х>с
ф>в
ш>р
ш>рд
ш>с

асоси замони ҳозира
омӯз
гурез
сӯз
фурӯш
шинос
рав
дор
гузор
гард
навис

Дар баъзе феълҳо табдили садонок ба садоноки дигар ва
ҳамсадо ба ҳамсадои дигар баробар воқеъ мегардад:
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бош
гӯй
деҳ
кун
шав

буд
гуфт
дод
кард
шуд

Шакли аслии баъзе феълҳо таърихан аз решаҳои гуногун
гирифта шудааст ѐ ба ҳадде тағйири шакл намудааст, ки
наметавон дар бораи онҳо чизе бо далоили қотеъ баѐн намуд,
биноан асоси замони ҳозира ва асоси замони гузаштаи чунин
феълҳо аз ҳам ба куллӣ фарқ мекунанд:
бин
о (ой), биѐ

дид
омад
3.2. Тасрифи феъл

Забони тоҷикӣ бар пояи феълҳояш хусусияти тасрифӣ
дорад. Рукни асосии феъл дар забонҳои тасрифӣ ва вандӣ бар
тасриф ва вандафзоӣ аст. ―
Тасриф дар истилоҳ мунсариф
сохтан ва гардонидани як лафз аст ба сӯйи сиғаҳои мухталиф
(шаклҳои гуногун – Р.Б.), то аз он маънои гуногуни мутааллиқ ба ҳамон феъл ҳосил ояд‖ [222, 137], мисли омадан, омад,
биѐд, меояд ва монанди он.
Ҳар феъле дар ҳар як аз замонҳо шаш сиға (шакл) дорад,
ки ба се шахси муфрад ва се шахси ҷамъ нисбат дода мешавад [200, 23]. Ва дар ин замина мо бояд битавонем аз рӯи яке
аз онҳо сиғаҳои дигарро пайдо кунем ва ѐ онро бисозем.
Аз ду асоси феълие, ки дар забони форсӣ-тоҷикӣ вуҷуд
дорад, як идда шаклҳои тасрифӣ ва ғайритасрифии феъл
сохта мешавад. Бинобар ин асоси феъл ҷузъе аз он аст, ки дар
ҳамаи шаклҳои феълӣ яксон мемонад ва тағйир намепазирад.
Баъзе аз забоншиносон тасрифро бар ду навъ тасрифи
кӯчак ва тасрифи бузург тақсим намудаанд. ―
Тасрифи кӯчак
сарф кардан ва гардонидани феъл аст ба муштаққоти шашго117
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на: мозӣ, музореъ, амр, исми фоъил, исми мафъул ва дуо. Ва
тасрифи бузург сарф кардани замонҳои сегонаи мозӣ ва ҳол
ва оянда аст ба ашхоси феъл аз мутакаллим ва мухотаб ва ғоиб ва афрод ва ҷамъи ҳар як аз ин сиғаҳо‖ [222, 137].
Ҳамаи шаклҳои феълии забони тоҷикиро аз назари дучор
шудан ба тасриф ба ду гурӯҳи калон: тасрифӣ ва ғайритасрифӣ ҷудо менамоянд. Хусусияти феълҳои тасрифӣ дар он
аст, ки онҳо бо бандакҳои феълӣ ва хабарӣ тасриф мешаванд
ва дорои категорияҳои грамматикии шахсу шумора, тарз,
намуд, замон ва сиға мебошанд ва инчунин дар ҷумла хабар
шуда меоянд. Феълҳои ғайритасрифӣ бошанд, дорои хусусиятҳои ҳиссаҳои номии нутқ буда, фақат баъзе хусусиятҳои
феълиро доранд, ба ин гуруҳи феълҳо масдар, сифати феълӣ
ва феъли ҳол дохил мешаванд [22, 172]. Дар ―
Таърихи Бухоро‖ феълҳои ғайритасрифӣ нисбат ба феълҳои тасрифӣ хеле
кам истифода шудаанд.
Дар забоншиносӣ аз рӯи шахсу шумора тағйир ѐфтани
асосҳо ва шаклҳои замонии феълҳоро тасриф меноманд.
Тасрифи феълҳо бо ѐрии бандакҳои феълӣ ва хабарӣ ѐ худ
флексияи феълӣ воқеъ мегардад.
Маълум аст, ки феълҳо ду асос доранд ва ҳар феъле вобаста ба маъно метавонад ба се шахс ва ду шумора ишора
намояд. Феълҳо бо иловаи бандакҳои феъливу вандҳои (аффиксҳои) шаклсоз ба ин асосҳо шаклҳои гуногуни замонии
сиғаҳо сохта мешаванд. Муайян намудани асоси замони гузаштаи феъл хеле осон аст: бо партофтани (ҳазф кардани)
пасванди –ан аз масдар асоси замони гузашта ҳосил мегардад, мисли: рафтан – рафт, омӯхтан – омӯхт, намудан –
намуд...
Тавре забоншиноси тоҷик З. Мухторов нигоштааст:
―
Асосҳои замони ҳозираи феъли забони порсии миѐна аз
асосҳои замони ҳозираи феъли забони порсии қадим, ки ба
синфи феълҳо мутааллиқ буд (ба вуҷуд омадааст ва баъдан –
Р.Б.), таҳаввул ѐфтааст [72, 78]‖. Вале асоси замони гузашта
дар форсии миѐна дар шакли таркибӣ мустаъмал будааст,
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чунончи Мухторов дар ин бобат нигошта, ки: ―
Замони гузаштаи феъл дар забони порсии миѐна шакли аналитикӣ дошт
ва аз сифати феълии замони гузашта бо феъли ѐридиҳанда
созмон меѐфт [67, 78].‖ Лекин дар муайян кардани асоси замони ҳозираи феъл қоидаҳои муайяни савтии (фонетикии)
табдили овозҳо мавҷуданд:
А) Гурӯҳи феълҳое вуҷуд доранд, ки асоси замони гузаштаи онҳо бо овози –д хотима меѐбад. Ин гурӯҳи феълҳо ҳангоми муайян кардани асоси замони ҳозира дорои чунин хусусиятҳоянд:
1. Ба табдили овозӣ дучор намегарданд:
масдар
хондан
давидан
офаридан
гаравидан

асоси замони
гузашта
хонд –
давидофаридгаравид-

асоси замони
ҳозира
хондавофаргарав-

2. Феълҳое, ки асоси замони гузаштаашон бо гурӯҳи
овозҳои –уд тамом мешаванд, ҳангоми аз онҳо сохта шудани
асоси замони ҳозира садоноки ―
у‖ ба ―
о‖ табдил меѐбад ва
пас аз он ҳамсадои ―
й‖ ҳам пайдо мегардад:
масдар
озмудан
намудан
осудан
фармудан

асоси замони
гузашта
озмуднамудосудфармуд-

табдили
овозӣ
у > о (-ой)
у > о (-ой)
у > о (-ой)
у > о (-ой)

асоси замони
ҳозира
озмо (й)намо(й) –
осо (й) –
фармо (й)-

3. Феълҳои будан ва шудан, ки аз ду ҳиҷо иборатанд, боз
хусусиятҳои худро доранд. Феъли будан боз гунаи дигар –
бошидан дорад ва аз ин сабаб он дорои ду асоси замони
ҳозира аст: був - / бош -. Дар як ҳолат садоноки ―
у‖ мемонад
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ва ҳамсадои ―
в‖ илова мешавад, дар мавриди дигар ба ҷойи
садоноки ―
у‖ садоноки ―
о‖ пайдо гардида, ҳамсадои ―
ш‖
илова мегардад.
Асоси замони ҳозираи феъли шудан аз шав аст. Ҳангоми
зуҳури асоси замони ҳозира дар ин феъл овозҳои ―
а‖ ва ―
в‖
пайдо мешаванд. Бар хилофи аксари феълҳои соддаи (беқоида) забони тоҷикӣ, ки дар асоси замони ҳозира миқдори
овозҳояшон кам мешавад, дар асоси замони ҳозираи феъли
шунидан миқдори овозҳо кам намешавад, дар ҳол ки шакли
асосҳо тағйир меѐбад: шунидан = шунид – шунав. Дар асоси
замони ҳозираи феъли дидан ҳамсадои аввал ва охири вожа
тамоман аз асоси замони гузашта фарқ мекунад: дидан = дид
– бин. Дар асоси замони ҳозираи феъли кардан чунин табдили овозӣ ба назар мерасад: кардан = кард – кун. Асоси замони ҳозираи феъли омадан чунин аст: омадан = омад - ой.
Б) Асоси замони гузаштаи гурӯҳи феълҳое, ки махтум ба
овози ―
т‖ ҳастанд, чанд ҳолат доранд:
1. Як силсила феълҳо мисли гурӯҳи 1-ум ба тағйирот дучор намешаванд, мисли: пазируфтан = пазируфт – пазир.
2. Дар асоси замони ҳозираи феълҳои боистан ва шоистан гурӯҳи ҳамсадоҳои -ст меафтанд, дар тавонистан бошад
таркиби овозии -ист ҳазф мешавад:
масдар
боистан
шоистан
тавонистан

асоси замони
гузашта

асоси замони ҳозира

боист –
шоист –
тавонист -

бойшой тавон -

3. Табдили ҳамсадоҳо дар решаи феъл. Ин навъи феълҳо
гурӯҳи калонро ташкил медиҳанд:
масдар

асоси замо-

табдили

асоси замо-
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ни гузашта
овозӣ
ни ҳозира
гаштан
гашт ш>рд
гард навиштан
навишт ш>с
навис 4. Гурӯҳи феълҳое, ки садонок ва ҳамсадои таркиби онҳо
тағйир меѐбанд:
масдар
гуфтан
ҷустан

асоси замони
гузашта
гуфт ҷуст -

табдили
овозӣ
уф > ӯй
ус > ӯй

асоси замони
ҳозира
гӯй ҷӯй -

Феълҳое, ки аз асоси замони ҳозира сохта мешаванд, бо
бандакҳои феълии зерин тасриф мешаванд:
Шахсҳо
шахси 1-гӯянда
шахси 2-мухотаб
шахси 3-ғоиб

танҳо (мунфарид)
-ам, (-ям)
-ӣ
-ад, (-яд)

Ҷамъ
-ем
-ед, -етон
-анд (-янд)

Муҳаммад бинни Ҷаъфар гӯяд, ки аз ин таърих се ҳазор
сол аст, ва-л-Лоҳу аълам [79, 33]. Агар қазо накунӣ, касеро
ихтиѐр кун, ки ба вай диҳем ҳам қабул накард [79, 3]. Ман
бист ҳазор дирам ва чӯб бидиҳам ва сохтагии он бикунам ва
баъзеи иморат барҷой аст, шумо ин кохро масҷиди ҷомеъ
созед [79, 34).
Бандакҳои хабарӣ ғайр аз шахси савуми танҳо, бо бандакҳои шахсии феълӣ мувофиқат мекунанд. Бандаки хабарии
шахси савуми танҳо ―
аст‖ мебошад, ки бо сифати феълӣ
якҷоя ва бо хабари номии ҷумла ҷудо навишта мешавад. Бандакҳои хабарӣ инҳоанд:
Шахсҳо
шахси 1-гӯянда
шахси 2-мухотаб

танҳо (муфрад)
-ам, (-ям)
-ӣ

Ҷамъ
-ем
-ед, -етон
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шахси 3-ғоиб

-аст

-анд (-янд)

Бандакҳои хабарӣ аз ҷиҳати вазифаи граматикӣ аз бандакҳои шахсии феъл бо он фарқ мекунанд, ки бандакҳои
феълӣ фақат бо феълҳо (замони гузаштаи наздик, дур, ҳикоягӣ, замони ҳозира˗оянда, замони оянда˗фармоиш, аорист,
ояндаи дур‒ таркибӣ) меоянд. Аммо доираи вазифаи грамматикии бандакҳои хабарӣ мунҳасир танҳо бо феъл набуда,
балки ҳам бо як гурӯҳ феълҳо омада, шакли тасрифии
феълҳоро месозанд, ҳам бо ҳиссаҳои гуногуни номии нутқ
омада, хабарҳои номиро созмон мебахшанд. Дар ҳар ду ҳолат
ҳам шахсу шумораро мефаҳмонанд.
Аз феълҳо гурӯҳи феълҳои нақлӣ ва феъли замони ҳозираи давомдор бо ѐрии ―
истодан‖ бо бандаки хабарӣ тасриф
мешаванд. Дар тасрифи ин гуна феълҳо шаклҳои феълии
―
ҳаст‖ ва ―
будан‖ (буд, мебошад) ба вазифаи бандаки хабарӣ
омада наметавонанд.
Бархе аз забоншиносон бандакҳои хабариро чун афъоли
рабтӣ ѐд кардаанд, чунончи Муҳаммад Ҷаводи Шариъат менигорад: ―
барои сохтани мозии нақлӣ ва мозии баъид ва мозии илтизомӣ ва феъли маҷҳул пас аз буни мозӣ + ҳои ғайрималфузи афъоли рабтӣ изофа мекунанд, ки ин афъоли рабтӣ
бад-ин тартиб табақабандӣ мешаванд –а, -ӣ, аст, -ем, -ед, анд (дар замони ҳозир ва қадим)‖ [129, 144] монанди: рафтаам...
Қутайба бинни Муслим он ҷо масҷиди ҷомеъ бино кардааст, дуо дар вай мустаҷоб аст [79, 31]. Ҳисоре устувор доштааст, ончунон ки подшоҳон борҳо ҳисор кардаанд [79,
34]. Зикри ҷамоате, ки дар Бухоро будаанд [79, 3].
Муҳамммад бинни Ҷаъфар ан-Наршахӣ андар китоб овардааст... [79, 58]. Бар он мавзеъ ду-се кӯшк мондааст, онро
“Кӯшки Муғон” мехонанд ва он ҷо муғон бошидаанд [79, 59].
гуфт: бар ҳамон сулҳам, ки бо Убайдуллоҳи Зиѐд кардаам
[79, 74]. Саид гуфт ман ҳанӯз аз ту эмин нашудаам, гарав бо
ман бошад, то аз Ҷайҳун бигзарам [79, 78].
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Шакли дигари бандакҳои хабарӣ: -астам, -астӣ, аст, астем, -астед, -астанд мебошад, ки намунаи он дар асар
бештар дар шакли мухаффаф ба назар мерасад:
– Донед, ки ман кистам [79, 110]?
Аз сабаби он ки ин гурӯҳи феълҳо зоҳиран бо асоси феъл
якҷоя навишта мешаванд ва инчунин дар забоншиносии
тоҷик чун бандак эътироф шудаанд, дар тақсимбандии
афъоли таркибии номӣ ва феълӣ мо онҳоро чун бандак ба
назар гирифтем.
Бандаки хабарӣ дар шакли грамматикӣ гирифтани хабарҳои номие ҳам ба назар мерасанд, ки бо хусусиѐти зотии
хеш, яъне исмҳо бо пасванди ҷамъсози –ҳо, –он ѐ муайянкунандаи худ ва сифатҳо бо пасванди дараҷасози –тар) низ омада метавонанд:
Мардумон гуфтанд: ту Ҳошим ибни Ҳакимӣ [79, 110].
Гуфт: ман онам, ки худро ба сурати Одам ба хилқат намудам... [79, 110]. Гуфт: эшон нафсонӣ буданд, ман рӯҳониам
[79, 111]. Амир Наср гуфт: ѐ Абоиброҳим! Ин туӣ, ки маро
ба ҷои хеш мефиристӣ [79, 150]. Ту ба ин итоат намудан
сазовортарӣ ва бузургвортарӣ ва қадри подшоҳӣ ту беҳтар
донӣ, ки подшоҳзодаӣ [79, 153]. Амир Исмоил ҷавоб дод, ки
худованди ту бадон нодонист, ки маро ба эшон яке мекунад
ва эшон маро бандаанд [79, 154]. Аҳли Бухороро дар ин
маънӣ сурудҳост [79, 77]. Ин ҳикоят аз пирони куҳани русто
шунидам, аз он ҷамоат, ки дар деҳҳои эшонанд [79, 131].
Аҳли вилоят амир Исмоил алафа надоданд ва гуфтанд: инҳо
хориҷиёнанд... [79, 146]. Амир Исмоил гуфт: ѐ амир, муқиррам, ки хато кардам ва ҳамаи гуноҳ марост ва ту авлотарӣ
ба фазл [79, 149].
Дар асар намунаҳоеро низ дидан мумкин аст, ки дар он
бандакҳои хабарӣ ҳазф шудаанд:
Ин мавзеъ, ки имрӯз Бухоро аст, Обгир будааст ва баъзе
аз вай найистон буда ва дарахтистон ва марғзор ва баъзе
ҷой чунон бувад [79, 6].
123

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Феълҳое, ки аз асоси замони гузашта сохта мешаванд, бо
бандакҳои феълии зерин тасриф мешаванд:
Шахсҳо
шахси 1-гӯянда
шахси 2-мухотаб
шахси 3-ғоиб

танҳо (мунфарид)
-ам, (-ям)
-ӣ
-

Ҷамъ
-ем
-ед, -етон
-анд

Аз холиси моли ӯ ба ҷониби Аскҷикат работе фармуд
сохтанд ба ҷиҳати ғарибон [79, 28]. Чанд бор назди халифа
рафтам ва бо халифа сухан гуфтам, маро муҳобати халифа
аз он сухан бознадошт ва инҷо аз ҳайбати эшон сухан натавонистам гуфтан [79, 92]. Мардумони асилро некӯ доштӣ
ҳам аз араб ҳам аз аҷам [79, 95]. Ва гуфтӣ: мо аз ранҷи Марвониѐн акнун халос ёфтем, моро ранҷи оли Аббос намебояд
[79, 102]!
Шахси севуми танҳои ҳамаи феълҳои аз асоси замони гузашта ҳосилшаванда бо асоси замони гузашта баробар мебошад:
Вай домоди хешро бикушт, ки Сиѐвуш ном дошт, Сиѐвушро писаре буд Кайхусрав ном, вай ба талаби хуни падар
бад-ин вилоят омад [79, 32].
Дар осори ин асрҳо мисли забони муосир ду намуди асоси замони гузашта вуҷуд дорад:
Яке асоси замони гузашта, ки ҳамчун меъѐр буда, он
маъмул аст: гаштан = гашт, гузаштан = гузашт.
Дигаре бо роҳи ҷаъл намудани исм, сифат ѐ ғайри он ба
феъл, яъне ба воситаи илова кардани морфемаи –ид ба асоси
замони ҳозира сохта мешавад ва ин навъ имрӯз низ мустаъмал аст, вале ба дараҷае, ки меъѐри мақбулии шифоҳӣ ва
ѐ китобати омма бошад нест: гузаштан = гузар - гузарид - гузаронид, сӯхтан = сӯз – сӯзид – сӯзонид.
Дар забони осори ин асрҳо бандакҳои феълии замони гузашта ва ҳозира-оянда дар ифодаи шахсу шумора аз назари
шакл ва мундариҷа муштараканд, ба истиснои шахси саввуми
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шумораи танҳо. Шахси севуми шумораи танҳо дар замони
гузашта бандак қабул намекунад ва ба асоси замони гузашта
баробар аст, лекин шахси ғоиб дар шумораи танҳои замони
ҳозира-оянда бандаки ифодакунандаи шахсу шумора ―
–ад‖ (яд)-ро ба худ мегирад:
Шахс
1.
2.
3.

Шумораи танҳо
рав + ам, рафт + ам
рав + ӣ, рафт + ӣ
рав + ад, рафт

Шумораи ҷамъ
рав + ем, рафт + ем
рав + ед, рафт +ед
рав + анд, рафт + анд

Афшина шористоне бузург дорад ва ҳисоре устувор ва
навоҳӣ ба вай мансуб бошад [79, 31]. Мардумон аз шаҳр онҷо
раванд ва табаррук кунанд [79, 31]. Он мардумакони деҳ
нахостанд ва гуфтанд, ки масҷиди ҷомеъ дар деҳи мо рост
наёяд ва раво набошад [79, 35].
Чуноне ки профессор Қосимова М.Н. тазаккур менамоянд: ―
Дар забони асрҳои IХ-Х баъзан дар шахси якуми шумораи ҷамъ бандаки феълии –ам ва пасванди ҷамъбандии – он
меояд. Масалан: Ва агар ашират ва хешовандони ту чунин
нестандӣ, мо туро ба санг бикуштамонӣ «Таърихи Табарӣ».
Дар ин мисол феъл чунин шакл гирифтааст: би + кушт + ам
+он+ӣ, яъне пешванди шаклсози би-, асоси замони гузашта аз
феъли куштан – кушт, бандаки феълии шахси якуми шумойо‖-и ҳикоят –
раи танҳо –ам, суффикси ҷамъбандии – он ва ―
ӣ. Ин шакли феълӣ бо шакли феълии замони гузаштаи ҳикоягӣ – мекуштем – баробар аст‖ [49, 207]. Аммо намунае мисли
мисоли мазкурро дар ―
Таърихи Бухоро‖ шоҳид нагаштем.
Воқеан ҳам ин гуна мисолҳо аҳѐн-аҳѐн дучор мешаванд, ки
онҳо истисноанд, зеро фақат як-ду ва ѐ бо панҷ – даҳ мисоле,
ки дар ҷамъе аз кутуби давр дида мешавад, наметавон онро
чун меъѐр қабул намуд.
б) Бандакҳои хабарӣ, ки ба сифатҳои феълӣ ҳамроҳ шуда
меоянд:
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1.
2.
3.

Шахс

Шумораи танҳо
(ме-) рафта + ам
(ме-) рафта + ӣ
(ме-) рафта + аст

Шумораи ҷамъ
(ме-) рафта + ем
(ме-) рафта + ед
(ме-) рафта + анд

Бандакҳои хабарӣ дар шаклҳои замони гузаштаи нақлӣ
ва хабарҳои номӣ баъзан ҳазф (ихтисор) ҳам мешаванд:
Бозоргонӣ бисѐр мешуда ва ончи аз онҷо хезад, ҳам
занданеҷӣ буда [79, 31].
Баъзе аз феълҳои лозим (монда) як сурати мутаъаддӣ (гузаранда) низ доранд, ки аз афзудани ҷузъи ―
-он‖ ѐ ―
-они‖ ба
охири моддаи музореъи онҳо ҳосил мешавад [176, 119]: гузашт / гузаронд ва ғ.: Амир Исмоил ва бародар Исҳоқ рикобҳо
гирифтанд ва ӯро бозгардониданд [79, 151]. Хайли вай ҳама
бигурехтанд ва он саворон ҳама бозгаштанд [79, 18].
―
Феълҳои мутаъаддӣ низ бо афзудани ин ҷузъ ба моддаи
музореъ илова бар мафъули муҳтоҷ ба мутаммам мешаванд:
нонро хӯрд / нонро хӯронд ѐ хӯронид. Ё маънии водоштани
касе ба анҷом додани коре аз ин сохтмон бармеояд ва ин суратро ваҷҳи кунонишӣ метавон хонд‖ [176, 119]: Бифармуд
то ҳарчи меканданд ба чӯб ва най ва хок устувор мекарданд
ва мепӯшониданд [79, 118]. Алӣ бинни Суруш хабар ѐфт, зуд
барнишаст ва сипоҳро силоҳ дарпӯшонид ва пиѐдагонро пеш
фиристод ва ҳарб дарпайваст [79, 156].
3.3. Феълҳои бевосита ва бавосита
Дар забони тоҷикӣ феълҳоро вобаста ба воситаи иҷрои
амал ва муносибати бо он доштаи фоъилу мафъул ба
гурӯҳҳои бавосита ва бевосита ҷудо менамоянд [31, 261].
Дар феълҳои бевосита мубтадо амалро бевосита худаш
иҷро мекунад, ба ин гурӯҳ ҳам феълҳои монда ва ҳам
феълҳои гузаранда дохил мешаванд:
Аз баъди вай Қутайба ба мулк нишаст, муддате
мусалмон буд боз риддат овард дар ниҳон [79, 17]. Саид аз
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дари Бухоро бозгашт ва рафту ҳанӯз меравад [79, 75].
Мардумонро даъват кардӣ ба хилофати фарзандони
амиралмуъминин Алӣ (р) [79, 102].
Дар феълҳои бавосита мубтадо амалро ба воситае иҷро
мекунад. Шаклҳои бавоситаи феъл дар замони гузашта бо
роҳи бар асоси замони ҳозира-оянда ҳамроҳ кардани
пасванди бавоситасози ˗он (˗ён) ва пасон овардани пасванди
замони гузаштасоз аз асоси замони ҳозира-оянда ―
–ид‖ (ѐ
шакли мухаффафи он –д) сохта мешавад:
Писари Туғшодаро ба Бухорохудоӣ нишонд ва Холид ибни Ҷунайдро ба Бухоро ба амирӣ нишонд [79, 102]....ин
неъмате бад-ин бузургиро бад-ин як тан мондаанд ва дигарони хешро маҳрум гардонидаанд [79, 130]? Ҳишом ибни
Абдулмалик ибни Марвон Насри Сайѐрро ба Хуросон амир
гардонид ва маншури Хуросон ба вай фиристод [79, 98].
Бо ―
бо‖-и зиннат омадани феълҳои бавосита амри табиист:
...яке аз он ду деҳқон бидавид ва корде бизад бар шиками
Бухорохудо ва шиками ӯро бидаронид [79, 101]. Насри Сайѐр
ӯро бар болини худ бинишонд ва такя занонид [79, 101]. Қутайба Бухороро боз ба Туғшода дод ва ӯро ба мулк бинишонд ва мулк бар вай софӣ кард ва ҳамаи душманони вайро
дасткӯтоҳ кард [79, 16]. Рӯзе Муқаннаъ занонро бинишонд
ба таом ва шароб бар одати хеш [79, 128].
Дар феълҳои сохта низ ҳангоми бавосита будан пасванди
–он пас аз асоси феъли замони ҳозира-оянда оварда мешавад:
Амир Исмоил ва бародар Исҳоқ рикобҳо гирифтанд ва
ӯро бозгардониданд [79, 151]. Симоулкабир ва Абдуллоҳ бинни Муслимро ба мушояъа фиристод, як манзил рафтанд,
амир Наср эшонро бозгардонид ва ба Самарқанд рафт [79,
151].
Дар феълҳои таркибӣ пасванди феъли бавоситасоз бо
асоси замони ҳозира-оянда пас аз ҷузъи тасрифӣ оварда мешавад:
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Алӣ бинни Муҳаммад ал-Қазвиниро бигирифт ва банд
кард ва ба Бухоро фиристод ва он фитнаро фурӯ нишонд
[79, 174].
Дар баъзе ҷумлаҳо феъл метавонад бе доштани пасванди
бавоситасоз ба ин маънӣ муштарак бошад. Намуна барои
муқоиса:
Исмат Муҳаммад ал-Марвазиро вазири вай кард [79,
140]. Фазл бинни Аҳмади Марвазиро дабири вай гардонид
[79, 140].
Феъли замони ҳозира-ояндаи бавосита тавассути афзудани пасванди бавоситасоз ба асоси феъли замони ҳозира-оянда
сохта мешавад:
...аз ту гаравӣ бояд, то роҳ бар ман нагирӣ ва маро наранҷонӣ [79, 74]. Бифармуд то маро дар амморе нишонанд
ва ба ҳурмат ба шаҳр расонанд [79, 162).
Мувофиқи андешаронии дуктур Хонларӣ дар гузашта аз
асоси замони ҳозира-оянда бо афзудани пасванди ―
-он‖ сифати феълии замони ҳозира оянда сохта мешудааст. Ин пасванд
аз решаи бостонии ―
-ana‖ меояд. Дар порсик (паҳлавӣ) низ ин
сохтмон вуҷуд доштааст, мисли: кӯхшон = кӯшон, кӯшанда,
давон = давон, даванда ва амсоли он. Ва дар форсии дарӣ (дар
ибтидои давраи нави ташаккул) ин шева барои сохтани сифати феълии замони ҳозира-оянда аз асоси замони ҳозираояндаи феъл бисѐр роиҷ аст [176, 109]: кашон, хиромон, ларзон ва монанди инҳо, ки дар забони муосир бештар ин навъ
мисолҳо ѐ феъли ҳол ҳастанд ва ѐ сифат ѐ худ гоҳо ба ҳайси
исм намудор мегарданд.
Бояд хотиррасон намоем, ки феълҳое, ки маъруф ба
феълҳои бавосита ҳастанд, на ҳамавақт маънии бавосита будани амалро ифода менамоянд, балки тавассути пасванди
бавоситасози феълӣ дар аксари маворид, бахусус дар замони
гузашта феъли мондаро ба феъли гузаранда табдил медиҳанд,
чунончи ба ин масъала ишораҳо низ намудаанд: ―
Баъзе аз
феълҳои соддаи лозим як сурати мутаъаддӣ низ доранд, ки аз
афзудани ҷузъи ―
-он‖ ѐ ―
-они‖ ба охири моддаи музореъи
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онҳо ҳосил мешавад" [176, 119]: гузашт / гузаронд ва ғ. Ба
таъбири дигар пасвандҳои ―
-он‖ ѐ ―
-они‖ пасвандҳои гузарандасоз низ ҳастанд, яъне онҳо бо феълҳои монда омада,
онро ба феъли гузаранда табдил дода метавонанд.
Пасвандҳои ―
-он‖ ѐ ―
-они‖ дар гузарандасозии маънои феъл
сермаҳсултаранд, дар ҳоле ки ҳамчун пасванди бавоситасоз
на ҳамавақт амал менамоянд, мисли феъли ―
гаштан‖ дар ҷумлаҳои зер:
Насри Сайѐрро ба Хуросон амир гардонид ва маншури
Хуросон ба вай фиристод [79, 98]. чун қофила аз ҳаҷ гаштӣ
уламои эшон ба наздики Хоҷа Имом Абӯҳафс омадандӣ ва аз
ӯ масъала пурсидандӣ [79, 89]?
Барои дарки беҳтари мавзӯъ аз афъоли мустаъмал дар ҳаѐти рӯзмарра бо машмули варианти ҷаълӣ-қиѐсии онҳо аз
асоси замони гузашта нақшае тартиб додем, зикри он муносиби ҳол хоҳад буд: мисли сӯз – сӯхт – сӯзонид – сӯхтонид.
Асоси
замони
ҳозира
сӯз
рав
навис
гурез
рез
куш

Асоси замони гузашта

Шакли бавосита ё гузарандаи феъл

сӯхт
рафт
навишт
гурехт
рехт
кушт

сӯзонд
равонд
нависонд
гурезонд
резонд
кушонд

ШҶҚФ аз
АЗГ-и
феълҳои
беқоида1
сӯхтонд
рафтонд
навиштонд
гурехтонд
рехтонд
куштонд

Дар забони тоҷикӣ гурӯҳи феълҳоеро низ мушоҳида
намудан имкон дорад, ки ҳар ду хусусият, яъне бавосита ва
1

ШҶҚФ аз АЗГ аз феълҳои беқоида – шакли ҷаълӣ-қиѐсии феълҳои бавосита ѐ
худ гузаранда, ки аз асоси замони гузашта сохта шудаанд ва баъзан дар нутқи
шифоҳӣ ва ѐ китобӣ дучор мешаванд ва баробармаъно бо шакли бавоситаи
феъл аст.
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бевосита буданро дар худ фаро гирифтаанд ва аз ин ҷиҳат
онҳоро зуваҷҳайн номидаанд. Аз он ҷумла метавон ин
афъолро ѐд кард [173, 157]: омӯхтан, омехтан, афрӯхтан,
афзудан, рехтан, зодан ва монанди инҳо, мисли: Дар он
Ғаврақ ҷонварони ваҳшӣ доштӣ, чун кӯра, гавазнону оҳувон
ва рӯбоҳону хукон ва ҳама омӯхта буданд [79, 57]. Хоҷа
Абӯҳафс ҳар шабонарӯзе ду бор хатми Қуръон кардӣ, бо он
ки мардумонро илм омӯхтӣ [79, 90].
Феълҳои якшахса. ―
Феълҳои лозими якшахса (мурод аз
ин истилоҳ феълҳое аст, ки ба сурати шахси севуми феъли
монда меоянд, вале ба таври ҳамеша ба шахси севуми танҳои
феъли гузаранда ба кор мераванд – Р.Б.) ба ҷои шиноса замири мафъули муттасилшахси феълро нишон медиҳанд‖ [176,
29], яъне ба ҷойи бандаки феълӣ фақат бандакҷонишини мафъулӣ қабул карда метавонанд ва ин гурӯҳи феълҳо бидуни
истисно ба феълҳои бевосита мансубанд, мисли: хушам омад
(дар шакли қадимаи забон: маро хуш омад]. Муҳимтарин вижагии ин феълҳо дар он аст, ки фақат ба як шахс дар шакли
мафъулӣ ишора менамоянд: Намунаҳои афъоли якшахса дар
ду қолиби аз ҳам мутафовит аз асар:
Ин Шери кишварро ин вилоят хуш омад ва ба наздики
падар нома фиристод [79, 10]. Мардумонро ин вилоят хуш
омад, инҷо муқом карданд [79, 8]. Як рӯз ба шикор рафт ва
ба он ҷониб афтод ва дар он таърих онҷо ҳеч деҳа набуд ва
ободонӣ набуд, марғзоре буд ва ҷойгоҳи шикор ӯро хуш омад
[79, 61]. Саидро аҷаб омад, ки чист, ки ин Хотун бо ин иззат
ва бузургӣ медиҳад [79, 77]? Чун ба Рабанҷан расид амир
Наср хабар ѐфт, нохуш омадаш, ба ҷиҳати он ки бедастурӣ
буд [79, 139].
3.4. Сиға
Сиға яке аз вижагиҳои фарқкунандаи феъл мебошад.
Гӯянда вуқӯъ, ҷараѐн ва анҷоми амалро баѐн карда,
муносибати нисбат ба амал воқеъият доштаи онро муъайян
мекунад. Муносибати амал ба воқеъият сиға номида
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мешавад. Сиғаҳо бо шаклу таркибҳои тасрифии замонҳои
феъл ва баъзан бо ѐрии воситаҳои синтаксисӣ ифода меѐбанд.
Масдар худ ба худ сиға надорад ва агар он дар таркиби
феълҳо ҳамчун ҷузъи асосӣ омада бошад, он таркибҳо ба
туфайли шаклҳои тасрифии афъоли ѐвар майлу тобиши
сиғавӣ пайдо мекунанд [31, 278]: хоҳам рафт, омадан
гирифт, гуфтан гир ва м.
Дар забони осори асрҳои IХ-Х чаҳор сиға мушоҳида мешавад, ки ҳамаи шаклҳои замонии феълҳо аз рӯйи маънӣ ва
хусусияти воқеъиашон ба ин сиғаҳо мансуб мегарданд: сиғаи
хабарӣ, сиғаи шартӣ˗хоҳишмандӣ, сиғаи амр, сиғаи дуоӣ:
3.4.1. Сиғаи хабарӣ
Сиғаи хабарӣ серистеъмолтарин сиға буда, дорои
шаклҳои замонии гуногун аст ва амали замонҳои гузашта,
ҳозира ва ояндаро ифода мекунад. Сиғаи хабарӣ воқеъ шудан
ѐ нашудан, тасдиқ ѐ инкор ва ѐ қайд карда шудани факти
амалро ба сурати мусаллам ва қатъӣ мефаҳмонад. Ба ин сиға
шаклҳои шуҳудӣ ва нақлии феълҳои замони гузашта, замони
ҳозира ва оянда ба истиснои замони гузашта ва
ҳозира˗ояндаи эҳтимолӣ мансубанд [31, 278]:
1. Амали замони гузаштаро дар сиғаи хабарӣ чунин
шаклҳои замонӣ мефаҳмонанд:
а) Амали замони гузаштаи мутлақ бо чунин шаклҳои замонӣ ифода меѐбад:
Шакли замони гузашта (аз асоси замони гузашта бо илова кардани бандакҳои феълӣ сохта мешавад):
Дӯстон аз ман дархост карданд, ки “ин китобро ба
порсӣ тарҷума кун” [79, 2]. Дархости эшонро иҷобат кардам ва ин китобро ба порсӣ тарҷума кардам [79, 2].
Шакли замони гузаштаи дур (аз шакли сифати феълии
замони гузаштаи феъли асосӣ ва замони гузаштаи феъли ѐвари будан сохта мешавад):
Ҳарчи ҳалок ва зоеъ шуда буд, беҳтар аз он ба ҳосил карданд [79, 53].
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Шакли замони гузаштаи дур бо ―
йо‖-и ҳикоят:
…ва баъд аз он ба Самарқанд рафт, бе он ки аз амир
Наср ӯро фармон будӣ [79, 139].
Шакли замони гузаштаи нақлӣ (аз сифати феълии замони
гузашта бо илова кардани бандакҳои хабарӣ сохта мешавад):
Аҷаби дигар он аст, ки аз онгоҳ боз, ки ин кохро бино
кардаанд, ҳеч подшоҳе аз ин кох дар вай ҳазимат нашудааст, илло ки зафар вайро буд [79, 48]. Чун рӯз шуд Салм бинни Зиѐд намози бомдод гузорид ва рӯ ба мардумон карду
гуфт: ман дӯш Муҳаллабро ба талоягӣ фиристодаам [79,
81]. Хоҷа Имом Абӯҳафси Кабири Бухорӣ ба он маҳалла мебудаанд [79, 88].
Баъзан дар ин шакли феълӣ бандаки хабарӣ метавонад
иштирок накунад (ҳазф шавад):
Афросиѐб ҳар гоҳ, ки ба ин вилоят омада, ҷуз ба ин деҳ
ба ҷои дигар набошидааст [79, 32]. Ва ин зиѐъ милки эшон
нест, мамлакати султонист ва ба сабаби чанд бор риддати
падари эшон халифа аз дасти эшон берун кардааст ва мулки
байтулмол гардонида ва боз бар сабили уҷрату ҷомагӣ ба
эшон дода [79, 20].
Шакли замони гузаштаи нақлӣ шакли дуюм низ дорад
(ин шакли феълӣ дар натиҷаи ба сифати феълии замони гузаштаи ҳамроҳ кардани бандакҳои хабарии дар шакли –астам,
-астӣ, -аст, -астем, -астед, -астанд сохта мешавад), ки ба ин
шакл дар нусхаи мавриди назари мо мисоли феълие зикр
нагардидааст.
Шакли гузаштаи нақлии дури сиғаи хабарӣ (рафта будааст, зиндагӣ карда будааст):
Араб пеш аз ин товус надида будаанд, чун дар онҷо товуси бисѐр диданд, номи он деҳро “Зот-ут-тавоис” карданд
[79, 22].
Шакли гузаштаи нақлии ҳикоягӣ дар сиғаи хабарӣ бо
ҳазфи бандак (мебардоштааст, мефуровардааст) омадааст:
...дар қадим подшоҳе мебуда ба Бухоро, номи ӯ Мох, ин
бозор вай фармуд сохтан [79, 42].
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б) Амали замони гузаштаи давомдор бо чунин шаклҳои
замонӣ ифода мешавад:
Шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ бо пешванди ме- (ба
илова кардани ме- ва бандакҳои феълӣ ба асоси замони гузашта сохта мешавад):
Пас вай ин ҳисори Бухоро бино кард ва бештар онҷо мебуд [79, 46]....баъд аз он ки Бухоро шаҳр шудаст подшоҳон
зимистон бад-ин деҳ мебошидаанд ва дар ислом ҳам чунин
будааст [79, 32]....боз ба роҳ задан машғул шуданд ва мусалмононро мекуштанд ва киштаҳои сабзи саркашидаро ба
ҳисори Наршах андармеоварданд [79, 117]. “Ҳавзи Ҳайѐн” ба
вай бозмехонанд [79, 94]. Бухорохудот ин кохро бино кард,
вайрон шуд, боз бино кард ва батар вайрон шуд, чанд бор бино мекард ва боз вайрон мешуд [79, 47].
Шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ бо пешванди ҳаме-:
Амири Ҳирӣ аз Ҳирӣ даҳ ҳазор гӯсфанд оварда буд ва бо
худ ҳамебурд [79, 122]. Ё Аболфатҳ! Ин кӯдакро мо ҳамефиристем, то аз вай чӣ хоҳем дидан [79, 140]!...девор ҳамеафганданд ва дарахтон ҳамеканданд ва роҳҳоро паст карданд
[79, 160]. Муҳаммадшоҳ мардумонро аз ман бозҳамедошт
[79, 162].
Шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ бо ―
йо‖-и ҳикоят (аз
асоси замони гузашта бо илова кардани бандакҳои феълӣ ва
―
йо‖-и ҳикоят сохта мешавад):
Ин бозор ба рӯзгори мо будааст ва ман бағоят аҷаб доштаме, ки инро аз баҳри чӣ кардаанд [79, 41]? Хабар дар
лашкар фош шуд ва араб бишнавиданд ва гуфтанд: амир
Муҳаллабро ба он фиристодааст, то беш аз мо ғанимат
бигирад ва агар ҳарб будӣ, моро бо вай фиристодӣ [79, 81].
Симоулкабир – мавлои падари ӯ пеши ӯ истода буд, ӯро ба
ғоят дӯст доштӣ ва некӯ доштӣ [79, 54].
Шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ бо пешванди ме- ва
―
йо‖-и ҳикоят:
Ҳафс ҳамчунон мутаворӣ мебудӣ, ки бимурд ва Ҳасан
бинни Ало бо бародарони хеш ба Бухоро бозомаданд [79, 87].
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Шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ бо пешванди ҳаме- ва
―
йо‖-и ҳикоят низ омада метавонад, вале намунаи онро дар
асар дида наметавонем.
2. Амали замони ҳозира-ояндаро дар сиғаи хабарӣ чунин
шаклҳои замонии феъл ифода мекунанд:
Шакли якуми замони ҳозира-оянда, ки аз асоси замони
ҳозира ва бандакҳои феълӣ ва хабарӣ сохта мешавад. Ин шакли феълӣ, чунон ки аз мисолҳо аѐн аст, вобаста ба маънои
ҷумла амали замони ҳозира, ѐ амали замони ҳозираи давомдор ва ѐ амали доимиро ифода менамояд
Нур ҷое бузург аст ва дар вай масҷиди ҷомеъ аст ва работҳои бисёр дорад ва ба ҳар соле мардумони Бухоро ва ҷои
дигар ба зиѐрати онҷо раванд ва аҳли Бухоро дар ин кор такаллуф кунанд [79, 21]. Ончи аз он деҳ хезад, ки имрӯз бозаргоно ба вилоятҳо баранд рӯйан ва бошад ва карбос [79, 29].
Шакли дуюми замони ҳозира-оянда бо пешванди ме- (ки
ба асоси замони ҳозира бо илова кардани ме- ва бандакҳои
феълӣ сохта мешавад):
Насри Сайѐр гуфт эшонро ки: ин ханҷарҳоро чаро бар
миѐн медоред [79, 100]? Эшон гуфтанд: миѐни мо ва Бухорохудо адоват аст, мо хештанро бар вай эмин намедорем [79,
100]. Эшон гумон бурданд, ки Туғшода аз Насри Сайѐр дармехоҳад, то эшонро бикушад [79, 99].
Шакли сеюми замони ҳозира-оянда бо пешванди ҳаме-:
Ман пинҳон будам ва эшон ошкоро ҳамеоянд, ҳамакнун
кофирон ҳамаро бигиранд [79, 82]. Амир Наср гуфт: андар
чашмҳову шамоили вай хилофу исѐн ҳамебинам [79, 139).
Шакли чаҳоруми замони ҳозира-оянда бо ―
йо‖-и ҳикоят
(ба асоси замони ҳозира бо илова кардани бандакҳои феълӣ
ва ―
йо‖-и ҳикоят сохта мешавад) [49, 220], вале намунаи чунин мисолро дар асар мушоҳида нанамудем.
Амали замони оянда (ояндаи дур) бо шаклҳои замонии
зерин ифода меѐбад:
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Шакли замони оянда бо ѐрии феъли ѐвари ―
хостан‖ дар
шакли замони ҳозира-ояндаи тасрифӣ ва феъли асосӣ дар шакли масдари пурра ва ѐ нопурра меояд:
Бор Худоѐ агар ин мулк аз ман хоҳад рафтан, маро марг
деҳ ва ба саропарда даромад [79, 168]. Ин кӯдакро мо ҳамефиристем, то аз вай чӣ хоҳем дидан [79, 140]! Моро бандагӣ
гирифта кори сахт мефармояд, чун дар истиҳқоқ хоҳем
ҳалок шудан, боре ба фоида ҳалок шавем [79, 79]....бо ин
лашкар ба Амри Лайс ҳарб хоҳад кардан [79, 158]....се рӯз он
ҷо муқом кард ва аз он ҷо лашкар бардошт ва чунон намуд,
ки ба намозгоҳ хоҳад фуруд омад [79, 159]....аз ҷамъ шудани
эшон манфиате ба вай роҷеъ нахоҳад шуд [79, 142].
Дар мисоле феъли ѐвари ояндасоз бо ―
бо‖-и зинат омадааст:
Ӯро фармуд, ки он қавмро бигирад ва ба малики Бухоро
таслим намояд, то ҳар чи бихоҳад, бо бикунад [79, 97].
Ба гуфтаи профессор М. Қосимова сиғаи хабарӣ ҳанӯз
дар осори хаттии асрҳои IХ-Х шонздаҳ шакли замонӣ ва вариантҳо доштааст, ки барои ифодаи амали замонҳои гузашта,
ҳозира ва оянда корбаст мешудаанд (шаклҳои замони гузашта
- рафтам, рафтем; ду шакли замони гузаштаи дур – гуфта буд,
гуфта будандӣ; ду шакли замони гузаштаи нақлӣ – гуфтааст,
гуфтастам: панҷ шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ – мерафтам,
ҳамерафтам, рафтандӣ, мерафтамӣ, ҳамерафтандӣ; чаҳор шакли замони ҳозира-оянда -- гӯям, мегӯям, ҳамегӯям, гӯямӣ; ду
шакли замони оянда - хоҳем рафтан, хоҳандӣ рафтан) [49,
222].
Ин шаклҳои замонии сиғаи хабарӣ, чунон ки қайд гардид, дар ҷараѐни нутқ, дар матн амалҳои гуногунро ифода
карда метавонад.
3.4.2. Сиғаи шартӣ
Сиғаи шартӣ дар осори асрҳои IХ-Х ду шакли замонӣ дорад: Яке аз шаклҳои ин сиға шакли замони ҳозира-оянда аст,
ки аз асоси замони ҳозира бо илова кардани бандакҳои феълӣ
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сохта мешавад ва шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ
буданаш танҳо дар матн муайян мегардад:
Гуфт: ман туро ба занӣ бошам ва Бухоро шаҳри туст,
бояд ки биѐӣ ва дасти араб аз ин мулк кӯтоҳ созӣ [79,
80]....ҳаргиз бувад, ки Худои Таоло сабабе созад, то ин зиѐъро
аз баҳри шумо бихарам [79, 54].
Шакли замони ҳозира-оянда амали замони ояндаро ифода менамояд:
Мунодӣ фармуд, ки ҳар кӣ берун ояд, ӯро амон диҳанд
[79, 107].
Дигар аз шакли ин сиға чунин аст, ки пайвандаки шартӣ
зикр карда шавад:
Мусаннифи ин китоб гӯяд, ки агар ҷумлаи уламои Бухороро зикр кунем дафтарҳо бояд [79, 6]. Ман марде
машҳурам, касеро бифирист, ки агар ба саломат боз ояд,
туро хабари дуруст биёрад ва агар ҳалок шавад, дар лашкари ту шикасте падид наёяад [79, 81].
Дигар аз шаклҳои замонии ин сиға замони гузашта аст,
ки аз феъли асосӣ дар шакли сифати феълии замони гузашта
ва феъли ѐридиҳандаи будан дар шакли замони ҳозира-оянда
(бошад, бувад) сохта шудааст:
Пас вай он занонро бифармуд, то ҳар зане оинае бигиранд ва ба боми ҳисор бароянд ва баробари якдигар медоранд
ба он вақт, ки нури офтоб бар замин афтода бувад [79,
125]. Амир Насрро ин сухан хуш омад ва сулҳ карданд, ба он
ки касе дигар амир бувад Бухороро ва амир Исмоил омили
хироҷ бувад [79, 146].
Донишманд Хонларӣ аз вуҷуди сиғае алоҳида дар форсии қадим (ибтидои давраи нави ташаккули забони тоҷикӣ),
ки онро тардидию шартӣ меномад, ишора менамояд ва
мегӯяд ―
Ҳар гоҳ фарокарди пайрав (ҷумлаи пайрав – Р.Б.),
шартӣ бошад, анҷом ѐфтани феъли поя (сарҷумла – Р.Б) мусаллам нест‖ ва боз дар идома менигорад ―
Дар форсии имрӯз
феъли шартӣ сиғаи хоссе надорад‖ [176, 123].
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Инчунин дар идома бо услуби мутамойиз аз қабл менигорад ―
Акнун мегӯем, ки дар адабиѐти қадими форсӣ барои
феълҳое, ки вуқуъи онҳо мусаллам нест сиғаи хоссе будааст.
Ин сиғаи хосро, ки дар ҷумлаҳои мураккаби шартӣ чи дар
феъли поя, чи дар феъли фарокарди пайрав ба кор мерафта,
бо афзудани ҳарфи ―
йот‖ ба охири ҳар сиға месохтаанд.
Имрӯз мегӯем ва менависем, ки: Агар ман онҷо будам, шумо
маро медидед. Аммо дар давраи Сомониѐн мегуфтанд ва менавиштанд: Агар ман онҷо будамӣ ту маро бидидӣ [200, 151].
Мутаассифона наметавон назари дуктур Хонлариро
таъйид намуд, зеро худи мисолҳои овардаи эшон тасдиқкунандаи он аст, ки ягона нишонаи ин ваҷҳ, чи дар форсии қадим ва чи дар форсии муосир калимаи ѐвари ―
агар‖ мебошад,
на шакли сиғавии феъл. Оре, дар баъзе ҳолот нишонаи грамматикии сиғавии мазкур дар феълро нишон додан имкон дорад, вале муҳимтарин хусусият ва нишонаи ин сиға вуҷуди
калимаи ―
агар‖ дар ҷумла аст.
3.4.3. Сиғаи амрӣ
Сиғаи амрӣ як шахсу (шахси дуюм) ду шумора дорад.
Сиғаи амрӣ ҳамон лаҳза иҷро шудани амал ва ѐ дар ояндаи
наздик иҷро гардидани амал ва ѐ амали доимиро ифода менамояд.
Тавре донишманд Хонларӣ хабар медиҳад: дар мутуни
давраи аввали форсии дарӣ сиғаҳои феъли амр ба чаҳор сурат
ба кор рафтааст:
А) дар сурати асоси феъл, яъне муҷаррад аз пешвандҳои
феълӣ: рав, кун, шавед, зананд:
...Зиѐд ибни Солеҳро гуфт: ман онҷоям, агар туро лашкар ҳоҷат бошад хабар деҳ, то бифиристам [79, 103]. Бо
Алӣ бинни Суруш тадбир кунед ва сипоҳро бидоред ва ҳар
киро онҷо ба амон ояд, амон диҳед ва некӯ доред ва
киштиҳо сохта кунед ва ҷосусон фиристед [79, 156]. Амр
Лайс гуфт: фарзандони маро некӯ дор ва ин касон, ки маро
мебаранд васият кун, то эшон маро некӯ доранд [79, 164].
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Б) бо пешванди феълии ―
би-‖: бирав, бикун, бишавед,
бизанед:
Кас фиристод, ки ҳоҷате дорӣ бихоҳ [79, 164]. Ӯ Зиѐд
ибни Солеҳро бо даҳ ҳазор мард ба Бухоро фиристод ва
бифармуд, чун ба Ому расӣ сабр кунӣ ва ҷосусон бифиристӣ,
то аз аҳволи Шарики хориҷӣ хабар диҳанд, ба эҳтиѐт ба Бухоро равӣ [79, 103].
В) бо пешванди феълии ―
ҳаме- / ме-‖: мерав...
Г) бо ду пешванд ―
би-‖ ва ―
ме-‖: бимерав...
Чи тавре, ки мебинем, аз ин чаҳор шакли сиғаи амрӣ дар
―
Таърихи Бухоро‖ фақат дар ду шакли аввал намунаҳо дида
мешавад. Тавре, ки профессор М. Қосимова нигоштааст,
сиғаи амрӣ дар ин асрҳо бо пешванди ме- ва ѐ ҳаме- омада,
амали давомнокро мефаҳмонад, мисли: В-аз лаби обу сабза
гул мечин [49, 433].
Дар ―
Таърихи Бухоро‖ намунаҳое чанд бо амри ғоиб зикр
гардидааст (амри ғоиб он аст, ки амркунанда ба шахс ѐ ашхосе, ки дар наздаш ҳузур надоранд фармон бидиҳад):
Бухорохудо бифармуд аҳли русто ва аҳли кӯшкҳоро, бо
лашкари Шарик дарҳо баста доранд, таом ва алаф
надиҳанд ва фармуд таом ва алаф ба лашкаргоҳи Зиѐд баранд [79, 105]. Чун Қутайба бори чаҳорум ба Бухоро омад ва
Бухороро бигирифт, сулҳ карданд ба он ки ҳар сол
дувистҳазор дирам ба халифа диҳанд ва даҳ ҳазор дирам
амири Хуросонро диҳанд ва аз хонаҳо ва зиѐъи хеш як нима
ба мусалмонон диҳанд ва алафи сутурони араб ва ҳезум ва он
чи харҷ гардад касоне диҳанд, ки аз беруни шаҳр бошанд [79,
83].
3.4.4. Сиғаи дуоӣ
Сиғаи дуоӣ (оптатив, орзуӣ, хоҳишмандӣ) орзу, хоҳиш,
дуоро ифода мекунад ва амали замонҳои ҳозира ва ояндаро
мефаҳмонад. Ин сиға ба воситаи илова кардани морфемаи –
од (-оз) ба асоси замони ҳозираи феъл сохта мешавад: аз
феъли рафтан = рав+-од (-оз) = равод (равоз)… Бо ин сиға дар
асар мисолҳо кам ворид шудааст:
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Ва чун вақти рукӯъ шудӣ, марде будӣ, ки дар паси эшон
бонг задӣ: бикунето, накунет ва чун саҷда хостандӣ кардан,
бонг кардӣ: нагуниё нагунӣ [79, 97]. Язид бинни Ғӯрак малики
Суғд онҷо буд, гуфт: бақои амири Хуросон бод [79, 65]! Худованд сер кунод туро! Ҳалок шудаӣ, хабар нест [79, 82]!?
Худои Таоло бар вай раҳмат кунод, ки дар айѐми вай Бухоро
дорулмулк шуд [79, 166].
Ин сиға одатан шахси сеюми шумораи танҳо дошта, шакли инкории ин сиға бо пешванди ма- сурат мегирад [49,
225], вале намунае бо он дар ―
Таърихи Бухоро‖ ба назар
намерасад.
Ба андешаи профессор М.Н. Қосимова ―
Дар осори ин
асрҳо (1Х-Х – Р. Б.) баъзан ҷумлаҳое низ вомехӯранд, ки шакли инкории сиғаи дуоӣ вазифаи худро адо намекунад, балки
ба вазифаи шакли замони ҳозира-ояндаи (бо пешванди ме-)
сиғаи хабарӣ меояд, мисли: Мансур гуфт: «Худой маро
зинҳор мадиҳод, агар ман туро зинҳор диҳам». «Таърихи Табарӣ» (яъне зинҳор намедиҳад аст)‖ [49, 228].
Ба назари ин ҷониб маҳз вазифаи худро иҷро карда натавонистани баъзе шаклҳои грамматикӣ боис мегардад, ки онро
воситаҳои грамматикии дигаре иваз намояд ва ѐ бидуни
ивазнамоии он бо дигар воситаи грамматикии ифодакунандаи
он ин категория бо маънои худ аз саҳафоти категорияҳои
грамматикии он забон маҳв мегардад. Масъалаи ―
алиф‖-и дуо
низ чунин аст. ―
Алиф‖-и дуоро дар мутуни классикӣ дар се
шакл (қабл аз доли саввумшахс, баъд аз доли саввумшахс ва
пеш аз долу баъд аз дол, мисли кунод, кунадо, кунодо) дидан
мумкин аст, дар ҳоле ки на ҳамавақт вазифаашро адо менамояд.
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БОБИ 4.
ХУСУСИЯТҲОИ СЕМАНТИКӢГРАММАТИКИИ ФЕЪЛҲОИ ТАРКИБӢ
ДАР ―ТА
ЪРИХИ БУХОРО‖-И НАРШАХӢ
Феъли таркибӣ феъле аст, ки аз ду ѐ зиѐда калима сохта
шудааст ва ин калимаҳо ҳамчун як феъл маҳсуб гардида,
ҳамчун як воҳиди луғавӣ ҳифз карда мешаванд. Феълҳои
таркибӣ серистеъмолтарин навъи феълие мебошанд, ки
солҳои ахир таваҷҷуҳи забоншиносонро бештар ба худ ҷалб
намудааст. Дар забоншиносии Эрон пажӯҳишгарони
мухталиф аз ҷумла Абдурасули Хайѐмпур, Муҳаммадризо
Ботинӣ, Парвиз Нотили Хонларӣ, Муҳаммад Дабири
Муқаддам, Маҳдӣ Машкӯҳуддинӣ, Умеди Табибзода,
Алоуддин Таботабоӣ, Ваҳидиѐн Комѐр ва дигар пажӯҳишгарон дар ин маврид ибрози андеша кардааанд.
Феълҳои таркибӣ дар қиѐс ба феълҳои содда ва сохта,
серистеъмолтарин шакли феълӣ дар забону адаби форсӣтоҷикӣ мебошад, вале бо вуҷуди баҳсҳои зиѐду доманадор
ягон таҳқиқоти махсусе доир ба ин гурӯҳи феълҳои забон ба
назар намерасад. Феълҳои таркибӣ аз даврони классикӣ то
ҳол рӯ ба афзоиш дошта, дар бештари маврид, ҷойи феълҳои
соддаи забонро танг намудаанд. Дар се баррасии ҷудогона, ки
се донишҷӯи соҳаи забоншиносӣ дар давраи таҳсилашон дар
гурӯҳи забоншиносии Донишгоҳи Теҳрон анҷом додаанд ва
феълҳои соддаро аз матни гуфтор ва навиштори рӯзмарра
истихроҷ кардаанд болотарин рақам 115 феъл будааст. Бо
афзудани феълҳое, ки басомади (истеъмол) онҳо камтар аст,
вале ҳанӯз дар навиштор ба кор мераванд ин рақам байни 150
ва 200 қарор мегирад, яъне дар забони форсӣ ҳадди аксар 200
феъли соддаи фаъол вуҷуд дорад, ки аз онҳо метавон муштақ
(мурод исму сифат ва дигар калимаҳое, ки дар заминаи асоси
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феъл сохта шудаанд) ба даст овард [180, 227]. Агар ин
намунабардорӣ ―
муште намунаи хирвор‖ бошад, дар ин сурат
метавон гуфт, ки дар ―
Фарҳанги инглисии мазбур‖ дар
ҳудуди 23000 феъли сода вуҷуд дорад, ки аз онҳо метавон
муштақ ба даст овард. Як намунабардорӣ аз феълҳои
мураккаб, фаровонии корбурди онҳо дар забони форсиро
нишон медиҳад. Дар як пажӯҳиши дигар тақрибан се ҳазор
феъли мураккаб (таркибӣ) ба даст омадааст, ки аз ин теъдод
1056 феъли он фақат бо ―
кардан‖ сохта шудаанд: озмоиш
кардан, гуд кардан, номзад кардан ва ғ. [180, 227].
4.1. Хусусиятҳои луғавӣ
Истилоҳи феълҳои таркибиро дар забоншиносии Эрон бо
номи афъоли мураккаб ѐ худ феълҳои мураккаб ном
мебаранд. Истилоҳи феълҳои таркибӣ ба навъе аз феълҳо
гуфта мешавад, ки аз ду калимаи мустақил таркиб ѐфтаанд.
Маъмулан калимаи аввал исм ѐ сифат аст, ки тағйир
намепазирад, яъне тасриф намешавад ва калимаи дувум
феъле аст, ки он тасриф мешавад ва онро бо номи феъли ѐвар
(ѐридиҳанда) ном мебаранд. Парвиз Нотили Хонларӣ ба ҷои
феъли ѐвар истилоҳи ―
ҳамкард‖-ро истифода мебарад ва дар
муносибтар будани ин калима ба ҳайси истилоҳ чунин
менигорад: ―
Истилоҳи ―
ҳамкард‖-ро дар инҷо барои он
қисмат аз феъли мураккаб, ки сарф мешавад қарор додаем.
Бештари феълҳо ба сурати таркибӣ (исм ѐ сифат + феъл) ба
кор меравад ва ин гуна сохтмони феъл, ки дар баъзе забонҳои
дигар низ мисолҳои маъдуде дорад, аз хусусиятҳои забони
форсӣ аст. Феъли мураккаб иборат аз маҷмуъи ду калима ѐ
бештар аст, ки аз онҳо маънии воҳиде ирода мешавад: иҷро
кардан, андоза гирифтан, ҷудо сохтан ва монанди инҳо. Дар
ин таркибот як ҷузъ ҳамеша исм ѐ сифат аст, ки тағйир
намекунад ва сарф намешавад ва ҷузъи дигар феъле аст, ки
дар сарф (тасриф – Р.Б.) ба кор меояд. Ин ҷузъи ахири феъли
мураккабро гоҳо феъли муъин ѐ муъинфеъл хондаанд. Аммо
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бояд дар назар дошт, ки истилоҳи феъли муъин барои
мавриди дигаре низ ба кор меравад ва он сиғаҳое аз феъли
―
будан‖ аст, ки дар сарфи ҳамаи феълҳо (чи содда ва чи
мураккаб) барои замони мозии нақлӣ ва мозии пешин
(гузаштаи нақлӣ ва гузаштаи дур – Р.Б.) истеъмол мешавад‖
[176, 127]. Бинобар ин бо зикри истилоҳи феълҳои таркибӣ
феълҳое фаҳмида мешаванд, ки аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва
феълҳои ѐридиҳанда сохта шуда, ҳамчун як воҳиди луғавии
феълӣ истеъмол мегарданд, мисли: ғавғо бархостан, ором
гирифтан, бино кардан ва ғ.
Аз хусусиѐти савтии феълҳои таркибӣ ин аст, ки ―
муташаккилии овозии ин гуна фактҳои забон (воҳидҳои луғавии
забон, мисли феълҳои таркибӣ ва умуман калимаҳои таркибӣ
– Р.Б.) махсусан дар нутқи шифоҳии он, ки дар он ҳамчун як
воҳиди томи ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда ба кор мераванд, ба
тариқи равшан зоҳир мешаванд, масалан ба сабаби он ки дар
феълҳои таркибии номӣ ва шаклҳои мухталифи онҳо: тамом
кард, тамом карда истодааст, тамом карда буд ва монанди
инҳо задаи луғавӣ дар ҳиҷои охири ҷузъи номии онҳо
меафтад, ҳамаи унсурҳои боқимондаашон мухаффаф гашта,
бо ҷузъи номӣ омезиш меѐбанд ва чун як воҳиди луғавӣ
талаффуз мешаванд [59, 24].
Яке аз хусусиятҳои шаклӣ-наҳвии феълҳои таркибӣ ва
инчунин шохисҳои он аз феълҳои содда ва сохта ин ба ҷузъи
асосӣ афзудани пасоянди ―
-ро‖-ро метавон ном бурд. Бархе аз
забоншиносон аз ҷумла Анварӣ ва Гевӣ муътақиданд, ки
барои ташхиси феъли таркибӣ аз ғайри он метавон ба унсури
ғайрифеълӣ (ҷузъи соҳибмаънои феъли таркибӣ –Р.Б.)
-ро‖ дод, агар ҷумла бо гирифтани ―
-ро‖ шакл ва
пасоянди ―
маънои дуруст пайдо кард, он калима мафъул аст ва феъли
ҷумла содда, аммо агар бо афзудани ―
-ро‖ шакл ва маънои
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калима норасо бошад, он калима ҷузъи асосӣ (ҷузъи
соҳибмаънои феъли таркибӣ – Р.Б.) аст1.
Феълҳои таркибӣ ва таркибҳои феълӣ аз ду қисм иборат
мебошанд: қисми асосӣ (соҳибмаъно), ки маъно ва мафҳуми
асосиро ифода менамояд ва қисми ѐвар, ки барои адои
вазифаҳои грамматикӣ ва тобишҳои маъноӣ хидмат
мекунанд. Қисми асосии феълҳои таркибӣ ва таркибҳои
феълӣ аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ (феъл ва ҳиссаҳои номӣ),
вале қисми ѐвар ҳамеша аз феъл иборат мебошад. Қисми
асосӣ вобаста ба мазмуну мақсади сухан тағйир ѐфта
меистад, аммо қисми ѐвар – феъли ҳамкард бо мақсади
ифодаи маъноҳои грамматикӣ истеъмол мегардад. Таҳлилҳо
нишон дод, ки дар ―
Таърихи Бухоро‖ 32 феъл ҳамчун ҷузъи
ҳамкарди феълҳои таркибӣ истифода гардидааст, ки аз он
ҷумла феълҳои кардан (беш аз 400 маротиба), шудан (қариби
200 маротиба), омадан (43 маротиба), ѐфтан (26 маротиба),
додан (25 маротиба), доштан (20 маротиба), задан (19
маротиба), афтодан (15 маротиба), рафтан (14 маротиба),
гаштан (13 маротиба), овардан (11 маротиба), гирифтан (10
маротиба), намудан (муродифи кардан) (9 маротиба), гуфтан
(7 маротиба), гузоридан (6 маротиба), мондан (5 маротиба),
баркашидан (4 маротиба), гардонидан (4 маротиба), ниҳодан
(4 маротиба), рондан (3 маротиба), бархостан (3 маротиба),
хостан (3 маротиба), дидан (2 маротиба), кашидан (2
маротиба), сохтан (2 маротиба), баровардан (1 маротиба),
гардидан (1 маротиба), дарпайвастан (1 маротиба), занонид (1
маротиба), тарошидан (1 маротиба), хондан (1 маротиба),
ҷустан (1 маротиба) ҳамчун ҷузъи ҳамкарди (феъли ѐвар)
феълҳои таркибӣ дар асар дар ташкили феълҳои таркибии
номӣ нақш доранд, ки қисми асосии ин гуна феълҳои таркибӣ
аз ҳиссаҳои номии нутқ иборат аст, намунаи онҳо: ѐд кардан,
кор кардан, рағбат намудан, қиѐм намудан, озод шудан, сурх
1

Феъли мураккаб ва меъѐрҳои он. Мақолаи Амир Саъид Мавлавӣ баргирифта
(14.12.2014) аз сомонаи http://dadegan.ir/content
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шудан, омода гардидан, намудор гаштан, муҳайѐ сохтан ва
ҳоказо.
Чунончи қаблан зикр намудем дар ибтидои давраи нави
ташаккули забони тоҷикӣ афъоли таркибӣ нисбатан камтар
будааст. ―
Албатта дар забони паҳлавӣ низ феълҳои мураккаб
(яъне таркибӣ - Р.Б.) вуҷуд доштааст, монанди ―
нигоҳ
аѐд кардан‖ ба маънии ―
ба ѐд овардан‖ ва ―
ба хотир
кардан‖, ―
овардан‖, вале теъдоди ин феълҳои мураккаб хело кам ва
ночиз будааст. Корбурди феълҳои таркибӣ дар форсии куҳан
роиҷ шуда ва бо бозгашти замон шитоби бештар гирифтааст.
Дуктур Хонларӣ дар ―
Таърихи забони форсӣ‖ менависад: ―
аз
қарни ҳафтум ба баъд пешвандҳои феъл батадриҷ аз ривоҷ
афтода ва феъли мураккаб ҷои онҳоро гирифтааст‖ ва дар ҷои
дигар мегӯяд: ―
феъли мураккаб дар форсии имрӯз ҷои бисѐре
аз феълҳои содда ва пешвандиро гирифтааст. Шумори бисѐре
аз феълҳои содда дар форсии ҷории имрӯз ба куллӣ матрук
аст ва ба ҷои онҳо феъли мураккаб ба кор меравад‖ [180,
228]. Бархе аз забоншиносон мисли Ғуломризо Ҳотифӣ,
Ваҳидиѐн Комѐр, Фаршедвар бар хилофи назари аксари
забоншиносони дастурнавис (грамматиканавис) муътақид бар
кам будани теъдоди феълҳои таркибӣ буда, таъкид
менамоянд: ―
Дар забони форсӣ теъдоди афъоли мураккаб
чандон зиѐд нест ва аксари афъол содда ҳастанд [242, 2]‖.
Назари воқеъбинона ин аст, ки теъдоди феълҳои таркибӣ дар
забон аз ҳамон даврони классикӣ то ҳол дар қиѐс ба феълҳои
содда ва сохтаи забон бештар мебошанд. Муносибатҳои
хаттии мардум (китоб, маҷалла, рӯзнома ва амсоли он) дар
замони муосир шоҳиди онанд, ки ин гурӯҳи феълҳо нисбат ба
даврони классикӣ бештар ба мушоҳида мерасанд.
Дар бораи иллати ин гароиш, яъне сохтани феъли
таркибӣ назари пажӯҳишгарон гуногун аст, масалан
Муҳаммадризо Ботинӣ чунин мегӯяд: ―э
ҳтимол меравад, ки
аз лиҳози таърихӣ сохтани феъл аз вожаҳои қарзии арабӣ,
монанди ―
раҳм кардан‖ ―
баѐн кардан‖ ва ғайра, агар натанҳо
иллат, лоақал яке аз илали умдаи он бошад. Зоҳиран сохтани
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феъли мураккаб (яъне таркибӣ - Р.Б.) аз вожаҳои дахили
арабӣ ба тадриҷ густариш ѐфта ва ба вожаҳои форсӣ низ
сироят карда, то ҷое, ки танҳо улгӯи сохтани феъл дар форсӣ
шудааст‖ [180, 228]. Ба назари ин ҷониб бештар аз ҳисоби
калимаҳои иқтибосӣ шакл гирифтани ҷузъи асосии афъоли
таркибӣ далели муҳимтарин сабаби ривоҷи феълҳои таркибӣ
гуфтан далели қавии забонӣ нахоҳад буд.
Алиашраф Содиқӣ дар мавриди сабабҳои ривоҷи
феълҳои таркибӣ дигар назар дорад, ӯ сабаби ба таври
рӯзафзун зиѐд гардидани афъоли таркибиро дар ғайри
иқтибосоти арабӣ ҷустуҷӯ карда мегӯяд: забони форсӣ аз
ҳамон оғоз гароише ба сохтани феъли басит надоштааст ва
теъдоди бисѐр маҳдуди афъоли исмии муштақ аз арабӣ
гувоҳи содиқи ин муддаост. Агар шеваи сохтани афъоли
исмӣ дар забони форсӣ шеваи ғолиб ва мусаллат буд, мебоист
аз калимоти арабӣ, ки аз ҳамон қарни аввал вориди забони
форсӣ мешуд ва ба мурур доманаи вуруди онҳо густариш
меѐфт, бисѐр бештар аз ин феъли исмӣ сохта мешуд. Ин
нукта, ки гароиш ба сохтани афъоли таркибӣ аз қарнҳои
аввалияи баъд аз ислом гароиши мусаллати забони форсӣ
будааст ин назарро пеш меовард, ки собиқаи ин гароиш ба
адвори пеш аз ислом барнагардад. Намунаҳое, ки дар
сафаҳоти қабл аз афъоли таркибӣ дар забони паҳлавӣ нақл
шуд, ин назарро қувват мебахшид. Бояд таваҷҷуҳ дошт, ки ин
забоне, ки мутуни мавҷуди забони паҳлавӣ бо он навишта
шуда, забоне аст куҳна ва муҳофизакорона ва забоне, ки дар
мутуни каломӣ ва динӣ ва фалсафии паҳлавӣ монанди
―
Динкард‖ дида мешавад, забоне аст нисбатан тасаннуъӣ, ки
бо забони зиндаи мардуми давраи сосонӣ фосилаи бисѐр
дорад. Бинобар ин бисѐр муваҷҷиҳ (қолабӣ) аст. Тасаввур
кунем, ки дар забони гуфтори давраи сосонӣ (дариг=дарӣ)
бисѐре аз афъоли исмии мутуни паҳлавӣ ба кор намерафта ва
ба ҷои онҳо аз афъоли таркибӣ истифода мешудааст, дар
ғайри ин сурат ғайримантиқӣ аст фикр кунем, ки дар забони
паҳлавӣ гароиши сохтани феълҳои исмии басит гароиши
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мусаллат буда, вале ногаҳон ва дар зарфи яке ду қарн ин
гароиш ҷиҳати аксро паймуда ва ҷои худро дар форсии дарӣ
ба сохтани феълҳои таркибӣ додааст. Ҳатто агар ин нукта низ
дар назар гирифта шавад, ки забони паҳлавӣ гуиши минтақаи
Форс ва Хузистон буда ва форсии дарӣ – ҳарчанд дар асл
муштақ аз паҳлавӣ буда – бо аносири овоӣ, сарфӣ ва луғавии
гӯишҳои Хуросони Бузург омехта шуда ва тафовути ду навъи
феъл дар ин ду забон дар марбут ба тааллуқи ин ду забон ба
ду минтақаи мухталиф будааст, ончунон ки имрӯз низ
гӯишҳои минтақаи Форс ва Хузистон шумори нисбатан
бештаре аз афъоли баситро ҳифз кардаанд, то гӯишҳои
Хуросон, боз тавҷеҳи ин ду гароиши мутафовит дар паҳлавӣ
ва форсӣ бисѐр мушкил хоҳад буд [203, 242].
Илова бар он дар забони осӣ – аз забонҳои шарқии Эрон,
ки дар кӯҳҳои Қафқоз ба он гуфтугӯ мешавад ва тақрибан ба
таври комил аз таъсири арабӣ барканор мондааст – ин гуна
феълҳои мураккаб фаровон аст. Дар забони балучӣ низ, ки ин
гуна феълҳо дар он бо феъли ―
кама‖ – ―
кардан‖ сохта
мешаванд, ба нудрат дида шудааст, ки ҷузъи аввали онҳо аз
калимоти қарзии арабӣ ташкил шуда бошад [203, 243].
Феълҳои таркибӣ вобаста ба хусусиѐти морфологии худ
ду навъ мешаванд: феълҳои таркибии феълӣ ва феълҳои
таркибии номӣ [31, 316]. Агар феълҳои таркибии номӣ аз
ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва феъли ҳамкард сохта шаванд, пас
ҷузъи таркибии феълҳои таркибии феълӣ аз шаклҳои
гуногуни феълӣ иборат буда, чун як воҳиди луғавӣ ѐ
грамматикӣ маҳсуб мешавад.
Таркибҳои феълӣ. Истилоҳи таркибҳои феълӣ, ки онро
гоҳо ибораҳои феълӣ низ мегӯянд, ба дастае аз феълҳо гуфта
мешавад, аз маҷмӯи беш аз ду калима таркиб ѐфтаанд, ва аз
маҷмӯи онҳо маънии воҳиде ҳосил мешавад ва ғолибан
муодил бо мафҳуми як феъли содда ѐ як феъли таркибӣ
мебошад. Содиқӣ ин мазмунро зикр намуда, баъдан се
шартро чун хусусияти муҳимми ин гурӯҳи феълҳо оварда
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мегӯяд, ―
ин таъриф шомили иборатҳое аст, ки илова бар ин
нукта дорои шароити зайл бошанд:
а) беш аз ду калима бошанд;
б) яке аз маҷмуъи калимот ҳарфи изофа (пешоянд – Р.Б.)
бошад;
в) маҷмӯи иборат маънии маҷозӣ дошта бошад, яъне мафҳуми сареҳи ҳеҷ як аз ҷузъҳо мурод набошад ѐ ба зеҳни шунаванда наояд‖ [176, 171]: аз пой даровардан = афтодан. Дар
инҷо чаҳор ҷузъ ҳаст (аз + пой + дар + омадан]. Намунаҳо аз
―
Таърихи Бухоро‖:
Аҳли Суғд бо вай иттифоқ карданд ва ӯро бо аҳли Суғд
ҳарбҳои бисѐр иттифоқ афтод ва ба охир марде аз аҳли Бухоро ин Суғдиѐнро бикушт ва он қавм пароканда шуданд [79,
121]. Қутайба Буххороро боз ба Туғшода дод ва ӯро ба мулк
бинишонд [79, 16].
Агар дар ҷумла феълҳои гуногуни таркибӣ чида шуда
оянд, дар бештари маврид феъли аввал омада бо феъли ҳамкард зикр шуда, ҷузъи муайянии феълҳои баъдӣ ба сабаби
эҳтироз аз такрор ҳазф мегарданд:
Дигар Аҳмад бинни Иброҳим ал-Баркадӣ раҳимаҳу-л-Лоҳ
ба рӯзгори Аҳмад бинни Исмоил ас-Сомонӣ қозӣ буд ва ҳам
фақеҳ буд ва ҳам зоҳид [79, 5].
Намунаҳое низ ҳаст, ки дар он ҷузъи соҳибмаънои
феълҳои таркибӣ чидашуда омадаанд, вале ҷузъи муайянии
феъл – феъли ҳамкард на бо ҷузъи соҳибмаънои феъли таркибии аввалӣ, балки бо ҷузъи соҳибмаънои охирӣ зикр мегардад, ки ин навъ мисолҳо каманд:
Ва гирд ба гирди ин шаҳрҳо фариштагон бисѐр бошанд,
тасбеҳ ва таҳмид ва такбир меоранд [79, 43].
Ва боз намунаҳое низ дида мешавад, ҷузъи муайянии
феъл бидуни ҳазф бо ҳар як ҷузъи асосӣ зикр гардидааст:
Чун Қутайба бори чаҳорум ба Бухоро омад ва Бухороро
бигирифт, сулҳ карданд, ба он ки ҳар сол дувистҳазор дирам
ба халифа диҳанд ва даҳ ҳазор дирам амири Хуросонро
диҳанд ва аз хонаҳо ва зиѐъи хеш як нима ба мусалмонон
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диҳанд ва алафи сутурони араб ва ҳезум ва он чи харҷ гардад
касоне диҳанд, ки аз беруни шаҳр бошанд [79, 83].
Хонларӣ дар ин бора чунин нигоштааст: ―
дар сиғаҳое аз
феъл, ки бо муаййини феъл сарф мешаванд (мозии нақлӣ, мозии пешин) ҳар гоҳ ду ҷумлаи маътуф ѐ мутаволӣ аз сиғаи
воҳиде биѐяд, ғолибан ҷузъи муаййини феълро барои эҳтироз
аз такрор ба қарина ҳазф мекунанд. Дар ин давра ҳазф дар
феъли ҷумлаи охир анҷом мегирад, аммо дар адвори баъд
феъли қаблӣ аст, ки мавриди ҳазф аст‖ [176, 471].
4.2. Хусусиятҳои маъноӣ
Бояд хотирнишон кард, ки меъѐрҳои маъноиро, ки бархе
аз пажӯҳишгарон [192] барои ташхиси феъли таркибӣ зикр
кардаанд, қабл аз ҳама ба он ишора мекунад, ки феъли
таркибӣ як воҳиди маъноӣ аст ва ҷузъи феълии он аз
муҳтавои маъноии худ тиҳӣ шудааст ва бахши аъзами
маъноро ҷузъи ғайрифеълӣ ҳамл мекунад. Таботабоӣ ба
унвони меъѐри шаклӣ барои ташхиси феъли таркибӣ ба он
ишора мекунад, ки ба ҷузъи соҳибмаъно наметавон пасоянди
―
-ро‖ афзуд. Ҳамчунин Дабири Муқаддам [181] муътақид аст,
ки феъли таркибӣ феъле аст, ки сохтмони луғавии он аз як
вожаи ғайрифеълӣ чун исм (таҳдид кардан), сифат (сурх
будан), сифати феълӣ (кушта шудан), гурӯҳи пешояндӣ (ба
дунѐ омадан) ѐ зарф бо як вожаи феълӣ ташкил шудааст.
Бо таваҷҷуҳ ба меъѐри маъноӣ аввал ба феъли ҷумла
назар мекунем, агар ба маънои аслии худ ба кор рафта бошад,
пас он феъл содда ва агар ба маънои ғайриаслии худ ба кор
рафта бошад, пас он феъли таркибӣ аст. ―
Ҳар як феъли
таркибии номӣ як воҳиди луғавӣ, ҳиссаи нутқ ва як аъзои
ҷумла ҳисоб меѐбад. Аз ин ҷиҳат байни ҷузъҳои феълҳои
таркибии номӣ на алоқаи синтаксисӣ, балки таносуби маъноӣ
ва мувофиқати морфологӣ мавҷуд аст. Ба ин маънӣ байни
таркибҳои тоза чидам ва тоза кардам фарқи куллӣ дида
мешавад: дар байни ҷузъҳои таркибии аввал алоқаи
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синтаксисии ду ҳиссаи нутқ (зарф ва феъл) мавҷуд асту байни
ҷузъҳои таркибии сонӣ мувофиқати шакливу маъноии
ифодакунандаи маънии як воҳиди луғавӣ дида мешавад‖ [31,
316].
Ҷузъи номии феъли таркибии номӣ аломатҳои ҷудогонаи
таркибӣ қабул карда метавонад. Масалан, агар ҷузъи номӣ
исм бошад, пасванди ҷамъбандии ˗ҳо ва пасванди
номуъайянии ˗е, сифат бошад пасванди қиѐсии ˗тар қабул
мекунад. Исму сифат бо бандакҷонишинҳои соҳибӣ низ
омада метавонанд [31, 320]:
Аввал дар хайма ва хиргоҳ бошидандӣ ва ба рӯзгор
мардум гирд омаданд ва иморатҳо карданд [79, 8].
Мардумони Бухороро дар куштани Сиѐвуш навҳаҳост, чунон
ки дар ҳамаи вилоятҳо маъруф аст [79, 46]. Дар миѐни ҳисор
роҳе будааст [79, 48]. Ҳисор некӯтар аз он шуд, ки буд [79,
50]....эшонро гилемҳо иваз доданд ва ба кишоварзӣ
машғулашон карданд эшон бағоят тангдил шуданд ва
гуфтанд [79, 79].
Дар байни ҷузъи феълии таркибии номӣ пайвандакҳои
ҳам, ки ва калимаи (феъли) модалии бояд, калимаву ибораҳо
ҳамчун муайянкунанда ѐ пуркунанда ѐ ҳолшарҳкунанда
омада метавонанд, вале Муҳаммад Дабири Муқаддам дар
миѐни ҷузъи асосӣ ва ҳамкард истифода шудани калимаҳои
дигарро нодуруст мешуморад, ки назари ӯ ба хусусиятҳои
шаклии феълҳои таркибӣ дар ин маврид қобили дастгирӣ
нест, зеро дар миѐни ҷузъи асосии феъли таркибӣ ва ҷузъи
ҳамкард воқеъ гардидани муайянкунанда ва ѐ мисли он як
ҳодисаи маъмулист:
Ва онро деворҳое устувор сохт ба миқдори як мил ва дар
вай кохе ва кабӯтархонае сохт [79, 57]. Чун Маликшоҳ аз
Хуросон биѐмад ва ба Бухоро расид харобӣ бисѐр кард [79,
57]. Ин рабазро ба ҳар вақт, ки лашкаре қасди Бухоро кардӣ,
иморате тоза кардандӣ [79, 67]. Ҳафт рӯз муҳлат хост ва
гуфт ман дар итоати туам ва ҳадяҳои бисѐр фиристод [79,
72]. Лашкари турк бирасид ва дигарон ҷамъ шуданд ва лаш149
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кар бисѐр гашт ва ҳарбҳои бисѐр карданд [79, 73]. Ва он
роҳро фаррохтар фармуд карданд [79, 159].
Шаклҳои таркибии тарз, намуд, сиға ва замонҳои феълро
бидуни феълҳои ѐвари феълӣ васф кардан имкон надорад,
зеро маҳз ҳамин категорияҳои грамматикии феълро феълҳои
таркиби феълӣ ѐ худ феълҳои ѐвари феъли асосӣ ифода менамояд [31, 321]. Масалан дар ҷумлаи: Хабар оварданд
Салмро, ки Бедун расид ва Хотун ба вай байъат кард ва
дарвозаҳои шаҳр бастанд [79, 80]. Дар ҷумлаи мазкур ҷузъи
―
оварданд‖-и феъли таркибии ―
хабар оварданд‖ ба намуди
мутлақ, тарзи мафъулии бевосита, сиғаи хабарии замони гузаштаи наздик ишора менамояд.
Ҷузъи аввали феълҳои таркибии феълӣ чун қисми асосӣ
ва соҳибмаънои феъл маъмулан дар шакли сифати феълии
замони гузашта воқеъ гардида, ҷузъи дувуми он феълҳои ѐвари шаклсоз буда барои ифодаи маъноҳои категорияҳои грамматикӣ оварда мешаванд [31, 321], мисли: Бедун эшонро андар ѐфт ва чаҳорсад кас аз мусалмонон кушта шуданд [79,
82]. Ӯро аз ҷиҳати бузургӣ Байғу лақаб карда буданд [79,
10]. Фадахшӣ кушта шуд ба фармони халифа, сабаби он
баъд аз ин ёд карда шавад [79, 13].
Феълҳое, ки чузъи таркибиашон аз шаклҳои гуногуни
феълӣ иборат мебошад, ҳамчун як воҳиди луғавӣ ѐ грамматикӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд, феълҳои таркибии феълӣ
ном доранд [31, 321].
Ҷузъҳои феълҳои таркибиии феълӣ аз ҷиҳати маънои
луғавӣ ѐ таносуби маъноӣ ҳамеша як хел нестанд: аксаран
ҷузъи аввал ҳамчун феъли асосӣ ва ҷузъи дувум ҳамчун ѐвар
меояд: омада мондан, гуфта додан, хонда баромадан ва ғ.
Баъзан ҳар ду ҷузъ баробармаъно воқеъ мегарданд: омада
рафтан, харида додан, пухта овардан ва ғ. Гоҳо ҷузъи дувум
ҳамчун ҷузъи соҳибмаъно воқеъ мегардад: зада гирифтан,
монда рафтан ва ғ.
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4.3. Ҳамнишинии феълҳои таркибӣ бо ёварҳо
Феълҳои таркибӣ агарчӣ аз ду ҷузъ таркиб ѐбанд ҳам,
вале як воҳиди луғавӣ ба ҳисоб рафта, мисли дигар феълҳо ду
асос, яъне асоси замони гузашта ва асоси замони ҳозира
доранд. Асоси замони ҳозира дар феълҳои таркибӣ аз ҷузъи
соҳибмаънои он ва феъли ҳамкард дар шакли асоси замони
ҳизира воқеъ мегардад, мисли: кор кун...
Дар нома ѐд кард, ки ҳарчанд амиралмуъминини ин
вилоят моро дод, валекин туро бо худ шарик кардам дар
мулк, бояд, ки маро ёр бошӣ... [79, 154].
Асоси замони гузаштаи феълҳои таркибӣ аз ҷузъи соҳибмаънои он ва феъли ҳамкард дар шакли асоси замони гузашта
воқеъ мегардад, мисли:
Қутайба Бухороро боз ба Туғшода дод ва ӯро ба мулк
биншонд ва мулк бар вай софӣ кард ва ҳамаи душманони
вайро дасткӯтоҳ кард [79, 16]. Дар нома ёд кард, ки ҳарчанд
амиралмуъминини ин вилоят моро дод... [79, 154].
Тарзи фоъилӣ дар феълҳои таркибӣ дар феълҳои ҳамкард
нишонаи махсусе надорад, магар ин ки нишонаи мафъулӣ
нагирад:
Ва дигар Саид бинни ал-Балхӣ буд, ки вайро қазо доданд
дар салхи ҷумодий-ул-аввали санаи салосу ъашр ва миатайн
ба ваҷҳе қазо ронд, ки бар вай масал заданд аз адл ва инсофу
шафқат бар халқи Худой [79, 4].
Тарзи мафъулӣ дар феълҳои таркибӣ ду роҳ дорад, аввалан бо ѐрии феъли ѐвари шудан, дар сурате, ки ҷузъи ҳамкарди он феъли ѐвари ―
кардан‖ бошад. Феъли шудан дар
навбати худ ҳамчун ѐвари мафъулсоз ду ҳолат дорад, метавонад дар баробари ҷузъи ҳамкарди феъли таркибӣ – ―
кардан‖
зикр гардад ва ѐ бидуни ҳамкард, ки дар ҳар ду сурат ҳам ҳеҷ
костие ба маънои феъл ворид намегардад:
Мухаллид бинни Амр қозӣ шуд ба солҳои дароз, чандон ки
шаҳид шуд [79, 3]. Ба Бухоро адлии пашиз бисѐр задаанд ва
аз подшоҳони дигар баъд аз оли Сомон зикр карда нашуд, чун
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дар он аҷабе набуд [79, 71]. Пеш аз ин ёд карда шуда буд, ки
Сомонхудотро писаре буд, Асад ном кард [79, 131].
Роҳи дувум ин аст, ки бандаки феълии шахси сеюми шумораи ҷамъ метавонад ҳамчун пасванди мафъулсоз воқеъ
гардад:
Ва дигар Исо бинни Мӯсо ат-Таймӣ ал-маъруф ба Ғунҷор
раҳимаҳу-л-Лоҳ ӯро қазо доданд, қабул накард [79, 3]. Айнуддавла ва Қарочабек ва Шаҳоби вазир маҳсур гаштанд бе такаллуфи зиѐдатӣ [79, 50]. Дар шуҳури санаи арбаъа ва ситту
миа Хоразмшоҳ Муҳаммад ибни Султон Текеш Бухороро
бигирифт ва боз ҳисорро ободон кард ва хитоѐн мақҳур шуданд [79, 51].
Дар ду ҷумлаи ахир калимаҳои маҳсур ва мақҳур ҳамчун
сифати феълии замони гузашта омадаанд.
Феълҳои ѐвари будан, истодан, гаштан, шудан ва ғ. дар
таркибҳои гуногуни феълӣ омада, барои ташкили шакл ва
ифодаи категорияҳои грамматикии феъл (тарзи мафъул,
намуди давомдор, замони гузаштаи дур, дури давомдор;
ҳозираи давомдор ва ғ.) хидмат менамоянд. Агар қисми асосии ин гуна таркибҳои феълӣ аз феъл иборат бошад, ба шакли
феъли ҳол меояд, аммо феълҳои ѐвар ба шакли тасрифӣ оварда мешаванд ва агар феълҳои ѐвар дар таркиби як феъл чида
шуда оянд, фақат яке аз онҳо категорияи шахсу шумора ва
замони феълро ифода менамояд:
Амир бузургеро бар ин ҳисор кӯтвол сохта буд, то ба
шароит нигоҳ медошт [79, 48]. Ҳарчи ҳалок ва зоеъ шуда
буд, беҳтар аз он ба ҳосил карданд [79, 53].
Баъзан чанд феъли ѐвар паси ҳам дар як таркиби феълӣ
меояд, ки ҳар кадоми он дорои вазифа ва тобиши муайяне мебошад: …дар майдони варзишӣ саф кашида истода буданд.
Дар мисоли мазкур ҷузъи соҳибмаъноии феъл калимаи саф
буда, бо илова намудани феъли ѐвари кашидан аз он феъл
сохта шудааст ва феъли ѐвари истодан дар инҷо маънои давомнокӣ ва феъли ѐвари будан дар гузаштаи дур воқеъ гардидани амалро ифдода намуда истодааст. Адади феълҳои
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ѐвар аз ҳисоби феълҳои мустақил, ки дар сохтани шаклу таркибҳои феълӣ ҳамчун ѐвар хидмат мекунанд, дар ҳоли афзудан аст. Чунончи, матни ―
Таърихи Бухоро‖ мушоҳида гардид
сию ду феъл дар баробари он ки феъли мустақил ҳастанд,
ҳамчун ҷузъи ҳамкарди феълҳои таркибӣ истеъмол гардидаанд.
Бояд гуфт, ки ҷузъи дувуми афъоли таркибиро ҳамеша
феълҳои ѐвар ташкил медиҳанд, ки маъноҳои грамматикиро
ифода менамоянд. Афъоли ѐвари таркиби феълҳои таркибӣ аз
назари сохт метавонанд содда ва ѐ таркибӣ бошанд. Афъоли
ѐвар дар забони форсии тоҷикӣ асосан иборатанд аз кардан,
шудан, гардидан, намудан, гирифтан, ки маънои луғавиашон суст гардида, бештар чун феъли ѐвар истеъмол мегарданд. Ғайр аз ин афъоли ѐвари мазкур дар забони тоҷикӣ
феълҳои мустақили зиѐде ҳамчун феъли ѐвар истеъмол мегарданд, ки ҳангоми феъли ѐвар шудан маънои луғавии худро
гум мекунанд [22, 318]:
...бештар кас ба хондани китоби арабӣ рағбат нанамоянд... [79, 2].
Дар ҷумлаи мазкур феъли намудан чун феъли ҳамкард
ба кор рафтааст.
Дар муайян намуани категорияи тарз дар феълҳои таркибӣ шинохти дурусти ҷузъи ҳамкард аҳамияти аввалиндараҷа дорад, зеро агар ҷузъи ҳамкард аз феъли монда ташкил
шуда бошад, пас феъли таркибии бо он сохташуда низ феъли
таркибии монда мебошад ва агар ҳамчун феъли мустақил хусусияти гузарандагӣ дошта бошад пас ҳангоми феъли таркибӣ сохтан низ чун ҷузъи ҳамкард феъли таркибии гузаранда месозад ва монанди инҳо.
4.4. Феълҳои ёвари шаклсоз
Бо назардошти он ки дар забони тоҷикӣ феълҳои ѐвар
миқдоран зиѐданд, онҳоро дар иртибот ба хусусиѐташон ба
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ду қисм ҷудо намудем: феълҳои ѐвари ҳамкард1 (феълсоз) ва
феълҳои ѐвари шаклсоз. Дар феълҳои таркибӣ калимаи дувум
феъле аст, ки сарф мешавад ва онро ҳамкард мехонем. Ба
феълҳои ѐвари ҳамкард ҳамон феълҳои ѐваре дохил
мешаванд, ки ба воситаи онҳо аз ягон ҳиссаи нутқ (ба хусус
ҳиссаҳои номӣ) феъли таркибии номӣ сохта мешавад, мисли:
амал кардан, сухан гуфтан, рағбат намудан ва амсоли он.
Феълҳои ѐвари ҳамкард доираи васеъе доранд, баъзан
феълҳои мустақили содда ва сохта низ чун феъли ѐвар амал
карда, аз ягон ҳиссаи нутқ феъл месозанд, вале
мустаъмалтарини ин гурӯҳ: кардан, шудан, намудан мебошанд. Ба феълҳои ѐвари шаклсоз феълҳои ѐваре дохил
мешаванд, ки тавассути онҳо маъноҳои муайяни грамматикӣ
ифода карда мешавад, мисли: будан, шудан ва монанди инҳо.
Феълҳои ѐвари шаклсоз, ки онҳоро дар баъзе аз кутуби
забоншиносӣ феълҳои муъин низ гуфтаанд, феълҳое
мебошанд, ки ―
бо ѐрии онҳо баъзе аз замонҳои феълҳо сохта
мешаванд, ин феълҳо дар мақоми муовинат барои сохтани
феълҳои дигар маънои аслии худро аз даст медиҳанд ва танҳо
замон ва ваҷҳ (сиға) ѐ маълум ва маҷҳул будани онҳоро
мушаххас мекунанд. Ба унвони мисол ―
хостан‖ дар асл ба
маънои ―
қасд доштан‖ ва ―
майл‖ ва ―
орзу‖-ст, аммо вақте
барои сохтани мустақбал барои дигаре ба кор меравад, дигар
ин маъонӣ аз он мустафод намешавад‖ [173, 161].
Муҳимтарин феълҳои ѐвари шаклсоз иборатанд аз: астан 2 ,
истодан, будан, хостан, шудан.
Феъли шаклсози истан ѐ астан дар сохтани мозии нақлӣ
мисли хондаам, хондаӣ истеъмол мегардад [173, 162].
4.4.1.Феъли будан. Аз ҷумлаи феълҳои ѐваре, ки
шаклҳои замонӣ месозанд, мустаъмалтарини онҳо феъли

1

Ин истилоҳро Хонларӣ истифода бурдааст.
Муродифи беъли ―
будан‖ дар замони ҳозира-оянда ва баробармаъно бо бандакҳои хабарии феъл.

2
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будан аст. Ин феъл дар ифодаи замони гузаштаи дур бо
чунин шаклҳо истеъмол мегардад:
а) феъли асосӣ дар шакли сифати феълии замони гузашта
ва будан дар шакли тасрифӣ:
Чун дар он нусхаи арабӣ зикри чизҳое буд, ки бар он маслиҳате бозбаста набуд ва низ табиатро аз хондани он малолат афзудӣ, зикри он чизҳо карда нашуд [79, 2]. Ӯро аз
ҷиҳати бузургӣ Байғу лақаб карда буданд [79, 10]. Он мардумонро, ки аз Бухоро гурехта буданд, бо занон ва фарзандон
боз ба Бухоро оварданд [79, 10].
б) дар ифодаи замони гузаштаи дури нақлӣ феъли будан
дар шакли сифати феълии замони гузашта омада, бо бандакҳои хабарӣ тасриф мешавад:
Зикри хотуне, ки подшоҳ буд ба Бухоро ва фарзандони ӯ,
ки подшоҳ будаанд баъд аз вай [79, 13]. Араб пеш аз ин товус надида будаанд, чун дар онҷо товуси бисѐр диданд, номи
он деҳро “Зотуттавоис” карданд [79, 22]. Донистам, ки аз
бедавлатии ман будааст, айби асб набудааст [79, 163].
Феъли ѐвари будан дар шакли замони ҳозира-оянда бо
феъли асосӣ омада, замони гузашта ва ҳозира-ояндаро дар
сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ ифода менамояд:
Гуфтанд: хомӯшӣ аз вай, ризо бошад [79, 4]. Чун бозори
охирини сол бошад, бист рӯз бозор кунанд ва бисту якум рӯз
наврӯз кунанд [79, 35]. То ман зинда бошам, бораи вилояти
Бухоро ман бошам ва он чи пазируфт тамом кард [79, 66].
Феъли будан ҳамчун феъли ѐвари ҳамкард низ истеъмол
гардидааст:
Эшон шаб бо ӯ рафтанд ва маълум карданд бе он ки сипоҳи душманро хабар будӣ [79, 81]....ва сутуру дигар аҷриѐни
боайб ҳама ба ин бозор фурӯхтандӣ ва боз рад кардан имкон
ва сомон набудӣ [79, 23]. Эшон мардумоне буданд боҳурмату қадру манзалат ва дар миѐни аҳли Бухоро эшонро шараф
зиёда будӣ [79, 59].
Феъли ѐвари будан метавонад ―
йо‖-и ҳикоят қабул намояд:
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Ҳафс ҳамчунон мутаворӣ мебудӣ, ки бимурд ва Ҳасан
бинни Ало бо бародарони хеш ба Бухоро бозомаданд [79, 87].
Ранги вай сурху сафед ва сабз будӣ [79, 41]. Туғшода Бухорохудоҳ эшонро гардан мезад ва ҳеч касро заҳра набудӣ, ки сухан гӯяд ѐ шафоат кунад [79, 97].
Азбаски феъли будан маънои мустақили луғавӣ низ дорад, дар осори ин замон феъли асосӣ бо будан метавонист
ифода ѐбад:
Ба рӯзгори ӯ дар дунѐ баилм ва зуҳд ӯро мисли ӯ набуд
[79, 6]....бад-ин вилоят обу дарахтон бисѐр будӣ ва дар ин
вилоят шикорӣ беш будӣ [79, 8]. Зикри ҷамоате, ки дар Бухоро будаанд [79, 3].
4.4.2. Феъли омадан. Феъли омадан ҳамчун феъли ѐвари
шаклсоз дар сохтани тарзи мафъулӣ саҳм дорад:
Мардумон аз ҳар ҷониб ҷамъ омаданд ва онҷо хуррамӣ
гирифт [79, 8]. Амири Садид ба мулк бинишаст ва лашкар бо
вай байъат карданд ва иттифоқ падид омад баъд аз ихтилофи бисѐр [79, 176].
Феъли шаклсози омадан дар сохтани феълҳои таркибии
номӣ низ нақш дорад:
Бар зимистон, вақти ғалабаи кофирон шуда, аз ҳар деҳе
онҷо мардуми бисѐр ҷамъ омада, ғазва карда, ҳар қавме ба
работи хеш фуруд омада [79, 36]. Ҳам соли аввал даҳ ҳазор
дирам ба ҳосил омад [79, 55]....ба узр омад ва гуфт: моро аз
ин ҷинс бисѐр набошад ва ин ду хурморо солҳои бисѐр нигоҳ
дошта аз баҳри бемориро [79, 77].
Феъли омадан ҳамчун феъли ѐвар метавонад бо ―
йо‖-и
ҳикоят ояд:
Ва ҳар соле ба ин бозор даҳ ҳазор кас беш ҳозир омадӣ
[79, 23]. Ва кори Амири Саъид ба аввал заиф буд ва ба ҳар
ҷой фитна падид омадӣ [79, 169].
Феъли лозими якшахса маъмулан бо кумаки феъли омадан сохта мешавад:
Мардумонро ин вилоят хуш омад, инҷо муқом карданд
[79, 8]. Саидро аҷаб омад, ки чист, ки ин Хотун бо ин иззат
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ва бузургӣ медиҳад [79, 77]? Малики Бухоро Туғшода буд
вайро хашм омад аз баҳри он ки дар сари кофар буд [79, 96].
Чун ба Рабанҷан расид амир Наср хабар ѐфт, нохуш омадаш ба ҷиҳати он ки бедастурӣ буд [79, 139].
4.4.3. Феъли шудан. Дар сохтани тарзи мафъулии
феълҳо аз феъли ѐвари шудан кумак гирифта мешавад. Ҳангоми дар шакли мафъулӣ овардани феълҳои содда ва сохта
феъл дар шакли сифати феълии замони гузашта омада,
баъдан феъли ѐвари шудан дар шакли тасрифӣ оварда мешавад:
Баъд аз вай Сукон бинни Туғшода бародари ӯ ҳафт сол
мулк дошт, ғавғо бархост ва ӯ низ кушта шуд [79, 12]. Ба
охир амири Тироз берун омад ва ислом овард бо бисѐр
деҳқонон ва Тироз гушода шуд [79, 152]....хокистар аз зери
деги ҳариса бардошт ва ба бом баровард ва бар боми ӯ
мағоке буд, то оканда шуд [79, 171).
Феълҳои таркибие, ки дар ҳолати ба тарзи фоъилӣ омадан маъмулан аз феълҳои ѐвари феълсозе мисли кардан,
намудан... кумак мегиранд, вале дар тарзи мафъулӣ феъли
ѐвари кардан ва амсоли он ҳазф карда мешаванд ва баъди
ҷузъи маъноӣ феъли ѐвари шудан оварда мешавад:
Мухаллид бинни Амр қозӣ шуд ба солҳои дароз, чандон ки
шаҳид шуд [79, 3]....балки ҳар рӯз адлу инсоф аз ӯ зоҳиртар
мешуд [79, 5]. Баъд аз он вазири султон шуд, бимурд ва
шаҳид шуд [79, 6].
Дар мисолҳои феълҳои таркибии инкорӣ, ки дар асар мушоҳида мешаванд феъли ѐвари феълсоз зикр гардида, баъдан
бо истифода аз феъли ѐвари шаклсози шудан ба тарзи мафъул баргардонида шудааст ва пешванди инкории на- ҳамроҳи феъли ѐвари мафъулсоз, ки ҳамзамон ҷузъи тасрифӣ низ
ҳаст оварда шудааст:
Ба Бухоро адлии пашиз бисѐр задаанд ва аз подшоҳони
дигар баъд аз оли Сомон зикр карда нашуд, чун дар он аҷабе
набуд [79, 71]. Чун дар он нусхаи арабӣ зикри чизҳое буд, ки
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бар он маслиҳате бозбаста набуд ва низ табиатро аз хондани он малолат афзудӣ, зикри он чизҳо карда нашуд [79, 2].
Дар ҷумлае сифати феълии арабӣ, ҳамчун сифати феълӣ
бо феъли ѐвари мафъулсоз дар шакли инкорӣ оварда шудааст:
Дар умри хеш як соат бар халифа осӣ нашудӣ ва фармони ӯро бағоят устувор доштӣ [79, 165].
Агар шакли тарзи фоъилии замони гузаштаи дурро ба
тарзи мафъулӣ гардонидан хоҳем он гоҳ феъли ѐвари мафъулсози шудан дар шакли сифати феълии замони гузашта
қабл аз феъли ѐвари будан оварда мешавад:
Ҳануз ин шаҳр набуд валекин баъзе аз рустоҳо шуда буд
[79, 8]. Пеш аз ин ёд карда шуда буд, ки Сомонхудотро писаре буд, Асад ном кард аз дӯстии Асад ибни Абдуллоҳ алҚасрӣ [79, 131]. Номи ӯ Туғралбек буд ва Кулортегин лақаб
шуда буд, вай чӯбҳои он масҷидро бихарид аз варасаи солор
[79, 26].
Дар мисоли замони гузаштаи дури феълҳои таркибӣ дар
шакли инкорӣ пешванди на- ҳамроҳи феъли ѐвари мафъулсоз
оварда шуда, баъдан феъли будан зикр гардидааст. Ба ибораи
дигар, сифати феълӣ дар шакли тарзи мафъулии инкорӣ зикр
гардида баъдан феъли ѐвари ишоракунанда ба замони дур –
будан оварда шудааст:
...рӯй ба қибла нишаста ва чизе мехонд, чун офтоб баромад сипас нигарист, қавм ҳозир нашуда буданд, то илм
бигӯяд [79, 90).
Феъли фавтидан аз назари сохт ҳолати духӯра дорад, дар
замони гузаштаи содда ва ҳозира-оянда ҳукми феъли соддаро
дорад, вале дар ҳолати мафъулии содда ва нақлӣ ҳукми феъли
таркибиро мегирад, яъне дар шакли сифати феълии замони
гузашта намеояд:
Ва аз баъд он Қусам ба Марв рафт ва онҷо фавт шуд ва
баъзе гуфтаанд, ки ба Самарқанд фавт шудааст [79, 78].
Тарзи мафъулии феълҳо дар замони ҳозира-оянда чунин
ҳолат дорад:
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Феъли асосии феълҳои соддаи тарзи мафъулӣ дар шакли
сифати феълии замони гузашта ва феъли ѐвари мафъулсоз
аорист ва ѐ феъли замони ҳозира-ояндаи тасрифӣ оварда мешавад:
Қиссаи фатҳи Байканд ба ҷойгоҳи ӯ гуфта шавад, ин
шоа-л-Лоҳу таъоло [79, 38].
Ҷузъи асосии феълҳои таркибии замони ҳозира-оянда дар
ҳамон шакле, ки доранд, вале феъли ѐвари мафъулсоз дар
шакли аорист ва ѐ феъли замони ҳозира-оянда истеъмол мегарданд:
...аз баҳри хештан нигоҳ медорам, то агар бемор шавам
бихӯрам ва ин дигар туро медиҳам, то бихӯрӣ ва беҳтар
шавӣ [79, 76]. Гуфт: Валлоҳ, ки пушаймон шаванд аз он чи
кардаанд [79, 82]....агар ба саломат боз ояд, туро хабари
дуруст биѐрад ва агар ҳалок шавад, дар лашкари ту шикасте падид наѐяад [79, 81]. Фадахшӣ кушта шуд ба фармони
халифа, сабаби он баъд аз ин ёд карда шавад [79, 13].
Пас аз ҷузъи маъноии феълҳои таркибии номӣ феъли замони ояндасози хостан, яъне асоси замони ҳозира-оянда аз
феъли хостан дар шакли тасрифӣ меояд ва баъдан феъли мафъулсоз дар шакли масдар оварда мешавад:
...моро бандагӣ гирифта, кори сахт мефармояд, чун дар
истиҳқоқ хоҳем ҳалок шудан, боре ба фоида ҳалок шавем
[79, 79]....ва аз ҷамъ шудани эшон манфиате ба вай роҷеъ
нахоҳад шуд [79, 142].
4.4.4. Феъли гаштан // гардидан. Феъли гаштан ва шакли дигари он гардидан чун муродифи шудан барои ифодаи
тарзи мафъулӣ истеъмол мегардад ва ҳукмаш ҳам айнан
ҳамон хел аст, намунаи чанд мисол инро тасдиқ менамояд:
Намунаи тарзи мафъулии феъли таркибӣ бо гаштан:
Чун Ҳасан бинни Усмони Ҳамадониро пеши ӯ ѐд карданд
хомӯш гашт [79, 4]. Ин ҳисор вайрон гашт ва солҳо вайрон
бимонд [79, 47]. Айнуддавла ва Қарочабек ва Шаҳоби вазир
маҳсур гаштанд бе такаллуфи зиѐдатӣ [79, 50].
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Намунаи тарзи мафъулии феъли таркибии номии замони
гузаштаи дур:
...ба асобати раъй мулк медошт ва мардумон ӯро
мунқод гашта буданд [79, 14].
Намунаи инкории тарзи мафъулии феълҳои таркибии
номӣ:
Валекин ба таҳқиқи ин ҳол воқиф нагаштам [79, 131].
4.4.5. Феъли гирифтан. Феъли гирифтан дар ду шакл,
ҳамчун феъли мустақил ва ҳамчун феъли ѐвар ба назар мерасад. Феъли ѐвари гирифтан пас аз масдари феъл омада, ба он
мазмуни истимрорӣ ва ҳикоягӣ мебахшад:
Ва ба рӯзгори ӯ араб ба Бухоро омадан гирифтанд [79,
14]....ва писари ӯ Аҳмад бинни Насрро халифаи худ бинишонд
ва вай аз онҷо ғазв пеш гирифт [79, 151]. Чун рӯзгор баромад Абрӯй бузург шуд ва зулм пеш гирифт бад-ин вилоят,
чунон ки мардум беш сабр натавонистанд кард [79, 9].
Ҳамчунин феъли ѐвари гирифтан бо исми амал омада,
феъли таркибӣ месозад:
Дигар...соҳиби “Мухтасари кофӣ” ба Бухоро қазо кард,
ки ба заррае бар вай айб нагирифт ва адлу инсоф ом мекард
[79, 6].....дар муқобили мадраса масҷиде бино кард бағоят
некӯ, чунонки он мавзеъ аз он масҷид камол гирифт [79,
52]....ба ҷону сари хеш савганд додам, ки фурӯ маой, дили ман
қарор гирифт ва маро ба саропарда фуруд овард [79, 162].
4.5. Таъбирҳои феълӣ
Маълум аст, ки ду ѐ зиѐда калимаҳои мустақилмаънои ба
ҳам марбути маънои бутуну яклухтдоштаро, ки бо ѐрии воситаҳои грамматикӣ алоқаманд мегарданд ва ба ҷузъҳои
синтаксисӣ ҷудо намешаванду як мафҳумро мефаҳмонанд,
таъбир ѐ худ воҳидҳои фразеологӣ меноманд. Захираи
таъбироти меъѐрии забони тоҷикӣ назар ба захираи луғавии
забон миқдоран камтар буда, тақрибан ба сеяки теъдоди
умумии калимаҳо баробар мебошад. Таъбироти забон, ки
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зоҳиран аз ду ва зиѐда калимаҳои ба ҳам марбути ба ҳиссаҳо
таҷзиянашаванда ташкил ѐфтаанд, ҳодисаи имрӯзу дирӯзи
забон набуда, асрҳои аср дар забонамон мавриди истифода
қарор доштанд [60, 15]. Ин навъ таъбирҳоро ниѐкони мо дар
осори хеш истифода намудаанд ва бахши азиме аз онҳоро
Фарҳанги
муаллифони фарҳангу луғатҳои форсӣ аз қабили ―
ҷаҳонгирӣ‖, ―
Бурҳони қотеъ‖, ―
Фарҳанги Рашидӣ‖, ―
Ғиѐс-уллуғот‖, ―
Баҳори аҷам‖ ва ғайраҳо дар таълифоти хеш тавзеҳ
намудаанд ва таъбирҳои феълиро бошад, маънидод ва
мавриди истифода ва шаклҳои грамматикии онҳо нишон дода
шудаанд. ―
Ҷумлаҳои фразеологӣ бо вуҷуди он ки аз рӯи
намуди зоҳирии худ аз ҷумлаҳои оддии синтаксисӣ тафовути
кам доранд ва дар асоси қолабҳои гуногуни онҳо ба вуҷуд
омадаанд, бо сохти устувор ва семантикаи яклухти худ аз
онҳо ба куллӣ фарқ мекунанд. Ҷумлаҳои фразеологӣ чун
ҳамаи хелҳои дигари воҳидҳои фразеологӣ дар қолабҳои
таркибии рехта маъноҳои яклухтро ифода мекунанд. Яъне аз
ҷиҳати ифодаи маъно ҷумлаҳои фразеологӣ ба гурӯҳҳои
дигари фразеологӣ монандӣ доранд1, чунончи: димоғи касе
сӯхтан ба маънои хафа шудан ва ғайра.
Намунаи воҳидҳои фразеологӣ (таркибҳои феълӣ), ки дар
ифодаи маънои бутуни феъли алоҳидае ѐ ҷумлае дар
Таърихи Бухоро‖ истеъмол гардидаанд:
―
ба ҳосил омадан ба маънои гирифтан, ба даст овардан,
маҳсул бардоштан, ҳосил гирифтан омадааст: Дар ҷумлаи
Хуросон он миқдор мурғу моҳӣ ба ҳосил наёяд, ки аз он ҷо ба
ҳосил ояд [79, 38]. Ҳам соли аввал даҳ ҳазор дирам ба ҳосил
омад [79, 55]. Ҳар моҳе ӯро як ҳазору дувист динор аз ин
ҳазира ба ҳосил омадааст [79, 86].
узлат ихтиёр кардан, яъне аз мардум канорагирӣ кардан, гӯшанишинӣ кардан, хилват ҷустан:...боз ба Бухоро
омад ва узлат ихтиёр кард, то охири ҳаѐт [79, 6].

1

Маҷидов Ҳ. Фразеологияи забони адабии ҳозираи тоҷик саҳ.
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рӯй турш кардан ба маънои қаҳрӣ шудан, бо ғазаб ва
нафрат ба касе нигоҳ кардан: Насри Сайѐр Ҳорун ибни Сиѐвушро фармуд, то ханҷарҳоро аз миѐни эшон бигушод ва
амир бар эшон рӯй турш кард [79, 100].
даст қавӣ кардан ба маънои устувору собит будан дар
майдони набард: Чун аҳли шаҳр даст қавӣ карданд, ӯ
мунодӣ кард ва амон дод... [79, 134].
заминро бӯса кардан ба маънои эҳтиром ба ҷо
овардан, гиромӣ доштан: Исҳоқ зуд фуруд омад ва дар пойи
Наср афтод ва заминро бӯса кард ва узр хост [79, 150].
тозиёна раҳо кардан ба маънои фурӯмоя ва нотавон
дидани ҳариф:...яке аз эшон тозиёна раҳо кард ва бар бинии
ман биниҳод [79, 161].
дил бад кардан ба маънии ҳамраъй набудан,
мухолифат кардан: Баъд аз муддате ӯро маълум шуд, ки
лашкари вай бо вай дил бад кардаанд ва бо Амири Ҳамид
рост шудаанд... [79, 174].
ба узр омадан ба маънои сабаб ва далел нишон додан
барои сафедкунии худ аз гуноҳ; баҳона пеш
овардан:...Хотун ба узр омад ва гуфт: моро аз ин ҷинс бисѐр
набошад ва ин ду хурморо солҳои бисѐр нигоҳ доштам аз
баҳри бемориро [79, 77].
аз ранҷ берун омадан ва ѐ ба роҳат пайвастан ба
маънои осудаҳол гардидан, таскин ёфтан, эҳсоси хушнудӣ
намудан: Рӯзи душанбе, дувоздаҳуми моҳи мубораки рамазон
буд, бадон сабаб шаҳр қарор гирифт ва аҳли Бухоро аз ранҷ
берун омаданд ва ба роҳат пайвастанд [79, 138].
дар миён гирифтан ба маънои муҳосира намудан, печонда гирифтан: Ҳайѐн марде бузург будааст ва боқадр, ба
Хуросон рафта ва сулҳ карда, миѐни Қутайба ва Тархун
малики Суғд ба вақте, ки Қутайбаро кофирон дар миён
гирифта буданд ба дари Бухоро [79, 94].
дар сари кофар будан ба маънои мусалмон набудан:
Малики Бухоро Туғшода буд вайро хашм омад, аз баҳри он ки
дар сари кофар буд [79, 96].
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ба ғалаба гирифтан ба маънои бо роҳи зӯрӣ (бо ҷангу
ҷидол) ба даст овардани мулк: Ба Хуросон амире набуд ва
Яъқуб бинни Лайс Хуросонро ба ғалаба гирифта буд [79,
136].
хироҷ аз девон пок шудан ба маънои тамом шудани
амволи байтулмол (хазинаи давлатӣ): Ва баъзе зиѐъи султон шуда ва хироҷ аз девон пок шудааст, чун Беканд ва бисѐр рустоҳои дигар ва хироҷи Кармина аз амали Бухоро берун
рафтааст [79, 64].
ба шафоат овардан ба маънои миёнҷӣ намудан, восита
кардан: Писаръамми вай Муҳаммад бинни Нӯҳро ва Абдулҷаббор бинни Ҳамзаро ба шафоат овард, то ӯро ба Бухоро
бозфиристод [79, 140].
зулм пеш гирифтан ба маънои ҷабр намудан, беадолатӣ кардан: Чун рӯзгор баромад Абрӯй бузург шуд ва зулм
пеш гирифт бадин вилоят, чунон ки мардум беш сабр натавонистанд кард [79, 9].
Чунон ки дида мешавад, калимаи охири ин гурӯҳи таркибҳо феъл буда, маъноҳои грамматикии феълӣ мисли шахс,
шумора, замон, тарз, намуд, сиға тавассути он ифода карда
мешавад. Масалан: Чун амир Наср аз дунё бирафт, амир
Исмоил аз Бухоро ба Самарқанд рафт ва мулк рост кард ва
писари ӯ Аҳмад бинни Насрро халифаи худ бинишонд ва вай
аз онҷо ғазв пеш гирифт [79, 151].
Дар ҷумлаи мазкур се таъбири феълӣ: аз дунё рафтан,
мулк рост кардан, ғазв пеш гирифтан зикр гардидааст.
Таъбири аз дунё рафтан киноя аз фавтидан, бандагӣ кардан, мурдан, ҷон ба Ҷонофарин супоридан, ҷудо гардидани рӯҳ аз бадан (ва интиқоли он ба дунѐи дигар – охират) ва
мулк рост кардан ба маънои ба кори роҳбарӣ ва ободонӣ
машғул шудан, ҳамчун сарвар тасмим гирифтан ва монанди инҳост ва таъбири ғазв пеш гирифтан ба маънии ба
хотири Худой, дин ва раъият муборизаҳо намудан омадааст.
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дасти касе дароз гаштан ба маънои қувват гирифтан,
шердил шудан, ба азми худ устуворӣ нишон додан омадааст: Ва фитнаи сапедҷомагон ба рустои Бухоро зоҳир шуд,
Баййинот бо эшон майл кард ва эшонро ѐрӣ дод, то дасти
сапедҷомагон дароз гашт ва ғалаба карданд [79, 17].
Аз баррасии ин боб маълум шуд, ки феълҳои таркибӣ печидатарин шакли феълие мебошад, ки забоншиносон чӣ аз
назари шакл ва чӣ аз назари мазмун ба назару андешаҳои
мухталиф водор намудааст. Сабаби тавсиъаи феълҳои таркибӣ вуруди вожаҳои қарзии арабӣ набуда, балки забон аз
қабл ҳамчун як усули рушди таърихӣ ба чунин сохти феълӣ
гароиш доштааст ва наметавон онро аз ҷумлаи навоқис ва нотавонии забонӣ унвон намуд. Ҳамчунин ҳангоми чида шудани феълҳои таркибӣ агар дар гузашта ҷузъи муайянӣ бо ҷузъи
асосии феъли таркибии аввал зикр гардида дар мобақӣ ҳазф
мегардид, дар замони муосир баръакс ҳазф бар рӯи феъли аввалӣ воқеъ гардида, ҷузъи ҳамкард бо феъли охирин меояд,
ки намунаи ҳар яке аз инҳоро дар асар мушоҳида менамоем.
Таъбирҳои феълии асар фақат дар заминаи аз ҳам дур гардидани маъноҳояшон ва ѐ дар заминаи маҷоз ба вуҷуд омадани маънои нав ба амал омадаанд. Чунончи ба назар мерасад
таъбирҳои феълии асар як маъноро бо муодилҳои гуногуни
ҳамон як шакли таъбирӣ ифода намудаанд ва то ҳол дар истеъмол қарор доранд, бо вуҷуди ин қисме аз онҳо дар замони
муосир ѐ шаклан дигар шудаанд ва ѐ аз истеъмол баромадаанд, мисли ба ҳосил омадан, заминро бӯса кардан
намунаи онҳост.
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ХУЛОСА
Дар натиҷаи баррасии феълҳои дар ―
Таърихи Бухоро‖
зикршуда ҳамчун намунаи феълҳои забони тоҷикӣ метавон
гуфт, ки марзи маъноии феълҳое назири боистан, шоистан,
будан, хостан, ки дар гузашта ба касрат истеъмол
мегардиданд, дар забони муосир маҳдуд ва феълҳое, ки бо
пешванди андар- сохта мешаванд, аз қабили андаромадан,
андаррафтан, андарфиристодан, андаровардан, андаррасидан ва амсоли он аз истеъмол баромадаанд ва боз
маълумамон гардид, ки феълҳои решагии забони тоҷикӣ
асосан аз як ҳиҷо таркиб ѐфта, асоси замони гузаштаи онҳо
бо ҳамсадоҳои ―
-д‖ ва ―
-т‖ ба анҷом мерасанд ва ин як навохт
хатм гардидани асосҳои замони гузаштаи феълҳои аслӣ аз он
ҷост, ки онҳо аз сифати феълии форсии бостон шакл
гирифтаанд ва феълҳое, ки аз исм, сифат, зарф ва амсоли он
дар шакли содда сохта мешаванд, ба сабаби сохти
фарқкунанда доштанашон ва аз феъл неву дигар ҳиссаҳои
нутқ шакл гирифтанашон онҳоро феълҳои ҷаълӣ номидаанд,
ки намунаи ин гурӯҳ дар асар: талабидан, бошидан,
оромидан, занонидан, донистан, тавонистан ва амсоли он
мебошад. Миқдори феълҳои иқтибосоти арабӣ, ки аз онҳо
феълҳои тоҷикӣ сохта шудаанд, асосан дар байни феълҳои
таркибӣ мушоҳида мешаванд. Баъзе таъбирҳои феълӣ, ки дар
асар зикр гардидаанд, мисли ба узр омадан (узрхоҳӣ
кардан), ба ғалаба гирифтан (ба ҷанг гирифтан), ҳоло дар
шакли дигартаре истифода мешаванд. Ҳамчунин феълҳои
аслии соддае, ки асоси онҳо аз як ҳиҷо бештар аст, аз асос ва
пешвандҳо таркиб ѐфтаанд ва инчунин аз ҳисоби зарфҳо ва
феълҳои содда минбаъд дар забон феълҳои сохта шакл
гирифтаанд. Баъзе аҷзои грамматикие (мисли ―
йо‖-и ҳикоят,
―
алиф‖-и дуо, пешванди ҳаме-,) ки дар асар ба назар
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мерасанд ба сабаби сервазифа гардидан ва падид омадани
заъф дар адои вазифаашон ба амал омада тадриҷан аз
истеъмол баромадаанд ва марзи истеъмолии пешванди би/бу- дар замони муосир маҳдуд гардидааст. Агар дар гузашта
(марҳалаи аввали давраи нав) шакли аористи феъл беш аз
ҳама замони ҳозира-ояндаи феълро дар сиғаи хабарӣ ифода
мекард, пас ҳоло он дар ифодаи сиғаи эҳтимолӣ бештар нақш
дорад. Ҳоло дар забон аз сиғаи дуоӣ ҷуз баъзе нишонаҳо
дигар чизе боқӣ намондааст, ҳол он ки дар гузашта алалхусус
дар ―
Таърихи Бухоро‖ намунаҳои онро метавон ба назар
гирифт. Бандаки феълии шахси севуми ҷамъ дар асар дар
бисѐре аз мавридҳо ба вазифаи воситаи грамматикии
мафъулсоз зикр гардидааст, ки то ҳол низ ин вазифаро дар
забон иҷро менамояд, аммо дар сатҳи маҳдуд, ҳоло беш аз
ҳама феъли шудан маънои тарзи мафъулиро дар забон ифода
менамояд.
Тарзи баѐни сухан дар ―
Таърихи Бухоро‖-ро дар мисоли
матни мавриди назари мо метавон ба унвони намунаи забони
адабии марҳалаи аввали ташаккули забони форсӣ-тоҷикӣ
ҳисобид, агарчи он таҳрири асри ХV11 бошад ҳам хусусиѐти
он гувоҳӣ медиҳад, ки ба тарҷумаи аввалин бештарин
мувофиқатро дорост.
Феълҳои асар дорои чунин хусусиятҳои луғавӣ мебошад:
Феълҳои содда (решагӣ) ва сохта дар муқоиса ба феълҳои
таркибӣ истеъмоли бештар доранд. Таркиби луғавӣ дар
мисоли феъл аз ҳисоби иқтибосҳо, калимасозӣ, кӯчидани
маънои аслӣ (маҷоз), ворид шудани калимаҳои лаҳҷавӣ бою
ғанӣ гардидааст, ки аз назари семантикӣ (маъноӣ) ба
гурӯҳҳои хеле зиѐд ҷудо намудан имкон дорад. Иқтибоси
калимаҳои арабӣ ҳамчун исми амал ва дар ин замина
тавассути афъоли ѐвар дар забони тоҷикӣ сохта шудани
феълҳо дар шакли таркибӣ оғоз мегардад, ки ба таркиби
луғавии забони тоҷикӣ дар бойшавии категорияи луғавӣ
(муродиф, мустазод, сермаъноӣ, омоним) низ ѐрӣ мерасонад
ва гоҳо аз сифати феълии арабӣ исми амал сохта шудааст, дар
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ҳоле ки дар замони муосир исми амал аз ҳисоби иқтибосот
фақат аз масдари феълҳои арабӣ сохта мешавад. Як миқдори
муайяни феълҳо дар гузашта сермаъно будаанд, вале дар
забони муосир дар доираи маҳдуди маъноӣ истеъмол
мегарданд, мисли: хондан, хестан ва амсоли он. Як гурӯҳ
воҳидҳои луғавӣ дар забони муосири тоҷикӣ тағйири маъно
кардаанд, ҳол он ки дар асар маъноҳои имрӯзиашонро ифода
наменамоянд, мисли: хезидан, гудохтан. Баъзе аз шаклҳои
феълии дар асар истифодашаванда дар забони адабии
муосири тоҷик корбаст намешаванд, мисли: мунодӣ кардан,
нагунбон кардан, нагунидан ва ғ. Як гурӯҳ унсурҳои луғавӣфеълии дар забони адабии ин асрҳо мустаъмал ҳоло танҳо
дар шеваҳо боқӣ мондаанд, мисли: тафтонидан, мурдан ва
амсоли он. Дар забони асар ибораву таркибҳои устувор
(фразеология) фаровон истифода намешаванд, албатта шояд
ба он сабаб бошад, ки ин китоб асари бадеӣ нест. Дар асар
ҳеҷ як сифати феълие бо пасванди –гӣ ба назар намерасад.
Дар замони муосир пасванди –анд дар ифодаи тарзи мафъулӣ
нақши камтаре дорад, вале дар асар дар аксари ҳолот ҳамчун
шакли мафъулсози феъл истеъмол гардидааст, чун он дар
ифодаи тарзи мафъулӣ ба шахс ва шумораи мушаххас ишора
наменамояд, онро пасванд номидем. Дар асар вандҳо мувофиқи хусусияташон ба ду гурӯҳ – ба гурӯҳи пешвандҳои шаклсоз ҳаме-//ме-, би-//бу- ва гурӯҳи дувум пасвандҳои шаклсоз –е (-ӣ), -анд ҷудо карда шудаанд. Ҷиҳати муҳимми ин
ду гурӯҳи вандҳо дар он аст, ки онҳо маъноҳои грамматикиро
ифода намуда, хусусияти шаклсозӣ доранд.
Пешвандҳои феълсози дар асар омада инҳо: андар-, дар-,
фаро-, фароз-, боз-, бар-, фуруд-//фурӯ- мебошанд, агар пешванди андар- истисно карда шавад, пас пешвандҳои мазкур
ҳамон пешвандҳои маъмулии забони адабии муосири тоҷик
буда, аз назари шакл ва мазмуну мундариҷа ягон ҷиҳати
фарқкунандае надоранд, яъне вижагии луғавӣ дошта, дар заминаи феъл феъли дигаре месозанд ва ѐ ба феъл тобиши
маъноӣ мебахшанд.
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Шаклҳои феълӣ сарфи назар аз он ки дар насри ин давра
аз назари миқдор бағоят зиѐданд, ҳар кадоми онҳо дар сохти
феъл мавқеи муайян дошта, дар ифодаи маъниҳои ҷудогона
дар байнашон як навъ алоқамандии диалектикӣ мавҷуд аст.
Як қатор шаклҳои феълие, ки дар насри ин марҳила истеъмол мешуданд, масалан шаклҳои: ҳаме//мекун, ҳаме//мебикунад, кунаде, бикунаде, кунод, бикунод, ҳамекард,
ҳаме//мебикард, карде, бикарде, ҳаме//мекарде, бикардааст, бикардаасте, бикарда будааст, бикарда будаст, кардасте, бикарда буд, карда буде, бикарда буде, бикарда
бошад, хоҳад кардан, бихоҳад кардан //бихоҳад кард,
ҳамехоҳад кард ва монанди инҳо тадриҷан аз истифода баромадаанд; маънии баъзе шаклҳои феълӣ ба дараҷае тағйир
ѐфтааст, масалан, маънии аорист ва шакли ―
хондааст‖. Дар
сохти феъл як гурӯҳ шаклҳои нав, ки онҳо дар сохти феъли
асар истеъмол намешуданд, ба миѐн омаданд. Масалан, шаклҳои феълӣ бо ѐвари истодан: хонда истодааст, хонда истода буд, хонда истода будааст, хонда истода бошад, хонда истодагист, хонда истода, хонда истодагӣ, хонда истодан; таркибҳо бо феъли мазкур: хонда меистад, хонда истод, хонда
истодааст, хонда истад, хонда ист; шаклҳои нақлии мехондааст, хонда будааст, шакли сифати феълӣ бо пасванди –гӣ
хондагӣ ва ғ. аз ин қабиланд. Замони гузаштаи дури давомдор
(карда истода будам), замони гузаштаи дури давомдори нақлӣ (карда истода будаам), замони гузаштаи эҳтимолӣ (кардагиям, кардагистам), замони ояндаи эҳтимолӣ (мекардагиям,
мерафтагистам)... низ аз ҷумлаи шаклҳои феълие мебошанд,
ки дар маводи асар намунае аз онҳо ба назар намрасад.
Таркибҳои модалии тавонад хондан, хост хондан // хост
хонд, бояд хондан, шояд хондан, ѐраст хондан // ѐраст хонд,
ки дар замони таълифи асар (асрҳои Х11-Х111) мавқеи калони истеъмолӣ доштаанд, дар насри ҳозира бо тағйири шакл ѐ
худ бо ҷойивазкунии калимаҳои шаклдиҳандаи воҳиди
луғавӣ истифода мешаванд. Яъне, агар дар гузашта феъли
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модалӣ қабл аз феъли асосӣ зикр мегардид, пас дар замони
муосир баъди феъли асосӣ зикр мегардад.
Муқоисаи мухтасари феъли забони ин давра дар мисоли
маводи матни ―
Таърихи Бухоро‖ нисбат ба забони муосир
нишон медиҳад, ки забони тоҷикӣ дар ин муддат, яъне дар
асрҳои 1Х-Х то имрӯз ба тағйироти куллӣ дучор нагаштааст.
Дар ин давра фақат баъзе шаклҳои грамматикӣ ва воситаҳои
луғавие, ки дар иҷрои вазифаи забонии худ суст буданд, аз
миѐн рафтанд ва шаклу воситаҳои дигар ба вуҷуд омадаанд.
Вале фонди луғавӣ ва сохтори грамматикии забони тоҷикӣ
чун асоси он асрҳо боз хидмат карда, ба тағйирот дучор
нашудааст.
Шакли аористи феъл, ки аз асоси замони ҳозира бо ѐрии
бандакҳои феълӣ сохта мешавад, маънои грамматикии
бештаре доштааст. Ин шакл барои ифодаи маънои амали замони ҳозира ва оянда ва амали доимӣ ва амале, ки иҷрои он
ба шарте вобаста аст, истеъмол гардидааст. Дар забони муосир шакли аорист истеъмоли маҳдуд дорад. Мувофиқати
мубтадо ба хабари ҷумла дар гузашта кам воқеъ мегардидааст, ки ҳоло нисбатан дар бештари мавридҳо мувофиқат менамояд. Аҳли таҳқиқ сабаби мувофиқати бештари мубтадо ба
хабарро дар таъсири забони тарҷума, бахусус тарҷумаи китобҳо аз забонҳои ғарбӣ арзѐбӣ кардаанд.
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فارضیتراضاش فرْ ُ گ عرتی –
 .167آزرذا ظ آزر َ ٕ ظ .فرْ ُ گ يعاؾر عرتی –
اگهیط ی ْا َط ٕر  /آزر َٕظ آزرذاظ– .ذ ٓرا ٌ 803– .1481 ،ؼ.
انقاضًی– .
فارضی دری  /يحط ٍ ات ٕ
.168تإانقاضًی يحط ٍ .يا دِ ْایف عهٓای
ذ ٓراٌ :قق ُ ٕش.1373 ،
فارضی .چاپ دٔو  /يحط ٍتإانقاضًی– .
.169تإانقاضًی يحط ٍ .ذاریخ زتا ٌ
رػاراخ ضً د.1374 ،
ذ ٓرا ٌ :ا َ
فارضی .چاپ أل /يحط ٍتإانقاضًی.
ضر ٕر ذاریخی زتا ٌ
.170تإانقاضًیيحط ٍ .د
رػاراخ ضً د.1375 ،
–ذ ٓرا ٌ :ا َ
 .171ارژ َ گ غاليرضا ،ؾادقی عهی اغرف.دضر ٕر  /غاليرضا ارژ َ گ ،عهی
اغرف ؾادقی– .ذ ٓرا ٌ.1361 ،
.172گی ٕی حط ٍ ا حًذی.دضر ٕر ذاریخیفع م ،جهذ دٔو  /حط ٍ ا حًذیگی ٕی– .
ذ ٓرا ٌ :قطرِ 853– .1380 ،ؼ.
فػار
رقاق در ٔاژ ْطازی ع هًی  /حطی ٍ عًاد ا
رفا دِ از اغ
فػار حطی ٍ عًاد.اض
 .173ا
 //ي جً ٕ عّ ي اال خضیً ُارزتا ٌفارضی ٔ زتا ٌ عهى– .ذ ٓرا ٌ:يرکس
رػرداَػگاِعاايّ طثاطثای 264– .1372 ،ؼ.
َ
فػار– .
فارضی  /حطی ٍ عًاد ا
فػار حطی ٍ عًاد.دضر ٕر ٔضاخرًا ٌ زتا ٌ
 .174ا
رػرداَػگاِعاايّ طثاطثای 244– .1372 ،ؼ.
رکس َ
ذ ٓرا ٌ :ي
فارضی  /حط ٍاَسنی– .ذ ٓرا ٌ :خیاتا ٌ اياو.1370 ،
175اَ.سنی حط ٍ.دضر ٕر زتا ٌ
– 422ؼ.
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فارضی  / 2حط ٍ ا َ ٕری ،حط ٍ ا حًذیگی ٕی– .قى:
 .176ا َ ٕری حط ٍ.دضر ٕر زتا ٌ
چاپخا َّ ضرارِ 356– .1373 ،ؼ.
.177تاط ُی دمحم رضاَ .گا ْی ذازِت ّدضر ٕر زتا ٌ  /دمحم رضاتاط ُی– .ذ ٓرا ٌ:
اَرػاراخ آگاِ.1370 ،
فارضی .چاپ چٓارو  /دمحم
.178تاط ُی دمحم رضا .ذ ٕؾیفضاخرًا ٌدضر ٕری زتا ٌ
َرػاراايیر کثیر.1370 ،
ضا تاط ُی– .ذ ٓرا ٌ :ا خ
ر
رقاق در ٔاژ ْطازی ع هًی  /دمحم رضاتاط ُی //
رفا دِ از اغ
.179تاط ُی دمحم رضا.اض
ي جً ٕ عّ ي اال خ ضیً ُارزتا ٌفارضی ٔ زتا ٌ عهى– .ذ ٓرا ٌ :يرکس
رػرداَػگا ْی 528– .1372 ،ؼ.
َ
ضی  /دمحمرضا
.180تاط ُی دمحمرضا( .ي جً ٕ عّيقاال خ)،پیراي ٕ ٌ زتا ٌ ٔ زت اَػ ُا
تاط ُی.1376 .
فارضی /قاضىتٕضرا َی– .ذ ٓرا ٌ،
.181تٕضرا َیقاضى.فر ْ ُ گ يثیّی ٍ عرتی –
.1373
یح غاْی ٍ
یح.ضهى انهطا ٌفي انؿرف ٔان ُح ٕ ٔانثیا ٌ  /عط
 .182جرجی غاْی ٍ عط
کررا َی).
جرجی– .تیرٔ خ(29.11.2005 ،ان
.183انحطی ُیاتٕانحط ٍ عهیت ٍ دمحم .ؾرف يیر /اتٕانحط ٍ عهیت ٍ دمحمانحطی ُی– .
زا ْذا ٌ :خیاتا ٌ ع ًر خیّاو ج ُ ةيطجذي ّ
کِّي.1385 ،
یس َاذ م خا َهری .ذ ٓرا ٌ،
فارضی ،جهذ / 3پرٔ
یس َاذ م .ذاریخ زتا ٌ
 .184خا َهریپرٔ
.1369
یس َاذ م خاَهری .اَرػارا خ
فارضی /پرٔ
 .185خا َهریپرٔیس َاذ م.دضر ٕر زتا ٌ
ذ ٕش ،خیاتا ٌ داَػگاِ 367– .1372 ،ؼ.
ّ
رػارَیا).
ف ديط
رضی (تّک ٕغ ع ع
 .186خا َهریپرٔیس َاذ م.دضر ٕر ذاریخی زتا ٌفا
یس َاذ م خا َهری– .ذ ٓرا ٌ :اَرػارا خ ذ ٕش ،خیاتا ٌ داَػگاِ،
چاپ أل /پرٔ
.1372
یس َاذ م
فارضی .جهذ  .1چاپ غػى /پرٔ
یس َاذ م .ذاریخ زتا ٌ
 .187خا َهریپرٔ
خا َهری .اَرػارا خفردٔش.1377 ،
یس َاذ م
فارضی .جهذ  .2چاپ غػى /پرٔ
یس َاذ م .ذاریخ زتا ٌ
 .188خا َهریپرٔ
خا َهری .اَرػارا خفردٔش.1377 ،
فارضی .يؿادر يرک ة /کايیاب
رقا خ يؿادر
 .189خهیهیکايیاب .فرْ ُ گيػ
خهیهی– .ذ ٓرا ٌ.1379 ،
انرض ٕلخیايپ ٕر– .
فارضی .چاپ َٓى  /عثذ
انرض ٕل.دضر ٕر زتا ٌ
.190خیايپ ٕر عثذ
تفرٔغی ذ ٓرا ٌ.1373 ،
ذ ٓرا  ٌ :کرا
 .191دتیريقذو دمحم.فع ميرک ة در زتا ٌفارضی  /دمحم دتیريقذو  //يجهۀ
زتا ٌغُاضی ،ش  ، 12ظ – ،2 ٔ 1ذ ٓرا ٌ.1384 ،
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.192راضخ يٓ ُذ دمحم .درآيذیتر زتاَػُاضی غُاخریَ ،ظریّ ْا ٔ يفاْى  /دمحمراضخ
يٓ ُذ– .ذ ٓرا ٌ :ضً د.1389 ،
فعاليرک ة.پایا ٌ َايّکارغُاضی ارغذ
.193رضرىپ ٕر ژانّ.پژْٔػی درتارۀ ا
زتا ٌ غُاض یًْگا َی  /اژنّ رضرىپ ٕر– .ذ ٓرا ٌ :داَػگاِ ذ ٓرا ٌ.1359 ،
 .194رٔدیگر اغًی د (ذر جًّ ح .ر.تاغثیذی) .راْ ًُای زتا َٓای ایرا َی .جهذ .2
ز تآَای ایرا َی َ ٕ  /اغًی د رٔدگیر– .ذ ٓراٌ :قق ُ ٕش 342– .1939 ،ؼ.
زری ٍک ٕب عثذانحطی ٍ– .ذ ٓرا ٌ،
زری ٍک ٕب عثذانحطی ٍ .دٔ قر ٌضک ٕ خ ّ /
ّ .195
 280– .1336ؼ.
فیف(جسءانثا َی)  /ي حً ٕد دمحم
یح ذیطیر ٔ ذخ
 .196زیادج ي حً ٕد .ق ٕاعذانهغح انعرت
زیادج– .انقاْرج 356– .2010 ،ؼ.
فارضی  /حًیذ ضرُْگیا ٌ  //داَػک ذِ
 .197ضرُْگیا ٌ حًیذ.فع ميعی ٍ در زتا ٌ
تس (.1352– .)25
ادتیا خذثر
ارضی  /حطی ٍضًیعی– .ذ ٓرا ٌ :ادارِک م
ضًیعی حطی ٍ .ؾرف ٔ َح ٕپ
.198
ا َطثاعا خ ٔزار خ.1333 ،
تح  /انطیّذ ادّی غیر– .انقاْرج– .1988 ،
ًعر
فراض
فاظ ان
.199انطیّذ ادّی غیر .االن
یح ان ّ
 194ؼ.
فارضی  /دمحم ج ٕادغریع د– .ذ ٓرا ٌ :اَرػارا خ
.200غریع د دمحم ج ٕاد.دضر ٕر زتا ٌ
اضاطیر 464– .1371 ،ؼ.
فیعی– .ذ ٓرا ٌ.1343 ،
ضر ٕر /ي حً ٕد غ
یعی ي حً ٕد .غا ُْايّ ٔ د
.201غف
.202غقاقی ٔیذا .يثا َی ؾرف ٔ /یذاغقاقی– .ذ ٓرا ٌ:ضازيا ٌ يطانعّ ٔ ذذٔی ٍ
کر ة عه ٕو ا َطا َی داَػگآْا (ض ً د).1374 ،
فارضی ايرٔز  /عهی اغرف ؾادقی //
 .203ؾادقی عهی اغرف« .را» در زتا ٌ
یس ظيطهط م  .1349 ،93ؼ -9
َػریّ داَػک ذِ ادتیا خ ٔ عه ٕو ا َطا َی ذثر
.22
فارضی  /عهی اغرف
 .204ؾادقی عهی اغرف .درتارۀف عهٓای جعهی در زتا ٌ
فارضی ٔ زتا ٌ عهى  /زیر َظر عهی
ؾادقی  //ي جً ٕعۀ ي اال خضی ً ُار زتا ٌ
ٓرا ٌيرکس داَػ گاْی 236– .1372 ،ؼ.
کافی .ذ :
فارض ی  /ؾادقی عهی اغرف //
فعالتیقائ ذِ زتا ٌ
 .205ؾادقی عهی اغرف .ذح ٕل ا
رػارا خضخ ٍ،
فارضی (ي جً ٕعۀ ي اال خ) .ذ ٓرا ٌ :ا َ
يطائ م ذاریخی زتا ٌ
 .1380ؼ  133ذا .142
یقیا ٌ //
یقیا ٌ يٓی ٍ.فاع ميفردفع م جًع،فاع م جًعفع ميفرد  /يٓی ٍ ؾذ
 .206ؾذ
يرکس َػر
(ترگسی ذِيقانّ ْای َػر دا َ ع(– .))7ذ ٓرا ٌ:
فارضی
در تارِ زتا ٌ
داَػ گاْی.1365 ،
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فارضي /
یػ ٕ َذي در زتا ٌ
تررضي ذحهیهي ٔ ذاریخيفع م ْايپ
 .207طا ْری حًیذ.
حًیذ طا ْری  //ادب ٔ زتا ٌ (َػریّ داَػك ذِ ادتیا خ ٔ عه ٕو ا َطا َيكريا ٌ):
تٓار  ,1386دٔرِ  ,-غًارِ ( 21پیاپي  ;)18از ؾفحّ  113ذا ؾفحّ .135
فارضی ٔ ٔاژِ ضازی  /عالءانذی ٍ طثاطثایی– .
.208طثاطثایی عالءانذی ٍ.فع متطیظ
رکس َػر داَػ گاْی.1376 ،
ذ ٓرا ٌ :ي
فارضی  /عالءانذی ٍطثاطثایی َ //ايّ
.209طثاطثایی عالءانذی ٍ.فع ميرک ة در زتا ٌ
فرى  ،غًارِ دٔو  ،غٓری ٕر،يطهط م  .1384 ،۶۲ؼ – ۶۲
فرُْگطرا ٌ ،دٔرِ ْ
۴۳
رضی ايرٔز /
رفی دفع م ٔضاخ د ْایتُیادی ٍ ج ًهّ درفا
.210طثیةزا دِ ايیذ .ظ
کس.1385 ،
ػر ير
یثسا دِ– .ذ ٓرا ٌَ :
ايیذ طث
ارضی  /دمحمعػ ٕری– .ذ ٓرا ٌ.1384 ،
عف
.211عػ ٕری دمحمَ .گرغی َ ٕ تّف م
 .212عثذهللا ريضا ٌ .ارذػاف ان ؿرب ي ٍنطا ٌ انعرب (خ ًص يجهّذج)  /ريضا ٌ
عثذهللا– .انقاْرج1998 = .ِ 1418 ،و 2684– .ؼ.
رضي ،چاپ أل  /اح ًذ ع ّ
 .213ع ّ
سذيپرٔر– .
سذيپرٔر اح ًذ .را ْ ُ ًاي زتا ٌفا
ي درضي ایرا ٌ.1381 ،
ذ ٓرا ٌ :غرك د چاپ ٔ َػر كراب ْا
انهطیف .ان ُح ٕ
 .214عًر أ حًذ يخرار ،يؿطفی ان ُحاش زْرا ٌ ،دمحم حًاضح عثذ
انهطیف– .
فی ان ُ حاش زْرا ٌ ،دمحمحًاضح عثذ
الضاضي /أحًذ يخرار ير ،يؿط
انکٕی د .ِ 1414 ،ق 1994/.و.
فارضی عًیذ .جهذ  / 1حط ٍ عًیذ– .ذ ٓرا ٌ– .1373 ،
 .215عًیذ حط ٍ .فرْ ُ گ
 848ؼ.
فارضی عًیذ .جهذ  / 1حط ٍ عًیذ– .ذ ٓرا ٌ– .1373 ،
 .216عًیذ حط ٍ .فرْ ُ گ
 1688-848ؼ.
فارضی عًیذ .جهذ  / 1حط ٍ عًیذ– .ذ ٓرا ٌ– .1373 ،
 .217عًیذ حط ٍ .فرْ ُ گ
 2539-1689ؼ.
.218فرغیذٔرد خطرٔ.فع ميرک ة ٔضاخرًا ٌ آ ٌ  /خطرٔفرغیذٔرد  //يجهّ آغ ُا.
1383ضلا ض ٕو  ،ظ ْج ذْى ،ؾ ؽ .84-72
– ،
فارضی .چاپ أل  /خطرٔ
گف رارْای در تارِدضر ٕر زتا ٌ
.219فرغیذٔرد خطرٔ.
ايیر کثیر.1375 ،
فرغیذٔرد– .ذ ٓ:را ٌ
فارضی،ذرکی ة ٔ ذح ٕل آ ٌ در
.220فرغیذٔرد خطرٔ.ذرکی ة ٔ اغرقاق در زتا ٌ
فارضی،دضر ٕریترای ٔاژ ِضازی  /خطرٔفرغیذٔرد– .ذ ٓرا ٌ :زٔار،
زتا ٌ
.1379
.221فرغیذٔرد خطرٔ.دضر ٕر يفؿ م ايرٔز .چاپ دٔو  /خطرٔفرغیذٔرد– .
ذ ٓرا ٌ :اَرػاراخ ضخ ٍ.1384 ،
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فارضیپ ُجاضراد  /عثذانعظیىقری ة،
ثذانعظیى .دٔرۀکاي مدضر ٕر زتا ٌ
.222قری ة ع
نسيا ٌفرٔزاَفر ،جالل ًْایی ،رغیذیاضًی .ذ ٓرا ٌ،
نػعراء تٓار،تذیع ا
يه ک ا
 331- .1371ؼ.
یّى– .ذ ٓرا ٌ،
یّى عثذانُثی.فر ْ ُ گ يعا ؾر (عرتی –فا
رضی)  /عثذانُثی ق ِّ
.223ق ِّ
.1381
فارضی ايرٔز  /خطرٔکاغا َی– .
رقاقپط ٕ َذی در زتا ٌ
.224کاغا َی خطرٔ .اغ
ذ ٓرا ٌ :داَػگاِپیاو َ ٕر.1371 ،
کان ِٕنٕیی  -ژا ٌ .درآيذیتر زتاَػُاضی اجرًاعی .ذر جًّ دمحمجعفرپٕی ُ ذِ /
.225
نٕیی –ژا ٌکان ِٕ– .ذ ٓرا ٌ :اَرػارا خ َقع جٓا ٌ.1379 ،
ضال ٌٔ .یژگی ْایفع ميرک ةتا يؿادرقرضی
گهفاو ار
.226کر الی يٓ ُاز ؾادق،
فارضی يعاؾرٔ :یژگی ْا ٔ يحذٔدی د ْا
رقاق ْای آ ٌ از زتا ٌ عرتی در
ٔ اغ
یذگاِ ؾرف غُاخری  /يٓ ُاز کرتالئی ؾادق ،ارضال ٌگهفاو [ي ٕاد
د
فرو انکررٔ َی1392. ،: Pdf
إنکررٔ َی]– .
ترضیيقاتهّ ای)  /ایرا ٌ
فارضی ایرا ٌ ٔ ذاجیکطرا ٌ (ی ک
ثاضی ایرا ٌ.
.227که
ثاضی .ذ ٓرا ٌ.1374 ،
که
قذيا خ زتاَػُاضی (ذر جًّفریار اخالقی)  /راتیر خ
 .228الرَصذرض ک راتیر خ .ي
الرَصذرض ک .ذ ٓرا ٌ 334– .1380 ،ؼ.
فارضی .ذر جًّ يٓذی ضًائی .چاپ دٔو /
 .229ياْ ٕذیا ٌ غ ٓرزاد.دضر ٕر زتا ٌ
يرکس.1372 ،
غ ٓرزا د ياْ ٕذیا ٌ– .ذ ٓرا ٌَ :ػر
يذرضییحیی .درآيذیتر جايعّ غُاضی زتا ٌ .چاپ دٔو /یحییيذرضی– .
.230
ذ ٓرا ٌ:پژْٔػگاِ عه ٕو ا َطا َی ٔ يطانعاخ فرُْگی.1387 ،
ذی يػک ِٕ انذی ُی– .
فارضی  /يٓ
.231يػک ِٕ انذی ُی يٓذی .ذ ٕؾثف ٔآي ٕ زظ زتا ٌ
يػٓذ :اَرػارا خ داَػگاِفردٔضی.1379 ،
فارضیترپای ّ َظری ّگػراریٔ .یرای ع
ضر ٕر زتا ٌ
.232يػک ِٕ انذی ُی يٓذی .د
ضی.1379 ،
ذی يػک ِٕ انذی ُی– .يػٓذ :اَرػارا خ داَػگاِفردٔ
دٔو /يٓ
ارضی .در  2جهذ /نٕئُص يعه ٕف– .ذ ٓرا ٌ،
ف
 .233يعهٕفنٕئُص .ا نً ُجذ عرتی –
.1386
یػۀفع هٓای ایرا َی  /دمحم يقذو– .ذ ٓرا ٌ.1342 ،
.234يقذو دمحم .راْ ًُای ر
فارضي
فارضي يیا َّ ٔ
تررضيضاخرارفع م ْاي جعهي در
.235ي ُؿ ٕرییذهللا.
دري /یذهللا ي ُؿ ٕری َ //ايّ فرُْگطرا ٌ:ت ًٓ ٍ  ,1382دٔرِ  ,6غًارِ 2
(پیاپي  ;)22از ؾفحّ  108ذا ؾفحّ .124
فارضی /
فعال در زتا ٌ
ترضی ریػّ غُاخری ا
.236ي ُؿ ٕرییذهللا ،حطازا دِ ج ًهّ.
یذهللا ي ُؿ ٕری– .ذ ٓرا ٌ.1387 ،
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رضی  /ي حً ٕد
ضر ٕر زتا ٌفا
تررضی «عثار خفعهی » در د
.237ي ٓرآٔرا ٌ ي حً ٕد.
یس ٔ زيطرا ٌضال .1388
ي ٓرآٔرا ٌ //ف ُ ٕ ٌ ادتی،ضال أل ،غًارِ ،1پای
ؼ 126 .ذا .144
یررا.1376 ،
 .238يٓ دمحم .فرْ ُ گدضر ٕری  /دمحم يٓیار– .ذ ٓرا ٌَ :ػر ي
فرواإلنکررَٔیح : HTML /ا حًذ
یح]– .
یح[اإلنکررٔ َ
یح انعا نً
 .239ا نًٕض ٕعح انعرت
ذی انػٕیخا خ2004 ،و.
يٓ
فارضی  /يجرثی يی ُ ٕی  //درتار ِ
.240يی ُ ٕی يجرثی.فاع م ٔفع ميفرد در زتا ٌ
(ترگسی ذِ يقانّ ْای َػر دا َ ع(– .))7ذ ٓرا ٌ:يرکس َػر
فارضی
زتا ٌ
داَػ گاْی.1365 ،
فارضی .چاپغػى /
ضی ٔکارترد آ ٌ در زتا ٌ
َ.241جفی اتٕانحط ٍ .يثا َی زت اَػ ُا
فر.1378 ،
اتٕانحط ٍَجفی– .ذ ٓرا ٌ :اَرػارا خَیه ٕ
ثحثفع ميرک ة درکراتٓای زتا ٌ
ترضی ي
َ.242جفی يعؿ ٕيّپازٔکیَ .قذ ٔ
فرو
ض رّ  /يعؿ ٕيّ َجفی پازٔکی [ي ٕاد إنکررٔ َی]– .
فارضی دٔرِ ير ٕ
انکررٔ َی: Pdf
ٔ .243حیذیا ٌكايیارکايیارذقی.فع ميرک ة /کايیار ٔحیذیا ٌ  //يجهّ رغذ آيٕزظ
فارضی  ،ظ  .1378 ،50ش .13
زتا ٌ ٔ ادب
فارضي ٔ َکاذی در تارِفع م
ٔ .244حیذیا ٌكايی ارکايیار ذقیَ .قذیتر ذاریخ زتا ٌ
يرک ة /کايیار ٔحیذیا ٌ //پژٔ ْػُايّ داَػک ذِ ادتیا خ داَػگاِ ج ُذ غاپ ٕر،
ضال أل.1379 ،
ارضي ،چاپ أل /کايیار ٔحیذیا ٌ .ذ ٓرا ٌ:
ٔ .245حیذیا ٌكايیار.دضر ٕر زتا ٌف
رػاراخ ضً د.1379 ،
اَ
ضی (ي جً ٕعۀ
 .ٕ ًْ .246درتارۀ فعهٓای جعهی  // ٕ ًْ /يطائ م ذاریخی زتا ٌفار
ي اال خ) .ذ ٓرا ٌ :اَرػاراخ ضخ ٍ .1380 ،ؼ  143ذا .152
ٕضفی  //در
ٕضفی غاليحطی ٍ.فع م يعه ٕوتجایفع م ي جٓ ٕل  /غاليحطی ٍی
.247ی
(ترگسی ذِيقا نّ ْای َػر دا َ ع(– .7ذ ٓرا ٌ:يرکس َػر
فارضی
تارِ زتا ٌ
داَػ گاْی.1365 ،
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