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1. Силлабус 

1.1. Маълумотҳои умумӣ 

1 МТО ДДС Манзил:  Хиёбони университет, 

15  

2 Факултет  Филология шўъбаи 

тоҷикӣ 

Манзил:  Хиёбони университет, 

15  

3 Кафедра  Филологияи тоҷик ва 

забонҳои шарқи хориҷа 

Манзил:  Хиёбони университет, 

15,   хонаи 

4 Соҳаи таълим 

ва илм 

200 000  - фанҳои 

гуманитарӣ ва санъат 

230 000  - Фанҳои гуманитарӣ 

5 Шўбаи таълим, 

курс, гурўҳ 

70230101-Лингвистика 

(забони тоҷикӣ) 

Магистрантони соли аввал 

6 Фан (Соатҳои 

хониш) 

Лингвокултурология 

 

Соатҳои хониш:  

Маърўза –       соат 

Маш. амалӣ –        соат 

Корҳои муст. –       соат 

7 Давомнокии 

фан 

Семестри 1   

8 

Муаллим  

(лавозим ва 

унвон, манзили 

почтаи 

электронӣ) 

Маърузачи: (PhD) 

Маҷитова Сабоҳат 

 

Филологияи тоҷик ва забонҳои 

шарқи хориҷа  

е-mail:manija@ mail.ru 

9 
Вақт ва ҷои 

дарс 

Машғулоти марўзавӣ Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, хонаи  

Машғулоти амалӣ Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, хонаи  

10 
Вақт ва ҷои 

консултатсия  

Машғулоти марўзавӣ Хиёбони универси-тет, 15, 

факултети филология, хонаи  

Машғулоти амалӣ Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, хонаи      

Рўзи ҷумъа   

11 Вақти кор дар 

асоси ҷадвали 

шахсӣ  

Хиёбони университет, 

15, факултети 

филология, кафедраи 

забон ва адабиёти тоҷик, 

хонаи   

Рўзи панҷшанбе аз соати 15:00 

то 17:00 
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1.2. Маълумотҳои асосӣ 

1 Муқаддима Маҷмуаи таълимӣ барои такмил ва инкишофи ҷараёни таълим 

дар мактабҳои таълими умумӣ, муассисаҳои таълимии миёнаи махсус, 

барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисос, амиқан омўхтани 

фанҳои тахассусӣ, ташаккули таҷриба ва малакаи эҷодии толибилмон, 

тайёр намудани мутахассисон ва ходимони илмӣ ва таъмини 

самаранокии таълими ҳамагонӣ арзишманд хоҳад буд. Дар 

забоншиносй матн мавқеи муайян дошта таҳлили он низ хусусиятҳои 

ба худ хос дорад. Ягонагии забон ва нутқ хелҳои матн, роҳҳои 

таълими он дар забоншиносй ва ташаккули инкишофи он аҳамияти 

хоссаро дорост. Ҳангоми таҳлили матн чиҳатҳои эксприссивии он низ 

ба эътибор гирифта мешавад. 

2 Мақсад ва 

вазифаҳои 

асосии фан 

 

Мақсад ва вазифаи лингвокултурология роҳҳои ташаккули 

забони точикиро омўхтан ва онро таҳлили лингвистикй намудан ба 

мақсад мувофиқ аст. Дар натичаи омўхтани матнҳои гуногун 

тараққиёти тадричии  хати забони точикй,  зина ба зина омўхта 

мешавад. 

Мавқеи забон дар чамъият ва вазифаи он. Мафҳуми забон ва 

нутқ. Матн ягонагии забон ва нутқ. Хелҳои матн ва роҳҳои таҳлили 

он. Маданияти сухан ташаккул ва инкишофи он. Дар забоншиносии 

точик, ўзбек ва чаҳон дарачаи омўхта шудани он. Ақидаҳои Р.Барт, 

А.Багуславский, К.Коженикова, Т.Ван Дейк, Камолиддинов Б, 

Ғаффоров Р. ва дигар олимон оиди маданияти нутқ ва услуби баён.  

  

 Талаботи 

асосй аз 

рўи фанни 

таълимй. 

Дар заминаи баррасии лингвокултурология ва таъсиррасонӣ ба 

ҳиссиёти магистрон дар ташаккули шахсияти баркамоли накўахлоқи 

фасеҳбаёну соҳибсалиқа кўмак расонидан; дар бораи хусусиятҳои 

хоси забони тоҷикӣ, мақсад ва моҳияти он, матн, хелҳои матн, 

унсурҳои матн, аломатҳои фонетикй, лексикӣ морфологӣ ва 

синтаксисии забони адабии тоҷик ба тасаввуроти муайян соҳиб 

бошанд; 

- оиди мафҳуми матн ва инкишофи тадричии он магистрантҳо ба 

тасаввурот соҳиб бошанд; 

- дониши назарии худро дар амал тадбиқ карда тавонанд; 

- дарачаи омўхта шудани матн дар забоншиносии умумй, точик, ўзбек 

ва мубоҳисаҳо дар атрофи ин фан тасаввурот дошта бошанд; 

- муносибати лингвокултурология бо услубшиносӣ ва фарқи байни 

онҳо, воситаҳои грамматикй дар матн; 

- микро ва макроматн дар забон ва муносибати байни онҳо; 

- забоншиносии матн дар диолог ва монолог, мавқеи онҳо дар забон 

тасаввурот ҳосил намоянд; 

3 Алоқаи 

фанни 

мазкур бо 

фанҳои 

Ҳангоми гузаштани фанни «маданияти лингвистӣ» алоқаи он бо 

фанҳои дигар ба эътибор гирифта мешавад ва пайдарҳамии 

мавзỹъҳфо барои аз худ намудани ин фан ёрӣ мерасонад. Масалан, 

ҳангоми гузаштани морфология (ҳиссаҳои нутқ) ба кадом вазифаи 
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дигар ва 

пайдарҳамии 

он аз чиҳати 

услубй 

 

синтаксисӣ омадани он муайян карада мешавад. Дар ин ҷо алоқаи 

морфология бо синтаксис дар назар дошта мешавад. Ба ғайр аз ин 

фанни забони адабии ҳозираи тоҷик бо фанҳои дигар: логика, таърих, 

география, биология ва дигар фанҳо алоқаи узвӣ дорад. Бинобарин 

лозим аст, ки ҳангоми гузаштани ин ё он мавзỹъ робитаи фанҳо бо 

забони тоҷикӣ муайян карда мешавад.  

4 Тартиби 

алоқа бо 

воситаи 

почтаи 

электронй ва 

воситаҳои 

дигари алоқа 

Алоқаи муаллим ва донишҷў бо воситаи почтаи электронӣ ҳам ба 

амал бароварда мешавад. Вақти кушодани почтаи электронӣ аз соати 

15.00 то 20.00. Масъалаи баҳогузорӣ бо воситаи почтаи электрй ва 

телефон ба амал бароварда намешавад. Баҳогузори фақат дар ҳудуди 

донишгоҳ дар хонаи муайяншуда ва ҳам дар чараёни дарс (НҶ) ба 

амал бароварда мешавад.  

5  

 

Талаботи 

асосй 

барои  

магистрон 

Риоя намудан ба тартиб ва қоидаҳои донишгоҳ ва маданияти 

либоспўшй; 

Дар дарсҳо дар вақти муайяншуда иштирок кардан ва бесабаб аз 

дарсҳо намондан, аз худ намудани дарсҳои иштирокнакарда дар 

муддати муайян-шуда; Хомўш кардани телефон дар вақти дарс ва 

назоратҳо; Ба дарсҳо тайёр омадан ва иштироки фаолона дар онҳо; 

Мавҷудияти дафтарҳои алоҳида барои машғулотҳои маърўзавӣ, 

машғулотҳои амалӣ, корҳои мустақилона ва вазифаҳои хонагӣ; Иҷро 

намудани вазифаҳои хонагӣ ва супоришҳои иловагӣ дар вақт ва 

сифати муайяншуда;  Ба назоратҳо бо тайёрии пухта омадан ва дар он 

ҳолате, ки балли зарури гирифта нашавад, назоратҳоро такроран дар 

муддати муайяншуда супоридан; Дар вақти назоратҳо накардани 

нусхабардорӣ (плагиат), дар акси ҳол аз назорат пеш карданро дар 

мадди назар доштан; Дар он ҳолате, ки ба бали гузошташуда этироз 

бошад, баъд аз эълон карда шудани бал ба муаллими фан, мудири 

кафедра ва ё декани факултет (ба комиссияи апелатсионии назоратҳои 

ниҳоӣ) муроҷиат намудан;  

Дар вақти дарс ва берун аз он ба муаллим ва дигарон дар доираи ахлоқ 

одоб муроҷиат намудан. 
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Мавзӯъ:    Мақсад ва вазифаи фанни «Маданияти лингвистии нутқ» 

 

Маданияти сухан чист? Мутахассисон ба чунин қарор омадаанд, ки 

истилоҳи «маданияти сухан» ба ду маъно истифода мешавад: якум – мачмўи 

воситаҳои меъёрй ва муассири забонро мефаҳонад, ки дар нутқи хаттй ва 

шифоҳй мувофиқи талаби муошират бамаврид ва огаҳона кор фармуда 

мешаванд; дуюм – шўъбаи алоҳидаи илми забон аст, ки дар бораи маданияти 

сухан, чун яроқи маданият, қоида ва қонунҳои ташаккули категорияҳои он 

баҳс менамояд. 

Мувофиқи ин фанни таъриф «маданияти сухан» ду ҷанбаи асосй: 

дурустй ва фасоҳати суханро фаро мегирад, ки сахт бо ҳам марбутанд. 

Академик В.В.Виноградов ба ҳамин маънй гуфта буд: «Нутқи оммавй на 

фақат дуруст, балки бояд фасеҳ низ бошад»
1
. Он сухан дуруст аст, ки 

мувофиқи меъёрҳои хаттй ва шифоҳй забони адабй адо мешавад. Таъин 

кардани муносибату фарқи мувозанаҳо ва баҳо додан ба онҳо дар ин поя ба 

ин тарз сурат мегирад: дуруст аст – нодуруст аст, тоҷикист - ғайритоҷикист, 

адибист - ғайриадибист ва амсоли инҳо. Фасоҳати ба иловаи риояи меъёрии 

адабй интихоби оқилонаи воситаҳои забон ва корбасти мавридшиносонаи 

онҳоро фаро мегирад. Хосият ва таносиби қаринаҳо дар ин маврид чунин 

муқаррар мегардад: беҳтар, дурусттар, равшантар, бемавридтар, созгортар, 

муассиртар. Суханҳои шифоҳӣ ва хаттие, ки дар онҳо ҳам меъёри адабӣ ва 

ҳам сифатҳои сухан комилан риоя шудаанд, суханҳои фасеҳ ва балиғ ба 

шумор мераванд. Чунин тарзи сухандонй марбути пояи дуюми донистани 

забони модарй, яъне маҳорати суханварй буда, тавассути кўшиши зиёд, 

омўзиши пайгиронаи қоида ва қонунҳои забони модарй, анбоштани тачриба 

ва малакаи кофй дар ҷиҳати интихоб ва кор бурдани ягона шакли мувофиқ аз 

байни воситаҳои фаровони ҳаммаъно ё наздикмаъно муяссар ва имконпазир 

мегардад.  

Профессор С.И.Ожегов, ки дар боби муайян сохтани вазифа ва мавзўи 

фанни маданияти сухан дар илмй саҳми арзандае дорад, маданияти суханро 

дар ин замина ба ин тарз таъриф карда буд: «Маданияти баланди нутқ чист? – 

Маданияти баланди нутқ маҳорати дуруст ва муассир баён намудани фикри 

худ бо ёрии воситаҳои забонист. Нутқе дуруст ба шумор меравад, ки дар он 

меъёри забони адабии ҳозира риоя шуда бошад… Аммо маданияти баланди 

нутқ танҳо бо риоя пайгирии меъёрҳои забон маҳдуд намешавад. Вай 

ҳамчунин дар ифодаи фикр пайдо кардани воситаҳои дақиқ илова бар ин 

ёфтани воситаҳоеро ҳам фаро мегирад, ки фикрро бағоят фаҳмо (яъне, ниҳоят 

                                                            
1 В.В.Виноградов. Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. «Вопросы языкознания», 1961, 

№54, с. 8. 
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муассир) ва бағоят муносиб (яъне, дар ҷойгаҳи зиёда мувофиқ ва ба ин маънй 

услубан шоиста) ифода менамоянд»
2
.   

Фикри ҷудо кардан ин ду ҷанбаи маданияти сухан ба тарзи мазкур дар 

забоншиносии бори аввал аз ҷониби Г.О.Винокур ба миён гузошта шуд. Вай 

ба ҷанбаи якум сухан гуфтани дуруст ва ба ҷанбаи дуюм сухан гуфтани 

устодона оид дониста нишон дода буд, ки нутқи устодона адошуда дорои 

хосияти фаъолиятмандй ва эчодкорист. Ў навишта буд: «Сухангўи моҳир на 

фақат нормаҳои забонро ба хубй медонад, балки худ ба нормаҳо таъсир 

мекунад ва худ нормаҳо ба вучуд меорад»
3
. 

Аз ин баёни мухтасар маълум мешавад, ки доира ва фанни ҳаҷми 

маданияти сухан васеъ ва паҳновар буда, ду қисми асосиро фаро мегирад. 

қисмати аввал ба дурустй, рахехияти забон дахл дорад ва мавзўъҳоро дарбар 

мегирад, ки шомили нормаҳои адабианд. қисмати дуюм марбути масъалаҳои 

сухани муассир аст, ки мавзўъҳои оноиданд, ба қоида ва қонуниятҳои 

фасоҳат ва балоғати сухан. 

Ин ду ҷанбаъ муносибат ва алоқаи «Асосҳои маданияти нутқ»-ро бо 

шўъба ва шохаҳои гуногуни илми адаб таъин менамояд. Аз рўи мавзўъ ва 

муаммоҳои бахши аввал илми маданияти сухан бо луғатшиносӣ ва 

грамматикаи меъёри пайванди ногусастанй дорад. Шўъбаҳои мазкури забон, 

чунон ки маълум аст, воситаҳои луғавй ва грамматикиро вобаста ба меъёрҳои 

ва мустаъмал маъмул, махсуси забони адабии кунунианд, тавсиф ва 

маънидод мекунанд ва ба ин вачҳ, шарҳи ҳодисоти марбут ва меъёр кўҳна ва 

нав номашҳур ва берун аз он ба вазифаи онҳо дохил намешавад. Баъзе аз 

забонишносон унсурҳои алоҳидаи чунин рўйдодҳои забониро ба таълифоти 

худ ворид карда бошанд ҳам, номашҳур ва ғайриумумй будани онҳоро 

алоҳида таъкид сохтаанд. Аммо илми маданияти сухан, ки ба тағироти 

таърихии меъёр ва таҳлилу тавсифи қаринаҳо сарукор доранд, баръакси 

луғатишиноси лексикология ва грамматикаи меъёри воситаҳои забониеро 

тадқиқу баррасй менамояд, ки ҳам ба меъёрҳои роич, ҳам кўҳна ва ҳам нав 

дахл доранд. Вай ҳамчунин унсурҳои берун аз меъёр, ғайриадабиро низ 

мавриди омўзиш қарор медиҳад. Таҳлил ва тавчеҳи рўйдодҳои мазкур одатан 

дар заминаи муқоиса ва муқобилаи қаринаҳо ба амал меояд. Дар ин поя 

афзалияти як (ё чанд) қарина таъин гардида, шоистагй ва зарурати ҳар 

кадоми он дар навишт ва такаллуми умум таъкид ва тавсия меёбад. Илми 

маданияти сухан бо ин усул баробари ошкор кардани воҳидҳои шоён саҳву 

хатоеро низ маълум ва дарёфт мекунад, ки қисме аз ин ниҳоят ноаён буда, 

дар ботин ва мағзи тору пуди забони адабй ҷой гирифтаанд. Шарҳу тавзеҳи 

                                                            
2 С.И.Ожегов. Лексикография. Культура речи. М., 287-88.   
3 Г.О.Винокур. Из беседы а культуре речи. – Русская речь. 1967,  
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воситаҳои ҳаммаънои гуногуншакл интихоб ва истеъмоли яке аз онҳо 

мувофиқи талаби муошират илми маданияти суханро бо услубшиносй шабеҳ 

ва ҳамсоя мегардонад. Мақсади ҳар ду ин фан, чунон ки маълум аст, таълими 

маҳорати суханварист.  

Аммо фарқи миёни онҳо иборат аз ин аст, ки услубшиноси воситаҳои 

забониро дар асоси меъёрҳои ҷорӣ ба шоха ва гурўҳҳои алоҳида ҷудо ва 

тасниф месозад. Асосҳои маданияти сухан ба ин тақсимот истинод намуда, 

афзалият ва мавриди истифодаи умумй шуда тавонистани як ё чанд қаринаро 

вобаста ба марҳилаи муайяни инкишофи забони адабй муқаррар мекунад. Аз 

ин чост, ки «Маданияти сухан» ба сифати илми комил танҳо дар пояи 

услубиёти феъли функционалй метавонад сурат ёбад. Дигар ин, ки дар илми 

маданияти сухан, баръакси услубшиносй, воҳидҳои забоние низ омўхта 

мешаванд, ки алҳол ба системаи меъёри адабй ворид нашудаанд. Яке аз аҳли 

назарияи маданияти сухани русй, проф. Г.О.Винокур чунин муносибати 

наздики ду шохаи мазкури илми филологияро ба эътибор гирифта, тадқиқ ва 

омўхтани масъалаҳои маданияти суханро бо вазифаи забоншиносии амалй – 

услубшиносй алоқаманд карда, гуфта буд: «Нутқи мо ҳамеша бояд ба ину он 

дарача танзим дошта бошад. Вай… ниёзманди ташаккули ҷудогонаи 

услубист»
4
. 

Академик В.В.Виноградов, ки бо навиштаҳои худ дар роҳи таъин 

шудани асосҳои назарии илми маданияти сухан хизмати бузурге дорад, 

муносибат ва қаробати илмҳои ҳамсоя – услубшиносй ва маданияти суханро 

ба ин тарз эзоҳ додааст: «Илми маданияти сухан ё маданияти нутқ фанни 

назарй ва амалиест, ки бо услубиёти забон ва услубиёти нутқ ҳамсарҳад буда, 

хулоса ва дархостҳои онҳоро ҳам бо мақсади ба таври зинда, фаври таъсир 

расонидан ба чараёни минбаъдаи инкишофи забон ва ҳам барои таъин 

намудани нормаҳои асосии эстетикй, шакл ва тамоюли алоқаи нутқи бадей 

бо ҳаракати услубҳои адабиёти бадей чамъбаст мекунад»
5
. 

Қаробат ва тафовути илми маданияти суханро бо илмҳои луғат, 

грамматикаи меъёрй ва услубшиносй дар асоси мисолҳои зерин метавон 

тасбит намуд. 

1. Дар китоби дарсии «Забони адабии тоҷик», ки барои донишкадаҳои 

олй таъин шудааст, муаллифон ба масъалаи «бой гардидан ва инкишоф 

ёфтани лексика аз ҳисоби забони зинда ва нутқи даҳанакй» таваққуф намуда, 

ба сифати мисол калимаҳои чуфти зеринро нишон додаанд: таъхир – хаял, 

                                                            
4 Г.Винокур. Культура языка, 2-е изд., М., 1929, с. 40. 
5 В.В.Виноградов. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания. – Вопросы 

языкознания, 1964, №3, с.9. 
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олуболу – олучабандак. Дар ҳами боб чун синоним чуфтҳои зерин низ зикр 

ётаанд: танбал – дангоса, ҳомиладор – дучон, девона - чиннй
6
. 

Илми маданияти сухан ба ин калимаҳо дигархелтар баҳо медиҳад. 

Калимаҳои ҳаял ва чиннй, ки дорои хосияти услубианд ва ба гурўҳи 

калимаҳои гуфтугўй дохил мешаванд. Бинобар ин истеъмоли онҳо танҳо дар 

он пораҳои нутқ, ки дорои хусусияти гуфтугўист, чоиз аст. Чуфтҳои 

муродифии олуболу – олучабандак ҳарчанд баробар бошанд ҳам, 

«олучабандак» ба ду сабаб бо «олуболу» рақобат карда наметавонад: аввалан, 

доираи истифодаи он як дарача маҳдуд аст: сониян, назар ба «олуболу» 

шаклан дурушт ва дарбатар мебошад. Калимаи «ҳомиладор»-ро ба ҳамин 

шакл муродифи «дучон» ба қалам додан дуруст нест: ин шакли вайрон ва 

ғалат буда, дурусташ ҳомила мебошад. Ғайр аз ин, дар байни ҳомила ва 

дучон фарқи услубй мавчуд аст: аввали воҳиди луғати услубан мўътадил 

бошад, дуюмй бинобар доро будан ва хусусияти эвфимистй дар порчаҳои 

махсуси услубй истифода мешавад. 

2. Дар китоби Грамматикаи академии забони адабии тоҷик навишта 

шудааст, ки суффиксҳои –чи ва гар дар исмсозй сермаҳсул буда, исмҳое 

месозанд, ки дорои маънои гуногунанд. Барои тасдиқи қоида бо – чи ин гуна 

мисолҳо зикр ёфтаанд: тракторчи, танкчи, автоматчи, карнайчи, рубобчи, 

шикорчи, изчи, искрачи, дурўғчи, тўҳматчи, воҳимачи, ҳашарчи, кўмакчи ва 

ғайра. Қисме аз мисолҳое, ки барои –гар оварда шудаанд, инҳоанд: шишагар, 

шамшергар, чармгар, рехтагар, шустагар, иғвогар, ошўбтар, тарбиятгар, 

созишгар, ислоҳгар ва амсоли инҳо. Ҳам қоида ва ҳам мисолҳое, ки дар китоб 

баён шудаанд, аз бобати талаби грамматикаи нормативй тамоман дурустанд. 

Аммо назари маданияти сухан нисбат ба қисме аз мисолҳои бо – чи, 

овардашуда каме дигаргунтар аст. Вай мувофиқи тамоюли кунунии 

инкишофи забон дар баъзе калимаҳо (масалан, тўҳматчи, воҳимачи, кўмакчи) 

ва чои – чи ба кор бурдани –гар-ро салоҳтар медонад. Аз тарафи дигар, дар 

асоси процесс вай лозим мешуморад, ки адади мисолҳои дорои суффикси –

гар аз ҳисоби калимаҳои нав (амсоли пайвандгар, тамошогар, баёнгар, 

тадқиқгар, равшангар, таҳлилгар, истисмогар, шўришгар ва ғайра) афзуда 

мешавад. Илми маданияти сухан ин тавсияро бо ёрии чунин асоси илми 

тақвият медиҳад: сохтани номҳо бо суффикси –гар анъанаи қадим дошта, ин 

қоида дар давраҳои рангиоддй, омиёна гирифта забони адабй ба дарачае 

маҳдуд шуда буд. Ҳоло ки ин нуқсон ислоҳ ва доираи истифодаи суффикси –

чи ба сифати як унсури сухани оддй тадричан танг мешавад, сермаҳсул 

гаштани –гар чун натичаи тақвияти меъёри анъанаи амри ногузир аст
7
. 

                                                            
6 Забони адабии ҳозираи точик. Лексика, фонетика ва морфология, қисми 1., Душанбе, 1973, с.26-27. 
7 Ниг.: Муҳаммадчон Шукуров. Имконияти васеи забон. – «Адабиёт ва санъат», 24 октябри соли 1985. 
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Барои тасдиқи ин фикр, ки «гар» ҳодисаи машҳури қадимист, байтҳои 

зерин метавон овард:  

Махдуми мулкпарвару садри чаҳон, ки ҳаст, 

Дар пеши баргоҳаш хидматгар офтоб 

(Анварй) 

Дилрабои ҳама он нест, ки ошиқ бикушанд, 

Хоча он аст, ки бошад ғами хидматгораш. 

         (Ҳофиз) 

Чунонки мебинем, маданияти сухан, баръакси сухан, баръакси 

лексикология ва грамматикаи нормативй, воҳидҳои луғавию грамматикиро 

на танҳо аз бобати мансубият ба меъёри маъмул тавсиф мекунад, балки 

онҳоро мувофиқи меъёри кўҳна ва нав, ҷанбаҳои адабй ва ғайриадабй, 

дурустй ва нодурустй эзоҳ дода, яке аз қаринаҳоро, ки имрўз машҳур аст, 

барои истифодаи умум тавсия ва пешниҳод мекунад.  

Мавзўъҳои дуюм, ки шомили фасоҳат ва балоғатанд, илми маданияти 

суханро бо илмҳои маъонй, баён ва бадеъ наздик ва қаробатдор мегардонанд. 

Дар ин ҳол маданияти сухан воситаҳои бадеию эҳсосии забонро дар бар 

мегирад. Сабаб ҳамин аст, ки баъзе аз аҳли тадқиқот масъалаҳои маданияти 

сухан ва илми бадеъро бо ҳам ихтилот ва омезиш дода, зимни истилоҳи 

ягонаи «зеби сухан» ё «санъатҳо сухан» ҷойгир намудаанд
8
. Саидмуҳаммади 

Нишот шаш бахши китоби худро ба муаммоҳои мухталифи сухан фасеҳ ва 

балиғ бахшида, ташкили фанни «Зеби сухан»-ро аз ду қисмати мазкури ба 

ҳам матбут ин тавр мувофиқ шудан, шарҳ додааст: «Нахустин шарти 

саломатии гуфтор интибоки он бо қавоиди мусаллам… аст… Агар сухан бо 

алфози мустаъмал ва шеваҳои маъмули забон ҳамоҳанг набошад ё алфози 

ғариб ва ғайримаънус дар калом афта два бар илофи қавоиди адаб ва 

нигориш ояд, дилнишин нагардад ва табъро ҳамеша аз истеъмоли калимоти 

номаънус ва хилофй қиёс рўйгаронй буда ва ҳаст … ғ. Ҳар гоҳ сухан расо ва 

равшан дилнишин ва устувор бувад ва саноеъ ва мухассаноти бадей 

мутаносиб ҳам ороста шуд, дар таъбир ва лутф мўъчизаҳо мекунад»
9
. 

Барои тақвияти маънии мазкур метавон далелҳои зеринро илова кард. 

Проф.Д.Э.Розенталь дар китоби дарсие, ки рочеъ ба маданияти сухан 

навишта буд, зимни қоидаи маданияти сухан доро будани сухани 

баландмаданиятро ба хусусияти бадеию тасвири низ махсус таъкид 

намудааст. Мувофиқи нишондоди ў, баъзе аз воситаҳои тасвири бадей, 

масалан, маҷоз, ташбеҳ ва ғайра мавзўи баҳси маданияти сухан мебошанд
10

. 

                                                            
8 Саидмуҳаммади Нишот. Зеби сухан, с 30, 31, 32. 
9 Саидмуҳаммади Нишот. Зеби сухан. 
10 Д.Э.Розенталь. Культура речи. М., 1964, с.7. 
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Дар таълифоти мутахассиси дигари ин соҳа чун Е.А.Бахмутова дар ин 

масъала инқилоби фикр мушоҳида мешавад: агар дар нашри якуми китоби 

худ мавсуф ба «Культура речи» ў маҳорати суханро аз маданияти сухан ҷудо 

намуда, воситаҳои тасвирию муассирро ба он дохил накарда бошад, дар 

нашри дуюм ин қарор омадааст, ки воситаҳои тасвироти бадей қисми 

таркибии мавзўъоти маданияти сухан ба шумор мераванд. Гуфтаи зерини ў 

ин маъниро пурра тасдиқ менамояд: «Маданияти сухан маҳорати дуруст, 

дақиқ ва фасеҳ кардани фикрро дар бар мегирад… Мувофиқат ба норма ҳоло 

анчоми мафҳуми маданияти нутқ нест. Лозим аст, ки воситаҳои олии 

таъсирбахши нутқ, яъне воситаҳои ба ном муассири забон низ истифода 

шаванд»
11

. 

Проф.В.Г.Костамаров ҳам таъкид карда буд, ки «назарияи маданияти 

нутқ аз рўи проблемаҳои худ аз мавҳуми меъёр берун мебарояд»
12

.  

Аз ин гуфтаҳо маълум мегардад, ки маданияти сухан ҳар ду ҷиҳат – 

ҳам ҷиҳати коммуникативй ва ҳам ҷиҳати эстетики забонро дар якчоягй, 

пайваста ба ҳам меомўзад ва аснои баҳо додан ба сифати нутқ дар асоси 

меъёри чорй ба талаб ва дарҳостҳои ин ду ҷанбаъ истинод менамояд. 

Ба ин тариқа, илми маданияти сухан бо шохаҳои алоҳидаи илми адаб 

алоқа ва вобастагии узвй дорад. Вай дар баёни қоида ва хулосаҳои худ ба 

истилоҳ, натича ва дастовардҳои илмҳои мазкур такя мекунад ва тамоюлҳои 

зинда, роҳҳои тадричии инкишофи забонро ба ҳисоб гирифта, дар хусуси 

интихоб истифодаи қаринаҳои шоиста ва созгортарин қаринаҳое, ки 

мувофиқи меъёрй чорй буда, фикру ҳиссиётро ниҳоят равшан ва зебо ифода 

менамояд, маслиҳат ва дастурҳои амалй медиҳад. Аз ҷониби дигар, ин фан 

дар хусуси мутаносибан ба кор бурдани воситаҳои муассири сухан баҳс 

менамояд. «Шарҳи вазеҳи имконияти зеби сухан аввалан шуурнокии баланди 

гўянда нисбат ба забон, сониян муҳаббат ба забон аст, ки бо шарти аввал зич 

алоқаманд мебошад»
13

. 

В.Г.Костамаров ҳамин нуқтаро ба эътибор гирифта буд, ки маданияти 

сухан «болохост»-и дониши оддй, муқаррари забон аст, донишест, ки давраи 

олй, давраи пурра ва эчодкорона аз бар кардани сарвати забонро фаро 

мегирад.   

 САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Вазифаҳои асосй дар роҳҳои дуруст, самарабахш ба роҳ мондани 

муаммоҳои маданияти нутқ; 

                                                            
11 Е.А.Бахмутова. Культура речи. Изд.2., испр.и доц.Изд-во Казанского ун-та 1964, с.7 
12 В.Г.Костамаров. Книга об основах речевой культуре. – «Рус.яз.в нац школе», 1979, №2, с.67. 
13 Г.О.Винокур. Проблемы культуры речи. ВЯ, 1964, №3, с.8. 
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2. Фанни маданияти нутқ бо кадом шохаҳои илмии забон алоқа 

дорад? 

3. Кадом нутқ фасеҳ аст? 

4. Усулҳои тадқиқи муаммоҳои маданияти сухан. 

5. Фикри академик В.В.Виноградов оиди ду манбаъи маданияти 

нутқ; 

 

Мавзӯъ:    Меъёри адабй ва хусусиятҳои асосии он 

 

Меъёр ҳодисаи мураккаб ва зиддиятнокест. Дар забоншиносӣ доир ба 

ин масъала мақола ва асарҳои бисёр навишта шудаанд. Бо вуҷуди ин баъзе аз 

паҳлӯи меъёри адабӣ ҳанӯз мӯҳтоҷи тадқиқти зиддист, мулоҳизаҳои фикри 

аксарият кор маро метавонад фикр Муҳимтарин ва маъмултарин воситаҳои 

забонӣ, ки дар ҳар марҳилаи инкишофи таърихии ҷамъият дар нутқи шифоҳӣ 

аҳли савод истифода мешаванд, воситаҳои адабӣ ба шумор меравад.  

Воситаи шоиста ва меъёрӣ нафақат аз байни захираи мавҷуди забон 

интихоб мешавад, балки мумкин аст, ки ба тозагӣ бунёд карданд ва ё бо 

тақозои давраи нав аз байни ҳодисаҳои нафаоли давраи гузашта ёхуд аз 

шеваҳо интихоб шаванд.  

Меъёр категорияи таърихист, ба ин ваҷҳ дар он ду ҷиҳати муҳими дар 

ҳолати зиддият ва мухолифати доимӣ амал мегардад. Аз як тараф 

вайроннопазирии алоқа ва муоширати забонии аҳли ҷамъият талаб мекунад, 

ки меъёри бардавом ва побарҷо бошад, ин ҷиҳат идомакунӣ ва ирсияти 

меъёри адабиро маҳфуз дошта, онро ба сифати яке аз комёбиҳои маданӣ аз як 

насл ба насли дигар мегузаронад. Муҳимтарин фазилати забони адабӣ ҳам 

дар он аст, ки на маҳояш пойдор ва мустаҳкам бошад. Мушоҳидаи меъёри 

забони адабии тоҷик дар сайри такомулоти бештар аз 10 аср нишон медиҳад, 

ки вай хусусияти муҳофизакорӣ (консербаторӣ) дорад, инро ҳам аз забони 

назм ва ҳам аз забони як қисми бузурги насри классикӣ ба хубӣ метавон дарк 

кард. Гирем, чунин мисраъҳои Рӯдакии бузургро: 

 Бихандад лола бар саҳро 

ба сони чеҳраи Лайло, 

Бигиряд абр бар гардун 

ба сони дидаи Маҷнун. 

Зи оби ҷӯй ҳар соат  

ҳаме бӯи гулоб ояд, 

Дар ӯ шустаст пиндорӣ 

нигори ман рухи гулгун. 
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Аз тарафи дигар меъёр ҳодисаи мутаҳаррик (ҳаракаткунанда) ва 

тағирпазир аст. Ин хусусияти он аз чунин қонуниятмандии табиӣ бармеояд, 

ки забон бо оҳистагӣ ҳам бошад, беист пеш меравад, вай ҳамеша майли он 

аст, ки ба ривоҷи рӯзафзуни ҷамъият мусоидат карда, алоқаи забонии 

офаридгар ва соҳибони худро ҳар чи осон ва бемамоният таъмин намояд.  

 

***** 

Норма забонро ба низом ба тартиб медарорад. Тағйир ва инкишофи 

меъёри адабӣ дар он шароити таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

мадании халқ таҳаввулоти адабии ин ба амал меояд, зуд ва босуръат воқеъ 

мешавад.  

Инқилоби Кабири Октябр дар таърихи халқи тоҷик аз ҷумлаи ҳама гуна 

дигаргуниҳои бузург буд. Тағироте, ки дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва мадании 

халқи тоҷик баъди революция ба амал омад, ба забони онҳо таъсир расонид. 

Дар ин асно бо талаби зиндагӣ забони адабӣ ба забони оммаи халқ наздик 

оварда шуд, яъне демократӣ кардани забон ба амал омад. Дар натиҷа бисёр 

калима ва баъзе шаклу воситаҳои грамматикӣ, ки дар забони зиндаи халқ ба 

кор мерафтанд, ба забони адабӣ дохил шуда, хусусияти умумӣ касб карданд. 

Монанди ин баъди он ки собиқ ҳукумати шӯравӣ, ки пош хӯрд ва 

республикаи мустақили Тоҷикистон ба амал омад, дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ 

ва иҷтимоии халқи тоҷик тағироти чашмбине рӯй дод. Инҳо ҳама ба 

системаи забон дигаргуниҳо дароварданд, яъне дар забон калимаҳои нав 

шаклу воситаҳои грамматики нав пайдо шуданд.  

Меъёри адабӣ одатан интихоб ва истифодаи воситаҳоеро аз байни 

воситаҳои дигари ҳаммаъно тавсия намуда, забонро ба низому тартиб 

медарорад, ин ҳодиса одатан вақте ба амал меояд, ки дар забон унсурҳои 

ҳаммаъно (қаринаҳо – вариантҳо) вуҷуд дошта бошанд ва мардум дар 

интихоби онҳо, яъне дурустӣ ва нодурустии онҳо андеша кунанд.  

Барои намуна дар бобби қаринаҳо ҳамин калимаҳои  

эҷод – иҷод; Эрон – Ирон; бӯр – бур; зӯр – зур 

ва мисли онҳоро овардан мумкин аст. 

Меъёри адабӣ мувофиқи нишондоди баъзе олимон минои баҳрие 

мебошад, ки соҳибони забон дар баҳри беканори сухан фаъолияти худро ба 

он мувофиқ мекунанд. 

***** 

Пешрафт ва такомули меъёр ҳамеша ба туфайли рақобат ва зиддияти 

қаринаҳо, ки дар натиҷа яке ғолиб дигаре мағлуб мешавад, ба амал меёбад. 

Ин ҷараён дар як қисм қаринаҳо зуд анҷом мегирад, дар баъзеи дигар дер 
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муддат идома меёбад. Дар натиҷа онҳо чанд муддат ба тарзи мувозӣ амал 

мекунад.  

Чунончӣ:  мӯҳтоҷ - муҳтоҷ 

содда – сода 

маҳал – муҳал 

партия - ҳизб 

ҳамин ҳам маълум аст, ки баъзе қаринаҳое ки мағлуб шудаанд, пас аз 

чанд вақт метавонанд боз пас зинда шаванд.  

Масалан: растанӣ - рустанӣ 

ҳамчунин ҷонишинҳои пайваста  

гуфтамат – ба ту гуфтам 

Меъёр ҳамеша ба муносибати баҳодиҳии гӯянда ва ё пайваста бар амал 

ва бадеияти забон дар нутқ асос меёбад: Аз ҳамин сабаб дар байни соҳибони 

ҳар забон таъбирҳои зерин маъмуланд: Ин хел мегӯянд, ин хел намегӯянд; 

инаш дуруст; инаш нодуруст ва ғайраҳо. 

Пештар дар ин маврид асосан ба забони адабиёти хаттӣ ва забони 

зиндаи халқ такя мекарданд. Имрӯз бинобар он, ки илми забон тараққӣ 

кардааст, ба луғатҳо ба китобҳои дарсии оиди грамматика ва тадқиқотҳои 

забоншиносон такя мекунанд. Бояд гуфт, ки дар таъин кардани меъёр ду 

ҳолат ба назар мерасад: 

а) баҳои субъективӣ; 

б) баҳои объективӣ; 

Баҳои суъбективӣ он аст, ки касе ба ҳодисаҳои забон аз рӯи ақидаи 

шахсӣ бидуни тадқиқоти илмӣ баҳо медиҳад.  

Баҳои объективӣ он аст, ки касе ба қаринаҳо дар асоси илмӣ, 

ҳамаҷиҳата омӯхтани қоида ва қонуниятҳои забон баҳо медиҳад: Барои он, 

ки аз баҳои субъективӣ дур бошем, 3 омили зерин ҳамеша бояд, ин ки ба 

ҳисоб гирифта шавад: 

1. Тамоюлҳои асосии инкишофи забони адабӣ дар давраи муайян; 

2. Навиштаҳои адибони мӯтабар ва бонуфуз; 

3. Дараҷаи басомад ва фаъолияти воситаҳои забон; 

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Меъёри адабй ва хусусиятҳои он; 

2. Кадом нутқ фасеҳ аст? 

3. Усулҳои тадқиқи муаммоҳои маданияти сухан. 

4. Фикри академик В.В.Виноградов оиди ду манбаъи маданияти 

нутқ; 
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Мавзӯъ:    Меъёри луғавӣ 

Пас аз ғалабаи инқилоби Октябр яке аз муҳимтарин талабҳои инқилоби 

маданӣ ин буд, ки забони адабӣ ба фаҳми оммаи халқ наздик оварда шавад. 

Устод Айнӣ, ки фикри содда намудани забон дар вай пеш аз инқилоб пайдо 

шуда буд, ин талабро қабул кард. Бо мақолаҳои илмӣ бо навиштаҳои баъдина 

публисистӣ амалан ба ҳаёт тадбиқ намудани ин нуқта саъю кӯшиш намуд. 

Дар мақолаи ӯ «Матбуоти тоҷик» 6-сентябри соли 1926 ба табъ расида буд, 

дар ин хусус аз ҷумла ин тавр навишта шудааст: «Вазифаи бузурге, ки ба 

гардани ходимони матбуот ва нашриёти тоҷик аз тарафи меҳнаткашони 

тоҷик бор шудааст, аз ҷиҳати забон наздик намудани матбуот аст, ба оммаи 

мардуми тоҷик». 

Дар натиҷа бисёр унсурҳои забони зинда ва шохаҳои иловагии он ба 

забони адабӣ роҳ ёфта, дар андак муддат ранги оммавӣ гирифтаанд. Ин 

тамоюл, ки солҳои 20-30-ум ва 40-50-умро фаро мегирад, хеле васеъ ва 

пурвусъат воқеъ гашт, унсурҳои халқӣ бунёди демократӣ шудани забони 

адабиро таъмин намуда, дар роҳи содда ва оммафаҳм гаштани он ёрии калон 

расониданд. Дар қатори садҳо калима ва ибораҳои фразеологии лоиқ ва 

шоиста, бисёр шаклу воситаҳои грамматикии созгор он солҳо як қатор 

унсурҳои ношоиста, унсурҳои маҳдуд, яъне диалектизмҳо ҳам ба забони 

адабӣ роҳ ёфтанд. Дар натиҷа дар забони бисёр зебо муқтадир ва 

мӯҳташаманди мо ба андозае нотоза ва камқувват шуд. ҳусн ва назокати он 

сахт осеб дид, аз нимаҳои дуюми солҳои 40-ум ин иллат кам-кам ислоҳ 

шудан гирифт, пешрафт ва такомулоти умумии маданӣ қаламдастони моро 

водор намуд, ки ба навиштаҳои худ бо назари танқид нигоҳ кунанд. Дар ин 

давра мақолаҳое низ пайдо шуданд, ки дар онҳо иллатҳои забони матбуот, 

тарҷумаи асарҳои бадеие зери танқид гирифта мешавад, яке аз ин гуна 

навиштаҳо мақолаи «китобҳое, ки бояд сармашқи тарҷумонҳо ва муҳаррирҳо 

шаванд», ба шумор меравад, ки бо имзои И.М 24 ва 30 марти соли 1941 дар 

саҳифаҳои газетаи «Тоҷикистони сурх» чоп шуда буд. Айнӣ ин мақоларо 

«пурмаъно ва пурфоида» дониста, ҳам ба муҳаррири газета ва ҳам ба 

муаллифи он мактуби табрикӣ навишт. Хурсандии калони Айнӣ аз чопи ин 

мақола аз он сабаб буд, ки муаллифи он қисми аз «моддаҳои маддакарда»-ро 

бо қалами ништармонанди худ тамоман кушода, ба қадри даркорӣ ҷарроҳӣ 

мекунад ва масъаларо тамоман равшан ва қатъӣ карда, бо асосҳои маълуми х 

маъқул ва бо нишон додани роҳи амалӣ ба пеши тарҷумон, муҳаррирон 

улумии забоншиносон пешкаш намуд. 

 

Меъёрҳои фонетикӣ 
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Дар бобати фонетика дар забони адабии имрӯза назар ба забони адабии 

пешина фарқи асосӣ дар садонокҳо ба чашм мерасад. Садонокҳо дар шеваҳои 

забони тоҷикӣ аз рӯи қонунияти хоси худ тараққӣ кардаанд. Масалан: дар 

лаҳҷаҳои шимолӣ ҳамаи он 8 садонок асосан нигоҳ дошта шудааст, яъне 

садонокҳои а, о, и-и:, у-у:, ӯ, э нигоҳ дошта шудаанд. Фарқ дар ин ҷост, ки 

садонокҳои у: (дароз) ва ӯ (кӯтоҳ) и: (дароз) ва и (кӯтоҳ) ба ҳамдигар наздик 

шудаанд ва и (кӯтоҳ) ба сифати фонема истифода намешавад. Фонемаи ӯ 

(вови маҷҳул) ба сифати анъана дар лаҳҷаҳои шимолӣ имрӯз ҳам давом 

дорад. Баръакси ин дар шеваҳои ҷанубӣ (вови маҷҳул) истифода намешавад. 

Дар шеваи ҷанубӣ ба ҷои и- кӯтоҳ ва у- кӯтоҳ як овозе ба кор бурда мешавад, 

ки онро шевашиносон бо аломати зер ишора кардаанд.  

китоб-кътоб; буз-бъз. 

Солҳои гузаштан аз алифбои арабӣ ба лотинӣ дар атрофии заминаи 

шевагии талаффузи адабӣ баҳсҳо ба амал омаданд. Дар натиҷаи тадқиқоти 

олимон маълум гардид, ки лаҳҷаҳои шимолӣ ба сароғози худ бештар 

наздиканд, бинобар ин қарор дода шуд, ки ин лаҳҷаҳо ба асоси меъёрҳои 

фонетикии забони адабии имрӯза интихоб шаванд. Ҳарчанд, ки имрӯз ҳам 

дар баъзе калимаҳо овози «и» андак дароз талаффуз мешаванд (шиша, зира) 

ва ҳарчанд, ки «у» низ дар баъзе калимаҳо (нур, дур, пул) дароз талаффуз 

мешаванд, лекин онҳо андак дароз талаффуз мешаванд ва бинобар ин як ин 

овозҳо ҷудо намудани ҳарфҳои алоҳида ҳеҷ зарурат надорад. Бо вуҷуди ин 

баъзе олимон, масалан, муаллифи қисми фонетикаи китоби дарсии 

«Грамматикаи мактабҳои олӣ» нашри соли 1973 Ҳилол Каримов даъво дорад, 

ки «и» дароз ва «и» кӯтоҳ ҳарфҳои алоҳида ҷудо намоем. Вақтҳои охир баъзе 

забоншиносон ин фикрро низ талқин кардаанд, ки фонемаи «ӯ» аз забон 

соқит шавад, аммо фикри солим ғалаба кард ва дар имлои нав на «и»-дароз, 

«ӣ»-кӯтоҳ боқӣ монд ва на «ӯ» аз забон фурӯгузор шуд. 

Дар шеваи Помирӣ 

чих – растанӣ  ди – асоси феълӣ 

чи : х – талх   ди: - деҳа 

Дар хусуси тариқи садонокҳои и ва у сухан ронда, ҳаминро ҳам таъкид 

кардан лозим аст, ки ин садонокҳо дар поэтика, яъне иншои шеър бо тақозои 

вазни арӯз пурра риоя мешавад, аммо онҳо дар талаффузи забони имрӯза 

аҳамияти фонологии худро аз даст додаанд. Бинобар ин онҳо дар як қисми 

калимаҳо нигоҳ дошта шудаанд. 

дур – санги қиматбаҳо  ширин – нисбат ба таъм 

ду : р – масофа   ши:рин – аз шир сошта шудааст 

пул – кӯпрук   чи – пайвандак  

пу:л – маблағ   чи - ҷонишин 
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бино – иморат   сир - роз 

би:но – бинанда   си:р – пиёз (чистнок) 

ингуна калимаҳо, ки дар онҳо и ва у дароз талаффуз шуда, чун фонема 

падид меоянд, миқдоран кам буда бо калимаҳое, ки дар онҳо м ва у кӯтоҳ 

талаффуз мешавад, ҳамчун омоним воқеъ мешавад. Кам шудани сигма 

(хусусияти дарозӣ) и у ва и ва монанд шудани онҳо ба қаринаи кӯтоҳи худ 

ҳаргиз чунин маънӣ надорад, ки онҳо пурра ба ҳам омезиш ёфтанд ва фарқе 

дар миёнашон нест. Не, ин тавр нест. Онҳо фарқи фонологӣ надошта бошанд, 

ҳам дар талаффузашон аломати фарқкунанда дида мешавад, ки риоя 

накардани он ба оҳанги талаффуз назокат ва мавзунияти он халал меорад. 

Олимон таъин кардаанд, ки миқдори калимаҳое, ки бо и-дароз ва у-дароз 

талаффуз мешавад, чандон зиёд нест. Дар лаҳҷаҳои шимолӣ  

1. у: 8 калима, 1 и: 15 калима қайд шудааст 

у: -(дароз)  и: (дароз)   

1. су:рат  1. ши:ша  8. ди:рӯз 

2. ху:бӣ  2. си:на  9. ди:дор 

3. гу:на  3. хи:ра  10. ди:шаб 

4. зу:дӣ  4. ши:рин  11. ки:на 

5. ру:сӣ  5. пи:ри  12. ки:но 

6. йу:ғи  6. ти:рак  13. чи:дан 

7. ху:нин   7. зи:рак  14. би:ми 

Ногуфта намонад, ки дар услуби гуфтугӯӣ тарафи ҳама як хел талаффуз 

намешавад. Намояндагони шеваҳои шимолӣ, ки онро аз хурдӣ омӯхтаанд 

риоя мешавад. Онҳое, ки дар лаҳҷаҳояшон ин фонема нест, на ҳамеша 

калимаҳоро бо ин фонема дуруст талаффуз мекунанд. Сабаби ин дар он аст, 

ки одатҳои анъанавӣ дар талаффуз хеле ҷонсохт буда, назар ба ҷиҳатҳои 

дигари забон ниҳоят бо оҳистагӣ тағъир меёбад.  

 

Ташдиди ҳарфҳо 

Ташдиди ҳарфҳо ҳарчанд ба масъалаи имло дахл дорад, моҳиятан ба 

меъёри адабӣ ва талаффузи адабӣ беалоқа нест. Такрор ба табиати фонетики 

ҳамсадоҳо таъсир расонида боиси он мегардад, ки онҳо назар ба шаклҳои 

тоқаи худ кашишноктар талаффуз шавад. Ташдид мисли як қатор истилоҳҳои 

дигар монанди касра, танвин, сокин, фатҳо, замма аз ҳуруфи пешин, яъне 

арабӣ ба миён омада, шартан бо аломати махсус ишора мешавад, ки такрори 

овози якхеларо ишорат мекунад. қоидаи такрори ҳамсадоҳо дар забони мо 

натиҷаи таъсири забони бегона, аз ҷумла забони арабӣ нест, балки таърихан 

аз талаб ва эҳтиёҷи бевоситаи забони форсӣ пайдо шуда, бо гузашти замон 

ривоҷ ёфтааст, забони арабӣ, ки ин ҳодиса дар он ҳам маъмул аст. қувват 
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гирифтани қоидаи мазкур дар забони мо боис шуд. қалам дастони мо бо 

истифодаи ташдид аз як тараф фарқи маънои калимаҳоро риоя карда бошанд, 

аз тарафи дигар ҳамоҳангии асари худро таъмин кардаанд. Калимаҳои 

ташдиддор ба 2 тақсим мешаванд: а) худӣ; б) иқтибосӣ. 

Унсурҳои иқтибосӣ 2 хел мешаванд: 

1. русӣ-байналмиллалӣ 

2. арабӣ 

Ба гурӯҳи якум: пашша, арра, пурра, барра, бурро, зарра, латта, калла, 

палла, фарла, курра, фаррух, хуррам. 

Ба гурӯҳи дуюм: маннон, маллоҳ, маддоҳ, муаззам, мубарро, таҳаввул, 

аккумулятор, коммунист, аппендицит (русӣ интер). 

Моҳияти фонологии ташдидро аз рӯи тазоди оҳанг, ки дар калимаҳои 

ҷудогона дохил мекунанд, метавон таъин кард. Калимаҳои ташдиддор аз ин 

ҷиҳат ба 3 навъ ҷудо мешавад: 

1. тазоди пурра: акка-ака, курра-кура, модда-мода. 

2. такрории нопурра, ки дар он зада ба ҷои ҷудо кардани маънӣ хизмат 

мекунад: даррав-дарав, содда-содда, маккон-макон, маккор-макор. 

3. Тазоди имлоӣ - ин гуна калимаҳо аз ҷиҳати талаффуз қариб фарқ 

надоранд: 

Занн (калимаи гӯшмол) 

Зан (ҷинс)   дурр (гавҳар) 

Сирр (пиёз)   дур (масофа) 

Сир (роз)      садд (садди роҳ), сад (шумора) 

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Хусусиятҳои асосии меъёри адабиро бигỷед. () 

    2.Меъёри фонетикӣ (садонокҳо ва ҳамсадоҳо, садонокҳои дорозу 

кӯтоҳ) 

Моҳияти фонологии ташдид аз рӯи тазоди оҳанг? (тазоди пурра, 

такрории нопурра, тазоди имлоӣ). 

Ба калимаҳои вомии ташдиддор мисол биёред. (русӣ-байналмиллалӣ, 

арабӣ) 

 

      3. Таъриф ва тавзеҳи таърифи меъёри адабй; 

      4. Ба ду маъно омỷхта шудани истилоҳи фанни «Маданияти сухан». 
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Мавзӯъ:    Меъёри калимасозй 

Дар адабиёти забоншиносӣ мазкур аст, ки 1 ифодаи категориям 

номуайянии исм алҳол бо чунин воситаҳо истифода мешаванд: -е (э), як, 

ягон, ким-кадом, ҳеҷ. 

Аз инҳо –е (э) ва як серистеъмол аст, воситаҳои дигар камтар дучор 

мешаванд. ¢айр аз ин –е (э) дорои хусусияти китобист, аммо як услубан 

мӯътадил бештар ба услуби гуфтугӯӣ майл дорад. Дар забони адабии 

классикӣ воситаи ягонаи ифодаи номуайянӣ -е (э) будааст. Классикони 

адабиётамон «як»-ро қариб истифода накардаанд.  

Дар ифодаи як вазифа мавҷуд будани чанд воситаи грамматикӣ ҳатман 

масъалаи интихобро пеш меорад. Аз ин нуқтаи назар –е (э), як, ягон 

умумиистеъмолӣ ба шумор мераванд, онҳо фақат аз нуқтаи назари таносуби 

услубӣ фарқ доранд. «Ким-кадом» махсуси нутқи гуфтугӯист. ҳоло рӯз то рӯз 

маҳдуд шуда истодааст. ҳоло гоҳо бо як исм омадани як воситаи грамматикӣ 

дучор мешавад. Чунончи:  

Чида гулдастае аз гули садбарг, 

¡д мекард як ҷавонеро 

    (С.Айнӣ)     

Мадрасаи Бадалбек дар як баландие воқеъ буд. 

Яъне ҳамин гапро дар хусуси воситаҳои дигар гуфтан мумкин аст. 

Чунончи: 

Кадом як кас аз тиреза нигоҳ кард. 

Ягон як сабабе будагист. 

Дар ин ҳолатҳо яке аз воситаҳо хусусияти услубӣ пайдо карда, маънои 

номуайянеро таъкид мекунад. Калимаи «ким» аз забони ӯзбекӣ ба тоҷикӣ 

гузаштааст ва ҳоло махсуси нутқи гуфтугӯӣ мебошад. Гоҳо мисолҳое дучор 

мешаванд, ки 1 ифодаи номуайянӣ 3-и восита бо як исм ба кор бурда 

мешавад.  

М: Дирӯз аз райони Исфара як колхозчӣ ким-кадом як касеро ёфта ба 

колхози мо омадааст. Маълум аст, ки дар ин маврид 3 восита, балки 4 восита 

ким-кадом, як, -е ба як вазифа омадаанд ва ҳол он, ки матлабро бо яке аз онҳо 

ифода намудан мумкин, балки зарур аст.  

Олимон нишон доданд, ки дар забони мо 2 воситаи ҷамъбандӣ мавҷуд 

аст: 

1. –он (-гон, -вон, -ён), 2. -ҳо. 

Дар асоси классикӣ «он» бештар бо исмҳои ҷондор, «ҳо» асосан бо 

исмҳои беҷон кор фармуда мешуд. Баъд аз Инқилоб бо таъсири ҷараёни 

демократӣ кардани забони адабӣ камистеъмолтар, баъдтар серистеъмолтар 

шуда хусусияти универсалӣ касб кард, яъне ҳам бо исмҳои ҷондор ва ҳам бо 
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исмҳои беҷон мавриди истифода қарор гирифт. Тадқиқи асарҳои муаллифони 

гуногунуслуб барои ин фикр маводҳои гуногун мебошад.  

Барои мисол «Марги судхӯр»-и С.Айнӣ ва «Одамони ҷовид»ро 

мегирем. Муҳаққиқи забон ва сабки «Марги судхӯр» Маъсумӣ дар бораи 

таносуби корбасти часпакҳои -ҳо ва –он дар ин асар ба чунин хулоса 

омадааст: 

«Дар забони асарҳои Айнӣ аз ҷумла, «Марги судхӯр» на танҳо дар 

забони тасвиркунии муаллиф, балки дар сухани ҳамагуна персонажҳои асар 

кор фармуда шудани суффикси -он (-гон, -ён); -ҳо фарқест, ки дар баъзе 

нависандагони дигар камтар мушоҳида карда мешавад. Зиёда аз ин суффикси 

–он (-гон, -ён) дар забони Айнӣ дар мавриди худ афзалият дорад». 

Баръакси ин дар «Одамони ҷовид» часпаки -ҳо бо исмҳои ҷондор назар 

ба –о зиёдтар истифода шудааст. Вай дар қисми якуми роман 70-80%, дар 

қисми дуюми он 70-75%-ро ташкил мекунад. Солҳои охир, яъне аз солҳои 70-

ум сар карда ба тамоюли забони адабии имрӯза ба асарҳои забони классикӣ 

истифодаи суффикси –он бо исмҳои ҷондор, ҳамчунин бо баъзе аз исмҳои 

беҷон аз нав қувват гирифт. Дар натиҷа доираи истифодаи –он як дараҷа 

маҳдуд шуд. 

Дар романи Сотим Улуғзода «Фирдавсӣ», ки соли 1988 нашр шудааст, 

дар 5 саҳифаи аввал 33 исм бо часпаки (исм) –он воқеъ гаштааст, ки аз он 31 

тоаш исмҳои ҷондор ва фақат 2 тоаш беҷон мебошад. 

Шоирон, озодон, асилзодагон, рӯзгорон, суханон. ҳодисаи мазкур, яъне 

серистеъмол шудани часпаки –он имрӯз дар забони матбуот низ мушоҳида 

мешавад.  

Ӯрун Кӯҳзод «ҳаш кӯҳи баланд, ҳаш шаҳри азим». 

1. Аз дур як дарвоза намоён шуд. 

2. Шабро дар ҳамон ҷойхона гузаронидем, ҷойхоначӣ марде буд, 

хушчақчақ. 

3. Касе вориди ҳавлии мактаб гашт. 

4. Яке аз талабагон фарёд зад. 

5. Роҳи дарвозаи шаҳрро аз як роҳгузар пурсидам. 

Дар ин асар категорияи номуайянӣ дар шаклҳои гуногун назаррас 

мебошад.  

«як» – 18 то, «ё» - 6 то варианти «яке» низ дида мешавад. 

 

Тамоми демократикунонии забони адабӣ ба масъалаи ҷамъбандии 

исмҳо бетаъсир намонд. Аз солҳои 20 вобаста ба демократӣ намудани забон 

ба ҷои ҷамъбандиҳои арабӣ ба кор бурдани ҷамъбандиҳои худӣ беш аз пеш 

вусъат гирифт. Нахустин маҷаллаи тоҷикӣ «Шӯълаи инқилоб» дар яке аз 
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аввалин шумораҳои худ ба мухбиронаш муроҷиат намуда талаб намуд, ки аз 

корбасти аломатҳои ҷамъбандии арабӣ худдорӣ намоянд, яъне ба ҷои 

ҳозирин - ҳозирон, навиштаҷон – навиштаҳо, макотиб – мактабҳо, шуаро – 

шоирон истифода намоянд.  

Дар солҳои 30-70 истифодаи тарзи ҷамъабандии арабӣ маҳдуд шуд, 

аммо аз охири солҳои 70-ум алалхусус дар даҳаи 80-90 дараҷаи истифодаи 

воситаҳои ҷамъбандии арабӣ дигарбора афзуд, ки 2 сабаб  

1. Талаби тамоюли наздик овардани забони адабӣ ба забони классикӣ. 

2. Таъсири забони форси Эрон. 

Баъзе чунин фикрро ҳам талқин карданд, ки тарзи ҷамъбандии арабӣ 

боиси ихтисори сухан мегардад. Дар асл чунин нест. Масалан, дар 

ҷамъбандии шикаста 1 овоз ихтисор шавад, дар ҷамъбандии солим ихтисор 

намешавад.  

  5 ҳарф  6 ҳарф 

Шуаро – шоирон 

Муаллимон – муаллимин. 

Вобаста ба масъалаи меъёри корбурди воситаҳои ҷамъбандӣ ба 

масъалаи ҷамъи дукарата ё ҷамъ-ул-ҷамъ таваққуф кардан лозим мебошад. 

Тарзи ҷамъ-ул-ҷамъ аз асрҳои Х сар карда роҳ ёфтааст. 

Манучеҳрӣ - манозилҳо ва Туғрал – асрорҳо барин калимаҳоро ба тарзи 

дукарата ҷамъ кардааст.  

Биёбон дарнаварду кӯҳ бигзор, 

Манозилҳо бипӯю роҳ биксил. 

    Манучеҳрӣ 

ҳал нагардад уқтаи ин муаммо дар дилат,  

Дар савоби зулфи ӯ бошад басе асрорҳо. 

    Туғрал 

Баъзе аз аҳли тадқиқ муайян кардааст, ки бештар аз 50 калима, ки 

шакли ҷамъи мукассар ва солим дорад, бо суффикси -ҳо ва –он ба сурати 

ҷамъ-ул-ҷамъ истифода мешуданд.  

Шароитҳо (шарита – шароит) 

Усулҳо (асл – усул) 

Кашфиётҳо (кашф – кашфиёт) 

Ашрафон (шариф – ашроф) 

Солҳои охир як даста аз олимон ба ин масъала диққат ҷамъ карданд ва 

ба ин хулоса омаданд, ки ин усули ҷамъбандии исмҳо раво нест, чунки 

ҷамъбандии дубора на фақат ба калима вазнинӣ меорад, балки нишон 

медиҳад, ки ба коре, ки лозим нест, даст мезанем, ба дӯши сухан як бори 

нодаркор мегузорем.  
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1.Ду шохаи фанни маданияти нутқ: 

              а) дурусти нутқ 

              б) фасоҳати нутқ 

2. Меъёри калимасозй 

               а) суффикси «й» ва мавриди ифодаи он. 

               б) суффикси «чй» ва «гар» 

3. Чаро меъёри адабиро категорияи таърихй меноманд? 

                а) меъёри адабй; 

                 б) устувории меъёр; 

                 в) тағирнопазирии меъёр 

 

 

Мавзӯъ:    Меъёри калимасозӣ 

Меъёри корбурди дараҷаҳои сифат. Проф.В.С.Растаргуева 2 қаринаи 

ифодаи дараҷаи сифатро муайян кардаанд.  

а) қаринае, ки аз дараҷаи оддӣ ба воситаи пасчаспаки -тарин сохта 

мешаванд; 

б) қаринаи тасвирӣ, ки бо таркиби «аз ҳама» ташкил мешаванд. 

Ин қарина 2 хел мешавад: дар яке сифат ба дараҷаи қиёсӣ воқеъ 

мегардад, аз ҳама нағзтар. Дар дигаре сифат ба сурати дараҷаи оддӣ меояд.  

Ш.Ниёзӣ, ки дар бораи исм ва сифат рисолаи номзадӣ навишта буд, низ 

2 қаринаи мазкури дараҷаи олии сифатро нишон дод. Андак фарқ дар ақидаи 

назар ба ақидаи проф.Растаргуева дар он ба назар мерасад, ки вай қариани 

тасвириро на дар ду шакл, балки дар 3 шакл баён кардааст. назар ба ақидаи 

ин олим ин 3 қарина ба замми 2 шакли мазкур шаклеро дар бар мегирад, ки 

дар он сифат ба сурати дараҷаи олӣ вақеъ мегардад. М: Аз ҳама муҳимтарин. 

Қайд кардан лозим аст, ки маҳз ҳамин шаклро умумӣ ба қалам дода, ду 

шакли дигарро ғайриасосиро, бо тасвири ӯ гоҳо истифодашаванда маънидод 

кардааст. Дар нашри дигари китоби дарсии «Грамматикаи забони тоҷикӣ», ки 

бобби сифат дар он аз тарафи доц.Бозидов навишта шудааст, асосан ин фикр 

тасдиқ шудааст. Дар баробари ҳамин ин муаллиф дар бораи дараҷаи олӣ 

баъзе фикрҳои дигар ҳам изҳор кардааст.  

1. Мувофиқи нишондоди ӯ ҳар намуде, ки бо таркиби «аз ҳама» 

сурат шуда дар доираи меъёр маънидод шудааст, яъне Бозидов низ дар ин 

бобат бо Ш.Ниёзов ҳамфикр аст. 

2. Шакли дигари дараҷаи олӣ мувофиқи ақидаи ин олим воситаи 

дигаре ҳам дорад, ки бо ёрии ба дараҷаи оддӣ илова намудани зарфҳои 

дараҷа бисёр, хеле, ниҳоят, бағоят, аз ҳад зиёд, аз андоза ба вуҷуд меояд. 
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Ва ҳол он ки ин калимаҳои зарф буда, ифодаи дараҷа ба воситаи онҳо 

дар ибораҳо воқеъ мегардад. Агар аз нуқтаи назари меъёр гап занем, меъёри 

умумӣ дар бораи дараҷаи олии сифат ҳамон шаклист, ки проф.Растаргуева 

гуфтааст. Инро ҳам бояд гуфт, ки шаклҳои ифодагари дараҷаи олӣ (тарин, аз 

ҳама) аз бобати дараҷаи истифода услубан фарқ мекунад. Агар -тарин бештар 

махсуси услуби китобӣ бошад, «аз ҳама» зиёдтар ба услуби гуфтугӯӣ мансуб 

аст. Дар забони тоҷикӣ шакли таъдикии сифат одатан ба 2 тарз ифода 

мегардад: 

1. Ба воситаи такрории калимаҳо: калон-калон, дароз-дароз, сафед-

сафед. Капа-калон, дапа-дароз, сап-сафед. 

2. Такрори калима бо воситаи изофа: зарди зард, сабзи сабз, 

баланди баланд. Шаклҳои мазкур низ аз ҷиҳати таносуби услуб аз ҳамдигар 

фарқ доранд. Шакли сап-сафед ё сафед-сафед махсуси нутқи гуфтугӯист, 

аммо шакли сафеди сафед ба услуби китобӣ хос аст.  

Шакле, ки ба воситаи изофат аз такрории калимаҳо сохта мешаванд, 

дар китобҳои дарсӣ дарҷ наёфтааст ва ҳол он, ки ин шакли дар осори 

классикӣ дучор меояд, дар лаҳҷаҳо ҳам зинда аст ва баъзе аз адибонамон дар 

асарҳои худ ба кор бурдаанд. Чунончи: Баъди борон ҳаво тозаи тоза буд. 

 

Меъёри истифодаи ҷонишинҳо 

Дар боби ҷонишинҳо низ қарина дида мешавад, ки муҳимтарини 

онҳоро ба ин тарз нишон додан мумкин аст: 

1. Дар шакли ҷамъ-ул-ҷамъ истифода шудани ҷонишинҳои шахси 

дуюм ва якум: мо-моён, шумо-шумоён. Мисол: а) Моёнро мудири мактаб ва 

муаллимон пешвоз гирифтанд. б) Шумоҳо бологарав монетон (С.Айнӣ).  

Бояд гуфт, ки дар мисолҳои поён часпакҳои «ҳо» ва «ён»-ро фурӯгузор 

кардан мумкин аст, аз ин маънӣ халал намебинад. Аммо дар шакли 

«шумоён» андак фарқи услубӣ ҳаст. Азбаски ҷонишини «шумо» ҳам ба 

маънои ҷамъ ва ҳам ба маънои эҳтиром нисбат ба шахси 2-юми танҳо 

истифода мешавад. 1 Равшантар ифода намудани маънӣ, гоҳо 1 баёни 

мақсади ҷамъ ба сурати ҷамъ-ул-ҷамъ: шумо-шумоён истифода намудани ин 

шакл чандон аз меъёр берун нест.  

2. ҷонишинҳои пайваста. 

Ин ҷонишинҳо 3 вазифа доранд: 

а) соҳибиятро мефаҳмонанд; 

Китобам – китобат – китобаш. 

б) Ифодаи пуркунандаи бевосита хизмат мекунад; 

Донишҷӯён саволборонаш карданд. (ӯро) 

в) Пуркунандаи бавоситаро ифода мекунад; 
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Гуфтамат, гуфтамаш. 

Проф.Растаргуева соли 1964 гуфта буд, ки аз 3 вазифаи мазкури 

ҷонишинҳои пайваста фақат якумаш боқӣ монда, 2 вазифаи дигараш аз байн 

растааст.  

Аз нуқтаи назари меъёри адабии солҳои 60 2 вазифаи дигари 

ҷонишинҳои мазкур низ серистеъмол шуд, ки 2 сабаб дорад: 

1. Таъсири забони классикӣ. 

2. Таъсири лаҳҷаҳои саргаҳи Зарафшон ва лаҳҷаҳои ҷанубӣ, 

ҷанубӣ-шарқӣ. 

Чунончи: 

Бо ин ҳама саффорию даррандагии ӯ занҳо ошиқаш мешуданд 

(С.Улуғзода). 

Вай шахсеро мемонд, ки дар болои дуздӣ ё гуноҳи сахти дигаре, 

дастгираш кардаанд (С.Турсун). 

Инро ҳам таъкид кардан лозим аст, ки баъзан бинобар надонистани 

ҳодисаи мазкур баъзе нависандагон ин қоидаро вайрон мекунанд.  

ӯро гӯраш карданд (Р.ҷалил) 

3. ҷонишини «эшон» ва қаринаҳои он. Ин ҷонишин дар осори 

классикӣ ба маънои «онҳо» зиёд истифода мешаванд. Дар аввали инқилоб 

ҳам Айнӣ ва нависандагони дгар ҳам ба ин маънӣ истифода кардаанд. Аммо 

дар солҳои оддинигорӣ ин ҷонишин аз истеъмол берун шуд, фақат аз солҳои 

60-ум серистеъмол шуд. ҳоло вай ба 2 маънӣ истифода мешавад: 

а) Ба маънои шахси 3-юми ҷамъ, «онҳо» 

б) Эҳтиром ба ивази ҷонишини таркибии «ин кас» 

4. ҷонишини «ҳамагон» 

Ин ҷонишин қаринаи ҷонишини «ҳама» ба шумор меравад, яъне ин ҷо 

низ ҳодисаи ҷамъи дукарата дида мешавад, чунки «ҳама» худ ҷамъ аст ва 

илова шудани пасчаспаки «-гон» ва он боиси ҷамъ дукарата мебошад. 

Бинобар ин «ҳамагон»-ро фақат дар он сурат ба ҷои «ҳама» истифода кардан 

мушкил аст, ки ниҳояти зиёдатии предмет таъкид карда шавад.  

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

 

1. Вазъи меъёри луғавии забони адабии тоҷик дар 

солҳои охир; 

2. Роли аҳли қалам дар танзими забони адабй. 

3. Пешчаспаки «би-» ва тағири меъёри корбурди он. 

 

 

Мавзӯъ:    Меъёри морфологй 
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Қаринаҳо дар боби феъл. Проф.Растаргуева дар бораи дигаргуниҳои 

системаи феъл дар забони адабии ҳозираи тоҷик сухан ронда, навишта буд, 

ки дар забони адабии имрӯзаи тоҷик преффикси «би» бо аорист ва сиғаи 

амрӣ истифода намешавад.  

Аз ду пешчаспаки ифодагари давомнокии амал (ҳаме, ме) танҳо яктоаш 

«ме» боқӣ мондааст. Преффикси 2-юм, яъне кондастам дар забони адабии 

ҳозираи тоҷик маълум нест. Чунин мулоҳиза аз нуқтаи назари меъёри солҳои 

60-ум тамоман дуруст аст, аммо аз нуқтаи назари меъёри адабии имрӯза 

чандон дуруст нест. 

Истифодаи «би» бо аорист, сиғаи амрӣ, замони гузашта, воқеан ҳам 

чандон ҷоиз набуд, аммо ҳоло ҳам дар услуби публицистӣ ва ҳам илмӣ дучор 

мешавад.  

Шаклҳои феълӣ бо пешчаспаки ҳаме, м//е (ёи ҳикоят) ва перфекти 2-

юм бо шакли пурраи бандаки феълӣ то солҳои 60-ум пурра хусусияти 

архаистӣ дошта, чун меъёри кӯҳна гоҳ-гоҳ дар назм дучор мешавад. 

Симҳоро аз канори он танидастем мо, 

Нурбахшанда чароғонро кашидастем мо. 

     М.Турсунзода 

и ҳикоят дар насри имрӯза 1 тақлиди услубӣ. 

Чунончи, дар ин сатрҳои повести Улуғзода «Ривояти суғдӣ» 

«Хотун ба ибораи соҳиби ахбор дар кори фикр кардӣ, ва амирро наҳм 

мерондӣ ва онро, ки хостӣ хисъат додӣ ва онро, ки хостӣ уқубати кардӣ». 

Кардӣ - мекард 

Мерондӣ - меронд 

Хостӣ - мехостӣ 

Додӣ- медод 

Бояд гуфт, ки ҳам пешчаспаки ҳаме ва пасчаспаки и солҳои охир андак 

ҷон гирифта, дар наср низ мавриди истифода қарор гирифтааст.  

ҳамегӯям, ки вай бар шумо 

  (С.Кенҷаев. Табаддулоти Тоҷикистон, китоби 1) 

Дарвоқеъ агар маҳалгароӣ набудӣ … ин қадар касон иттифоқи 

нависандагон намешуданд.  

  Б.Фирӯз «Гиребони худро бӯй кунед», соли 1992) 

Дигаргунӣ ва пешрафт дар системаи феъл фақат бо шаклу воситаҳои 

мазкур маҳдуд намешавад. Боз як қатор воситаҳое ҳастанд, ки робитаи ҳар 

дух еле меъёр: меъёри кӯҳна ва навро дарбар мегиранд.  

1. Феъли «боистам» - ин феъл дар осори классикӣ ҳам ба таври 

мустақил  

(дар шаклҳои тасрифӣ) ва ҳам ба сифатӣ феъли ёвар истеъмол меёфт. 
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Мисолҳо: 

а) Мусаннифи ин китоб гӯяд, агар ҷумлаи уламои Бухороро зикр кунам, 

дафтарҳо бояд. 

       «Таърихи Наршахӣ» 

б) Ба дасти хеш табоҳ мекунӣ сурати хеш 

    В-агарна сохтаандат чунонки мебоӣ  

       (Камоли Исмоил) 

в) Дар он ишрат, ки аз ҳар чизу ҳар кас 

    Намебоистам илло Юсуфи бас 

Феъли «боистам» имрӯз ба сифати феъли асосӣ ниҳоят кам истифода 

мешавад, вале солҳои охир истифодаи он суръат гирифтааст.  

Барои одамро шинохтан як худи фаросат кам аст, боз таҷрибаи зиндагӣ 

мебояд.  

Феъли «будам» чунон, ки маълум аст, дар забони адабии ҳозира ғайр аз 

истеъмол ёфтанаш чун феъли мустақил бо шаклҳои ҷамъ, гузашта (буд) 

ҳозира, оянда ва аорист (бошад) ба вазифаи бандаки хабарӣ низ истифода 

мешавад. Ба ин маънӣ қоидаи китоби дарсӣ комилан дуруст аст, ки дар он 

чунин навиштаанд: 

«Шакли кӯҳнаи «бувад» (аз будан) дар назми ҳозираи тоҷик ҳамчун 

забони адабии пешина бо бандаки хабарии «аст» инчунин ба ҳамин маънӣ бо 

шаклҳои феълии «бошад», «мебошад» ҳамвазифа аст. Аммо бандаки хабарии 

«аст» аҳён-аҳён дар назар мерасад». 

Вай фақат намояндаи як миллати муаззам бувад. 

Сифати феълӣ 2 шакл дорад: 

Бачаи омада 

Бачаи омадагӣ 

«Бачаи омадан» - шакли классикӣ 

«Бачаи омадагӣ» - аз забони гуфтугӯӣ ба забони адабӣ дохил шудааст. 

Шакли 2-юмаш оҳиста-оҳиста аз забони адабӣ баромада истодааст.  

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Кадом сухан фасеҳ ва болиғ ба шумор меравад? 

2. Меъёри фонетикй: Ташдиди ҳамсадоҳо ва баҳсҳо дар ин хусус. 

3. Чаро меъёри адабиро ба минои баҳрй нисбат додаанд. 
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Мавзӯъ:    ФЕЪЛ. ХУСУСИЯТҲОИ  ГРАММАТИКӢ ВА 

УСЛУБИИ ОН 

 Феъли модалии тавонистан (натавонистан): 

...лекин хоҳари шавҳараш саривақт расида, тавонист (,) ӯро аз дами 

марг наҷот диҳад; Ё ҳамаи роҳҳоро истифода мебаранд, ки ҳатман 

ЭЪТИРОФ насибашон бигардад, зеро бе он наметавонанд, (!) ҳисси 

қаноатмандиро аз худу рӯзгори худ дошта бошанд; Ин ҷо метавонем (,) 

иттифоқҳои эҷодиро мисол биёварем; Беаҳамиятӣ, сарфи назар кардани 

талаботҳои (?) кӯдак  ӯро метавонад (,)  як умр ниёзманди эътироф 

бинамояд; Аз сари нафс ғофил аз оқибати кор монд ва дигар натавонист (,) 

аз он қатра хориҷ шавад (“Чархигардун”,25.05.2018); Ӯ тавонист (,) бо 

ҳаҷвияҳои ҷаззоби хеш ба қалби хонанда роҳ ёбад(“Адабиёт ва санъат”, 

7.06.2017); Шикояти муҳтарамро танҳо худи Муҳтарам метавонад (,) ба 

шумо хубтару беҳтар шинос кунад (“Адабиёт ва санъат”, 27.09.2018); Аммо 

ман наметавонистам, ки модарамро ба он ҳол гузошта барои 

“ҷумориҳойгӯйӣ” ба ёбон равам... (С.А., Кул, 6,173); 

  Феъли модалии хостан (нахостан): 

Ҳазрати мавлоно шоир шудан ва шеър гуфтанро бисёр мехоҳанд...; Ман 

мехоҳам, ки аз забони он кас ва ба номи он кас девоне тартиб диҳам (Восифӣ, 

196); Агар хоҳед, ки расмҳои ишқварзиямонро ба касе нишон 

надода,бадастатон супорам, боз 300 долларидигар ба ман медиҳед (“Адабиёт 

ва санъат”, 7.06.2017); Заноне, ки озор мебинанд, аксаран хомӯширо ихтиёр 

мекунандва намехоҳанд , (!) ҳодисаи басарашон омада ба дигарон ошкор 

шавад (“Чархи гардун”, 25.05.2018); Медонам, ки дигар зинда намемонам, ба 

ҳамин хотир мехоҳам, ки ҳама аз дарди дилам огоҳ шаванд. Намехоҳам, (!) 

барои марги ман касе ба ҷавобгарӣ кашида шавад (“Чархи 

гардун”,25.05.2018); Дар маҳфил ҳунармандони зиёде гирд омада, мехостанд 

(,) барандагии ин ҳамоиши адабиро ба дӯш гиранд (“Адабиёт ва 

санъат”,27.09.2018); 

--Хонуми азизам, магар нобуд шудани маро мехоҳӣ? Магар мехоҳӣ, ки 

беобрӯ шавам? (Козимӣ,71); Тағоиям аҳволи модарамро вазнин дида ӯро ба 

хонаи худҳошон бурдан хост (С.А. Кул., 6.173); 

  

Ифодаи мутлақияти амал бо феъли ёвар: Падарам бо нияти ҷуворӣ 

коштан заминро тирамоҳ шудгор карда, нурӣ рехта, қавсоб ва чиллаоб дода 

монда буд; Ба қавли деҳқонон, ин ҳосиле буд, ки мислашро дар он давру пеш 

ҳеҷ надида буданд ; Вақте ки... биринҷи тӯйро оварда будед, ман як халтаро 

пур карда гирифта, дар сандуқ пинҳон карда монда будам, ки, ягон вақт танг 

шавем, кор мефармоем (С.А.). 
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Боз як мавриди пас аз “ки” гузоштани вергул, ки дар китобҳои дарсӣ 

қайд нашудааст. 

Муродифоти калимасозӣ: ҳар рӯз // ҳаррӯза; сӯхта истодааст // дар 

сӯхтан аст; 

Муродифоти калимасозӣ ва таркиббандии феъл: Баъд аз қадре ором 

гирифтан пай бурдам, ки дастам ҳанӯз сӯзиш карда истодааст ва пеши 

рӯшноии гулхан бурда дидам, ки як қабати пӯсташ ба узангу часпида канда 

шуда будааст (С.А., Ёдд., 141); Марав роҳе, ки поятро бибанданд, Макун 

коре, ки ҳушёрон бихандад  (Парвини Эътисомӣ). 

Феълҳои таркибии ханда кардан, сӯзиш кардан аз феълҳои содаи 

хандидан, сӯхтан бо тобиши маъно фарқ мекунанд. Як сабаби ба миён 

омадани муродифоти он ду тарзи ифодаи амалу ҳолат низ дар ҳамин аст. 

Феъли “дидан кардан” дар забони матбуот серистеъмол мешавад:  

Нафароне, ки аз сомонаи донишгоҳ дидан менамоянд, назар ба дигар 

сомонаҳо камтаранд; ...беҳтар мебуд, ки вақти худро беҳуда талаф накарда, 

барои тақвияти дониши худ аз сомонаи донишгоҳ дидан намоянд; ...дар 

сомонаи донишгоҳ маълумотҳое ҷой доранд, ки донишчӯ метавонад (,) дар 

дохили донишгоҳ, дар хона ё дигар ҷойҳо дидан карда, аз мавзӯъҳои 

мубрами рӯз пурра воқиф гардад; 

 Феъли “навишта кардан” дар забони адабиёти бадеӣ ва матбуот: 

Чун Маъдони волии Мукрон гузашта шуд, миёни ду писараш – Исо ва 

Буласкар мухолифат афтод (“Таърихи Байҳақӣ”, с.140); ...агар ширкат аз ин 

ду кони тилло хароҷоташро бароварда насозад, ҳукумати Тоҷикистон розӣ 

шудааст, ки муҷаввмзи конҳои дигарро ҳам бидиҳад (“Чархи гардун”, 

2.05.20-18); 

Нафароне, ки нашрияи “Омӯзгори ҷавон”-ро дастрас накардаанд, 

метавонанд (,) шакли электолнии онро аз сомона пайдо намуда, мутолиа 

кунанд; Ман мехостам (,) барои донишҷӯён низ имконият, (?) диҳанд, ки 

баъзе маводи ҷолиб ва заруриро дар сомона ҷой намоянд, то он боз ҳам 

рангинтар шавад ва муҳассилин аз он васеъ истифода баранд; 

Илова бар ин, саҳифаи дигаре ташкил шавад, ки дар он маълумоти 

васеъ оид ба ихтисосҳое, ки аз рӯйи он донишгоҳ мутахассис омода мекунад, 

бошад, барои он ки довталабе, ки мехоҳад (,) ба Донишгоҳи омӯзгорӣ дохил 

шавад, дар бораи касби интихобкардааш пурра маълумот гирад. 

Сараввал ҳамин нуқтаро бояд қайд кард, ки ҳамаи кор ҳам ҷиҳати 

мусбӣ дорад ва ҳам ҷиҳати манфӣ; ...донишҷӯёне ҳастанд,  забони тоҷикиро 

хуб балад нестанд, аз ҳамин хотир, (?)  бо дигар забонҳо ҷой доштани мавод 

ҷиҳати мусбӣ дорад (Сомонаи донишгоҳро чӣ гуна  дидан мехоҳед? // 

“Омӯзгори ҷавон”, 5.10.2017). 
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Надонистани тафовути сохтории муродифҳои ҷумлаҳои сода бо 

мураккаби тобеъ дар ифодаи мафъули (объекти) амал: Мехостааст бо занаш 

будан, аммо чаро маро интихоб кард, бахти маро шикаст (“Чархи 

гардун”,2.05.2018) // Мехостааст, ки бо занаш бошад // Бо занаш будан 

мехостааст; 

Ба куҷо ки наравам: Ба кадом гӯшаи Тоҷикистон наравам, гумон 

мекунам, ки дар зодгоҳи хеш, дар ҳалқаи наздикону азизон ҳастам ( “Садои 

мардум”.16.11.2016); Агар шумо бо мо наравед, Миралиасғар ва бародани он 

кас...ба хидмати шумо хоҳанд омад ва, ба ҳар роҳ ки бошад, шуморо хоҳанд 

бурд (Восифӣ,146); 

Муродифоти шаклсозии (молрфологии) феъл: -- На ин ки шишаи 

тафсонро бо дастатон гиред (// бояд нагиред)! – гуфтам ман бо оҳанги 

афсӯсхӯрӣ (// афсӯсхӯрона). -- бояд бо остин ё ин ки бо рӯймолчаатон 

мегирифтед (// гиред (С.А.); Тезисе пайдо шуд, ки (?,) агар ӯ (Амин) дар сари 

ҳокимият монад, Иттиҳоди Шӯраӣ Афғонистонро аз даст медиҳад... Аз 

ҳамин сабаб моҳи октябр “баталёни мусулмонӣ”-ро аз сари нав ба машқ 

мефиристанд (// фиристоданд) ва барномаи онро оҷилан тағйир медиҳанд 

(тағйир доданд( (“Дунё”,20-26.12.2017); ...ман аҳд кардам, ки дигар ба сайри 

Дарвешобод наравам (// намеравам)... (С.А.,Ёдд.,1,119); Чакидан дошт чак-

чак шираи ток, тапидан дошт аз гармӣ дили хок // мечакид, ...метапид 

(М.Турсунзода); ...монанди он ки барф мерӯфта бошем (//барф рӯфта истода 

бошем), регҳои ба боми хона ғуншударо бо бел рӯфта истодаем (С.А.); Ин 

ҷавоб дар тарҷумаи устод Муҳаммадиев ба меҳмонон хуш омад, (?) ки ҳама 

дар ханда шуданд (“Адабиёт ва санъат”,14.06.2018) // хандиданд; Амир ҳам 

он ҷо омад ва маро дида бисёр бихандид ва баъд аз он гирён шуда, аҳволи 

фарзандонашро пурсид (Восифӣ,110); Чун ба хонаи худ даромадам, щамаи 

ащли хона дар фарёд шуда, шуфтанд... (109); 

Қайди услубӣ: Бо ёрии феълиёвари ”шудан” ифода ёфтани тарзи 

мафъули феъл яке аз хусусиятҳои сарфии устуби коргузории расмӣ ба шумор 

меравад. Аҷиб аст, ки дар адабиёи бадеӣ ҳам дар гузашта чун василиа 

гуногуи ифодаи фикр истифода шудааст: 

Чун аз тарафи ҳар кас ҳикояҳо гуфта, бадеҳаҳову латифаҳо шунида 

шуд, он мизбони сухандон ба аҳли маҷлис гуфт // Чун ҳар кас ҳикоя, бадеҳаю 

латаифаҳо гуфтанд,...; Ҳоло мувофиқи мазмуни ин мисраъ, ки “Ҳикмат 

шунидан аз лаби Луқмон савобтар” гуфтаанд, бевосита аз забони 

ҳикматбаёнашон шунида шавад, муносиб мегамофд (Восифӣ, 194) // 

...шунавем; Дар ин ҷо шеърҳо хоҳ азхуд бошад, хоҳ аз ғайр, мувофиқи рафти 

сӯҳбат хонда мешуд ( Восифӣ, 191); 
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Тарҷума: Немного согревшись и передохнув, я сново почувствовал 

острую боль: горела ободранная рука, протянув его к огню, увидел, что 

ладонь довольно сильно ободрана (55).  

Хандидан // ханда кардан, сӯхтан // сӯзиш кардан, харидан // харид 

кардан... баробармъно нестанд, бо тобишҳои нозуки мъно фарқ мекунанд, 

бинобар ин сӯзиш карданро “горела” тарҷума кардан саҳеҳ нест. 

Серистеъмолии феъли доштан дар таркибсозӣ: ...дар тамоми гӯшаву 

канори ҷумҳурӣ корҳои ободонию созандагӣ идома доранд ва ҳар як роҳбари  

ташкилоту муассиса ё шаҳру навоҳии кишвар талош ба он доранд, ки ҷашни 

25-умин согарди Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи олӣ 

гузаронанд; хушбахтона дар замони соҳибихтиёрӣ занон комилан 

озодандешанд ва талоши расидан ба ҳадафҳои худро мекунанд (“Бонв.Тоҷ.” 

Сент.2016, саҳ. 23-24); Зиндагии фақирона, вале пур аз шодию нишот 

доштем; Рӯз то рӯз қад кашида, духтари зебо мешудаму харидорони зиёд низ 

доштам. Хонаводаи шавҳарам зиндагии хуб доштанд; эй ҳаромӣ, додари ман 

аз пушти ту  дар зиндон шиштааст, ту дар бистари гармакак  кайфу сафо 

дорӣ?; Амон болои сарам мисли занон гиря дорад (“Чар.г.”,15, 03.2017); Зеро 

зан нозой баромадан дорад, бача мурдан дорад, ба нағзак рафтан дорад, ба об 

афтида талаф шудан дорад (С.А.). 

Бо пайвандаки “ки” такрор шудани феъли ба вазифаи хабари ҷумла 

омада бо мақсади таъкиди имконнолпазирии амал ё ҳолат: Вақти зиёде 

гузашт, аммо он ғариби мағрур ба ҷойи одаткардаи худ барнагашт, ки 

барнагашт (“Адабиёт ва санъат”,7.12.2017); Намедонам, ин дафъаи чандум 

аст ки, қасди навиштан дорам, вале намешавад ки намешавад; ...дар ҳафтод 

соли Ҳокимияти Шӯравӣ аз ин водии файзбор як кадри дуруст набаромад ки 

набаромад (“Гулбуне...”,164). 

Бо ёрии шакли инкории феъл ифода ёфтани тасдиқи фикр бо ёрии 

пайвандаки “ки”: Барои ман шуда вай чӣ қадар ғаму ғуссаҳое, (?) ки нахӯрд 

чӣ қадар ашкҳое ки нарехт, ба гуфтан рост намеояд (Чехов, Муниахаб, ҷ.2, 

с.280) // ...ғаму ӯуссаҳои зиёд хӯрд, ашкҳои зиёд рехт; --Худоё, шумо чиҳое 

ки намегӯед, -- гуфт сдақаиаоа ва лабханди аламангезе кард (с.277) // чиҳое 

ки мегӯед // чиҳо мегӯед? // гапҳои дурӯғ мегӯед; 

Феъли харидан ва харидорӣ кардан: 

Мор гуфт: 

--Одати шумо – одамиён, чунон аст ва ман ҳам ба фатвои шумо амал 

мекунам ва он чӣ (?) дар бозори мукофот аз шумо харидаам, ба шумо 

мефурӯшам. “Як лаҳза бихар, ончӣ (?) фурӯшӣ ҳама сол” 

Савор гуфт: 
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--Ман захми туро ба ҷон харидорӣ мекунам ва ба ҳалокати худ розӣ  

мешавам (Ҳикояҳои зарбудмасад, с. 76-77). 

Калимасозии пасвандии феъл: Оё сабаб ҳамин аст, ки дар романи “ Як 

рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз...” устод Айниро қаҳрамон интихобидаед? 

(“Адабиёт ва санъат”, 8.03.2017); ...ба ногоҳ ин коло гӯё гулхане буд, ки ба 

даргирифтан оғозид ва забонаҳои оташ торафт васеву баландтар мегардиданд 

(“Адабиёт васанъат”, 21.06.2018); Чун ба харворҳои себ расиданд,... пок 

биғоратиданд (“Сиёсатнома”); 

Феълсозии Баҳманёр: Занак ба сари ӯ ҷеғ кашида буд, ки аз хона берун 

набаромадаӣ, аз гӯри бобот харгӯш овардаӣ; Хурӯси беҷуфти тосагирифта, 

бузи гуруснаи шохзананда, бачаҳои  бараҳнаи чалипо хобида, зани абрӯгиреҳ 

задаву лабу абрӯи туршида...: Занаш пеш ҳам бим медод, лек савганд 

намехӯрд, пас алами дилаш бухсидааст; Вай ҳам аламзада менишаст ва 

наздик ба таркидан буду ба ягон гӯша ламидан; Қарзи ин ду тан рӯйи рақами 

бисту яку бисту се... мечархид, яъне буксават мекард, на пеш мерафту на 

қафо...; Мирак бемадор рӯйи харак нишасту ҳой-ҳой ба гиристан оғозид; 

(Дона дар дастос // “Адабиёт ва санъат”, 22.02.2018); 

Бо ишораҷонишин ифода ёфтани амал: Шозҳқосим кордашро ба дкасти 

ман дода ва хам шуда истода гуфт: “Ба болои ман баро ва деворродошта, бар 

ду китфам ду поятро гузошта, рост шав ва бо корд як-ду чӯби панҷараро 

бибур!” Ман чунон кардам, баъд аз буридани чӯби зерини панҷара вай аз 

ҳам рехт... (136); 

Фели “ҳай кардан”: Ҳамчу булбул  ҳою ҳуе кун, бар хоҳад парид – 

Мурғи умр аз шохсори умр, (?) то ҳай мекунӣ (Восифӣ, 193) // мурғи урроаз 

шохсори умр то ҳай мекунӣ ки, бар (ҳосили дарах) мепарад (бар бод 

меравад); 

С у п о р и щ: Дар кадом матн феъли “нақл кардан” ғалат ё бағалат ба 

кор бурда шудааст? 

1.Қиссаи сар задани исёни Восеъ сабаби дигаре низ дошт, ки ман онро 

аз забони падарам шунида будаму ҳоло он чиро, ки ёд дорам, бароятон нақл 

мекунам (“Адабиёт ва санъат”, 10.05.2018); 

Таркиббандии феъл бо ёвари “ёфтан”: -- Дар он ҷо падару модар зинда 

ва ман саломатӣ ёфтам (С.А., Кул., 6,173); 

 

Мавзӯъ: Муносибатҳои лингвокултурологӣ дар ҷараёни 

глобализатсия 

Ниёзи аввалини эҷоди китобҳои дарсии электронӣ, ки яке аз самтҳои 

ёрирасони лингвистикаи компютерӣ дар Ӯзбекистон мебошад, ҳалли 

мушкилоти забоншиносӣ, эҷоди китобҳои дарсӣ бо менюҳо ва саволномаҳои 
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тоҷикӣ мебошад. Ҳамзамон, мо мехоҳем аҳамияти ин масъалаҳо ва инчунин 

зарурати эҷоди услуби беназири компютериро бо забони тоҷикӣ қайд кунем. 

Зеро он ҳалли муҳимтарини ҳамаи мушкилоти дар боло зикршуда мебошад. 

Тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 30 майи соли 

2002 Қарори Девони Вазирон “Дар бораи чораҳои татбиқи технологияҳои 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар рушди компютеризатсия” 6 июни соли 

2002 қабул карда шуд. Барои баланд бардоштани сифати таълим вазифа аз он 

иборат аст, ки мутобиқи стандартҳои таълимӣ заминаи таълимии электронӣ 

фароҳам оварда шавад. Қонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон "Дар бораи маориф", 

мундариҷаи "Барномаи миллии тарбияи кадрҳо", ғояҳо ва системаи рушди 

раванди таълим, ки моҳияти ҳаракати иҷтимоиро барои ташкили низоми 

таълими муттасил инъикос мекунад. 

Ҳамгироии системаҳои таълимӣ ва истеҳсолӣ суботи ҳолатҳои зеринро, 

ки барои ҳаёти ҷомеа муҳиманд, таъмин менамояд: 

Аввалан, хонандагони мактабҳои миёна имконият пайдо мекунанд, ки 

бо технологияи муосир ҳамкорӣ кунанд. Маҳоратҳо дар ташаккули 

донишҳои назариявӣ, истифодаи он дар амалия, инчунин дар ташкили 

фаъолияти касбӣ дар соҳаи муайян ташаккул меёбанд; 

Дуввум, аз худ кардани донишҷӯён ба илм ва ташаккули малакаҳои 

муайяни касбӣ таъмин намудани мутахассисони аз ҷиҳати иқтисодӣ 

баркамол, ҳамаҷониба ва баландихтисоси соҳаҳои гуногуни иқтисодиётро 

таъмин менамояд. Бояд дар хотир дошт, ки истифодаи технологияҳои 

инноватсионӣ дар ташкили дарсҳо воситаи миёна мебошанд. Албатта, вақт 

маҳдуд аст, зеро шумо муаллим ҳастед. Он аз ҳисоби эҷоди китобҳои 

даркориатон дар шакли электронӣ ва хондани онҳо дар китобхонаи шахсии 

худ вақтро сарфа мекунад. 

Ҳарчанд истифодаи китобҳои дарсии электронӣ дар соҳаи таълим яке 

аз ҷанбаҳои муҳими таълими муосир ба шумор меравад, вале он ба таври 

мушаххас баррасӣ нашудааст. Барои ҳамин ҳам муҳим будани мавзӯъ муҳим 

аст. 

Албатта, яке аз вазифаҳои асосии забоншиносии компютерӣ имрӯз 

автоматикунонии забон аст. Аммо, забони ӯзбекӣ ба оилаи гилитиниативҳо 

мансуб аст. Аз ин рӯ, тарҷумаи худкори узбакӣ ба англисӣ ва англисӣ душвор 

аст. 

Таълими электронӣ ба васеъ кардани доираи уфуқи донишомӯзон, 

ташаккули дониши ибтидоии онҳо ва пешниҳоди маълумоти иловагӣ равона 

шудааст. 

Китобҳои электронӣ такягоҳи асосии адабиёти таълими электронӣ 

мебошанд. Таълими электронӣ барои дастгирии истифодаи усулҳои 
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компютерии таълим, омӯзиши мустақилона ва ҳамгиро кардани маводҳои 

илмӣ ва таълимӣ, инчунин иттилооти илмӣ пешбинӣ шудааст: 

- маводи таълимӣ танҳо дар шакли шифоҳӣ (матн); 

- маводи таълимӣ дар шакли шифоҳӣ (матнӣ) ва графикӣ; 

- дастурҳои мултимедиявӣ (мултимедия - мултимедия), яъне маълумот 

дар шакли графикаи сеандоза, аудио, видео, аниматсия ва шифоҳӣ (матн); 

- дорои хусусияти тактикӣ (тактикӣ) бошад, ки дар он таълимгиранда 

ба ҷаҳони воқеӣ, ки дар нусхаҳои стереои олами экрани компютер тасвир 

ёфтааст, ворид мешавад ва намоиши ашёии ашёро дар он ба вуҷуд меорад. 

Таълими электронӣ ба нармафзори универсалӣ асос ёфтааст, ки ба 

шумо имкон медиҳад, ки иттилоот, дониш ва назорати донишҳои 

бадастомада дар фаъолияти мушаххаси касбӣ автоматӣ карда шавад. 

- дастурҳои мултимедиявӣ (мултимедия - мултимедия), яъне маълумот 

дар шакли графикаи сеандоза, аудио, видео, аниматсия ва шифоҳӣ (матн); 

- дорои хусусияти тактикӣ (тактикӣ) бошад, ки дар он таълимгиранда 

ба ҷаҳони воқеӣ, ки дар нусхаҳои стереои олами экрани компютер тасвир 

ёфтааст, ворид мешавад ва намоиши ашёии ашёро дар он ба вуҷуд меорад. 

Таълими электронӣ як барномаи универсалии нармафзор мебошад, ки 

ба шумо имкон медиҳад, ки назорати иттилоот, дониш ва донишҳои ба даст 

овардашударо дар маҷмӯъ автоматӣ кунед. 

Мисли ҳама соҳаҳо, натиҷаҳои рушди илмӣ дар системаи маориф, 

инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ боиси навсозии босуръати донишҳо дар соҳаҳои гуногун 

мегарданд. Тибқи фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 13 май, дар 

Тошканд Донишгоҳи давлатии забон ва адабиёти узбеки ба номи Алишер 

Навоӣ таъсис дода мешавад. 

"Забони модарӣ ва адабиёти ҳар миллат асоси рӯҳия ва ҳувияти миллии 

он, олами фарҳангию маърифатии он, ғояи миллии он мебошад. Ба гуфти 

ниёгони равшанзамири мо Абдуллоҳи Авлонӣ, «ҳаёти оинавии ҳар миллат 

дар ҷаҳон забон ва адабиёт аст. "Аз даст додани забони миллӣ гум кардани 

рӯҳияи миллат аст" гуфта мешавад дар фармон. Дар байни вазифаҳои асосии 

донишгоҳ инҳоянд: 

«Таҳияҳои илмӣ ва методӣ вобаста ба таъмини ҷойгоҳи сазовори 

забони модарии мо дар шабакаи ҷаҳонии иттилоотӣ, услуби компютерии он, 

барномаҳои тарҷума ва луғатҳои дар асоси забони ӯзбекӣ ва забонҳои 

пешрафтаи ҷаҳон асосёфта, эҷоди китобҳои дарсии электронӣ, тайёр кардани 

тавсияҳои амалӣ ва истифодаи васеъи натиҷаҳои бадастомада дар амал ». 

Дар фармон пешбинӣ шудааст, ки донишгоҳ филологҳо, кормандони 

илмӣ ва омӯзгорӣ, тарҷумонҳои баландихтисосро омода мекунад, таҳқиқот 
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мегузаронад, бозомӯзӣ мекунад ва малакаи кормандонро дар соҳаи забон ва 

адабиёти узбек такмил медиҳад. ва асоси таҳияи маводи таълимӣ мебошад. 

Дар айни замон, рушди ҳама илмҳо дар соҳаҳои хурд ба назар мерасад 

(ҷараёни тафриқа). Ин алалхусус дар забоншиносӣ ба назар мерасад. 

Масалан, пайдоиши самтҳо, назарияҳо, мактабҳо ва таълимотҳои нав дар 

забоншиносӣ фикри моро исбот мекунад. Аз ҷумла, рушди забоншиносӣ бо 

муносибати объект ҳамчун як система, таҳқиқоти системавӣ-сохторӣ, 

тафсири расмӣ-функсионалии як падидаи забон, гуногунии воҳидҳои забонӣ 

ва мансубияти онҳо ба бисёр парадигмаҳо муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, 

барои эҷоди китобҳои дарсии электронӣ ҳамчун система баъзе талабот 

мавҷуданд. 

Натиҷаи амалии ин кор эҷоди барномаҳои электронӣ бо истифода аз 

барномаи "Natata abook" буд, ки сафҳаҳои HTML-ро дар файли ягона тартиб 

медиҳад. Аз ин рӯ, дар ин таҳқиқот мо ин барномаҳо ва роҳҳои сохтани 

саҳифаҳои HTML-ро номбар мекунем. Китобҳои дарсӣ аз рӯи нармафзори 

истифодашуда ба ду навъ тақсим карда мешаванд: 

1. Китобҳои дарсии электронӣ (pdf, chm, djvu ва ғайра) бо ёрии 

нармафзори иловагӣ. 

2. Китобҳои дарсии мустақили электронӣ (exe, sis, jar and jad ва ғайра) 

Дар ҷаҳони имрӯзаи афзоишёбандаи иттилоот, аз шогирдон талаб карда 

мешавад, ки барои зуд ба даст овардани дониши нав аз китобҳои гуногун 

истифода баранд. Мазмуни китобҳои дарсӣ бояд ба донишҷӯён қобилияти 

мустақилона ва озодона фикр кардан, такмил додани дониши 

бадастовардашударо, дар китобҳои дарсии гуногун пайдо кардани дониши 

навро фароҳам орад. 

Аҳамияти мавзӯъ: Дар ҷаҳон забонҳои табиӣ ва сунъӣ мавҷуданд. 

Забонҳое, ки барои эҷоди барномаҳои компютерӣ истифода мешаванд, 

забонҳои сунъӣ мебошанд. Имрӯзҳо ҳама забонҳои барномасозӣ ва 

компютерӣ (Java, Pascal, Delphi, HTML) бо забони англисӣ навишта 

мешаванд ва калимаҳои узбакӣ ё русиро ҳеҷ гоҳ ба фармонҳои барнома 

дохил кардан мумкин нест. Аз ин рӯ, омӯзиши мукаммали забонҳои 

барномасозӣ эҷоди китобҳои дарсӣ ва барномаҳои электрониро дар ҳама 

соҳаҳо мушкил нахоҳад кард. С.Ризаев ва С.Муҳаммадовро ҳамчун муҳаққиқ 

дар соҳаи забоншиносии компютерӣ оид ба маводи забони ӯзбекӣ номбар 

кардан мумкин аст. Олимон асосан дар соҳаи таҳлили оморӣ тадқиқот 

гузаронидаанд. Дигар соҳаҳои забоншиносии компютерӣ дар забоншиносии 

ӯзбек интизори муҳаққиқони худро доранд. Мутаносибан, имрӯз вазифаҳои 

зерини забоншиносии ӯзбекро, ки бояд дар робита бо компютерҳо ҳал карда 

шаванд, метавон қайд кард: 
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1. Таъсиси услуби компютерии забони тоҷикӣ. 

2. Таҳияи стандартҳои стандартикунонӣ, кӯтоҳӣ дар матнҳои 

иттилоотӣ. 

3. Муқаррар кардани меъёрҳо барои эҷоди вебсайтҳо. 

4. Луғатҳои тафсирӣ ва тарҷумашудаи компютерӣ созед. 

5. Таҳияи нусхаҳои электронии китобҳои дарсии забон ва адабиёти 

узбек. 

6. Таҳияи барномаҳои тарҷумаи англисӣ-тоҷикӣ дар компютер. 

7. Барномаҳои эҷод кунед, ки матнро дар компютер ба таври худкор 

таҳрир мекунанд. 

Таъсиси китобҳои электронӣ, китобҳои дарсӣ ҳоло вазифаи 

забоншиносии компютерӣ мебошад. 

 

Мавзӯъ:    Кўтоҳии нутқ. Тавзеҳи кўтоҳбаёни чун яке аз шартҳои 

балоғати нутқ 

Дақиқият яке аз муҳимтарин хусусиятҳои нутқи фосеҳ ба шумор 

меравад. Дар дастурҳои Юнони Қадим доир ба нутқи зебо ин масъала аз 

талабҳои зерин қаламдод шудааст. Талабе, ки аҳли назарияи қадим рочеъ ба 

нутқи дақиқ гузоштаанд, бо талаби  и пукунаи ин соҳа мусоидат дорад. 

Арасту чунин меҳисобид, ки агар нутқ норавшан – ноаниқ бошад, мақсад 

чунон, ки лозим аст, ифода намеёбад. «Фазилати нутқ он аст, ки навишта буд 

ў, дақиқ бошад». Маънои ҳикмати «фикри дақиқ-дақиқ» алоқамандии нутқи 

дақиқро бо фикр собит менамояд. Ин нукта тақоза дорад, ки барои равшан ва 

дақиқ баён намудани фикр чизи гуфташавандаро бояд нағз ва мукаммал 

донист. Панди зерини сухансарои бузурге чун Абулқосим Фирдавсй низ 

ҳамин нуктаро таъкид менамояд: 

Даҳон ба сухан гуфтан очиз кун, 

Хирадро намозу забон тир кун. 

Таъкиди забон ва тафаккур, ки асоси нутқи дақиқ ба шумор меравад, 

дар навиштаҳои суханварони дигари дунё низ метавон пайдо намуд. 

В.Г.Белинский дар ин хусус гуфта буд: «Калима фикрро акс менамояд: фикр 

ноаниқ бошад, калима низ ноаниқ хоҳад буд. Инсон ҳар чиро, ки ҳис ва дарк 

намояд, ҳамонро ифода мекунад. Калима барои идомаи вақте камй мекунад, 

ки онҳо дар бораи чизи баёнкунандаи худ тасаввуроти дуруст надошта 

бошанд». Одам давоми фикри худро дақиқу равшан ифода мекунад, ки агар 

фикр ўро фаро гирифта бошад. Аммо боз ҳам равшнтар сухан меронад, яъне 

ин вай фикрро фаро гирифта бошад. Н.Г.Черношевский низ ҳамин маъниро 

таъкид карда гуфтааст: «Ҳар чиро, ки норавшан тасаввур мекунй, норавшан 

ифода месозй; норавшанй ва мутҳамии ифода маҳз аломати чигалй ва 
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печдарпечи фикр аст». Аз рўи итминои комили А.С.Пушкин чй забони илм 

ва чй забони адабиёти бадей пеш аз ҳама бояд равшан ва дақиқ бошад. 

«Аввалин фазилати наср дақиқ ва мухтасар будани он аст. Вай фикр ва боз 

ҳам фикрро тақозо рорад, бе онҳои суханҳои зебо ба чизе намерасад». 

Л.Н.Толстой низ нақиқияти суханро шарти муҳимми ин асарй бадей навишта 

буд. Агар ман шоҳмешудам, чунин қонун мебаровардам. Нависандае, ки 

маънои калимаи истеъоиолкардаашро эзоҳ бода наметавонад, бояд аз 

навиштан маҳрум сохта, 100 дарра чазо дода шавад.  

Ҳомй ва ҷонсўзи забони тоҷик С.Айнӣ анъанаи классикии адабиёти 

ҳазорсолаи форсу тоҷикро идома дода, дар навиштаҳо ба равшанй ва 

дақиқияти тарзи баёни худ эътибори ҷиддӣ медод, аз дигарон низ талаб 

мекард, ки дар корбурди сухан диққат намоянд. Тарзе нависанд, ки барои 

ҳама хосу он дастрас, дар айни замон зебо ва дилнишин бошад. Ў бо 

муносибате дар ин хусус навишта буд. 

Аммо лингвистика – забоншиносй ҳанўз шартҳои забонии дақиқияти 

нутқро, чунон ки бояд таъин накардааст. Дар дастуруламалҳои чории 

услубшиносй ва маданияти нутқ, ҳамчун ин дар асарҳои назарии ин соҳа 

мавзўи мазкур дуруст ва равшан маънидод навардидааст.  

Дақиқият ҳамчун аломати иртиботии нутқи хуб чй гуна бояд бошад? 

Дақиқиятро дар асоси таносуби «нутқ – воқеият» ва «нутқ – тафаккур» 

метавон муқаррар намуд. Чунонки дар болотар арз шуд, нутқи дақиқ нутқест, 

ки дар он калима бо ашё (ҳодиса)-и ифодакунандаи худ мувофиқати тамом 

дорад. Чунин қоида ҳамчун сифати нутқ пеш аз ҳама бо сатҳи луғавии 

системаи забон алоқа доштани дақиқиятро нишон медиҳад. Барои он ки нутқ 

дақиқ бошад, калимаҳо бояд ҳатман мувофиқи он маъноҳое истифода 

шаванд, ки дар системаи забон ба расмият даромада, ранги умумй касб 

кардаанд. 

Аз ин чо имконияте пайдо мешавад, ки дақиқиятро ҳамчун риояи 

меъёри корбасти калимот (агар чунин меъёр эътироф шавад) тарчеъ диҳем. 

Дар ин ҳол лозим меомад, ки дақиқиятро ҳамчун қаринаи дурустии нутқ 

қабул намоем. Аммо ин фикр чандон қобили қабул нест. Дурустй ва 

дақиқияти нутқ ду аломати фарқкунандаи созмони нутқ ба шумор рафта, 

онҳо дар заминаи алоқаи гуногуни нутқ бо системаҳои дигар воқеъ 

мешаванд.  

Дурустӣ ва тозагии нутқ ба сифати аломати хоса дар заминаи алоқаи 

«нутқ-забон» маънидод мешавад. Вай комилан ба омили (фактори) лингвистй 

такя мекунад. Нутқе дуруст буш умор меравад, ки сохтори он ба меъёрҳои 

забони адабй мувофиқат менамояд.  
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Дақиқият ҳамчун аломати нутқ ба муносибатҳои дигар такя менамояд. 

Ин категория ба алоқаи нутқ-воқеият, калима-предмет (чиз) асос мебад. Дар 

нутқи хаттй ва шифоҳй гўянда саъй менамояд, ки бо мутобиқати калима ва 

воқеияти ифодашаванда дастёб гардад, чаҳд менамояд, то ҳар он чизе, ки 

дарк кардааст, бо ёрии воситаҳои забон аниқ ва пурра ифода намояд. 

Тавассути алоқаи «нутқ-воқеият» дарки воқеият ба амал меояд. Дарки 

объекти тафаккур бо роҳи таҳлилу тачзия ва чамъбастй сурат мегирад. 

Натичаи дарк дар шаклҳои забон мустаҳкам мегардад (нутқи дохилй низ 

имконпазир аст). Бидуни муошират иртибот низ наметавонад вучуд дошта 

бошад. Аз ин мебарояд, ки муаммои муайяни маданияти нутқ то замони 

дарки иртиботй (коммуникативй) мавчуд нест. 

Дар ҳамин марҳила мумкин аст, ки ғалатҳои оянда падид оянд, 

ғалатҳое, ки дақиқияти нутқро халалдор месозанд. Агар дарки объект ва 

шароит (ба туфайли забон, дар шаклҳои нутқ) манзараи ҳамранги 

(аденватный) воқеиятро ба чилва наорад, дар он сурат нақли минбаъда оид ба 

онҳо наметавонад дақиқ бошад.  

… Дақиқият ба алоқаи нутқ-тафаккур, нутқ-воқеият, воқеият ва нутқ-

забон такя менамояд.   

Бояд дониши худро доир ба ягон чиз, ҳодиса ва ғайра бо дониши 

системаи забон ва имконияти он дар шароити муайяни муоширот созгор 

оварда тавонист. Нутқ он чиро, ки гуфтан мехоҳй, бояд аниқ ва пурра ифода 

созад, вай бояд бо системаи тафаккур, ки аз дарки предмет ва ҳодисоти 

воқеият дар майнаи одам пайдо шудааст, комилан мувофиқат намояд. Дар 

байни «дониши барои худ» ва «нақл барои дигарон» мумкин аст ҷудоие рўй 

диҳад, вақте, ки калимаи ёфта, шакли ифода, мазмуни умумии нутқ бо он 

чизе, ки гўянда ҳис кардаасту гуфтан мехоҳад, мувофиқ наояд. Чунин ҷудой 

дар адабиёти бадей, дар навиштаҳои устодони сухан ҳам воқеъ мегардад. Аз 

ин чост, ки машҳуртарин нависандагон низ аз ночории худ дар ифодаи Айнӣ 

ва пурраи фикр шикоятҳо доранд. А.Фет гуфтааст: «Чй хуб мебуд, агар бе 

калима ифода намудани фикр имконпазир мешуд!» 

Чунин норозигии шоирон ва нависандагон аз масъулиятшиносии онон, 

аз хоҳиши зиёди онҳо ҷиҳати пурра ва мукаммал изҳор кардани фикр дар 

хусуси чиз ва ҳодисаҳое, ки гуфтан хостаанд, ба миён меояд. Ин хел ҳиссиёт 

ба ҳар кас рўй медиҳад. Вақтҳое мешавад, ки ҳар яке аз мо дар нақли ҳодисае 

калима ё тадбири мувафиқ ёфта наметавонад. Дар сохтани ибора ва ҷумлаи 

солим очиз мемонад. Барои он ки чунин ҳодисаи ноҳинчор рўй надиҳад, 

забонро нағз омўхтан, дар худ малакаи суханвариро парвариш намудан 

лозим.  



 37 

Бояд бовар кард, ки ҳар як фикрро равшан ва аниқ ифода кардан 

имконпазир аст. Н.А.Некрасов дар мактуби худ ба Л.Н.Толстой навишта буд: 

«Ба фикрам раҳмам меояд, ман онро дар сухан бисёр қашшоқона ба ифода 

намудам. Кафидан мехоҳй – беравнақй ҳис менамоям. Шумо инро нағз 

медонед, гуфтан мехоҳй, аммо намешавад. Шумо дар чунин ҳолатҳо чй кор 

мекардед? Корро тарк мекардед ё худатонро мачбур мекардед ва азият 

медодед? Вақтҳое буд, ки ман нисбат ба худ ниҳоят бераҳм будам, дар болои 

панч мисраъ тамоми шаб менишастам. Аз ҳамин вақт ман бовар ҳосил 

намудам, ки фикре нест, ки одамон бо роҳи мачбур кардани худ барои 

дигарон равшан ва боварбахш ифода карда натавонанд ва ҳангоме ки 

таъбири «барои ифода калима намеёбам» ва монанди инҳоро мешунавам, 

афсўс мехўрам. Гапи беҳуда! Калима ҳамеша ёфт мешавад, ақли мо танбал 

аст»
14

. 

Аз он чизе, ки гуфта шуд, асос пайдо мешавад, ки ду навъи дақиқиятро 

фарқ намоем: дақиқияти ашёй (предметй) ва дақиқияти тасаввурй. 

Дақиқияти ашёй бо роҳи алоқаи ғайризабонй (экслингвистй)-и нутқ ва 

воқеият ба амал меояд ва мувофиқати мазмуни нутқро бо он предмет ва 

ҳодисаҳое фаро мегирад, ки бар нутқ акс меёбанд. Ҳодисаҳои ҳаёт: чиз ва 

воқеаҳои ҳастй, ки дар хусуси онҳо сухан меравад, бояд дар нутқ дуруст 

ифода гарданд. Барои муаяссар шудан ба ин лозим аст, ки одамон ҳар чизеро, 

ки гуфтан мехоҳанд, нағз донанд.  

Ҳамаҷониба донистани мавзўи сухан (предмети нутқ) муҳимтарин 

шарти офаридани нутқи предметии аниқ аст. Нутқи ноаниқ, ки бинобар хуб 

надонистан ё камтар донистани мавзўи сухан (предмети нутқ) ё аз бепарвоию 

бемасъулиятй содир мегардад, хусусан дар асарҳои бадей авфнопазир аст. 

Чунки як детали ноаниқ (ҷузвй) ё вайрон ба тамоми асари бадей осеб 

мерасонад, таъсири эстетикии онро суст мекунад ё тамоман аз байн мебарад. 

Риоя намудани аниқии предметии нутқ барои дигарон низ лозим аст: 

муаллим, журналист, олим низ вазифа доранд, ки аниқии нутқро риоя 

намоянд. Аз ин мебарояд, ки яке аз дастуруламалеро муҳим барои одамон 

дар бобати нигоҳдории дақиқияти нутқ чунин аст: «Ҳар чиро, ки мехоҳй гўй, 

сараввал нағз бидон!» 

Аммо калимаҳо натанҳо предмет, балки фикрро ҳам, ки натичаи 

фаъолияти тафаккури мост, акс (ифода) менамояд. Фақат аниқии предметй 

барои он ки нутқ ҳамаҷиҳата аниқ бошад, кифоя нест. Боз аниқии тасаввурй 

низ вучуд дорад, ки мувофиқати мазмуни нутқро боа системаи мафҳумҳое, 

ки дар он баён мешаванд, дар бар мегирад. Л.Н.Толстой гуфта буд: «Калима 

                                                            
14 Русские писатела о языке. Хрестоматия 2-е изд. (Под общ.ред) А.М.Докусова. Л.1955.  
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ифодаи фикр аст, бинобар ин калима бояд бо он чизе, ки ифода мекунад, 

мувофиқат намояд». 

Дар асоси гуфтаҳои боло дақиқиятро чунин метавон тавсиф намуд: 

Дақиқият чунин аломати иртиботии (коммуникативии) нутқ аст, ки дар 

натичаи мувофиқати ҷиҳати мазмуни нутқ (плани мундариҷа) бо воқеияти 

предметй-ашёй ва ё системаи мафҳумҳои ифодашаванда ба вуқўъ меояд ва 

дар истеъмоли калимаҳо тибқи риояи комили маънои забонии онҳо ба сурат 

мегирад.  

Манбаи дигаре, ки аз он ба нутқи адабй калима ва таъбирҳои ношоям 

роҳ меёбанд, забони махсуси гурўҳҳои алоҳидаи сотсиалй – жаргонҳо 

мебошад. Жаргонҳо, ки дар байни гурўҳҳои танги ичтимой маълум буда, дар 

доираи маҳдуд истеъмол мешаванд, барои ҷудо кардани табақаҳои алоҳидаи 

мардум аз оммаи васеъ хизмат мекунанд. Мо онҳоро бештар дар байни 

талабагон, студентон, одамони ягон соҳаи касбу ҳунар, инчунин ҳар гуна 

авбошоне, ки бо қаллобй, дуздй ва фиребгарй умр мегузаронанд, мушоҳида 

мекунем. Дар гузашта табақаҳои болои чамъият калима ва ифодаҳои махсуси 

худро доштанд, ки барои махфй доштани сирри худ байни ҳамдигар кор 

мефармуданд.  

Калима ва таъбирҳои жаргонй дар адабиёти бадей як обу ранги махсуси 

услубй касб менамояд: адибон онҳоро барои тавсифи нутқи персонажҳо ва 

кушодани характери онҳо истифода мебаранд. Асосгузорони коммунизми 

илмй ба ҳамин маънй ишорат карда навишта буданд: «Дар бошишгоҳ ва 

забони чинояткорон характери чинояткор акс меёбад, онҳо қисми 

ҷудонашавандаи ҳастии ўро ташкил медиҳанд ва тасвирашон ба тасвири 

чинояткор дохил мешавад»
15

. 

Намунаи жаргонҳои синфиро дар нутқи муллоҳо ва дигар 

намояндагони синфи ҳоким дар асарҳои устод Айнӣ ва адибони дигар бисёр 

мушоҳида мекунем. Жаргонҳои студентй дар повести Ч.Одина «Иншо дар 

мавзўи озод» ва асари Абдуҳамид Самадов «Паррончакҳо» истифода 

шудаанд. Инак, чанд мисол аз повести «Иншо дар мавзўи озод»: кўкнорхона 

(ба маънои устохонаи мактаб), динамит (ба маънои сигаретаи «Спорт»), 

унтухин (ба маънои нўшокй), шпаргалка (варақчаи ёддошт, ки талабагон ва 

студентон дар вақти имтиҳон аз вай пинҳонй истифода мебаранд). 

Ин гуна калимаҳо, табиист, ки ба покизагии забон осеб мерасонанд. Аз 

ин сабаб муборизаи зидди онҳо аз вазифаҳои муҳими ҳар шахси бесавод аст. 

Дар гуфтор истифода намудани калимаҳои қабеҳ ва носачо, калимаҳое, 

ки маънои таҳқир ва ҳақоратро ифода менамоянд, хилофи одоби инсонист. 

Дар чамъияти синфй, ин синфи ҳоким нисбат ба синфи мазлум ҳамеша худро 

                                                            
15 К.Маркс. Ф.Энгелс. Соч., т. III, М.-Л, 1929, с. 7-8. 



 39 

имтиёзнок медонист, кор фармудани луғатҳои қабеҳ ва ҳақоратй як расми 

умумй буд. Аҳли сарват ба воситаи кор фармудани ин гуна қабатҳои луғавй 

шахсони тобеъ ва фармонбардори худро таҳқир ва сарзаниш намуда, ба 

ичрои корҳои пурмашаққат ва ношоям водор менамуданд. Як роҳи ифодаи 

нафрат ва норозигии мардуми меҳнаткаш низ истифодаи ҳамин гуна 

калимаҳо буд. Фақат фарқ дар ин ҷост, ки синфҳои ҳоким дар истеъмоли 

ҳамагуна калимоти таҳқирй ду фарқи тобеъҳои худ озодии комил доштанд, 

аммо халқи мазлум онҳоро аксаран дар ғайби хўчаинҳо пинҳонй, ба тарзе, ки 

нашунаванд, истифода мекарданд. Истифодаи ошноро фақат баъзан ба амал 

меомад: чафодидагон бо ин роҳ нисбат ба хўчаин ва ҳокимони зулмпеша 

нафрат ва норозигии худро ба тарзи рўирост ифода мекарданд. 

Калимаҳои қабеҳ ва носазо бо чунин хусусияти услубй дар адабиёти 

бадеии мо бисёр дучор мешаванд
16

. Онҳо дар олами буржуазии имрўз ҳам ба 

он тарзини дар мо пеш аз Революцияи Октябр буд, истифода мешаванд. 

Аммо ахлоқи коммунистй бо чунин муносибати носолим созиш карда 

наметавонад. Тарбияи ахлоқи поки инсонй, ки яке аз муҳимтарин вазифаҳои 

чамъияти коммунистй талаб мекунад, одамон дар ҳама маврид боодобона бо 

ҳам муошират намоянд. Аз ин ҷиҳат истифодаи калимаҳои қабеҳ ва носазо 

дар нутқ нишонаи пасти маданият умуман ва аз ҷумла пасти маданияти сухан 

хоҳад буд. Пас, вазифа аз он иборат аст, ки бар зидди чунин унсурҳои 

ношоями забон ҳамеша дар ҳар шароит ва шакле, ки онҳо веқеъ шаванд, 

муборизаи оштинопазир барем. 

Дигар аз масъалаҳои муҳим дар боби софй ва покизагии сухан ҳимояи 

забони адабй аз унсурҳои канцеляризм хоҳад буд. Концеляризмҳо азбаски аз 

услуби расмии коргузорй ба услубҳои дигар сироят мекунанд, аз якрангй ва 

обшустагй дар услубҳои гуногун такроран истеъмол ёфта, тааммул ва 

эчодкориро дар сухан барҳам медиҳанд. Онҳо дар мавриди худ, яъне дар 

услуби идравй, аз унсурҳои зарур ба шумор рафта, ин услуби нутқ бе онҳо 

ҳастиашро аз даст медиҳад. Лекин ҳамин, ки калима ва таъбирҳои якранги 

идоравй аз муҳити худ дур шуда, дар адабиёти бадей, публисистй ва ё услуби 

гуфтугўй роҳ ёфтанд, тарзи ифода ранги шаблон ва қолабй гирифта, сахт 

коҳиш мебинад. Мутаасифона, ин ҳолати номатлуб дар маърўзаи лекторони 

алоқа дар суханрониҳои аз минбар, дар забони газета, журнал, телевизион ва 

ғайра бисёр дучор меояд, бисёр мактубҳои шахсй ва табрикномаҳои гуногун 

низ аксаран ба он тарзи якранги қолибй воқеъ мешаванд.  

Барои инсон аз як мақолаи публисистй порчаи поёнро овардан мумкин 

аст. Муаллиф дар мақолаи худ яке аз муҳимтарин масъалаҳои мадании 

имрўза – ҳифзи осори таърихиро ба миён гузоштааст. Вале ў дар баёни фикр 

                                                            
16 Дар ин хусус ниг: Р.Ғаффоров. Нависанда ва забон. Душанбе, 1977, с. 59. 
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ба чои ёфтан ва истифода намудани калимаҳои гуногуни таъсирбахш ба 

калимаю таъбирҳои обшустаи қолабй, ки аз услуби коргузорй ба дигар 

услубҳои нутқ гузаштаанд, сахт пойбанд монда, тарзе сухан рондааст, ки 

қарорҳои махсусеро дар ин бобат ба хотир меоранд. Яке аз муҳимтарин 

унсурҳои сухани идоравй, ки дар ин порча истифода шудаанд, феълҳои 

таркибии амалй гардондан, даъват шудан, равона шудан ба шумор мераванд:  

«Ташкилотҳои партиявию советй, касабй ва комсомолии район доир ба 

муҳофизат ва нигоҳ доштани ёдгориҳри таърихй тадбирҳои зиёдеро амалй 

мегардонанд… Чамъияти муҳофизати ёдгориҳои таърихй назди комитети 

ичроияи советй депутатҳои район, ташкилотҳои ибтидоии чаъмиятй, ки ба 

ичрои ҳамин корҳо даъват шудаанд, фаъолияташонро ба омўзиши кишвар, 

аввалин таълимгоҳҳо, ташкилоту муассасаҳо, ҳаёти муҳофизони роҳи озодй, 

барпокунандагони сохти колхозй равона карда, ному кори пуршарафи 

онҳоро, ки дар муборизаи шадиди зидди душманони Ватани мо шаҳид 

шудаанд, зиндаю човид карда, ҷойҳои муқаддасро обод мегардонанд, онҳо 

боиси сунъй ва сохта ба зуҳур омадани нутқ мешаванд, ки сухан онро 

намепарварад. Барои ҳамин ҳам бисёр зарур аст, ки бар зидди ин тарзи 

суханронй мубориза барем. Суханҳои эчодкорона ва гуногунранг, ки гуфта ё 

навишта мешаванд, зуд ба дили хонанда ё шунаванда роҳ ёфта, ўро ба 

фаҳмидани моҳияти масъала сафарбар месозанд. Бо ин роҳ имкониятҳои 

ниҳонии забон ба рўи кор меоянд, норма ва дороии услубии он такмил 

меёбад. Навиштаҳои нависандагони бузург, олимони намоён ва 

журналистони мухтасар дар ин бобат хубтарин манбаи ибратомўзанд».  

Чунончи дар боло ишора рафт, як воситаи дигари ифлоскунандаи нутқ 

калимаҳои паразит – он калимаҳое мебошанд, ки гўянда дар идомаи нутқ 

онҳоро гаштаю баргашта такрор мекунад. Ба ин гурўҳ калима ва таркибҳои 

зеринро метавон дохил намуд: яъне, масалан, хўш, чунончи, хўш ин бошад ва 

монанди инҳо. Ин калимаю таркибҳо ҳангоми алоҳида воқеъ гаштан иллате 

надоранд. Лекин ҳамин ки такрор ёфтанд, унсури нодаркор шуда мемонанд 

ва маданияти нутқ аз онҳо осеб мебинад. Ҳусни сухан талаб мекунад, ки ҳар 

калима дар ифодаи ягон маънои лозима хизмат намояд, ин зарурат, ки адо 

нашуд, маълум мешавад, ки он калима чизи зиёдатист ва зарур аст, ки аз 

баҳри он бароем. 

Калимаҳои туфайлии мазкур ва амсоли инҳо дар адабиёти бадей 

вазифаи муайяни услубиро адо мекунанд: нависандагон онҳоро бештарин дар 

нутқи персонажҳои манфй оварда, ҷиҳати ҳачвии сухани худро меафзоянд. 

Истифодаи онҳо берун аз ин эҳтиёчоти услубй, хилофи назокати сухан аст. 

Аз ин ҷиҳат зарур аст, ба муқобили ин воситаҳои безебкунандаи забон низ 

мубориза барем.         
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САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1.  Чаро меъёри адабиро категорияи таърихи меноманд? 

              а) меъёри адабй 

              б) устувории меъёр 

              в) тағйирнопазирии меъёр 

2. Дурустй ва фасоҳати нутқ. 

3. Баҳсҳо перомуни дарачаҳои сифат. 

 

Мавзӯъ:    Фасоҳати   сухан. 

Фасоҳат як ҳиссаи чузъи балоғат аст. Ин калима ба сифати истилоҳи 

зеби сухан дар луғат чунин эзоҳ ёфтааст: «кушодасухан шудан ва теззабонй 

ва хушгўй; ва бо истилоҳи илми маънй холй будани калом аз алфозе, ки 

забонзади булоға (ч. балиғ) набошад ва аз чаъдаи таркиби калимагй, яъне 

тарокиби ғайримаънус ва алфози сақил ва дурушт»
17

. Дар ин тафсир моҳияти 

истилоҳи «фасоҳат» хеле равшан баён шудааст: «он суханон фасеҳ аст, ки 

нафақат равшан (дақиқ), бамантиқ ва пок (беғилу ғиш), балки дар айни ҳол, 

хуш – зебо ва дилкаш низ бошад». 

Фасоҳати сухан қоида ва омилҳои хосае дорад, ки донистани онҳо 

барои арзёбии чунин навъи ҳусни сухан, аз як тараф, баҳри беҳтар намудани 

савияи нутқ, аз ҷониби дигар барои ҳар як одами маданй, алалхусус, 

мутахассиси илми забон ва адабиёт фарз аст.  

Ду шоир ё нависанда ва ё чанд шоир ва нависанда мумкин аст, ки 

перомуни як мавзўъ асар нависанд. Айнан монанди ҳамин чан долим низ дар 

атрофии як масъала метавонанд сухан ронанд. Дар мактаб ва донишкадаҳои 

олй ҳам аз рўи як мавзўъ дарс гуфтани муаллимони гуногун маълум аст. Дар 

ин ҳол табиист, он кас ба муваффақият комёб мешавад, ки баробари ин ки 

суханаш мухтасар, пурмаъно ва бомантиқ аст, фасеҳ, яъне зебо ва дилкаш 

низ бошад. Чунин тарзи иншо ва адои сухан аз ибтидои хондан (ё шунидан) 

зуд диққати хонанда ё шунавандаро ба худ чалб мекунад, ў бо шавқу ҳаваси 

тамоми онро мехонад (агар матн бошад) ё мешунавад (агар эрод шуда бошад) 

аз вай нафақат ғизои маънавй, балки ғизои эстетикй низ мебардорад. Ин чо 

омилҳои нозабонй, аз қабили мантиқ, далел, муҳимияти мавзўъ ва ғайра 

мавчуданд, ки чамъи онҳо заруранд, аммо бо ин ҳама созмони нутқ, яқин, 

омили мубрам ва ҳалкунанда аст. Яке аз донишмандони забони тоҷикй, 

                                                            
17 Заъф – сустй 

Ғайримаънус – номашҳур 

Алфоз - ч.лафз 

Сақил – вазнин, гарон 

«Ғиёс-ул-луғот» ч.2 с 103 
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марҳум Раҳим Ҳошим перомуни мавзўи мазкур мулоҳиза ронда, айбу иллат 

ва нокомии баъзе сухангўяндагонро ба ин тарз қаламдод карда буд: 

«Дар радиои мо касони гуногун баромада гап мезананд: пешқадамони 

саноат, раис, бригадир ва аъзоҳои қатораи корноманишондодаи колхозҳо, 

арбобони илм ва маданият, соҳибони ҳар касбу тахассус, ҳар соҳа. аз байни 

онҳо фақат касоне диққати шунавандагонро ба худ чалб карда, онҳоро ба 

халқаи таъсири суханони худ гирифта метавонанд, ки суханро равон, ба 

якдигар вобаста, мантиқй, қаноатбахш ва бо риояи комили қоидаҳои забон 

мегуфта бошанд, ба гап чон дароранд. Вале онҳое, ки берабт ва бечон гап 

мезананд, ба қоидаҳо забон риоят намекунанд, суханашон аввалу охир ва дар 

байни ҷумла алоқаи мантиқй надорад, ҳар қадар кўшиш карда, арақ рехта, 

ҳатто дод мезада бошанд ҳам, гуфтаҳояшон бетаъсир мемонад»
18

. 

Суханварони бузург, чи адибон ва чи наттоқон кўшиш кардаанд, ки 

ёқутҳояшон зебову муассир бошад, ба воситаи донишмандона истифода 

бурдан аз имкониятҳои беноёни сухан ба ақлу ҳиссиёти хонанда ё шунаванда 

сахт таъсир карда, ўро ба вачд оваранд. Хоқонии Шервонй ба ҳамин маънй 

гуфта буд: 

Суварнигорй ҳадисам, валек дар он сурат, 

Ки чон дар он натавонам ниҳод, нангарам. 

Чон бахшидан ба сухан кори саҳлу осон нест, роҳҳо ва омилҳои дастёб 

шударо ба ин пояи суханварй бояд омўхт ва донист. Илми балоғати классики 

форсу тоҷик муваффақиятҳои кунунаи илми забоншиносии чаҳонй дар ҳалли 

ин муаммо кўшишҳои фаровоне ба харч додаанд. Инак муҳимтарини онҳо: 

 

Омилҳои ғайризабонии фасоҳати сухан  

Муҳимтарин омилҳои ғайризабонии фасоҳати сухан инҳоанд: 

1) Шароити муошират. Нутқ дар ҳама маврид як хел сохта ва 

истифода бурда намешавад. Масалан, хушифодагии сухани муаллим 

монанди хушифодагии сухани наттоқе нест, ки миёни табақаи мухталифи 

чомеа воқеъ мешавад. ҳамин хушғуи адвокат (вакили додсустарй) аз хушгўи 

олим дар чамъомадҳои илмй тафовут дорад ва ғайра. Барои ҳамин ҳам 

муаллифи «¢иёс-ул-луғот» яке аз шартҳои балоғати суханро марбут ба 

шариат ва чои сухан дониста навишта буд: «… Балоғат мутобиқ будани 

калом аст, мар муқтазои (талаби) мақомро, яъне лоиқи ҳоли мухотаб ва 

муносиби мақом калом кунад»
19

. Вобаста ба ин фасоҳатро чунин таъриф 

кардан мумкин аст: дар нутқ ҳама он унсурҳое, ки дар ягон шароити ҳамгуни 

умумй дар партави нутқи одамгўй, муқаррарй маънан ва шаклан ҷудо 

                                                            
18 Раҳим Чалил. Солҳо дар сафарҳо. Душанбе, «Адиб», 1988, с 247 
19 «Ғиёс-ул-луғот», чилди 1, Душанбе, 19… с 139. 
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мешавад, фасеҳ ба шумор мераванд. Чузъҳои одатй таъсир намекунанд, 

чунки мо ба онҳо одат кардаем. ҳамин ки дар партави ин чизи одатй ягон 

чизи нав, ғайриодатй, ғайричашмдошт дурахшид, тафаккури Моро чалб 

менамояд, тавачўҳи мо меафзояд ва ба он чизе, ки дирўз фаровон ва 

беэътибор буд, диққати мо зиёд мешавад.  

Ин мулоҳиза ҳам ба матни комил ва ҳам ба ягон варақи матни оддй, 

маъмулй дахл дорад, ки дар ин саҳифа як ё ду маротиба калима ё оҳанг 

(интонатсия)-и фасеҳ ба чашм мерасад. 

2) Агар дар нисбати шахсони ҷудогона гўем, шартҳои нутқи 

фасеҳро чунин метавон таъин кард: 

Фикри мустақилона, фаъолияти тафаккури муаллифи сухан. Агар кас 

худ дар хусуси фикри гуфтаниаш мустақилона фикр накунад, аз рўи чизи 

тайёр, ки аз тарафи каси дигар навишта шудааст, гап занад ё аз ҷониби каси 

дигар фикри таҳриршударо қироат намояд, ҳатман дар миёни гап дар 

мемонад, мубҳаму печ дар печ ҳарф мезанад, аз ин амал ғолибан худи 

хонанда ё гўянда дар хичолат мемонад, шунавандаро низ зиқу дигар месозад. 

Ин ҷиҳатро дар чавобҳои донишчўёне, ки аз рўи шпаргал ичро мекунанд, 

равшан дидан мумкин аст. Мутаассифона, тафаккури номустақилро дар 

суханронии баъзе муаллимон, журналистон, маъмурони идораҳо, ҳатто 

нависандагони ҷудогона низ дидан мумкин аст.  

Беэътино набудан, рағбатмандии муаллиф нисбат ба фикре, ки баён ё 

иншо менамояд. Аҳли сухан ҳамеша нисбат ба суханҳои гуфтанй ё 

навиштании худ бепарво ва беэътино набуданд, балки баръакс кўшиш 

мекарданд, ки бо сухан мақсад ва муддаои худро ифшо намуда, ба дили 

хонанда ё шунаванда роҳ ёбанд, маънавияти онҳоро боло бардоранд, онҳоро 

дар ичрои корҳои муҳим сафарбар созанд. Хусусан, нависандагон ба ин 

масъала диққати зиёд додаанду медиҳанд. Гуфтаҳои бузургони сухан далели 

ин иддаост. Низомии Ганҷавӣ фармудааст: 

Сухан гавҳар шуду гўянда ғаввос, 

Ба сахтй бар каф ояд гавҳари хос. 

Зи сухан гуфтан устодон ҳаросанд, 

Ки қимматмандии гавҳар шиносанд. 

Сайидои Насафй машаққати худро дар эчоди шеър, ёфтани суханҳои 

салису шоиста ба ин тарз матраҳ карда буд: 

Сайидо бар сар намоён чо намудам хомаро, 

Сар ба пояш маниҳам ҳар кй сухан мепарварад. 

 

То чароғи анчуман кардам забони хештан, 

Мехўрам чун шамъ доим мағзи чони хештан. 
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Чунин дастури М.Горкий низ мавриди зикр аст: «Дар бораи одамон ва 

ҳаёт асар навиштанро чунон омўхтан лозим аст, ки ҳар сухан ба забон 

даромада гўё ва сурудхон гардад, нурафшон шавад. Дар ҷумла калимаҳои 

зиёдатй набояд ҷой дошта бошанд ва ҳар як ҷумла он чиро, ки ба хонанда 

нишон додан мехоҳед, тамоман равшан ва зиндаро тачассум намояд»
20

. 

Ҳаёти беэътиной, лоқайдиро намепарварад, вай талаб менамояд, ки 

нутқи нависанда, рўзноманигор, мубаллиғ, муаллим, ходимони илму 

маданият – онҳое, ки ғояҳои пешқадами замон ва давлатро тарғиб менамояд, 

фасеҳ ва муассир бошад. 

Хуб донистани забони модарй, имкониятҳои фасоҳат ва хушбаёнии он. 

Ин ҳолат фақат тавассути донистани қоидаҳои забони модарӣ, маърифати 

кофӣ дар ин хусус имконпазир хоҳад гашт. Аз ин ҷост, ки ҳамаи касоне, ки 

берун аз соҳаи фанҳои гуманитарӣ ихтисос доранд, ҳамчунин тамоми аҳли 

миллат ғоят забони модарии худро хуб донанд, озод ва намунаовар ҳарф 

задан ва иншо намуданро бо он ёд бигиранд. Дар ин хусус муфассалтар дар 

поён таваққуф мекунем. 

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Танзими забони адабии тоҷик. 

2. Вазифа ва масъалаҳои асоси фанни «Маданияти нутқ». 

3. Истифодаи равшан ва ҳамафаҳми фикр муҳимтарин аломати 

нутқи фасеҳ; 

 

Мавзӯъ:    Услубҳои забон ва нутқ 

 

Нағз донистани хусусиятҳои услубиёти забони модарй. Ҳар як шохаи 

услубиёти забон – услуби корй, публисистй, илмй, бадей, гуфтугўй 

махсусиятҳои худро дорост. Донистани чои истифодаи ин услубҳо, риояи 

воситаҳои забоние, ки хоси онҳоанд, барои дуруст ва саҳеҳ ифода намудани 

фикр медиҳад. Тачриба нишон медиҳад, ки бехабарй аз ин шартҳои фасоҳат 

боиси шубҳамй, харобии тарзи ифода ва гоҳо хандахариш шудани соҳиби 

сухан хоҳад шуд. Дар ёд дорам, боре рўзноманигоре дар сари дастурхони 

зиндагй, ки забоншиносону адабиётшиносон чамъ омада буданд, нўшбоде 

гуфт. Вай дар рафти сухн барои исботи ин, ки забонро хуб медонад, 

ҳамчунин барои қоил кардани филологҳо калимаҳои кўҳнаву мурда ва 

қолибҳои ибораю ҷумласозиҳои классикиро фаровон истифода намуд. Аҳли 

сўҳбат аз ин амали вай норозй шуда, тамасхуромез табассум мекарданд. 

                                                            
20 М.Горкий. Мачмўи асарҳо, ч 27, с 294. 
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Маълум мешуд, ки мутакаллим мавридношинос аст: вай дар услуби гуфтугўй 

зўраи унсурҳои услуби китобиро чо мекард. 

Ногуфта намонад, ки фасоҳати услубҳои нутқ бо айни як воситаҳои 

забонй маҳдуд намешавад, ҳар як услуби нутқ дорои воситаҳои худ аст. 

Машқ ва варзши доимию шууронаро дар бар мегирад. Забони модарй 

баҳри беканорест, аз худ кардани он, ёфтани гавҳару дурдонаҳо аз қаъри ин 

баҳр омўзиши пайгирона, машқҳои мунтазамро тақозо дорад. Натичаи 

суботкоронаи ин амал боиси он мегардад, ки машқ ба малака табдил меёбад, 

яъне гўянда ё нависанда сарвати забони модарии худро то дарачае аз худ 

намуда, барои корбасти он дар мавриди зарур малака – одат пайдо мекунад. 

Дар ин ҳол ҳангоми такаллун ё таҳрир кас дар интихоби воситаҳои хушифода 

ночор намешавад, балки озодона қалам меронад ё гап мезанад, ақаллан аз 

истифодаи унсурҳои нобобу ношоиста, ки забони суханро халалдор мекунад, 

худдорй менамояд. 

Малака ва ҳофизаи худро чй тавр метавон варзида кард? 

Воситаи асосй диққат додан ҳангоми мутолиаи асарҳои илмию бадей 

ва пудлисистй ба забон ва услуби онҳо, дар ҳофиза гирифтани воситаҳои 

хушифода – фасеҳи чизҳои хондашуда аст. ҳамчунин диққат додан ба тарзи 

суханронии ононе, ки фасеҳ ҳарф мезананд. Бояд назорат карданро аз болои 

нутқи худ омўхт, дар бобати ташхис ва фарқ кардани унсурҳои неку бад, 

хушифодаву салис, қолибию якнавохт андеша бояд ронд. Пайдо кардани 

малакаи худназорат дар бобати дуруст, хусусан зебо ва фасеҳ иншо кардан ё 

такаллум намудан амри вочибест барои тамоми аҳли миллат аз хурд то 

калон, аз хос то ом. 

Барои тасдиқи фикр оид ба ислоҳи камбудиҳои шахсй саргузашти 

нитоқи машҳури Юнон, устоди забардасти сухан Демосфенро (асри IV қабл 

аз солшумории мо) мисол овардан мумкин аст. Суханронии ў миёни чомеа 

дар ибтидо бемуваффақият анчом мегирад, ўро ҳатто масхара мекунанд. 

Демосфен каси сақав, хастаовоз буд ва базўр нафас мегирифт, ҳамеша як 

китфи худро парранда меистод. Вай бо маслиҳати Сатир ном ҳунарпеша 

барои ислоҳ ва такомули нутқи худ шурўъ кард ва дар ин бобат ирода ва 

қатъияти тамом зоҳир намуд: дар даҳони худ санча ва сафолпора гузошта 

талаффузи дурусти калимаҳоро пай дар пай машқ кард, дар соҳили баҳр, 

назди мавчҳои пурталотўш суханронй намуд, ба баландиҳо баромада бо 

овози баланд шеър қироат кард, муқобили оина истода ҳаракати рўяшро ба 

низом даровард дар шифти хона шамшерашро овезон карда монд, ки ҳини 

кифт парронданаш аз рўи одат халида озораш медод. Вай ҳафтаҳо дар ҳамин 

ҳолат дар хонааш машқ мекард ва барои он ки ҳаваси кўчаравй накунад, 
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ними мўйсарашро тарошида партофт. Ин иродаи қавй, албатта натичаи 

матлуб дод.  

Ҳадафи шууронаи муаллифи нутқ дар роҳи фасеҳ сухан рондан ё 

навиштан. Агар кас донад, ки нутқаш мўҳточи фасоҳат аст, баъзе аз 

мутахассисон чунин ақида доранд, ки фасоҳати сухан маҳз ба туфайли 

корбурди санъатҳои бадей, яъне ташбеҳ тавсиф, ташхис, муболиға ва амсоли 

инҳо ба амал меояд. Олимоне низ ҳастанд, ки фасоҳати суханро дар навбати 

аввал дар корбурди услубан дуруст ва мавридшиносонаи воситаҳои ақлй 

(мантиқи)-и забон медонанд. Мувофиқи ақидаи ин гурўҳ воситаҳои бадей 

омили ёвар, тақвиятбахши воситаҳои мантиқии сухан буда, бо иштироки худ 

барои зуҳури сухан дар пирояи бадей ва муассир мадад мерасонанд. Сафи 

тарафдорони фикри дуюм бошад, пош меафзояд. Яке аз донишмандони 

забардасти забони форсй Сайид Маҳмуди Нишот, ки аз ҷонибдорони ин фикр 

аст, дар пайгирии фикри мачнун дар китоби худ «Зеби сухан ё илми бадеи 

форсй» (с 31-32) дар ин хусус навишта буд: 

«Нахустин шарти саломатии гуфтор интибиқи (мувофиқ омадани) он 

бо қавоиди мусаллам аст. Агар сухан бо алфози муставмал ва шеваҳои 

маъмули забон ҳамоҳанг набошад ё алфози ғариб ва ғайримаънус дар калом 

афта два бар хилофи қавоиди адаб ва нигориш ояд, дилнишин нагардад ва 

табъро ҳамеша аз истеъмоли каломи номаънус (номашҳур) ва хилофи қиёс 

рўйгардони буда ва ҳаст… Ҳар гоҳ сухан расо ва дилнишин ва устувор бувад 

ва саноеъ ва муҳассаноти (мустаҳкам, запткунанда) бадей мутаносиб ҳам 

ороста шуд, дар таъбир ва лутор мўъчизаҳо мекунад».   

 

 

гуфтугӯӣ ва чи услуби китобӣ, хидмати муҳимеро адо мекунанд. Ҳоло 

ин услубҳоро зимни омилҳои номбурда ва воситаҳои забонии махсуси онҳо 

алоҳида аз назар мегузаронем.  

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

Шохаҳои услубии забони 

адабии тоҷик 

Услуби гуфтугӯӣ 

 

Услуби китобӣ 

Услуби илмӣ Услуби 
рӯзнома 

нигорӣ 

Услуби идорӣ Услуби бадеӣ 
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 САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Танзими забони адабии тоҷик. 

2. Вазифа ва масъалаҳои асоси фанни «Маданияти нутқ». 

3. Истифодаи равшан ва ҳамафаҳми фикр муҳимтарин аломати нутқи 

фасеҳ; 

 

Мавзӯъ:    Баҳси олимон перомуни танзими забони адабӣ 

         Мантиқият ба сифати хусусияти нутқ зич алоқаманд аст. Аммо 

дар баробари ин аз он фарқи ҷиддӣ низ дорад. Мантиқияти нутқ пеш аз ҳама 

ба алоқаи нутқ ва тафаккур вобаста аст. Алоқаи маъноии байни унсурҳои 

нутқи бомантиқ ба қонунияти мантиқ хилоф нест. Равшанин унсурҳои 

сохтори нутқ имкон медиҳад, ки вай бо осонй фаҳмида шавад. Дақиқият (ҳам 

дақиқияти предистй ва ҳам фаҳмой) гўё шарти аввалини мантиқият аст. 

Нутқи ноаниқ (ё нодақиқ) наметавонад, ки бомантиқ бошад. Дақиқият 

тавассути мувофиқати сохтори нутқ бо он воқеияти предметй-ашёй ва 

мачмўи мафҳумҳое, ки дар нутқ ифода гардидиааст, муяссар мегардад. Ва ин 

мувофиқат дар сатҳи калима (калима – предмет; калима - мафҳум) таъин 

мешавад. Муҳимтарин шарти лингвистии таъмини дақиқият ин аст, ки 

калимаи истифодашуда бо маънои ифодакунанда худ мутобиқат намояд. 

Агар ин ҷиҳат риоя нашавад, на дақиқият ҳаст, на мантиқият. 

Мантиқият мумкин аст, ки ҳангоми истифодаи қатъии калима вайрон 

шавад. Мантиқият моро аз калима берун оварда, ба доираи баён ё гуфтор 

(хоҳ хаттй бошад, хоҳ шифоҳй) синтаксис ворид месозад. Ҳангоми арзёбии 

мантиқият махсусан он тамомиятеро, ки аз пайванди калимаҳо ҳосил 

мегардад, шунидан ва дидан (дар хат) зарур аст. Инро ҳам бояд таъкид 

намуд, ки ин тамомият мумкин аст, ки дар доираи як баён (гуфта) ё дар 

доираи як матн арзёбй гардад. Барои нақл шудан ба мантиқият лозим аст, ки 

ҳиссаҳои баён ё тамоми матн аз зиддияти маънй озод бошанд. 

Агар дақиқият бо сатқи лексикй алоқаманд бошад, пас мантиқият бо 

ташаккули синтаксисии чй баён ва чй мтн марбут аст. 

Асосе ҳаст, ки дар сурати тавсифи дақиқият фарқ кардани мантиқияти 

предметй ва мантиқияти фаҳмой (мафҳумй) шарт аст. Мантиқияти предметй 

мутбиқати алоқаи маъной ва муносибати воҳидҳои забонро дар нутқ, алоқа 

ва муносибати предмет ва ҳодисаҳоро бо воқеият фаро мегирад. Мантиқияти 

фаҳмой инъикоси сохтори мантиқияти фикр ва инкишофи мантиқии он дар 

алоқамандии маъноии унсурҳои забон дар нутқ мебошад. Ин ду навъи 
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мантиқият бо ҳам алоқаи зич доранд ва дар нутқи муайян якчоя падид 

меоянд.  

Ин табиист. Алоқаи унсурҳо дар тафаккур пеш аз ҳама ба воситаи 

алоқа ва муносибати байни предметҳо ва ҳодисаҳои ҳақиқати воқей муқаррар 

карда мешавад. Аммо амали якчояи мантиқияти предметй ва мантиқияти 

мафҳумй масъалаи фарқи онҳоро аз байн намебарад.  

Шаклҳои нутқе мавчуданд, ки мантиқияти предметй-ашёй ғолибан 

шуурона дур карда шудааст (ё ба тариқи ҷиддӣ тағир дода шудаанд). Инро 

мо дар афсонаҳо, осорҳои бадеии фартастикй ва мисли онҳо мушоҳида 

мекунем. Аммо матниқи фаҳмой ба сифати инъикоскунанадаи сохтори фикр 

ва инкишофи дар алоқамандии маъноии унсурҳои нутқ ин чо низ бояд 

иштирок дошта бошад. 

Қатъи муносибати мантиқияти предметй ва фаҳмоиро дар он вақт 

метавон дарк намуд, ки алоқа ва муносибати ҳақиқати воқей, моҳияти ҳодиса 

ва рўйдод бошурона таҳриф карда мешавад. Мисоли ин идеологияи даврони 

шўроҳост. 

Ҷудоии мантиқияти предметй ва фаҳмой мавридҳое низ метавонад рўй 

диҳад, ки «моҳияти» алоқа ва муносибати воқеият на танҳо қасдан, балки дар 

натичаи саҳв ва хатои мантиқй бо зуҳур ояд. Дар ин сурат ахбори доир ба 

ҳодисае сарфи назар аз пайванди ба зоҳир мантиқии унсурҳои нутқ бидуни 

шакл ва мантиқияти предметй наметавонад, ки воқеъ мантиқй бошад.  

Ба ҳамин тариқ, мантиқияти предметй-ашёй ва мантиқияти фаҳмой дар 

ҳолати якчоя амал мекунанд. Аммо дар шаклу навъҳои гуногуни нутқ яке аз 

онҳо метавонад фаъолтар гардад.  

Мисли шартҳои дақиқият шартҳои мантиқият низ метавонад 

ғайризабонй (берун аз сохтони забон) ва сохторй (забонй) бошанд.  

Якум – шарти ғайризабонй (экстралингвистй): кас бояд мантиқи 

муҳокимаро аз худ намояд, вай бояд дар худ тартиб ва низоми фикр кардан 

ва муҳокима ронданро парвариш намояд, то ба хатоҳои мантиқй роҳ надиҳад. 

Хабаре доир ба ягон ҳодиса он вақт бомантиқ хоҳад буд, ки дар чараёни 

баёни он муаллиф мантиқи муҳокимаро ба сурати қатъй риоя менамояд.  

Дуюм – шарти забонй (ё сохторй): донистани воситаҳои забонй, 

воситаҳое, ки алоқаи маъноиро ташкил менамоянд ва хилофи унсурҳои 

сохтори нутқ нахоҳанд буд.  

Шарти дуюм – шарти забонй дар иртиботи нутқ воқеъ мешавад ва 

ҳамчун азхуд намудани мантиқи баён (ахбор) ба зуҳур меояд. Мантиқи баён 

аз мантиқи дарк кардан фарқ мекунад: ҳамсўҳбат ва шароити нутқро ба 

инобат мегирад. Риоя ё вайрон намудани мантиқи баён ба фаҳми шунаванда ё 

хонанда бетаъсир монд. Аз нуқтаи назари маданияти нутқ азбар намудани 
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мантиқи баён назар ба азбар кардани мантиқи тафаккур бештар аҳамият 

дорад. Ифодаи зоҳирии мантиқи ифода дар силсилаи унсурҳои нутқ имкон 

медиҳад, ки ғалатҳои типии-якранг муайян карда шаванд, барои бартараф 

кардани онҳо ва тачрибаву малака ҳосил намудан дар соҳаи ифодаи 

мантиқии фикр саъю кўшиш ба кор бурда шавад. 

Мантиқи муҳокима дар чараёни нутқи дохилй сурат мегирад, ҳарчанд 

натичаи он ҳангоми иртибот дар нутқи зоҳирй падид меояд. Чараёни 

тафаккурро аз лиҳози дурустй ва мухолидагй назорат кардан душвор аст. 

Аммо мантиқи баён бояд ҳатман мавриди таҳлили лингвистй қарор бигирад. 

Шарти мушаххаси лингвистии мантиқияти нутқ. 

Дар навбати аввал шарти синтаксисй ба шумор меравад. Ин ҳам 

мусаллам аст, ки яке аз онҳо дар ҳудуди баёне (гуфтае), дигаре дар доираи 

иттиҳоди гуфтаи мураккабтаре, сетмй метавонад, танҳо дар миёни пуррарае 

ба зуҳур ояд. 

Шарти мантиқият дар саҳи баён (гуфта): 

а) Алоқаи як калима бо калимаи дигар бояд зиддиятнок набошад. 

Алогизмҳо (номутобиқатй) дар доираи баён дар натичаи ба ҳам пайваст 

гардидани мафҳумҳои бо ҳам номувофиқ ба амал меояд: Сабзаву себаргаҳои 

хушрў зери по ғичиррос мезанад. 

б) Шарти муҳимми офаридани нутқи бомантиқ дурусти тартиби калима 

ба шумор меравад: Оби баҳор бо чандии чўйчаҳои хурд сўи дарё равон 

мешуд. 

в) Дуруст ба кор бурдани калимаҳои номустақил – пешоянд, пасоянд ва 

ҳиссачаҳост. 

Анафористический – ба калимаи пешина ишораткунанда: он (она, оно, 

они) 

Дар ҷумлаи поён дар натичаи истифода нашудани пасоянди «ро» ва 

нодуруст ба кор бурдани пешоянди «ба» мантиқияти нутқ барбод рафтааст: 

1. Ҳаёт дар лаби чў нишаста мусофироне, ки аз автобус ва 

мошинҳои боркаш мефуромаданд, занҳое, ки ба канор чамъ шуда сўҳбат 

мекарданд ва ба корвониёне, ки дуртар аз қалъа шутуронаи худро ба замин 

хобонда, бори онҳоро мефароварданд, тамошо карда, аз байни онҳо касеро 

мечуст (Шодон Ҳаниф. Хунбаҳо СШ. №4, 1990, с 5). 

2. Ҳодисаи плеонастй: Дар ин шифохона табибҳои советй 

барбабару дўш ба дўш бо табибони афғон сиҳатмандии атфоли мамлакатро 

таъмин менамоянд (Ад.сан.4.06.87). 

3. Нуриддин-бобо дар синни якам наввадсолагй фавтид (Р.Чалил. 

Точ.сов. 16.09.1983). 
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4. Аз тариқи расонаҳои ахбори оммавй огоҳ ҳастед, ки ҳар рўз дар 

мақолаҳо ба мардум оиди вазъи ба амал омадаи чумҳурй ва роҳҳои халосй аз 

он бўҳрон маслиҳатҳо меороем (Садои мардум 11.11.92). 

 Дар ин мақшари чанг чизи аз ҳама арзонтарин ҳаёт буд (Ш.Ҳаниф. 

Уқоби захмй. Дастхат). 

 Баёни мантиқиро плеоназм – ба бофтаи сухан ҳамроҳ кардани 

калимаҳои ҳаммаъно (теперь, прошу сейчас, замком в спальню), ҳодисаҳои 

плеонистикй (амсоли несколько грубоват, более подробнее, самая 

великолепнейщая) ва ғ: бачаи аз ҳама донотарин; Нуриддин-бобо дар сини 

яккам наввадсолагй вафот кард. 

Шарти мантиқият ҳамчун сифати нутқ аз он вобаста аст, ки алоқаи 

гуфтаҳои алоҳидаи матн ба воситаҳои забонй чй тавр равшан ва дуруст 

ифода ёфтааст. Мантиқи нутқ бояд мантиқи фикрро пайгирона ифода 

намояд.  

Хатоҳое, ки дар натичаи нодуруст пайванд шудани ҷумлаҳои паҳлўи 

ҳам истода (ё дар натичаи ифода наёфтани ин пайванд) ба вучуд меоянд ва 

боиси вайронаи мантиқи нутқ мегарданд, ҳодисаи зиёда паҳншудаи хатои 

мантиқии нутқ ба шумор мераванд… 

Воситаи муҳимми алоқаи байни ҷумлаҳои мустақил пайвандакҳо, 

калимаҳои пайвандакй, калимаҳои туфайлй ба шумор мераванд, ки онҳо 

хосияти муносибати маъноии байни ҷумлаҳои паҳлўи ҳам истодаро 

мушаххас менамоянд. 

Беэътибрй ба пайвандакҳо, ки воситаи муҳимми алоқаи ҷумлаҳои 

мустақил дар матнанд, истифодаи калимаҳои пайвандакй, ки бу хусусияти 

маъноии муносибати байни ҷумлаҳо мувофиқ намеоянд, боиси вайрон 

шудани мантиқияти матн мегардад, фаҳмидани пайдарҳамии фикри 

муаллифро душвор мегардонад. 

 Ифодаи гузариш аз як фикр ба фикри дигар низ аз ҷумлаи шартҳои 

муҳимми офаридани нутқи бамантиқ ба шумор меравад. Ин шарт тез-тез 

вайрон мешавад. Гўянда ё нависанда баъзе халқаҳои инкишофи фикрро 

ногуфта мемонад. Дурустараш, онҳо аз ҷиҳати мавод дар шакли нутқ таъмин 

намесозад… 

 Воситаи муҳими ташкили мантиқии матни алоқаманд иборат аст аз 

тақсимоти он ба сарсатр. 

Сарсатр (абзац) як қисми матни хаттист, ки аз як сатри сурх то сатри 

дигар давом мекунад. Аз лиҳози мундарича сарсатр қисми пурра, чузъиро 

кулро дар ҳаракати фикр ва гузаштанро ба қисми дигар, ба халқаи дигари 

фикр ифода менамояд. Тақсим карда натавонистани фикр ба абзац (сарсатр) 
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боиси паст рафтани мантиқияти нутқ шуда, фаҳмиши онро душвор 

мегардонад… 

Барои ташаккули матн аз бобати мантиқияти он интихоби сохтори 

синтаксисй, сохторе, ки бо хосияти мундарича мутобиқат дошта бошад, низ 

аҳамияти калон дорад. Чй тақсими нодурустии фикр (бо роҳи ифодаи он дар 

ҷумлаҳои содда) ва чй аз ҳад зиёд мураккаб сохтани он мантиқиятро барҳам 

медиҳад (ба кор бурдани бемавриди силсилаи ҷумлаҳои тамомшуда дар як 

ҷумлаи мураккаб). 

Мантиқият дар сатқи матни пурра (на қисмҳои он) ба композиция – 

сохти он, усули ташкили мундаричаи фикри ифодашаванда вобаста аст. 

Масалан, дар матни ғайриадабй сохтори сеқисма – оғоз, қисми асосй ва 

анчом қонуни умумй, универсалй ба шумор меравад. Маърўза, лекция, 

мақолаҳои илмй, иншоҳои мактабй, ҳисобот, мақолаи рўзнома, очерк – 

тамоми ин навъҳои ба сохтори сеқисма моиланд. Ҳар кадоми ин қисмҳо 

хусусияти худро дорост… Анчом чунин бошад: хонанда ё шунаванда ҳис 

намояд, ки дигар чизи гуфтанй намондааст.  

Талаби мантиқияти нутқ ба ҳама услубҳои феълй (функционалй) дахл 

дорад. Аммо ин талаб нисбат ба услуби илмй бештар аст. Мантиқият яке аз 

муҳимтарин аломатҳои услуби илмист. Аз нуқтаи назари мундарича ин дар 

он ифода меёбад, ки нуқтаи илмй зермаънй (подтекст) надорад. Мантиқи 

пўшида, маҷоз, ишора ва ичро мумкин нест. Тамоми мундарича бидуни 

маҷоз, ба воситаи маъноҳои аслии унсурҳои забон ифода мегардад. 

Мантиқият як услуби бадей махсусияти худро дорад. Дар адабиёти 

бадей низ шартҳои мантиқияте, ки дар боло номбар карда риоя мешавад. 

Аммо меъёри мантиқияти нуқтаи бадей вобаста талабҳои ифодаи мазмуни 

бадей то андозае мураккаб мешавад. Мантиқияти нутқи бадей ҳамчун 

ваҳдати дохилй, аниқтараш, амали якчояи ду кўшиши муаллиф, ки дар он акс 

ёфтааст – инъикоси воқеият ва ифодаи ғояи бадей дар жанри муайяни бадей 

арзи ҳастй мекунад. Ва дар ин амали мутақобила мантиқияти предметй ё 

мантиқияти фаҳмой ба хотири мантиқ ва силсилабандии (степления) образи 

бадей мумкин аст гирифтори тардид гардад.  

Ҳар як асари санъати бадей шартист, яъне онҳо бо он ҳадисаҳои 

воқеият, ки дар хусуси онҳо сухан меравад, ҳатто ҳангоми ниҳоят наздикй 

ҳам наметавон чун ҳам монанди комил ба ҳисоб гирифта. Агар услуби илмй 

зермаънй надошта бошад, пас услуби бадей зермаъноҳои зиёд дорад: дар 

бисёре аз нутқи бадей зери маънои бевосита, маънои дуюме вучуд дорад, ки 

барои талқини ғояи бадей нигаронида шудааст. Тимсол (символ), истиора, 

маҷоз ҳодисаҳои басо оддии ин мундаричаи ду нақшагии бадеианд. Шеърҳои 
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бисёреро дар тасдиқ ин матлаб метавон мисол овард. Чунончи, «Бодбон»-и 

Лермонтов, «Тиронаи мурғи тўфонй»-и М.Горкий ва ғайра. 

Ин образҳо образҳои конкретй буда, ба нисбати предмети дошта 

маънои дигареро низ фаро мегирад.  

 

          САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Истифодаи унсурҳои шевагй дар забони адабй; 

2. Меъёр ҳодисаи мутаҳарриқ ва тағйирпазир; 

3. Истифодаи равшан ва ҳамафаҳми фикр муҳимтарин аломати нутқ 

фасеҳ; 

 

 

Мавзӯъ:   Хизмати бузургворонаи С.Айнӣ дар бобати ташаккул ва 

равшании меъёри забони адабии тоҷик 

 

Устод Айнӣ дар соҳаи ҳимоя ва тараққи ёфтани забони тоҷикӣ хизмати 

бузург кардааст. Агар таърихи имрўзаи забонамонро аз назар гузаронем, 

мебинем, ки вай ба осонӣ ба ин шакл надаромадааст. С.Айнӣ ба муносибате 

аз ин хусус ёдоварй карда, навиштааст: «…Ин забон дар муддати ин сайри 

таърихии кўтоҳи баъди инқилобии худ бисёр моҷароҳо ва мунозираҳоро аз 

сар гузаронид. Гурўҳе ба майдон баромада, кўшиш мекарданд, ки забони 

адабии тоҷикро дар кўчаи пинбастаи забони матбуоти Эрон дароварда 

фиристанд, гурўҳи дигар забони адабии ҳазорсолаи тоҷикро ба ҳамаи 

меросҳои адабиаш тамоман инкор карда мехостанд дар асоси забони кўчагй 

забони «нави адабй» созанд ва ба он «забони нав» грамматикаи аҷоибу 

ғароибе ҳам тартиб диҳанд» [8]. 

Дар ҳамаи мунозира ва моҷароҳо марди донишманд ва далере чун 

С.Айнӣ фаъол иштирок мекард. Ў бо суханрониҳои оташин аз минбари 

маҳфилу ҷаласаҳои бонуфўз, таълиф ва нашри китоб ва мақолаҳои 

сершумори илмию публисистй, навиштани тақризҳо ба китобҳои ҷудогонаи 

дарсй ва амсоли инҳо дар роҳи муҳофизати ин забон аз тўҳмату маломатҳо, 

нигоҳдории тозагй ва равнақи он ба равиши дуруст талош кард ва мубориза 

бурд. Ин ҳам маълум аст, ки баҳсу мунозираҳо дар атрофии забони тоҷикй 

ҳоло низ батамом бартараф нашудаанд, имрўз ҳам доир ба айбу иллатҳои 

ҷудогонаи вай ва роҳҳои ислоҳи онҳо дар қатори фикрҳои дуруст, баъзе 

ақидаҳои ботил ва туҳматкорона гуфта мешаванд. Дар ин мунозираҳо 

донишмандон аксаран аз таълимоти устод Айнӣ ва забони асарҳои ў 

муроҷиат менамоянд, дар тасдиқи матлаб  ба онҳо такя мекунанд, аз онҳо 

далелу санъатҳо меоранд. Ин албатта бесабаб нест: хусусиятҳои миллии 
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забони адабии тоҷик ва роҳҳои инкишофи он дар назариёти устод Айнӣ ва 

асарҳои сершумори илмию бадей ва публисистии ў хеле хуб тавзеҳ ёфтаанд. 

Солҳо гузаштанд ва боз солҳои бисёре низ мегузаранд, аммо дастурҳо ва 

нишондодҳои С.Айнӣ роҷеъ бо масъалаҳои мухталифи забони адабии мо бе 

ҳеҷ шак, аҳамияти худро ҳамчунон нигоҳ хоҳанд дошт. С.Айнӣ вақте ба 

майдони эҷод қадам ниҳод, ки дар як қатор мамлакатҳои олам, аз ҷумла дар 

Россияи подшоҳй, дигаргуниҳои муҳимми сиёсй, иқтисодй ва фарҳангй ба 

амал омаданд ва овозаи онҳо ба воситаи матбуоти замон ба кишварҳои дигар, 

аз ҷумла ба Бухоро, ки мустамликаи Россия буд, бо суръат паҳн мешуд. Ин 

ҳодисаҳо «дар кушода шудани фикри мардуми Бухоро, ки дар зери идораи 

асри миёнагии сохти амир ва таъсири миуллоҳои мутаассиб ях баста буд 

таъсир мекарданд»[9].  Дар натиҷа танқиди сохти аморат қувват гирифта, 

фикри ислоҳи идораи амир ва мактабу мадрасаҳо ба миён омад, тарғиби 

ғояҳои маорифпарварй афзуд. Дар ин ҳаракати тараққихоҳона Айнӣ дар сафи 

пеш буд. Шароити нав ва иҷрои ин вазифаҳои муҳим ба тарзи корбурди 

муҳимтарин воситаи муоширати одамон ба забон низ бе асар намонд, аҳли 

қалам қарор доданд, ки бо мардуми оддй ба забони ба онон фаҳмо гап зананд, 

то фикрҳои пешқадами онон ҳарчи зудтар ва васеътар дар миёни мардум 

паҳн шавад. Ин амал аз сарвари маорифпарварон Аҳмади Дониш  шурўъ 

гардид. Вай шоирони зиёдеро аз тақлид ба услуби душвор ва мушкилписанди 

Бедил нигоҳ дошт, худаш дар наср равияи пуртакаллуф ва мураккабнависиро 

шикаст ва саъю кўшиш намуд, ки саҳифаҳоро сиёҳ намояд, ки маъниҳои 

равшантар аз Моҳ дошта бошанд[10].  Аҳмади Дониш бо ин амал дар назму 

наср сабки тоза ҷорй кард, ки асоси онро сухани реалистй ва равшану фаҳмо 

ташкил менамуд. Як зумра аз аҳли сухан Шоҳин, Қози Қурбонхон, Музтариб, 

Сомӣ, Шарифҷон Махдум, Ҳайрат ва ғайра дар ин мактаби адабй тарбия 

гирифта, ба камол расиданд, ки дар байни онҳо донишманди бузург, шоиру 

носири пуриқтидори оянда Айнӣ низ буд.  

С.Айнӣ дар назм пештар, вале дар наср нисбатан дертар ба содданависй 

майл намуд. Сабаби асосии тағйироти сабк дар ў мутолиаи бузургтарин ва 

муҳимтарин асари Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоеъ» будааст.  

С.Айнӣ кори саркардаи Аҳмади Донишро дар боби содданависй бо 

камоли рағбат ва мувофаққият идома до два аз ў гузашт. Далели барҷаста дар 

тасдиқи ин маънй китоби дарсии «Таҳзиб-ус-сибён»-и ўст, ки чопи аввали он 

соли 1910 ва нашри дуюмаш соли 1917 дар Самарқанд сурат гирифтааст. Ин 

асар асари таълими-педагогй ба шумор рафта, ба сифати китоби хониш барои 

мактабҳои усули нав, ки устод худ яке аз муассисони онҳо буд, таъин 

шудааст. Соддагии забон, ки ба назму насри китоби мазкур  ба як андоза дахл 

дорад, на фақат аз он ҷиҳат аст, ки барои талабаҳо таъин шудааст, ҳамчунин 
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барои он мебошад, ки Айнӣ ба сифати як нафар мутафаккир ва равшанфикр 

дар ин ҳангом муносибати худро ба забони адабии давр ва тамоюли асосии 

инкишофи ояндаи он ба сурати қатъй муқаррар сохта буд: ин тамоюл бояд ба 

роҳи омезиши моҳиронаи нағзтарин ва умумитарин унсурҳои забони зинда 

ва асолати забони осори классикй, хусусан забони бағоят рангин, мавзун ва 

дилчаспи асарҳои маъруфи ривоятй ба амал меомад. Айнӣ аз ибтидо бо 

ҳамин равиши тоза қалам ронд ва беҳтарин намунаи онро дар забони мо ба 

майдон овард, ки қаламдастони дигар бо ҳавас ва майли зиёд ба вай пайравй 

намуданд. Ин амри нек аз «Таҳзиб-ус-сибён» шурўъ гардида, дар навиштаҳои 

баъдинаи муаллиф пайваста мустаҳкам шуд ва паҳно гирифт. Аз ин рў ҳақ ба 

ҷониби устод Н.Маъсумист, ки гуфтааст: «Забони насри ў – китоби дарсии 

«Таҳзиб-ус-сибён»- нафақат ба дараҷаи соддагии забони шеърҳои иҷтимой ва 

дидактикии вай расидааст, балки зиёда аз ин, хислатҳои асосии забони 

умумихалқии тоҷикро дар бар карда, ҳамчун як намунаи аввалини забони 

ҳозираи адабии тоҷик зоҳир мегардад»[11].  

Корномаи дигари таърихии устод, ки як навъ қаҳрамонист, дар соҳаи 

ҳимояи ҳастии таърихи халқи тоҷик ва забони он аз ҳуҷуми душманони 

ашаддй зоҳир шудааст. Солҳои 20 пантуркистон ба майдон баромада 

зиндагии таърихии халқи тоҷик, соҳиби забону адаби қадимй будани он ва 

алоқамандона бо ин ҳуқуқи халқй моро дар таъсиси ҷумҳурияти алоҳида ва 

мустақил қасдан инкор кардаанд. Дар ин шароити нозук ва пурхатар марди 

асур ва хирадманде лозим буд, ки ба майдони мубориза даромада бо ёрии 

сана два далелҳои қонеъ ин гуна даъвоҳои беасосро рад ва маҳкум намояд. 

Таърих ин гуна марди мардонро ба мо тоҷикон, тақдим карда буд ва он 

алломаи замон, Айнии бузургвор буд. 

С.Айнӣ барои фош ва маҳкум кардани ин бўҳтонгарон пас аз тааммулу 

андеша ба далели қатъй таърихй забон ва адабиёти халқи худ, ки асоси 

ҳастии ўст, муроҷиат намуд. Вай ба туфайли меҳнати пуршиддати 

шабонарўзй дар бадали як сол бо унвони «Намунаи адабиёти тоҷик» асари 

ҷомееро ба майдон овард, ки мухтасари тарҷумаи ҳол ва намунаи асарҳои 

бештар аз дусад адибро фаро мегирад. Инҳо ҳама қаламдастонанд, ки дар 

хоки муқаддаси Туркистон ва Мовароуннаҳр ҳаёт ба сар бурда, бо обу ҳавои 

он парвариш ёфта, осори худро бо забони модариашон – тоҷикй эҷод 

кардаанд. Устод дар муқаддимаи асари мазкур ин ҳақиқати раднопазири 

таърихиро ба ин тарз таъқид ва ёдоварй карда буд: 

«Аз бозе, ки вақоеро таърих қайд мекунад, то имрўз дар диёри 

Мовароуннаҳр ва Туркистон, ҷунонки як қавми муаззам бо номи тоҷик ё ки 

тоҷик истиқомат дорад ҳамчунон забон ва адабиёти эшон ҳам ривоҷ ёфта 
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омадааст. Ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар Мовароуннаҳр ва Туркистон 

махсус ба асре ё тасаллути подшоҳе ва амире нест»[12].  

Вақте, ки «Намунаи адабиёти тоҷик» ба табъ расид, тўҳматкорон гунгу 

лол шуданд. Онҳо ба муқобили ин ҳуҷҷатҳо натавонистанд, ки чуну чаро 

бигўянд. Вақте, ки тири  душманон бо зарбаи асари мазкур хок хўрд, ба худи 

он ҳуҷум намуда, барои сиёҳ ва бадном карданаш камар бастанд. Чунонки як 

шеъри Рўдакиро радифи «ояд ҳаме» дорад, баҳона оварда, иддао намуданд, 

ки С.Айнӣ ғояҳои шоҳпарастиро тарғиб дорад ва ба ин восита амири 

гурехтаро боз ба Бухоро даъват карданист. Онҳо бо гузаштани ин айби 

ҷиддии сиёсй то маркази иттифоқ муроҷиат намуданд ва ба ҳалли масъала 

яке аз адибони номдори он замон Бухарен машғул шуд хайрият, устод 

Лоҳутй ба чанд тан аз шарқшиносони рус ба миёна даромада, гиребони устод 

Айниро аз ин моҷаро ва туҳмати ноҳақ раҳониданд. Муаллиф халос шуд, 

аммо фурўши асарро манъ карданд, омма аз мутолиаи як китоби бисёр муфид 

маҳрум монд. 

Хизмати таърихии С.Айнӣ дар соҳаи забони тоҷикй бо ҳамин ба анҷом 

намерасад. Ҳангоме, ки ҷумҳурияти тоҷикистон ташкил ёфту муаммои 

мувофиқ намудани забони адабй ба талаб ва рўҳи замон пеш омад, боз баҳсу 

муноқимаҳои сангин ва пурвусъат ба вуқўъ пайвастанд.  

Дар ҳамаи ин баҳсҳои пуршиддат ва ҷиддй боз ҳам Айнӣ фаъолона 

иштирок намуд. Ў бо навиштани мақолаҳои алоҳида аз қабили «Дунёи нав ва 

алифбои нав», «Дар атрофи забони форсй ва тоҷикй», «Масъалаи таърихй  

дар гирди алифбои нави тоҷикй», «Забони тоҷикй»,  «Ҷавоби ман» (дар бораи 

забони адабии тоҷикй) ва суханрониҳои сершумор дар маҷлису 

конференцияҳои гуногун ҳама ин ақидаҳоро бо далелҳои қотеъ рад намуд ва 

роҳҳои корбурди забони адабии тоҷикро мувофиқи талаби замон ва шароити 

нави таърихи донишмандона муқаррар кард. Тафсили фикру андешаҳои ў дар 

ин навиштаҳо аз инҳо иборат аст:  

 Якум устод Айнӣ собит намуд, ки тоҷикон забони адабии қадимй 

доранд, бо ин забон асарҳои сершумори илмию бадей офарида шудаанд ва 

онҳо самараи ақлу заковати ду халқ ҳам тоҷикон ва ҳам эрониён буда. ба ҳар 

дуи онҳо баробар мансубанд. Ин аст, ки ба қавли С.Айнӣ «миёни онҳо 

(забони тоҷикй ва форсй) фарқи асосй нест»[13], «як тоҷик ё як эрони 

асарҳои Саъдй, Ҳофиз, Низомй ва монанди инҳоро чи қадар фаҳмида ва дўст 

дошта хонад ҳамон қадар асарҳои Рўдакй, Камоли Хўҷандй ва Исмати 

Бухорой, Сайфи Исфарангй ва монанди инҳоро фаҳмида ва дўст дошта 

мехонад»[14]. 

Дуюм – С.Айнӣ сохтани забони навро дар асоси забони авом ё лаҳҷае 

низ кори нораво ва бемаънй донист. Далели ў дар ин хусус аз инҳо иборат 
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буд: аввалан, дар ҳолати мавҷудияти забони адабии тайёр ва бой сохтани 

забони нави дар заминаи ягон лаҳҷа зарурате надорад, сониян, «дар дунё ягон 

қавме нест, ки ҷудогонагии ҷузъии лаҳҷаҳои маҳаллиро дар назар гирифта, 

барои ҳар лаҳҷа як забони ҷудогона сохта бароварда бошад»[15]. 

Ҳаёт пешгунҳои С.Айниро тасдиқ намуданд. Мавҷудияти таърихии 

забони тоҷикй эътироф гардид, барои ислоҳ ва наздик овардани он ба забони 

омма дар соҳаи синтаксис лаҳҷаҳои кўҳистон, аммо дар қисматҳои дигар 

лаҳҷаҳои шимолй асос интихоб гардиданд. 

Сеюм – Дар масъалаи муносибат бо забони форсй низ назари С.Айнӣ 

аҳамияти ҳалкунанда пайдо кард. Айнӣ нишон дод, ки дар соҳаи адабиёти 

бадей дар байни забони форсй ва тоҷикй чандон фарқи зиёд вуҷуд надорад, 

вале забони матбуоти ҷории Эрон аз ҳисоби истеъмоли калимаҳои 

душворфаҳми арабй чунин мураккаб шудааст, ки на фақат мардуми авом, 

ҳатто бештарин ааҳли саводи ин мамлакат низ барои фаҳмидан ва баҳра 

бурдан аз вай душворй мекашанд. Устод барои тасдиқи ин нукта илова ба 

намунаи мисолҳо аз навиштаҳои матбуоти Эрон, ки забони форсй дар Эрон 

аз аввал ҳам назар ба форси Осиёи Миёна бештар дар зери таъсири забони 

арабй монда хеле луғат ва шаклу воситаҳои грамматикиро аз он гирифтааст. 

Мана як порча аз ин асар, ки С.Айнӣ барои тасдиқи фикр ба ин такя кардааст: 

«шеваи ҳозираи форси Осиёи Миёна аз ҷиҳати луғат ва эҷод ба ҳамаи 

шеваҳои дигар дида хосияти форси кадимро бештар нигоҳ доштааст. Агарчи 

форсиёни Осиёи Миёна аз бисёр асрҳо боз ҳамеша дар миёнаи унсурҳои 

турон бошанд ҳам, соддагии забонро нигоҳдорй кардаанд. Шеваҳои дигари 

форсй, хусусан шеваҳои ҷанубй, агарчи бо ҳамсоягони ғарбии худ – сомиҳо 

кам омехта бошанд ҳам, ба таъсири онҳо «сомиҳо» бештар дода 

шудаанд»[16]. 

Дар асоси ҳамин далел ва мушоҳидаҳои бевоситаи худ С.Айнӣ қабул 

кардани забони матбуоти Эронро барои забони навиштаҳои нави тоҷикй 

қатъиян рад намуд ва далели дигареро пеш ронд, ки ба ин тарз: «забони 

нашри матбуоти Эрон 60-70 фоиз ба арабиҳои мушкил омезиш ёфтааст, ки 

гумон намекунам онҳоро эронии саводнок ҳам бифаҳмад, чи ҷои тоҷикон… 

Мо дар ин бора мисолҳо ва намунаҳо аз матбуоти имрўзаи Эрон оварда 

метавонем, фақат аз дароз шудани мақола тарсида аз ин кор чашм мепўшем 

ва ҷустуҷў карданро ба худи хонандагони ҳаваскор ҳавола мекунем. Лекин як 

мактуби чонаеро, ки аз Кирмоншоҳ ба идораи «Роҳбари Дониш» омада акси 

он дар ин шумора чоп шудааст ба пеши тамошои хонандагон мегузорем. Ин 

мактуби 15 сатра ҳамагй тахминан 150 калима буда, аз онҳо танҳо 33 

калимааш форсй аст, ки бештарини онҳо ҳам монанди «чун, ки, аст» адот вар 

обита аст»[17]. Аз рўи ҳамин гуна далел устод Айнӣ ба як вақт содда шудани 
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забони матбуоти Эрон боварй карда, гуфта буд: «…Дер аст ё зуд забони 

матбуоти Эрон ба содда кардани худ ва наздик шудани ба авоми худ маҷбур 

хоҳад шуд, ки ин мешавад забони форси содда, забони тоҷикй - забони зинда 

дар байни авоми имрўза»[18]. Ҳамин тавр С.Айнӣ ҳамин гуна ҳуҷумҳоро ба 

забони адабии тоҷик хирадмандона ва далерона барбод дод, дар роҳи ислоҳ 

ва наздик овардани ин забон ба забони омма дар асоси омезиши ду 

сарчашмаи муҳим – забони осори классикй ва забони зиндаи халқ равиши 

солим ва намунаворро пеш гирифт, асарҳои сершумори илмию бадеию 

публисистии худро бо ҳамин усул эҷод намуд, ба ин восита барои ҳамон 

қаламдастони тоҷик намуна шуд, дар ин амри хайр онҳоро раҳнамой кард, 

пеш бурд. 

САВОЛНОМАҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Дурустии сухан ва фасоҳати сухан. 

2. Роли устод С.Айнӣ дар роҳи демократикунонии забони адабии 

тоҷик. 

3. Фарқи фанни «Маданияти сухан» аз «Услубшиносй». 

 

Мавзӯъ:    Тарбияи маданияти овозии нутқ 

Таҳсилоти томактабӣ заминаи боэътимоди системаи тарбия мебошад, 

ки дар тӯли он кӯдак ба ташаккули сифатҳои умумиҷаҳоние шурӯъ мекунад, 

ки ӯро барои муваффақ шудан дар тамоми фаъолияти оянда ташвиқ 

мекунанд. Фаъолияти шахсии кӯдаки навзод, алахусус дар расмкашӣ, 

сохтмон, мусиқӣ ва дигар намудҳо беҳтар мегардад. Ҳамзамон, барои ба 

осонӣ аз худ кардани кӯдак ба тарзи бози ташкил карда шудани фаъолият 

натиҷаи самарабахшро нишон медиҳад. 

-Таълими томактабӣ ин пойдевори таълими мактабӣ ба ҳисоб 

меравад.Он барои  инкишофи кӯдакон аз ҷиҳати ҷисмони руҳи  солим шуда 

ба воя расиданашон ёри  мерасонад ва кӯдакони синдашон 3-7 соларо ба 

таълими мактаби тайёр намуда , дар онҳо ҳисиёти ба хондан шавқу –завқро 

бедор менамояд ,ба таълими мактабӣ кӯдаконро ҷалб месозад.Кӯдак вақте ки 

ба кӯдакистон меравад бо саволҳои чаро? ин ин чист гӯён? барои фаҳмидани 

олами иҳотакарда ҳаракат менамояд.Кӯдак метавонад то синни 5 солаги 

85%ӣ олами иҳотакардаро мефаҳмад.Мақсади таълими томактаби ин 

кудаконро аз ҷиҳати руҳи ҷисмони солим намуда тарбия кардан ,барои 

инкишофи онҳо ёри расрнидан ва дар оянда ба таълими мактабӣ тайёр 

карданро ба зиммаи худ гирифтааст.Дар вақти ҳозира дар Ҷумҳурии 

Республикаамон ба таълими    томактабӣ  эътибори махсус нигаронида 

шудааст. Бо фармон ва фармошҳои Президенти Республикаи Ӯзбекистон 

Ш.М.Мирзиёев доир  барқарорсозии таълими томактаби ва аз нав барпо 



 58 

намудани муасисаҳои таълими томактабӣ соли 29.12.2016  ПҚ 2707 “дар 

солҳои 2017-2021бари аз нав такмил додани чораву тадбирҳо дар соҳаи 

таълими томактабӣ”қабул карда шуд. 

 

 Бо воситаи оҳанги муносиб ба роҳ мондани рушди нутқ 

 Ташаккули фарҳанги солими сухан дар рушди нутқи пайванди 

кӯдакон нақши муҳим дорад. Кӯдакони синни томактабӣ аксар вақт садоҳои 

s-z, p-f, t-d, p-b, u-o ', x-h, q-g -ро дуруст талаффуз карда наметавонанд. Дар 

раванди суханронӣ аз хатогиҳо дар талаффуз роҳ надиҳед, ба монанди 

кетаппан - кетаяпан, Ҳоҷаксон - Шоҳҷахон, Юстам - Рустам, қалга - зоғ, яъне 

талаффузи дурустро равона кардан, диққат додан ба баландии овоз, суръати 

садо муҳим аст. Баъзе кӯдакон бо хурдсолон бо ларзиши онҳо ва баланд 

кардани овозашон муносибат мекунанд. Пас ба талаффузи онҳо диққат 

додан, ба онҳо фарҳанги нутқро омӯхтан, ба таври муқаррарӣ рафтор ва 

рафтор кардан лозим аст. Зеро фарҳанги рафторе, ки дар кӯдакӣ ташаккул 

меёбад, то охири умри инсон мӯҳр зада мешавад. 

 Меъёри рафтори самимона, ҳатто муносибат дар рафтор, 

қобилияти рафтор дар назди дигарон - инҳо талаботи оддии фарҳанги 

рафтор. 

 Барои он ки насли наврас ба камол расад, ки шахсони 

ҳаматарафа, баркамол, боистеъдод ба воя расанд, тамоми боигариҳои забони 

модарӣ ва имконоти онро истифода бурдан лозим аст. Аз ин рӯ, ташаккул ва 

рушди нутқи пайванди кӯдакон дар заминаи забони адабии миллӣ яке аз 

вазифаҳои муҳими муассисаи таълимии томактабӣ мебошад. 

 Аз мушоҳидаҳо маълум аст, ки нутқи кӯдакони синни томактабӣ 

вобаста ба рушди тафаккур сурат мегирад. Омӯзиши дурусти забон, бо 

таваҷҷӯҳ ба сохтори грамматикии он сухан гуфтан, дар кӯдакон мубоҳисаи 

озод, савол додан, ҷавоб додан, аз он чизе, ки аз дигарон мешунаванд, хулоса 

баровардан, боиси дарки шаклҳои гуногуни робитаи ашё ва ҳодисаҳо 

мегардад. 

 Таъсиси муҳити солими табиӣ дар муассисаи томактабӣ ба 

кӯдакон барои рафтори дурусти онҳо, афзоиши хоҳиши сӯҳбат бо дигарон 

кӯмак мекунад. Барои ин муҳим аст, ки кӯдакон ба ягонагии мантиқии шакл 

ва мундариҷаи сухан ноил шаванд. 

 Талаби аввал ин аст, ки кӯдак бояд аввал калимаи махсуси худро 

дошта бошад. Ин ба ӯ кӯмак мекунад, ки бо дигарон ҳамкорӣ кунад. Дар ин 

ҳолат, диққати асосии омӯзгор ба бойгардонии луғати луғавии кӯдакон дар 

ҳолати табиӣ равона карда шудааст ба афзоиш нигаронида шудааст. Омили 

муҳими афзоиши луғати кӯдакон шиносоӣ бо муҳити зист дар фаъолияти 
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ҳаррӯзаи онҳост. алаби дуюми муҳим диққат додан ба ташаккули дақиқи 

сохтори грамматикии нутқи кӯдакон мебошад. Саволҳое, ки кӯдаконро 

роҳнамоӣ мекунанд, истифодаи дурусти калимаҳо дар нутқ тавассути 

машқҳо, ба онҳо ташаккули дурусти ҷумлаҳо муҳим мебошанд. 

 Талаби сеюми муҳим ин тарбияи фарҳанги солим дар кӯдакон 

аст. Охир, таълими дурусти талаффузи овозҳоро ба кӯдакон омӯхтан яке аз 

масъалаҳои печидатарин дар илми методика аст. 

 Чорум талаби муҳим ин рушди нутқи муколамавӣ, яъне нутқи 

гуфтугӯӣ мебошад. 

 Талаби панҷум ин таълими ҳикояҳо (нутқи монологӣ) мебошад. 

Нутқи монологӣ дар амал исбот шудааст, ки дар рушди нутқи пайваст 

кӯмаки калон мерасонад. Инкишофи тафаккур бо боигарии луғат, қобилияти 

сохтани ҷумлаҳо, қобилияти озод ва равон баён кардани фикрҳои худ зич 

алоқаманд аст. 

 Талаби шашум шиносоии кӯдакон бо бадеӣ аст ва 

дурахшонтарин намунаҳои адабиёти бачагона ва фолклор барои ба дунёи нав 

бурдани хурдсолон хидмат мекунанд. Шиносоӣ бо асарҳои адабӣ на танҳо 

дар нутқи пайвастаи кӯдакон рушд мекунад, балки дар онҳо муҳаббат ба 

бадеиро низ бедор мекунад. 

 Талаби ҳафтум омода кардани кӯдакон ба саводнокӣ мебошад. 

 Ин талабот дар ҳама марҳилаҳои таҳсилоти томактабӣ иҷро карда 

мешавад. Аммо дар ҳар кадоми онҳо синну соли кӯдакон, сатҳи омодагии 

шахсӣ ба назар гирифта мешавад. Дуруст аст, ки дар гурӯҳи калон нутқи 

кӯдакон як муддат ташаккул меёбад. Охир, кӯдакони калонсоли синни боғча 

гуногунии мундариҷа ва шакли фаъолияти онҳо инчунин ба онҳо барои 

такмил додани нутқашон кӯмак мерасонад. 

 Ҳангоми мушоҳидаи атрофиён, талаффузи онҳо низ ба таври 

мусбат тағир меёбад: онҳо ба талаффузи дуруст оғоз мекунанд, мундариҷаи 

ҷумлаҳо васеътар мешаванд, ба ислоҳи ҷумлаҳо саривақтӣ ва луғати онҳо 

меафзояд. Худи кӯдакон ба таҳияи ҳикояҳои хурд шурӯъ мекунанд ва 

метавонанд ин ҳикояҳоро озодона нақл кунанд. Онҳо ба ташаккули сифатҳое, 

ба мисли муошират бо калонсолон, изҳори озодонаи андешаҳои худ шурӯъ 

мекунанд. Мувофиқи ин, баланд бардоштани фарҳанги садо дар нутқи 

кӯдакон, васеъ ва фаъол кардани луғати ифодакунандаи номи ашё, ҳодисаҳои 

атроф, пайравӣ аз шаклҳои оддии монолог, ташаккул додани қобилияти 

ифодаи ақидаи худ дар грамматикӣ дуруст ва равшан муҳим ва зарур аст. 

 Ин талаботҳо дар раванди дарки кӯдакон дар бораи мавҷудот, 

муҳити атроф, дарки он, ҳис кардани он, таълифи ҳикояҳо, ибрози андешаҳои 

худ, фаъолияти ифодаи хониш ташаккул меёбанд. 
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 Маълум аст, ки нутқи пайвастшуда ҳамкории кӯдаконро бо 

дигарон дар натиҷаи таъсири ҳодисаҳо ифода мекунад. Ин ибораро бо як ё 

якчанд ҷумла инъикос кардан мумкин аст. 

 Дар ташаккули нутқи пайваст, муносибати кӯдак бо муҳити зист, 

шакли рафтор нақши калон дорад. Бо дарназардошти он, ки кӯдакони 

калонсоли томактабӣ малакаҳои нутқи шифоҳӣ доранд, мо бояд муайян 

кунем, ки ҳангоми ташаккули нутқи ҳамоҳанг, пеш аз ҳама, тавассути 

мушоҳидаи муҳити атроф ба чӣ диққат додан лозим аст. Инҳо, пеш аз ҳама, 

аз ташаккули тасаввуроти ибтидоӣ дар бораи Ватан оғоз меёбанд. Дар 

баробари ин, пеш аз ҳама, дар васеъ намудани луғати кӯдакон, табиати 

ҷумҳурӣ, онро бо техникаи касбӣ, сохтмонӣ ва кишоварзӣ, аломатҳо ва 

рангҳои мушаххаси чизҳо, мафҳумҳо, номҳо ва калимаҳое, ки муносибатро 

ба меҳнат ифода мекунанд, бой кардан лозим аст. Инчунин омӯхтани 

намунаҳои фолклор зарур аст: фаҳмидан ва бой гардонидани истифодаи 

антонимҳо, синонимҳо, омонимҳо дар забони модарӣ. Омода кардани 

кӯдакон барои дуруст талаффузи номи ашё, дарки монандӣ ва фарқияти 

онҳо, фаъол кардани луғати истинодии шакл, ранг, сифат, хосият, ҷинс ва 

намуд, ташаккули сохти грамматикии нутқ, ташаккули фарҳанги нутқ, 

такмил додани нутқи диалогӣ ва монологӣ муҳим аст; ба даст меорад. 

 Сӯҳбат усули муҳимтарини нутқи монологӣ мебошад. 

 Ташаккулёбии гуфтугӯӣ (диалогӣ) яке аз талаботҳои муҳим дар 

таълифи нутқи пайваст мебошад. Суханронии гуфтугӯӣ аз бойгардонии 

луғати кӯдак вобаста хоҳад буд. Ин аз кӯдак талаб мекунад, ки қобилияти 

шунидан, фаҳмидан, ҷавоб додан ба саволҳо, инчунин ҳангоми муроҷиат ба ӯ 

фарҳанги суханвариро пайдо кунад. Ҳангоми сӯҳбат бо кӯдакон саволҳои 

бештар роҳнамо дода мешаванд. 

 Масалан, ҳангоми сайри табиат мураббӣ мепурсад: «Ҳоло кадом 

фасли сол аст?», «Дар табиат дар фасли баҳор чӣ гуна тағирот ба амал 

меояд?», «Дар фасли баҳор кадом парандагон парвоз мекунанд?». Саволҳо 

додан, ба монанди кӯмак ба кӯдакон дар рушди нутқи муколамавӣ. 

 Муҳимтарин усули гуфтугӯи пайваста сухани муколама, яъне 

сӯҳбат бо кӯдакон мебошад. Сухан шакли соддаи нутқи шифоҳӣ мебошад, ки 

омилҳои гуногунро ба монанди рафтор, нигоҳ, рафтори кӯдак, овози паст, 

суръатро ба назар мегирад. Сӯҳбат - 

 Суханронии муколамавӣ асосан бо ёрии калонсолон сурат 

мегирад ва он натиҷаи хуб медиҳад, алахусус дар раванди омӯзиши муҳити 

атроф. Аз ҷумла, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба риояи фарҳанги суханронӣ дар 

байни мардум диққат дода мешавад. 
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 Ба онҳо мукаммали сухани якдигар, ислоҳ, пурсидан, пурсидан ва 

омӯхтани таълими нутқи диалогӣ дохил мешаванд. 

 Маълум аст, ки муошират дар ду шакл - ройгон ва махсус 

омӯзонида сурат мегирад. Муошират дар асоси ҳаёти ҳаррӯза ва таассурот 

муоширати озод аст ва ҳатто агар он дар тӯли роҳ гузаронида шуда бошад 

ҳам, он ба нутқи кӯдак барои ифоданок будан, инкишоф додани малакаҳои аз 

ҷиҳати грамматикӣ дуруст сохтани ҷумла, бой гардонидани луғат кӯмак 

мерасонад. Дар таҳияи технологияи марбут ба инкишофи нутқ дар кӯдакони 

томактабӣ тавсия дода мешавад, ки бе кӯмаки калонсолон мустақилона ҳикоя 

карда тавонад, боигарии луғат, пайгирона дар нақли матн, истифодаи забон, 

фасеҳӣ, суръат, ҷумлаҳои дурусти грамматикӣ риоя карда шавад. ислоҳ карда 

тавонистан, овозҳоро дуруст талаффуз кардан, ба фарҳанги сухан риоя 

кардан. Ба ин мисол "Шикорчиён ва харгӯшҳо", "Гургҳо ва гӯсфандони ланг" 

ва "Кадом парҳо?" саволу ҷавоб дар бозиҳо, ба монанди инчунин нутқи 

муколамаи кӯдаконро инкишоф медиҳад. Мураббӣ аз кӯдакон мепурсад: "Чӣ 

шуд?" ӯ мепурсад. Бачаҳо ҷавоб медиҳанд, ки он ба мурғобӣ, зоғ, уқоб 

тааллуқ дорад. Мувофиқи шарти бозӣ, кӯдаке, ки номи паррандаро такрор 

мекунад, як шартро иҷро мекунад: вай ба бозӣ медарояд, шеър мехонад ё 

суруд мехонад. 

 Нутқи монологӣ (алоқаманд, ҳикоятӣ) дар рушди нутқи кӯдакон 

махсусан муҳим аст. Дар монолог 

 ҳамаи талаботҳои вобаста ба нутқи дар боло номбаршуда 

ҷамъбаст карда мешаванд. 

 Ташаккули нутқи монологии кӯдакон яке аз шартҳои асосии ба 

мактаб омода кардани онҳо мебошад. Охир, нутқи васлшуда инчунин чунин 

сифатҳоро дар бар мегирад, ки тафаккури мантиқии кӯдакон ва тезу зеҳни бо 

он алоқаманд, заковат. 

 Қобилияти ҳикоя кардани кӯдакон бо малакаҳои луғат ва сохтани 

ҷумлаҳо низ муҳим аст. 

 Ба кӯдакони синни томактабӣ инчунин вазифа гузоштан мумкин 

аст, ки дар асоси афсонаҳо ва расмҳо дар мавзӯъҳои мушаххас ҳикоя эҷод 

кунанд. Бо кор кардани чунин вазифа онҳо мустақилият, фаъолияти эҷодиро 

инкишоф медиҳанд. Масалан, кӯдакон ба хоҳиши навиштани ҳикоя дар 

мавзӯъҳо, аз қабили «Оилаи мо», «Баҳор», «Оз-отар соз», «Ластакҳо парвоз 

карданд» ва ғайра хеле манфиатдоранд. Ҳикоякунӣ ба кӯдакон кӯмак 

мекунад, ки ҷумларо грамматикӣ созанд, садоҳо, аффиксҳоро дуруст 

талаффуз кунанд ва асбобҳои аёниро мувофиқи синну соли худ истифода 

баранд. 
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 Мушоҳидаи раванди меҳнатии калонсолон, тавсия додани 

ҳикояҳо дар асоси сафарҳо ба табиат, корхонаҳои истеҳсолӣ, дарёҳо, 

биёбонҳо, саҳроҳо низ роҳҳои мусоиди рушди нутқи пайвастаи кӯдакон 

мебошанд. 

 Потенсиали бадеӣ дар рушди нутқи пайванди кӯдакон бениҳоят 

бузург аст. Хонандагони муассисаҳои таълимии томактабӣ ҳамарӯза бо 

намунаҳои дурахшони бадеӣ ошно мешаванд. Ҳикояҳо, ривоятҳо, афсонаҳо, 

зарбулмасалҳо, муаммоҳо, гуфтаҳои тез ва сурудҳо онҳоро ифодакунандаи 

нутқ месозанд. на танҳо таъмин менамояд, балки захираи луғатро ғанӣ 

мегардонад, аз имконоти забони адабӣ баҳра мебарад. 

 Инкишофи нутқи алоқаманд дар кӯдакон тавассути таълим 

додани саводнокӣ идома дода мешавад. Ин раванд ташаккул додани 

қобилияти фаҳмидани чизеро, ки шунида истодааст, қобилияти ифодаи 

фикри худро ба тарзи ифода, равшан, фаҳмо, грамматикӣ дар бар мегирад. 

 Вазифаҳои муҳимтарини ташаккули нутқи ба ҳам пайвастаи 

кӯдакон иборатанд аз ғанигардонӣ ва фаъол сохтани луғати онҳо, ташаккули 

сохти грамматикии нутқ, фарҳанги садо, нутқи диалогӣ ва монологӣ, 

истифодаи намунаҳои бадеӣ ва омодагӣ ба таълими савод. 

 Раванди омӯзиш дар бораи муҳити атроф боиси ҳавасмандии 

эҳсосӣ мегардад, ки дар инкишофи тафаккури кӯдак бо чизи дигаре иваз 

карда намешавад. Чунин ҳавасмандгардонӣ дар тарбияи кӯдакони калонсоли 

синни боғча муҳим аст. Зеро эҳсосоте, ки дар заминаи ашё ва воқеиятҳои 

атроф таваллуд мешаванд, дар тафаккури кӯдак инкишоф меёбанд ва ба 

забони ӯ, ба ифодаи зинда ҳаракат мекунанд. Аз ин рӯ, огоҳии кӯдак аз 

воқеияти атроф, дарки зебоии он, мураккабии бепоёни он, нуфузи ӯ ба олами 

муносибатҳои иҷтимоӣ ва калонсолон дар баробари рушди ҳамаҷонибаи худ 

боиси бой шудан ва ташаккули сухани алоқаманд мегардад. Дар ниҳоят, 

кӯдакӣ бо лаззат бурдан аз ҷаҳон, дарки он пур аз эҳсосот, кашф кардани он 

алоқаманд аст. 

 Аз ин ҷост, ки инкишофи нутқи муттаҳид зарурати ташкили 

кӯдаконро дар заминаи шаклҳо ва воситаҳои муосири методологӣ ҷаззоб ва 

беназир ташкил менамояд. Аз технологияи муосир дар ин робита 

 Зарурати ба назар гирифтани бисёр талабот ба монанди синну 

соли кӯдакон, хусусиятҳои онҳо, луғат, фарҳанги нутқ, дурустии 

грамматикии нутқ ба миён омадааст.        
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        2.Овозшиносӣ. 

 Савт (фонетика) ё Овошиносӣ (форсӣ: آواشناسی  (— як соҳаи 

илми забоншиносӣ буда, ҷиҳати овозии забонро меомӯзад. Ҳамаи ҳодисаҳои 

забон: морфемаҳо, калимаҳо, ҷумлаҳо ва ғ. қонунҳои ҳамнишинӣ ва тағйири 

онҳо, ки дар майнаи мо дар шакли мафҳумҳо, тасаввуротҳо, нақшаю қонунҳо 

ва муносибатҳои умумигардида маҳфуз мебошанд, ҷиҳати моддӣ-моҳияти 

овозӣ зоҳир мешаванд. Нутқи овозӣ шакли мавҷудият, ҷиҳати моддии забон 

аст. Вазифаи илми савт таҳқиқи системаи овозии забон мебошад. Савт 

воҳидҳои овозии забонро равшан ва муқаррар намуда, моҳият ва саҳми 

онҳоро дар ташкили мубодилаи афкор муайян менамояд. Мавзӯи баҳси савт 

маҷмӯи ҳодисаҳои овозии забон мебошад, ки дар байни онҳо овозҳо, зада ва 

оҳанг мавқеи асосиро ишғол менамоянд. Овозҳо воситаи асосии ташаккули 

овозии забон мебошанд. Савт дар асоси таҳқиқи овозҳои нутқ миқдор, 

қонунҳои ҳамнишинию тағирёбӣ ва гурӯҳҳои онҳоро муайян менамояд. 

Илми савт инчунин моҳият ва навъи задаро муайян намуда, ҷойи онро дар 

калима, тағйир ё пойдории онро дар калимасозию шаклсозӣ, вазифаи онро 

дар низоми фонологии забон таъйин месозад. 

 Оҳанг (интонатсия) аз воҳидҳои мураккаби савтӣ ба шумор 

меравад. Унсурҳои оҳанг, вазифа ва ҳамкории онҳо дар ташкили навъҳои 

гуногуни оҳанг вобаста ба маӄсади гуфтор, (пурсиш, ахбор, ангезиш), 

воҳидҳои асосии оҳанг тақтеву ташкили савтии он ва ғайра мавзӯи баҳси 

соҳаи дигари савт - оҳангшиносӣ (интонология) аст. 

 Овозҳои нутқ, овозҳое, ки бо мақсади мубодилаи афкор тавассути 

дастгоҳи гуфтор (узвҳои нутқ) сохта ва талаффуз мешаванд. Овозҳои нутқ 

дар асоси «фармоне», ки аз нимкураи чапи майнаи cap мерасад ба вуҷуд 

меоянд. Таҳдиду таҳлили Овозҳои нутқ дар се замина — тавлидӣ, физикӣ ва 

иҷтимоӣ (лингвистӣ) сурат мегирад. 

 Дар заминаи тавлиди механизми дастгоҳи гуфтор ва саҳми 

узвҳои нутқ мавриди таҳқиқ қарор мегиранд. Овозҳои нутқ аз лаҳнҳо (тонҳо) 

ва шавшувҳо иборатанд. Лаҳнҳо дар натиҷаи лаппишҳои (ларзишҳои) 

садопардаҳо ба амал меоянд. Шавшувҳо бошанд, дар асари лаппишҳои 

номудаввар дар ҷараёни ҳавое, ки аз шуш берун омада, дар натиҷаи ба ҳам 

наздик шудан ё расидани узвҳои нутқ дар сӯрохи даҳону бинӣ ба монеае 

дучор меоянд, пайдо мешаванд. 

 Лаҳнҳо садонокҳоро ва ҳамсадоҳои лаҳниро (м, н, л, р, й) ва 

шавшувҳо ҳамсадоҳои беҷарангро ба вуҷуд меоранд. Ҳамсадоҳои ҷарангдор 

аз омезиши лаҳнҳо ва шавшувҳо ҳосил мешаванд. Садонокҳо аз рӯи 

ҳаракатҳои амудӣ (ё дараҷаи бардошт: боло — и, у, миёна — з, ӯ, о ва поён 

— а ва уфуқии забон (ё қатор): пеш — и, э, марказӣ — ӯ, а, қафо — у, о ва 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%82_(%D0%BE%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D3%A3)
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иштироки лабҳо (лабӣ — у, ӯ, о ва ғайрилабй — и, э, а) фарқ мекунанд. 

Ҳамсадоҳо низ аз рӯи чор аломат: а) кори садопардаҳо (ҷарангдор — б, в, э, 

д, ж, ҷ, г, ғ ва беҷаранг — п, ф, с, т, ш, ч, к, х, қ, ъ, д), б) резонаторҳо (димоғӣ 

— м, н ва ғайридимоғй — ҳамаи ҳамсадоҳо ғайр аз м ва н), в) тараи ташаккул 

(зич: а) содда — бр п, д, т, г, к, қ, ъ; б) мураккаб — д, ч; роғ: а) якмахраҷа — 

в, ф, з, с, ғ, х, ҳ, б) думахраҷа — ж, ш, г), кори узви фаъол ё махраҷи овозсозӣ 

(1) лабӣ: <а) лабулабӣ — б, п, м; б) лабу- дандонӣ — в, ф; 2) забонӣ: а) 

пешизабонӣ — д, т, з, с, ж, ш, ҷ, ч, л, р, н; б) байнизабонӣ — й; в) пасизабонӣ 

—г, к; г) забончагӣ — г, х, қ; 3) халқӣ: а) рӯяк — ъ ва чуқур —д) фард 

мекунанд. 

 Дар заминаи физикию акустикӣ табиати физикии Овозҳои нутқ 

ва аломатҳои физикии онҳо: дарозӣ, дараҷаи паҳннокию қувватнокӣ, сохти 

формантию спектри онҳо мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор мегирад. Ин 

аломатҳои физикии Овозҳои нутқ дар шароит ва ҳолатҳои гуногуни 

фонетикӣ таҳқиқу муқоиса ва дараҷаи молик будани овозҳо ба ин хусусиятҳо 

нисбат ба овозҳои дигар таъмин карда мешавад. Таснифи – акустикии овозҳо 

низ дар асоси ҳамин аломатҳо сурат мегирад. 

 Дар ҷиҳати иҷтимоӣ ё лингвистии Овозҳои нутқ вазифа ва саҳми 

онҳо дар ҷараёни мубодилаи афкор омӯхта мешавад. Аз ин рӯ, ин ҷиҳати 

Овозҳои нутқро ҷиҳати функсионалӣ ё фонологӣ низ меноманд. Ин се ҷиҳати 

Овозҳои нутқ мавзӯи бадеӣ як қисми илми забоншиносӣ — 

фонетика {фонология)-ро ташкил медиҳанд. 

 Дар фонетикаи имрӯза ҷиҳати функсионалӣ ҷиҳати асосии 

Овозҳои нутқ ҳисоб мешавад, зеро тақтеи ҷараёни нутқ ба овозҳои алоҳида 

ва алоқамандона бо он ҳалли ҳамаи масъалаҳои лингвистии Овозҳои нутқ 

маҳз аз диди функсионалӣ имконпазир аст. Ҷараёни нутқ табиатан занҷири 

муттасили овозист ва аз диди тавлид ва хусусиятҳои физикӣ тақтеи он ба 

овозҳои алоҳида имконнопазир аст. Тақтеи он танҳо ба воситаи фонема, ки 

дар Овозҳои нутқ зоҳир мешавад ва намояндаи Овозҳои нутқ мебошад, амалӣ 

мегардад. 

 Мутафаккирони барҷастаи асрҳои миёнаи форсу тоҷик ба 

масоили забону нутқ ва калом таваҷҷуҳ зоҳир намуда, дар ин бора назари 

ҷолибе баён кардаанд. Аз мадди назари мутафаккири барҷастаи форсу тоҷик 

Абӯалӣ ибни Сино, дар асарҳои нотакрораш масъалаҳои нутқи кӯдак низ 

дарҷ гардидааст. Абӯалӣ ибни Сино доир ба ташаккули дурусти тифл дар 

“Рисолаҳои тиббӣ” пешниҳодҳои судманде, аз қабили: “тифли дар батни 

модарбуда бояд нағз эҳтиёт карда шавад, ....ӯро аз ғалоғула ва овози баланд 

муҳофизат намо”. “Рӯзона ба ӯ рангҳои зиёди гуногунро нишон деҳ, то ки 

чашмонаш онҳоро аз худ кунанд. Ҳангоми таълим ба овози баланд сухан гӯй, 
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то ин ки ӯ гап заданро ёд гирад”. Ба назари мутафаккир, масъалаи омӯзиши 

нутқ аз модар ва доя вобаста аст. Профессор Д. Хоҷаев дуруст қайд 

мекунанд: “Аз назариёт ва ишораю қайдҳои Абӯалӣ ибни Сино дар боби 

забоншиносӣ чунин бармеояд, ки ӯ барҳақ яке аз бунёдгузорони илми 

забоншиносии тоҷик буда, дар ташаккулу таҳаввули ин илм ҳам саҳми 

пурарзише дорад”. Дар рисолаи “Махориҷ-ул-ҳуруф ё асбоби ҳудус-ул-

ҳуруф” оид ба сабаби падид омадани овозҳо, ҳарфҳо, ташреҳи ҳанҷара ва 

забон (дастгоҳи нутқсоз), сабаби овоз додани ҳарфҳо ва овозҳои монандро 

низ таҳқиқ кардааст. Пас аз он хусусияти овозҳоеро меорад, ки дар дигар 

забонҳо вуҷуд доранд ва мегӯяд, ки ҳарфҳое ҳастанд, ки навишта 

намешаванд ва аз сабабҳои шадид ва хафиф падид меоянд ва бештари онҳо 

дар овози паррандагон шунида мешаванд. Баъзе забонҳо овозҳои шабеҳи 

овози парандагонро доранд. Абдулқодири Бедил ишора ба он дорад, ки 

аввалин алоқаи кӯдак бо атрофиён ин гиряи ӯ аст. Тифлро чун умеди зистан 

аст, Аввалин пешааш гиристан аст]. Оид ба озмоиши кӯдак аз роҳи самоъ 

Муҳаммад Авфӣ дар асари хеш ҳикояте овардааст: “Оварданд, ки чун малики 

Аҷамро вафот расид, аз вай писаре дусола монд. Гуфтанд: –Инро бар тахти 

мулк бояд нишонд. Бо Бузургмеҳр тадбире карданд, гуфт: –Нахуст ӯро 

биёзмоед, то маълум шавад, ки ҳисси ӯ салим ва табъи ӯ рост ҳаст ва баъд аз 

ӯ умеди хайр тавон дошт. Гуфтанд: –Ӯро чӣ гуна тавон озмуд? Бифармуд, то 

муғанниён бар сари ӯ самоъ мекарданд ва аз он самоъ ба тараб омад ва дасту 

пой задан гирифт. Бузургмеҳр гуфт: - Ин писар умедвор аст, ӯро ба мулк 

бояд нишонд. Носири Хусрав доир ба нутқ дар боби “Нутқ ва калом” чунин 

менависад: “Нутқ мар нафси нотиқаро сифате ҷавҳарӣ аст. Ва қавл аз нутқ 

асар аст ва бар ӯ далел аст. Чунонки чу мо кӯдаки хурд бинем, ширхора, ӯем, 

ки мар ӯро нутқ аст, бе он к-аз ӯ қавле шунида бошем, албатта, ва оқил мар 

он касро ростгӯй дорад, ки гӯяд, мар ин кӯдаки хурдро нутқ аст... ва агар касе 

мар кӯдаке хурдро гӯяд: “Инро қавл аст, ё калом аст”, хато гуфта бошад. Аз 

гуфтаҳои ин мутафаккир бармеояд, ки нутқ ирсӣ аст ва замоне ки кӯдак майл 

ба нутқ мекунад, муродаш танҳо чизеро талаб ва ё ба касе ба воситаи овоз ё 

нутқ асар кардан аст. Кӯдакон далели ашё, ҳодисаро дар нутқ, танҳо дар 3-

солагӣ талаб мекунанд, ки барои ҷавоб ёфтан ба саволҳои “барои чӣ?”, 

“барои кӣ?”, “аз они кӣ?” сурат мегирад. Овозҳои аввалини кӯдаконрокалом 

гуфтан нашояд чунки он нутқ аст. Унсурулмаолии Кайковус дар китобаш 

“Қобуснома” дар боби ҳафтум “Андар пешӣ ҷустан дар сухандонӣ” чунин 

мегӯяд: “...мардум аз сухан шунидан сухангӯй шавад. Далел бар он ки агар 

кӯдакеро аз модар ҷудо кунанд ва дар зери замин баранд ва шир ҳамедиҳанд 

ва ҳам он ҷо мепарваранд ва модару доя ба вай сухан нагӯянд ва нанавозанд 

ва сухани кас нашунавад, чун бузург шавад, гунг бувад. То ба рӯзгор 
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бишунавад ва ҳамеомӯзад, он гоҳ гӯё шавад”. Унсурулмаолии Кайковус дар 

кадом муҳит ва ҷамъият будани инсонро муҳим мешуморад, зеро инсон аз 

шунидани нутқи он нафароне сухандон мегардад, ки бо ӯ дар муошират 

ҳастанд. Инчунин, кӯдак бе муошират ва ғамхории модар гунг бошад ва чун 

ба рӯзгори муносиб баргардад, гӯё шавад. Адибону муҳаққиқони асрҳои 

миёна муҳаббату навозиш ва сухангӯйии инсонро аз махлуқоти дигар ҷудо 

мекарданд ва ба он афзалият медоданд. Забон дар ҳоли таҳаввул аст ва 

дастурҳои забонӣ низ бо гузашти асрҳо тағйир меёбанд. Дар забоншиносии 

кунунии Эрон Маҳдии Машкуҳиддинӣ, доктор Муҳаммадризои Ботинӣ, 

Меҳрии Боқирӣ ва Хусрави Фаршедвард ба масъалаҳои шаклгирии забону 

нутқ андешаҳои муосирро думболагирӣ намудаанд. Муҳаммадризои Ботинӣ 

дар мақолаи “Ёдгирӣ ва рушди забон дар кӯдак” равандҳои ташаккули 

кӯдакро ба чанд марҳила ҷудо намудааст. Дар ду марҳилаи аввал рушди 

атфол ба воситаи волидон дар оила сурат мегирад. Марҳилаи сеюм бо номи 

“марҳилаи забон – ошноии забон” оварда шудааст, ки ин марҳиларо метавон 

ба ду ҷанба тақсим кард: аввал, кӯдак чӣ гуна бо алоим (аломатҳо)-и забон 

ошно мешавад ва чӣ гуна ин алоим барои ӯ маъно пайдо мекунанд. Дуюм, 

кӯдак чӣ гуна ёд мегирад, ки худ ин алоимро ба кор барад. Ҷанбаи аввалро 

ҷанбаи пазиро (passive) ва ҷанбаи дуюмро ҷанбаи фаъол (aсtive) мегӯянд. 

Албатта, ин ду ҷанбаро наметавон аз якдигар комилан ҷудо кард, вале 

таваҷҷуҳ ба ин дугонагӣ метавонад, барои мутолиаи ёдгирии забон дар кӯдак 

муфид воқеъ шавад. Падару модар ва атрофиён ҳангоми робита бо кӯдак бо ӯ 

ҳарф мезананд. Албатта, дар оғоз кӯдак маънии онҳоро намефаҳмад, вале 

падару модар ва атрофиён ба ин амр таваҷҷуҳ намекунанд, ки оё кӯдак 

маънии гуфтаҳои онҳоро мефаҳмад ё на, балки онон ҳамчунон суҳбат 

карданро бо ӯ идома медиҳанд. Аз ин рӯ “ҳар қадар рушди асаби кӯдак 

комилтар шавад, ин асвот (савтҳо) рӯйи дастгоҳи асаби ӯ таъсири бештаре 

мегузорад ва рафта-рафта байни падидаҳои ҷаҳони берун ва асвоти забони 

бузургон дар зеҳни ӯ пайванде барқарор мешавад ва таҷориби ӯ густардатар 

ва тамоси ӯ бо забон бештар мешавад. Ин пайвандҳо решадортар мешаванд”. 

Атрофиён ҳангоми суҳбат ба он ки кӯдак калонсолонро намефаҳмад, 

аҳаммият ё диққат намедиҳанд. Чаро? Агар ба он диққат медоданд ва бо ӯ 

чун “кӯдак намефаҳмад” гуфта ҳамроҳаш сухан намекарданд, ҳеҷ гоҳ кӯдак 

забонро аз худ наменамуд. Яъне, кӯдак ҳамвора садои гуфтори атрофиёнро 

бо роҳи шунавоӣ ва таҷрибаҳои худ дарк мекунад. М. Ботинӣ мисол 

меоварад, ки ҳар вақте ки кӯдак гиря кунад, модараш ӯро гирифта ва бигӯяд 

“гуруснаӣ, шир мехоҳӣ” ба ӯ шир диҳад. Маълум аст, ки ӯ маънии ин 

садоҳоро намефаҳмад, аммо иртиботе байни гуруснагӣ ва он садоҳо иттифоқ 

меафтад, “рафта-рафта байни гуруснагӣ ба унвони муҳаррики табиӣ ва 
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калимоти “гуруснагӣ” аз як тараф, байни “шир” ба унвони як моддаи 

мағзоромкунанда робита барқарор мекунанд ва бад-ин тартиб калимот маънӣ 

пайдо мекунанд ва ҷанбаи пазироии забон дар кӯдак рушд менамоядб. 

Марҳилаи чаҳорумро М. Ботинӣ қаринасозӣ номбурдааст, ки дар боби се оид 

ба вижагиҳои вожагони нутқи кӯдак доир ба он хоҳем гуфт. Доир ба 

шаклгирӣ ва ташаккули нутқи кӯдакони самти томактабӣ дар забони тоҷикӣ 

пажӯҳишҳое анҷом дода нашудаанд. Танҳо аз ҷониби педагогҳо ва 

психологҳо, аз ҷумла, соли 1977 маҷмӯаи мақолаҳо бо номи “Инкишофи 

нутқи кӯдакони томактабӣ”, соли 1983 китоби “Тарбияи меҳнат ва инкишофи 

нутқ”, аз ҷониби Р. Довудов “Машғулиятҳо оид ба инкишофи нутқи алоқанок 

барои бачагони 6-сола” ва соли 2012 аз ҷониби М. Назарова, Г. Комилова 

“Методикаи инкишофи нутқ дар муассисаҳои томактабӣ” аз чоп баромадааст. 

Муҳаққиқ ва педагог В.В. Ветрова дар хусуси аҳаммияти иҷтимоӣ дар 

инкишофи нутқи кӯдакони хурдсол чунин менависад: “Омӯзиши нокифояи 

таъсири нутқи калонсолонро ба нутқи фаъоли кӯдак ба назар гирифта, мо ин 

масъаларо предмети таҳқиқи таҷриба қарор додем”]. В. Ветрова таҳқиқи 

овозҳои аввалини кӯдаконро ба монанди овозҳо (гукание), ғиревдор, 

фарёддор, шавқунродар шароити иҷтимоӣ ва шароити таъсири предметҳоро 

муайян карда, ба воситаи таҷрибаву озмоишҳо, инчунин муносибати кӯдакро 

бо таъсири нутқи калонсолон таҳқиқ кардааст. Инчунин, В. Ветрова қайд 

менамояд, ки нутқи калонсолонро муттасил гӯш кардани кӯдак барои 

азнавсозии вокализатсияи пешазнутқии ӯ таъсири муфид мерасонад. Ӯ 

таҷрибаи ба нутқ ҷалб кардани кӯдакони 1-сола ва 1,5-соларо ташхис 

кардааст, ки дар натиҷа бо роҳи ҳаррӯза бо онҳо муошират кардан, 

инкишофи дарки нутқи калонсолон ва ба вуҷуд омадани муносибати махсус 

ба онҳоро муайян кардааст. Ба воситаи муошират фаъолияти шунавоӣ дар 

кӯдакон хубтар мегардад ва “он чи ки чун нутқ дар овози бача зоҳир 

мешавад, ба воситаи нишондоди овозӣ ва намунаҳои гуфтори калонсолон 

амалӣ мегардад ва гуфтугӯйи онҳо ба шакли нутқии калонсолон амалӣ 

мегардад ва гуфтугӯйи онҳо ба шакли нутқӣ медарояд”. Ҳамзамон, як қатор 

муаллифони дигар бо истифода аз воситаҳои педагогӣ ва равонӣ муайян 

намудану ғанӣ гардонидани нутқи кӯдакро таҷриба кардаанд. Олимон В.А. 

Недоспасова, М. Юсуфова, Н. Насрулоев, Р.Н. Кузмина, Т.М. Землянухина, 

Р.И. Деревянко, С. Раҳмонов ва дигарон ба таҳқиқи нутқи кӯдакон таваҷҷуҳ 

зоҳир кардаанд. Р. Довудов дар “Машғулиятҳо оид ба инкишофи нутқи 

алоқанок барои бачагони 6-сола” қайд менамояд, ки бояд муассисаҳои 

томактабӣ бештар ташкил карда шаванд ва инкишофи нутқи алоқанок аз 

рӯйи расмҳо ва ғайра гузаронида шаванд. М. Назарова, Г. Комилова бо номи 

“Методикаи инкишофи нутқ дар муассисаҳои томактабӣ” дастури методие 
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чоп намудаанд. Дар ин асар оид ба инкишофи нутқи кӯдакон дар соли якум 

ва дуюми ҳаёт маълумот дода шудааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки 

байни тифл ва волидайн алоқаи нутқӣ вуҷуд надорад ва онро бояд фароҳам 

овард. Соли аввали ҳаёти тифлонро муҳаққиқон аз 30 ҳама муҳиму 

мушкилтарин ва оғози тарбияи томактабии онҳоро аз думоҳагии тифл 

медонанд. “Кӯдакони дуруст инкишофёфта дар ду-се моҳагӣ овозҳои ҳалқӣ, 

дар 4-моҳагӣ садонокҳои алоҳида ва дар 5-6-моҳагӣ ҳиҷоҳои алоҳидаи ба 

монанди “ма-ма”, “на-на”-ро талаффуз менамоянд. Аз 5-6-моҳагӣ то 9-моҳагӣ 

қобилияти фаҳмидани сухани шахси калонсол ба вуҷуд омада, ба нутқи 

одамони калонсол гӯш меандохтагӣ шуда, баъзе калимаҳое, ки ба ҳаракати 

амалӣ алоқаманданд, ба монанди “хайр-хайр”, “бидеҳ”, “нишин”-ро ёд 

мегиранд”. Шарҳу эзоҳи муаллифон мутобиқ ба илми педагогика ва 

равоншиносӣ буда, баҳси муҳаққиқон бештар ба шаклгирии нутқи кӯдак, ки 

бо роҳи тарбия ба даст меояд, бахшида шудааст. Моҳияти нутқи кӯдак, 

шаклгирӣ ва ёдгирии нутқ, ки ба раванди дарккунӣ, хулосабарорӣ, ҳадафнокӣ 

ва баҳодиҳӣ ба олами атроф мусоидат менамояд, аз нигоҳи назариявӣ дар 

улуми забоншиносии тоҷик чандон таҳқиқу баррасӣ нашудааст. 

 Дар ташаккули овозии НК инро бояд қайд кард, ки ҳангоме 

кӯдакон таваллуд мешаванд, новобаста аз он ки дар кадом муҳити забонӣ 

қарор доранд, овозҳои якхела мебароранд (ҳамон садоҳои реаксиягӣ-

аксуламалӣ). Баъди 3- моҳагӣ вокализмҳои садои монанд ба овоз ва садоҳои 

муҳит пайдо мешаванд ва кӯдак ба тақлидкунии овозҳои забоне, ки ӯро иҳота 

кардааст, шурӯъ менамояд. То охирҳои яксолагӣ нишонаҳои вокализми 

(таркиби овозҳои садоноки ягон забон) такрории кӯдак ба нутқи атроф 

монанд шуда, кӯдак тарҳи фонетикии забони модариро “дарк” мекунад. 

Таҳқиқоти ин масъала ду ҷараён дорад: яке, таваҷҷуҳ ба он дода мешавад, ки 

кӯдак баробари таваллуд шудан кадом овозҳоро талаффуз мекунад; дуюм, ба 

он ки кӯдак дар соли аввал кадом пешравиҳоро дар натиҷаи омӯзиш ё тақлид 

аз худ менамояд, таваҷҷуҳ зоҳир мегардад. В. И. Белтюкова дар асоси 

далелҳои лингвистӣ омӯзиши садоҳои аввалини кӯдакро тарҳрезӣ намудааст. 

Дар натиҷаи ташхис ӯ муайян кард, ки ташаккули таркиби овозҳои 

вокализми кӯдакон бо шакли муайян ва якхела сурат мегирад. Ин ташхис 

чаҳор намуди талаффузи фонемаҳоро муайян кард, ки инҳо садонокҳои 

бетараф (нейтралӣ), лабӣ, пешизабонӣ ва артикулятсияи пасизабонӣ 

мебошанд. Ӯ ин чор унсурро барои нутқи кӯдак “лонаи фонемагӣ” 

номидааст. Ба ақидаи муаллиф, ин чаҳор унсур таркиби фонди овозиро 

ташкил медиҳанд, ки ҳангоми ба дунё омадан бо роҳи ирсӣ мегузаранд. 

Дигар фонемаҳои баъд пайдошаванда бо таъсири намунаи гуфтори атроф 

пайдо мешаванд. Аз ҳар шохаи ин чаҳор намуди талаффуз ӯ ду шохаи дигар 
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– амудию уфуқиро ҷудо мекунад. Хусусияти ташаккули амудиро ба ирсият 

вобаста медонад, ки мо онҳоро овозҳои “реаксия”-ӣ гуфта будем. Ин овозҳо 

дар вокализатсия ба шакли муайян даромада, барои пайдоиши дигар овозҳо 

сабаб мешаванд. Ин ташаккулёбӣ дар натиҷаи фаъол шудани шароитҳои 

артикулятсионии кӯдак ба вуҷуд меоянд. Роҳи уфуқӣ бо таъсири овозҳои 

акустикӣ, муқобилгузории садоҳо, тақлиди шакли садоҳо пайдо мегарданд ва 

дар натиҷа таҷзияи фонемаҳо оғоз гашта, яке мераваду дигаре ҷойи дигареро 

иваз мекунад. Дар нутқи кӯдак аввал муқобилгузории овозҳои дурушт – 

садонокҳо ва ҳамсадоҳо оғоз шуда, баъдтар фарқкунӣ ба таври пай дар пай 

сурат мегирад. Кӯдак пеш аз талаффузи ҳамсадоҳо дар шакли пурра фарқ 

кардани онҳоро ёд мегирад. Аввал кӯдак дар нутқ овозҳои сонорӣ ва 

сершавшувро ҷудо мекунад. Дар байни ҳамсадоҳои шавшувӣ аввал 

шавшувҳои артикулятсионӣ фарқ карда мешаванд. Дар ин муддат барои 

рушди ташаккули фонетикӣ на танҳо узви шунавоӣ, инчунин таъсири 

артикулятсия ҳам фаъол аст. Дар нутқи кӯдакон аввал, мавқеи худро 

садонокҳо ва баъд ҳамсадоҳо пайдо мекунанд, “барои ҳамин ҳам аз худ 

кардани фонемаи а, пеш аз ҳама дар нутқи кӯдакон ба назар мерасад”. Баъд 

аз он кӯдакон ҳиҷоҳои ба, бм-ро фарқ мекунанд, баробари овозҳои баланду 

паст ва баъд фонемаҳои секунҷаи даҳонӣ а, у, и, п, т пайдо шудан мегиранд. 

Садонокҳо пештару бештар дар нутқи кӯдак дида мешаванд, на ҳамаи онҳо 

ба зудӣ дар нутқи кӯдак ба таври маънодор шунида мешаванд. Агар 

садонокҳои а, э (баъдтар и) пеш аз ҳамаи садоҳо дар нутқи кӯдак шакли 

маънодорро гиранд, истифодаи садонокҳои лабии у, ӯ, о, ки у ва о садоноки 

қатори қафо ва ӯ садоноки қатори омехта аст, аз ҷиҳати бардошт бошад ӯ, о 

бардошти миёна ва у бардошти боло, аз ҷиҳати иштироки лабҳо у, ӯ, о 

садоноки лабӣ мебошанд, дертар ба назар мерасанд: къкла (гъгла-кукла), 

мужа (муза). Садоноки о ҳамин ки дар нутқи кӯдак пайдо мешавад, дуруст ва 

равшан талаффуз карда мешавад: бобо, оча,ота, бози//божи. Тамоми ҳавои аз 

шуш бароянда, чи ҳангоми талаффузи садонокҳо ва чи дар талаффузи 

ҳамсадоҳо, бо хирной пеш омада, аввал, ба садопардаҳо ва пас, ба ҳалқ 

бармехӯрад. Вале он (ҳаво) ҳамин ки аз ҳалқ гузашта, ба даҳон ворид 

мегардад, ана дар ҳамин ҷо, ба гурӯҳи садонокҳо ва ҳамсадоҳо ҷудо шудани 

овозҳои нутқ дақиқтар эҳсос мешавад.  

Садонокҳое, ки дар даври пешогуфтории забономӯзӣ ба вуҷуд меоянд. 

Садоноки А: а, а-а, а-а-а, а-а-а Садоноки наздик ба овози У ва О Садоноки 

монанд ба овози Э дар 10-моҳагӣ Калимаҳо 0,9-моҳа баба 0,9-моҳа ада-да, 

атата (задан) 0,11-моҳа мама 1- сола апа – паридан ав-ав –саг 1,1-сола айя-я-

яй – изо Хусусияти асосии ин марҳила дар он аст, ки шакли нутқи занҷирӣ 

(импрессивӣ) ба шакли талаффузӣ (экспрессивӣ) озодона мегузарад. Кӯдакон 
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шакли дурусти фонетикиро пештар фарқ мекунанд, нисбати он ки худашон 

дуруст талаффуз карда тавонанд: “баба”-“папа”, “мама”-“баба”, “нуну”- 

“туту”. Талаффузи дурусти садоҳо алоқамандии вобастагии шунавоӣ ва 

нутқҳаракатдиҳандаи анализаторҳоро нишон медиҳад. Барои ин ҳам шунавоӣ 

нақши асосиро мебозад. Образи акустикии нутқи калонсолон дар хотираи 

шунавоии кӯдак нақш мебандад. “То ба охири 2-солагӣ шунавоии фонетикӣ 

пурра ташаккул меёбад. Ҳақиқат аст, ки дар давраи ташаккулёбии нутқи 

кӯдак то 3-5- солагии кӯдак бо мушкилиҳои тозаи муҳаррикӣ рӯ ба рӯ 

мешавад ва он бештар ба ташаккулёбии системаи ҳаракатдиҳандаи нутқ 

вобаста аст”. Тадриҷан кӯдак бо ивази системаи фонетикӣ ва фонологӣ аз 

тарзи овози лакнатдор ба тарзи дурусти талаффуз мегузарад. Садоҳо ба 

тобеияти вазъияту ҳолат ва контекстӣ меафтанд. Овозҳои нутқ танҳо дар 

сурате арзиши забонӣ пайдо мекунанд, ки дар якҷоягӣ ба овозҳои дигари 

нутқ дар сохтани воҳидҳои маънодори забон – морфема, калима, синтагма, 

ифода ва ғайра иштирок намуда, тавассути онҳо ба маъно алоқаманд гашта, 

вазифаи мухобиротии худро иҷро намоянд. Дар ин давра овозҳои алоҳида ва 

вокализатсияҳои нутқи кӯдак ба шаклҳои гуногун табдил шуда, дорои 

маъноҳо мегарданд. Дар мисоли зайли дуҳиҷогӣ: [бла-бла] ба маънии 

“бирав” (тез-тез талаффуз намуда, задаро дар садоноки “а” мегузорад, ки 

садои он дароз ва равшан аст); [номанома] ба маънии “намефорам” фонемаи 

“н” равшан, “о” дарози норавшан, садои “м” бошад, нисбатан кӯтоҳ буда, ба 

садоноки “а” монандӣ дорад; [не-й-не-й] ба маънии “не, накун, нея”. Аз 

сабаби он ки нутқи худро монанд кардан мехоҳад, аз ин ҷост, ки овози “й”-ро 

“дароз” талаффуз мекунад; [ба-ба] ба маънии падар, бобо ва дар ин давра 

хеле равшантару садоҳо возеҳтар нисбат ба садоҳои такрории пеш аз 

яксолагӣ шунида мешаванд (яъне аз он “ба-ба-ба”-и такрории яксолагӣ фарқ 

дорад); [ти-ти] ба маънии либос (1,5-сола Нозия); [ло-ло] ин калимаро ба 

маънии зебо, хушрӯ истифода мебаранд (1,5-сола Нозия). Ташаккули нутқи 

кӯдак, азхудкунӣ ва талаффузи калимаҳо дар шакли ҳиҷоҳо мебошад. Дар 

нутқи кӯдак сохторҳои мушкили дуҳиҷоӣ пайдо мешаванд, ки дар оянда 

барои аз худ кардани лексемаҳои муқаррарӣ сабаб мешаванд. Ин вобастагиро 

ба он шарҳ дода метавонем, ки ҳангоми баланд шудани маҳорати азхудкунии 

кӯдакон бисёр садоҳо (субсити онҳо)-ро меомӯзанд, аммо дар шакли якҳиҷоӣ 

ё дуҳиҷоӣ истифода мебаранд. Калимаҳои якҳиҷоӣ ва дуҳиҷоӣ, ки кӯдак 

истифода мебарад, намунаи он садоҳои аввалини ёдгирифтаи онҳо 

мебошанд, ки минбаъд ба калимаҳои бисёрҳиҷоӣ омада мерасанд. Агар дар 

калимаи бисёрҳиҷоӣ он садоҳоро кӯшиши истифода бурдан намоянд, онҳо 

дар шакли номаълуму норавшан мавриди истифода қарор мегиранд, зеро 

«овозҳои нутқ дар натиҷаи ҳаракат ва ё ҳолатҳои гуногунро гирифтани 
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узвҳои нутқ ташаккул меёбанд». Ҷиҳатҳои овозии нутқ гуфта, пеш аз ҳама, 

ифода дар назар дошта мешавад. Ифода дар нутқ ҷудо шуда, синтагмаро ба 

вуҷуд меорад, синтагма бошад, калима. Кӯдак номи бибиашро Шаърӣ гуфта 

наметавонист Сарӣ мегуфт, мегуфтанд, ки ту “шарик” мегӯйӣ? –не –Сарӣ 

мегум, охи, бибим. “Чашмҳоям”-ро дар шакли “тамом” талаффуз мекард. 

Садои ч-ро ба овози т иваз мекард. Овози с ва ш, ки минбаъд дар нутқи баъзе 

кӯдакон ба дифтонг мубаддал мегардад (шс, сш чунин дар мисолҳо 

менависем ва дар овонависӣ бо š ишора  мекунем): Содӣ (Шодӣ) – кӯдак 

овози ш-ро пурра ба с иваз менамояд. Ҷое, ки ҳосшил (ҳосил), дасшн (ҷашн) 

аст. Дар калимаи Сино овози с-ро талаффуз мекунад, дар вожаи солдат овози 

с ба ш (шолдат) мубаддал шудааст. Дар калимаи шавӣ, шаҳрӣ, шоколад овоз 

омехта аст. Дар калимаи саг дуруст талаффуз карда, дар вожаи шуд бошад, ба 

овози с (суд) мубаддал мегардад. Вожаи “ҳофизӣ” коҳиш ёфта, овози “з” гоҳ 

“ж”, гоҳ “з” талаффуз мешавад. Маълум мегардад, ки овози с-ро пеш аз 

садоноки и кӯдакон метавонанд равшан талаффуз кунанд. Ин ҳодисаи нутқӣ 

ҳам ба ташаккули дастгоҳи овозсозии ҳар кӯдак вобаста аст. 

4. Хулоса. 

Тақлид шарти зарурии рушди нутқи кӯдакон мебошад. Бо тақлид ба 

дигарон, сухани кӯдак беҳтар мешавад. Вазифаи асосии боғча ташаккул 

додани нутқи дуруст дар кӯдакон мебошад. 

Суханронии мураббӣ, ки ҳамеша бо кӯдакон аст ва барои онҳо шахси 

аз ҳама обрӯмандтарин шудааст, аҳамияти махсус дорад. Сухани мураббӣ 

бояд пурмазмун, дақиқ ва ба синну сол мувофиқ бошад. Луғати омӯзгор бояд 

бой ва возеҳ бошад ва сухан бояд аз ҷиҳати грамматикӣ ва фонетикӣ 

бенуқсон, равшан, ифодакунанда ва гуворо бошад. Барои ин, китобхонаи 

мураббӣ бояд луғатҳои гуногуни узбекӣ, зарбулмасалҳо, зарбулмасалҳо, 

муаммоҳо ва дигар маҷмӯаҳоро дошта бошад. 

Ба нутқи кӯдакон сухани волидайн, наздикон ва хешовандон низ таъсир 

мерасонад. Дар оила калонсолон баъзан бачагона гап мезананд, ба забони 

кӯдак тақлид мекунанд ва дар талаффузи ғалат талаффуз мекунанд. Вақте ки 

волидоне, ки худро идора карда наметавонанд, ба фарзандони худ муроҷиат 

мекунанд, онҳо метавонанд тақлидро ёд гиранд ва бо дигарон дағалона 

сӯҳбат карданро ёд гиранд, ҳатто доду фарёд кунанд. фарш барои гуфтани 

калимаҳо кифоя аст. Баъзе волидон ҳангоми пурсидан ба фарзандон 

беэътиноӣ мекунанд, баъзеи дигар «нишони пешрафт» -и онҳоро дар гузашта 

мебинанд ва сафсатаҳои хушки онҳоро ташвиқ мекунанд. Аз ин рӯ, вазифаи 

боғча аз он иборат аст, ки робитаи педагогии байни волидонро нигоҳ дорад, 

аҳамияти забонро дар тарбияи ҳамаҷонибаи кӯдакон нишон диҳад, маслиҳат 

диҳад, ки кӯдакон боадабона дуруст ва возеҳ сухан гӯянд. 
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Мавзӯъ: Нутқи муаллим ва маҳорату маданияти сухани ӯ 

Нақша: 

 1. Мафҳуми техникаи педагогӣ. 

 2. Ҷузъҳои техникаи педагогӣ. 

 3. Роҳҳои ташаккули техникаи педагогии омӯзгор. 

 4. Мафҳуми нутқ.  Нақши нутқ дар таълим. 

 5. Техникаи нутқ: нафаскашӣ, садо, диксия, ритм. 

 6. Роҳҳои ташаккул додани малакаи нутқи муаллим. 

 

Мафҳуми техникаи педагогӣ. Техникаи педагогӣ маҷмӯи донишҳо ва 

малакаҳои умумии педагогӣ мебошад, ки барои омӯзгор на танҳо дар раванди 

таълим, балки дар тамоми фаъолияти касбӣ зарур аст. Ҷанбаҳои муҳими 

техникаи педагогӣ, пеш аз ҳама, малакаҳои касбие мебошад, ки маҳорати 

омӯзгорро муайян мекунад, яъне қобилияти суханварии равону фасеҳ, бо 

забони фаҳмо баён кардани фикру андеша, ифодаи эҳсосот,  қобилияти 

идоракунии овозро дошта бошад. Малакаҳои тақлидӣ хоси хусусиятҳои 

шахсии муаллим буда, бо воситаи имову ишораҳои равшан, нигоҳи 

пурмазмун, табассуми рӯҳбаландкунанда ё кинояомез бо қудрати бепоёни 

сухан ба ақлу тафаккури донишҷӯён бирасад. 

Маҳорат ва салоҳияти техникаи педагогии омӯзгор кадомҳоянд, 

омӯзгор фаъолияти таълимиро дар муассисаҳои таълимӣ дар асоси талаботи 

муосир бо воситаи техникаи педагогӣ чӣ гуна ташкил мекунад, таъсири 

омӯзгорӣ ба донишҷӯён чӣ нақше дорад?  чунин мушкилот то ҳол диққати 

олимони тамоми дунёро ҷалб карда истодааст. 

Дар айни замон, мафҳуми техникаи педагогӣ дар ду гурӯҳ омӯхта 

мешавад. Ҷузъҳои гурӯҳи якум бо сифатҳои ахлоқии шахсӣ ва рафтори 

муаллим алоқаманд буда, дар малакаҳои худидоракунӣ (инъикос) дар 

раванди таълим инъикос меёбанд: 

 · Рафтори онҳоро дар раванди таълим (ифодаҳои рӯй, пантомима) 

назорат кардан; 

 · Эҳсосот ва кайфияти худро дар раванди таълим назорат карда 

тавонанд ва ба таъсири гуногуни тарафҳо дучор нашаванд; 

 · Малакаҳои аълои дарккунии иҷтимоӣ (диққат, мушоҳида, хаёлот); 

 · Донистан ва истифода бурдани техникаи нутқ (нафаскашӣ, назорати 

овоз, ҳарорат). 

 Гурӯҳи дуюми ҷузъҳои техникаи педагогӣ бо қобилияти 

таъсиррасонии омӯзгор ба шахс ва ҷомеа иртибот дорад ва ин гурӯҳ ҷанбаҳои 

технологии раванди таълимро фаро мегирад: 
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 · Маҳорати дидактикӣ, ташкилотчигӣ, созанда, коммуникатсионии 

муаллим; 

 · Назорати иҷрои талаботи нақша; 

 · Фаъолияти эҷодии марбут ба таълимро дар муассисаи таълимӣ ва 

ҳайати донишҷӯён ташкил карда тавонад; 

 · Раванди муоширати педагогиро бо донишҷӯён ба тарзи мутаносиб 

идора карда тавонад. 

 Хусусиятҳои актёрӣ, ба монанди тақлид ва пантомима, дар қобилияти 

идоракунии ҳаракатҳои худ дар назди ашё нақши муҳим мебозанд. Агар 

актёр дар муддати муайян тасвиреро омода карда, бо ҳамин тарз як ё якчанд 

маротиба онро дар саҳна иҷро кунад, муаллим дар давоми соли таҳсил аз 

навовариҳои муосир истифода бурда, мавзӯи навро бо мавзӯъҳои дар ҳар як 

дарс омӯхташуда пайваст мекунад. Барои бо зеҳни донишҷӯён расонидан 

амиқ омодагӣ мебинад, вазифадор аст, ки фаъолияти педагогиро бо 

назардошти муҳити мушаххаси педагогӣ ва психологӣ дар ҷомеаи синфӣ, 

хусусиятҳои фардии ҳар як донишҷӯ анҷом диҳад. Дар сатҳи баланд иҷро 

кардани чунин масъулияти бузург аз омӯзгор сатҳи баланди омӯзгорӣ ва 

техникӣ талаб мекунад. 

 Нақши техникаи педагогӣ дар системаи маҳорати педагогии омӯзгори 

муосир бебаҳост.  Зеро муаллим қодир аст, ки аъзоҳои худро (ифодаи рӯй, 

пантомима) идора кунад, эҳсосот, орзуву ҳавас, таҷриба, техникаи суханро 

идора кунад ва онҳоро дар корҳои таълим ва тарбияи беруназсинфӣ истифода 

барад.   

 Ҳамин тариқ, техникаи педагогӣ маҷмӯи таҷрибаҳои касбӣ ва шахсӣ 

дар фаъолияти касбии омӯзгор аст, ки ба фаъолияти педагогии муаллим 

таъсир мерасонад ва барои идоракунии раванди таълим дастурамали асосӣ 

мебошад.   

Ҷузъҳои техникаи педагогӣ 

  Мимикрия ва пантомима дар системаи техникаи педагогӣ дар 

намуди зоҳирии муаллим муҳим аст.  Ифодаҳои тақлидӣ ва пантомимӣ, ки 

рафтори муаллимро мустақиман нишон медиҳанд, дар имову ишораи 

муаллим, назарҳои пурмазмун, табассумҳои ҳавасмандкунанда ё истеҳзоомез 

инъикос меёбанд ва барои омӯзиши муассир ва пурмазмун замина омода 

мекунад. 

 Пантомима ин ҳаракати аъзоҳо, даст ва пойҳо мебошад.  Ин ба шумо 

имкон медиҳад, ки ғояи асосиро қайд кунед.  Вақте муаллим тавонад 

тавассути ҳиссиёт тасвири ҳама гуна маълумоти педагогиро "кашад", 

донишҷӯён аз он лаззат мебаранд, онҳо метавонанд ҳиссиёти ботинии худ, 

ҳиссиёти беруна ва тамоми шуури худро ба ҳам пайванданд.  Диққати худро 
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ба азхудкунии мундариҷаи маводи таълимӣ равона кунанд.  Пантомима ин 

қобилияти ба таври возеҳ ва пурра баён кардани фикр, бо ҳаракатҳои гуногун 

ифода кардан ва эътимоди муаллим ба дониш ва нерӯи ӯ мебошад.  Аз ин рӯ, 

муаллим бояд қобилияти рафторро дар назди донишҷӯён парварад. Роҳравӣ, 

имову даст ва пойи муаллим бояд аз ҳаракати аз ҳад зиёд холӣ бошад.  

Масалан, дар толор пасу пеш гаштан, бо дастҳои худ ҳаракатҳои гуногун 

кардан, сар ба ҳар тараф партофтан ва ғайра.  Чунин ҳолатҳо метавонанд дар 

вақти дарс хонандагонро парешон ва нороҳат кунанд ва эҳтироми 

беэҳтиромӣ нисбат ба мавзӯи таълим додашуда ва муаллимро ба вуҷуд 

оранд. 

 Барои муаллим муҳим аст, ки ҳолати эмотсионалии худро дар 

системаи ҳаракатҳои пантомима идора карда тавонад.  Муаллим робитаи 

донишҷӯёнро бодиққат назорат мекунад.  Тағирот дар кайфияти ӯ дар 

ҳаракатҳои пантомимикии ӯ инъикос меёбанд.  Аз ин сабаб, дар раванди 

таъсири тарбиявӣ ба хонандагон (дар синф, ҳангоми корҳои беруназсинфӣ, 

дар раванди корҳои тарбиявӣ) қобилияти идоракунии эҳсосоти худ, ҷиддӣ 

будан, дар ҳолати умед, меҳрубонӣ будан  бояд қобилияти ба даст оварданро 

дошта бошад.  Системаи ҳаракатҳои пантомимӣ маҳорате нест, ки ногаҳон 

дар назди муаллим пайдо мешавад.  Барои ин, муаллим бояд беохир кор 

кунад, камбудиҳоро дар марҳилаҳои аввали фаъолияти педагогӣ зуд пайдо ва 

бартараф кунад.  Зеро дар тӯли солҳо муаллим метавонад ба ҳар як ҳаракати 

худ одат кунад.  Омӯзгоре, ки дорои малакаҳои олии пантомимӣ аст, қодир 

аст худро идора кунад, дар тӯли фаъолияти бисёрсола системаи солими 

асабро тарбия кунад ва аз асабоният, фишори равонӣ ва рӯҳӣ эмин монад. 

 Ифодаи чеҳра ва намуди зоҳирии муаллим баъзан метавонад ба 

шогирдон бештар аз калимаҳо таъсир расонад.  Ифодаи чеҳра аҳамияти 

иттилоотро афзоиш медиҳад ва азхудкунии онро беҳтар менамояд.  

Донишҷӯён метавонанд тавассути чеҳраи ӯ кайфият ва муносибати 

муаллимро хонанд.  Аз ин рӯ, чеҳраи муаллим бояд на танҳо ҳассосияти ӯро 

инъикос кунад, балки онҳоро пинҳон кунад.  Ташвишҳои оилавӣ ва ихтилофи 

берунаро набояд муаллим ифода кунад.  Ифода ва амалҳои рӯй бояд танҳо ба 

ҳадафи дарс, барои такмил додани раванди таълим равона карда шаванд.  

Чашмҳо дар ифодаи мушоҳада нақши муҳим доранд.  Чашмони ҷолиб рӯҳи 

бемаъниро инъикос мекунанд.  Муаллим бояд диққати худро ба донишҷӯён 

равона кунад, алоқаи бевоситаи визуалӣ кунад ва кӯшиш кунад, ки ҳамаи 

донишҷӯён дар маркази диққат бошанд. 

  Ифодаи чеҳраи муаллим, гуфтор ва муносибати муштарак бо 

донишҷӯён бояд ба хислати фардии ӯ мувофиқ бошад.  Муаллим метавонад 

мутобиқи қонунҳои тарбия ифодаҳои мушоҳида, аз қабили эътимод, тасдиқ, 
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раддия, эътироз, шодмонӣ, ғурур, кунҷковӣ, бетафовутӣ, дудиларо ифода 

кунад.  Муҳим он аст, ки овоз тағйир ёбад ва сухан равшан бошад.  Абрӯ, 

чашм ва рӯ дар нишон додани хусусиятҳои асосии ифодаи мим иштирок 

мекунанд. 

Роҳҳои ташаккули техникаи педагогии омӯзгор 

  Омӯзгор бояд равандҳои зеринро донад, то таҷрибаи худро 

такмил диҳад: 

 Барои азхуд кардани таҷрибаҳои техникаи педагогӣ, пеш аз ҳама, 

муаллим бояд фанни худ, мавзӯи ҳамкорӣ бо дигар фанҳо, технологияҳои 

педагогӣ ва иттилоотӣ, асосҳои педагогика ва психологияро дар сатҳи рушди 

давра, худшиносии касбӣ донад.   Зеро техникаи педагогӣ аз хусусиятҳои 

фардии муаллимон низ вобаста аст.  Ҳар як омӯзгор бояд тафаккур, малакаи 

тафаккури худ, самти касбии худ, озмоишгоҳи касбии худро дошта бошад.  

Ин самт ва озмоишгоҳро худи омӯзгорон тавассути тафаккури мустақилона, 

омӯзиши мустақилона, малакаи омӯзгорӣ ва ташаккули сифатҳои омӯзгори 

хуб, инчунин дар ҷустуҷӯи идеалҳои касбӣ ба даст меоранд. 

 Дониши мукаммали сирри техникаи педагогӣ аз маҳорати 

ташкилотчигӣ ва методии омӯзгор низ вобаста аст.  Ин малакаҳо тавассути 

гӯш кардани лексияҳо ва мутолиаи адабиёти махсус ба даст оварда 

мешаванд.  Маҳорати ташкилӣ ва методӣ муфид аст, агар дастурҳо бо роҳи 

санҷиши дастурҳо дар таҷрибаи касбии худ таҳия карда шаванд. 

 Хеле матлуб аст, ки таҷрибаи ташкилотчигӣ ва методӣ ба хусусиятҳои 

инфиродӣ, кори дастҷамъона, таҳсил, фаъолият асос ёбанд. Ин заминаи 

худшиносӣ, худомӯзӣ хоҳад буд ва платформаи таҷрибаҳоро барои омӯхтани 

роҳҳои нави вазифаҳои педагогӣ, ҳалли масъалаҳои назариявӣ фароҳам 

меорад.  Ин чунин маъно дорад, ки ҳангоми ба даст овардани малакаҳои 

ташкилотчигӣ ва методӣ, машғулиятҳои гурӯҳӣ имконият медиҳанд, ки 

асосҳои техникаи педагогӣ азхуд карда шавад. 

 Роҳҳои асосии азхудкунии техникаи педагогӣ иштироки муаллим дар 

курсҳои такмили ихтисос, мураббигӣ (аз онҳо омӯхтани сирри усулҳои 

педагогӣ) ва кори мустақилона (худидоракунии касбӣ) мебошанд.  Бо 

назардошти он, ки ба даст овардани малака ва техникаи педагогӣ як иқтидори 

инфиродӣ-шахсӣ, худомӯзии касбӣ ҳангоми азхуд кардан ва такмил додани 

усулҳои педагогӣ, яъне ташаккули сифатҳои шахсӣ ва малакаҳои касбии 

омӯзгорони ботаҷриба дар солҳои донишҷӯӣ мебошад.  Метавон гуфт, ки 

фаъолият нақши роҳбариро мебозад.  Ин ҳаракат дар азхудкунии техникаи 

омӯзгорӣ дар самти идеалҳои касбӣ нақши муҳим мебозад. 

 Тадқиқоти омӯзгорон ва равоншиносон нишон дод, ки сабаби асосии 

душвориҳое, ки муаллимоне, ки нав ба кор шурӯъ мекунанд, дучор меоянд, 
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надонистани усулҳои педагогӣ мебошанд.  Сарфи назар кардани фикру 

мулоҳизаҳои дар боло зикргардида оид ба техникаи педагогӣ, надоштани 

таҷрибаи назариявӣ ва амалӣ дар фаъолияти омӯзгорӣ, баҳои мунаққидона ба 

кори худ надоштан, инчунин рушди методикаи инфиродии педагогӣ дар 

муаллим, таҳлил  Бояд дар назар дошт, ки яке аз сабабҳои асосии ин 

душвориҳо набудани фаъолияти мақсадноки омӯзгорӣ оид ба чӣ гуна кор ва 

такмил додани он мебошад. 

 

Мафҳуми сухан.  Нақши нутқ дар таълим 

 Сухан ғояест, ки бо истифода аз воситаҳои мавҷудаи ифода дар забон 

ба воқеият табдил ёфтааст ва дар ду шакл зоҳир мешавад: 1) нутқи дохилӣ;  

2) сухани беруна. 

 Ин як сухани ботинӣ аст, ки дар зеҳни муаллим ташаккул ёфтааст, ки 

аз унсурҳои забоне, ки ҳанӯз амалӣ нашудаанд, иборат аст, ки инсон бе 

кушодани даҳонаш метавонад фикр кунад, мулоҳиза кунад ва фикр кунад. 

 Сухан, ки ҳамчун садоҳои воқеӣ тавассути таъсир ва амали андеша ва 

ғояҳои муаллим ба узвҳои нутқ тавассути забон рух медиҳад, нутқи беруна 

мебошад, ки падидаи иҷтимоӣ мебошад. 

 Фаъолияти нутқии муаллим иборат аз суханронӣ, хондан ва гӯш 

кардан аст.  Ҳодисаҳои суханронӣ метавонанд дар шакли монологҳо, 

муколамаҳо, полилологҳо, декларацияҳо ва матнҳо ва китобҳои инфиродӣ 

сурат гиранд.  Сухан ба гӯянда бо тартиби махсус ва дар ҳаҷми худ пешниҳод 

карда мешавад. 

 Дар асоси таҳлили адабиёти педагогӣ ва психологӣ, хусусиятҳои 

зерини нутқро фарқ кардан мумкин аст: 

 1. Вазифаҳо: муошират, таъсири шахсӣ, воситаҳои таълим ва тарбия. 

 2. Шаклҳо: нутқи беруна (шифоҳӣ): монолог, муколама, полилог;  

навишта шудааст: маърӯза, реферат, эзоҳ ва ғ.;  нуқтаи дохилӣ. 

 3. Техникаи нутқ: сифати касбии овози муаллим: тембр, интонация, 

дикция, темиритм (120 калима дар як дақиқа). 

 4. Намудҳои фаъолияти нутқ: хондан, навиштан, сухан гуфтан. 

 5. Услубҳои нутқ: илмӣ, расмӣ, гуфтугӯӣ, бадеӣ, маъмул. 

 6. Талабот ба сухан: дақиқии талаффуз, ифодаёбӣ, эмотсионалӣ, фаҳмо 

будани диктант, талаффузи возеҳи овозҳо, тасвир, маданияти сухан, риояи 

қоидаҳои истифодаи калима, риояи ҳарорат. 

 7. Камбудиҳои азхудкунии нутқ: якрангӣ, баланд шудани ҳарорат, 

диксияи нодуруст, истифодаи нодурусти калимаҳо, вайрон кардани қоидаҳои 

забон. 
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 Самаранокии нутқи муаллим яке аз сифатҳои асосии нутқ буда, дақиқӣ 

ва дақиқӣ, мантиқ ва тозагии сухан ба шунаванда таъсир расонидан аст. 

 Самаранокии нутқ пеш аз ҳама ба раванди нутқи шифоҳии муаллим 

дахл дорад ва ҳолати эҳсосиро, ки дар дарки хонандагон ба вуҷуд меояд, ба 

назар мегирад.  Яъне, нотиқ бояд донишҷӯёнро ба назар гирад, сатҳи дониши 

онҳо, ҳатто синну сол, кайфияти онҳоро ҳангоми суханронӣ назорат кунад ва 

назорат кунад, ки нутқи онҳоро донишҷӯён чӣ гуна қабул мекунанд.  Сухан 

гуфтан ба муаллимони дорои маълумоти касбӣ мувофиқи мақсад нест ва 

муаллимони ҷавоне, ки дониши ибтидоии кофӣ надоранд, набояд кӯшиш 

кунанд бо забони илмӣ ё расмӣ сухан гӯянд.  Ҳамин тариқ, аз муаллим талаб 

карда мешавад, ки мувофиқи вазъ амал намуда, кӯшиш кунад, ки ҳар як 

нуқтаи дилашро ба донишҷӯён расонад. 

 Сухан гуфтан бо забоне, ки донишҷӯён онҳоро мефаҳманд ва бовар 

кунонда метавонанд, яке аз шартҳои асосии омӯзгор аст.  Барои ин, муаллим 

бояд илова ба дониши мукаммали мавзӯъ, тавре ки дар боло гуфтем, нақшаи 

муқарраршудаи презентатсияро дошта бошад.  Ғояҳо дар нутқ бояд бо 

тартиби аввал ва дуввум сохтор карда шаванд, бо ҳам пайваст карда шаванд 

ва донишҷӯён бояд аввал бо нақшаи нутқ шинос шаванд ва суханро оғоз 

кунанд.  Ба эътибор гирифтани вақт яке аз сифатҳои суханвар аст.  Зеро агар 

мӯҳлат эълон ва риоя карда шавад, агар имкон бошад, агар каме пештар ба 

охир расад, донишҷӯён дилгир намешаванд. 

 Дар бораи самаранокӣ ва ифодаи сухан сухан рондан, ба маънои 

муайян хулосаи он чизе аст, ки дар бораи сифатҳои сухан гуфта мешавад.  

Зеро нишон додани сифатҳои нутқи хуб, таҳлили баъзе хатогиҳои маъмулии 

сухан, дар ниҳоят барои ташаккули нутқи муассир хизмат мекунад.  Роҳҳо ва 

усулҳои расонидани ғояҳо ба донишҷӯён гуногунанд.  Онҳоро инчунин 

асбобҳои ёрирасон номидан мумкин аст.  Масалан, юмор ё ҳикояро гиред.  

Ҷараёни доимии афкори илмӣ ва оммавӣ дар суханронӣ, пешниҳоди 

ритмикии он метавонад ҳам барои хонанда ва ҳам барои ҳар як шунаванда 

дилгиркунанда бошад.  Дар баробари ин, барои омӯзгор гуфтани юмор, 

ҳикояҳо, ҳикояҳои ҷолиб хеле муфид аст.  Боз ҳам беҳтар аст, ки мазҳакаро 

ба мундариҷаи сухан мувофиқ созем.  Ин кор ҳам донишҷӯро ором мекунад 

ва ҳам таваҷҷӯҳро ба мавзӯи омӯхташуда бармеангезад. 

 Инчунин як идеяи хуб аст, ки баъзе фикрҳо ва ғояҳоро ба нутқ дохил 

намоед.  Чунин ғояҳо барои исботи фикри гӯянда истифода мешаванд, аммо 

набояд аз онҳо сӯиистифода кард.  Истифодаи намунаҳои бадеӣ, суханони 

оқилона ва ибораҳо дар забон низ ба натиҷаҳои мусбат мусоидат мекунад. 

 Омилҳое, аз қабили рафтор, имову ишора ва ҳатто тарзи рафтори 

муаллим дар раванди нутқ дар таъсир ва таъсироти сухан ба хонандагон 
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нақш доранд.  Сифатҳое чун самимият, хушмуомилагӣ, эҳтиром ба 

донишҷӯён водор месозад, ки донишҷӯён нутқро бодиққат гӯш кунанд. 

Азхуд кардани санъати нутқи оммавӣ як раванди мураккабест, ки аз 

муаллимон кори зиёдеро талаб мекунад.  Таззирӣ, возеҳӣ ва асолати сухан 

барои шунаванда ва хонанда эҳсосот ва шавқро бедор кардан, диққати ӯро 

ҷалб кардан ва маънои суханонро гуфтан зарур аст. 

 Ин маънои онро дорад, ки нутқ бояд равшан ва равон, аз ҷиҳати 

грамматикӣ дуруст, қоидаҳои талаффузи адабиро риоя кунад ва аз аввал то ба 

охир мувофиқ бошад.  Донише, ки аз чунин нутқ ба даст омадааст, дар ёди 

донишҷӯ муддати дароз боқӣ хоҳад монд.  Чунин суханронӣ ба талаботи 

нутқи фарҳангӣ ҷавобгӯ мебошад.  Ин аз муаллимон талаб мекунад, ки доимо 

дар бораи худ, дониши филологӣ ва амалияи доимии суханронӣ таҳқиқ ва 

кор кунанд. 

 

Техникаи нутқ: нафаскашӣ, садо, диксия, ритм 

 Яке аз ҷузъҳои техникаи педагогӣ ба даст овардани малакаи 

суханварии муаллим, яъне қобилияти хуб сухан гуфтан, сухани худро зебо ва 

возеҳ баён кардан, ба таври муассир баён кардан, фикру ҳиссиёти худро бо 

калима ифода кардан аст.  

 Бузургтарин арзиши муаллим метавонад фарҳанги сухан ва рушди 

нафасгирии дуруст бошад. Баланд бардоштани малакаҳои муоширати 

шифоҳӣ, на танҳо нақл ва шарҳ, балки таъкид низ имкон медиҳад, ки таъсири 

омӯзгорӣ беҳтар истифода шавад. 

 Омӯзгор бояд қодир бошад, ки овоз ва намуди зоҳирии худро идора 

карда тавонад, зоҳир ва чеҳраи худро назорат кунад. 

 Ман танҳо вақте устоди ҳақиқӣ шудам, ки метавонистам калимаи 

"барои ранг кардан биёям" -ро бо тарзи 15-20 гӯям ва чеҳра, намуди зоҳирӣ 

ва садоямро ба тариқи 20 гуногун баён кунам "гуфт А.С.  Макаренко. 

 Қобилияти бо забони олӣ сухан рондани муаллим кафолати 

азхудкунии хонандагон мебошад.  Донишҷӯён ба нутқи муаллим диққати 

махсус медиҳанд.  Талаффузи нодурусти ҳарф ё садо метавонад боиси ханда 

гардад.  Суханронии ҳамон лаҳза донишҷӯёнро зуд хаста мекунад. 

 Баъзе коршиносон мегӯянд, ки садо ва тембри он модарзодӣ аст, аммо 

физиологияи ҳозираи таҷрибавӣ тасдиқ мекунад, ки сифати овоз метавонад 

тағир ёбад.  Амалиёте бо забони равон ва возеҳ ба шумо кӯмак мекунад, ки 

андешаҳои худро равон нигоҳ доред.  Сухан бо имову ишора, рӯй ва имову 

ишора ҳамроҳӣ мекунад ва рафтори пайваста имкон медиҳад, ки интихоби 

василаи муассир ислоҳи бомуваффақият шавад. 
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 Имрӯзҳо якчанд намуди машқҳои логопед мавҷуданд.  Онҳо асосан ба 

таҷрибаи педагогикаи театрӣ асос ёфтаанд, ки малакаҳои нафаскашӣ, 

ташаккули овоз ва баёни пурмазмунро ҳангоми сухан такмил медиҳанд, ки 

ин ба муаллим имкон медиҳад, ки маънои суханони худро ба донишҷӯён 

пурра расонад.  расониданро имкон медиҳад. 

 Нафас вазифаи физиологиро иҷро мекунад, ки ба организм ҳаёт 

мебахшад.  Он инчунин манбаи энергияи нутқ мебошад.  Нафаскашӣ ҳангоми 

сухан гуфтан нафасгирии фонатӣ номида мешавад.  Дар ҳаёти ҳаррӯза сухан 

бештар дар шакли муколама сурат мегирад.  Барои ҳамин нафаскашӣ душвор 

нест.  Дар давоми дарс муаллим бисёр сӯҳбат мекунад, мавзӯи навро 

мефаҳмонад, лексия мехонад.  Вобаста аз он ки мушакҳо дар сухан иштирок 

мекунанд, чор намуди нафаскашӣ мавҷуданд. 

 Нафаскашии болоӣ аз баланд шудани китфҳо ва қисми болоии қафаси 

сина ба амал меояд.  Ин як нафаси холии набуда мебошад, ки танҳо қисми 

болоии шушро дар бар мегирад. 

 Нафасгирии сина тавассути мушакҳои байни қабурға ба вуҷуд меояд.  

Ин ҳаҷми transverse нафасро тағир медиҳад.  Нафасгирии диафрагматикӣ аз 

зиёд шудани ҳаҷми дарозии қафаси сина ба амал меояд.  Диафрагма - 

нафасгирии қабурғаӣ, кашишхӯрии диафрагма дар ҳузури мушакҳои 

нафаскашии байни қабурға ба амал меояд. 

 Овоз аз ларзиши ришҳои овоз ба амал меояд, зеро ҳавои нафаскашӣ аз 

гулӯ мегузарад  Овоз бо хусусиятҳои зерин тавсиф мешавад: 

 Қувваи садо - аз фаъолияти фаъоли узвҳои дастгоҳи овозӣ вобаста аст.  

Чӣ қадаре ки фишори ҷараёни ҳавои ихроҷшуда ба садо зиёдтар бошад, садо 

баландтар мешавад. 

 Аммо, ҳаво дар нафасгирии муқаррарӣ барои нутқ норасост.  Вақте ки 

шумо сухан мегӯед, шумо назар ба нафаскашӣ хеле дарозтар нафас мекашед.  

Ҳангоми нафас баровардан садо пайдо мешавад.  Машқҳои махсус 

мавҷуданд, ки диафрагма, мушакҳои шикам ва мушакҳои байниқабатиро 

тақвият медиҳанд.  Ба ин нафаскашии амиқи бинӣ дохил мешавад, ки он ҷо 

мерасад.  Шумо мушоҳида мекунед, ки қисматҳои хурди 

шушатон аз нафас пур шуда, мушакҳои шикаматон шиддат мегирад ва 

қабурғаҳои поёнии шумо васеъ мешаванд.  Шумо бояд кӯшиш кунед, ки 

ҳамон як машқро рост истода иҷро кунед.  Аммо, ҳарчи бештар ҳаво бояд дар 

қисми поёнии шуш бошад. 

Садо ҳангоми аз гулӯ (шуш) гузаштани ҳаво тавассути риштаҳои овоз 

ҳосил шуда, тавассути даҳон баланд мешавад.  Дар сурати табобат накардан, 

баъзан садо гум мешавад. 

 Системаи садо аз се қисм иборат аст: 
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 1. Генератор - тавлиди овоз дар зеҳи овоз ташаккул меёбад, ки дар он 

нақши ковокии даҳон хурд аст.  Саҳмҳои садо аз садо ва оҳангҳо фарқ 

мекунанд. 

 2. Системаи резонатор - он гулӯ, ҳалқ, пуфак ва биниро дар бар 

мегирад ва онҳо қувват (статикӣ) ва динамикаи овозро таъмин мекунанд. 

 3. Системаи энергетикӣ - миқдор ва суръати нафасгирии қавӣ аз 

шушро таъмин мекунад. 

 Қудрати овоз пеш аз ҳама барои нутқи мураббӣ зарур аст.  Ин аз 

қувват ва суръати нафасе, ки аз шуш меояд, вобаста аст. 

 Баландии садо ин қобилияти дур бурдани садо ва баланд кардани садо 

мебошад. 

 Вобаста аз мундариҷаи овоз, шароит ва табъи шунаванда ҳаракат ва 

тағирёбандаи садоро ба осонӣ танзим кардан мумкин аст.  Ҳаракатро ба 

намудҳои паст, миёна ва баланд ҷудо мекунанд. 

 Парвози садо ин интиқоли садо ба масофаҳои дароз ва танзими 

баландии овоз мебошад. 

 Ҷузъӣ ва ҳаракатнокии садо маънои онро дорад, ки шунаванда 

метавонад онро ба мундариҷа мутобиқ кунад. 

 Диапазон ҳаҷме мебошад, ки дар боло ва поён муқаррар карда 

шудааст.  Кам кардани диапазон нутқро якранг месозад.  Сухан бо як оҳанг 

дарки иттилоотро суст мекунад, хоб меорад. 

 Тимбре ранг, тобиши садо, инчунин ҷаззобӣ ва беҳамтоии он мебошад. 

 Дикция талаффузи возеҳ аст.  Дурустии талаффуз кафолат медиҳад, ки 

нутқи муаллим аз ҷониби донишҷӯён дуруст фаҳмида мешавад. 

 Ритм ин вақти баёни калимаҳо ва ҳиҷаҳои алоҳида ва истифодаи 

таваққуф, гуфтор ва ибораҳо дар ҷои худ мебошад.  Ритм ҷузъи муҳимтарини 

нутқ аст, зеро ҳам оҳанг ва ҳам таваққуфи сухан ба шунаванда ногузир 

таъсири эҳсосии махсус доранд.  Ҳангоми суханронӣ ба расм ворид шудан, 

дар ҷойҳои зарурӣ паст кардани садо ва нарм сухан гуфтан ҳама ба маҳорати 

муаллим вобаста аст. 

 

Роҳҳои ташаккул додани таҷрибаи нутқи муаллим 

 Бодиққат тамрин кардани овоз муддати тӯлонӣ, мунтазам ва инфиродӣ 

мегирад.  Тадқиқоти бисёр олимон нишон медиҳанд, ки овозҳои пастро 

донишҷӯён хубтар дарк мекунанд.  Онҳо овози пастро аз болои овози баланд 

дӯст медоранд.  Садои баланд метавонад ҳам донишҷӯён ва ҳам муаллимро 

хаста кунад.  40,2% бемориҳои касбии касби омӯзгориро ихтилоли овоз 

ташкил медиҳад.  Сабабҳои бемории овоз инҳоянд: а) сухани баланд;  б) 

истифодаи нодурусти таҷҳизоти овозӣ;  в) риоя накардани гигиенаи солим;  
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г) нуқсонҳои модарзодии дастгоҳи овозӣ.  Барои пешгирии ихтилоли 

гуногуни овоз муаллим бояд пас аз кор 2-3 соат оҳиста ва оҳиста сухан гӯяд.  

Пас аз 3-4 соати дарсдиҳӣ шумо бояд як соат дар болои таҷҳизоти овозӣ 

истироҳат кунед. 

 Муаллимон набояд асабонӣ шаванд, алахусус дар мавриди хӯрокхӯрӣ.  

Масалан, талх, гарм, хунук, машрубот, тамокукашӣ метавонад сурхӣ ва 

илтиҳоби рагҳои овозро ба вуҷуд орад. 

 Барои пешгирӣ аз хушк шудани гулӯ, мутахассисон тавсия медиҳанд, 

ки гулӯро бо маҳлули сода ва йод шӯед.  Маслиҳатҳои зерин барои 

омӯзгорон низ муфиданд: 

 1) Бо ҳамон оҳанг сухан рондан мушакҳои овозро хаста мекунад.  Агар 

шумо бо аломатҳои мухталиф ва ифодакунанда ҳарф занед, риштаҳои 

овозатон солимтар хоҳад шуд; 

 2) ғубори тунуки бор барои риштаҳои овоз хеле зарарнок аст, ҳамеша 

тахтаро бо матои намӣ пок кунед; 

 3) Агар ҳаво сард бошад, пас аз дарс зуд роҳ наравед.  Зеро ҳавои сард 

мардуми маро асабонӣ мекунад. 

 Барои он ки донишҷӯён сухани муаллимро фаҳманд, муаллим бояд 

садоҳо ва калимаҳоро возеҳу равшан ифода кунад.  Талаффузи дурусти 

садоҳо, ҳиҷоҳо ва калимаҳо аппаратҳои овозиро дар бар мегирад: лабҳо, 

забон, дандонҳо, ҷоғҳо, даҳон, забони хурд, гулӯ, ришҳои овоз.  Нуқсонҳои 

органикии нутқро бо усулҳои ҷарроҳӣ ва логопедӣ ислоҳ кардан мумкин аст. 

 Ба нуқсонҳои ғайриорганикӣ садо баланд шудан, гунгӣ, карахтӣ, 

қобилияти талаффузи садоҳои муайян, бандии бинӣ, сухани тез, лаҳни суст 

дохил мешаванд. 

 Барои рафъи инҳо тавсия дода мешавад, ки ҳаракати узвҳои нутқ 

тавассути гимнастикаи артикуляторӣ амалӣ карда шавад.  Ин бо ду роҳ анҷом 

дода мешавад: а) бо роҳи омӯзонидани дастгоҳҳои нутқ ва б) бо амалияи 

дуруст баён кардани ҳар як садонок ва ҳамсадо. 

 Суръати нутқ, садои ҳиҷоҳо ва калимаҳои алоҳида, инчунин таваққуф 

дар ритми сухан ритми нутқро ташкил медиҳанд.  Тибқи гуфтаи 

К.С.Станиславский, худи интонация ва таваққуф ба шунаванда нисбат ба 

калима бештар эҳсосотӣ таъсир мерасонад.  Сатҳи нутқ вобаста ба 

хусусиятҳои фардии омӯзгор, мундариҷаи нутқ ва вазъи муошират фарқ 

мекунад. 

 Роҳҳои асосии азхудкунии техникаи педагогӣ инҳоянд: дарсҳои 

роҳбарии муаллимон (омӯхтани техникаи педагогӣ) ва кори мустақилона 

(худтаълими касбӣ). 
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 Бо дарназардошти хусусияти фардии маҳорати педагогӣ, худомӯзии 

касбӣ, яъне ташаккули сифатҳои шахсӣ ва малакаҳои касбии омӯзгори 

бомаҳорат дар дарёфт ва такмил додани усулҳои педагогӣ нақши асосӣ 

дорад.  Метавон гуфт, ки. 

 Дарсҳои техникии педагогиро аз нуқтаи назари ташкилӣ ва методӣ 

метавонанд ба таври инфиродӣ, гурӯҳӣ ё пайдарпай гузаронанд.  Масалан, 

дониши заруриро дар лексияҳо ё мутолиаи мустақили адабиёти марбута ба 

даст овардан мумкин аст. 

 Баъзе амалҳои оддии автоматизатсияро (артикуляцияи дуруст, 

техникаи нафаскашии фона, техникаи истироҳат ва ғ.) Пай дар пай нишон 

додан мумкин аст. 

 Вобаста аз сатҳи ибтидоии рушди техникаи педагогӣ, барномаи 

инфиродии азхудкунии он баъзе машқҳо ё маҷмӯи пурраи машқҳоро дар бар 

мегирад, ки ба рушди малакаҳои норасо равона карда шудаанд. 

 Азхудкунии усулҳои педагогӣ дар раванди таълими касбӣ дар 

мактабҳои олӣ ба муаллим кӯмак мекунад, ки дар оғози фаъолияти худ ба 

хатогиҳои зиёд роҳ надиҳад ва дар таълим додани донишҷӯён ба 

самаранокии баланд ноил гардад. 

Суханронии Воситаҳои рушд.  Матнро хонед.  Матн баланд садо дод.  

Дар ин ҳолат, гоҳ-гоҳ тамошобинон чашм мепӯшиданд.  Дар ин ҳолат, 

кӯшиш кунед, ки тавассути презумпсияи озодии сухан ба озодии сухан ноил 

шавед.  Дар баробари ин, калимаҳои навбатии матнро азёд кунед, азёд кунед 

ва пас онҳоро талаффуз кунед.  On goh suxani shumo kandaameshavad. 

  Маънои матн дуруст аст.  Матнро аз ду то панҷ ҷумла хонед ва нақл 

кунед.  Кӯшиш кунед, ки калимаи аслиро дуруст нависед. 

  Фикрҳо.  Суханронии намегардад аз хон ё хифз кардан гаштаю 

баргашта.  Баръакс, барои ноил шудан ба ин, гуфтор, ғояи асосии реферат ва 

ибораро ташкил кардан лозим аст. 

  Ман ибораи "тафаккур" -ро барои тавсифи муносибати тафаккури 

қавӣ ва нутқ истифода мекунам.  Ин маънои онро дорад, ки ғоя дар як қатор 

калимаҳои асосӣ асос ёфтааст.  Як идея метавонад ба калимаҳои калидии 

гуногун асос ёбад. 

  Ҳикоя.  Дар ин бора бо худ ё ягон каси дигар нақл карданро машқ 

кунед. 

  Маълумот танг аст.  Маҷмӯи калимаҳои калидиро аз мақолаи газета 

омода кунед ва маънои онҳоро бо тарҷумаи "калимаҳои худ" равшан намоед.  

Пас мақоларо ба як ҷумла кӯтоҳ кунед ва пас ғояҳои худро илова кунед. 

  Шарҳ ва тасвир метавонад хеле муассир бошад. 
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  Суханронī, ки нуқтаи назари гяндароро ифода мекунад.  Дар бораи як 

мавзӯи муайян (маҳфилӣ, касб ва ғ.) Ҳадди аққал аз 3 то 5 дақиқа маълумот 

омода кунед.  Калидаҳои калидиро бо истифода аз даҳони танг мебардоранд 

ва қисми он дар ниҳоят озодона сохта мешавад (сухан ҳам баланд ва ҳам 

такрор мешавад).  Муносибати шумо ба иттилоот дар мақола муайян карда 

шудааст: Шумо розӣ ҳастед ё розӣ нестед?  Барои маълумоти иловагӣ, 

лутфан бо мо тамос гиред. 

  Сухан гуфтанро омӯхт.  Ҳангоми мушоҳида кардани нотиқ, онро аз ду 

ҷиҳат таҳлил кунед: 

  1) Шумо чӣ гуфтед? 

  2) Чӣ гуфт?  (ҳаҷм, қатрон, таъкид, суръат, талаффуз, имову ишора). 

  Суханронии таҳлилӣ.  Сухани чопи сухани ифодаи дақиқи "зинда" 

нест, аммо он метавонад бисёр чизҳоро таълим диҳад: сохтакорӣ, мундариҷа, 

услуб ва ғайра. 

  Муҳокимахо.  Омодашавӣ аз ҷиҳати назариявӣ, ҳамин ки машқро 

мустақилона ба итмом расондед, шумо бояд шунавандагони хурд дошта 

бошед ва пас суханронӣ кунед. 

  Суксанронī.  Ҳоло вақт як расидааст, он идома диҳем.  Барои ин, аввал 

як соҳаи донишро, ки ба шумо ошно аст, интихоб кунед ва кӯшиш кунед, ки 

тамоми барномаро ба ёд оред              

 

Маданияти нутқи муаллим аз назари донишҷӯ 

Маълум аст,ки ҳар як забон фарҳанги миллатест,ки бо ин забон сухан 

мегӯяд дар худ инъикос мекунад. 

Ҳадафи асосии фанни “Муаллим фарҳанги сухан” ,зеро сухан дар 

бораи омӯхтани асрори санъати суханравӣ меравад барои ҳамаи срҳаҳои ҳаёт 

хизмат мекунанд.Забоншиносӣ ҳангоми изҳори ақидаи худ ба ягон шахси 

фарҳангӣ истифодаи дурусти воситаҳо,истифодаи ҳар як воситаи заӣон дар 

ҷои худ бояд зарурати ҳаёти ҳисобида шавад. 

Маданияти нутқ ҳамчун як ҷузъи фарҳанг ба ҳар як зиёи тааллуқ 

дорад.Меъёрест,ки сатҳи зеҳниро муайян мекунад. 

Хусусан аҳли санъат ҳамеша дар мадди назари мардум хоҳанд 

буд.Ҳамин тавр аст, на танҳо бо оҳанг, суруд ва иҷрои он, балки пурмазмун, 

бо сухани таъсирбахш ва ҷаззоби худ ҳам шунаванда ва ҳам мусоҳибро 

мафтун мекунад, бояд гузошта шавад. 

Дарвоқеъ, сеҳри сухан аз сеҳри оҳанг ва суруд сарчашма 

мегирад.Рассом дар нутқи худ нутқи худ монда нашуда  кор мекунад.Бояд аз 

асрори фарҳанг огоҳӣ дошта бошад.Донишҷӯён аз забонҳои нутқ сару 

садоҳои лингвистии нутқ доранд.Хусусиятҳо ҳамоҳанги бо забони адабӣ 
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одобӣ суханронӣ фарҳанги нутқ меъёрҳо дар бораи воситаҳои тасвири бадеӣ 

дониш хоҳанд дошт. 

Он инчунин якест,ки донишҷӯён меъёрҳои фанҳанги нутқро аз худ 

мекунанд.Онҳо инчунин фаҳмиши услубҳои нутқро пайдо мекунанд,ки яке аз 

онҳост бар хилофи яке онҳо малакаҳои дар ҷои худ истифода бурдани 

усулҳоро меомӯзанд.Ҳамзамон донишҷӯён  матнҳои нутқро таҳлил мекунанд  

созед аз рӯи матни сурудҳоеЮки онҳо  иҷро мекунанд,кор кунед, суруд 

хонед дорои малакаи аз ёд кардани матн, яъне шеър, ифодаи хондан дорад 

мешавад.Ба ибораи Алишер Навоӣ: 

“Сухан гуфтан хуб аст,касби беназир аст”. Пас, то даме ки сухани хуб 

санъат аст, он барои рассом касбист ба қадри зарурӣ. 

Маданияти нутқ яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир ба 

ҳисоб меравад як аст. Ҳалли ин масъала рушди фарҳанги умумии мост, 

инчунин баландтар дар мактабҳо , мактабҳои миёнаи умумӣ ва инчунин дар 

бораи такмили раванди таълим умуман. Дар назар ,ки бояд имрӯз дар ҳама 

курсҳои фарҳанги нутқ дастрас бошанд. Таълим додан хурсандиовар аст. 

Зеро омӯхтани сирри санъати суханварӣ фикри шумост баёни сухан гуфтан, 

воситаи забонро дар ҷое, ки лозим ва зарур аст, истифода бурда тавонад, ин 

маънои онро дорад барои ҳар як мутахассисе, ки дар тамоми соҳа хизмат 

мекунад, дар маҷмӯъ бояд барои шахси фарҳанги нутқи ӯзбекӣ мебошад 

бениҳоят муҳим. 

Қонунҳои рушди забони адабӣ, забонӣ адабӣ ҳолати умумии меъёрҳо, 

падидаҳои устувор ва ноустувор дар он дар бораи фарҳанги нутқи забонӣ 

адабӣ ҳеҷ гоҳ бидуни тафтиш ҳарф задан имкон надорад ин не. Ҳам забон ва 

ҳам рафтор бо хун ба инсон ворид мешавад ва ба тамоми бадан  ва ҷони ӯ 

ворид мешавад. Онҳоро нодида гирифтан ҳамеша хурду калон аст, зеро онҳо 

ананасҳои пароканда  мебошанд боиси фоҷеаҳо  мегардад. Илми фарҳанги 

нутқ як соҳаи амалии беназири забошиносии ӯзбек мебошад. Ӯ дар асоси 

донишҳое,ки аз курсҳои назариявии  забоншиносӣ ба даст оварда шудаанд ва 

тарзи сохтани  сухани зебо ба шумо таълим медиҳад. Ин забон, меъёрҳои 

забон, сухан, сифатҳои сухан, услубҳои нутқ, камбудиҳо ва хатогиҳои нутқ, 

суханронӣ мушкилоти талаҷҷузро баррасӣ мекунад. Фарҳанги нутқ  ҳамчун 

илм дорои  объекти тафтиш ва функсияҳои худ мебошад. 

Мавзӯи ташхиси ӯ забони нутқ мебошад сохтмон, меъёрҳои забони 

адабӣ ва коммуникатсионии сухансифатҳо. Дар назарияи фарҳанги нутқ  

меъёри забон мафҳуми марказӣ мебошад. ”Объекти асосии омӯзиши 

фарҳанги забон меъёрҳои забони адабӣ,вазифаи асоси мебошад ва дудилагӣ 

дар ин меъёр бояд бартараф карда шавад.”Ҳамин тариқ, илми асосҳои 

фарҳанги нутқ, меъёрҳои забони адабӣ,инкишофи баъзе унсурҳо дар онҳо, 
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кӯҳна шудани онҳо пайдоиши нави унсурҳои нави меъёриро мушоҳида ва 

сабт мекунад. Аммо ин аст илм меъёрҳои адабиро ба вуҷуд намеорад, он 

баъзе воқеаҳоро ҳамчун меъёр маҷбур мекунад, дохил намешавад.Шояд бо 

мушоҳида кардани фаъолият ва рушди забони адабии миллии тоҷик 

қонунҳои объективиро кашф мекунад,дар асоси онҳо тавсияҳо медиҳад. 

Забони адабии муосири тоҷик  комилан ташаккул ёфтааст ва дорои як 

иҷтимои азим аст барои ҳеҷ кадоми мо пӯшида нест,ки ӯ вазифаро иҷро 

мекунад. Ин забон барои намояндагони сарзамини мост ҳамчун забони 

умумӣ ташаккул ёфтааст. 

Ҳамин тариқ, илми асосҳои фарҳанги нутқ, меъёрҳои забони адабӣ, 

таърихи он, инкишофи он, кӯҳна шудани баъзе унсурҳо дар он, ба ҷои онҳо 

меъёри нав пайдоиши элементҳоро мушоҳида ва сабт мекунад. Вале, ин 

меъёрҳои адабӣ илм афканда баъзе аз он чиро, ки ба меъёрҳои доранд 

девораҳои идома маҷбур. Шояд ӯ фаъолияти забони адабии миллии ӯзбек, 

рушди онро назорат кунад, қонунҳои объективии онро кашф кунад ва дар 

асоси он тавсияҳо диҳад.  афканда баъзе аз он чиро, ки ба меъёрҳои доранд е 

девораҳои идома маҷбур. Шояд ӯ фаъолияти забони адабии миллии ӯзбек, 

рушди онро назорат кунад, қонунҳои объективии онро кашф кунад ва дар 

асоси он тавсияҳо диҳад.  

3. Барои касе пӯшида нест, ки забони адабии муосири узбак комилан 

ташаккул ёфтааст ва вазифаи бузурги иҷтимоиро иҷро мекунад. Ин забон 

барои намояндагони мамлакати мо ҳамчун забони муштарак ташаккул ёфт. 

Додани мақоми забони давлатӣ ба забони ӯзбекӣ барои пешбурди корҳои 

давлатӣ, таълим, таълим, таблиғ бо ин забон дар ҷумҳурии мо хеле муҳим 

аст.имконияти калон фароҳам овард. Муносибат ба забон ба куллӣ тағир ёфт 

ва омӯзиши тамоми имконоти он дар миқёси васеъ сурат мегирад .Аммо, дар 

хотир доштан лозим аст, ки фарҳанги сухан, ки яке аз омилҳои 

муайянкунандаи сатҳи иҷрои вазифаи иҷтимоии забон аст, мутаассифона 

суст рушд кардааст . Аз ин рӯ, омӯзиши амиқи соҳаи фарҳанги нутқ яке аз 

масъалаҳои муҳим дар назди мост. Зеро рафъи камбудиҳо ва норасоиҳои 

сухани мо, рушди фарҳанги нутқ аз ҳарвақта дида масъалаи сиёсӣ ва 

иҷтимоии дорои аҳамияти давлатӣ мебошад . Ин танҳо як масъала бо ҳалли 

масъала аст Бояд на танҳо ба забоншиносон, балки ба намояндагони тамоми 

соҳаҳое, ки дар ҷумҳурии мо зиндагӣ мекунанд, низ диққат диҳед. Зеро 

фарҳанги суханронӣ ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанги башарист, ки фарҳанги 

баланди одамонро муайян мекунад. Аз як тараф, ин масъала аст, аз тарафи 

дигар, мо дар замоне зиндагӣ дорем, ки муборизаи идеологии ду гурӯҳи 

иҷтимоии ба ҳам мухолиф дар ҳаёти байналмилалӣ шадид аст. Ин инчунин 
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талаб мекунад, ки забон, ки воситаи асосии муборизаи идеологӣ мебошад, аз 

ҳарвақта бурртар ва бурротар бошад.  

Агар донишҷӯ зидди Муаллим эътироз кунад, фардо ӯ дар ҳолате қарор 

мегирад, ки касе ба ӯ ҳасад нахоҳад бурд. Мураббӣ дар мактаб равандро 

ҳукмфармост. Вай аз кӯдак хоҳиш мекунад, ки танҳо он чизеро, ки шарҳ 

медиҳад, фаҳмад. Принсип омода аст: Ман он чиро, ки гуфтам, гуфтам, 

гуфтам... 

«Барои интизоми бошуур ҷойгоҳи итоаткории ҳатмиро дар муносибати 

байни мураббӣ ва донишҷӯ ба даст овардан хеле душвор аст. Мо аксар вақт 

мефаҳмем, ки вазифаи асосии мураббӣ ташаккул додани малакаҳои 

мустақили тафаккури хонандагон аст, аммо, мутаассифона, дар амал мо инро 

риоя намекунем.  

Талаб кардани соҳибкории нутқ вазифаи асосии Омӯзгор дар мактаб 

мебошад . Он бояд ба тарбияи маданияти нутқ (соҳибкорӣ) дар донишҷӯён аз 

соати аввал то дарси охирин хидмат кунад.  

Барои олимони маъруфи забоншиноси он Низомиддин Махмудов 

оикрлари дилчасп бояд чунин бошад:  

Дар баробари ин, мактаби забономӯзӣ, фарҳангсозӣ, ба истиснои ҳама, 

ҳама илмҳои таълимӣ ва шуг'уллонишии ғайримустақим . Чи математика, чи 

физика ва чи таърих, мураббӣ бояд бо фарҳанги нутқи худ намуна бошад, 

забони мукаммали соҳаи таҳсилро нишон диҳад ва бо ин роҳДар донишҷӯ 

таҳкими дарки калима тавсия дода мешавад. Намоиш ҳамеша омили 

муҳимтарини таҷрибаи таълимӣ ҳисобида мешуд, аз ин рӯ мураббӣ вақти 

зиёдеро барои сохтани асбобҳои аёнии гуногун сарф мекунад . Ин хуб аст, 

аммо мо набояд фаромӯш кунем, ки воситаи асосӣ, зиндаи визуалӣ дар 

таълими фарҳанги нутқ, инкишофи лаззати калимаҳои зебо, дар маҷмӯъ, 

тарбияи эстетикии забон худи тарбиятгар аст. (Н.Маҳмудов. Суроғаҳои 

Мариоъат.- Тошканд.)\ 

 

1. Маданияти нутқ чист? 

2. Сухан ва намудҳои он. 

3. Маданияти нутқ соҳаи лингвистӣ мебошад 

Проблемаҳои фарҳанги нутқ. Илми фарҳанги нутқ яке аз масъалаҳои 

мубрами забоншиносии муосир ба ҳисоб меравад. Тафаккур тавассути сухан 

сурат мегирад ва дар натиҷа одамон бо ҳам муошират мекунанд. Маданияти 

нутқ маънои дуруст гуфтан ва навиштанро бо як забон, кӯтоҳ ва возеҳ, содда 

ва маҷозӣ, бо услуби равон баён кардани ғояҳоро бо ин забон дорад.  

Барои он ки ба шунаванда таассуроти сахт бахшад ва суханро ба 

иштибоҳ наандозад, аввал қоидаҳои забонро донистан лозим аст.  
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Сухан шаклҳои мухталиф дорад ва ба тариқи зайл тасниф мешавад. 

Сухан аксар вақт дар ҷараёни тафаккур бидуни садо ифода мешавад. 

Чунин шахс дар дарун, яъне сухани ғайрифаъол сухан мегӯяд. Дар чунин 

нутқи дохилӣ доштани шахси дуввум шарт нест. Нутқи дохилӣ ҳамчун асоси 

нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ нақши муҳим мебозад. 

Муҳити беруна тафаккури фаъолро талаб мекунад. Чунин сухан 

шифоҳӣ ва хаттӣ сурат мегирад. Одатан, раванди бо овози баланд сухан 

гуфтанро нутқи шифоҳӣ меноманд. Ғайр аз он, одамон фикру ҳиссиёти худро 

тавассути интонация, ифодаи рӯй ва имову ишора ба дигарон мерасонанд. 

Нутқи шифоҳӣ ҳамеша аз ҷониби як ё якчанд нафар дар шакли монолог ё 

муколама иҷро карда мешавад. Монолог, суханронӣ ифодаи андешаи шахс ба 

омма мебошад. 

Муколама байни ду ва ё зиёда нафар аст. 

Адабиёте, ки ба падидаи фарҳанги нутқ ҳамчун як мафҳуми махсуси 

илмӣ, як соҳаи махсуси забоншиносӣ бахшида шудааст, хеле кам аст. 

Муҳимтарин чизи имрӯза он аст, ки зарурати ҷойгир кардан ва кор 

кардани фарҳанги суханронӣ ҳамчун як проблемаи илмӣ аз ҷониби бисёр 

олимон эътироф шудааст. Далели ин масъала ҳамчун як масъалаи илмӣ бо 

номи забоншиноси машҳури рус Григорий Осипович Винокур (I897-1947) 

алоқаманд аст. 

Дар назди фарҳанги нутқ дар забоншиносии тоҷик масъалаҳои зерини 

актуалии назариявӣ ва амалӣ истодаанд: 

Проблемаҳои умумии фарҳанги нутқ:  

Масъалаҳои фарҳанги нутқи хаттӣ:  

Масъалаҳои фарҳанги шифоҳӣ:  

Ҳалли илмии ин мушкилот соҳаи омӯзиши забоншиносиро ба сатҳи 

баландтар мебардорад. 

Якчанд масъалаҳои дигари марбут ба мафҳуми фарҳанги нутқ дар 

забоншиносии ӯзбек мавҷуданд, ки онҳоро ба таври мухтасар ва гурӯҳбандӣ 

кардан мумкин аст: 

Мафҳуме, ки бо номи фарҳанги нутқ ё фарҳанги забон маъруф аст, 

бояд моҳияти воқеаро муайян кунад.  

Пайдоиши мафҳуми фарҳанги нутқ дар забоншиносӣ бояд таърихан 

асоснок бошад.  

Хусусиятҳои марбут ва мухталифи мафҳумҳоро, ки истилоҳоти 

фарҳанги нутқ ва фарҳанги забонро ифода мекунанд, муайян кардан лозим 

аст .  

Мафҳуми фарҳанги нутқ, аз як тараф, ҳамчун як проблемаи илмӣ ва аз 

тарафи дигар, ҳамчун соҳаи забоншиносӣ муайян карда шавад.  
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5. Ҷанбаҳои таҳқиқоти илмӣ оид ба проблемаи фарҳанги нутқ бояд 

муайян карда шаванд. 

6. Таносуби соҳаи фарҳанги нутқ бо дигар соҳаҳои забоншиносӣ, 

монандӣ ва фарқияти онҳо бояд муайян карда шавад. 

7. Мушкилоти назариявии соҳаи фарҳанги нутқ, масъалаҳои марбут ба 

он бояд муайян карда шаванд. 

8. Масъалаҳои амалии фарҳанги нутқ бояд муайян карда шаванд. 

9. Фарҳанги сухан ва масъалаи нутқи инфиродӣ. 

10. Бояд муайян кард, ки мушкили фарҳанги нутқ ва нутқи оммавӣ дар 

чист. 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар соҳаи забоншиносии ӯзбек тафсири 

мафҳумҳо ва мушкилоти дар боло буда ва ҷустуҷӯи посухҳост.  

 

Саволҳо барои тақвият.  

Маданияти нутқ гуфта чиро дар назар доред?  

Дар бораи сухан ва намудҳои он сӯҳбат кунед.  

Дар бораи хусусиятҳои нутқи шифоҳӣ сӯҳбат кунед.  

Талаботи умумӣ барои нутқи хаттӣ кадомҳоянд?  

Таълимоти фарҳанги нутқ дар замонҳои қадим дар куҷо  

ташаккул ёфтааст?  

 

Адабиёт: 

1. Р.Кунгуров, Ё. Тоҷиев, Э.Бегматов. Асосҳои фарҳанги нутқ ва 

методология. - Т., 34-36 - саҳ . 

2. E.Begmatov, A. Бобо Y Ева, М. Asomiddinova, Б. Umur р ulov. 

Очеркҳо дар бораи фарҳанги нутқи узбекӣ. - Т., саҳ. 39-41.  

3. http://www.edunet.uz;  http://www.ziyonet.uz;  http://www.istedod.uz 

 

Талаботи педагогӣ ба нутқи мураббӣ 

1. Ки сухани мураббӣ барои рушди дурусти нутқи кӯдакон намуна 

аст. 

2. мураббӣ бояд барои такмил додани нутқи худ кор кунад. 

3. Таъсирнокӣ ва таъсирбахши нутқи мураббӣ 

  

Мафҳумҳои асосӣ: 

Таҷрибаи пешқадам, таваҷҷӯҳ ба табиат, ростгӯӣ, муносибати 

фарҳангӣ, ахлоқи фарҳангӣ, воситаҳои техникӣ, гардиши мураккаб, ритм, 

нутқи якранг, таваққуф, ритм, тембр, оҳанг, лаҳҷа, нутқи маҳаллӣ, дикс, баён, 

шитоби сухан . 
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Нутқи мураббӣ намунаи рушди дурусти нутқи кӯдакон аст. 

Мураббӣ ба кӯдакон дар ҳаёти ҳаррӯза, бозиҳо, машғулиятҳо, 

фаъолиятҳои муштарак ва муносибат бо онҳо таъсир мерасонад. Вай бояд 

ҳар як кӯдакро бодиққат омӯзад, хусусиятҳо, қобилиятҳои шахсии ӯро донад, 

нозукии педагогиро нишон диҳад, рафтори кӯдакон, натиҷаҳои меҳнатро 

софдилона баҳо диҳад, ба онҳо сари вақт кӯмак карда тавонад, ба вазъи оила 

таваҷҷӯҳ зоҳир намояд. Яке аз сифатҳои асосии омӯзгори муосир садоқати ӯ 

ба касби худ, эътимоди ғоявӣ, дӯст доштани касб ва садоқати бепоён ба ин 

касб мебошад. 

2. Талаботи педагогӣ ба нутқи мураббӣ. Мураббӣ ба кӯдакони 

томактабӣмаълумоти ибтидоӣ ва фаҳмишитабиат, падидаҳои иҷтимоӣ, 

меҳнати калонсолон, одоби фарҳангӣ, муносибатҳои фарҳангӣ бо ҳамсолон 

ва калонсолон, меҳрубонӣ, ростқавлӣ, адолат, далерӣ, фурӯтанӣ, калонсолӣ 

медиҳад.сифатҳои ахлоқӣ, ба монандиэҳтиром, таваҷҷӯҳ ба табиат, 

мушоҳида, ғамхорӣ ба наботот ва ҳайвонот, меҳнатдӯстӣ ва нигоҳ доштани 

натиҷаҳои меҳнати калонсолонро тарбия мекунад. 

Омӯзгор бояд барои устоди касби худ шудан омода бошад, ба шартҳои 

зерин:  

Барои тарбияи насли наврас, мураббӣ бояд дорои маълумоти олӣ, 

дониши зарурӣ бошад, адабиёти заруриро интихоб карда тавонад, бо 

адабиёти илмӣ кор барад, таҷрибаи мураббиёни пешқадамро омӯзад ва дар 

кори худ татбиқ кунад. 

Мураббӣ бояд қобилияти мушоҳидаи кӯдаконро дошта бошад, 

сабабҳои рафтори онҳоро таҳлил кунад, воситаҳоеро пайдо кунад, ки ба ӯ 

таъсири мусбат мерасонанд. 

Барои он ки насли наврасро аз дониш, малака, малакаи зарурӣ огоҳ 

созем, сухани омӯзгор бояд равон, возеҳ, мантиқӣ, мухтасар бошад. Бояд дар 

таълим аз воситаҳои техникӣ самаранок истифода барад. Кӯдакон бояд 

саволҳои фаъолро истифода баранд, то онҳо дониш, малака ва малакаҳоро 

беҳтар аз худ кунанд. 

Барои иҷрои вазифаи ба зиммааш гузошташуда, мураббӣ бояд тавонад 

таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба фаъолияти онҳо бедор кунад, диққати онҳоро ҷалб 

кунад, фаъолияташонро баланд бардорад, рафтори кӯдаконро баҳои 

объективӣ диҳад. 

Вай бояд барои ҳар як машғулият маводи заруриро пешакӣ омода 

кунад. 

Барои дуруст ташкил кардани рӯзнома, роҳбарии дастаи кӯдакон бо 

назардошти ҳар як аъзои он. 



 90 

Онҳо бояд ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонии кӯдаконро муайян карда тавонанд 

ва инро дар кори таълимӣ бо кӯдакон ба назар гиранд. 

Мураббӣ бояд мунтазам сӯҳбатҳо, вохӯриҳо гузаронад ва бо волидон 

мубодилаи маълумот кунад. 

Мураббӣ бояд нисбат ба кӯдакон меҳрубон бошад, барои ҳар як кӯдак 

шароити бароҳат фароҳам оварад ва агар ӯ нороҳат бошад, бояд ӯро 

нигоҳубин кунад. 

Вай бояд кори таълимии дар рӯзнома гузаронидашударо таҳлил карда, 

роҳҳои беҳтар намудани онро пайдо кунад. 

3. Зарурати мураббӣ барои такмил додани нутқи худ. Барои он ки 

муаллим-мураббӣ ба фарзандони мо дониши муосир бидиҳад, пеш аз ҳама 

худи мураббӣ бояд дониши амиқ дошта бошад. 

Маданияти нутқи кӯдакон бевосита бо фарҳанги нутқи мураббӣ (ва 

дигар калонсолон) алоқаманд аст. 

Кӯдакон садоҳои забони модарии худро бо кӯмаки мураббии 

бомуваффақият азхуд мекунанд, ки равшан ва фаҳмо сухан мегӯяд, ибораҳо, 

калимаҳо ва ҳар як овозро возеҳ талаффуз мекунад, яъне диксияи хуб дорад. 

Аксар вақт талаффузи мураббиён то андозае норавшан ва номафҳум аст, 

онҳо садоҳо ва калимаҳоро бе даҳон кофӣ талаффуз мекунанд, баъзе садоҳо 

фурӯ бурда мешаванд, садонокҳо нофаҳмо хонда мешаванд. 

Мураббӣ бояд меъёрҳои адабии талаффузро риоя кунад, дар лаҳҷаи худ 

таъсири лаҳҷаҳои гуногун, лаҳҷаҳои маҳаллиро бартараф кунад, таъкидро 

дар калимаҳо дуруст ҷой диҳад. 

Дастгоҳи овозӣ аз се қисм иборат аст: генератор, қудрат, резонатор.  

Ташаккули садо:  

Он ба ҳаҷм алоқаманд аст (марбут ба узвҳои дастгоҳи сухан). 

Садо (баландии овозро бо фиристодани садо ба масофаҳои гуногун). 

Чандирӣ ва ҳаракатнокии садо (қобилияти тағир додани садо, баландии 

садо). 

Диапазон - баландии садо (ҳудуди он рамзи дорои оҳанги баландтарин 

ва пасттарин аст). 

Наздикӣ, мулоимӣ, ҳамворӣ, асолати тембр . Хастагии дастгоҳи овозӣ 

аз иллат ва таҳрифоти садо ба амал меояд. 

Зеро 50 фоизи вақт муаллим аз ҳаррӯза баландтар гап мезанад. Аз ин 

рӯ, ҳангоми ташкили ҷадвали кор, роҳбарият бояд ба назар гирад, ки мураббӣ 

дар зарфи 3-4 соат хаста мешавад ва садо дар давоми 1 соат барқарор карда 

мешавад. Омӯзгори ботаҷриба дар давоми 2 соат хаста мешавад ва пас аз 2 

соати истироҳати дигар садо барқарор мешавад. 
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Суханронии якранг аппарати садоро хаста мекунад. Худро аз чанг 

муҳофизат кунед ва дар ҳавои сард роҳ надиҳед. 

Диксия ин талаффузи возеҳ ва равонии калимаҳо, садоҳо, ҳиҷоҳо, 

садонокҳо ва садоҳои ҳамсадо (ҳарфҳо) мебошад. Сухан метавонад 

камбудиҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ дошта бошад. Такмили диксия бо 

нутқи якранг алоқаманд аст. Барои ислоҳи камбудиҳои гуфтор дастурҳои 

адабии хонишро истифода бурдан мумкин аст.  

Мураббӣ бояд фарҳанги нутқ дошта бошад, сухани ӯ бояд хусусиятҳои 

зеринро инъикос карда тавонад. 

а) дурустии сухан; 

б) дурустии сухан; 

в) ифодаи баён; 

ж) тозагии сухан ; 

г) равонии сухан; 

 

Саволҳо: 

 1. Сухан чист? 

 2. Кадом шаклҳои нутқро медонед? 

 3. Маданияти нутқ чӣ маъно дорад? 

 4. Ифодаи чеҳра чист? 

 5. Пантомима чист? 

 6. Чаро ба муаллим қоидаҳои нафаскаширо риоя кардан лозим аст? 

 

Адабиёт: 

1. Р.Кунгуров, Ё. Тоҷиев, Э.Бегматов. Асосҳои фарҳанги нутқ ва 

методология. - Т., 34-36 - саҳ . 

2. E.Begmatov, A. Бобо Y Ева, М. Asomiddinova, Б. Umur р ulov. 

Очеркҳо дар бораи фарҳанги нутқи узбекӣ. - Т., саҳ. 39-41.  

3. http://www.edunet.uz;  http://www.ziyonet.uz;  http://www.istedod.uz 

 

Услубшиносӣ чиро меомўзад? Ҳусни  баён  чист?   

  Балоғати калом ва шартҳои он чист? 

 

Истилоҳи «сабк», «услуб» ва «стиль» бунёди истилоҳи услубшиносӣ ва 

стилистика аст. «Сабк» аз калимаи арабии «сабика» ҳосил шуда, маънояш 

пораи зар ё нуқраи гудохта  аст. Маҷозан пораи зар ё нуқра ба сухани 

бенуқсон ва расо баробар карда шудааст. 

«Услуб» равияи хосе дар эҷоди асари бадеӣ, рассомӣ, наққошӣ ва 

ҳунарҳои дигар аст. Дар истилоҳи «услубшиносӣ» ба маънои маҳдуди равияи 
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хоси (индивидуалии) ҳар як адиб кор фармуда мешавад. Калимаи «стил» 

лафзи юнонӣ буда, номи олотест чўбин ё фулўзин ба мисли қалам ва ё ручкаи 

имрўза, ки дар давраҳои пайдоиши хат ба воситаи он дар рўйи гил нақшу 

нигорҳои рамзӣ мекашиданд. 

Баъдтар «стил»-ро ба чизи навишташуда нисбат додаанд, ки он 

бенуқсон ва шево бошад, сонитар ба гуфтор ва эҷоди асари бадеӣ нисбат 

додаанд, ки бо каломи “балеғ” эҷод шуда бошад. Лафзи «балеғ» сифати арабӣ 

буда, аз калимаи «балоғат» ҳосил шудааст.  

Балоғат дар тамаддуни гузаштаи мо илме будааст, ки се шохаро дар бар 

мегирифтааст: 

а) илми маонӣ 

б) илми баён 

в) илми бадеъ 

Илми маонӣ - қонунияти ҷумлабандӣ ва баёни фикрро дар бар мегирад 

ва бо грамматикаи имрўза баробар меояд. 

Илми баён - масъалаҳои бенуқсон баён кардани фикр, зебо ва 

таъсирбахш ҳарф заданро меомўзад ва тахминан вазифаҳои он ба талаботи 

услубшиносӣ ва ҳусни баёни имрўза баробар меояд. 

Илми бадеъ -  илми ороиши сухан  бо  санъатҳои маънавӣ ва лафзист, 

ки дар назмшиносӣ (дар илми адабиёт) омўхта мешавад ва бо услубшиносӣ 

ва ҳусни баён алоқамандӣ дорад. 

Ҳамин тариқа, услубшиносӣ илмест, ки байни ду илми дигар, яъне 

забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ мавқеъ гирифтааст ва то солҳои 50-ум онро 

як шохаи илми адабиётшиносӣ ҳисоб мекарданд. Аммо дар ҳамин вақт, дар 

саҳифаҳои маҷаллаи илмии «Вопросы языкознания» дар атрофии он баҳси 

доманадоре ба вуҷуд омад, ки онро забоншиноси маъруф В.В.Виноградов 

ҷамъбаст намуд. Олимон ба чунин хулоса омаданд, ки маводи эҷоди асари 

бадеӣ – калима, воҳиди забонист, пас услубшиносӣ як шохаи илми 

забоншиносист. Вазифаи услубшиносӣ бошад, омўхтани балоғати калом,  

расоии сухан ва ҳадафи ҳусни баён бенуқсонии калом аст. 

Пас, услубшиносӣ як соҳаи илми забоншиносӣ буда, он аз ҳама охирон, 

баъд аз донистани фонетика, лексикология, фразеология, морфология  ва  

синтаксис омўзонида мешавад, чунки ин қисматҳои илми забоншиносиро 

надониста,  мавзуи баҳси услубшиносиро ба шогирдон ёд додан мушкил аст. 

Вазифаи умумии услубшиносӣ ду чиз аст: 

а) беғалат гуфтану навиштан 

б) шево ва таъсирбахш гуфтану навиштан . Ҳамин вазифаи умумӣ  

бо ду масъалаи мавзўи мушаххас алоқамандӣ дорад: 

1) услубҳои нутқ 
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2) воситаҳои муассири забон 

1. Услубҳои нутқ. Услубҳои нутқ чист? Забон барои ҷомеа ягона ва 

умумист. Ин забони ягона ва умумӣ як вазифаро адо мекунад. Ифодаи фикр 

ва алоқаи фикрии одамон.  

Забон ҳамин вазифаи худро ду тариқа адо мекунад: 

а) шифоҳӣ 

б) хаттӣ  

Мавзуи  аввали  баҳси  услубшиносӣ – услубҳои нутқ: 

Дар  заминаи  шохаи  хаттии  забон  услубҳои нутқ ба вуҷуд омадаанд, 

ки онҳо ба соҳаҳои гуногуни фаъолияти аъзоҳои ҷомеа алоқамандӣ доранд. 

Дар заминаи забони хаттӣ аз қадим 4 услуб 3-тоаш аз асри Х: 

а) услуби муошират 

б) услуби коргузории расмӣ 

в) услуби илмӣ 

г) услуби бадеӣ 

д) аз ибтидои асри ХХ дар солҳои 1910 услуби нутқи публисистӣ  

(рўзноманигорӣ)  ба вуҷуд омад. 

Дар заминаи забони зинда услуби нутқи  муошират  аз  замонҳои қадим 

ба вуҷуд омадааст. 

Ҳамаи ин услубҳои нутқ аз ҷиҳати ҳадафи худ ва истифодаи унсурҳои 

забонӣ фарқ мекунанд. Масалан, мақсади услуби нутқи муошират  

мубодилаи  озоди  фикр  аст  ва  он дар муҳити оилавӣ,  дар муҳити 

ҷамъиятӣ, кўчаву бозор истифода мешавад. 

Ҳадафи услуби илмӣ кашфиёт ва тарғиби илм аст.  

Дар услуби муошират  ҳамон унсурҳои забон ба кор бурда мешавад, ки 

дар забони зинда маъмуланд. 

Чунончи: калимаҳои гуфтугўйӣ, лафзҳои шевагӣ, калимаҳои хоси касбу 

ҳунар (проффессионализмҳо), алфози қабеҳ (вулгаризм), як миқдор 

калимаҳои бегона (варваризм), ибораю  ҷумлаҳои  рехта  (ВФ)  ва ғайра ба 

кор бурда мешаванд. 

Дар услуби илмӣ бошад, мувофиқи меъёри забони адабӣ баён кардани 

фикр ва бештар  унсурҳои  забони  хаттӣ,  фаровон кор фармудани истилоҳот 

(терминҳо)  расм буда, худдорӣ кардан аз ороиши сухан ва бештар эътибор 

додан ба мантиқи ҷумла характернок аст. 

 Мавзўи дуюми баҳси услубшиносӣ 

2. Воситаҳои муассири забон 

Муассир - таъсирбахш.  Як фикрро ду тариқа баён кардан мумкин аст. 

а) мўътадил (одӣ)  

б) образнок (муассир, рангин)   «Хоби Ҳорун-ар-рашид». 
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Пайрав шеърҳои лирикӣ менависад. Истеъдод  дорад, оянда ба 

адабиёти тоҷик хизмат мекунад.  

С.Айнӣ дар ҳаққи пайрав навишта буд: “Пайрав ошиқ аст, шеърҳои 

ошиқонаро аз мағзи ҷон месарояд. Вай соҳиби истеъдоди комил аст, бӯстони 

нави адабиёти тоҷик аз оби равони табъи ин ҷавон бисёр сарсабзиҳо умед 

дорад” (“Адабиёт ва санъат”,13.07.2017). 

Воситаҳои муассири забонро ҳам дар унсурҳои овозӣ, ҳам дар 

интонатсия (оҳанг), ҳам дар интихоби калима, ҳам дар кор фармудани 

ибораҳои рехта, дар калимасозӣ ва таркиббандӣ, дар кор фармудани 

унсурҳои шаклӣ, (морфологӣ) ва ниҳоят дар иборасозӣ ва ҷумлабандӣ 

мушоҳида кардан мумкин аст. Мисол:  

                       Сари савдозадаи ман, ки  сари (таманнои) зулфи ту дошт, 

                       Рафт бар боду ҳанўзам  сари (хаёли) он аст, ки буд 

(Камол).       

 

Сермаъноии калимаи «сар»:   

1. узви бадани инсон, калла 

2. орзу, таманно 

3. (ҳавас), фикр, хаёл 

Шоир бо мақсади рангин ва таъсирбахш баён кардани фикр аз 

сермаъноии калимаи «сар» истифода кардааст, ки он як маротиба ба маънои 

аслӣ (1) ва ду маротиба ба маънои маҷозӣ (2, 3) омадааст. 

Ин суханбозӣ дар заминаи санъати таҷнис (кор фармудани калимаҳои 

ҳамҷинс, вале бо маъноҳои гуногун) ба вуҷуд омадааст. 

                               Бархез, ки мову ту чу ҷонем, 

                               В-аз розаки ҳамдигар бидонем  (Румӣ). 

Розак - сир. Пасванди -ак  --  майлу  рағбатро ифода намудааст. 

Дар ин байт шоир аз санъати ташбещ (чу ҷонем), обуранги адабии тару 

тозаи “роз” (на “сио”) ва имконоти унсури сарфӣ: пасванди шаклсози -ак 

барои ифодаи муносибатҳои субйективона: майлу рағбати зиёд доштани 

қаҳрамони лирикӣ истифода кардааст. 

-Ўй, духтари беҳаё!  Ин чӣ муомилаи бешармона буд, ки ба шавҳарат 

кардӣ?! 

-Беҳаё ту! Золим ту! Беномус ту!!!  

 

Таҳлил: 

Дар ин матн аз чанд имконоти услубии наҳв истифода шудааст:  

1. аз интонатсия (оҳанг): 

 а) Савол ва хитоби риторикӣ 
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Саволи риторикӣ чунин ҷумлаи саволист,  ки ҷавоби шунаванда ба он 

талаб карда намешавад. Гўянда бо мақсади ифодаи қаҳру ғазаби худ 

фикрашро ба тариқи пурсиш баён мекунад. 

б) Дар ин ҷо муроҷиат ё мухотаб “Ӯй, духтари беҳаё!” низ барои 

ифодаи эҳсосоти манфии гўянда хизмат мекунад. 

2. Задаи мантиқӣ: 

Дар ин матн аз задаи мантиқӣ  истифода шудааст, ки он ба ҷонишини 

такрори “ту” меафтад. 

3. Нависанда бо мақсади таъкиди фикр ҷойи саръазоҳои ҷумларо 

тағйир додааст, ки онро дар наҳв “инверсия” мегўянд. 

4. Боз аз такрори калимаи “ту” истифода шудааст. Ҷумлаҳо бо 

калимаҳои якхела тамом мешаванд, ки ин навъи такрорро “эпифора” 

меноманд.  

Агар ҷумла ба тариқи зерин сохта шавад, фикр нисбатан мўътадил 

ифода мегардад: Ту беҳаё, золим ва беномусӣ. 

                           

 

Ҳусни баён чиро меомўзад?  

Ҳусни баён як шохаи илми услубшиносист. Вай ба таърихи 

услубшиносӣ, вазъи таърихии забони адабӣ сари кор надорад, балки ба вазъи 

кунунии забони адабӣ, омўзиши он аз тарафи ҷомеа, бенуқсон истифода 

кардан ва ба меъёри забони адабӣ риоя намуданро дар талаффуз, интонатсия, 

истеъмоли калима, воҳидҳои фразеологӣ (ВФ), истифодаи шаклҳою 

унсурҳои грамматикӣ дар ибораю ҷумлабандӣ назорат намуда, ба ҷараёни 

солими инкишофи минбаъдаи забони адабӣ ва такмили меъёрҳои он 

мусоидат мекунад. Барои муқаррар намудани меъёри истифодаи воҳидҳои 

забонӣ ба масъалаҳои назарии услубшиносӣ, аз ҷумла ба услубҳои нутқ, 

вариантнокӣ, муродифоти луғавӣ ва грамматикӣ,  истифодаи  воситаҳои  

муассири  забон низ дахолат мекунад. 

Шартҳои илми балоғат: 

1. Як талаби илми балоғат сиҳатии калом аст, яъне беғалатӣ, дурустии 

ҷумла аст. 

2. Шарти дуюми илми балоғат фасоҳати калом аст, ки ин равшании 

маънои ҷумла ё дақиқбаёнист. 

3. Шарти сеюм илми балоғат  салосати калом  аст, ки он суфтаю 

равонии ҷумла мебошад. 

Каломи салис - ҷумлаест, ки талаффузаш осон аст дар калимаю 

ибораҳо суфтаю равон талаффуз мешаванд. 
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Каломи салис - ҷумлаест, ки ба гўши шунаванда форам ва дилпазир 

мерасад. 

4.Шарти дигари илми балоғат  назокати калом  аст, яъне ҷумлаест, ки 

дар он калимаҳо аз ҷиҳати оҳанг ва ороиш хеле дилчасп баромадаанд. Онро 

каломи бадеъ  низ мегўянд, яъне  зебоии сухан. 

Баъзе нуқсони  калима ва ҷумла аз нуқтаи назари балоғати калом: 

1. Танофури калима ва танофури калом. 

Ин нуқсони калима ё ҷумла аст, ки ба салосати сухан монеъ мегардад.          

а) Танофури калима он аст, ки дар дохили калима ҳамнишинии овозҳо 

боиси мушкилии талаффуз  ва  гўшхарош баромадани сухан мегардад. Агар 

дар дохили калима як овоз (бештар ҳамсадо) чанд ҳамсадоҳои ҳаммахраҷ ё 

ҷўра (б-п; з-с; д-т; ф-в) дар паҳлуи ҳамдигар омада бошанд. Мисол:  тафвиф, 

Кўкқуроқ 

б) Танофури калом чунин нуқсони ҷумла аст, ки дар таркиби ибора ва 

ҷумла калимаҳое ба ҳамдигар алоқаманд шудаанд, ки овозҳои 

душворталаффуз доранд:  ҷамъи илм,  сидқи қавл 

2. Таъқиди лафзӣ ва маънавӣ 

Калимаи  таъқид  лафзи  арабӣ  буда,  аз решаи уқда (гиреҳ) ҳосил 

шудааст, яъне гиреҳ задан ба маънои калима ва ба маънои ҷумла аст. Таъқид 

ду хел мешавад: 

а) Таъқиди лафзӣ он аст, ки дар ибораю ҷумлабандӣ ягон унсури 

грамматикӣ ё шаклӣ барғалат кор фармуда шудааст, ё ҷояш тағйир ёфтааст, 

ки ин боиси мушкилфаҳмии мазмуни ҷумла мегардад. 

      Эй, ки умре шуд, то беморам аз мижгони ту, 

                          Гӯ: “Нигоҳе кун, ки пеши чашми шаҳло мирамат” 

                                                                                          (Ҳофиз). 

Ё ин ки:  

                               Хостам ки мирамаш андар қадам чу шамъ, 

                               Ў худ гузар чу насими  саҳар накард 

                                                                                   (Ҳофиз). 

Ё худ: 

                               Ба  дарё  дар манофеъ бешумор аст, 

                               Агар хоҳӣ саломат, дар канор аст 

                                                                                       (Саъдӣ).  

Дар байти аввал асли матлаб “пеши чашми шаҳлоят мирам”, дар байти 

дуюм “мирам андар қадамаш”, дар байти сеюм “дар даруни дарё” аст. 

б)  Таъқиди маънавӣ  чунин аст, ки маъниҳо ба тариқи рамз, пўшида 

ифода мегарданд  ё  калимаҳо ба чанд маънӣ кор фармуда мешаванд. Дар 

натиҷа  аз ҷумла маъниеро фаҳмидан мушкил мегардад: 
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                               Оҳуи оташинро чун барра дар бар афтад, 

                               Кофури хушк гардад бо мушки тар баробар 

                                                                                          (Анварӣ). 

3. Ғаробат лафзи арабист, бо калимаи  «ғариб»  (дурафтода)  ҳамреша 

аст.  Аммо  маънои  истилоҳиаш  сухани бемавқеъ истифодашуда мебошад:  

Дарёи Ому ба Аральское море мерезад. 

4. Мухолифи қиёс чунин нуқсони калом аст, ки дар ибораю 

ҷумлабандӣ ягон унсури шаклӣ ё воситаҳои грамматикӣ ғалат кор фармуда 

шуда бошанд, чунончи:  

Ман бо ашхосоне вохўрдам, ки аз асли воқеа огаҳӣ доштанд; Ояндаи 

ҷумҳурӣ аз ғайрату шуҷоати ҷавонони имрӯза вобастааст. Тврзи дурусти 

ифода: ашхосе ё шазсоне; ба. 

5. Заъфи таълиф – хилофи қонуну қоидаҳои грамматикӣ:  

1)  Мардуми равшандилон – дурусташ: мардуми равшандил.                       

2) Ҳофиз ғазалҳои ишқӣ нависондааст; Падараш дар мактубаш 

нависондааст, ки модараш касал аст. – Дурусташ:  ...навиштааст.     

3) Ман бояд худи ҳамин бегоҳ ҳамроҳи рафиқонам ба деҳа 

баргаштанам лозим аст. – Дурусташ: ...бояд баргардам.  

6. Татобеи  изофат -  (тобеъшавӣ ба воситаи бандаки изофӣ)  

Татобеи изофат чунин нуқсонест, ки калимаҳои зиёде  силсилавор паси 

ҳамдигар бо бандаки изофӣ васл шуда меоянд. Дар натиҷа ибораи тўлоние 

ҳосил мегардад, ки бо як нафас гуфтани он душвор аст: 

                               Хоби нўшини бомдоди раҳил, 

                               Боздорад равандаро зи сабил 

                                                                  (Саъдӣ). 

...садои ҳаракташ аз овози зангўлаи симини сари зулфи симбарони 

нозукхироми тоҷик тафовуте намекард (С.  Айнӣ); Корхонаи воҳиди давлатӣ 

оид ба ташкили фурӯши амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (“Ҷумҳурият”, 9.03.2017). 

7. Касрати такрор -- бисёр такрор шудани як калима. 

Такрор ду навъ аст: 

а) такрори дуруст ва бамаврид, ки он як навъи санъати сухан аст ва бо 

мақсади таъкид оварда мешавад. 

б) такрори нодуруст ё бемавқеъ, ки он касрати такрор аст: 

                           Чу механдӣ ту, механдад гули хуршед, 

                           Чу механдӣ ту, саҳро мешавад пурлолаву наргис. 

                           Чу механдӣ ту, мерақсад дару девор, 

                           Чу механдӣ ту, ғамам ором мехобад,  

                           Умедам мешавад бедор. 
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8. Ҳашв  чунин нуқсони ҳусни баён аст, ки дар таркиби ҷумла калимаю  

ибораҳои барзиёд  омада, ба мазмун чизе зам намекунанд, муносибатҳои 

субйективонаро ифода мекунад, аз ихтисор ё нигоҳ доштани он мазмуни 

ҷумла, аслан, осебе намебинад. Ин нуқсони забонро пургўйӣ ё ҳашв 

номидаанд. 

Ҳашв ду навъ аст: 

а) ҳашви  малеҳ 

б) ҳашви қабеҳ 

Ҳашви малеҳ калимаҳои муроҷиат, калимаю ибора ва ҷумлаҳои 

туфайлист, ки ба мундариҷаи ҷумла як навъ робитае доранд. 

 

Меъёри забони адабӣ ва меъёри услубҳои баён 

Мафҳуми  истилоҳии  «Забони модарӣ»  ва «Забони тоҷикӣ» васеъ 

буда, се чизро дар бар мегирад: 

1) Забони адабӣ. 

2) Ҳамаи лаҳҷаю шеваҳои тоҷикӣ. 

3) Забони гурўҳҳои этникӣ (арабҳо, яҳудиҳо, ҷўгиҳо) 

Забони адабӣ аз лаҳҷаю шеваҳо фарқ мекунад. Забони адабӣ доираи 

васеи истифода дорад. Барои тамоми тоҷикон умумӣ ва забони ягона аст. 

Забони адабӣ   меъёри муайян дорад, ки онро нормаи забони адабӣ ҳам 

мегўянд. 

Меъёр ё норма забони адабиро ба чорчўбаи  муайян меандозад ва аз он 

канор баромадан намемонад. Меъёри забони адабӣ ҳамаи воҳидҳои забониро 

таҳти назорати худ мегирад.  

Воҳидҳои забонӣ: 

1) овозҳои забон  

2) воҳидҳои луғавӣ (калимаю таркибҳо) 

3) ВФ (ибораю ҷумлаҳои рехта) 

4) калимасозӣ ва таркиббандӣ 

 5) унсурҳои шаклӣ ё морфологӣ 

 6) унсурҳои наҳвӣ: (ибора, ҷумлаи содда ва ҷумлаи мураккаб). 

 

Меъёр ё қоидаҳо дар чунин манбаъҳо сабт мегарданд: 

1) Меъёри навишти овозҳо, калимаҳо ва таркибҳо дар луғати имлои 

забони тоҷикӣ  сабт мешавад. 

2) Тарзи солими талаффузи овозҳо дар луғати  орфоэпии  забони 

тоҷикӣ инъикос меёбад. 

3) Истеъмоли калимаҳои забони адабӣ дар луғати имло, дар луғатҳои 

дузабона: тоҷикӣ-русӣ, русӣ-тоҷикӣ ва ғайра. 
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4) Меъёри истемоли ВФ дар «Фарҳанги ибораҳои рехта» сабт шудааст. 

5) Қоидаҳои забони адабӣ дар бобати калимасозӣ ва таркиббандӣ 

аввалан, дар  китобҳои  дарсии грамматикаи забони тоҷикӣ, сониян, дар 

луғатҳо нишон дода шудааст. 

6) Меъёри морфологӣ -  шаклҳои солими калимаро дар бар мегирад ва 

қоидаҳои он дар қисми якуми китоби дарсии забони тоҷикӣ сабт шудааст. 

7) Меъёри иборасозию ҷумлабандӣ дар қисми дуюми китоби дарсии 

грамматика (наҳв) сабт, гардидааст. 

 

Меъёри забони адабӣ ду хусусият ё принсип дорад: 

а) Муназзамӣ ё ба тартиб овардани овозҳо, калимаҳо. 

б) Пойдорӣ, устуворӣ, зуд-зуд тағйир наёфтан:  Хеш-хвеш 

Забони адабӣ чунин меъёр дорад, ки аз тарафи умум ба тариқи ҳатмӣ 

расман эътироф карда мешавад. Меъёри забони адабӣ аз тарафи давлат 

муқаррар карда мешавад ва расман дар луғатномаҳо, дар китобҳои дарсӣ сабт 

мегардад. Риояи меъёри забони адабиро, пеш аз ҳама, ҳукумати Тоҷикистон, 

устодони каломи бадеъ, нависандагони нуктасанҷ назорат ва бонӣ мекунанд. 

Забони адабӣ дар як ҳолат шах шуда намемонад, баробари инкишофи 

ҷамъият тадриҷан тағйир меёбад. Ин дигаргунӣ дер ё зуд дар меъёри забони 

адабӣ низ инъикос мегардад. Аммо аз рўйи принсипи пойдории меъёр зуд-

зуд тағйир ёфта истодани қоидаҳои истифодаи забон воҷиб нест. 

Қонуни асосӣ, сарқонун ва конститутсия аз он сабаб пайдо шуд, ки 

майли ба ва қонуну устувории забони тоҷикӣ мувофиқ кардани калимаю 

иқтибосоти ба тозагӣ сохта шуда пайдо шуд. Оқибат ба хулосае омаданд, ки 

бигзор калимаи «конститутсия» монад. 

Меъёри забони адабӣ аз худи забон бармеояд ё онро аз берун муқаррар 

мекунанд? Ҳам ину ҳам он. Пас, меъёри забонро худи ҷомеа аз дохили забон 

муайян ва назорат мекунад 

 

ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ФОНЕТИКА 

 Ҳ и ҷ о – ҳ и ҷ о  талаффуз кардани калима:  

 М а д  к а ш и д а  т а л а ф ф у з  к а р д а н и  с а д о н о к: ...чун кӯдаки 

гунаҳгор ҳарисона нигоҳ мекунад. Дилаш ме-е-лар-зад. Охир, ин хонаҳо 

роҳати ҷонанд... Ко-ори калон! Рост нест? (Ҷ.А.); 23 сол шуд, ки мо фиреби 

Тошкандро мехӯрем. Ва бо бовари том мегӯем: “То Каримов ҳаст, ягон 

муносибати ҳасана-пасана байни мову ин кишвар на-ме-ша-ваддд! 

(«СССР»).  



 100 

Н а с р и  м у с а ҷ ҷ а ъ: -- Ман барои ту... тайёр ҳастам, ки худамро дар 

як деги ҷӯшон, дар оташи сӯзон, дар кӯраи тафсон дар дарёи хурӯшон 

андозам (С.А.). 

 М а ш қ и   т а л а ф ф у з и  “ӯ”: Гӯр сӯзаду дег ҷӯшад (мақол) 

Эдвард Фидҷҷералд: “Беҳтарин ғазалҳояш (Ҳофиз) тарҷуманопазиранд, 

зеро ӯ беҳтарин мусиқидони сухан аст” 

 Ҳамаи воҳидҳои забонӣ аз воҳиди хурдтарин, яъне овоз то воҳиди 

калонтарин ҷумлаҳои мураккаб ва матн хусусияти услубӣ зоҳир мекунанд. 

Вале аз ҳама бештар ду воҳиди забонӣ:  

1) калима - дар лексикология омўхта мешавад. 

2) ҷумла - воҳиди наҳвии забон хусусияти муассирӣ дорад. 

Аммо ҳамаи унсурҳои боқимонда, аз ҷумла овоз, калимасозӣ ва 

шаклҳои  калима, ибораҳои рехта ва ниҳоят ибора ба андозаи гуногун 

хусусиятҳои  услубӣ зоҳир мекунанд. Муаллифи китоби «Сабкшиносӣ» 

Маликушшуаро  Баҳор як байти «Шоҳнома»-ро мавриди таҳлилу таҳқиқ 

қарор дода, чунин шарҳ медиҳад: 

     Биғуррид ғурридане чун паланг, 

     Чу бедор шуд, андаромад ба ҷанг. 

«Дар калимаҳои «биғуррид» ва «ғурридане» ташдиди ҳамсадои «р»- 

ҳолати хашмгинӣ ва омода будани палангро ба ҷанг хеле барҷаста муҷассам 

месозад. Аз  тасвири зерин ба туфайли ин овоз хонанда ҳолати омодагии 

палангро бо чашм «мебинад» ва хашмгинона ғурридани онро  бо  гўш 

«мешунавад». Дар калимаҳои тасвирӣ ё тақлиди овозӣ низ ҳамин хусусият 

эҳсос мешавад».  

Бинобар ин дар адабиёти бачагона чун воситаи муассири тасвир аз ин 

гуна калимаҳо фаровон истифода бурда мешавад.  

Духтур баробари намоён шудан аз ҳамон ҷо (аз сари баландӣ), аз 

масофаи тақрибан панҷсад-шашсад метр ба тамоми кӯҳсор ғулғула андохта 

фарёд мекашид: “Маҳмадшар-и-и-и-иф!....Фотимаапа-а-а-а!! Духту-ур омад! 

Духту-у-ур ома-а-ад! Духту-у-ур! (Ҷ.А.). 

Дар адабиёти илмии сабкшиносӣ боз як категория ё ҷанбаи услубӣ 

хотирнишон мегардад, ки он ба калима ва ҷумла нисбат дода, ва бо истилоҳи  

салосати калима  ё  салосати калом ёд карда мешавад. Гоҳе дар байту 

мисраъҳо овозҳои якхела ё ҳаммахраҷ боиси душвории талаффуз ва 

носуфтагии сухан мегардад. Мисол:  

                               Барои бандае, ки душмани осоишаш буда, 

                               Чу теғе дар гулўи хоҳишаш буда, 

                               Барои он ки умре нокас андар коҳишаш буда, 

                               Ва санги номуродӣ болишаш буда,  
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                               Барои хеш менўшам  (Гулрухсор). 

                                                       *               *               * 

                               Шуд мунаввар аз қудуми дўстон кошонаам, 

                               Хонае фонус асту меҳмон шамъу ман парвонаам. 

                                                    *                *               * 

                               Дил муқими кўйи ҷонон асту ман ин ҷо ғариб, 

                               Чун кунад бечораи мискинтани танҳо ғариб (Камол). 

Дар ҷамъбандӣ ба кор фармудани пешоянду пасояндҳо, пайвандакҳо, 

ҳиссачаҳо, ки калимаҳои серистеъмоли забонанд, бояд аҳамият дода шавад, 

ки бо калимаҳои ҳамовозашон ҳампаҳлў наафтанд. Мисол: 

Бо бобоям, бо Бобакон, бо Баҳодур, бо пой, бо пухтупаз.  

Дар дарбор, аз Азиз, аз азоб, аз савсан, аз сўзан, ҳатто хаттот, ҳатто 

танбал, ҳатто то тўи ту, ҳар ҳаракат, маст аст, дар даст аст, рост аст ва ғ. 

 

С а н ъ а т и  т а р с е ъ:     Шаккаршикан аст ё сухангӯйи ман аст, 

                      Анбардаҳан аст ё суманбӯйи ман аст. 

 Ҳ а м о ҳ а н г и и  в о ж а ҳ о  дар шеър (салосат): 

   

Эй боди бомдодӣ, хуш меравӣ ба шодӣ, 

Пайванди рӯҳ кардӣ, пайғоми дӯст додӣ (Саъдӣ). 

 

Такрори  а с с о н а н с  (ҳамсадо “ш”):  

Ҳар лаҳза мазан дар, ки дар ин хона касе нест, 

Беҳуда макун нола, ки фарёдрасе нест. 

Шаҳре, ки  шаҳу шаҳнаву шайхаш ҳама мастанд, 

Шоҳид шиканад шиша, ки бими асасе нет ... 

Ҳар сар ба ҳавои сару сомонею моро 

Дар дил ба ҷуз озодии Эрон ҳавасе нест   (Фаррухии Яздӣ). 

Дар адабиётшиносӣ такрори овозҳо ҳам айб асту ҳам ҳунар. 

 Т а н о ф у р и  ҳ у р у ф:  Савфатро дар симмати (вазифаи) 

сарвазир мебинам (“СССР”, 22.01.2009) Оташи иштиҳоҳо боло гирифт, 

гурнуснагӣ дуд аз димоғҳо бароварда ҳамаро дар ҷустуҷӯйи хӯрок андохт 

(С.А.); Бо ту то мурдан бародар мешавам, Дар ғаму шодӣ баробар мешавам; 

Чу доғе, ки ба рӯйи моҳ  нишастаст, Ба лавҳи хотири кас нақш бастаст 

(М.Т.);  

Танофури ҳуруф, танофури калимот айб аст. Аммо такрори овозҳо гоҳе 

боиси ҳамоҳангии калимаҳо мегардад. Мисол: 

                               Бўйи ҷўйи Мӯлиён ояд ҳаме, 

                               Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме 
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                                                                (Рўдакӣ).  

Чунин такрори садонокҳоро (бӯ…-ҷӯ...-му...; йо...-йо...-...бо) дар 

адабиётшиносӣ санъати ассонанс номидаанд. Гоҳе дар аввали калимаҳо 

ҳамсадоҳои якхела такрор шуда меояд: 

Фиғон к-ин лўлиёни шўхи ширинкори шаҳрошўб, 

 Чунон бурданд сабр аз дил, ки туркон хони яғморо  (Ҳофиз).  

Дар ин байт такрори ҳамсадои «ш» дар калимаҳои «шўх», «ширинкор», 

«шаҳрошўб» - санъати  аллитератсия  аст. 

Дар рисолаҳои адабиётшиносии  тоҷик  ҳам аз санъати  тарсеъ ёдовар 

мешаванд, ки дар он  калимаҳои ҳамвазну ҳамқофия, наздикталаффуз дар 

дохили як мисраъ ё байт кор фармуда шудаанд. Мисол:  

      Шаккарсухан аст  ё  сухангўйи ман аст, 

      Анбарзақан аст ё  суманбўйи ман  аст  (Фаррухӣ). 

                                            *           *            * 

Ба ҷафои рақиб додам тан, 

  Ба ҳавои ҳабиб шодам ман. 

                                            *            *            * 

Эй  гўйзанах, сухан зи гўят гўям, 

  В-эй мўймиён зи ишқи мўят мўям. 

Гар об шавам, гузар ба ҷўят ҷўям, 

В-ар сарв шавам, ба пеши рўят рўям   (Муизии Самарқандӣ). 

Санъати саҷъ низ ҷанбаи овоии услубӣ дорад:  

Ман барои ту... тайёр ҳастам, ки худамро дар як деги ҷӯшон, дар оташи 

сӯзон, дар кӯраи тафсон, дар дарёи хурӯшон андозам (С.А.). 

 

Дар ҳусни баён боз ба ду ҷанбаи фонетикӣ аҳамият дода мешавад. 

а) зада 

б) интонатсия ё оҳанги ҷумла 

Зада ҳам дар калима ва ҳам дар ҷумла мешавад, ки аввалиро задаи 

калима, дуюмиро задаи фраза ё ҳиссаи ҷумла меноманд. Задаи  калима  

баландтар таллафуз кардани садоноки яке  аз ҳиҷоҳост. Задаи фраза  

пурқувваттар талаффуз  кардани яке аз ҳиссаҳои ҷумла аст, ки онро задаи 

мантиқӣ ҳам мегўянд. Чанд намунаи задаи фраза: 

Халифа шуморо барои кор кунондан, қолин бофондан гирифтааст 

(С.А.); Лекин ман шуморо ба ҳавлӣ не, ба квартира таклиф мекунам. Он ҷо.. 

касе нест; Мангар, ки кӣ мегӯяд, бингар, ки чӣ мегӯяд; Маълум аст, ки 

ҳамеша зиндагиро марг, тандурустиро пирию фартутӣ, сарватро завол 

дунболагирӣ мекунад; Се чиз бе се чиз пойдор набошад: мол бе тиҷорат, илм 
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бе баҳс, мулк бе сиёсат (Саъдӣ); Ту бо ман  дӯстӣ ё душманӣ? Дӯст бошӣ 

дӯстӣ кун, душман бошӣ, душманӣ; 

2. Оҳанг.  Дар фонетика оҳанги ҷумла ва хелҳои он низ омўхта 

мешавад, ки дар ифодаи фикр саҳми бузург мегузорад. 

 Овоз, ҳиҷосозӣ, зада ва интонатсия (оҳанг) мавзўи баҳси 

фонетика буда, хусусияти услубӣ ҳам зоҳир мекунанд. Хусусияти услубии 

овозро  сухансанҷони гузашта зимни категорияи  салосат  ифода кардаанд. 

Салосат ҳамнишинии созгори садоноку ҳамсадоҳо дар таркиби калима ва 

ибораю ҷумла, бе лакнат, осон ва суфтаву равон талаффуз кардани калимаҳо 

дар нутқ аст.  

 

Имконоти услубии калима 

Дар бобати интихоби калима ва мавқеи корбурди он (нозукадоии 

С.Айнӣ): 

 Олга рӯзҳои аввали ба экспедитсия омадани Олим аз саргузашти 

ин ҷавони бечора,  ятими дар ба дар гашта, чӯпони аз “оши ҳалол” шикамаш 

сернашуда воқиф гардида, ба ӯ фақат раҳм ва некхоҳӣ мекард” (Р.Ҷ. 

“Одамони ҷовид”, саҳ.135). 

 Қайди С.Айнӣ дар ҳошияи асар: 

“Ин ҷо фарқи чӯпон ва подабонро муайян кардан даркор аст: чӯпон --

чаронандаи доимии рамаи ягон кас, ки дар вай бузу гӯсфандон ҳастанд.  

Подабон чаронандаи пода аст, ки дар вай ҳайвоноти гуногун ва аз они 

одамони гуногун мебошанд. Подабон танҳо рӯзона мечаронад ва шаб 

ҳайвонотро ба соҳибонашон месупорад. “Оши ҳалол”-хӯрӣ вазифаи подабон 

аст, на чӯпон. Фарқи рама, гала ва подаро боз гуфтан лозим аст: рама --  

махсус аз бузу гӯсфанд, гала – тӯдае аз ҳайвоноти калон, монанди аспон, 

говон. Пода – тӯдае аз ҳайвоноти гуногуни одамони гуногун,  фақат рӯзона 

ба саҳро мебаранд. Чаронандаи тӯдаи аввалинро чӯпон, дуввуминро галабон 

ва сеюминро подабон мегӯянд” (Х.Отахонова. “Падидаҳои навҷӯйӣ”. – 

Душанбе: Ирфон,1972. – С.17). 

Аҳмади Дониш бодиққат он рақамҳоро аз назар гузаронид. Гоҳо ба 

саоат нигоҳ карда, баъд аз он ба осмони соф, ки дар вай моҳи пурра нур 

мепошид,чашм дӯхт. Як вақт забонаш гирифта-гирифта: “Ба-ба осмон ни-

нигаред”, -- гуфт ӯ. Ҳама ба осмон нигаристанд (С.А., “Ёддоштҳо”). 

-Ба ман ин чархро осиёбоии осиёи лаби рӯд супориш (заказ) карда буд, 

ки дар як ҳафта тайёр карда диҳам; Аҳволи ӯ ба аҳволи ҷонкании падарам 

монанд буд (ӯро баъд аз ман 75 чӯб зада, оварда, партофта буданд)  (С.А.); 

    

 

 

МАКТУБИ С.АЙНӢ БА А.ЛОҲУТӢ  (2.04.1939) 

 “Вай (муҳаррири сиёсӣ) дар қатори эътирозҳои сиёсӣ эътирози 

забонӣ ҳам кардааст ва ба ин далел овардааст, ки овтур (афтор) дар 76 саҳифа 
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(“Достони Вахш”) 124 эзоҳ додааст ва ҳол он (ки) эзоҳҳои ман бештарин дар 

бораи  нешбанд, навбар, поёноб, варғбанд барин калимаҳо буд, ки онҳоро 

деҳқонони бесавод медонанд, аммо ҷавонони саводи “сиёсинок” 

намедонанд”. 

 “Дар як асари дигари ман дар “Тоҷгиз” яке аз раҳбарони шӯъбаҳо 

калимаи даҳанмардро дидааст ва бо мактуб аз ман маъниашро мепурсад ва 

ҳол он ки ин калима ҳам мисли калимаҳои нешбанд, навбар, поёноб, 

варғбанд дар ҳеҷ луғат набуда, танҳо дар даҳони мардум ҳаст, яъне тамоман 

халқӣ аст. Пеш аз навиштаҳои ман дар адабиёт нагузаштааст ва маъниаш 

“даҳанмард одаме аст, ки касони дар атроф буда ба гапи вай медароянд ва 

дар вақти лузум аз тарафи онҳо монанди як вакили расмӣ гап задан мегирад. 

Даҳанмард аз даҳанкалон фарқнок аст. Даҳанкалон ҳамеша сифати салбии 

одамро ифода мекунад, аммо даҳанмард гоҳо дар маънои салбӣ ва гоҳо дар 

маънои эҷобӣ меояд. 

 Акнун ман намедонам, ки бо ин “раҳбарони” забони тоҷикӣ чӣ 

кор кунам. Инҳо забони адабии клосикиро надонанд ва забони зиндаи халқро 

надонанд ва маҷбур кунанд, ки “Чизе навис, ки ман фаҳмам”. Дар ин сурат 

вой бар ҳоли ману монанди ман” 

Бунёди ҳар забони миллиро 2 чиз ташкил медиҳад: 

1) Сарвати луғавии забон 

2) Сохти грамматики забон 

  

Дар захираи луғавӣ 2 навъ калимаҳо вуҷуд дорад: 

а) калимаҳои асили забон, ки аз қадим вуҷуд доранд. Бо онҳо 

калимаҳои зиёде  сохта мешавад ва онҳо тобишҳои маънои зиёд доранд, дар 

забонҳои гуногуни ҳамреша муштараканд. Чунин калимаҳоро фонди асосии 

луғавии забон  (об, модар, сар)  меноманд. 

б) калимаҳои иқтибосӣ 

Дар лексикология, калимаро аз рўйи навъ, маъно, хусусиятҳои 

семантикӣ меомўзад, аз ҷиҳатҳои зерин калима тасниф карда мешавад: 

1) аз ҷиҳати манбаи пайдоиш ба худӣ  ва бегона ҷудо карда мешавад. 

2) аз ҷиҳати замони истифода калимаҳо ба кўхна ва нав ҷудо карда 

мешавад. 

  

Калимаҳои кўҳна 2 навъ мешаванд: 

а) архаистӣ 

б) таърихӣ 

а)  Калимаҳои архаистӣ - чунин калимаҳоеанд, ки муродифашон 

онҳоро танг карда аз истеъмол баровардааст. Масалан: қайчӣ ва миқроз. 
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Ин  ду калимаи бегона омада, калимаи худӣ - «дукорда»  аз забони 

тоҷикӣ баромада рафтааст. 

Ё калимаи тоҷикии: ҳамвора ҷойи худро ба калимаи арабии - ҳамеша 

додаст; 

б) Калимаҳои таърихӣ - чунин воҳиди луғавианд, ки барои ифодаи 

мафҳумҳои хоси давраҳои таърихӣ хизмат кардаанд ва бо мурури замон  ва 

тағйири сохти иҷтимоӣ аз истеъмол баромадаанд. Вале онҳоро калимаи 

дигаре иваз накардааст ва дар захираи пассиви забон боқӣ  мондаанд.  

Чунончи: (қушбегӣ, миршаб) 

3) аз ҷиҳати хусусияти услубӣ ба 2 гурўҳ ҷудо мешаванд: 

а) калимаҳои умумиистеъмол ё  муътадилмаъно  

б) калимаҳои хоса ё хусусияти услубӣ дошта. 

Баъзе калимаҳо дорои 3 маъноянд: 1) маънои луғавӣ, 2) маънои 

грамматикӣ, 3) маънои услубӣ.   

 Ду маънои аввалро  

 (1, 2) - бунёди маънои услубӣ шуморидан мумкин аст. Масалан, 

калимаи «лона»: 

1) маънои луғавиаш -  макони зисти паррандагон 

2) маънои грамматикиаш  –  предмети конкрет 

3) маънои услубӣ -  лонаи душман, обуранги ҳиссии манфӣ дорад. 

 Дар ибораи «ба лонаи душман оташ задан» - калимаи «лона» маънои 

услубӣ пайдо мекунад, ки онро обуранги ҳиссии манфӣ мегўянд. 

Маънои услубии калимаҳоро бо истилоҳи обуранг (окраска) ифода 

мекунанд. Обуранги услубӣ чанд навъ мешавад: 

1) Сарбории  маъноии  калима 

Агар дар калима нишони соҳаи истеъмолаш дар забони гуфтугў ё дар 

забони хаттӣ ё дар забони адабиёти бадеӣ ё дар забони илмӣ аён гардад, онро 

сарбории маънои калима меноманд. 

Мисол: мактуб – хат - нома- пайғом 

Калимаи «хат» обуранги услубии гуфтугўйӣ дорад, «мактуб» - 

умумиистеъмол аст, «нома» - обуранги услубии адабии китобӣ дорад, 

«пайғом»  танҳо дар навиштаҷот ва он  ҳам дар услуби баланди нигориш 

истифода мешавад. 

Калимаҳои гуфтугўйӣ обшуста, забонзада, камтаъсиранд, вале 

калимаҳои адабии   китобӣ ба гўш тару тоза, шево ва гуворо мерасанд. 

 2) Обуранги  ҳиссии  калима 

 Обуранги ҳиссии калима ё обуранги эмотсионалии калима чунин 

маънои услубӣ мебошад, ки калима илова бар мафҳуми ашё, аломат ва амал 
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муносибати манфӣ ё мусбати гўяндаро ифода мекунад. Аз ин ҷиҳат 

калимаҳоро ба 2 навъ: 

а) муътадилмаъно ё бе обуранги ҳиссӣ, 

б) калимаҳои обуранги ҳиссидошта  ҷудо мекунанд. 

Масалан: чашм, рўй, даст, пой - мўътадилмаъност, зеро мафҳумҳоро 

холисона, беғаразона ифода мекунад.  

Аммо калимаи  наргис - обуранги ҳиссии мусбат дорад, чашми зебо ё 

чашми одами хуб аст. 

Калимаи чеҳра  низ обуранги ҳиссии мусбат дорад. 

Аммо калимаҳои  башара,  афт,  шакл  обуранги ҳиссии манфӣ дорад. 

Калимаи  линг  низ аз калимаи  мўътадилмаънои пой бо обуранги 

ҳиссии манфӣ фарқ мекунад. 

Феълҳои  гуфтан,  ҳикоят кардан,  нақл  кардан -  мӯътадилмаъноанд, 

гарчи аз ҷиати тобишои маъно аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аммо лақидан, 

ҷоғ  задан, манаҳ задан  обуранги манфӣ  дорад. 

3) Дар калима обуранги замон ва обуранги маҳал низ инъикос мешавад. 

Масалан, калимаҳои  фирқа,  партия  ва  ҳизб; муллобача, студент, донишҷӯ. 

Дар калимаи обуранги маҳаллӣ ҳам инъикос меёбад. Масалан: лелак – 

хоси ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон, чиллик - хоси ноҳияҳои ҷануби 

Тоҷикистон 

Дар забон ҳамаи калимаҳо хусусияти услубӣ зоҳир намекунад. 

Бинобар ин ҳангоми омўхтани хусусиятҳои услубии забони асари 

бадеӣ ҳамаи калимаҳоро тадқиқ кардан лозим нест. Масалан, олими 

услубшинос Н. Маъсумӣ ҳангоми омўхтани забони повести «Марги судхӯр» 

ба хусусияти услубии чунин унсурҳои луғавӣ аҳамият додааст: 

1.  Калимаҳои халқӣ- гуфтугўйӣ 

2.  Калимаҳои адабии китобӣ 

3.  Калимаҳои иқтибосӣ (арабӣ, туркӣ, русӣ) 

4.  Калимаҳои кўхнашуда ва нав 

5.  Лафзҳои шевагӣ 

6.  Калимаҳои касбӣ-ҳунармандӣ 

7.  Калимаҳои дағал ва таҳқиромез 

Дар калимаҳои халқӣ - гуфтугўйӣ обуранги ҳиссии манфӣ хеле 

барҷаста ифода мегардад. Дар  калимаҳои  адабии китобӣ  хусусияти тару 

тозагӣ, нотакрорӣ мушоҳида мешавад. 

Калимаҳои арабӣ, таърихӣ ва архаистӣ  – бо мақсади реалӣ тасвир 

намудани ҳодисаю воқеаҳои замони гузашта дар асари бадеӣ, дар 

характеристикаи муҳити таърихӣ, инчунин фардӣ - индивидуалӣ гардондани 

тарзи суханронии қаҳрамону персонажҳо истифода мешаванд. 
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Калимаҳои адабӣ-китобӣ ва қисман арабӣ, таърихӣ ва архаистӣ дар 

тасвири шаҳомат ва бузургии воқеаҳои таърихӣ дар услуби малеҳи тасвир 

истифода мешаванд. 

Калимаҳо,  сарфи назар аз умумиистеъмол ё хоса буданашон, вобаста 

ба матн ё ситуатсияи нутқ (омад  ё мавриди сухан) хусусияти экспрессивӣ 

(ифоданокӣ) зоҳир мекунад. Масалан, калимаи назм дар тасвири С. Айнӣ аз 

забони табиби нодон ҳамин  гуна хусусияти  ифоданокӣ пайдо кардааст: 

-- Бемор, дастатонро диҳед,  назматонро бинам. 

Дар ин ҷо калимаҳои наздикталаффузи назм ва набз  омехта шудаанд 

ва нависанда бо мақсади ошкор намудани сифати маънавии қаҳрамон ба ҷойи 

«набз» «назм»-ро кор фармудааст. 

Ё  калимаи «маршрут»  дар матни зерин хусусияти ифоданокӣ зоҳир 

кардааст. 

Ин кампирҳои маҳаллаи мо пагоҳии барвақт, ҳанўз офтоб теғ 

накашида, маршрути худро аз як канори деҳа оғоз намуда, бегоҳии рўз, баъд 

аз фурў рафтани офтоб, сиҳату саломат, бе ҳеҷ шикасту рехт ба анҷом 

мерасониданд (Р.Ҷ.). 

 

О б у р а н г и  ҳ и с с и и  к а л и м а: Дар сӯҳбати сифла  чун даройӣ, 

Биттабъ ба сифлагӣ гаройӣ (Эраҷ Мирзо); Зӯрмандро “паҳлавон” гӯйӣ, шод 

мешавад, бемӯйисарро “кал” гӯйӣ, меранҷад (Гулбуне...). 

Имконоти услубии ҳодисаҳои семантикии  воҳидҳои луғавӣ 

Дар илми забоншиносӣ ғайр аз илми лексикология, ки онро  илм дар 

бораи маъно ё илми маонӣ  меноманд ва он ҳам маънои  воҳидҳои луғавӣ ва 

ҳам маънои воҳидҳои грамматикиро меомўзад. Калима дорои чунин 

категорияҳои семантикӣ аст: 

1) Якмаъноӣ (моносемия) 

2) Сермаъноӣ (полисемия) 

3) Ҳамгунагӣ (омонимия) 

4) Калимаҳои наздикталаффуз (паронимия ва парономазия) 

5) Зидмаъноӣ (антонимия) 

6) Ҳаммаъноӣ ё наздикмаъноӣ (синонимия) 

Ҳамаи ин категорияҳои  семантикӣ  аҳамияти услубӣ доранд. Вале дар 

услубшиносӣ ва ҳусни баён ба ҳодисаи ҳаммаъноӣ (синонимия) бештар 

эътибор дода мешавад,  чунки ин ҳодисаи семантикиро на танҳо дар байни 

калимаҳои мустақилмаъно, калимаҳои номустақил ва ВФ мушоҳида  кардан  

мумкин  аст, балки дар калимасозию таркиббандӣ, дар воситаҳои грамматикӣ 

- пешоянд, пасоянд, пайвандак, дар байни унсурҳои шаклӣ - морфологӣ, дар 

байни воҳидҳои синтаксисӣ –  ибора, ҷумлаи сода, ҷумлаи мураккаб низ 

дидан мумкин аст. 

Бар  замми  ин,  ҳаммаъноӣ бо масъалаи интихоби  калима,  қолабҳои 

ифодаи фикр ва мавқеи истифодаи онҳо вобастагӣ дорад. Баъзан ғалатҳои 

лексикӣ- грамматикӣ ва услубӣ ҳам дар интихоби калимаҳо, воҳидҳои 
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грамматикӣ ва мавқеи  истифодаи онҳо  рўй медиҳанд, ки ин мавзўи баҳси 

ҳусни баён ва услубшиносии амалист: 

 

Якмаъноӣ  ва  сермаъноӣ 

Ҳангоми кор фармудани калима забон чунин эҳтиёҷ зоҳир мекунад, ки 

калима якмаъно бошад, вале дар мавриди дигар сермаъно бошад. Масалан, 

дар тадқиқоти илмӣ барои аниқ ва  дақиқ ифода кардани мафҳум калима бояд 

танҳо як маъноро ифода кунад. Ҳатто аз ҳама гуна тобишҳои маъноӣ, 

обуранги услубӣ ва ҳиссӣ орӣ бошад ва мафҳумро саҳеҳу  хушк  ифода 

кунад:  истилоҳ  ё термин дар забон ҳамин гуна воҳиди якмаъност. 

Истилоҳоти илмӣ- техникӣ  яке аз нишонаҳои услуби нутқи илмист.  Доираи  

истеъмоли  истилоҳоти илмӣ танҳо бо ягон риштаи илм маҳдуд мегардад ва 

маънои онро мутахассисони ҳамин соҳаи илм медонанд. Масалан: 

стенокардия  -  як навъи бемории қалб аст -  диққи нафас. 

Истилоҳоти илмӣ дар услуби коргузории расмӣ ҳам як нишонаи 

фарқкунандаи он аз услубҳои дигар ба шумор мераванд.  Аммо дар услуби 

коргузории расмӣ бештар истилоҳоти ҷомеашиносӣ маъмул аст. 

Истилоҳоти илмӣ дар услуби бадеӣ бо мақсади тасвир намудани 

муҳити илмӣ ва фардӣ гардонидани тарзи  суханронии  қаҳрамон ва 

персонажҳо ба кор бурда мешаванд. Масалан дар романи «Вафо» -и Ф. Ниёзӣ 

истилоҳоти ҳарбӣ, дар «Палатаи кунҷакӣ» - и Ф. Муҳаммадиев- истилоҳоти 

чанд соҳа (тиб, сохтмон, кинематография ва ғ.) истифода шудааст. 

 

Имконоти услубии сермаъноии калимаҳо 

Дар забон калимаҳо  бо ифодаи танҳо як маъно маҳдуд намешаванд. 

Кулли  калимаҳои  маънодор  ба  сермаъноӣ майл дорад, чунки дар муҳити 

зисти инсон мафҳумҳои  ашё,  аломат,  ҳолат,  амал ва ғайра ниҳоят зиёданд. 

Бо калимаҳои ҷудогона ифода кардани ҳар кадоми он мафҳумҳо 

имконнопазир аст. Ғайр аз ин, миқдори овозҳои маънодоре (фонемаҳо), ки аз 

онҳо калимаҳо сохта мешавад, маҳдуд аст (дар забони тоҷикӣ- 29 то). 

Бинобар ин калимаҳои сермаъно аз 2 зиёда то 10-15 маъниро дар бар гирифта 

метавонанд. Дар луғатҳои тафсирӣ ҳар кадоми он маъноҳои як калима як 

моддаи маъноиро ташкил медиҳад. 

Ҳол он ки  ягон луғат ҳамаи маъноҳои калимаро, ки дар матн ё 

ситуатсияи нутқ ҳосил мешавад ва ҳамаи тобишҳои маъноро, ки дар гуфтугў 

зоҳир мегардад, дар бар намегирад. 

Сермаъноӣ ҳодисаи манфии забон нест, чунки боиси ба душворӣ  

фаҳмидани  фикри  ҳамдигар намегардад, зеро духўрагии маънои калимаро 

матн бартараф мекунад. Мисол:  

1) Бо Арбобкамол дар давлат, сарват ва эътибор ҳамсарӣ дошт    (С.А.). 

2) Ҳамсаре  ёфтам, ки  ҳамсари   ў,    

Нест кас дар диёру кишвари ў    (Низомӣ).     

  

Дар ин байт калимаи «ҳамсар» ба 2 маъно кор фармуда шудааст, аммо 

тасодуфӣ нест;  шоир қасдан дар як мисраъ  калимаи  «ҳамсар» - ро ба 2 
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маъно кор фармудааст, то ки ҳангоми мутолиа назари хонандаро боздорад,  

ўро ба  андеша  кардан  водор созад, барои худ кашф намояд, ки он як калима 

чӣ гуна маъноҳои гуногунро ифода мекунад ва аз ин кашфиёти худ завқи 

бадеӣ бардорад. Ин як навъи суханбозист, ки онро дар санъати маънавӣ 

таҷниси комил  меноманд.  

Санъати таҷнис, хусусан дар назм, бештар истифода мешавад. Масалан,  

Камоли  Хуҷандӣ  аз  сермаъноии  феъли  «хондан» ба маъниҳои гуногун чун 

санъати таҷнис ин  тариқа  истифода кардааст: 

 Ошиқон дарди туро   

Меҳнати ишқи туро бахти ҳумоюн хонанд,  

Халқ хонад маҳ аз содагӣ он рўй, аҷаб, 

           Варақеро, ки бар ў хат набувад, чун хонанд?  (Камол). 

 

С е р м а ъ н о ӣ: 

Ҳ и к о я т: Касе муждае пеши Анӯшервони одил овард, ки шунидам, 

фалон душмани туро Худой бардошт. Гуфт: “Ҳеҷ шунидӣ, ки маро 

бигузошт?” Агар бимурд адӯ, ҷойи шодмонӣ нест, Ки зиндагонии мо низ 

ҷовидонӣ нест; Корвонеро дар замини Юнон бизаданд ва наеъмати беқиёс 

(ба яғмо) бурданд (Саъдӣ). 

Маънои аслӣ ва мҷозии калима: 

 Ба чашми дил бояд дид ҷаҳон, 

 Ки чашми сари ту набинад ниҳон  (Рӯдакӣ). 

Имконоти  услубии  омонимҳо 

                  Раёсат ба дасти касоне хатост, 

                   Ки аз дасташон дастҳо бар ҳавост (Саъдӣ).                              

Ба  ҳодисаи  сермаъноӣ  ҳодисаи дигари семантикӣ - ҳамгунагӣ 

(омонимия)  хеле  қаробат дорад. Пайдоиши омонимия  аз  сермаъноӣ фарқ 

мекунад. Агар сермаъноии калимаи «даст» аз як манбаъ ба вуҷуд омада 

бошад, ки он номи як узви бадани инсон аст 

Чунончи даст: 

 - ихтиёр 

- ҷабру зулм 

- дасти дуо 

Ҳодисаи омонимия аз манбаъҳои гуногун ба вуҷуд меояд: 

 1) Як сабаби пайдоиши омонимия - маҳдуд будани миқдори овозҳои 

забон аст, ки бо ёрии он овозҳо калимаҳои зиёде сохта мешаванд ва 

тасодуфан калимае ба калимаи дигар аз ҷиҳати таркиби овозӣ баробар меояд. 

2) Сабаби дигари пайдоиши омонимҳо – аз забони дигар иқтибос 

шудани калимае, ки аз ҷиҳати таркиби овозӣ бо калимаи худӣ баробар ба 

шумор меравад. 

 Масалан, калимаи бар: 

- феъли фармоиш 

- ҳосил 

- ченаки дарозии матоъ 

- хушкӣ (арабӣ) 
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- тарабхона (англисӣ) 

Нақшаи омонимия: 

Дар заминаи чунин омонимҳои лексикӣ санъати  таҷниси комил  ба 

вуҷуд меояд, ки хусусан дар назм, хеле серистеъмол аст. 

                                              Хелҳои  омонимҳо 

Омонимҳо дар забоншиносӣ ба хелҳои зерин ҷудо мекунанд: 

а) лексикӣ: 

Бори мо хеле сабук шуда буд. Бори сабуки ашёро ба хар ва бори гарони 

ғамро ба дил ниҳода, ба роҳ баромадем (С.У.). 

б) грамматикӣ 

в) лексикию грамматикӣ 

г) овозӣ 

д) шаклӣ 

Омонимҳои грамматикӣ - чунин ҳамгунагии овозии воҳидҳои 

грамматикианд, ки дар забон маънои луғавӣ надошта, дар ифодаи 

муносибатҳои грамматикӣ ба кор бурда мешавад. Масалан: 

бар- пешоянд // ба 

бар-префикс- омоними  грамматикӣ 

Фарқи ин ду навъи омонимҳо (лексикӣ- грамматикӣ) дар ин ҷост, ки 

омонимҳои лексикӣ назари хонандаро бозмедоранд, ӯро ба фикр кардан 

водор мекунад ва ҳамчун санъати сухан завқи бадеӣ мебахшанд. 

Аммо омонимҳои грамматикӣ чунин хусусияти муассирӣ надоранд: 

Вале адибон аз имконоти услубии омонимҳои лексикӣ - грамматикӣ 

ҳам моҳирона истифода кардаанд. Чунончи: 

                               Фарқ аст миёни он, ки ёраш дар бар, 

                               То он, ки ду чашми интизораш бар дар 

                                                                           (Ҳилолӣ). 

Омонимҳои овозӣ  танҳо дар гуфтор аз ҷиҳати таркиби овозӣ ба 

ҳамдигар монанд мешаванд. Масалан: 

                               Эй шўх, даме ки чун ту дилбар дорам, 

                               Ман бори ғаме чаро ба дил бардорам? 

                               Бо меҳри ту чун ҷону дилам унс гирифт, 

                               Мумкин набувад, ки аз ту дил бардорам  (Ҳ. Юсуфӣ). 

Инро таҷниси  ноқис меноманд: 

                               Саводам мепарад аз сар, китобамро куҷо бурдӣ? 

                               Равам, пас аз худаш пурсам, ки тобамро куҷо бурд        

(Лоҳутӣ). 

Омонимҳои шаклӣ: 

Бинои мактаб 

Чашми бино. 

                     Ман ки имрўз ҳалоки дами ҷонбахши туам,  

Дами Исо чӣ кунам, чун дами ту ин дам нест  (Ҳофиз)                                                                                

Калимаи «дам» ба маъноҳои диобохта, дами ҷонбахши Исопайғамбар, 

нафас, ҳоло (замон) омадааст. 
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Дами Исо – санъати талмеҳ ишора ба ривояти воқеаҳои таъроихӣ: 

Қурси хуршед дар сиёҳӣ шуд. Юнус андар даҳони моҳӣ шуд (Саъдӣ) Чунон 

бурданд сабр аз дил, ки туркон хони яғморо 

О м о н и м:    Ҷаннат, ки ризои мо дар он аст,  

Дар зери қудуми модарон аст  

 

Имконоти услубии калимаҳои наздикталаффуз (паронимия ва 

парономазия) 

Дар забон калимаҳои ҳамреша ё гуногунреша аз ҷиҳати таркибӣ 

овозиашон ба ҳамдигар хеле наздик мешаванд; танҳо бо як ё ду овоз аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд. Чунин калимаҳоро наздикталаффуз гуфтаанд. Агар 

калимаҳои наздикталаффуз аз як решаи калима ба вуҷуд омада бошанд,  

паронимҳо  меноманд. Чунончи: 

давр- давра 

сарф- сарфа 

ризо- розӣ 

зарурӣ- зарурият 

фарқ- фарқият… 

Аҷаб овози худодод дошт Левича. Овозу овозааш оламро гирифта буд; 

Овози Левича ҳам аз он монандӣ надошт; Ин шехори Тошканд ҳам аз он 

шехори гуфтагиатон монданӣ надорад, домулло Раҳматов (Дар байни 

устодон); 

 Калимаҳои наздикталаффуз (пароним ва паронимаз): Як хилқати зебо 

беҳ аз ҳазор хилъати дебо; Маро рӯзӣ набуд ва моҳиро ҳамчунон рӯзе монда 

буд (Саъдӣ); 

Калимаҳои наздикталаффуз аз решаҳои гуногун пайдо шуда бошанд, 

ин ҳодисаро  парономазия  меноманд. Чунончи: 

сурат- сират 

шева- шево 

самъ- самт 

ҷурм- ҷирм 

бурҳон- бўҳрон 

Мисол:  

Чун кор ба ҷону корд ба устухон расид, дигар тоқат карда натавонист 

(С. А.). 

                               Мехостам, осуда ба кунҷе биншинам, 

                               Болои ту ногаҳ барангехт балоро (Ҳилолӣ). 

Паронимия  ва  парономазия  –  санъати сухан -  таҷниси ноқис буда, 

дар услуби бадеӣ,  баъзе  жанрҳои  рўзноманигорӣ ва дар услуби муошират 

ҳамчун воситаи лексикӣ- семантикии таъсирбахш ифода кардани фикр 

истифода мешаванд. Бесабаб нест, ки дар таркиби бисёр зарбулмасалу мақол, 

панду андарзҳо аз ин воситаи муассири забон истифода шудааст. Мисол: 

                Ишқу ашк пинҳон намемонад (зарбулмасал) 

              Дар пеши бача ҳавлӣ нагў, 

              Ҳалво мешунавад  (зарбулмасал). 
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Парониму парономазия,  хусусан дар назм,  чун санъати таҷнис 

фаровон истифода мешавад: 

                               Гар даст диҳад, ки остинаш гирам, 

                               В-арна биравам, бар остонаш мирам              (Саъдӣ). 

                               З-он рўз мову ёрон дар роҳ аҳд кардем; 

                               Пинҳон кунем сирро, пеш афканем сарро 

                                                                                            (Румӣ). 

                               Дар миёни кўҳсорон кўҳсонам зодаанд, 

                               Бо ғурури қуллаҳо ҳамошёнам зодаанд 

                                                                                         (Лоиқ). 

Аз имконоти услубии калимаҳои наздикталаффуз устодони каломи 

бадеъ дар наср ҳам истифода кардаанд,  чунончи  дар «Гулистон»-и Саъдӣ: 

Аз ҷоҳат андеша доштам, акнун ки дар чоҳат дидам, фурсат ғанимат 

шумурдам; 

Ин  чӣ ҳаромзода мардуманд, ки  сангро баста,  сагро сар додаанд. 

Калимаҳои наздикталаффуз бо мақсади ҳаҷв ва ҳазлу шўхиомез ифода 

кардани фикр ба кор бурда мешавад. Чунончи дар ин  ҳикояи  Ҳ. Карим:  … 

ҳунгидани  ў  аз  ҳангидани  хўтукча ҳамонданӣ надошт. 

Калимаҳои наздикталаффуз эҳсосоти манфии гўянда – кинаву адоват, 

хашму ғазаб ва эҳсосоти нафрати гўяндаро барҷаста ифода мекунанд. 

Аммо ин ҷавонмард ҳам ба нияти худ нарасида, ҷавонмарг шуд (Ҳ.К.).                                                       

Дар ҳусни баён боз ба  як ҷиҳати калимаҳои наздикталаффуз эътибор 

дода мешавад: аз сабаби хуб надонистани маънои калимаҳои наздикталаффуз 

гўянда ба ҷойи як калима калимаи дигареро кор мефармояд,  ки  аз ҷиҳати 

таркиби овозиаш ба он калима шабоҳат дорад: 

Як гурўҳаш ба нархи ҷону ҷигар, 

Месутуд нон барои қисми дигар. 

Дар ин байт шоири навқалам тафовути феълҳои «сутудан» ва 

«ситондан»  -  ро пай набурдааст.  Дар натиҷа  ғалати лексикӣ- семантикӣ ба 

миён омадааст. 

Котиб ваъда дод, ки ин корро ба сукуташ мерасонад…  

Дар ин матн калимаҳои наздикталаффуз –  сукут ва  субут  омехта 

карда шудааст. 

Аз  иншои  донишҷў: 

Танҳо ба шарафи инқилоби кабири сотсиалистӣ халқ озод шуд. 

Ба ҷойи калимаи «шарофат» -  «шараф» истифода шудааст, ки воқеан 

бемавқеъ аст. 

Имконоти услубии вожаҳои зидмаъно (антонимҳо) 

Табиатан, дар муқобилгузорӣ  моҳияти ашё,  аломат,  амал,  ҳодисаву 

воқеаҳо барҷаста ифода меёбанд. 

Ин ҳодиса дар сарвати луғавии забон ҳам инъикос меёбад ва 

соҳибзабонон онро ҳамчун воситаи муассири лексикӣ- семантикӣ истифода 

мебаранд. 

Дар адабиётшиносӣ ҳам бо унвони контраст ё тазод санъате вуҷуд 

дорад, ки дар адабиёти бадеӣ бо мақсади ороиши сухан ва таъсирбахш ифода 
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кардани фикр ба кор бурда мешавад. Аммо ҳодисаи семантикии антонимия 

бо санъати контраст ё тазод баробар нест. 

 

Антонимия  -  ҳодисаи семантикӣ буда, мавзўи баҳси як шохаи илми 

лексикология - семасиология ба шумор меравад. 

Антоним ва тазод 

Моҳиятан, ин  ҳар ду воситаи санъати сухан аст. 

Антоним - мавзўи баҳси забоншиносӣ буда, калимаҳои зидмаъност. 

Зидмаъноии калимаҳо ба воситаҳои гуногун зоҳир мегардад: 

а) Гоҳе  калимаҳо берун аз матн ҳам маъноҳои мухолифи ҳамдигарро 

ифода мекунанд: 

Нек - бад 

Дўст - душман 

Дур - наздик 

б) Баъзан, калимаҳо  танҳо дар матн ё ситуатсияи нутқ маъноҳои 

муқобили ҳамдигарро ифода мекунанд.  Чунончи: 

Сурх - сабз 

Сурх-зард 

Сурх - сафед 

Сабз - зард 

Дар мавриди аввал, антонимҳои лексикӣ (луғавӣ),  дар мавриди дуюм, 

антонимҳо матнӣ мебошанд. 

Антонимҳо ,  хоҳ лексикӣ бошанд,  хоҳ матнӣ, як вазифаи услубиро адо 

мекунанд - возеҳ, барҷаста ва муассир ифода кардани фикр, чунки моҳияти 

ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳо, ҳолат, амалиёт ҳангоми муқобилгузории ду ашё, ду 

аломат, ду амалу ҳолат равшан ва барҷаста аён мегардад. Бесабаб нест, ки 

дар ҳикматҳои халқӣ панду андарз бо калимаҳои зидмаъно ифода мегардад. 

Мисол: 

Аз дўсти нодон душмани зирак беҳ.  

Тазод (муқобила) -  контраст аз зидмаъноии калимаҳо бо он фарқ 

мекунад, ки ду манзара, ду ҳодиса, ду ҳолати руҳӣ ба ҳамдигар муқобил 

тасвир мешавад. Дар ин гуна тасвир  калимаҳои  зидмаъно омада бошанд, 

муқобилгузорӣ аёнтар ва барҷастатар ифода мегардад. Агар калимаҳои 

зидмаъно набошанд, муқобилгузорӣ мўътадил ё ноаён ифода меёбад. Мисол: 

                               Бихандад лола дар саҳро, ба сони чеҳраи Лайло, 

                               Бигиряд абр бар гардун, ба сони дидаи Маҷнун 

                                                                                                      (Рўдакӣ). 

                               Лайлӣ сари  зулф  шона  мекард, 

                               Маҷнун дурр зи ашк дона мекард 

                                                                          (Низомӣ). 

Антонимҳо  дар  услуби бадеӣ, публисистика ва дар услуби муошират 

ба кор бурда мешаванд. Бо мақсади диққатҷалбкунанда баромадани номи 

асарҳои бадеӣ, асарҳои саҳнавӣ, филмҳои бадеӣ сарлавҳа дар рўзномаю 

маҷаллаҳо нигоранда аз калимаҳои зидмаъно истифода мебарад. 
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«Ҷанг ва сулҳ», «Сурх ва сиёҳ», «Зиндаҳо ва мурдаҳо», «Хайр ва шар», 

«Хазон ва баҳор». Душвор намоӣ руху душвор диҳӣ бўс,  

Осон бирабоӣ дилу осон бибарӣ ҷон   (Рўдакӣ). 

 

Имконоти услубии муродифоти луғавӣ 

Муродифҳо ё калимаҳои ҳаммаъно ё синонимҳо категорияи семантикӣ 

буда, аз ҳодисаҳои семантикии омонимия, паронимия ва антонимия ба кулли 

фарқ мекунад. Забоншиносон муродифҳоро 2 навъ маънидод кардаанд: 

1) Ду ва зиёда калимаҳои баробармаъно. 

2) Ду ва зиёда калимаҳои наздикмаъно.     

Зумраи дигари забоншиносон гуфтанд, ки синонимҳо бештар 

калимаҳои наздикмаъноанд. Аммо муродифҳое низ мешавад, ки 

баробармаъноанд. Масалан: «Офтоб» ва «хуршед» - ду номи як чиз аст. 

Вале калимаҳои «овоз», «садо» ва «бонг»  бо тобишҳои маъноӣ аз 

ҳамдигар фарқ мекунад, бинобар ин номҳои гуногуни як чиз нестанд. 

Садо ва овоз – зоҳиран баробармаъноанд, аммо овоз аз ҷисми инсон 

ҳосил мешавад, садо - аз ҷисмҳои беҷон 

Бонг - овози баланди дағал аст. 

Ҳодисаи ҳаммаъноӣ ё муродифот на танҳо дар байни  воҳидҳои луғавӣ, 

яъне дар байни калимаҳо, балки дар байни воҳидҳои дигари забон ҳам 

мушоҳида мешавад. Чунончи,  воҳидҳои фразеологӣ бо ҳамдигарашон ва бо 

калимаҳо муродиф мешаванд: 

Иощидщои фразеологии аз олам чашм пўшидан ва рахти сафар 

барбастан бо ҳам муродифанд ва онҳо  бо  калимаи мурдан ва таркиби 

вафот кардан ҳаммаъноанд. 

Унсурҳои калимасозӣ ҳам бо ҳамдигар муродиф шуда метавонад. 

Чунончи: пешванди калимасози бо- ва пасванди калимасози –манд ҳаммаъно 

мешаванд: 

Бохирад - хирадманд 

Боистеъдод – истеъдоднок - соҳибистеъдод 

Воситаҳои грамматикӣ:  пешоянд, пасоянд, пайвандак, ҳиссача бо 

ҳамдигар муродиф шуда метавонанд. Мисол: Бо // ба каланд заминро шудгор 

кардан. 

Мисли ман  // ман барин 

Ману ту // ман ва  ту  

Овози паст, вале // лекин  // у  форам;  Магар  шумо хабар надоред? // 

Оё шумо хабар надоред? // Шумо хабар надоред-мӣ? 

Унсурҳои морфологӣ ё шаклҳои калима низ ҳаммаъно шуда 

метавонанд: 

Шабе // як шаб 
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Шеърҳо //ашъор 

Шоирон // шуаро 

Ҳайвонҳо // ҳайвонот 

Маънои грамматикии ҷамъро дар исмҳо бо роҳҳои гуногун ифода 

кардаанд. 

                               Ҳамегирад гиребонам, ҳамедорад парешонам, 

                               Ман ин бадхўйи хушхўро намедонам намедонам 

(Ҷалолиддини Румӣ). 

Ҳамегирад // мегирад // гирад ҳаме 

Ҳамедорад // медорад // дорад ҳаме 

Дар наҳв ибора бо ибора;  ҷумла бо ҷумла ҳаммаъно мешавад:  

Бибиоишаро ягона орзу  // орзуи ягонаи Бибиоиша. 

Ба  Хоҷа Ҳабиби девон ба ман арзи ҳоле лозим аст. // Ман ба  Хоҷа 

Ҳабиби девон арзи ҳоле дорам. // Ман ба  Хоҷа Ҳабиби девон арзи ҳоле 

карданам лозим аст. 

Муродифҳо дар ҳама сатҳи забон: лексикология, сарф, наҳв аз ҷиҳати 

услубӣ имконоти зиёд доранд. 

Муродифҳои луғавӣ дар забоншиносӣ ба 2 гурўҳ ҷудо карда мешаванд: 

1) Муродифҳои луғавӣ 

2) Муродифҳои услубӣ 

Муродифҳои луғавӣ чунин калимаҳои ҳаммаъноянд, ки аз якдигар бо 

тобиши маъно фарқ мекунанд. Ҳангоми кор фармудани муродифҳо бояд он 

тобишҳои нозуки маъноӣ  ба назар гирифта шаванд, то фикр саҳеҳ ва равшан 

ифода ёбад. Агар он тобишҳои маъноӣ сарфи назар карда шаванд, ғалатҳои 

лексикӣ ба вуҷуд меоянд:  

Ман дар дили худ гуфтам, ки тангаро аз дасти ин аблаҳ хоҳам ситонд 

(«Бадоеъ-ул-вақоеъ») // хоҳам гирифт // хоҳам рабуд. Муродифҳои услубӣ  аз 

ҷиҳати тобиши маъно фарқ намекунанд, балки аз ҷиҳати обуранги услубӣ ё 

маъноҳои услубӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Агар обуранги услубии 

муродифҳо ба назар гирифта шавад, калима бамавқеъ  ва  муносибати  гўянда  

равшан  ифода меёбад. Обуранги услубии муродифҳо ба назар гирифта 

нашавад, калима бемавқеъ меояд ва муносибати манфӣ ё мусбати гўянда 

дақиқ ифода намегардад. 

Муродифҳои услубӣ: 

1) бо обуранги услубиашон, яъне дар гуфтугў ё забони китобӣ, дар 

услуби бадеӣ ё дар услуби публитсистика кор фармуда шуданашон аз 

ҳамдигар фарқ мекунад. Масалан:  касал // бемор; касалхона //беморхона 

//бемористон  

2) бо обуранги ҳиссӣ  ё  эмотсионалӣ  аз  ҳам фарқ мекунанд: 
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(+) чеҳра // башара (-); 

(+) гап задан // лаққидан (-); 

(+) наргис //чашм // нинак (-); 

(+) пой //линг (-); 

кампир // аҷуза // пиразан: Ба гуфти тағои калонаш, кай ин 

ҷалоҷинкамптр пой дароз мекунад, ки гӯши мардуми олам ором гирад? 

(Ҷ.А.). 

3) бо обуранги  замон  аз  ҳам  фарқ  мекунанд:   

Муллобача  // студент // донишҷў 

Оташароба // поезд // қатора; 

Айроплан // самолёт // тайёра; 

4) бо обуранги маҳал фарқ мекунанд:  

Лелак // чиллик // ангушт; 

киса // ҷебак // ҷайб. 

Силсилаи муродифот 

Силсилаи муродифот - чанд калимаи ҳаммаъност, ки аз ҷиҳати 

тобишҳои маъно, обурангҳои услубӣ, ҳиссӣ, замонӣ, маҳаллӣ ва аз ҷиҳати 

дараҷаи истеъмолашон (серистеъмол, камистеъмол) аз ҳамдигар фарқ 

мекунад. Дар байни онҳо як калимаи серистеъмол, сермаъно, умумиистеъмол 

ва мўътадилмаъно вуҷуд дорад, ки онро сарсилсила ё доминант  меноманд. 

Силсилаи муродифҳо аз рўйи миқдори калимаҳои ҳаммаъно фарқ 

мекунанд. Силсилаи аз  ҳама  кўтоҳ 2 калимаи ҳаммаъноро, силсилаи дароз 

10 ва зиёда аз ин муродифҳоро дар бар мегирад. Муносибати  маъноӣ ва 

хусусияти услубии муродифҳои як силсила як хел нест. Бинобар ин  дар 

силсила калимаи асосӣ ё сарсилсила ё доминант ва калимаҳои аъзои силсила 

фарқ кунонида мешаванд: 

 1) Сарсилсила – чунин калима дар байни калимаҳои ҳаммаъност, ки 

нисбат ба калимаҳои дигари силсила сермаъно, серистеъмол ва дар 

калимасозию таркибсозӣ   сермаҳсул аст. 

 2) Ҷиҳати дигари фарқноки сарсилсила аз калимаҳои дигари ҳаммаъно 

ин аст, ки обуранги услубӣ надорад.  

3) Сарсилсила обуранги ҳиссӣ  ҳам надорад. 

Хусусияти аз ҳамаи барҷастаи услубии муродифҳо дар равшанбаёнист 

ва дар нозукадоист.  

Тарзи истифодаи муродифҳои луғавӣ  

Муродифҳо луғавӣ яке аз воситаҳои муҳимми услубии забони 

тоҷикист. Дар ҳама услубҳои нутқ ҳангоми интихоб ва мавқеи кор 

фармудани калима ба силсилаи муродифҳо рўй меоваранд. Бинобар ин 

муродифҳои луғавӣ дар як услуби нутқ маҳдудтар, дар услуби нутқи дигар 
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ҳарчи мукаммалтар истифода мешавад. Чунончи  дар услубҳои расмӣ ва 

илмӣ доираи истеъмоли муродифҳо хеле маҳдуд аст. 

Калимаҳои ҳаммаъно ба тарзи гуногун ва бо мақсадҳои мухталиф ба 

кор бурда мешавад. 

Вазифаҳои услубии муродифоти луғавӣ 

1.Муродифоти луғавӣ барои фасеҳ ифода кардани фикр хизмат 

мекунад, чунки муродифоти луғавӣ бо тобиши нозуки маъно аз ҳамдигар 

фарқ дорад. Чунин тобишҳои нозуки маъно ба инобат гирифта нашавад, фикр 

равшан ифода намешавад ва ғалати луғавӣ сар мезанад: 

Ба бўстон рав, ки аз булбул тариқи ишқ гирӣ ёд, 

Ба маҷлис ой, ки аз Ҳофиз сухан гуфтан биомўзӣ  (Ҳофиз). 

 

Аҳмади Дониш бодиққат он рақамҳоро аз назар мегузаронид. Гоҳо ба 

соат нигоҳ  карда, баъд аз он ба осмони соф, ки дар вай моҳи пурра нур 

мепошид, чашм медўхт (С. А.). 

2. Муродифҳо ки бо обуранги услубӣ, ҳиссӣ, замонӣ ва маҳаллӣ аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд, мавқеи истеъмоли калимаҳоро таъин мекунад. Дар 

сурати сарфи назар кардани ин хусусияти услубии муродифҳо ғалати услубӣ 

ба миён меояд, ки мақоми «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад», ба 

ҳамин хусусият ишора мекунад. 

3. Муродифоти луғавӣ барои рангин ва пурҷозиба ифода кардани фикр 

кўмак мерасонанд: Кӯл бисёр хушнамуд буд // Кӯл хеле назаррабо буд.  

4. Муродифоти луғавӣ бо мақсади гурез аз такрор истифода мешаванд. 

Эҳтироз (гурез)  аз  такрори  калима  хусусияти услуби бадеӣ ва публисистӣ 

аст. 

С у п о р и ш: Муродифҳоро ёфта, шарҳ диҳед, ки ба кадом сатҳи забон 

таллуқ доранд, бо кадом мақсад истифода шудаанд ва то чӣ андозабамеъёри 

забони адабӣ ва услубҳои баён мувофиқанд. 

Марзбон забони балхиро намедонист... Зани бечора низ ба забони 

мурғон доно набуд; “Эй марзбон, магар ту аз хониши ин мурғон чизе 

намефаҳмӣ?” Марзбон  гуфт: “Ман маънии ин суханон фаҳм намекунам 

(“Калила ва Димна”); Аз ин навиди муборак, ки ногаҳон расид, Башорате ба 

дилу муждае ба ҷон расид; Субҳи содиқ дамид ва гирандаи рӯз гиребони 

ҳиндуи шабро чун пардаи рози ошиқон бидарид (Восифӣ). 

 

Л Е К С И К А 

Аммо дар болои (дар бораи) кори ҷуворӣ меистам, ки ҳосили вай он сол 

маро аз ҳалокат раҳонид; Дар ин  бинокориҳо бо падарам Устохоҷа ёрӣ дод 

(С.А.); Гул гуфт, ки “Ман Юсуфи Мисри чаманам, Ёқути гаронмояи пурзар -- 

даҳанам”. Гуфтам: “Чу ту Юсуфӣ, нишоне бинамой”. Гуфто, ки: “Ба хун 
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ғарқ, нигар, пираҳанам” (Хайём); ...севвумӣ порчаҳои қанорҳои даридаро 

ғундошта омадааст, ки бо онҳо либосҳои порашударо ямоқ кунад (С.А.Од.); 

Аз осмони софи беғубор, мисли қуббаи фирӯза тазаву мусаффо 

медурахшид, ...аз нурҳои аввалини офтоби гарму навозишгор, аз дами 

насими хушбӯй ба Бухоро Наврӯз омад (Р.Ҳодизода); Бинобар ин ӯ... аз 

молҳои бадастдаровардааш ҳар чизе, ки аз хӯроку пӯшокаш зиёдатӣ кунад, ба 

камбағалтарин одамоне, ки ба онҳо дилаш пур шавад, тақсим карда медод 

(С.А., Ёдд., 3.67); Дар идомаи нишаст... Солеҳ Бобизода, ки  дар замони 

ҷавонияш борҳо устод Айниро дидаву бо ӯ сӯҳбат кардааст, хотироташро 

нақл кард (“Ад.ва сан.”, 21.04.2016); 

      Н е о л о г и з м ҳ о и  у с л у б ӣ: Камонмардон! Камон аз дӯш 

бигзоред, Ба ёди куштагони хештан хомӯш бигзоред; Шудам пазмонат, эй 

ҳамшишаву ҳамсоғарам – Варзоб, ... (Лоиқ). 

 Л е к с и к а: Ғалати бемавқеъ кор фармудани феъли таркибӣ: “Ин 

кори маро ба падарат нагӯй, ки ханда мекунад (С.А.); Чу истодаӣ дар мақоми 

баланд,  Бар афтода, гар ҳушмандӣ, маханд (Саъдӣ); 

Калимҳои пойафзор, хӯрокворӣ дар забони тоҷикӣ умумиистеъмоланд, 

вале калимаҳои попӯш (попӯшӣ), хӯрока хусусияти гуфтугӯйии маҳаллӣ 

доранд:  

Зан аз пагоҳ то бегоҳ дар хона машғули кор аст. Аммо натиҷааш чӣ? 

Базӯр худрову бачаҳоро мехӯронад. Бачаҳо попӯш надоранд, зимистону 

тобистон пойлуч мегарданд. Нони гандумӣ набошад ҳам, нони ҷавин 

мехӯранд (“Ад.ва сан.” 28.04.2016); ...хӯроки худаш ва кӯдаконаш дар 

хонаводаи шоир буд, пӯшокашонро ҳам Фотимабону медод (С.У.); 

Мисли ҳамин сифти ғамгин умумиистеъмол, андӯҳгин хоси услуби 

баланди адабии китобӣ, зиқ гуфтугӯӣ ё омиёна аст. Дар гуфтори симои асари 

бадеӣ сифати охирин муносибтар аст: 

-Ман ҳам тамоку мекашидам. Бас кардам, акнун орому осудаам. 

-Гапатон ҳақ, аммо бе ин зиқ мешавӣ. (Ҳамон ҷо). 

 35. “харидор”, “харидорӣ кардан”: Ҳар мулку ҳавлии хубе, ки аз 

Бухоро дар мавқеи фурӯш меомад, харидори аввалаш мутааллиқони 

Насруллоҳбий буданд. Ҳатто баъд аз толиб шудани эшон, касе изҳори 

харидорӣ дар он мулк карда наметавонист (С.А., Кул., ҷ.14. таърихи 

инқилоби фикрӣ дар Бухоро. – Душанбе: Матбуот,2005. – С.116-117); Ҳамин 

Равшанҷона ҳамроҳам бозорча барам, майда-чуйда харид карда биёрем 

(Р.Ё.); Мулло Насриддин худ ба худ фикр кард: “Ачаб нест, бо чунин думи 

лойолуд маркабро ҳеҷ кас нахарад”... Шахсе харидори маркаб шуд. Хар дум 

надошт. Харидор ба соҳиби хар гуфт (“Латифаҳои тоҷикӣ); 

 Ҳикот 
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 Марде ба ҳиндувонвфурӯше гузашт ки, бонг мезад: 

 -- Ин ҳамчун хурмову асал аст ва ширинтар аз шакар аст! 

 Марде ӯро гуфт:  

 -- Маро беморест, ки ӯро ҳиндувонаи туруш илоҷ аст. Аз ин миён 

яке туруш ҷудо кун. 

 Гуфт: 

 -- Бихару бибар ва ба бонги ман манигар, ки тамоми инҳо аз 

сирко туруштар бошанд. 

 44. Ғалати бемавқеъ кор фармудани феъли таркибӣ: “Ин кори 

маро ба падарат нагӯй, ки ханда мекунад (С.А.); Чу истодаӣ дар мақоми 

баланд,  Бар афтода, гар ҳушмандӣ, маханд (Саъдӣ); 

 

 14. Сари кор доштан: Он субҳ бо табъи хуш ва болида ба коргоҳ 

рафтам. зеро он рӯз Иди санъати синамо буд, яъне иди шахсоне, ки  бо 

санъати  кино сарукор дошт анд... (“Ад.ва сан.”, 25.08.2016); Ҳар ки бо 

душманон сулҳ кунад, сари озори дӯстон дорад (Саъдӣ); Вазир гуфт: “Эй 

малик, чун гирд омадани халқе мӯъҷиби подшоҳист, ту мар халқро парешон 

барои чӣ мекунӣ? Магар сари подшоҳӣ кардан надорӣ? 

 Дар ин матн феъли доштан танҳо ба маънои мақсаду нияти 

вожаи сар таносуби маъноӣ дорад, вагарна таъбири сар доштан маъние 

надорад 

Ҷони нодон дар азоб, сару сомони фикрамро намеёфтам (“Ад.ва сан.”, 

30.06.2016);  

 Сару кор гирифтан не, сари кор гирифтан: 

Сару кори дигар бояд гирифтан 

Ба роҳи тоза бояд пеш рафтан (Тошхӯҷа Асирӣ). 

Илме, ки ба ахлоқ сару кор дорад, ҳаётофарин аст, илме, ки алорағми 

ахлоқ аст, мамотофарин; Нодон бадбахт аст, вале бадбахттар касест, ки бо 

нодон  сару кор дорад (Муҳаммад Ҳиҷозӣ ”Гулбонги хирад”,33); 

 

 53. Тавталогия ё такрори маъно бо истифодаи ду муродифи 

баробармаъно: ...дар ҳар ду тарафи марз бисёриҳо умедворанд, ки бо ба сари 

кор омадани роҳбари нав равобити байни ду халқ хубтару беҳтар мегардад 

(“Тоҷикистон”,14.09.2016); 

48. Тафовути “аст” аз “ҳаст”: 

 --Аз ҷӯйи осиё ки гзаштӣ, пули рӯд сар мешавад, ҳавлии калон рӯ 

ба рӯйи пули рӯд аст, ин ҳавлии Устобароти ҳалвогар аст. Дар даруни ҳавлӣ 

як хонаи калон ҳаст, ки вай ҳалвогархона аст (Ҷ.И.); 
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Ин ҷо ҷангро намедонанд... Ин ҷо ханда асту шодӣ, ободӣ асту озодӣ. 

Дар Сардара на қозӣ асту на муфтӣ, чунки ин ҷо дуздро надидаву номашро 

нашунидаанд (“Ад.ва сан.”, 25.08.2016); Аз ашъори шоир танҳо “Суруши 

Сталинград” ёдам аст; Шеъри “Мавҷҳои бародарӣ”... хоси имрӯз ҳам ҳаст 

(“Нигоҳ”,22.05.2012); Дадо, Рӯзи охират, яъне аз байн рафтани сайёраи Замин 

– соли 2012 рост ҳаст (“Озодагон”,21.07.2010); Дар ҷуҳурӣ чӣ қадар одам  

мубталои касалиҳои нашъамандӣ ҳаст (“Тоҷикистон”,16.11.2014); Ёд дорӣ 

он рӯзе, ки гуфтӣ: “Ишқ гуноҳ ҳаст, ки аз рӯйи он шуда одам ба ҳама кор 

қодир ҳаст (“Зиндагӣ”, 23.12.2004); То даме тобу табе дар хок ҳаст, Маҳзаре 

дар гунбади афлок ҳаст, Ҷисму ҷонро ҷавҳари идрок ҳаст, Одамиро фитрати 

бебок ҳаст, Нест асло марги мо нобуди мо, Дар фанои мо бувад мавҷуди мо  

(Доро Наҷот); 

Ҳар лаҳза мазан дар, ки дар ин хона касе нест, 

Беҳуда макун нола, ки фарёдрасе нест. 

Шаҳре, ки  шаҳу шаҳнаву шайхаш ҳама мастанд, 

Шоҳид шиканад шиша, ки бими асасе нест ... 

Ҳар сар ба ҳавои сару сомонею моро 

Дар дил ба ҷуз озодии Эрон ҳавасе нест   (Фаррухии Яздӣ).; 

Г у р е з  а з  т а к р о р: 

Дар публисистика: Хабарнигорони Радио Свобода – бахши Русия 

Радиои Озодӣ...ба ин нишасти матбуотӣ роҳ наёфтанд; ...журналистони 

Свободаро ба нишаст роҳ надоданд; Ин нахустин бор аст, ки журналистони 

РАО/РО ба нишасти Путин ҳам роҳ дода нашуданд (“Дунё”,27.12.2017); 

Муҳим ин нест, ки мухолифин дар майдонҳо доду фарёд кунанд... Муҳимон 

аст, ки бароибоз ҳам ӣеҳтар шудани вазъ пешниҳодҳо ироа намоянд 

(“Дунё”,27.12.2017). 

МУРОДИФОТИ ВОҲИДҲОИ ГУНОГУНИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

--Мардак, магар девона шудӣ ки, хиштҳои бо арақи ҷабин рехтаи маро 

вайрон мекунӣ?;  

--Ту, аблаҳ, магар ақлатро хӯрдаӣ ки, шеърҳои бо хуни ҷигар навиштаи 

маро ғалат мехонӣ? (А.Афсаҳзод); 

 Аммо ба сабаби он ҳама корҳои дилбеҷокунанда иштиҳои ман кӯр 

шуда буд ва дилам чизе наметалабид (С.А.); 

Ту ки дар ин гирдоби фано чанд гоҳ будаӣ, боре дар махлас аз ин ҷо чӣ 

фикр андешидаӣ ва барои наҷот ҳеҷ ҳилае мулоҳиза кардаӣ? (Дониш); 

Антоним (тазод): Сухан заҳру позаҳру гарм сату сард, Сухан талху 

ширину дармону дард (Абӯшакури Балхӣ); 
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Воҳиди фразеологӣ ва ба калимаи мураккаб табдил ёфтани он: 

...мисли тӯдаи коҳ ба дарун-дарунсӯзӣ тоб оварда натавонист (С.А., 

Ёдд.,3.374). 

 “Чаро аз димоғ бӯйи коҳдуд мебарояд?”—вақте ки аз дар 

мебаромаданд, Алишер аз оринҷи Валентин сабук дошта, шӯхиомез пурсид 

(Ҷ.А., Кӯҳистонӣ, 71). 

 Пароними фаро / фурӯ гирифтан: Оқибат чингизиён бисёр шуда 

атрофи қофилаи Темурмаликро фаро гирифтанд (С.А.); 

 

                  Имконоти услубии воҳидҳои фразеологӣ 

Фраза -- пайвастагии калимаҳо ё ҷумлаҳо. 

Воҳидҳои фразеологӣ  як ҳиссаи боигарии луғавии забонанд. Гарчи дар 

шакли ибора ё ҷумла аз ду ва зиёда калимаҳо ташкил ёфтаанд, ба мисли 

калимаҳои ҷудогона як мафҳуми ашё: 

Тиллои сафед - пахта,  як мафҳуми амал ё ҳолат:  димоғи касе сўхт - 

ранҷид, ё як мафҳуми аломатро ифода мекунад: аз даҳонаш бўйи шир меояд -  

хеле ҷавон, бетаҷрибаро ифода мекунад. 

ВФ мисли воҳидҳои луғавӣ якмаъно (моносемия) ва сармаъно 

(полисемия), муродиф, мутазод мешаванд: 

С е р м а ъ н о и и  ВФ: чашм дӯхтан – а) ба як нуқта як муддат 

(бодиққат ё беихтиёр) нигоҳ карда истодан, б) тамаъ кардан, бо чашми 

харидорӣ ё азони худ кардан нигаристан: Мӯҳсин аз ин суханони 

Қориишкамба... хурсанд шуд, зеро, дар вақте ки судхӯрони деҳот ва, аз ҷумла 

Арбобрӯзӣ, ба заминҳои вай чашм дӯхта буд, Қориишкамба “Ба ман заминат 

даркор нест” мегӯяд (С.Айнӣ). ВФ-и чашм дӯхтан бо ин маъно бо ВФ-и таги 

чашм кардан муродиф мешавад. 

 ВФ-и чашми касе равшан шуд низ сермаъност: маънои таваллуд 

кардан ва шод, рӯҳбаланд шуданро ифода мекунад. 

 

Дар воҳидҳои фразеологӣ 2 хусусияти барҷаста мушоҳида мешавад: 

1. Таркибан рехта ва устуворанд, тағйинопазиранд. 

2. Маънои воҳидҳои фразеологӣ аз маънои ҷузъҳои таркиби ибора ва 

ҷумла барнамеояд,  зеро дар бештарини воҳидҳои фразеологӣ ҳар ду ҷузъ ё  

яке аз ҷузъҳо ба маънои маҷозӣ меояд. 

 

Хусусияти услубии воҳидҳои фразеологӣ аз инҳо иборат аст: 

1. Воҳидҳои фразеологӣ бо калимаҳои ҷудогона ё байни худ 

муносибати ҳаммаъноӣ (муродифӣ) доранд  ва  ба мисли муродифоти луғавӣ  

аз 2 ҷиҳат фарқ мекунад: 
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а) аз ҷиҳати тобишҳои маъно: 

чашм давондан // чашм дўхтан // назар афкандан // зеҳн мондан маънои 

«нигаристан»- ро бо тобишҳои гуногуни маъноӣ ифода мекунад. 

Ба назар гирифтани чунин тобишҳои фарқноки муродифҳои 

фразеологӣ ба гўянда ё нависанда имкон медиҳад, ки мақсади худро  фасеҳ, 

дақиқ ва равшан ифода кунад. 

Чунин тобишҳои маъноӣ ба назар гирифта нашавад, ғалати луғавӣ рўй 

медиҳад. 

б) аз ҷиҳати обуранги услубӣ, ҳиссӣ, замонӣ ва маҳаллӣ:  

 аз ҷиҳати обуранги услубӣ: 

Лаб фурў бастан- хомўш шудан 

Обуранги услубии адабӣ- китобӣ дорад. 

 Ба лаб кулўх молидан- худро ба нодонӣ задан - обуранги услубии 

гуфтугўйӣ дорад.  

аз ҷиҳати обуранги ҳиссӣ: 

Поча накашидан - мурдани бешарафона 

Замина газида мондан - мурдани бешарафона 

Ин ду мисол обуранги ҳиссии манфӣ доранд. 

Бандагиро ба ҷо овардан // аз дунё гузаштан – мурдани бошарафона, 

обуранги ҳиссии мусбат дорад. 

2. Қисми зиёди воҳидҳои фразеологӣ воситаҳои муассири луғавии 

забонанд, воситаҳои тасвири бадеӣ ба шумор меравад, чунки дар воҳидҳои 

фразеологӣ мафҳумҳои ашё, аломат ё амал ба мисли маънои калимаҳои 

ҷудогона ба тарзи урён ва бевосита ифода намешаванд. 

Воҳидҳои фразеологӣ мафҳумҳоро зимни як образ, тасвири бадеӣ басо 

ҷозибанок ва муассир ифода мекунад. Чунончи: 

       Аз сад  гули касе як гулаш нашукуфтан - хеле ҷавон. 

         Сояи касеро аз девор тарошидан – бад дидани касе  

         Косаи сабри касе лабрез шудан. 

        Дилро бой додан - ошиқ шудан 

Дар воҳидҳои фразеологӣ  мафҳумҳои  амал, аломат, ҳолат ашё ба 

воситаи санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ – ташбеҳ, истиора, маҷоз,  муболиға, 

киноя, рамз, тазод, такрор, саҷъ  ифода  мегардад.  Чунончи: 

Мўру малах барин …, панҷ ангушташ барин …, монанди гавҳараки 

чашм… -  ташбеҳ. 

Нури дида, тоҷи сар  –  истиора 

Ба чашми касе хок пошидан –  маҷоз 

Алифро таёқ гуфтан, дум ликкондан –  киноя 

Гул – гул шукуфтан, аз пашша фил сохтан –  муболиға 
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Арақи ҷабин, хати сиёҳ,  роҳи  сафед  –  рамз 

Сўзу гудоз, ҳисобу китоб, фисфисаки мавизкўбак –  саҷъ 

Хуби хубон  –  такрор 

3. Тарзи истифодаи воҳидҳои фразеологӣ дар асарҳои бадеӣ ва 

публитсистика имконоти зиёди услубӣ зоҳир мегардад, чунки воҳидҳои 

фразеологӣ ҳам ба мисли воҳидҳои луғавӣ хусусиятҳои зидмаъноӣ, 

сермаъноӣ, ҳамгунагӣ (омонимия) дорад. 

Аммо дар асари бадеӣ як тарзи истифодаи воҳидҳои фразеологӣ дида 

мешавад, ки нисбат ба муродифот, зидмаъноӣ, сермаъноӣ ва омонимия 

матлабро ҷозибаноктар ва таъсирбахштар ифода мекунанд. Нависандагон 

таркиби воҳидҳои фразеологиро қасдан бо ягон ғарази услубӣ тағйир 

медиҳанд,  ягон калимаашро бо калимаи дигар иваз мекунад ва ё ба таркиби 

воҳидҳои фразеологӣ калимае зам мекунад. Мисол: 

Замин кафида одам баромадааст  //  Замин кафида ҳоҷӣ баромадааст. 

Ба асфаласофилин фиристодан  // Ба асфаласофилин командировка 

кардан. 

Ба миёни гап лагад задан  //  Ба гап тормоз додан. 

Чунин тағйирот дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ ғалат шуморида 

намешавад, чунки нависанда варианти аслии воҳиди фразеологиро медонад. 

Маҳз бо мақсади ҳазлу шўхӣ, ҳаҷву мутоиба ягон калимаи воҳиди  

фразеологиро қасдан тағйир медиҳад. Мисол: 

“Зарар надорад, - гуфт Қорӣ Ишкамба, - аз хонаи ман ба ҷойи ба 

дилатон оби сард  задан  яхоб  дода  меравад, ки ин ҳам сабаби хотирҷамъии 

шумо ҳам боиси осудагии ман мешавад” (С.А.). 

Гоҳе нависанда воҳиди фразеологиро бо ибораи озоди наҳвӣ ба тариқи 

мувозӣ кор мефармояд. Дар натиҷа як калима дар як ибора ба маънои аслӣ,  

дар ибораи дигар ба маънои маҷозӣ  меояд. Мисол: 

Барои ака Раҳим ош биёред, охир. Баробари дасташ шикамаш ҳам 

танбўр навохта истодааст. (С.  А.) 

Адибон қолаби воҳиди фразеологиро нигоҳ дошта, бо калимаҳои дигар 

пур мекунанд. Дар натиҷа,  як воҳиди фразеологии тоза ба миён меояд. 

Хонашери майдонғариб // Аробасавори занбарнишин. 

Гоҳе нависанда маънои ягон ҷузъи таркиби воҳидҳои фразеологиро 

инкишоф дода, ба он калимае зам мекунад. Дар натиҷаи воҳиди фразеологӣ 

тароват ва тару тозагӣ пайдо мекунад. Мисол: 

Димоғи  ҳамаи  аҳли давра аз ин меҳмони нохондаи дилбеҷокунанда 

сўхта буд. 

Димоғи ман бошад, аз ғояти сўхтан дуд мебаровард (С. А.). 
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Тарзи эҷодкорона кор фармудани воҳидҳои фразеологӣ барои рангин 

ва пурҷозиба ифода кардани фикр кўмак мерасонад. Агар воҳидҳои 

фразеологӣ бо ибораи озоди наҳвӣ ба тариқи мувозӣ кор фармуда шуда 

бошад, байни маъноҳои аслию маҷозии калима алоқаи мантиқӣ  барқарор  

мешавад,  воҳидҳои  фразеологӣ  хусусияти  ифоданокӣ ва тару тозагӣ пайдо 

мекунад. Масалан дар матни зерин феъли «баромадан» ҳам ба маънои аслӣ, 

ҳам ба маънои маҷозӣ кор фармуда шудааст: 

Лекин танҳо  Одина аз дар набаромад,  балки  ҳамроҳи  ў гўё  ки ҷон аз 

тани фарсудаи Бибиоиша низ баромад (С. А.).  

Баъзан Айнӣ ду воҳидҳои  фразеологиеро дар як ҷо меоварад, ки  ягон 

ҷузъи муштарак доранд.  Чунончи:  дил  кандан  ва  ҷон  кандан.  Ин ду 

воҳиди фразеологӣ  як ҷузъи муштарак -- «кандан» доранд. 

Ҳарчанд дар хона  пинҳон  мемонам, охир мебояд, ки як рўз берун 

бароям. Ё ин ки боз ба ёру диёр «хайрбод» гуфта, аз висоли Гулбибӣ дил 

канда, ба вилоятҳои ғурбат биравам. Лекин барои ман ҷон кандан назар ба 

дил кандан  аз  Гулбибӣ  осонтар  аст (С.А.). 

Архаизими ВФ: ...ман дар соли 1917 ҳамаи ҷадидонро ба воситаи 

дуздони худам тасаддуқоти олӣ кунонида (кушта) “хас каму ҷаҳон пок” 

мекардам (С.А.); 

4. Тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ  

Аслан, воҳидҳои фразеологиро аз як забон ба забони дигар ба тариқи 

таҳтуллафзӣ тарҷума кардан мумкин нест. 

Аммо адибон,  мутарҷимон ва рўзноманигорон як миқдор воҳидҳои 

фразеологиро аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ айнан тарҷума кардаанд. Агар 

ҳангоми тарҷума мундариҷаи асосии воҳидҳои фразеологӣ нигаҳ дошта 

шавад, қобили қабул шуморида мешавад. Дар акси ҳол нуқсони истеъмоли 

воҳидҳои фразеологӣ ба миён меояд. Чунончи:  

Ту як чизро бифаҳм, ки инқилоб бе  қурбонӣ намешавад. 

Агар бо ҳамин роҳ равӣ, ба халқамон хизмати хирсона мекунӣ. 

 Ў ба модараш ба мисли ду қатраи об шабоҳат дошт. (Р. Ҷ.). 

Пул ва моле, ки Одинамоҳхола дар ивази меҳнати яксолааш аз колхоз 

мегирифт, фароштуруки аввалини баҳори меҳнати ў буд.  

Инҳо мисоли тарҷумаи дурусти воҳидҳои фразеологӣ мебошанд. Аммо 

нодуруст тарҷума кардани ВФ низ мушоҳида мешавад: 

Мактаби агропроми республика даъват шудааст, ки мутахассисони 

баркамоли кишоварзиро ба воя расонад (рӯзнома). 

Имрўз Ғарми шўроӣ бо қурбониҳои худ  хуш бошад менамуд  (Ҳ. К.). 
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Ҳусни баён ба солим кор фармудани ВФ эътибор медиҳад. Як нуқсони 

машҳурро, ки дар натиҷаи ҳодисаи контаминатсия ба вуҷуд меояд, пешгирӣ 

мекунад. 

Контаминатсия  -  чунин ҷойивазкунии  калимаҳост, ки дар натиҷаи он 

қаринаи сеюм ҳосил мегардад, ки хилофи мантиқи сухан ва меъёри забони 

адабист. 

Масалан,  ду ифодаи аз ҷиҳати мазмун ба ҳам наздик: аҳамият доштан 

ва рол (нақш) бозидан дар натиҷаи ивазшавии калимаҳо ё (контаминатсия) 

ибораҳои ғалати  аҳамият бозидан  ва  рол  доштан  ба миён омадааст. Ба 

ҳамин монанд: 

Аз дидани ин ҳол  шишаи сабрам лабрез шуд – ВФ - нодуруст  

        Шишаи сабрам шикаст – ВФ-и дуруст 

        Косаи сабрам лабрез шуд – ВФ-и дуруст 

Азбаски таркиби ВФ калимаҳои зиёдро дар бар мегирад, вале он 

калимаҳо қимати семантикиашонро аз даст додаанд, ҳангоми кор фармудани  

ВФ  ҷойивазкунии  калимаҳо,  афтидан ё зам намудани калима, иваз кардани 

як калима бо калимаи дигар мушоҳида мешавад. Чунончи:  

Панҷ панҷааш ҳунар. 

Даҳ дасташ ҳунар. 

Панҷ ангушташ ҳунар. 

- Шумо мардина, ин кас пиразан. Аввал ин пиразан боғашро об диҳад, 

замин рафта ба осмон намечаспад. Дурусташ:  

Осмон омада ба замин намечаспад. 

Яке  аз  роҳҳои ғалат – аз забони дигар айнан тарҷума кардани  ВФ аст. 

Вале баъзан тарҷума дидаю дониста бо ягон ғарази услубӣ, баъзан тасодуф, 

бе ягон ғараз аз забонҳои  арабӣ,  туркӣ ва  бештар аз забони русӣ тарҷума 

карда мешавад. 

Себи низоъ  – тарҷумаи таҳтуллафзии ВФ-и русии  «яблоко раздора» 

мебошад, ки матлабро равшан ифода карда наметавонад. 

Вақте  диданд, ки ба мақсадҳои худ расида наметавонанд, қартаи 

маҳалро кор фармуданд. 

Дар ин ҷо ҳам ВФ-и забони русӣ – «играть в чьи-то карты» айнан 

тарҷума шудааст. 

Дар матбуот чоп шудани изҳороти иддае аз ҳайати раёсати ҳизби 

Демократии Тоҷикистон барои аҳли сиёсат аввал чун раъду барқе дар фасли 

тобистон қабул гардид, вале дар давоми рўзу ҳафтаҳо гапу гузор перомуни 

он чунон авҷ гирифт, ки гўё  занбурўғҳо баъди тундар рўй заданд. 
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Дар чунин мавридҳо, одатан, муодили тоҷикии ВФ-ро ёфта, дар 

муқобили  ВФ-и русӣ кор мефармоянд. Агар муодили тоҷикӣ ёфт нашавад, 

мазмуни ВФ-ро бо калимаҳои одӣ ифода мекунанд. Чунончи: 

Я сама на этих делах зубы сьела. 

Тарҷумаи  Ҳ. Ирфон: Мўйи ман дар болои ин хел корҳо сафед 

шудааст. 

Нехватай за сердце.  

Тарҷумаи  Ҷ. Икромӣ: Ба дилам ханҷол назан. 

Он нас всех переживёт.  

Тарҷумаи  Э. Муллоқандов: Ў ҳамаи моро гўр мекунад. 

Вы ещё молоды, вся жизнь впереди.  

Тарҷумаи  Э. Муллоқандов: Шумо ҳанўз ҷавонед. Аз сад гулатон як 

гулатон нашукуфтааст. 

Еле-еле плетётся.  

Тарҷумаи  Ҷ. Икромӣ: Қадамашро шумурда мемонад. 

Ждут меня, не бось.  

Тарҷумаи  Э. Муллоқандов: Балки чашмашон ба  роҳи  ман чор 

будагист. 

До свадьбы зажевёт //  Ҳеҷ воқеа не.  

Дар заминаи ВФ-и тоҷикӣ ҳам ғалатҳои зиёде ба миён омадаанд. 

Мисол:  Ў марди риёзаткашида ва ҷонсахт ки буд, намурд, сиҳат ёфт. 

Дурусташ: шифо ёфт. 

Норинҷиён баъд ба хавотир афтоданд.  Дурусташ: хавотир шуданд 

Хешони Восеъ албатта аз ҳама зиёдтар хавотир мекашиданд. 

Дурусташ: хавотир мешуданд. 

Дар ин мисолҳо калимаи хавотир  сифат аст,  ҳеҷ гоҳ бо пешоянд ё бо 

пасоянд намеояд.  

Агар аз ҳамин сифат исми маънии  хавотирӣ  сохта шавад, онро бо 

пешоянду пасоянд кор фармудан мумкин аст. 

Дар  ВФ-и боло,  аслан,  як  калима  ихтисор гардидааст. Дар мисоли 

аввал калимаи  дарё,  дар мисоли дуюм калимаи бор афтидааст. Шакли 

пурраи  ВФ  ба  дарёи  хавотирӣ  афтидан ва бори хавотирӣ (хавотириро) 

кашидан аст. 

Дар забони русӣ китоби арзишманди бадеиро “настолная книга 

каждого любителя художественного произведения” мегӯянд. Дар забони 

тоҷикӣ муодили созгори он вуҷуд дорад, ки тарзи мутолиа ва бузургдошти 

китобҳои муқаддас ё арзишмандро бозгӯ мекунад: 

Тарҷумаи Қуръони Карим ба забони тоҷикӣ анҷом пазируфт, ки ҳоло 

ба китоби рӯйидастии шаҳрвандони кишвар табдил ёфтааст (“Ҷумҳурият”, 

2008.№22); Маҷаллаи “Маърифати омӯзгор” устоди устодон, роҳбару 
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раҳнамойи эшон аст. Хушбахтанд омӯзгорони арҷуманди мо, ки нашрияе 

чунин рӯйи даст доранд (“Маърифати омӯзгор”, 2013. № 9-10, с.19). 

 

Имконоти услубии ифодаҳои маҷозӣ 

Ифодаҳои маҷозӣ ё метафорӣ низ воситаи ороиши сухан ва таъсирбахш 

ифода кардани фикр ба шумор мераванд, зеро ифодаҳои маҷозӣ ҳам ба мисли 

ВФ мафҳумро зимни образ рангин  ва  ҷозибанок ифода мекунанд. Лекин дар 

байни ВФ ва ифодаҳои маҷозӣ фарқ ҳаст:  

1. Агар ВФ - ро дар шакли тайёр гирифта истифода баранд, ифодаҳои 

маҷозиро ҳар як адиб худаш месозад. 

 2. Агар  ВФ  таркибан устувор ва рехта бошанд, ифодаҳои маҷозӣ  

ибораҳои озоди синтаксисианд, ба осонӣ ба ҳиссаҳо ҷудо мешаванд. Мисол: 

Ба  чашми  дил  дид  бояд  ҷаҳон, 

Ки чашми сари ту набинад ниҳон 

                                                                              (Рўдакӣ). 

Чашми сар -  ба маъно аслӣ 

Чашми дил -  дар ин ҷо калимаи «чашм» маҷозан кор фармуда шудааст, 

киноя аз ақл аст. 

Ифодаҳои  маҷозӣ  ё метафорӣ хусусияти тару тозагӣ доранд. Бинобар 

ин ҳангоми шунидан диққати касро ба худ ҷалб мекунанд, ба назар чун 

сухани тоза менамоянд ва завқи бадеӣ мебахшанд. Сабаб ин ки ду калимаи 

тамоман гуногунро ба ҳамдигар васл мекунанд, ки он, аслан, ғайритабиист. 

Ифодаҳои маҷозӣ дар заминаи чунин санъатҳ ои сухан – ташбеҳ, 

истиора, ташхис ба вуҷуд меоянд. Забоншиносон таркиби ифодаҳои 

маҷозиро  омўхта,  ба чунин  хулоса  омадаанд,  ки барои ба вуҷуд омадани 

ифодаҳои  маҷозӣ  баъзе  категорияҳои грамматикӣ ҳам кўмак мерасонанд. 

Хусусан категорияи шахсу ғайришахс дар исм ва феъл, аломати конкрету 

абстракт дар исмҳо барои сохтани ифодаҳои маҷозӣ кўмак мерасонанд. 

Ифодаҳои маҷозиро аз рўйи тааллуқи морфологии ҷузъҳо ба 3 хел ҷудо 

мекунанд: 

1.Ифодаҳои маҷозии исмӣ 

2.Ифодаҳои маҷозии сифатӣ 

3.Ифодаҳои  маҷозии феълӣ 

Дар ифодаҳои маҷозии  исмӣ як ҷузъи конкрет бо ҷузъи дигари 

абстракт алоқаманд карда мешавад. Чунончи: 

Чанголи ситам  (исми конкрет +  исми абстракт) 

Исми конкрети шахс бо исми конкрети ғайришахс ё абстракт 

алоқаманд карда мешавад. 

Синаи  Қаротегин  –  Ғарм 
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Чанголи ситам синаи Қаротегин  –  Ғармро пахш карданӣ буд. 

Дар ифодаҳои  маҷозии  сифатӣ  аломат ё хусусияти ҷисмҳои конкрет 

ба мафҳумҳои абстракт нисбат дода мешавад: ҳақиқати талх, сухани ширин, 

иродаи оҳанин, дашномҳои дастабиринҷӣ. 

 

МАВОДИ УСЛУБШИНОСӢ 

 Н у т қ и  ф а р д и и  с и м о  ( п е р с о н а ж): “Хоҳар! Ҳарчи дар 

дил гуфтанӣ дорӣ беибо, бепарво, бигӯ -- гуфт, Ҷаҳонгир. -- Аз нуҳуфти 

деворҳои дарду ранҷи сангин шикаста бар тану ҷон берун омадан, ба ҷодаи 

хуршед гом ниҳодан аст, як навъ равонтаконист. Агар мақсудат раҳоиву 

ворастагӣ аз андӯҳвораҳои ҷигарсӯз аст, хомӯширо раҳо кун, хомӯшӣ худ 

нолаву шева(н)и зисти шикастарӯҳу шикасти ҷон аст. Бигӯ, аз ҳама чиз 

бигӯ!” (“Садое аз хилват”). 

 К у т о ҳ б а ё н ӣ: ...бо фермерҳо вохӯрӣ анҷом медиҳанд 

(“Тоҷикистон”, 25.06.2015) // ...вомехӯранд; ...мавриди истифода қарор 

доданд // ...истифода бурданд (карданд); 

 ҲУСНИ БАЁН: --Ман ба бештари ноҳияҳои Тоҷикистон сафар 

доштам. Ҳар як минтақа махсусияти хоси худро дорад (“Тоҷикистон”, 

25.06.2015) //...махсусият дорад; ...ин ҷо шаҳрванд Ҳайдаров бо рафиқонаш 

дар яке аз мавзеъҳои истироҳатӣ истироҳат мекард  (“Тоҷикистон”, 

25.06.2015);  Ҷавони  25-30-сола назди як мард бо алфози қабеҳ касеро 

ҳақорат медод, ӯ аз занону кӯдакони аз наздаш мегузашта (? гузаранда) 

шарме намекард (“Чархи гардун”,8.07.2015); -- Ин гуфтаҳо нодуруст 

ҳастанд. Тамоми китобҳои ҷаҳонро ман бо забони форсӣ хондаам. 

Аксарияти онҳо дар бойгонии ман то кунун ҳастанд (“Самак”, 10.06.2015); 

Тамоми ҷаласа, нишаст ва сессияҳои мегузаронидаи ӯ,  ранги сиёсӣ ва зӯрӣ 

дошт (8.07.2015); Ба кадом тараф наравӣ, чашми одам сер намешавад; Гулҳои 

рангоранг чашмро мерабуд (“Дар байни устоон”); ...дар кадом соҳае кор 

накунанд, аз ӯҳдаи он мебароянд; 

 Бемавқеъ кор фармудани калима: Маҳдудиятҳои ҷисмонӣ аксар 

вақт намегузоранд, ки онҳо ба муассисаҳои давлатӣ ва дигар идораю 

ташкилот ташриф оваранд... Имрӯз  муносибати носаҳеҳи ҷомеа маъюбонро 

аз иштироки фаъолона дар ҳаёт... хориҷ кардааст; Вай дар шадидтарин 

муҳорибаҳои Ҷанги дуввуми ҷаҳон ширкат бикард. Балки он ҷо ду пояшро 

монда биомад. Яъне  бо пои худаш бирафту варо бардошта биоварданд 

(“Чархи гардун”, 8.07.2015); 

 Тарҷумаҳои таҳтуллафзӣ (калка): ...баъди барҳам додани 

Иттиҳоди шӯравӣ сиёсатмадорони рус окибатхои ногувори онро ба худ 

тасаввур карда наметавонистанд (“Чархи гардун”, 8.07.2015); ...1 нафар 
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аспирант кори илмӣ пеш мебаранд; дар дилхоҳ  донишгоҳ ё муассиса 

(“Самак”, 8.07.2015); шахси маъюб, одамони дорои маъюбият,шахси 

маъюбиятдошта (“Чархи гардун”, 8.07.2015); 

 Пургӯйӣ дар забони мтбуот: Аз ин аддаи нек на ҳама муҳоҷирон 

оқилона истифода ба амал оварданд (“Чархи гардун”, 8.07.2015) // истифода 

карданад // истифода накарданд // истифода карда натавонистанд; 

 Серистеъмол шудани “ба бор овардан”: Ин хулосаеро ба бор 

меоварад, ки цонунро танщо коргариоддь риоя менамуд; Фикри як нафарро 

ба инобат нагирифтан, сухани олимеро буридан, аллакайдар дохил сару 

садои зиёдро ба бор овард (“Самак”, 8.07.2015); 

  

М а в о д и  г у н о г у н и и л о в а: 

Унсурҳои луғавӣ: Аз афташ хеле шалпар шудаӣ, ҳаво имрӯз боз 

гармтар шуд (Ф.Н.); Ва ӯ боз пас ба Пешовар омада, хоҳад – зан мегирад, 

хоҳад – дӯкон мекушояд; ба сони (қатори) одам медарояд; Аз сонаш 

ҳамчунон хун мезаҳид (С.Т.); Пойи захминаш зириқ-зириқ дард мекард; Сони 

чапаш ҷиз-ҷиз месӯхт (сӯзиш мекард); ...сонаш ҷиззосзанон сӯхта, сахт азоб 

медиҳад; Аз муқобил боди дабур вазида, ба димоғаш бӯйи хунро меовард; 

...ба сафедии чашмонаш хун давида, ҷигот андохт Иброҳимбек;...гурги 

болондида, батадбир ва нотарс буд; Вай, охир , дар пеши ин гурги сад бор аз 

болон ҷаста, агар бошад, ба қадри гӯсфанд аст; Модагург таққи дар ҷояш 

истод; Модагург медавиду бӯйи оҳану борутро ҳам мешунид; Ғазаб бо фукаш 

ба тобасанге бархӯрда, ҷадала кард, ки ба по хезад; Аз пошнаи деҳа Сим-сим 

ном рӯдаки тезоб мегузарад;Пас ӯ бо қаҳр “Агар нагирӣ, ба оби кӯл 

мепартоям” гуфт. Эҳсон ҳам якрав буд, қулфи гиребонро ба оби кӯл ғурронд 

(Б.Ф.); 

 У н с у р ҳ о и  л а ҳ ҷ а: ...келинҳоямон баъди як ҳафта чунон 

ҷангу ҷанҷол бардоштанд, ки ман ғайри баромада рафтан аз порисаи падарӣ 

чораи дигар наёфтам (Лолаи Саидакбар, “Чархи гардун”, 8.07.2015); 

 М у р о д и ф о т и  л у ғ а в ӣ: Соли 1941 Ҷанги Бузурги Ватанӣ 

оғоз меёбад. Падарбузургам ва бародари бибиам – Неъмат Назаровро ба 

ҷабҳа сафарбар мекунанд. Ҳамчун мардони ҳақиқӣ онҳо баҳри ҳифзи Ватан 

аз ҳуҷуми душманони ғосиб ба майдони корзори матонату мардонагӣ 

раҳсипор мегарданд... – Рафиқон, нағз медонед, ки ман шавҳар дорам,  ӯ дар 

муқоиса бо шумо,  ки ҳамроҳи занону кӯдакон ва мӯйсафедон дар ақибгоҳ 

қарор доред, ҷон ба каф гирифта, дар  майдони мардонагиву матонат қарор 

дорад... –Ин даъвогарони номусу шарафат душманони дохилӣ ҳастанд, ки ба 

ғалабаи халқамон боварӣ надоранд. Озода, ман баъди як моҳ боз ба корзори 

ҷанг меравам... Баъди як моҳ Пётр Камилков боз ба набардгоҳ бирафт ва 
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дигар барнагашт... (Азамат Дӯстов,“Минбари халқ”, 29.04.2015); Эътирози 

собиқадорони соҳаи маориф, ки мегӯянд, онҳоро Латофат Назирова аз 

донишкада иҷборан рондааст; Онҳо ҳоло дар нафақаанд, яъне онҳоро худи 

раҳбарият аз муассиса пеш кард (“Самак”, 8.07.2015); ...рубоҳе наздик истода 

дар ҳоли ишон назора мекард ва мақолоти (гуфтугӯйи) ишонро ба гӯши ҳуш 

истеъмо менамуд; Чун одамизод гармозадаиу монда аз биёбон барояд соате 

дар сояи ман биёсояд ва замоне истироҳате фармояд (Калила ва димна); 

...ба шавҳар додани духтарони ноболиғ... дар аксар маврид ба вайроншавии 

оилаҳо оварда мерасонад; ...то 18-солагӣ боло бурдани синни никоҳӣ дар 

кишвар  маҳз бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши мизони азҳампошии оилаҳо ва 

ноомодагии ҷисмонию зеҳнии ҷавонон сурат гирифтааст; Фикр мекунед, ки 

пароканда шудани оилаҳои ҷавон низ бар асари сустии тарбияи духтар ва 

писарон аст?; Ин аз ба низом овардани либоспӯшии иддае аз ҷавондухтарон... 

сар карда то пешгирии ҷудошавии оила ва боз масоили дигар мерасад; Маҳз 

намояндагони чунин оилаҳо аз боби таҳаммулпазирӣ ва мустаҳкам нигоҳ 

доштани оилаҳо пайваста ба онҳо сӯҳбатҳо мегузаронанд..., вохӯриҳо 

баргузор мекунанд  (“Минбари халқ”, 4.03.2015);.  

 Кадом тарзи ифода қобили қабул аст? вайроншавӣ, азҳампошӣ, 

пароканда шудан, ҷудошавии оила. 

 Б е м а в қ е ъ  кор фармудани калима: Ӯ (Озода) аз ин ниятҳои 

“ҷавонмардон”-и ақибгоҳӣ ба сутӯҳ омада буд («Минбари халқ”, 29.04.2015); 

Ғ а л а т и  к а л и м а с о з ӣ:  Кадом калима дуруст: беҳбудӣ ё беҳбуд? 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон... пайваста мекӯшид, ки... ба аҳволи 

муҳоҷирони тоҷик беҳбудӣ бахшад / Аз ҳисоби маблағҳои ирсолгардида 

волидайн... хона сохта, вазъи рӯзгорашонро беҳбуд мебахшанд (“Чархи 

гардун”, 8.07.2015);  

 В о с и т а ҳ о и  м у а с с и р и  н а ҳ в ӣ: 

 Саволи риторикӣ: Модар, зан, апаю хоҳар инҳо барои мард 

муқаддасот ба шумор мераванд, наход бо муқаддасот шӯхӣ кунанд?!; Чун 

бародар дасти хоҳар нагираду, падар сарпарастии фарзандонро ба дӯши зани 

бесарпаноҳ бор кунад, пас чӣ ҳоҷат аст ҳарф гуфтан аз меҳру муҳаббат, 

шафқат, оини одамгарию ҷавонмардӣ?! (Лолаи Саидакбар, “Чархи гардун”, 

8.07.2015). 

 

ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ИСМ 

Вазифаҳои услубии номи шахс дар услубҳои гуногуни забон: Дар ҳоле 

ки (? гарчанде ки) ҷисман Латиф Пидром дар Афғонистон зиндагӣ мекунад, 

рӯҳи латифаш ҳамеша дар баландиҳои Бадахшон парвоз дорад (“Нигоҳ”, 

14.08.2013); Ҳамин ки намояндаи КМ (Искандар Қаландаров) ҳамроҳи ман 
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(Нур Табар) вориди маҷлисгоҳ шуд, Ғулом (Ғуломалӣ Муродалиев) ба вай 

чунин муороҷиат кард: - Ало, эй Искандар! Барои чун ман як Ғуломи бечора 

ҳамин Табар кам буд ки, боз Теша овардӣ? (журналистҳо: Нур Табар, Теша 

Раҷаб). 

Пасвандҳои -ак, -акак одатан бо исм васл шуда омада, баробари ифодаи 

хурдиву навозиш муносибати салбӣ ё эҷобии гӯяндаро ҳам бо ҷилоҳои 

мухталифи маъноӣ ифода мекунанд: 

 Дар ҷаҳон аз нозукон, албатта, бояд ёраке, 

 Нозукак, хубак,  латифак, дилбарак, дилдораке. 

 Шоҳидак, шаккак, малеҳак, чобукак, симинтанак, 

 Турфакак, шӯхак, ҳузурак, саркашак, айёраке. 

 Орифак, риндак, надимак, саркашак, мушфиқак, 

 Оқилак, соҳибвафояк, зирака, ӯамхораке. 

 Соқияк, шаккарлабак, пистадаҳонак, дилкашак, 

 Анбаринхолак, хушак, мушкинхатак, таррораке (Ҳозиқ).  

Бо обуранги ҳиссии мусбат: Эй себаки хубонӣ, Мисли моҳи тобонӣ. 

Сурху сафед рӯякат, Аҷаб форам бӯякат; Себаки сурхи серноб Ширинию 

хӯрданбоб;  

Бо обуранги услубии манфӣ: Хазиначиаш (// хазинадораш) як ҳазор 

ашрафии дигар дод ва гуфт: “Биронед, ки ин пирак хазинаи моро холӣ хоҳад 

кард”. Сифатҳои пирак ва пиракӣ (инчунин як марди айнакӣ) аслан сифат 

буда, хусусияти исмӣ пайдо карда (субстантиватсия шуда) ду мафҳумро дар 

бар мегирад: шахс ва аломатҳои синну сол ё сифатҳои маънавии онро ифода 

мекунад.  

Дар “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ аз ин имконоти услубии забон чун 

воситаи мӯҷазбаёнӣ (универбатсия) бисёр истифода шудааст: 

Мардумозореро ҳикоят кунанд, ки... ( // Шахси марумозореро ҳикоят 

мекунанд, ки...) 

 Ҷ а м ъ б а н д ӣ: Оташи иштиҳоҳо боло гирифт, гуруснагӣ дуд аз 

димоғҳо бароварда ҳамаро дар ҷустуҷӯйи хӯрок андохт (С.А.); 

 Ҷ а м ъ б а н д и и  а р а б ӣ: боғот, супоришот, навиштаҷот, 

сабзавот, меваҷот, деҳот; Владимир Путин дар ин нишасти матбуотияш ба 

масоили равобити Маскаву Вашингтон ҳам таъкид кард (“Дунё”,27.12.2017); 

1. Ҷамъи дукарата ва ғалатҳои дигари ҷамъбандии исмҳо: Вобаста ба 

ин вазифаи асосии  қонуниятҳо омилҳо ва хусусиятҳои хосашон дар маҳалҳо, 

ҳудудҳои географӣ ҷойгир карда шавад («География»); Ёқуб аз мо хоҳиш ва 

илтимос кард, ки ба саҳро баромада, мева ва сабзавотҳои пухтарасмидаро 

ҷамъ оварда, ба гурезаҳо фиристонем (“СССР”, 22.08.2013); Аз сабаби он ки 

аз қабули ин қонун 18 сол гузаштааст ва то ин давра дар ҷомеа тағйиротҳои 
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демократӣ рух додааст, имрӯз зарурати ворид кардани тағйироту иловаҳо ба 

ин қонун ба миён омадааст (“Озодагон”, 26.09.2012); тайёр крдани кадрҳои 

баландихтисоси ҷавобгӯйи талаботҳои бозори меҳнат; Тадқиқотҳо нишон 

медиҳанд, ки донишҷӯ ҳангоми шунидани лексия дар рӯзи дигар 10%-и 

маълумотҳоро дар хотир нигоҳ медорад; ...ин усул он қадар хараҷотҳои 

зиёдро талаб намекунад; Ғалати ҷамъулҷамъ ва калимасозӣ: амалиётҳои 

зидди юажхлҳони миллат, кашфиётҳои тозаи илм; шахсони бовариноки дилу 

ниятпок, мардуми парешхӯрда, вазифаҳои масъул -  вазифаи пурмасъулият 

(“Чархи гардун”,2.12.2005); ...аз беҳтарин иншоотҳои таълимӣ дар қаламрави 

ноҳияи Ванҷ ба ҳисоб меравад (“Ҷумҳурият”, 7.06.2011). 

  

И с т и с н о: Исмҳои ҷамъи арабии ҳуқуқ (ҳақ), мавод (модда), аъзо 

(узв), мақомот (мақом), ташкилот (ташкил), интихобот (интихоб) ва ғайра 

маънои грамматикии ҷамъро гум кардаанд ва дар забони тоҷикӣ чун исми 

танҳо дарк мешаванд: Мақсад ҳамин аст, ки интихоботҳо шаффофу 

демократӣ гузаранд(“Озодагон”, 26.09.2012); 

2. Ғалати ҷамъбандии исмҳои бо шумора омада: Имрӯз дар Донишгоҳи 

миллӣ 54 тахтаи электронӣ, 114 видеопроекторҳо ва зиёда аз 1000 

компютерҳои пайваст ба шабакаи умумиҷаҳонии интернет мавҷуд аст (“Ба 

қуллаҳои дониш”, 2.04.2012); Ҳамчунин, тӯли соли сипаригардида як 

барномаи таълимӣ, 11 дастури методӣ ва 186 модулҳо таҳия гардида, имрӯз 

мавриди баҳрабардорӣ қарор доранд (“Чархи гардун”, 18.01.2012); Ин 

тағйиротҳои анъанавӣ чӣ медиҳанд? (“Чархи гардун”, 11.01.2012); 

...Абдушукури Раҷабзод тӯли 36 соли собиқаи кории хеш дар соҳаи матбуот 

ва табъу нашр зиёда аз 600 мақолаҳои илмиву оммавӣ навиштааст (“Чархи 

гардун”, 18.01.2012); 

3. Бо калимаҳои чанд(е), якчанд, чандин омадани исми ҷамъ: Инак чанд 

рубоиётамро чун мухлису алоқаманди ин нашрия пешкашатон мекунам 

(“Ҷавонони Тоҷикистон”, 14.10.2005); ...аз ҷониби мутахассисон дастгирӣ 

ёфт ва дар саҳифаҳои матбуот ба табъ расидани чандин мақолаҳои мусбат 

далели ин гуфтаҳо мебошанд (Ч.г.,11.01.12); 

4.  Бо калимаи “як” ва таркиби “ҳар як” омадани исми ҷамъ:  Як 

мушкилот паси сар шуд (“Криминфо”, № 27, 2001); Ногуфта намонад, ки дар 

деворҳои ҳар як факултетҳо намунаи акси либоси ягонаи донишҷӯён овезон 

карда шудааст; 

5. Бо таркиби “баъзе аз”, “яке аз” ва “ягон”омадани исми танҳо: 

Хушбахтона, чи тавре ки аз наздик бо дӯстони ҳаммилияту (? ҳаммиллати) 

ҳамзабони худ дар баъзе аз маҳфили арӯсию маҳфили хушӣ, ҳамон тавре ки 

дар кишвари худамон риоят мешавад, дар ин ҷо низ риоят ва баргузор 
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мегардадл (“Паёми Душанбе”); Имрӯз дар бозорҳои хориҷӣ китоб яке аз 

маҳсулотҳои судбахш маҳсуб мешавад (“Минбари халқ”,7.02.2013); Гуфта 

будам, ки шояд ман баъди хатми мактаби миёна барои идомаи таҳсил ба ягон 

донишгоҳҳои пойтахт равам (“Зиндагӣ”, 13.01.2005) 

 И с м ҳ о и  т а н ҳ о: ангиштсанг, тилло, нуқра, шир, гӯшт, 

биринҷ, марҷумак, нахӯд, наск, ҳаво, барф, барқ, раъд, жола, гармо, сармо, 

рафтор, дӯстӣ, муаллимӣ. 

 С у п о р и ш: Матнро хонед ва мулоҳиза кунед, ки С.Айнӣ кадом 

исмҳоро бо пасванди –ҳо ва кадом имсҳоро бо пасванди –он (-гон, -ён) ҷамъ 

бастааст. Тарзи ҷамъбандиро тағйир диҳед ва гӯед, ки кадом тарзи ҷамъбандӣ 

барои забони тоҷикӣ табиист ва сабаби он чӣ будааст. Чаро нависанда 

“якчанд камбағалон” ё “якчанд нафар камбағалон” нагуфтааст?  

 -- Агар ҷосусҳои болшевикон чӣ будани онҳоро фаҳмонда 

пойбараҳнагон, иғвогарон ва вайронкорони гуҳнапурзӯрро аз мо гардонда 

бошанд, бойҳо, бадавлатҳо, муллоҳо ва бообурӯҳо ҳам кӣ будани 

болшевиконро фаҳмидаанд; Аз тарафи дигар, камбағалон ва безаминон ҳам 

монанди пештара ба дасти шумо мӯҳтоҷ монда, кори шуморо кардан 

гирифтанд; Ба муқобили ҳар як бой якчанд камбағал меафтад;. 

 Хусусиятҳои услубии калимасозии исм:  

-- Одам париро мебинад?...   

– Чаро инро мепурсӣ?  

-- Мехоҳам париро бинам.  

– Дар олам парӣ-марӣ нест. Ҳамаи ин бофтаи одамон аст (С.А.); 

Ғалатҳои калимасозӣ: ёрдамчии (ёвари) Прокурори генералӣ, 

ҳимоячиён (ҳимоятгарон), таҳқиру маҳалчигӣ (маҳалгаройӣ), гузаронидани 

тадқиқоти журналистӣ (таҳқиқи журналистӣ кардан), монеагӣ (монеӣ), 

ҳамчун ҳамҷавобгар (ҷиноятшарик), парвандаи ҷиноятӣ (ҷиноӣ), заҳрханд 

задан, кашаки (ғалладони) миз; муносибати нохуб (бад) доштанд // 

муносибати хуб надоштанд // муносибаташон хуб набуд (бад буд) 

(“Фараж”,3.03.2010). Аслан бигирем рафтани Боқиев ҳам ҷиҳати хубӣ (? хуб) 

дораду ҳам бад  (“Озодагон”, 3.03.2010); фарқиятҳои мусбате 

(“Фараж”,3.03.2010); аризаи даъвогӣ (? даъво); монеагӣ (монеӣ, монеъ шудан, 

монеа шудан); парвандаи ҷиноятӣ (ҷиноӣ) (Фараж, 3.03.2010); --Чаро ӯ 

муқобилият нишон надодааст? (“Оила”, №39,2007); Антибиотикҳо ба 

вирусҳо муқобилият нишон дода метавонанд (“Чархи гардун”,7.04.2006); 

Муаллим бояд бе ташвишу хавотир фаъолият кунад (“Ба қуллуҳои дониш”, 

6.03.2012); Президент... аз фаъолияти яксолаашон изҳори норизоият (? 

норозигӣ) менамояд... (“Чархи гардун”, 11.01.2012);   
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кашаки (ғалладони) миз; фарқиятҳои мусбате (“Фараж”,3.03.2010); 

монеагӣ (монеӣ, монеъ шудан, монеа шудан); --Чаро ӯ муқобилият нишон 

надодааст? (“Оила”, №39,2007); Антибиотикҳо ба вирусҳо муқобилият 

нишон дода метавонанд (“Чархи гардун”,7.04.2006); Муаллим бояд бе 

ташвишу хавотир фаъолият кунад (“Ба қуллуҳои дониш”, 6.03.2012);  Хатогӣ 

не, хато: Ҳофиз нагуфтааст, ки “хатогӣ” ин ҷост? 

   Чун бишнавӣ сухани аҳли дил, магӯ, ки хатост,  

Суханшинос наӣ, ҷони ман, хато ин ҷост. 

Шарҳ: 1) калимасозӣ: ёрдамчӣ, ҳимоячӣ, маҳалчигӣ, монегӣ, 

ҳамҷавобгар, ҷиноятӣ, ҷиҳати хубӣ, фарқият, фаҳмондадиҳӣ, муқобилият, 2) 

таркиббандӣ: тадқиқоти журналистӣ гузарондан, заҳрханд задан, кашаки миз, 

нохуб, амалиёт бурдан, институтсионалтзатсия шудан, фаъолият бурдан, 

дидан кардан, корҳои фаҳмондадиҳи гузарондан, тазаккур сохтан, ҳадс 

(тахмин) задан, маҳбасӣ шудан. 3) шаклсозӣ: фарқиятҳо, 4) калимаҳои 

барзиёд: корҳои фаҳмондадиҳӣ, 

Калимасозии бегона: “Тоҷикагролизинг” (“Ҷумҳурият”, 6.12.2012); 

“Тоҷикирсовхозстрой”, “ Ленинободмелиоводстрой”, “Суғдобсохтмон” 

(“Минбари халқ”, 23.08.2012); Магар “Душанбенақлиётхадамотрасон” 

наметавонад ба ронандагон фарҳанги ҳамлу нақли мусофиркашониро 

омӯзад? (“Нигоҳ”, 19.09.2012); 

Исм шудани сифат: Чу аз оштӣ шодӣ ояд ба чанг, Хирадманд ҳаргиз 

накӯшад ба ҷанг (Абӯшакури Балхӣ); Ай бегонашиноси худпараст! 

Намедонам, аҳли қаламӣ ва ё хоҷаи пасипардагӣ ва ё, шояд, бузинае ҳастӣ, ки 

наҷҷорӣ пеша кардаӣ! Ҳар чиву ҳар касӣ, барои ман хору хасӣ, зеро ҳасуду 

бахилу кинатузу бериёӣ...; Одами баднафсро нони даҳонаш мекушад, Шахси 

бадгуфторро захми забонаш мекушад (С.Аюбӣ); Бадхӯй дар дасти душмане 

гирифтор аст, ки ҳар куҷо равад аз чанги уқубати ӯ халос наёбад (Саъдӣ); Зи 

рӯйзард бипурсанд: “Дарди дил чун аст?” Вале касе бинапурсад: “Рухарғувон, 

чунӣ?” Чу рӯйзишт ба оина гуфт: “Чунӣ ту?” Бигуфт: “Ман чу чароғам, ту, 

қалтабон, чунӣ?” (Румӣ); Бибурд аз ман қарору тоқату ҳуш Бути сангиндилу 

симинбаногӯш. Нигоре, чобуке, шӯхе париваш, Ҳарифе, маҳваше турке 

қабопӯш (Ҳофиз); Мусофирпарваре, оромиҷоне, соҳибидроке, 

Сафарнокардамардумдидае, назарбедомсайёде, Бахудмағрурҷаллоде, 

насиҳатношунавгӯше (Сайидо). 

 

ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ СИФАТ  

  Чунон ки дар фасли исм ишора рафт, пасвандҳои –ак, -акак 

одатан бо исм васл шуда омада, баробари ифодаи хурдиву навозиш 

муносибати салбӣ ё эҷобии гӯяндаро ҳам бо ҷилоҳои мухталифи маъноӣ 
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ифода мекунанд: Эй себаки хубонӣ, Мисли моҳи тобонӣ. Сурху сафед 

рӯякат, Аҷаб форам бӯякат; Себаки сурхи серноб Ширинию хӯрданбоб; 

Хазиначиаш як ҳазор ашрафии дигар дод ва гуфт: “Биронед, ки ин пирак 

хазинаи моро холӣ хоҳад кард”. 

Сифатҳои аслӣ ҳам бо чунин пасвандҳо омада, ба маъноҳои луғавии 

сифатҳо маъноҳои иловагии услубӣ (коннотативӣ) зам мекунанд ва бо исм як 

навъ мутобиқат пайдо намуда, ба возеҳу мукаммал ифода намудани 

муносибатҳои субъективона мадад мерасонанд: -- Ҷонакам, ҷонаки азизакам, 

ҷонаки ширинакам, -- гӯён ба сари ӯ давид (С.А.);  Дар ҷаҳон аз нозукон 

албатта бояд ёраке, Нозукак, хубак, латифак,  дилбарак, дилдораке (Ҳозиқ). 

Тавсиф ва сифатчинӣ: Мулло Вафо аз шеърҳои шоирони гузашта 

бештарин шеърҳои ошиқонро хонда, аз мавзӯъ ва мазмуни он шеърҳо барои 

худ ва дар хаёли худ як дилбари зебоҷамоли вафодори дилоромро ёри оянда 

ва маъшуқаи хаёлии худ қарор дода монда буд. Назар ба тасаввур ва тасвири 

Мулло Вафо, маъшуқаи ояндаи ӯ расоқомат, сафедбадан, борикмиён, 

ғунчадаҳон, ранги рӯяш гандумгуни ба сафед мойил, чашмонаш сиёҳи 

обдори пуришваву ноз, мижгонҳояш дарози нӯгхамида, абрӯвонаш сиёҳи 

тӯсии нӯгтез, гӯшҳояш лолаи нав шукуфта барин тару тоза, баёзи гарданаш 

дарози сафеди дилрабо, мӯҳои сиёҳмушкинаш то хамгашти зонуҳояш дароз 

буд ва ҳоказо.  

Мулло Вафо ҳар вақт ӯро дар хаёли худ хушомад мегуфт ва навозиш 

мекард ва ӯ бо чашмони дурахшони нимпӯшида, бо рӯйи аз ҳаё сурхгардида, 

бо табассуми ширини дилнавоз ба ӯ ҷавоб медод. Ҳар гоҳ вай дасти 

маъшуқаро гирифта, аз нӯги панҷа то соидҳояш мебӯсид, маъшуқаи дилором 

дасти дигарашро ба гардани вай партофта пеш мекашид ва ҳоказо (С.А.);  

Омад он сангдилу сад рахна дар ҷон карду рафт,  

Мулки ҷонро аз силоҳи ғамза вайрон карду рафт.  

Он, ки дар зулфи парншонаш дили мо ҷамъ буд, 

 Чамъи моро ҳамчу зулфи худ парешон карду рафт...  

Дар дами рафтан Ҳилолӣ ҷон ба дасти дӯст дод,  

Ним ҷоне дошт, он ҳам сарфи ҷонон карду рафт;  

Дилу ҷонро фидо кард ӯ барои чашми ҷодуе,  

Ба зулфони суманбӯе ба холу хатти ҳидуе (М.Т.) – фразеологизм,  

тавсифҳои ҷоду, суманбӯ, таносуби калима, ассонанси “ӯ,у”, саҷъ: ҷодуе, 

суманбӯе, ҳиндуе; Ӯ одами пешонакушода, хушзабон, хушмуомила ва як 

дараҷа ширинкор буд. Асло калонгариро намедонист, аз калону хъурд забони 

хуши худро дареғ намедошт (С.А.); Дар баъзе ноҳияҳо бошад, гулдухтарони 

нозукадову нозукандому қадрас ба ҳар қадами Эмомалӣ Раҳмон гул 

мепошанд (Озодагон, 21.07.2010); ( майи соли 1945-ро дар ҳамин ҷо чун 
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ғолибу фотеҳи зафарёр тантана мекунанд (Тоҷ.сов,24.08.1983); Зиндагии 

орому фаровон ва чор фарзанд дорам (Чархи гардун,27.05.2005); Одина 

Ҳошим, бе муболиға, фарзанди шӯҳратёр, нобиғаи нотакрор, ҳунарманди 

фидокор, инсони беозор буд (Садои мардум,1.08.2007). 

Таҳрири С.Улуғзода: Бале, кӯл бисёр хушнамуд аст... / Бале, кӯл хеле 

назаррабост... 

С у п о р и ш и  1. Дар сифатчинии матни зерин чӣ ғалатҳо рафтааст, 

онҳоро ислоҳ намуда матни таҳриршударо покнавис кунед. 

Лаҳну овози ҷозибанок, пурқувват, вале нарму мулоими ба мисли 

абрешим дилошӯб ва чун оби чашмаҳои кӯҳсор пурҷӯшу хурӯш ва 

мубаррову мусаффои ӯро шунида, рақсу арғуштҳои рӯҳафзояшро дида, 

мухлисону ҳаводорони сершуморашро бо лутфу навозиш ва камоли муҳаббат 

ин ҳунарпешаи сиёҳҷурдаву ситорагарм ва ширинадоро “Мавизи сиёҳ” 

меномиданд (Чархи гардун”, 18.02.2011).  

Мулоҳиза кунед: лаҳну овози ҷозибанок, пурқувват, нарму мулоим, 

мисли абрешти дилошӯб, чун оби чашмаҳои  кӯҳсор пурҷӯшу хурӯш, 

мубаррову (пок, холӣ) мусаффо; рақсу арғуштҳои рӯҳафзо, мухлисону 

ҳаводорони сершумор; ҳунарпешаи сиёҳҷурдаву ситорагарм 

Сифатҳое, ки дараҷаҳои қиёсӣ надоранд: гунг, шал, кӯр, бараҳна...  

Сифатҳои аслӣ дараҷаҳои қиёсӣ ва олӣ доранд, ки бо роҳҳои гуногун 

ифода меёбанд: дараҷаи қиёсӣ бо пешоянд: аз ман калон; бо пешояндзои 

таркибии назар ба, нисбат ба: назар ба (нисбат ба) ман калон; бо пешоянду 

пасоянд: аз ман дида калон; бо пасванди –тар: калонтар; бо пешояндҳои аз, 

назар ба, нисбат ба, пешоянду пасоянди аз… дида ва пасоянди -тар: аз (назар 

ба, нисбат ба) ман калонтар, аз ман дида калонтар; дараҷаи олӣ бо пасванди -

тарин: парчампояи баландтарин; бо таркиби пешояндии аз ҳама: парчампояи 

аз ҳама баланд; таркиби пешояндии аз ҳама ва пасванди –тарин: парчампояи 

аз ҳама баландтарин; бо такрори сифат, ки бондаки изофи алоқаманд 

шудааст: парчампояи баланди баланд. Мисолҳо: 

Дараҷаҳои қиёсӣ ва олӣ бо пешоянду пасванди -тар, таркиби аз ҳама ва 

пасванди –тарин ифода ёфта бошанд, маънои қиёс ва бартарии аломати 

қиёсшаванда андак таъкид меёбад. Ҳамин хусусияти услубӣ дар сурати бо 

ҳоли дараҷаи хеле, басо, бағоят, бисёр ва ғайоа омадани аломат низ боиси 

қавитар гардидани оҳанг ва таъкид ёфтани аломати қиёсшаванда мегардад: 

парчампояи хеле (басо, бағоят, бениҳоят...) баланд. Дар ин маврид ба 

пасвандт –тарин эҳтиёҷ намемонад.Дар забони гуфтугӯйӣ барои 

боэътимодии бартарии аломати қиёсшаванда чунин тарзи ифода низ 

мушоҳида мешавад: аз ман калонтар асту (калонтар аст ки) хурд нест. 
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Чунин қолабҳои муродифии қиёси аломат дар забони асарҳои бадеӣ 

хусусияти ифоданокӣ (экспрессивӣ ва фардии услубӣ зоҳир мекунанд: 

Иброҳимҷон ба ҳамаи ранҷҳо, азобҳо тоб меоварад, ба шарте ки рӯзе ба 

матлаб бирасад. Ба висоли ёр. Ба дидори зеботарин, боақлтарин,, 

боназокаттарини занони олам, ба висоли Хиромон (Ф.М.); Падар ба ин 

дараҷа разил, духтар ба ин дараҷа поквиҷдон ва ҳалим, падар ба ин дараҷа 

бераҳм, духтар ба ин дараҷа ғамхор ва раҳмдил (Ҷ.И.); Мо хостем аз байни 

беҳтаринҳо бо беҳтаринтаринашон сӯҳбат кунем (Ҳ.К.). 

Дар матни аввал пайиҳам дар шакли дараҷаи олӣ овардани сифатҳои 

зеботарин, боақлтарин ва боназокаттарин, ки ба вазифаи муайянкунандаи 

беизофат пеш аз муайяншавадаи зан оварда шудаанд, боиси таъкид ёфтани 

аломатҳои зоҳирию маънавии Хиромон гардидааст. Дар матни дуюм таъкиди 

аломатҳои мутазоди маънавии падару духтар бо ёрии таркиби ба ин дараҷа 

сурат гирифтааст: ба ин дараҷа разил – ба ин дараҷа поквиҷдон ва ҳалим, ба 

ин дараҷа бераҳм – ба ин дараҷа ғамхор ва раҳмдил. Дар мисоли охирин 

нависанда дараҷаи “олии олии” беҳтаринтарин сохтааст, ки матлабро 

барҷаста ифода намуда, дар ҳукми неологизми грамматикии услуби эҷодии 

нависанда воқеъ гардида, вале меъёри грамматикии забони адабии тоҷикӣ ба 

шумор намеравад. 

Ин тарзи ифода қиёси аломат низ бадараҷаи олитарин шҳаболҳат 

дорад: Аммо, дар ҳақиқат, ӯ фиребгартарини фиребгарон ва моли 

мардумхӯртарини ҳаромхӯрон будааст (С.А.,Ёдд.,3.10). 

 Дараҷаҳои қиёсии сифат: Дар шеъри Камоли Хуҷандӣ «Зулфи 

ту аз ғолия мушкинтар аст» сифатҳои мушкинтар, ширинтар, бединтар, 

сангинтар, мискинтар, ғамгинтар ва аз дидаи хунин тар бо бандаки хабарии 

аст қофия шудааст, ки аз он миён бединтар ғайриодӣ ва аз дидаи хунин тар 

бо хунинтар омонимии фонетикист: Зулфи ту аз ғолия мушкинтар аст, Ашки 

ман аз лаъли ту рангинтар аст; Дод зи дастат, ки чу туркони дашт Чашми 

ҷафокеши ту бединтар аст;  Гар ба масокин назаре мекунӣ бар дили ман, к-аз 

ҳама мискинтар аст. Гар ба сари ғамзадагон меравӣ, Хотири ман аз ҳама 

ғамгинтар аст. Гарчи лабат хушк шуд аз ғам Камол, Чеҳраат аз дидаи хунин 

тар аст; Гар ба нозам мекушӣ, макун таъхир, Ки таъхир бими офот аст. 

Зиндатар шуд зи куштани ту Камол, Ошиқонро басе каромот аст – дараҷаи 

қиёсӣ дар феъл; 

Исм шудани сифат: Чу аз оштӣ шодӣ ояд ба чанг, Хирадманд ҳаргиз 

накӯшад ба ҷанг (Абӯшакури Балхӣ); Ай бегонашиноси худпараст! 

Намедонам, аҳли қаламӣ ва ё хоҷаи пасипардагӣ ва ё, шояд, бузинае ҳастӣ, ки 

наҷҷорӣ пеша кардаӣ! Ҳар чиву ҳар касӣ, барои ман хору хасӣ, зеро ҳасуду 

бахилу кинатузу бериёӣ...; Одами баднафсро нони даҳонаш мекушад, Шахси 
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бадгуфторро захми забонаш мекушад (С.Аюбӣ); Бадхӯй дар дасти душмане 

гирифтор аст, ки ҳар куҷо равад аз чанги уқубати ӯ халос наёбад (Саъдӣ); Зи 

рӯйзард бипурсанд: “Дарди дил чун аст?” Вале касе бинапурсад: 

“Рухарғувон, чунӣ?” Чу рӯйзишт ба оина гуфт: “Чунӣ ту?” Бигуфт: “Ман чу 

чароғам, ту, қалтабон, чунӣ?” (Румӣ); Бибурд аз ман қарору тоқату ҳуш Бути 

сангиндилу симинбаногӯш. Нигоре, чобуке, шӯхе париваш, Ҳарифе, маҳваше 

турке қабопӯш (Ҳофиз); Мусофирпарваре, оромиҷоне, соҳибидроке, 

Сафарнокардамардумдидае, назарбедомсайёде, Бахудмағрурҷаллоде, 

насиҳатношунавгӯше (Сайидо). 

Калимасозии сифат: 

“...ҷойи инкор нест, ки калимаи ҷанг, ки решаи калимаи мазкур 

(ҷангара) аст, аз рӯзи баромадани форсии ҷадид то имрӯз ҳам дар Эрон ва 

ҳам дар Тӯрон кор фармуда шуда омадааст. Инчунин ҷанговар, ки исми 

сифати мусбати ин калима аст, инчунин ҷанггоҳ, ки исми макон аст ва 

инчунин ҷангҷӯй, ки исми сифати манфии ин калима аст, умумианд. Қоидаи 

дигаре дар забони форсӣ ҳаст, ки мувофиқи он ҳар гоҳ исм ё сифати умумиро 

ба як чиз ё ба ягон гурӯҳ махсус кардан хоҳанд, дар охири он калима часпаки 

“-а” ё “-ак”-ро мечаспонанд. Чунончи, девор, ки маънои маълум дорад, вақте 

ки вайро бо иҳотаи даруни чоҳ ё ба давродаври кӯҳ махсус кардан хостанд, 

девора гуфтанд, ки мо ҳеҷ гаҳ аз ин калима маънии девори маълумро 

намефаҳмем, ё ин ки калимаи оташгир ба ҳар чизе, ҳар касе, ки қобилияти 

оташро гирифтан дошта, содиқ меояд, вақте ки хостанд ин калимаро ба олати 

оҳанини маълуми оташбардор махсус кунанд, ба иловаи -ак оташгирак 

гуфтанд... Монанди ин калимаи ҷангара, ҷангар, ки маънии умумии 

ҷангкунанда дошта хостанд ба касе, ки бебоис ё бо сабабҳои сохта бо одамон 

ҷанг мекунад ва ҳамеша барои ҷанг сабабҳо омода менамояд, хос гардонданд, 

ба охири ин калима часпаки -а  илова намуда, ҷангара – чанг-гар-а гуфтанд 

(Мактуби С.Айнӣ ба Лоҳутӣ). 

Муродифоти калимасозии сифат. Дар сифатҳои сохта ва мураккаб 

баъзн морфемаҳои калимасоз вазифаи муштаракро адо мекунанд ва аз лиҳози 

сахт силсилаи муродифҳои калимасозии сифатро ба вуҷуд меоваранд: боақл 

– баақл – ақлнок; бохирад – хирадманд; бетоб, нотоб; касал // касалманд // 

касалӣ; баранг // рангин // ранга; пашмӣ // пашмин // пашмина; ҷомаи пахтагӣ 

// пахтагин // пахтанок; оши нахудӣ // нахуднок; либоси лолагун // лоларанг; 

воқеаи дирӯза // дирӯзангӣ; санги дупудӣ // дупуда;  саломи самимӣ // 

самимона; одами асабӣ // асабонӣ ва ғайра. 

Чунин муродифҳои сифат, якум, бо мақсадисареҳ, пурра ва табиӣ 

ифода намудани  аломату хусусияти ашёҳо, дуюм, бо майли эҳтироз аз 

такрори айни як сифат ба кор бурда мешаванд: 
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Лекин инро фаромӯш накардан даркор аст, ки як одами давлатманд 

абадӣ бодавлат шуда намемонад (С.А.); Дар даруни он кӯзача даҳ дона 

тиллои даҳсӯмӣ, даҳ дона тиллои панҷсӯмӣ... буд. Самадхоҷа ду тиллои 

даҳсӯма ва даҳ тиллои панҷсӯмаро гирифта, ба кисааш гузошт (Ҷ.И.); Ман 

мегӯям, ки... ин гургони одамхорро тавбаи гургӣ додан лозим аст; --Ӯй 

гургони одамхор! Шуморо тавбаи гургона додан лозим! (С.А.). Гӯшвораи 

нуқрагин,  нуқра, нуқрагӣ; барфи нуқрафом; садафранг (гун), лоларанг (гун), 

барфмонанд (осо), ширмонанд (вор); Бибурд аз ман қарору тоқату ҳуш Бути 

сангиндили симинбаногӯш. Нигоре, чобуке, шанге, кулаҳдор, Зарифе, 

маҳваше, турке қабопӯш. Зи тоби оташи савдои ишқаш Ба сони дег доим 

мезанам ҷӯш. Чу пироҳан шавам осудахотир, Гараш ҳамчун қабо гирам дар 

оғӯш. Агар пӯсида гардад устухонам, Нагардад меҳрат аз ҷонам фаромӯш. 

Дилу динам, дилу динам бибурдааст  Бару дӯшаш, бару дӯшаш, бару дӯш. 

Давои ту, давои туст, Ҳофиз, лаби нӯшаш, лаби нӯшаш, лаби нӯш. 

Ғалатҳо дар калимасозии сифат:  

Дар даврони Шӯравӣ идеологҳои асосӣ мардон буданд ва ин аст, ки 

идеологияи СССР промардона буд; Агар омор мебуд, яқин медонистем, ки аз 

чор се ҳиссаи ин доништалабон ба саҳроҳои Ватани бепаҳномон 

бармегарданд, ё ба ҷангалҳои анбӯҳи Русия мебураванд (СССР, 22.07.2010); 

...аз оқибатҳои ногувори ин раванди носанчидашуда  бонги хатар задам 

(Нигоҳ, 21.07.2010); -- Пешвандҳои инкории на ва но бо асосхои феъл 

меоянд, на бо исм: хакношинос, коршиносу корношинос, кордону корнодон, 

корноозмуд, тачрибанодид, одами ношинос, нодон ва г.; ...занҳо нисбат ба 

мардҳо меҳнатдӯстдор мебошанд; 

“-дор”-и барзиёд: кӯдакдӯст(дор), каммазмун(дор), навхона(дор), бинои 

панҷҳуҷра(дор) 

“-ӣ”, “-вӣ”-и барзиёд: ҷойҳои фароғат(ӣ), истироҳат(ӣ), корхонаҳои 

(маҳсулоти) саноат(ӣ), маводи содирот(ӣ), заводи таъмири экскватор(ӣ), 

Ҳарифони меҳнат(ӣ), садамаи нақлиёт(ӣ), беморхонаи минтақа(вӣ), 

машғулиятҳои беруназмактабӣ – ...берун аз мактаб, давраи баъдазҷангӣ – 

...баъд аз ҷанг, воқеаҳои давраиҷангӣ -- ...давраи ҷанг, кӯдакони 

синнимактабӣ -- ...синни мактаб 

“-ангез”: Ҳамаи инҳо ба тасвири диловариҳои ҳайратомез хизмат 

кардаанд -- ...диловариҳои ҳайратангез; Вай дар он вақт ба як ҳолати 

даҳшатомез хирроскунон мехобид --  ...даҳшатангез хирроскунон мехобид; 

Ҳамаи инҳо ба тасвири диловариҳои ҳайратомез (? ҳайратангез) хизмат 

кардаанд; 

“-омез”: Дарахтон ба назар асрорангез ва пурсукуи менамуданд – 

...асроромез менамуданд; Ин табассуми тамасхурона ҳам ба он ҷавон ва ҳам 
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ба шахсе буд, ки ҷавон ӯро ба забон гирифта буд -- Ин табассуми 

тамасхуромез...; Тазкиранависон воқеаҳои таърихиро муболиғаангез  баён 

кардаанд – ...муболиғаомез баён кардаанд; 

“-омӯз”: Он суханони пандомези командири маҳбуби худро бо шавқ 

гӯш карданд – Он суханони пандомӯзро...;  

Мисолҳо: Ин воқеан ҳам  барои насли башар истиробангез (? 

истиробовар) ва хатарофарин (? хатарнок) аст (“Ҷумҳурият”, 20.01.2000); Ин 

вазъи нохубро (? нохушро, бадро) бояд бартараф кард (“Спеҳр”,№ 12,2002); 

Ин рафтори духтар бухгалтерро (? муҳосибро) боз ҳам умеднок (? умедвор) 

мекард; Ин дақиқаҳо бисёр нозук ва хавфовар (? хавфнок) буданд.То дуру 

дуру дур шудани онҳо барқи нигоҳи саршори ҳаваси Гавҳар каму каму кам, 

сипас нопадид мешавад (А.С.); Барои падид овардани рӯҳияи фармонбардорӣ 

ва ғуломхӯйӣ дар ҷомеа низ узрхоҳӣ шавад, ҳарчанд шояд ин гуноҳ 

нобахшиданитарин аст (“Озодагон”,17.08.2011); Декабри соли 2001, вақте ки 

дар сайёраи Замин шаби дарозтаоини сол фаро расид, дар Биржаи молу ашё 

рӯзи кӯтоҳтарин омад. Кормандони шӯъбаи УБОП ҳуқуқи конститутсионии 

чанд шаҳрванди Тоҷикистонро дурустакак поймол карданд... Ин 

ҳуқуқпоймолкунӣ ба майнаи кормандони УБОП вақте расид, ки  Президенти 

кишвар... кормандони ҳифзи ҳуқуқро дурустакак танқид мекард 

(“Тоҷикистон”,17.07.2010); (Одами) баднафсро нони даҳонаш мекушад, 

(Шахси) бадгуфторро захми (неши) забонаш мекушад (С.Аюбӣ);  

С и ф а т ч и н ӣ: Дар баъзе ноҳияҳо бошад, гулдухтарони нозукадову 

нозукандому қадрас ба ҳар қадами Эмолмалӣ Раҳмон гул мепошанд  

(“Озодагон”,21.07.2010);  

Т а к р о р и  с и ф а т; Шаҳри тару ошиқони боронхӯрда, Сурхида чу 

арғувони боронхӯрда. Дасти тару гардани тару бӯсаи тар, Гулбарги тари 

лабони боронхӯрда (Лоиқ). Сурхида Лолагӣ дар таби сурх. Сурхии лолаҳош 

монади лаби сурх (Бозор Собир). 

То дуру дуру дур шудани онҳо барқи нигоҳи саршори ҳаваси Гавҳар 

каму каму кам, сипас нопадид мешавад (А.С.); Барои падид овардани рӯҳияи 

фармонбардорӣ ва ғуломхӯйӣ дар ҷомеа низ узрхоҳӣ шавад, ҳарчанд шояд ин 

гуноҳ нобахшиданитарин аст (“Озодагон”,17.08.2011); Декабри соли 2001, 

вақте ки дар сайёраи Замин шаби дарозтаоини сол фаро расид, дар Биржаи 

молу ашё рӯзи кӯтоҳтарин омад. Кормандони шӯъбаи УБОП ҳуқуқи 

конститутсионии чанд шаҳрванди Тоҷикистонро дурустакак поймол 

карданд... Ин ҳуқуқпоймолкунӣ ба майнаи кормандони УБОП вақте расид, ки  

Президенти кишвар... кормандони ҳифзи ҳуқуқро дурустакак танқид мекард 

(“Тоҷикистон”,17.07.2010); (Одами) баднафсро нони даҳонаш мекушад, 

(Шахси) бадгуфторро захми (неши) забонаш мекушад (С.Аюбӣ);  
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    ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ҶОНИШИН 

Барои шумоён ҳам дар остинам чанд себаки сурх, ду пояки мурғ ва як 

мушт қанду қандолот овардам (Ҷ.А.); Қатра-қатра оқибат дарё шудем, Зарра-

зарра кӯҳи побарҷо  модар ва кӯдаки солим; шудем. Сад ҳазорон Ман ба ҳам 

ҷамъ омадем, То дар ин даҳри парешон Мо шудем (Низом Қосим); Дилдор 

гуфто: “Кистӣ?” Гуфтам: “Дуогӯйи Шумо”. “Азми куҷо дорӣ, бигӯ”. Гуфтам: 

“Сари кӯйи Шумо”;  

 “Х у д”-ҳои барзиёд: а) хусусияти (хоси) худро дорад: Дар фасли 

зимистон махсусан бардаму солим парво намудани гӯсфандон хусусияти ба 

худ хос дорад; Ҳар яки ин суратҳо таърихи хоссаи худро доранд;  

б) саҳми худро гузоштан:...баҳри густариши ин намуди санъат... саҳми 

арзандаи хешро гузошт (“Чархи гардун”,15.05.2008); Бо мурури солҳо ин 

ҳунарманд баҳри густариши ин санъат...; Ба зиммаи худ гирифта; кӯмаки 

худро мерасонад; 

в) таъсири худро расондан: Моддаи тербинафин... муқобили микозҳо 

буда (,) ба тамоми намуди замбурӯғи пӯсту нохун таъсири худро мерасонад 

(“Оила”, №32, 2011); Санъати Шумо ба муҳити оилаатон то чӣ андоза 

таъсири худро гузоштааст (“Чархи гардун”,5.06.2008); Он (Соли забон) то ҷӣ 

андоза ба ҷомеаи мо таъсири худро гузошт; 

г) ҳалли худро ёфтан: На кӯмаке ба эшон шудаасту на мушкилии 

муроҷтаткунандагон халли худро ёфтааст (“Озодагон”, 17.07.2010); ...шояд 

бо ҳамин масъалаи танзими нарх роҳи ҳалли худро барои ҳамеша пайдо 

мекунад (“Миллат”,17.08.2011); ...бо ин проблемаи ҷо ба ҷо кардани 

мусофирон ҳалли худро намеёбад (“Чархи гардун”),13.01.2006); Бисёр 

проблема ва норасоиҳо ҳалли худро наёфта истодаанд; Солҳои наздик ин 

масъала низ ҳалли худро меёбад; Мутаассифона, ин қарор пурра ҳалли худро 

наёфт (“Миллат”, 5.01.2006); роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард; роҳи ҳалли 

худро пайдо хоҳад кард; 

ғ) тасдиқи худро ёфтан:Имрӯзҳо муаллимони мактаби мо ҳар моҳ 

маоши худро мегиранд; Далелҳо тасдиқи худро ёфта буданд; Аъмоли 

ғайриқонунии З.С.... дар мақола тасдиқи худро ёфтааст (“Фараж”,22.07.2010);  

д) гуногун: Дар шаш моҳи охир шӯъбаи кор бо ҷавонон маротибаи 

саввум ҷамъомади худро гузарониданд (“Ҷавонони Тоҷикистон, 14.09.2000); 

хулосаҳои худро бароварданд; ...ёрии амалии худро мерасонанл; ...мавиз 

нозукиҳои худро дорад; ...ду нафар олим кори номзадияшонро ҳимоя карда 

истодаанд; 

“Ин”-ҳ о и  б а р з и ё д: Масъалаи дигаре... ин хизматрасонии тиббӣ; 

асоси ҷомеаи солим, ин Бӯса – ин ҳамон лаҳзае аст, ки ду дилдода бо лабҳо 
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бо ҳам вомехӯранд; Зиндагӣ дар рӯйи замин ин сафари хидматӣ барои пайдо 

кардани  муҳаббати худ аст; Ҳокимияти занона ин ҳокимияти назокат, 

латофат ва таҳаммул аст (“Боргоҳи сухан”,3.03.2010); Мусиқӣ ин ҷони халқ 

аст (“Оила”, 332,2011); Муаллим будан ин факри калон аст, Муаллим 

дӯстдори кӯдакон аст; ...шумо ба пули рибо падаратонро ба ҳаҷ равон 

накунед. Зеро ҳаҷ ин ибодат аст (“Фараж”,22.07.2010); Яке аз проблемаҳои 

асосие, ки имрӯз дар соҳаи кишоварзӣ вуҷуд дорад, ин тақсими одилонаи 

замин мебошад (“Минбари халқ”,28.07.2004); Модар ин тарбиятгари 

аввалини оила аст (“Чархи гардун”,1.12.2000); Суруду мусиқии ҷаззоб – ин 

нишон аз ободию осудагӣ ва суруду шодмониҳост (“Ҷавонони 

Тоҷикистон”,2.12.2000); Пахта – ин шаъну шараф ва ифтихори мост; Меҳру 

шафқат ба дилаш мезад ҷӯш, Модар – ин фахри башар, фахри замон; 

Ғ а л а т и  т а к р о р  б о  б а н д а к ҷ о н и ш и н: Туро бо тамоми 

дилафрӯзиҳоят, баҳори нозанинат дӯстат медорам; Коргарони аз худ рафта 

ғалтидаро чӯбдасти Қурбоналӣ ба по хезонда, дубора ба корашон меандохт 

(С.А.); Ӯро муаллимон ҳама эҳтиром мекарданду доимо дар назди 

донишҷӯён фаъол гуфта таърифаш мекарданд; Дӯстат медорам туро, Ту 

бошӣ паричеҳра. Як бор назар накардӣ, Бар ин мани бечора 

(“Омӯзгор”,17.06.2011); Ин суханро пирамарди ранҷур шунида, ашки ҳасрат 

аз дидаҳои пурожангаш ба пероҳани сафеди келинаш се ҳафта пеш бо ғурбат 

шуштааш рехт (“Оила”,№9,2006); Ҳар гандум, ки дар гӯристон кошта 

бошанд, нони вай таъми хок кунад; ...ва дар работе, ки лашкаре сохта буд, 

дар боғаш дафн карданд (Таърихи Байҳақӣ); Мнабаи ба жаст омадану худи 

он луқма ҳалол буданаш лозим аст “Чархи гардун”,2.02.2001); Таркиши 

дигареро ҳам, ки дар маҳаллаи “Испечак-1” рӯй дода буд, сабабашро 

таркиши баллони кислород” гуфтанд (“Зиндагӣ”.13.01.2005); Рӯзмаррагии 

тадқиқи чунин шакли масъалаҳоро ибтидо зуҳуроташро дар миқёси 

кишварамон ӣа миён гузршт... “Ҷавонони Тоҷикистон”,15.03.2007); Усирд 

ҳар сурудеао, ки машқашро сар мекарданд, ман ҳам зуд матнро ёфта, дар як 

шаб аз худ мекардам (“Оила”, №32, 2002); Масъаларо ба фоидаи кӣ ҳал 

карданашро медонад; Меҳмонро дилаш якбора таҳ кашид (“Чархи гардун”, 

№52,2008); Хусуру хушдоман ӯро дӯст медоштанд ва ҳурматаш мекарданд 

(“Чархи гардун”,18.01.2007); Се рӯз пеш аз реҳлаташ шавҳарамро хобашон 

набурд (“Оила”,22.08.2007); Ҷамилая якбора рламаш рмаду номардии 

шавҳари бевафояшро нақл карда дод (“Чархи гардун”,19.12.2007); Ин яке аз 

он қишлоқҳост, ки ҳалли пуррааш вақти зиёдро металабад (“Чархи 

гардун”,26.01.2001); 

Ғ а л а т и  “бозингарон... вазнашон”: Дар таътили зимистона 

бозингарон хоҳ нохоҳ вазнашон зиёд мешавад  (“Фараж”,17.03.2910); Ноҳияи 
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Роштқалъа моҳи апрели соли 1992, баъди сӣ сол аз нав фаъолияташ барқарор 

шуд (“Ҷавонони Тоҷикистон”, 14.09.2000). Иттифоқо яке аз миршикорони 

ман, ки аз шикор мегаштааст, гузораш ба он макон меафтад (Чор дарвеш); 

Зани солим дар як шабонарӯз аз 10 то 200 мг йодро истеъмол карданаш 

лозим аст (“Оила”, № 32,2011) – Зани солим бояд...;...таркиши дигареро ҳам, 

ки дар маҳаллаи Испечак-1 рӯй дода буд, сабабашро “таркиши баллони 

нислород” гуфтанд (“Зиндагӣ”, 13.01200);  

“Т у – т у” – “ш у м о – ш у м о”: Ду моҳ мешавад, ки  барои аз ҳизб 

хориҷ шудан ариза навиштам. Он кас (Кабирӣ) дар сафар буданд. Бо Кабирӣ 

сӯҳбат доштам, аммо дар ин мавзӯъ. Рӯзноманигорон вақте аз ман мехостанд, 

ки мусоҳиба кунам, мегуфтам, он кас дар сафар аст, ояд як сӯҳбат кунем, 

дарди дилро гӯем ва пас тасмими қатъии худро бигирем.. Ӯ омад. Аммо 

фақат ба хотири ифтор маро даъват кард. Ба хотири бархе бародарону ба 

хотири Рамазон рафтам. Аммо ба ҷуз саломалеку  баъзе шӯхиҳо миёни мо 

гапи дигар набуд. Боз як ҳафта гузашту аз он кас паёме наомад. Чун дидем, 

ки ба мо таваҷҷӯҳ накарданд, мо ҳам гуфтем, ба шумо эҳтиёҷ надорем 

(“Нигоҳ”,17.08.2011); 

 С у п о р и ш: Дар матнҳои зерин муродифҳо мутаалиқи кадом 

ҳиссаи нутқанд ва бо чӣ мақсад кор фармуда шудаанд? 

 1. Мардум тарзу тариқи сангсор карданро ҳам намедонистанд, 

бинобар ин чӣ тарз ва чӣ гуна иҷро шудани онро аз якдигар мепурсиданд; 2. 

Ин гуна маишат, ин ранг зиндагонӣ, инчунин тарзи ҳаёт ва усули иҷтимоӣ 

ҳеҷ раво нест ва пойдор шуданаш мумкин ҳам нест (С.А.); 

 

    ЧӢ БЕҲТАР? 

М а т н: Пеш аз оғози Рамазон, баъзе аз коршиносону таҳлилгарон, 

пешгӯӣ мекарданд, ки ҳатман чун ҳамасола Президент аз ширкатҳои 

маъруфу мардуми дасткушод даъват ба амал меорад, ки ҳатман ба 

ниёзмандону мискинон дасти ёрӣ дароз кунанд. Чунки ин моҳ пешорӯи 20-

солагии Истиқлолияти кишвар рост омад ва ба қавле, ид болои ид» 

(«Фараж»,17.08.2011) // ...Президент ширкатҳои маъруфу мардуми 

дасткушодро даъват намуд...; ...аз ҷонибдорони номзад... даъват ба амал 

меорем, ба эҳсосот роҳ надиҳанд (“Фараж”,3.03.2010)  // ...ҷонибдорони 

номзадро таъват мекунем... 

       

                                         Имконоти услубии феъл 

Феъл бо мафҳумҳои амалу ҳолат алоқаманди дорад ва яке аз воситаҳои 

зинда, дар ҳаракат ва дигаргунӣ тасвир намудани муҳити зиндагии инсон аст. 
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Тасвире, ки дар он феъл набошад, тасвири беҳаракат, беҷон ва мурда 

аст-ба мисли жанри натюрморт дар касби рассомӣ. 

Феъл дорои аломату категорияҳои зерини грамматикӣ аст: 

1.сиға  

2.замон 

3.шахс 

4.шумора 

5.фоиливу мафъулӣ 

6. мутлақию давомдорӣ 

7. мондагию гузарандагӣ 

8. бавоситаву бевосита 

Дар ифодаи чунин маъноҳои грамматикӣ унсурҳои шаклсози феълӣ, 

пешванду пасвандҳои шаклсоз ва феълҳои ёридиҳанда саҳми бузург 

мегузоранд. 

Дар ифодаи чунин маъноҳои грамматикӣ шаклҳои феълӣ хусусияти 

ҳаммаъноӣ зоҳир мекунанд. Дар услубшиносӣ ба муродифоти морфологии 

феълҳо бештар эътибор дода мешавад, чунки муродифҳои грамматики феъл 

бо тобишҳои нозуки маъно, муносибатҳои субъективона ва мавқеи 

истеъмолашон дар забон фарқ мекунанд. Масалан: 

Худ медонӣ, ки ман туро фаромўш нахоҳам кард ва ту ҳам маро 

фаромўш намекунӣ (С. Айнӣ). 

Дар ин матн бо мақсади гурез аз такрор дар ифодаи амали замони оянда 

ва шаклҳои гуногуни замонӣ аз муродифоти феъли истифода шудааст.  

1.Замони ояндаи қатъӣ-фаромўш нахоҳам кард 

2. Шакли замони ҳозира-оянда-фаромўш намекунӣ-кор фармуда 

шудааст. 

Дар ҳиссаи дуюми ин матн шакли феълии фаромўш намекунӣ- ба 

маънои амр низ далолат мекунад. 

Дар ин маврид бо сиғаи амрӣ-фаромўш накун-ҳаммаъно мешавад. 

Чаҳор панҷи зиндагиро ҳаррўза ёфта меорад. Ҳамин хел хонаву ҷойро 

партову биёву нигоҳ карда шин (Р.Ҷ.). 

Дар ин матн феълҳои партову биёву нигоҳ карда шин-сиғаи амрист, ба 

шахси 2-юми шумораи танҳо далолат мекунад ва мазмунан бо феъли 

партофта омад баробар аст, ки он сиғаи хабарӣ буда, замони гузаштаи 

наздик, шахси 3-юми танҳост. 

-Биёед, Олимӣ, дигар эуфеллин истеъмол накунем. Папаверин ва 

даукаринро озмуда бинем. Чӣ гуфтед? (Ф.М.). 

Биёед-амр // Биё-амр 

Истеъмол накунем-хоҳиш // истеъмол накун-амр 
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Озмуда бинем-хоҳиш // озмуда бин-амр 

Чӣ гуфтед // чӣ мегўйӣ 

Дар услубшиносӣ калимасозии феъл ҳам хусусиятҳои ҳаммаъноӣ зоҳир 

мекунад. 

Як миқдор феълҳои сода аз ҷиҳати калимасозӣ муродифи феълҳои 

таркибӣ мебошанд. Чунончи: 

Паридан //парвоз кардан 

Хандидан //ханда кардан// хандо-хандӣ кардан 

Хобидан // хоб кардан 

Харидан //харид кардан 

Шустан // шустушў кардан 

Ҷўшидан // ба ҷўш омадан 

Дар инкишофи грамматикаи забони тоҷикӣ феълҳо тағйироти зиёдеро 

аз сар гузаронидаанд. Як миқдор феълҳои сохтаи забони тоҷикӣ маънои 

луғавии ибтидоиашонро аз даст додаанд. Чунончи: 

Барнишаст 

Барчид 

Барканд 

Ҳоло дар шакли: нишаст, чид, канд ба кор бурда мешаванд. Аслан 

пешванди бар-ба маънои сатҳи чизе далолат мекунад. Чунончи: Барчид- аз 

рўйи чизе чидан аст. Барнишаст-ба болои чизе нишастанро мефаҳмонад. 

Барканд-аз рўйи замин ё аз рўйи чизе кандан аст. 

Баромад чу хуршед бар пушти шер, 

Фаронак (модари Фаридун) ба дунболи шаҳ барнишаст   (Фирдавсӣ). 

Дар адабиёти классикӣ чунин шаклҳои феъл ба кор бурда шудаанд, ки 

ҳоло ба меъёри забони адабии имрўзаи тоҷикӣ мувофиқат намекунанд. 

Масалан: 

Оҳ, ки он содасаро менадиҳад бор маро, 

Менакунад маҳрами ҷон, маҳрами асрор маро  (Румӣ) 

Дар ин байт менадиҳад бор, менакунад маҳрам-муродифи феълҳои-бор 

намедиҳад, маҳрам намекунад аст. 

Ту аз ҷаҳони Пирон мабартоб рўй, 

Сипаҳрро биорою пас ҷанг ҷўй.  (Фирдавсӣ) 

Дар ин байт мабартоб рўй муродифи рўй натоб омадааст. 

Рў бинмудаме ба ту, гар ҳамагӣ наҷонаме, 

Дида шудӣ нишони манн, гар на ки бенишонаме. (Румӣ) 

Дар ин байт феъли бинмудаме рў ба маънои рўйро менамудам// нишон 

медодам омадааст. 
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Ҳамин тариқ, муродифоти шаклсозии феълӣ дар назми классикӣ яке аз 

омилҳои услубии рангин ифода кардани фикр будааст. Чунончи: 

Ҳанўз аз лабаш бўйи шир омадӣ, 

Ки шер аз ниҳебаш ҳаросон шудӣ.  (Фирдавсӣ) 

Дар ин байт бўйи шир омадӣ муродифи буйи шир меомад, ҳаросон 

шудӣ муродифи ҳаросон мешуд мебошад. 

Дар калимасозии феъл чунин имконоти услубӣ ба назар мерасад, ки 

баъзе шоирон бо мақсади диққатҷалбкунанда ва шўхиомез ифода кардани 

фикр аз як миқдор исмҳо феълҳои номӣ сохтаанд, ки дар забон маъмул 

нестанд ва ҳамчун неологизми услубӣ барои ифоданок баён кардани фикр 

хизмат кардаанд. 

Дар раҳи ишқаш ҷомаю ҷонро гаравидем, 

Алминнату лиллаҳ, охир палавидем, 

Гоҳе ба хиёру тарраву нон қатиқидем, 

Гоҳе ба кабоби барра ошу чалавидем. 

Гоҳе нишаллидаем ва гоҳе мураббидаем, 

Гаҳе асалидаем ва гоҳе ҳалавидаем.  (Савдо) 

Дар назми тоҷик аз хурдтарин имконоти услубии феълҳо истифода 

бурдаанд. Чунончи, феълҳои бавоситаву бевосита дар ин байтҳои Низомии 

Ганҷавӣ мавриди қиёс қарор гирифтааст:  

Чу хандон гардӣ аз фархундафоле, 

Бихандон тангдастро ба моле. 

Набинӣ офтоби осмонро, 

К-аз он хандад, ки хандонад ҷаҳонро.  (Низомии Ганчавӣ) 

Дар калимасозии феъл на танҳо меъёри забони адабӣ, балки меъёрҳои 

услубӣ низ бояд риоя гардад. Аз қабили паридан // парвоз кардан //парвоз 

намудан; гиристан // гиря кардан 

Муродифоти калимасозии феъл дар забони адабии имрўза фаровон 

истифода карда мешавад. Ба ақидаи услубшиносон, аҳли матбуот аз 

имконоти калимасозии феъли ёвари «намудан» баъзан сўйистеъмол 

мекунанд. Ба фикри онҳо феъли гиря кардан, парвоз кардан нисбат ба гиря 

намудан ва парвоз намудан матлабро табиӣ ифода мекунанд. Дар забони 

матбуот чун муродифи феълҳои сода кор фармудани феълҳои таркибӣ 

мушоҳида мешавад. Чунончи, дар забони тоҷикӣ феълҳои коридан ва кишт 

кардан маъмуланд. Аммо дар забони аҳли матбуот ҷойи онҳоро феъли ғалати 

кишт гузаронидан ишғол кардааст. Ба мисли ҳамин суҳбат гузаронидан, 

мулоқот гузаронидан низ бо таъсири тарҷумаи русии-провести посев, 

провести беседу ва ғ. ба вуҷуд омадааст 
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Ҳоло дар забони матбуот «раҳбари кард» намегўянд ба ҷойи он 

«раҳбариро ба амал баровард» мегўянд. Ба ҷойи «планро иҷро кард»-«планро 

ба иҷро расонид» мегўянд, ки ғалат аст. 

Дар забони гуфтугў таъсири лаҳҷаву шеваҳо дар кор фармудани 

феълҳо бо таъсири забонҳои бегона дар ифодаи маъноҳои грамматики феъл 

мушоҳида мешавад. Масалан: рафта истода будам 

Феълҳои таркибии омада монд, хонда гаштааст, расида меояд ва ғ. бо 

таъсири забонҳои туркӣ дар забони тоҷикӣ пайдо шудаанд. 

Дар забони тоҷикӣ маънои давомнокии амалро бо чунин шаклҳои 

феълӣ ифода кардан мумкин аст: хонда гаштааст-мехонад-хондан дорад.  

  

   Хусусиятҳои услубии феъл 

  Ғ а л а т и  ф е ъ л с о з ӣ: ...аз номи санъату фарҳанги тоҷик баромадҳо 

мекардам (? дар саҳна ҳунарнамоӣ мекардам); ...аз ҷониби Италия низ ҳунари 

маро тақдирониданд (? тақдир намуданд) (“Оила”, № 2, 2006); 

Ғ а л а т ҳ о и  и с т и ф о д а и  ф е ъ л: 

нақл кардан: ...беҳтараш зиндагиямро барои хонандагони бешумори 

“Ҳамроз”-и дардошно нақл кунам (“Муҳаббат ва оила”); раҳо (раҳой) ёфтан: 

Санги бештар фурӯхта  пули зиёд пайдо кунад ва мо аз ин дӯзах раҳо ёбем 

(“Ҳамроз”); Ҷавонро бояд аз роҳи марги шармовар раҳо созем; Доми 

оқибмондагӣ: Оё мо аз он раҳо шуда метавонем? (“Ба қуллаҳои дониш”, 

15.12.2012); 

К а л и м а с о з и и  ф е ъ л: Кадом вақте ки ба ин хона биёям, 

чашмонашро аз гиря варамида мебинам; ..онҳо миёни ӯзбактаборон 

назарпурсӣ нагузаронидаанд (назарпурсӣ накардаанд), моли асосии содиротӣ 

(содирот); гузаронидани тадқиқоти журналистӣ; 

1. Бо калимаҳои иқтибосии камистеъмоли русӣ сохтани феълҳои 

таркибӣ, ки қобилияти умумиистемолӣ пайдо кардан надоранд:  Барои ҳамин 

дар баъзе ҳолатҳо низомҳои худкома суботи умумиро таъмин мекунад 

эҳтимоли институтсионализатсия шудани давлати миллӣ имкон дорад 

(“Озодагон”, 21.04.2010); ...гӯё баъзе тоҷирони ӯзбак... таҳти шиори 

“Каримов зидди Роғун, ту низ ӯзбакӣ” амалиёт мебаранд  (амал мекунанд) 

(“Озодагон”,3.03.2010); ...дар 9 маврид ба журналистон имкон надоданд, ки 

дар дохили биноҳои участкаи интихоботӣ фаъолияти касбӣ баранд (“Фараж”, 

3.03.2010); Чаро кормандони соҳаи тиб ба мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ 

намегузаронанд (“Фараж”, 3.03.2010); (“Фараж”, 3.03.2010); 

3. Бо ёрии феълҳои ёвар аз феъл (масдар) сохтани феъли таркибӣ хоси 

забони тоҷикӣ нест: Банда бо амри дил ва қарзи виҷдон аз Роғун, аз ин 

макони ояндаи нуру сафо дидан кардам (“Фараж”, 3.03.2010); То 
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кушодашавии лоиҳаи мазкур ду рӯз боқӣ монда буд ва мо низ аз фурсати 

муносиб истифода бурда аз осорхонаҳо ва ҷойҳои таърихиро тамошо 

намудем; Дар ин рӯз ғайр аз иштирок дар мизи мудаввар мо аз академияи 

варзиши Биатлон ва маркази варзиши ғайриодии Спортекс дидан намудем 

(“Ба қуллаҳои дониш”, 15.03.2013);  

4. Мавқеи истифодаи феъли ёвари кардан: Ҳар як нафар шавқе ба ҳар 

коре (? пайдо) мекунад ва ягон касбро интихоб намуда онро бояд дӯст дорад; 

хӯрдан (задан): Хандаи беолоиши духтарони кӯҳсор ба кӯҳҳои атроф 

дакка зада танин андохту акс ёфт. Гӯё аз ин шӯхии беғамонаи духтарон кӯҳу 

даман низ ба ханда омада буд (А.Ашӯрзод); 

 сохтан дар таркибсозии забони тоҷикӣ хеле маҳдуд аст: Аввалан, бояд 

тазаккур сохт, ки барои исломи асил андешаи соф миллӣ хос нест 

(“Ҷумҳурият”, 16.07.2011); -- Худованд камрисқ офаридаву берисқ 

наофаридааст, -- мегӯянд дар халқ.—Ба будаи зиндагӣ шукр сохта, 

шавҳарро... неш мезанед (“Зан ва мард”, 16.10.2008); Очаҷон шумо маро дуо 

созед то ман аз мусофирӣ сиҳату саломат ба ватан баргардам. Зеро оча ман 

мехоҳам маззаи нони гарматро бичашам ва дар сари як дастурхон нишаста 

сӯҳбат  созем (Муҳаббат ва оила); Азбаски мо ғайр аз Ҳасану Ҳусейн дигар 

фарзанд нпдоштем, бештар мекӯшидем, ки онҳоро хуб таълиму тарбия 

созем (Муҳаббат”, 15.11.2012) – таълим диҳемуи тарбия кунем; Ӯ маро 

бадном сохту ман хап шинам? (“Муҳаббат ва оила”); Писарамро ҳам пайдо 

намояд ва мурдаи раҳматии шавҳарамро гӯру чӯб созад (“Ҳамроз”): 

Дар забонамон феълҳои таркибии ҳабс шудан, ҳабс кардан хеле 

маъмуланд. Ба нигорандаи имрӯзаи мо ин тарзи ифода писанд намеояд: 

Ёдовар мешавем, ки бо ҳукми додгоҳи Тоҷикистон ду нафар аъзои ин гурӯҳ 

ба ҳабси якумрӣ... маҳбасӣ шуда буданд (Нигоҳ, 24.08.2010);  

М у р о д и ф о т: Хуб  мешуд, ки ту ҳам ёде кунӣ (//мекардӣ),... // ...кош 

ёд мекардӣ // ...ёд кун; Аз лутф ишорат куну ман тохта ба сар, Ду даст ба бар, 

гӯш ба фармони ту бошам (М.Т.) // Аз дӯст як ишорат, аз мо ба сар давидан // 

Дӯст як ишорат кунад, мо ба сар медавем; Зи оҳан одами оқил насозанд // 

...насохтаанд // сохта немешавад...; -- Гап якта, То худатон изн надиҳед, аз он 

хусус гап кушода намешавад (Ф.М.) // ...гап намекушоям;  (муродифоти 

матнӣ)... ба шарти изн додани худатон аз он хусус гап мекушоям; Ҳавои ни 

ҷо ҳам дигар хел, софу беғубор буд ва кас бо ҳаловат нафас мекашид (П.Т.) // 

...нафас мекашад  // нафас мекашед // нафакс кашидан мумкин аст // нафас 

кашида мешавад; аъзои истисноии хабар. 3. Дилу мағзро дур дор аз шитоб: 

Хирад бо шитоб андар ояд ба хоб – пайрави сабаб (бепайвандак) бо тобиши 

қиёс ва монандӣ (чунон ки, мисли он ки); андар  ояд // дарояд (калимасозии 

феъл) (Фирдавсӣ); Агар ба ҷойи ман даҳ рӯзакак ба пахтачинӣ 
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мебаромадед,... Ман шуморо розӣ мекардам (А.Шукур) // ...ба пахтачинӣ 

бароед,... розӣ мекунам // ...ба пахтачинӣ бароед (//баро)...; Мо мехоҳем ба ин 

қисса як назар андозем (Р.Ҳ.) // ...як назар андохтан мехоҳем; ...маоши 

маорифчиён рӯз аз рӯз баланд мешавад, вале ҳеҷ не ки номи “пули моҳ” аз 

забони устодони мактабҳои пойтахт гум шавад (“Чархи гардун”, 11.09.2014) 

// ...ҳеҷ гум намешавад; 

Феълҳои ёвари бурдан ва гузаронидан: 9 маврид ба журналистон имкон 

надоданд, ки дар дохили биноҳои участкаи интихоботӣ фаъолияти касбӣ 

баранд(“Фараж”,3.03.2010); Чаро кормандони соҳаи тиб ба мардум корҳои 

фаҳмондадиҳӣ намегузаронанд;   (“Фараж”, 3.03.2010); (“Фараж”, 3.03.2010); 

..ҳамчун котиби Иттифоқи оҳангсозони собиқ иттафоқи Шӯравӣ фаъолият 

бурдаам; Ҳоло ба ҳайси оҳангсоз фаъолият бурда истодаам; ...аз номи 

санъату фарҳанги тоҷик баромадҳо мекунам (“Оила”, № 2, 2006); ...гӯё баъзе 

тоҷирони ӯзбак... таҳти шиори “Каримов зидди Роғун, ту низ ӯзбакӣ” амалиёт 

мебаранд  (амал мекунанд) (“Озодагон”,3.03.2010); 

     

ФЕЪЛ ВА ҒАЛАТҲОИ ОН 

 Риоя нашудани тафовути феълҳои фоил ва мафъул: Ба қавли як 

манбаъ(,) дар Прокуратураи ноҳияи Рӯдакӣ,(?) ду сарбози Пойгоҳи 201 

Русия, ки дар куштори Раҳимҷон Тешабоев (--) сокини ноҳияи Рӯдакӣ айбдор 

дорниста мешуданд, ба гуноҳи худ иқрор карданд...; Ба иттилои манбаи 

мазкур(,) дар Прокуратураи ноҳияи Рӯдакӣ гуфтаанд, ки сарбозони нерӯҳои 

Русия Илдар Сахапов ва Федор Басимов дар баёноти худ иқрор карданд, ки 

Раҳимҷон Тешабоевро бо зарб корд ба қатл расонидаанд (“Чархи гардун”, 

11.09.2014). 

 Ғалати сифати феълӣ: Дар гузашта мақомоти Тоҷикистон  эълон 

карда буданд, ки  нафарони бо ихтиёри худ аз Сурия бармегаштаро муҷозот 

намекунанд (“Чархи гардун”, 11.09.2014) // ...аз Сурия баргардандаро;  

Ғалатҳои дигар: Додгоҳи вилояти Хатлон қарор аст рӯзҳои наздик 

ҳукми Давлат Чолов... ва чаҳор ҳамроҳи ӯро низ содир кунад, ки барои 

истихдоми  сокинони шаҳри Кӯлоб ба Сурия муттаҳам мешаванд (“Чархи 

гардун”, 11.09.2014);                 

. 

Ғ а л а т и  ф е ъ л с о з ӣ: ...аз номи санъату фарҳанги тоҷик баромадҳо 

мекардам (? дар саҳна ҳунарнамоӣ мекардам); ...аз ҷониби Италия низ ҳунари 

маро тақдирониданд (? тақдир намуданд) (“Оила”, № 2, 2006); 

Ғ а л а т ҳ о и  и с т и ф о д а и  ф е ъ л: ...беҳтараш зиндагиямро барои 

хонандагони бешумори “Ҳамроз”-и дардошно нақл кунам (“Муҳаббат ва 

оила”);раҳо (раҳой) ёфтан: Санги бештар фурӯхта  пули зиёд пайдо кунад ва 
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мо аз ин дӯзах раҳо ёбем (“Ҳамроз”); Ҷавонро бояд аз роҳи марги шармовар 

раҳо созем; Доми оқибмондагӣ: Оё мо аз он раҳо шуда метавонем? (“Ба 

қуллаҳои дониш”, 15.12.2012); 

  Муродифоти шаклҳои феълӣ:  

1) шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ (аорист) // 

шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи хабарӣ: Ширин бувад ҳадис, ки 

шаккардаҳан кунад // Ҳамон ҳадис ширин мешавад, ки аз шаккардаҳан 

шунавед; Ғафлати амир, хиёнати вазир подшоҳӣ бубарад (“Сиёсатнома”) // 

Ғафлати амир, хиёнати вазир подшоҳиро (аз байн) мебарад (ба подшоҳӣ 

завол меоварад); 

Муродифоти шаклсозӣ: Зи оҳан одами оқил насозанд // ...насохтаанд // 

сохта немешавад...;  

М у р о д и ф о т и  ф е ъ л: -- Гап якта, То худатон изн надиҳед, аз он 

хусус гап кушода намешавад (Ф.М.) // ...гап намекушоям;  (муродифоти 

матнӣ)... ба шарти изн додани худатон аз он хусус гап мекушоям; Ҳавои ни 

ҷо ҳам дигар хел, софу беғубор буд ва кас бо ҳаловат нафас мекашид (П.Т.) // 

...нафас мекашад  // нафас мекашед // нафакс кашидан мумкин аст // нафас 

кашида мешавад; аъзои истисноии хабар. 3. Дилу мағзро дур дор аз шитоб: 

Хирад бо шитоб андар ояд ба хоб – пайрави сабаб (бепайвандак) бо тобиши 

қиёс ва монандӣ (чунон ки, мисли он ки); андар  ояд // дарояд (калимасозии 

феъл) (Фирдавсӣ); Агар ба ҷойи ман даҳ рӯзакак ба пахтачинӣ 

мебаромадед,... Ман шуморо розӣ мекардам (А.Шукур) // ...ба пахтачинӣ 

бароед,... розӣ мекунам // ...ба пахтачинӣ бароед (//баро)...; Мо мехоҳем ба ин 

қисса як назар андозем (Р.Ҳ.) // ...як назар андохтан мехоҳем. 

Тарҷумаи русӣ: Ба онҳо дастур медиҳам, ки нисбати ин кор санҷиш 

бурда, чораҳои қатъӣ андешанд (“Тоҷикистон”, 16.11.2014) / ...ин корро 

санҷида; Падару модарон аз паси фарзандонашон назорат баранд 

(“Нигоҳ”,21.07.2010); Бурдани чорабиниҳои фаврӣ-ҷустуҷӯӣ 

(Фараж,12.05.2010) – Чорабиниҳои ҷустуҷӯйии фаврӣ. 

Ғалати “ҳаст”: Дар ҷумҳурӣ чӣ қадар одам мубталои касалиҳои 

нашъаманди ҳаст? (“Тоҷикистон”, 16.11.2014); 

Ғалатҳои дигар: Мо тасмим дорем, ки соли 2015 либосҳои кормандони 

Воҳиди махсусро дигар намоянд (“Тоҷикистон”, 16.11.2014); 

 

Дар забонамон феълҳои таркибии ҳабс шудан, ҳабс кардан хеле 

маъмуланд. Ба нигорандаи имрӯзаи мо ин тарзи ифода писанд намеояд: 

Ёдовар мешавем, ки бо ҳукми додгоҳи Тоҷикистон ду нафар аъзои ин гурӯҳ 

ба ҳабси якумрӣ... маҳбасӣ шуда буданд (Нигоҳ, 24.08.2010); ...вазири 
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фанҳанги Фаронса даъват ба амал овард, ки ин ҷо кор кунам (“Озодагон”, 

21.07.2010);  

Т а к р о р и  б е м а в қ е ъ: Ва баъд аз ба Тоҷикистон баргаштан вай 

пайгирона барои амалӣ намудани ин орзуи деринаи худ амал мекард (“Чархи 

гардун”,2.12.2005); 

Ғ а л а т и  а с т  ва  ҳ а с т: ...баъзе аз калимаҳо дар форсӣ дигар ҳасту 

дар форсӣ-тоҷикӣ дигар; ...ин ба омилҳои ҷуғрофиёӣ ва торихӣ алоқаманд 

ҳаст; Он калимаҳои зиёде, ки беқоида ҳастанд, (“Тоҷикистон”, 17.02.2005); --  

Он ҷо ҳаммом ҳаст? – пурсид вай. – Не, дар бозғор ҳаммом нест; Қодиров 13 

июл дар штати Алабама дастгир шуд, ҳангоме, ки аз гумоштаи мақомот 

автомат харидорӣ менамуд (“Дунё”,4.08.2011); Хушбахтона, ҳамсарам 

омӯзгор ҳаст ва ба ман аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ мекунад (“Крим-

инфо”,№8,2001); Ин воқеан вуҷуд дорад ва он боиси таҳвиҳу нигаронии ҳар 

зиёӣ ҳаст (“Нтгоҳ”,21.07.2010); Ин ҳам, ки падараш президент ҳаст 

(“Озодагон”,21.07.2010); Аӯзи охират, яъне аз байн рафтани Сайёраи Замин – 

соли 2012 рост ҳаст? (“СССР”,21.07.2010); Имрӯз дар ҳолате вазир ҳаст, ки 

дҳар ҷомеа оромиву амният ва ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмфармо ҳаст: Танҳо як 

кишвар дар ҷаҳон аст, ки бо рӯймол рафтанро ӣа донишгоҳ манъ кардааст... 

Пас, имрӯз бояд якдигарро, ҳамон хеле, ки ҳастем, ҳамон хел эҳтиром 

намоем. Ин миллат, ин давлат, ине сарзамин моли ҳар як тоҷикистонӣ ҳаст 

(“Наҷот”, 25.04.2007); 

Н е о л о г и з м ҳ о и  у с л у б и и  ф е ъ л: Дӯш чун товус менозидам 

андар боғи васл, Дигар имрӯз аз фироқи ёр мепечам чу мор; Бизорид вақте 

зан пеши шӯй, Ки: “Дигар махар зи баққоли кӯй!” (Саъдӣ); Маро аз ваъда сад 

бор, эй бути раъно, фиребидӣ, Напурсида ба дарди интизорам,, чун 

шикебидӣ. Ба поят сар ниҳодам, гиря кардам, илтиҷоидам,  Нараҳмидӣ ба 

ҳолам, балки хашмидию атбидӣ (Савдо). 

Ш а к л ҳ о и  а р х а и с т ӣ  (хоси назм): Гуфт: “Бо мо дӯстӣ мекун ба 

дил”. Гуфтам: “Ба ҷон”, Гуфт: “Роҳи ишқи мо мерав ба сар”. Гуфтам: “Ба 

чашм” (Камол).  

 

Ғ а л а т и  м у т о б и қ а т и  ш а к л ҳ о и  ф е ъ л:  

а) бо феъли модалии тавонистан: Эй ҳақношинос! Чӣ гуна тавонистӣ, 

ки бародари ҷавони моро аз ҳаёташ маҳрум кардӣ? (Чор дарвеш) – маҳоум 

кунӣ?; Бовар кунед, хоби шумову таъбири он метавонад барои ошкор 

кардани воқеаҳои зиндагии дигарон, ки ҳанӯз ба вуқӯъ напайвастаанд, нақши 

муҳим мебозад (? бозад) (“Ҳамроз”, №1 (101), 2001); Ҳашаротҳо... қодиранд, 

ки замони дақиқи кушторро мушаххас ва дар шиносоии ҷинояткорон ба 

пулис кӯмак карда метавонанд (? кӯмак кунанд) (“Ҳамроз”, №5,2001); 



 152 

б) бо феъли модалии боистан: Рушди иқтисодӣ дар Тоҷикистон 

мунтазам аст ва соли ҷорӣ бояд 8,5%-ро ташкил медиҳад (? диҳад) (“Рӯзи 

нав”, 20.05.2004);  

в) дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ: Ҳар хонандае, ки 10 суруди 

сароидаи Ҳоҷӣ Абдулазизро номбар кунад ва чанд сабти овози ӯро бо 

нишонии мо дастрас мегардонад (?гаодонад), метавонад соҳиби мукофот 

гардад (“Навои дил”, №2, 2001); Ва ҳар савдогари ҳаромхӯр... бояд бидонад, 

ки  агар ба молу ҷони мардум ҷабр мекунад..., (? ҷабр кунад) бегумон номаи 

аъмолаш дар сиҷҷил дохил аст (“Миллат”,17.08.2011); Таври мисол як 

вазир... агар аз дастоварде сӯҳбат мекунад (? кунад), ҳатман онро ба номи 

президенти кишвар иртибот медиҳад (“Озодагон”,21.04.2010); Пешбинӣ 

намудем, дар бозорҳо дӯконҳои гуногун ба 30 адад мағозаи ниёзи мардум 

бунёд менамоем (“Ҷавонони Тоҷикистон”,14.09.2000); Раиси шаҳр қарор 

намуд, ки... манъ доштани парвариш ва нигоҳдошти чорвои хонагиву 

паррандаҳои истеъмолӣ аз ҷониби сокинон тадбирҳои таъхирнопазир амалӣ 

гардид (“Фараж”, 1.03.2007). 

г) “Миллат” ба мову шумо минбар дод, то андешаву афкори хешро 

гуфта бошем (баён кунем, бигӯем) (“Миллат”, 21.08.2008); ...тамошогарон аз 

мо хоҳиш мекарданд, ки аз китобҳои тоҷикӣ барояшон мутолиа намоем, то 

ки оҳанги забони тоҷикиро шунида бошанд (? шунуванд); Умед дорем, ки ин 

ҳама вазифа ва масъулияти муқаддас вомедорад, то аҳли қалами воситаҳои 

ахбори омма барои беҳбудии ҳолати забон... кӯшиши беғаразу ватандӯстона 

ба харҷ дода бошанд (? ба харҷ диҳанд) (“Баҳори Аҷам”,№ 28-,2009); Мо 

мунтазири ҳикояҳои кӯтоҳ-кӯтоҳе ҳастем, ки дар онҳо ақли ҷӯё ва килки 

хаёлангези шумо дар сайронгоҳи илму дониш ба парвоз омада бошад 

(Ҷавонони Тоҷикистон”,14.09.2000). 

Ғ а л а т и  ш а к л и  и н к о р и и  ф е ъ л: Вай қарор дод, ки ба чӣ роҳе 

набошад, муҳаббати маҳбубаашро ба худ баргардонад (“Оила”347,2002); Ҳар 

як инсон, агар он инсони воқеист, дар кадом касбу коре набошад, аз ганҷу 

ранҷи ишқ бебаҳра намемонад (“Чархи гардун”, 29.12.2000); Мо дар кадом 

гӯшаи дунё набошем, бо Тоҷикистон пайванд ҳастем; Лекин ба кадом оҳанг 

насарояд ва сурудаш чӣ қадар давом накунад, матни он фақат аз як мисраъ 

иборат аст; Чӣ қадаре ки тасфи ҳаво наафзояд, ҳамон қадар мо чойи бештар 

истеъмол мекунем (“Чархи гардун”,29.12.2000); Ба куҷое ки қадам наниҳам, 

чеҳраи зебоят аз назарам дур шуда наметавонад (“Миллат”, 4.03.2010); Дар 

кадом жанре Расул Ғамзатов асар эҷод накунад, ҳамаи навиштаҳои ӯ бо 

самимияти баланд фарқ мекунад (“Комсомоли Тоҷикистон”,7.09.1983); Чи 

қадаре ки тафси ҳаво наафзояд, ҳамон қадар мо чойи бештар истеъмол 

мекунем (“Чархи гардун”, 29.12.2000);  
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Бо ҳар кӣ сухан гӯям, агар хоҳаму гар не, Аввал суханам номи ту андар 

даҳан ояд (Рӯдакӣ); Ҳунарманд, ҳар ҷо ки равад, қадр бинаду дар садр 

нишинад (Саъдӣ); Ба ҳар ҷо ки равад, бо як нигоҳи сеҳрангезаш Тамоми ақлу 

ҳуши ошиқон дуздида меояд (М.Т.) -- Куҷое наравад хабардор мекард 

(“Оила”,№ 48,2000); 

 Ғ а л а т и  с и ф а т и  ф е ъ л ӣ: Ин вазъияти ба амал меомада ҳам 

барои минтақа ва алалхусус барои Тоҷикистон хуб набуд (“Озодагон”, 

21.04.2010); 

Ғ а л а т и  ф е ъ л с о з ӣ: 1. Бо калимаҳои иқтибосии камистеъмоли 

русӣ сохтани феълҳои таркибӣ, ки қобилияти умумиистемолӣ пайдо кардан 

надоранд:  Ҷаноби Алиев, дар байни атрофиёни раисиҷумҳур ҳастанд 

одамоне, ки мавзӯи бад шудани саломатии Назарбоев онҳоро махсус 

мобилизатсия мекунад? (“Дунё”,4.08.2011); Барои ҳамин дар баъзе ҳолатҳо 

низомҳои худкома суботи умумиро таъмин мекунад эҳтимоли 

институтсионализатсия шудани давлати миллӣ имкон дорад (“Озодагон”, 

21.04.2010); 

 

МУРОДИФОТИ КАЛИМАСОЗӢ (ТАРКИББАНДӢ) ВА 

ШАКЛСОЗИИ ФЕЪЛ 

а) Муродифоти шаклҳои сиғаи феъл (сихаи хабарӣ бо амрӣ, хабарӣ бо 

шартию хоҳишмандӣ): -- Шаҳриёро! Чӣ шавад, ки аз хуни маҳзун гузаранд, 

маро ва ин писарро рухсат фармоянд (Чор дарвеш) // ... аз хуни ман гузар 

ману ин пеисарро озод кун; Ҳар ки ба аҳди худ вафо накунад,  Нашавад (// 

намешавад) дӯстрӯю донишманд (Саъдӣ); Агар он турки шерозӣ ба даст орад 

дили моро, Ба холи ҳиндуяш бахшам (// мебахшам) Самарқанду Бухороро... 

Агар дашном фармоӣ ва гар нафрин, дуо гӯям (//мегӯям), Ҷавоби талх 

мезебад лаби лаъли шакархоро (Ҳофиз); 

б) Муродифоти шаклҳои замонии сиғаи хабарии феъл: Рӯзе муаллими 

ҷавонро ба маркази район ҷеғ мезананд ва то говгум маътал медоранд (С.Т.) 

// ...ҷеғ заданд, ...маътал доштанд; Ҳанӯз аз лабаш бӯйи шир омадӣ, Ки шер аз 

ниҳебаш ҳаросон шудӣ (Фирдавсӣ) // ...аз лабаш бӯйи шир меомад, ...ҳаросон 

мешуд; 

в) Муродифоти шаклҳои фоилии феъл бо мафъулӣ: Ҳавои ин ҷо ҳам 

дигар хел, софу беғубор буд ва кас боҳаловат нафас мекашид // мекашад // ту 

нафас мекашӣ // шумо нафас мекашед // нафас кашидан мешавад (мумкин 

аст); -- Гап якта. То худатон изн надиҳед, аз он хусус гап кушода намешавад 

(Ф.М.) // ...гап намекушоям  (муносибати ҳаммаъноии шаклҳои феъл танҳо 

дар матн зоҳир мегардад). 
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г) М у р о д и ф о т и  феъҳои ифодакунандаи амале, ки дар замони 

муайян содир мешавад:  

а) бо ёрии феъли доштан: Газетаро гирифта хондан доштам ки, 

писарчаам наздам омад; Бояд донед, ки ман бори аввал ба СССР занг задан 

дорам ва кулли шумораҳояшро дар хонаам имрӯз нигоҳ дошта, ба ҳар 

муаллифу ҳар матлаб эҳтиром ва ихлос дорам (“СССР”,22.07.2010); Шояд, 

дорам, муболиға мекунам, аммо муболиғае андак, ки бар воқеъияте қобили 

мулоҳиза савор аст (“Нигоҳ”,21.07.2010);  

ғ) Муродифоти  тарзҳои гуногуни ифодаи инкор: Ман мӯйи хешро  на 

аз он мекунам сиёҳ, То боз ҷавон шаваму нав кунам гуноҳ (Рӯдакӣ) // ...сиёҳ 

намекунам;д) Бо ёрии пасванди –идан,  -онидан сохтани феъл аз исм дар 

забони тоҷикӣ ривоҷ пайдо карда натавонист, гарчи С.Айнӣ ҳам 

мукофотониданро дар асарҳояш ба кор бурдааст: туркман ҳам аз нгатиҷаи 

кори Ятим хурсанд буд, гоҳе ӯро бо «Офаринр!” ва “Боракалло!” 

мекуфотонид.  

е) Ифодаи давомнокии амал бо феъли “гирифтан”:Бозаргонон гиряву 

зорӣ кардан гирифтанд ва фарёди бефоида хондан (Саъдӣ); 

Ё) Феъли “ошомидан”: Қалбам чунон ташна аст, ки, агар дарёҳо 

бинӯшам, ошомидани он оби гуворо ташнагиямро дармон накунад (Саъдӣ);  

в) Муродифоти шаклҳои фоилии феъл бо мафъулӣ: Ҳавои ин ҷо ҳам 

дигар хел, софу беғубор буд ва кас боҳаловат нафас мекашид // мекашад // ту 

нафас мекашӣ // шумо нафас мекашед // нафас кашидан мешавад (мумкин 

аст); -- Гап якта. То худатон изн надиҳед, аз он хусус гап кушода намешавад 

(Ф.М.) // ...гап намекушоям  (муносибати ҳаммаъноии шаклҳои феъл танҳо 

дар матн зоҳир мегардад). 

              г) М у р о д и ф о т и  феъҳои ифодакунандаи амале, ки дар 

замони муайян содир мешавад:  

а) бо ёрии феъли доштан: Газетаро гирифта хондан доштам ки, 

писарчаам наздам омад; Бояд донед, ки ман бори аввал ба СССР занг задан 

дорам ва кулли шумораҳояшро дар хонаам имрӯз нигоҳ дошта, ба ҳар 

муаллифу ҳар матлаб эҳтиром ва ихлос дорам (“СССР”,22.07.2010); Шояд, 

дорам, муболиға мекунам, аммо муболиғае андак, ки бар воқеъияте қобили 

мулоҳиза савор аст (“Нигоҳ”,21.07.2010);  

ғ) Муродифоти  тарзҳои гуногуни ифодаи инкор: Ман мӯйи хешро  на 

аз он мекунам сиёҳ, То боз ҷавон шаваму нав кунам гуноҳ (Рӯдакӣ) // ...сиёҳ 

намекунам; 

Ғ а л а т и  ф е ъ л с о з ӣ: ...аз номи санъату фарҳанги тоҷик баромадҳо 

мекардам (? дар саҳна ҳунарнамоӣ мекардам); ...аз ҷониби Италия низ ҳунари 

маро тақдирониданд (? тақдир намуданд) (“Оила”, № 2, 2006); 
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Ғ а л а т ҳ о и  и с т и ф о д а и  ф е ъ л: 

нақл кардан: ...беҳтараш зиндагиямро барои хонандагони бешумори 

“Ҳамроз”-и дардошно нақл кунам (“Муҳаббат ва оила”); раҳо (раҳой) ёфтан: 

Санги бештар фурӯхта  пули зиёд пайдо кунад ва мо аз ин дӯзах раҳо ёбем 

(“Ҳамроз”); Ҷавонро бояд аз роҳи марги шармовар раҳо созем; Доми 

оқибмондагӣ: Оё мо аз он раҳо шуда метавонем? (“Ба қуллаҳои дониш”, 

15.12.2012); 

К а л и м а с о з и и  ф е ъ л: Кадом вақте ки ба ин хона биёям, 

чашмонашро аз гиря фарамида мебинам; ..онҳо миёни ӯзбактаборон 

назарпурсӣ нагузаронидаанд (назарпурсӣ накардаанд), моли асосии содиротӣ 

(содирот); гузаронидани тадқиқоти журналистӣ; 

1. Бо калимаҳои иқтибосии камистеъмоли русӣ сохтани феълҳои 

таркибӣ, ки қобилияти умумиистемолӣ пайдо кардан надоранд:  Барои ҳамин 

дар баъзе ҳолатҳо низомҳои худкома суботи умумиро таъмин мекунад 

эҳтимоли институтсионализатсия шудани давлати миллӣ имкон дорад 

(“Озодагон”, 21.04.2010); ...гӯё баъзе тоҷирони ӯзбак... таҳти шиори 

“Каримов зидди Роғун, ту низ ӯзбакӣ” амалиёт мебаранд  (амал мекунанд) 

(“Озодагон”,3.03.2010); ...дар 9 маврид ба журналистон имкон надоданд, ки 

дар дохили биноҳои участкаи интихоботӣ фаъолияти касбӣ баранд (“Фараж”, 

3.03.2010); Чаро кормандони соҳаи тиб ба мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ 

намегузаронанд (“Фараж”, 3.03.2010); (“Фараж”, 3.03.2010); 

3. Бо ёрии феълҳои ёвар аз феъл (масдар) сохтани феъли таркибӣ хоси 

забони тоҷикӣ нест: Банда бо амри дил ва қарзи виҷдон аз Роғун, аз ин 

макони ояндаи нуру сафо дидан кардам (“Фараж”, 3.03.2010); То 

кушодашавии лоиҳаи мазкур ду рӯз боқӣ монда буд ва мо низ аз фурсати 

муносиб истифода бурда аз осорхонаҳо ва ҷойҳои таърихиро тамошо 

намудем; Дар ин рӯз ғайр аз иштирок дар мизи мудаввар мо аз академияи 

варзиши Биатлон ва маркази варзиши ғайриодии Спортекс дидан намудем 

(“Ба қуллаҳои дониш”, 15.03.2013);  

4. Мавқеи истифодаи феъли ёвари кардан: Ҳар як нафар шавқе ба ҳар 

коре (? пайдо) мекунад ва ягон касбро интихоб намуда онро бояд дӯст дорад; 

хӯрдан (задан): Хандаи беолоиши духтарони кӯҳсор ба кӯҳҳои атроф 

дакка зада танин андохту акс ёфт. Гӯё аз ин шӯхии беғамонаи духтарон кӯҳу 

даман низ ба ханда омада буд (А.Ашӯрзод); 

 сохтан дар таркибсозии забони тоҷикӣ хеле маҳдуд аст: Аввалан, бояд 

тазаккур сохт, ки барои исломи асил андешаи соф миллӣ хос нест 

(“Ҷумҳурият”, 16.07.2011); -- Худованд камрисқ офаридаву берисқ 

наофаридааст, -- мегӯянд дар халқ.—Ба будаи зиндагӣ шукр сохта, 

шавҳарро... неш мезанед (“Зан ва мард”, 16.10.2008); Очаҷон шумо маро дуо 
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созед то ман аз мусофирӣ сиҳату саломат ба ватан баргардам. Зеро оча ман 

мехоҳам маззаи нони гарматро бичашам ва дар сари як дастурхон нишаста 

сӯҳбат  созем (Муҳаббат ва оила); Азбаски мо ғайр аз Ҳасану Ҳусейн дигар 

фарзанд нпдоштем, бештар мекӯшидем, ки онҳоро хуб таълиму тарбия 

созем (Муҳаббат”, 15.11.2012) – таълим диҳемуи тарбия кунем; Ӯ маро 

бадном сохту ман хап шинам? (“Муҳаббат ва оила”); Писарамро ҳам пайдо 

намояд ва мурдаи раҳматии шавҳарамро гӯру чӯб созад (“Ҳамроз”): 

Дар забонамон феълҳои таркибии ҳабс шудан, ҳабс кардан хеле 

маъмуланд. Ба нигорандаи имрӯзаи мо ин тарзи ифода писанд намеояд: 

Ёдовар мешавем, ки бо ҳукми додгоҳи Тоҷикистон ду нафар аъзои ин гурӯҳ 

ба ҳабси якумрӣ... маҳбасӣ шуда буданд (Нигоҳ, 24.08.2010);  

М у р о д и ф о т: Хуб  мешуд, ки ту ҳам ёде кунӣ (//мекардӣ),... // ...кош 

ёд мекардӣ // ...ёд кун; Аз лутф ишорат куну ман тохта ба сар, Ду даст ба бар, 

гӯш ба фармони ту бошам (М.Т.) // Аз дӯст як ишорат, аз мо ба сар давидан // 

Дӯст як ишорат кунад, мо ба сар медавем; Зи оҳан одами оқил насозанд // 

...насохтаанд // сохта немешавад...; -- Гап якта, То худатон изн надиҳед, аз он 

хусус гап кушода намешавад (Ф.М.) // ...гап намекушоям;  (муродифоти 

матнӣ)... ба шарти изн додани худатон аз он хусус гап мекушоям; Ҳавои ни 

ҷо ҳам дигар хел, софу беғубор буд ва кас бо ҳаловат нафас мекашид (П.Т.) // 

...нафас мекашад  // нафас мекашед // нафакс кашидан мумкин аст // нафас 

кашида мешавад; аъзои истисноии хабар. 3. Дилу мағзро дур дор аз шитоб: 

Хирад бо шитоб андар ояд ба хоб – пайрави сабаб (бепайвандак) бо тобиши 

қиёс ва монандӣ (чунон ки, мисли он ки); андар  ояд // дарояд (калимасозии 

феъл) (Фирдавсӣ); Агар ба ҷойи ман даҳ рӯзакак ба пахтачинӣ 

мебаромадед,... Ман шуморо розӣ мекардам (А.Шукур) // ...ба пахтачинӣ 

бароед,... розӣ мекунам // ...ба пахтачинӣ бароед (//баро)...; Мо мехоҳем ба ин 

қисса як назар андозем (Р.Ҳ.) // ...як назар андохтан мехоҳем; ...маоши 

маорифчиён рӯз аз рӯз баланд мешавад, вале ҳеҷ не ки номи “пули моҳ” аз 

забони устодони мактабҳои пойтахт гум шавад (“Чархи гардун”, 11.09.2014) 

// ...ҳеҷ гум намешавад; 

Феълҳои ёвари бурдан ва гузаронидан: 9 маврид ба журналистон имкон 

надоданд, ки дар дохили биноҳои участкаи интихоботӣ фаъолияти касбӣ 

баранд (“Фараж”,3.03.2010); Чаро кормандони соҳаи тиб ба мардум корҳои 

фаҳмондадиҳӣ намегузаронанд;   (“Фараж”, 3.03.2010); (“Фараж”, 3.03.2010); 

..ҳамчун котиби Иттифоқи оҳангсозони собиқ иттафоқи Шӯравӣ фаъолият 

бурдаам; Ҳоло ба ҳайси оҳангсоз фаъолият бурда истодаам; ...аз номи 

санъату фарҳанги тоҷик баромадҳо мекунам (“Оила”, № 2, 2006); ...гӯё баъзе 

тоҷирони ӯзбак... таҳти шиори “Каримов зидди Роғун, ту низ ӯзбакӣ” 

амалиёт мебаранд  (амал мекунанд) (“Озодагон”,3.03.2010); 
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Дар забонамон феълҳои таркибии ҳабс шудан, ҳабс кардан хеле 

маъмуланд. Ба нигорандаи имрӯзаи мо ин тарзи ифода писанд намеояд: 

Ёдовар мешавем, ки бо ҳукми додгоҳи Тоҷикистон ду нафар аъзои ин гурӯҳ 

ба ҳабси якумрӣ... маҳбасӣ шуда буданд (Нигоҳ, 24.08.2010); ...вазири 

фанҳанги Фаронса даъват ба амал овард, ки ин ҷо кор кунам (“Озодагон”, 

21.07.2010);  

  

   Муродифоти шаклҳои феълӣ:  

1) шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ (аорист) // 

шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи хабарӣ: Ширин бувад ҳадис, ки 

шаккардаҳан кунад // Ҳамон ҳадис ширин мешавад, ки аз шаккардаҳан 

шунавед; Ғафлати амир, хиёнати вазир подшоҳӣ бубарад (“Сиёсатнома”) // 

Ғафлати амир, хиёнати вазир подшоҳиро (аз байн) мебарад (ба подшоҳӣ 

завол меоварад); 

Муродифоти шаклсозӣ: Зи оҳан одами оқил насозанд // ...насохтаанд // 

сохта немешавад...;  

М у р о д и ф о т и  ф е ъ л: -- Гап якта, То худатон изн надиҳед, аз он 

хусус гап кушода намешавад (Ф.М.) // ...гап намекушоям;  (муродифоти 

матнӣ)... ба шарти изн додани худатон аз он хусус гап мекушоям; Ҳавои ни 

ҷо ҳам дигар хел, софу беғубор буд ва кас бо ҳаловат нафас мекашид (П.Т.) // 

...нафас мекашад  // нафас мекашед // нафакс кашидан мумкин аст // нафас 

кашида мешавад; аъзои истисноии хабар. 3. Дилу мағзро дур дор аз шитоб: 

Хирад бо шитоб андар ояд ба хоб – пайрави сабаб (бепайвандак) бо тобиши 

қиёс ва монандӣ (чунон ки, мисли он ки); андар  ояд // дарояд (калимасозии 

феъл) (Фирдавсӣ); Агар ба ҷойи ман даҳ рӯзакак ба пахтачинӣ 

мебаромадед,... Ман шуморо розӣ мекардам (А.Шукур) // ...ба пахтачинӣ 

бароед,... розӣ мекунам // ...ба пахтачинӣ бароед (//баро)...; Мо мехоҳем ба ин 

қисса як назар андозем (Р.Ҳ.) // ...як назар андохтан мехоҳем. 

Тарҷумаи русӣ: Ба онҳо дастур медиҳам, ки нисбати ин кор санҷиш 

бурда, чораҳои қатъӣ андешанд (“Тоҷикистон”, 16.11.2014) / ...ин корро 

санҷида; Падару модарон аз паси фарзандонашон назорат баранд 

(“Нигоҳ”,21.07.2010); Бурдани чорабиниҳои фаврӣ-ҷустуҷӯӣ 

(Фараж,12.05.2010) – Чорабиниҳои ҷустуҷӯйии фаврӣ. 

Ғалати “ҳаст”: Дар ҷумҳурӣ чӣ қадар одам мубталои касалиҳои 

нашъаманди ҳаст? (“Тоҷикистон”, 16.11.2014); 

Ғалатҳои дигар: Мо тасмим дорем, ки соли 2015 либосҳои кормандони 

Воҳиди махсусро дигар намоянд (“Тоҷикистон”, 16.11.2014); 
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Ғ а л а т и  а с т  ва  ҳ а с т: ...баъзе аз калимаҳо дар форсӣ дигар ҳасту 

дар форсӣ-тоҷикӣ дигар; ...ин ба омилҳои ҷуғрофиёӣ ва торихӣ алоқаманд 

ҳаст; Он калимаҳои зиёде, ки беқоида ҳастанд, (“Тоҷикистон”, 17.02.2005); --  

Он ҷо ҳаммом ҳаст? – пурсид вай. – Не, дар бозғор ҳаммом нест; Қодиров 13 

июл дар штати Алабама дастгир шуд, ҳангоме, ки аз гумоштаи мақомот 

автомат харидорӣ менамуд (“Дунё”,4.08.2011); Хушбахтона, ҳамсарам 

омӯзгор ҳаст ва ба ман аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ мекунад (“Крим-

инфо”,№8,2001); Ин воқеан вуҷуд дорад ва он боиси таҳвиҳу нигаронии ҳар 

зиёӣ ҳаст (“Нтгоҳ”,21.07.2010); Ин ҳам, ки падараш президент ҳаст 

(“Озодагон”,21.07.2010); Аӯзи охират, яъне аз байн рафтани Сайёраи Замин – 

соли 2012 рост ҳаст? (“СССР”,21.07.2010); Имрӯз дар ҳолате вазир ҳаст, ки 

дҳар ҷомеа оромиву амният ва ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмфармо ҳаст: Танҳо як 

кишвар дар ҷаҳон аст, ки бо рӯймол рафтанро ӣа донишгоҳ манъ кардааст... 

Пас, имрӯз бояд якдигарро, ҳамон хеле, ки ҳастем, ҳамон хел эҳтиром 

намоем. Ин миллат, ин давлат, ине сарзамин моли ҳар як тоҷикистонӣ ҳаст 

(“Наҷот”, 25.04.2007); 

  

  

б) бо феъли модалии боистан: Рушди иқтисодӣ дар Тоҷикистон 

мунтазам аст ва соли ҷорӣ бояд 8,5%-ро ташкил медиҳад (? диҳад) (“Рӯзи 

нав”, 20.05.2004);  

в) дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ: Ҳар хонандае, ки 10 суруди 

сароидаи Ҳоҷӣ Абдулазизро номбар кунад ва чанд сабти овози ӯро бо 

нишонии мо дастрас мегардонад (?гардонад), метавонад соҳиби мукофот 

гардад (“Навои дил”, №2, 2001); Ва ҳар савдогари ҳаромхӯр... бояд бидонад, 

ки  агар ба молу ҷони мардум ҷабр мекунад..., (? ҷабр кунад) бегумон номаи 

аъмолаш дар сиҷҷил дохил аст (“Миллат”,17.08.2011); Таври мисол як 

вазир... агар аз дастоварде сӯҳбат мекунад (? кунад), ҳатман онро ба номи 

президенти кишвар иртибот медиҳад (“Озодагон”,21.04.2010); Пешбинӣ 

намудем, дар бозорҳо дӯконҳои гуногун ба 30 адад мағозаи ниёзи мардум 

бунёд менамоем (“Ҷавонони Тоҷикистон”,14.09.2000); Раиси шаҳр қарор 

намуд, ки... манъ доштани парвариш ва нигоҳдошти чорвои хонагиву 

паррандаҳои истеъмолӣ аз ҷониби сокинон тадбирҳои таъхирнопазир амалӣ 

гардид (“Фараж”, 1.03.2007). 

  

Ғ а л а т и  ш а к л и  и н к о р и и  ф е ъ л: Вай қарор дод, ки ба чӣ роҳе 

набошад, муҳаббати маҳбубаашро ба худ баргардонад (“Оила”347,2002); Ҳар 

як инсон, агар он инсони воқеист, дар кадом касбу коре набошад, аз ганҷу 

ранҷи ишқ бебаҳра намемонад (“Чархи гардун”, 29.12.2000); Мо дар кадом 
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гӯшаи дунё набошем, бо Тоҷикистон пайванд ҳастем; Лекин ба кадом оҳанг 

насарояд ва сурудаш чӣ қадар давом накунад, матни он фақат аз як мисраъ 

иборат аст; Чӣ қадаре ки тасфи ҳаво наафзояд, ҳамон қадар мо чойи бештар 

истеъмол мекунем (“Чархи гардун”,29.12.2000); Ба куҷое ки қадам наниҳам, 

чеҳраи зебоят аз назарам дур шуда наметавонад (“Миллат”, 4.03.2010); Дар 

кадом жанре Расул Ғамзатов асар эҷод накунад, ҳамаи навиштаҳои ӯ бо 

самимияти баланд фарқ мекунад (“Комсомоли Тоҷикистон”,7.09.1983); Чи 

қадаре ки тафси ҳаво наафзояд, ҳамон қадар мо чойи бештар истеъмол 

мекунем (“Чархи гардун”, 29.12.2000);  

Бо ҳар кӣ сухан гӯям, агар хоҳаму гар не, Аввал суханам номи ту андар 

даҳан ояд (Рӯдакӣ); Ҳунарманд, ҳар ҷо ки равад, қадр бинаду дар садр 

нишинад (Саъдӣ); Ба ҳар ҷо ки равад, бо як нигоҳи сеҳрангезаш Тамоми ақлу 

ҳуши ошиқон дуздида меояд (М.Т.) -- Куҷое наравад хабардор мекард 

(“Оила”,№ 48,2000); 

 Ғ а л а т и  с и ф а т и  ф е ъ л ӣ: Ин вазъияти ба амал меомада ҳам 

барои минтақа ва алалхусус барои Тоҷикистон хуб набуд (“Озодагон”, 

21.04.2010); 

Ғ а л а т и  ф е ъ л с о з ӣ: 1. Бо калимаҳои иқтибосии камистеъмоли 

русӣ сохтани феълҳои таркибӣ, ки қобилияти умумиистемолӣ пайдо кардан 

надоранд:  Ҷаноби Алиев, дар байни атрофиёни раисҷумҳур ҳастанд одамоне, 

ки мавзӯи бад шудани саломатии Назарбоев онҳоро махсус мобилизатсия 

мекунад? (“Дунё”,4.08.2011); Барои ҳамин дар баъзе ҳолатҳо низомҳои 

худкома суботи умумиро таъмин мекунад эҳтимоли институтсионализатсия 

шудани давлати миллӣ имкон дорад (“Озодагон”, 21.04.2010); 

  

ИМКОНОТИ УСЛУБИИ КОРБУРДИ ПЕШОЯНДУ ПАСОЯНД 

Бо мақсади таъкиди аъзоҳои чида пешоянд ё пасоянд дар ҳар аъзои 

чида такрор мешавад: Ман рӯйи туро, мӯйи туро, бӯйи туро дӯст медорам. 

Ман чашми туро, чашми бехашми туро, суми чун яшми туро дӯст медорам 

(С.А.); Вай ба занҳо, ба духтарҳо, ба раиси колхоз, ба раиси совети қишлоқ – 

ба ҳама, ба ҳама дурӯғ мегуфт (Ҷ.И.). 

Чунин имконоти услубии пешоянду пасояндро устодони каломи бадеъ 

бештар дар назм ба кор бурдаанд: 

Р о ҳ ҳ о и  х у д д о р ӣ  а з  т а к р о р и  п е ш о я н д у  п а с о я н д: 

Дар баёзи бузургҳаҷм дар оғоз байти зерин оварда шудааст // Дар оғози баёзи 

бузургҳаҷм байти зерин оварда шудааст; Вале мутмаинам, ки ин масъала 

бояд дар доираи қонун ҳаллу фасли худро ёбад; Дар охир ба ҳамаи 

иштирокчиёни сӯҳбат барои суолу мавқеъгириҳои ҷолиб миннатдории худро 

баён мекунам (“Нигоҳ”, 21.07.2010);...бо ин проблемаи ҷо ба ҷо кардани 
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мусофиаон  ҳалли худро намеёбад (“Чархи гардун”,13.01.2006); 

Мутаассифона ин қарор пурра ҳалли худро наёфт (“миллат”,.01.2006) // ...дар 

доираи қонун ҳаллу фасл шавад; ...миннатдорӣ баён мекунам: ...ин қарор 

иҷро нашудааст (...амалӣ нагардидааст). 

Б а р ғ а л а т  а ф т и д а н и  п е ш о я н д  ё  п а с о я н д: Шеърҳое(ро), 

ки дар ин китоб дохил шудаанд, ба ду қисм ҷудо кардам (“Чархи 

гардун”,13.09.2007); -- Чанд сухан доири (? доир ба) духтаратон Шамсия 

мегуфтед, ҳарчанд, ин бароятон шояд душвор бошад...  (А.Р. Посухномаи 

эҷодгар, с.60);Ҳукумати кишвар сари (// дар бораи) ин проблема нағз андеша 

кунад, ки бо ин хараҷу мараҷи зиёдатӣ ба куҷо меравем? (“СССР”, 

5.04.2012); 

 П а с о я н д и  -ро: Дар кӯдакӣ орзуи журналист шуданро доштам 

(“Лочин” № 4, апрели 2004); Се набераи дӯстрӯяк ва албатта шавҳари 

серталаб – Ислом Салимовро дорам (“Чархи гардун”,29.01.2009); Нависанда 

Абдумалик Баҳорӣ дар адабиёти муосири тоҷик мавқеи намоёнро дорад  

(“Чархи гардун”,1.02.2007); ...мусиқии суннатии тоҷик бояд фаромӯш 

нашавад ва рушду нумӯи тозаро пайдо кунад (“Чархи гардун”, 5.06.2008) 

Ҷ а м л а б а н д ӣ  б о  п а с о я н д и  -ро: Сотимако сенарияи филми 

“Қисмати шоир»-ро ба дастам дода, гуфтанд, ки пас аз хондан кадом нақш 

маъқул буданро маълум созам; ...ҳеҷ зарурат надорад, ки таври мисол вазири 

маориф дастоварди мактаббачаҳо дар озмунро ба президент иртибот диҳад 

(“Озодагон”, 21.04.2010); 

Ғ а л а т и  т а р т и б и  к а л и м а  в а  ҷ у м л а и  п а й р а в: Ҳашиш 

(марихуана) чун пештар ҷойи аввалро дар истеъмол аз байни дигар навъи 

нашъа ишғол мекунад // дар истеъмоли навъҳои дигари нашъа чун пештара 

ҷойи аввалро ишғол мекунад (Миллат,22.07.2010); 

Ғ а л а т и  ҷ у м л а и  с а в о л ӣ (воситаи муассири наҳвӣ): Чӣ гуна ба 

касе, ки ба модари мо раҳм намекунад, ба пиру роҳбари мо раҳм намекунад, 

ба савдогари бозор раҳм намекунад, ба масҷтдт худо, ки танҳо ибодатгоҳи 

Худованд аст, раҳм намекунад, чӣ гуна. 

 

Имконоти услубии пешоянду пасоянд, пайвандакҳо ва ҳиссачаҳо 

Пешоянду пасояндҳо воситаи муҳими ифодаи фикр ба шумор 

мераванд. Азбаски забони тоҷикӣ ба гурўҳи забонҳои аналитикӣ дохил 

мешавад ва дар ифодаи маъноҳои грамматикӣ имконоти морфологии забон 

хеле маҳдуд аст, дар сохтани ҷумла ва ифода кардани фикр пешоянду 

пасояндҳо нақши асосӣ мебозанд. 

Хусусиятҳои услубии воситаҳои гарамматикӣ 

Пешоянду пасояндҳо 
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1. Дилсўхтагонро натавон баст ба занҷир, 

     Илло ба мадорову ба ширинии гуфтор  (Рўдакӣ). 

2. Маро ба киштии бода дарафкан, эй соқӣ, 

      Ки гуфтаанд: «Накўӣ куну дар об андоз»   (Ҳофиз). 

Дар байти аввал пасоянди –ро пешоянди ба ва пешоянди иқтибосии 

арабии «илло» кор фармуда шудааст. Маънои грамматикии пешоянду 

пасоянд ба семантикаи феъл алоқамандӣ дорад. Барои муайян кардани 

маънои грамматикии пешоянду пасояндҳо ба маънои феъл муроҷиат кардан 

лозим аст. Масалан: 

Баста наметавонӣ-чиро? киро? Дилсўхтагонро 

Баста наметавонӣ-ба чӣ? бо чӣ? 

Ба //бо 

Дар ин матн (1) пешоянди «ба», ки маънои аслии грамматикии сўйи 

ҳаракат ва ба кӣ ё ба чӣ равона шудани амалро (адресат) ифода мекунад, ба 

маънои воситаи иҷрои амал омада бо пешоянди аслии бо пасоянди қатӣ 

ҳаммаъно шудааст. Пешоянди арабии «илло» муродифи пешояндҳои 

тоҷикии ба ғайр, аз ғайр, аз // ҷуз //ба ҷуз шуда омадааст. 

Аммо маънои грамматикии он ба мисли пешояндҳои тоҷикӣ равшан 

нест. Бинобар ин дар забони зинда ва адабии китобии имрўза ба кор бурда 

нашудааст. Дар мисраи дуюм пешоянди ба бо ҳар кадом аъзои чида такроран 

кор фармуда шудааст. 

Такрор омадани пешоянд дар ҷумлаҳои чидааъзо вазифаи услубии 

онҳост (барои таъкид). 

Дар байти дуюм (2) пешоянди аслии «ба» бо пешоянди аслии дар 

ҳамвазифа ва ҳаммаъно шудааст. 

 

Имконоти услубии воҳидҳои наҳвӣ 

Аз воҳидҳои наҳвии забон-ибора, ҷумлаи сода ва ҷумлаи мураккаб 

хусусияти услубӣ зоҳир мекунанд. Ин хусусият дар алоқамандии калимаҳо 

дар таркиби ҷумлаи сода ва мураккаб, дар алоқамандии ҷумлаҳои сода дар 

таркиби ҷумлаи мураккаб дар истифодаи воситаҳои грамматикии алоқа, дар 

таркиби ҷо ба ҷогузории ҷузъҳо дар ин воҳидҳои наҳвӣ ва умуман дар тарзи 

сохтану мавқеи кор фармудани ҳамаи воҳидҳои синтаксисӣ, зоҳир мегардад. 

Ҳусни баён ба дурустии сохтани  ибораю ҷумла ва дар чорчўбаи 

меъёри забони адабӣ сохтани онҳо аҳамият медиҳад. Дар услубшиносӣ на 

танҳо ба фасоҳат ва салосати калом, балки ба хусусияти муассирии тарзи 

ифода ва мавқеи истифодаи онҳо дар услубҳои гуногуни нутқ аҳамият дода 

мешавад. Ин ҳама хусусиятҳои услубӣ бо як категорияи семантикӣ-

муродифоти синтаксисӣ алоқаи қавӣ доранд. 
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1.Ман ба ту гуфтам // 2. Туро гуфтам // 3. Гуфтам ба ту // 4. Ба ту 

гуфтам // 5.Туба гуфтам // 6. Гуфтамат 

а) Мувофиқи меъёри забони адабӣ: 1. Ман ба ту гуфтам  2. Туро гуфтам  

6. Гуфтамат 

Хоси забони адабии гуфтугў: 4. Ба ту гуфтам  

3. Гуфтам ба ту  

в) Хоси лаҳҷаю шева: 5. Туба гуфтам //  Туда гуфтам 

г) Серистеъмол: 4. Ба ту гуфтам  

д) Камистеъмол: 6. Гуфтамат 

Муродифоти синтаксисӣ аз вариантнокӣ бо хусусиятҳои шаклӣ ва 

сохторӣ фарқ мекунад.Муродифҳои синтаксӣ 2 хел мешаванд: 

а) ҳамзина: маро падар // падари ман 

б) гуногунзина: духтарони хўшачин // хўшачиндухтарон 

1. Дар эрониён бар-қолаби пешояндӣ-пасояндӣ, ки ба меъёри забони 

адабии асри 10 мувофиқ буд, ҳоло хусусияти архаистӣ пайдо карда, аз доираи 

меъёри забони адабии имрўза канор мондааст. 

Шабехун кунӣ-шакли замони ҳозира –ояндаи сиғаи шартӣ-

хоҳишмандӣ, аммо аз рўйи маъною вазифа бо сиғаи амрии шабехун кун // 

шабехун бикун муродиф аст. 

2. Дар забони адабии муосир сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ ба маънои амр 

кор фармуда нашудааст. Танҳо дар забони гуфтугў барои нармтар ифода 

кардани супориш ин шакли феълӣ истифода мешавад: 

Чӣ шавад, ки барои ман ҳам як либосворӣ биёрӣ (ки, то ки, то) 

3. Дар мисраи дуюм пешоянди аслии ба бо пешояндҳои аслии аз ва бо 

муродиф аст. Аммо вазни шеър ҳиҷои кўтоҳро талаб кардааст, вале аз ва бо 

ҳиҷои дароз аст. 

Бар эрониён бар шабехун кунӣ, 

Заминро ба хун рўди Ҷайҳун кунӣ (Фирдавсӣ) 

4. Рўд кунӣ муродифи рўд кун ё рўд бикун аст 

   Бад-ў гуфт Настеҳан: «Эдун кунам, 

Ки аз хун замин ҳамчу Ҷайҳун кунам»  (Фирдавсӣ) 

5. Бад-ў-аз рўйи қонуни салосат (осонгў кардан) ду садонок истифода 

шуданаш душвортар аст. Аз ин ҷо, бар ивази 

Ба ў-варианташ бад-ў барои суфтагиву равонӣ як ҳамсадо (д) дар байни 

ду садонок афтодааст. 

6. Эдун-ишораҷонишини чунин ва чунон аст. Ҳоло ба архаизм 

мубаддал шудааст. 

7. Феъли «Эдун кунам»-сиғаи шартӣ-хоҳишмандист. Аммо ба маънои 

сиғаи хабарӣ, замони ҳозира-оянда-«чунин мекунам» омадааст. 
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8. Пайвандаки тобеъкунандаи ки ҷумлаи пайрави ҳоли мақсадро ба 

сарҷумла тобеъ карда, бо пайвандкҳои то, то ки, то ин ки, барои он ки, ба 

мақсади он ки ва ғ. ҳаммаъно шудааст. 

9. Пешоянди аслии аз бо пешоянди аслии ба дар байти аввал муродиф 

шудааст. 

10. Дар байти аввал объекти бевосита-замин бо пасоянди –ро сурат 

гирифтааст. 

Дар байти дуюм бе пешванд омадааст. 

11. Ҷайҳун кунӣ ва ҳамчун Ҷайҳун кунам-ифодаҳои муродифианд, 

чунки монандкунӣ дар байти аввал бепешоянди ҳамчу, вале дар байти дуюм 

бо ёрии пешоянд (аз) ифода ёфтааст. 

 

                Муродифоти синтаксисӣ ва вазифаҳои услубии он 

Муродифоти луғавӣ ба ҳама маълум аст. Масалан калимаҳои лона, 

хона, коза-ба маънои макони зист муродифи ҳамдигаранд. Муродифоти 

лексикию фразеологӣ ҳам як дараҷа маълум аст. Масалан: Тўҳфа // барги сабз 

// дастовезҳои меҳнатӣ; Мурдан // аз олам чашм пўшидан 

Аммо муродифоти калимасозӣ ва муродифоти грамматикӣ / морфологӣ 

ва синтаксисӣ чандон маълум нест, чунки муродифот дар ин сатҳои забонӣ 

як дараҷа мураккаб ва душворфаҳм аст. Чунончи дар муродифоти 

калимасозӣ пасванду пешвандҳо аз рўйи вазифаи калимасозиашон ба 

ҳамдигар наздик мешавад. Чунончи: марди бохирад ва марди хирадманд. 

Саломи самимӣ // саломи самимона, кафшерчӣ // кафшергар аз лиҳози 

калимасозӣ муродифанд. Дар муродифоти грамматикӣ …….ибораҳо, 

ҷумлаҳо аз ҷиҳати маънои грамматикиашон муродифи ҳамдигар мебошанд. 

Чунончи: Китобатро барои як рўз ба ман медодӣ (хоҳиш) // Китобатро барои 

як рўз ба ман бидеҳ (амр)-аз ҷиҳати шакли хабари ҷумла, ки бо шаклҳои 

гуногуни замонии сиғаҳои хабарӣ ва амрии феъл ифода гардидааст, 

муродифоти ҳамдигар буда, аз ҷиҳати тобиши маъно фарқ мекунад. 

Воҳидҳои синтаксисӣ: ибора бо ибора, ибора бо калимаи мураккаб, 

ҷумлаи сода бо ҷумлаи сода, ҷумлаи сода бо ҷумлаи мураккаб ва ҷумлаи 

мураккаб бо ҷумлаи мураккаб дар ифодаи муносибати муштараки маъноӣ 

муродифи ҳамдигаранд: Хўшачиндухтарон // Духтарони хўшачин; Рустамро 

писар // Писари Рустам; Маро ба ў коре нест // Ман ба ў кор надорам 

Маро дида саросема шуда пурсиданд: «Шумо чӣ касонед?» «Мо 

мусофирем»,-гуфтем ва кӣ буданашонро аз онҳо пурсидем. 

Ҳама чиз пир мегардад ба ҷуз дўстӣ, ки ҷовидонист 

-Беҳаё ту!, золим ту! Беномус ту! // Ту беҳаё, золим ва беномусӣ ! 
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Магар ба худи Мирзои урганҷӣ эътимод кардан мумкин аст? Албатта 

не. // Ба худи Мирзои урганҷӣ ҳеҷ эътимод кардан мумкин нест. 

 

 Имконоти услубии ибора 

Дар забони тоҷикӣ 2 навъи ибораҳо маъмуланд: ибораҳои номӣ ва 

ибораҳои феълӣ. Дар байни ибораҳои номӣ ибораҳои исмӣ мавқеи бузург 

доранд. 

Ибораҳои исмӣ бо се роҳ сохта мешаванд: а) изофӣ б) вобастагӣ в) 

ҳамроҳӣ. 

Бо ёрии бандаки изофӣ сохтани ибораҳои исмӣ дар забони тоҷикӣ хеле 

маъмул аст. Дар рисолаҳои илмии олимони гузашта дар бораи татобеи 

изофат, изофати мақлуб маълумот дода ва табобеи изофатро як айби 

иборасозӣ донистаанд, чунки дар забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ бо изофат 

калимаҳои зиёде силсилавор ба якдигар алоқаманд шуда, ибораҳои тўлонии 

изофиро ташкил дода метавонанд. Сухансанҷони гузашта то се калимаро дар 

бар гирифтани ибораҳои изофатро мўътадил ва ба фасоҳати калом муносиб 

арҷгузорӣ кардаанд. Аммо зиёда аз се калимаро дар бар гирифтани ибораҳои 

изофатро нуқсони фасоҳати калом шуморидаанд. Ҳол он ки дар забони 

муосири тоҷикӣ номи баъзе ташкилоту муассисаҳои давлатӣ 6-7-8 калимаро 

дар бар мегиранд. 

Падарлаънати кирмҳо (изофати мақлуб) //Кирмҳои падарлаънат 

Инҳо хусусияти услубӣ зоҳир мекунанд:1.Воҳидҳои луғавӣ: калима, 

ибораҳои, фразеологӣ. 2.Воҳидҳои синтаксисӣ: ҷумла, ибора. 

 

Бо ёрии калимаҳо мафҳумҳои муҳити зисти инсон ва бо ёрии ҷумла 

фикр ифода мешавад ва алоқаи фикрии одамон дар ҷамъият имконпазир 

мегардад. Аз воҳидҳои синтаксисӣ ибора воҳиди номинативист аз калимаю 

таркибҳо сохта мешавад  ва мафҳумҳои мукаммалро ифода мекунад, барои 

сохтани ҷумла ва ифода кардани фикр кумак мерасонад. 

Аломати синтаксисии калимаҳо аввал дар дохили ибора, баъд дар 

дохили ҷумлаи сода сурат мегирад. Дар тарзи сохтани ибора ва истифодаи 

воситаҳои грамматикии алоқаи калимаҳо имконоти зиёди услубӣ вуҷуд 

дорад, ки он бо муродифоти синтаксисии ибораҳо алоқамандӣ доранд. 

Муродифоти грамматикӣ дар заминаи умумияти маънои грамматикии 

унсурҳои морфологӣ ва синтаксисӣ ба вуҷуд меояд. Дар морфология 

калимаву таркибҳо дар шаклҳои гуногуни грамматикӣ омада, ҳаммаъно 

мешаванд. 

Шоирҳо// шоирон//шуаро 
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Муродифоти мазкур аз ҷиҳати маънои грамматикӣ фарқ намекунанд. 

Ҳар 3 ҳам мафҳуми ҷамъро ифода мекунанд. Аммо дараҷаи зоҳиршавии ин 

маъно ва мавқеи кор фармудани он шаклҳо дар забон баробар нест. 

Ҷамъбандиҳои тоҷикӣ маънои грамматикиро равшан, ҷамъбандии шикастаи 

арабӣ тира ифода мекунад 

Воситаҳои грамматикӣ / пешоянд, пасоянд, пайвандакҳо низ хусусияти 

ҳаммаъноӣ зоҳир мекунанд, вале он дар таркиби ибора ва ҷумлаи сода сурат 

мегирад. 

Заминро бо каланд гардонд // Заминро ба каланд гардонд // заминро 

каланд катӣ гардонд. 

Дар муродифоти синтаксӣ ибора бо ибора, ибора бо калимаи мураккаб, 

ҷумлаи сода бо ҷумлаи сода, ҷумлаи сода бо ҷумлаи мураккаб ва ҷумлаи 

мураккаб бо ҷумлаи мураккаб дар ифодаи як муносибати маъноӣ муродифи 

ҳамдигар мешаванд.Чунончи, ибораҳои “китоби Аҳмад” муносибати 

маъноии соҳибиятро ифода мекунад. Ин ибора ба воситаи бадаки изофӣ 

сохта шудааст. Бинобар ин ибораи изофии исмист. Ин қолаби ибора 

хусусияти умумиистеъмолӣ дорад. Мувофиқи меъёри забони адабии муосир 

сохта шудааст 

Ибораи “Аҳмадро китоб” низ соҳибиятро ифода мекунад. Бо пасоянди 

”-ро” сохта шудааст, ибораи исмии пасояндист. Хоси забони адабии хаттист. 

Бештар дар услуби балани баёни фикр ба кор бурда мешавад.  

Ва инҳоят “Аҳмад-а китоб-аш” низ муносибати соҳибиятро ифода 

мекунад. Аммо бо ду воситаи забон пасоянди –а ва бандакҷонишини-аш 

сохта шудааст. Ифодаи ғайриадабӣ буда, бештар дар гуфтугӯйи озод ба кор 

меравад. 

Дар ибораҳои зерин муносибаҳои гуногуни маъноӣ ифода ёфтаанд: дар 

ибора “корди ош” муносибати маъноии таъинот ифода ёфтааст. Муродифаш 

“корд барои ош” буда, дар забонмаъмул нест. Ибораҳои “миқрози шамъ”. 

“тахтаи машқ” низ муносибати таъинотро ифода мекунад: тахтаи машқ // 

тахта барои машқ. 

Ибораҳои исми феълӣ (масдарӣ) низ дар ифодаи муносибати амалба 

сохиби он муродифи нашвӣ ба шумор мераванд: хониши булбул (исмӣ) // 

“хондани булбул” (феълӣ). 

 

Имконоти услубии муродифоти ибораҳо нисбат ба муродифоти 

ҷумлаҳои сода ва мураккаб маҳдудтар аст, чунки ибора қобилияти ифодаи 

фикрро надорад. Фикр дар ҷумла ифода мешавад. Тарзҳои алоқаи синтаксисӣ 

дар ҷумла гуногун, воситаҳои ифодаи муносибати грамматикӣ дар ҷумла 
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хеле фаровон аст. Чунончи интонатсияҳои пайвасту тобеъ ва эзоҳӣ, 

интонатсияҳои хабарӣ, амрӣ ва саволӣ. 

Интанатсия ҳамчун воситаи ифодаи эҳсосот дар ҷумлаҳои амрӣ ва 

хитобӣ хоси маҳз ҷумла аст. Бинобар ин муродифоти синтаксисии ҷумлаҳои 

сода дар забон хусусияти услубии зиёд зоҳир мекунанд, чунки дар забони 

тоҷикӣ як фикрро чанд тариқа ифода кардан мумкин аст: 

 1. Ман муносиби шумо нестам // 

 5. Ман шумоба муносиб не // Ман муносиби шумо нестум // Муносиби 

шумо нестам ман //  

2. Ман ба шумо муносиб нестам //  

6. Муносибатон нестам //  

3. Ман шуморо муносиб нестам//  

4. Ман ба шумо номуносибам. 

Дар муродифоти ҷумлаҳои сода муносибати маънои синтаксисӣ як хел 

буда, қолабҳои ифодаи он аз ҷиҳати унсурҳои шаклӣ, воситаҳои грамматикӣ 

фарқ мекунанд. Дар муродифоти ҷумлаҳои сода тафовути шаклӣ ва 

структурӣ ҳатмист. 

  

Муродифоти синтаксисӣ ва вазифаҳои услубии он 

Муродифоти луғавӣ ба ҳама маълум аст. Масалан калимаҳои лона, 

хона, коза-ба маънои макони зист муродифи ҳамдигаранд. Муродифоти 

лексикию фразеологӣ ҳам як дараҷа маълум аст. Масалан: Тўҳфа // барги сабз 

// дастовезҳои меҳнатӣ; Мурдан // аз олам чашм пўшидан 

Аммо муродифоти калимасозӣ ва муродифоти грамматикӣ / морфологӣ 

ва синтаксисӣ чандон маълум нест, чунки муродифот дар ин сатҳои забонӣ 

як дараҷа мураккаб ва душворфаҳм аст. Чунончи дар муродифоти 

калимасозӣ пасванду пешвандҳо аз рўйи вазифаи калимасозиашон ба 

ҳамдигар наздик мешавад. Чунончи: марди бохирад ва марди хирадманд. 

Саломи самимӣ // саломи самимона, кафшерчӣ // кафшергар аз лиҳози 

калимасозӣ муродифанд. Дар муродифоти грамматикӣ …….ибораҳо, 

ҷумлаҳо аз ҷиҳати маънои грамматикиашон муродифи ҳамдигар мебошанд. 

Чунончи: Китобатро барои як рўз ба ман медодӣ (хоҳиш) // Китобатро барои 

як рўз ба ман бидеҳ (амр)-аз ҷиҳати шакли хабари ҷумла, ки бо шаклҳои 

гуногуни замонии сиғаҳои хабарӣ ва амрии феъл ифода гардидааст, 

муродифоти ҳамдигар буда, аз ҷиҳати тобиши маъно фарқ мекунад. 

Воҳидҳои синтаксисӣ: ибора бо ибора, ибора бо калимаи мураккаб, 

ҷумлаи сода бо ҷумлаи сода, ҷумлаи сода бо ҷумлаи мураккаб ва ҷумлаи 

мураккаб бо ҷумлаи мураккаб дар ифодаи муносибати муштараки маъноӣ 
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муродифи ҳамдигаранд: Хўшачиндухтарон // Духтарони хўшачин; Рустамро 

писар // Писари Рустам; Маро ба ў коре нест // Ман ба ў кор надорам 

Маро дида саросема шуда пурсиданд: «Шумо чӣ касонед?» «Мо 

мусофирем»,-гуфтем ва кӣ буданашонро аз онҳо пурсидем. 

Ҳама чиз пир мегардад ба ҷуз дўстӣ, ки ҷовидонист 

-Беҳаё ту!, золим ту! Беномус ту! // Ту беҳаё, золим ва беномусӣ ! 

Магар ба худи Мирзои урганҷӣ эътимод кардан мумкин аст? Албатта 

не. // Ба худи Мирзои урганҷӣ ҳеҷ эътимод кардан мумкин нест. 

  

                         Имконоти услубии ҷумлаҳои сода 

   1. Ман туро (тема) / барои таҳсил кардан ба Душанбе фиристодам 

(рема). 

Туро барои таҳсил кардан ба Душанбе (тема) / ман фиристодам (рема) 

Таҷзияи маъноӣ (актуалӣ) 

Дар ҷумлаи сода таҷзияи актуалӣ  (маъноӣ) аҳамияти услубӣ пайдо 

мекунад. Ҳама гуна ҷумла чи яктаркиба ва чи дутаркиба, чи сода ва чи 

мураккаб ба ду ҷузъ: тема (ҷузъи ба шунаванда маълум) ва рема (ҷузъи ба 

шунаванда номаълум ё нав) тақсим мешавад. Дар ҷузъи рема таркиби хабар ё 

ягон аъзои ҳиссаи рема задаи мантиқӣ мегирад ва аз аъзоҳои дигар бо 

интонатсия ҷудо карда мешавад. Тағйир додани ҷойи муқаррарии аъзоҳои 

ҷумла ду тариқа : а) дуруст ва мақсаднок б) ғалат мебошад. 

2.Имконоти дигари услубии ҷумлаҳои сода муродифоти наҳвист.  

Яъне як мазмунро ба тарзҳои гуногун ифода кардан, ки яке мўътадил, 

дигаре ба тариқи таъкид ифода мешавад. Мисол: 

1.Дар пеши Одина мушкили дар ватан монда, ба дасти Арбоб Камол 

талаф шудан ё аз ин ҷо гурехта рафтан пеш омада буд.- мўътадил 

2. Дар пеши Одина ду мушкил монда буд; яке дар ватан монда, ба дасти 

Арбоб Камол талаф шудан, дуюм аз ин ҷо гурехтан (таъкид) (С. Айнӣ) 

Рафтан-   дар ин матн нависанда бо мақсади тез кардани зеҳн ва ба 

нуктаҳои асосӣ ҷалб намудани диққати хонанда бо ёрии ду чиз-яке ва дигаре 

он нуктаҳоро таъкид намудааст. 

Ман ин ду тоифаро дар ҷаҳон дўст медорам: уламо ва зуҳҳодро (Саъдӣ) 

Чаҳор чиз мар озодаро зи ғам бихарад: тани дурусту хўйи неку номи 

неку хирад. 

Усулҳои таъкид дар забон хеле зиёданд.  

а) Суолу ҷавоб  

Агар мо дар шароити мавҷуда фақат роҳи интенсивии тараққиёти 

иқтисодиро пеш гирем, хато мекунем. Чаро? Чунки  ҳоло дар шаҳрҳои 

ҷумҳуриамон корхонаҳои саноатӣ қувваи кор надоранд. 
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Таъкид ва роҳҳои гуногуни ифодаи он хусусан дар ҷумлаҳои чидааъзо 

васеъ истифода мешавад. 

б) Такрор 

Ин бозӣ ҳам ба Шодӣ, ҳам ба Соро  ва ҳам ба худи бузғола бисёр хуш 

омад (С. Айнӣ). 

Бо  ёрии такрори калима пешоянди «ба» пайвандак-ҳиссачаи ҳам ва 

ҷонишини таъкидии худ инчунин зарфи дараҷаи бисёр таъкид дар мисоли 

боло ифода ёфтааст. 

Ошиқ ҳам оташ аст ва ҳам об, ҳам зулмот аст ва ҳам офтоб (Абдуллои 

Ансорӣ) 

в) Усули дигари таъкид тасдиқу инкор ва инкору тасдиқ аз тарафи худи 

гўянда ё нигоранда. 

Гумон мабар, ки ҳокимони мо содаанд ва бесабабе ҳукм бароварда, 

мардумро ташвиш медиҳанд. Не, ин тавр нест. Ҳокимон манфиати 

худашонро хуб медонанд (С. Айнӣ) 

Воситаҳои муассири синтаксисӣ ё воситаҳои наҳвии муассири фикр 

1. Ту хизматгор дорӣ, падар дорӣ, бародарон дорӣ.-такрор бо мақсади 

таъкиди объект. 

2. Аммо ман аз ранҷу офати  пирӣ бехабарам ва аз … офати ў 

хабардорам.-гурез аз такрор ба воситаи муродифот 

3. Ё раб, дили бозаш деҳ, сад умри дарозаш деҳ, 

   Қаҳраш бару нозаш деҳ, то фикр бувад моро.-таъкид ба воситаи 

такрор, санъати саҷъ. 

33. Ғалатҳои калимасозӣ:  

Исм: ёрдамчии (ёвари) Прокурори генералӣ, ҳимоячиён (ҳимоятгарон), 

таҳқиру маҳалчигӣ (маҳалгароӣ); монеагӣ (монеӣ), ҳамчун ҳамҷавобгар 

(ҷиноятшарик); кашаки (ғалладони) миз; фарқиятҳои мусбате 

(“Фараж”,3.03.2010); Аслан бигирем рафтани Боқиев ҳам ҷиҳати хубӣ (? хуб) 

дораду ҳам бад  (“Озодагон”, 3.03.2010); монеагӣ (монеӣ, монеъ шудан, 

монеа шудан); --Чаро ӯ муқобилият нишон надодааст? (“Оила”, №39,2007); 

Антибиотикҳо ба вирусҳо муқобилият нишон дода метавонанд (“Чархи 

гардун”,7.04.2006); Муаллим бояд бе ташвишу хавотир фаъолият кунад (“Ба 

қуллуҳои дониш”, 6.03.2012); Президент... аз фаъолияти яксолаашон изҳори 

норизоият (? норозигӣ) менамояд... (“Чархи гардун”, 11.01.2012); Хатогӣ не 

хато: Ҳофиз нагуфтааст, ки “хатогӣ” ин ҷост? 

   Чун бишнавӣ сухани аҳли дил, магӯ, ки хатост,  

Суханшинос наӣ, ҷони ман, хато ин ҷост. 

Калимасозии бегона: “Тоҷикагролизинг” (“Ҷумҳурият”, 6.12.2012); 

“Тоҷикирсовхозстрой”, “ Ленинободмелиоводстрой”, “Суғдобсохтмон” 
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(“Минбари халқ”, 23.08.2012); Магар “Душанбенақлиётхадамотрасон” 

наметавонад ба ронандагон фарҳанги ҳамлу нақли мусофиркашониро 

омӯзад? (“Нигоҳ”, 19.09.2012); 

Исм шудани сифат: Чу аз оштӣ шодӣ ояд ба чанг, Хирадманд ҳаргиз 

накӯшад ба ҷанг (Абӯшакури Балхӣ); Ай бегонашиноси худпараст! 

Намедонам, аҳли қаламӣ ва ё хоҷаи пасипардагӣ ва ё, шояд, бузинае ҳастӣ, ки 

наҷҷорӣ пеша кардаӣ! Ҳар чиву ҳар касӣ, барои ман хору хасӣ, зеро ҳасуду 

бахилу кинатузу бериёӣ...; Одами баднафсро нони даҳонаш мекушад, Шахси 

бадгуфторро захми забонаш мекушад (С.Аюбӣ); Бадхӯй дар дасти душмане 

гирифтор аст, ки ҳар куҷо равад аз чанги уқубати ӯ халос наёбад (Саъдӣ); Зи 

рӯйзард бипурсанд: “Дарди дил чун аст?” Вале касе бинапурсад: 

“Рухарғувон, чунӣ?” Чу рӯйзишт ба оина гуфт: “Чунӣ ту?” Бигуфт: “Ман чу 

чароғам, ту, қалтабон, чунӣ?” (Румӣ); Бибурд аз ман қарору тоқату ҳуш Бути 

сангиндилу симинбаногӯш. Нигоре, чобуке, шӯхе париваш, Ҳарифе, маҳваше 

турке қабопӯш (Ҳофиз); Мусофирпарваре, оромиҷоне, соҳибидроке, 

Сафарнокардамардумдидае, назарбедомсайёде, Бахудмағрурҷаллоде, 

насиҳатношунавгӯше (Сайидо). 

Шарҳ: 1) калимасозӣ: ёрдамчӣ, ҳимоячӣ, маҳалчигӣ, монегӣ, 

ҳамҷавобгар, ҷиноятӣ, ҷиҳати хубӣ, фарқият, фаҳмондадиҳӣ, муқобилият, 3) 

шаклсозӣ: фарқиятҳо, 4) калимаҳои барзиёд: корҳои фаҳмондадиҳӣ, 

Вазифаҳои услубии номи шахс дар услубҳои гуногуни забон: Дар ҳоле 

ки (? гарчанде ки) ҷисман Латиф Пидром дар Афғонистон зиндагӣ мекунад, 

рӯҳи латифаш ҳамеша дар баландиҳои Бадахшон парвоз дорад (“Нигоҳ”, 

14.08.2013). 

 

  

ТАҲАВВУЛОТ ДАР ВОСИТАҲОИ ИФОДАИ АЛОҚАИ КАЛИМАҲО 

 Яке аз таҳаввулоти назаррасе, ки дар забони матбуоти имрӯзаи 

тоҷик мушоҳида мешавад, тадриҷан танг гардидани доираи маънои 

грамматикии як миқдор пешояндҳо ва пайваста ба ин кам шудани дараҷаи 

истифодаи онҳо дар ибораю ҷумлабандӣ аст. Чунончи, бо таъсири забони 

матбуоти форсию дарӣ ҳоло пешоянди таркибии изофии  сермаъною 

серистеъмоли дар бораи маъною вазифаи грамматикии худро ба пешояндҳои 

оид ба (оиди), доир ба (доири), бо таваҷҷӯҳ ба, пиромуни, дар мавриди, дар 

ҷиҳати, дар робита ба, бо истифода аз ва ғайра вогузоштааст: 

 Муаллиф бо таваҷҷӯҳ ба ниёзи рӯзафзуни ҳалли қазияи мазкур 

дар китоби худ саъй кардааст, ки чанде аз нуктаҳои тарбиятиро... ироа 

намояд (“Фараж”,3.03.2010); Мо дар қисматҳои гузаштаи китоб вобаста ба 

имконоти мавҷуда маълумотеро пиромуни занбӯри асал ва хосиятҳои он 
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ҳамчун фармудаи Қуръони маҷид ва аҳодиси набавиро дар мавриди ин 

ҳашараи кӯчаку латиф аз назари муфассирон барои шумо муаррифӣ кардем; 

Билохира боло бурдани маҳсули зироат ва беҳтар кардани сифати онҳо дар 

ҷиҳати гардолудшавии рустаниҳо на танҳо ба иқтисодҳои алоҳида, балки ба 

тамоми иқтисоди миллии ҷумҳурӣ фоидабахш хоҳад буд; Иқтисодҳои 

кишоварзӣ метавонанд бо занбӯрпарварон ҷиҳати гардолудсозии анвоъи 

зироат тибқи муоҳидаи  тарафайн амал кунанд (Фардо, 17.06.2010); Аммо 

назарпурсӣ нишон дод, ки новобаста аз ин  амрикоиҳо дар қиёс бо дигар 

номзадҳо ва давлатмадорони Қасри Сафед ба Обама бештар боварӣ доранд 

(Миллат,22.07.2010);  

Б е м а в қ е ъ  к о р  ф а р м у д а н и  п е ш о я н д и  “аз”: Аз ин теъдод 

аз 10 то 15% истеъмолкунандагони доимии маводи мухаддир ҳастанд, ки 

вобастагии калон аз (ба) навъи нашъа дошта, чун беморони  нашъаманд 

барои ҷомеа “дарди сар” эҷод мекунанд; ...гӯё дар вохӯриҳояш бо мардум 

барномаи ҳизбро дастгирӣ накарда, балки аз баъзе мавзеъҳои он танқид 

мекунад (“Фараж”,3.03.2010); Маматов ҳар як инсони соҳибақлро вазифадор 

мекунад, ки аз ояндаи наслҳои минтақа фикр кунад; Масъули вазорати умури 

хориҷа аз тамоми масъулини расонаҳои хабарии кишвардаъват намуд...; ...дар 

наздики рустои Қавоқи ноҳияи Шӯрообод... аз як ҳодисаи марзшиканӣ ва 

кочоқи маводи мухаддир ҷилавгирӣ шудааст; Аз ҳама ҳавохоҳону хонандаи 

нашрия бо эҳтиром даъмат мекунем, сариҳусну қубҳ, пешрафт ва иллатҳои 

“Миллат” барои мо бинависед (“Миллат”,21.08.2008); Бо мақсади аз он ҷо 

дидан кардан яқ-ду зина поён фуромадам қи, қасе нохост аз банди дастам 

нигаҳ дошт (“Тоҷиистон”, 4.01.2007); Акнун ин танҳо аз ҷаноби президент 

вобаста аст; Дар парлумони Аврупо аз президенти Тоҷикистон интиқод шуд; 

...аз президент даъват кард, то қонуни масъулияти волидайнро то поёни 

рамазон имзо накунад; Аммо А.Раҳмонов аз вакилон даъват кард, ки лоиҳаро 

ҷонибдорӣ кунанд; ...татбиқи ин қонун метавонад боис ба норозигӣ дар 

ҷомеа бошад; Президент то ба ҳол дар ҷое дар бораи интиқодоти вобвста ба 

қонун посухе нагуфтааст (“Нигоҳ”, 10.08.2011);.Бояд таъкид кунам, ки 

Раҳбар Қосимов... аз ман сахт пуштибонӣ кард; ...талош кардам истифода аз 

забони давлатӣ, яъне тоҷикиро ривоҷ диҳам; Барояш гуфтам, ки ту взири ман 

нестӣ аз ту итоат намекунам; Дар замони Шӯравӣ онҳо ин қисмат аз хоки 

Тоҷикистонро барои 40 сол ба иҷора гирифта буданд (“Нигоҳ”,17.08.2011); 

Ҳ а м п а ҳ л у  о м а д а н и  д у  п е ш о я н д: Аммо дар як вақт 

нашъаҷаллобони минтақа бо аз даст додани  тиҷорати калони худ дар ин 

кишвар онро дар кишварҳои ҳамсоя афзун намуданд (Миллат. 22.07.2010); 

 Б е  з а р у р а т  ё  б е м а в қ е ъ  к о р  ф а р м у д а н и  п е ш о я 

н д и  “барои”, “аз”: Дар моҳи майи соли 1967 барои аввалин бор дарвозаи 
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мусофират ба Афғонистон ва ошноӣ ба ин сарзамини бостонӣ ва мардумони 

шарифи он ба рӯям боз гардид (“Миллат”, 11.02.2010);  

И х т и с о р и  п е ш о я н д: Мардумон фавҷ-фавҷ ба Русия (барои) 

мардикорӣ мераванд,... ки аз ин торикистон сар ба ғурбат кашанд 

(“Нигоҳ”,18.0.2007). 

И ф о д а ҳ о и  с у н ъ ӣ: Вале бо вуҷуд Роза Отунбоева он қолабҳои 

шахшудаи ҷомеаи суннатиро... шикаст;  
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МАВОДИ УСЛУБШИНОСӢ 

“Як шиносам барои ташхиси бемории чашм ба беҳтарин духтури 

чашми кишвар – профессор муроҷиат намудааст. Ба гуфти худаш, аз дидани 

муносибати он табиби номӣ аз давом додани табобат дар кишвар даст 

кашида, барои гузарондани ҷарроҳӣ ба Ҳиндустон рафт. “Аввали сухани 

табиб дили маро аз ӯ хунук кард, ки он “Ку, фуката иҷада мон, малим” ба 

асбоби ташхисиаш ишора карда гуфтани духтур буд. Дӯсти беморам 

“фукаш”-ро намонда, аз назди духтур бархоста,  пас аз изҳори ташаккур:  

--Ҷаноби профессор, одам манаҳу занахдон дораду сагу гову хару 

хингала фук! – гуфтааст” (Лолаи Саидакбар. Духтурон бозӣ ба ҷонҳо 

мекунанд... (“Чархи гардун”, 26.08.2015). 

  ТАҲЛИЛИ МАТНИ ПУБЛИСИСТӢ 

С у п о р и ш:  

1) Дар ин матн унсурҳои луғавию грамматикии кадом услубҳои 

баён мушоҳида мешаванд? 

2) Вожаҳои духтур ва табиб чӣ тафовути маъно доранд ва онҳо дар 

матн бо чӣ мақсад ба кор бурда шудаанд? 

3) “Занахдон” кадом узви бадани инсон аст? 

4) Вокунши шумо ба мазмун ва забони ин матн чист? 

 

Шояд аломати пирӣ бошад ки, баъзе одамон дар дами пирӣ ба бемории 

насиҳатхонӣ гирифтор шуда, баҳудаю беҳуда атрофиёнро панд меомӯзанд 

(“Ад.ва санъ.”, 4.08.2016); 

 

Обуранги ҳиссии манфӣ: Акнун ҳама чиз дорем! Хонаи қасрмонанд, 

мебели дакаданг, мошин, плазма (“Тоҷикстон”,21.12.2016). 

 

       И м к о н о т и  у с л у б и и  к а л и м а с о з ӣ: 

 -- Туро кӣ гуфт, ки ройгон нависӣ? Ҳозир ин роҳхатро мегирӣ ва аз нав 

рӯйнавис мекунӣ. Аммо “ройгон-пойгон” наменависӣ... ту ба ҳар ҳомила 

“ройгон-пойгон” навиштан гирӣ, мо рӯзамонро аз кадом ҳисоб мегузаронем? 

(“Тоҷикистон”,14.09.2016). 

Хусусияти услубии унсурҳои калимасозии забон: нон-пон, пиракӣ 

(//пирамрд), касалӣ (// касалманд), шоиртарош ва ғайра: Як унсури бо тобиши 

манфӣ сохтани сифатҳои айнакӣ, питракӣ, касалӣ ва ғайра пасванди “-ак-ӣ“  

аст: 

 Аз бозе ки ин қарзро ман аз вай гирифтам, аҷаб нест, ки ҳар шаб ба 

болои ҳамин пул фикр кунад, бинобар ин аз ҳама пештар хотирҷамъ кардани 

пиракиро лозим донистам (С.А.); 



 173 

Дар Ҷалолиддини Балхӣ: айбистон, ғайбистон, суханобод, эминобод; 

Ҷамъбандии дукаратаи “салотинон”: Султони салотинон – Шамсулҳақи 

Табрезӣ, Эй аз ту машоми ҷон зебо шудаю гӯё; Ибораи “марди кор”: Эй, (?) 

Саноӣ (,) гар наёбӣ, (?) ёр, ёри хеш бош, Дар ҷаҳон ҳар марду коре, марди 

кори хеш бош! 

С а н ъ а т и  с а ҷ ъ: Дар маҷлисҳои адабӣ зинатбахши давраи дӯстон 

монанди гули сари сабади бӯстон Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрат буд (С.А.); 

Сабур ҳисобу китоб карда баромад. Маблағи майда-чуйда ба 2 ҳазор 

сомонӣ дакка мехӯрд (“Адабиёт ва санъат”,27.09.2018); 

 

 М а в о д и  л у ғ а  в ӣ: Таносуби маъноии калима 

 Ба сарвақтам намеойӣ, хазон гаштам, намепурсӣ, 

 Биҳишти ман, баҳори ман, гули раънои боғи ман. 

 Чӣ кардам ман? Чӣ гуфтам ман? Чӣ дидӣ? Аз чӣ ранҷидӣ? 

 Маҳи ман, кавкаби ман, нури чашми ман, чароғи ман      (Сайидо). 

Буте дорам, ки гирди гул зи сунбул соябон дорад, 

  Баҳори оразаш хатте ба хуни арғувон дорад  (Ҳофиз). 

 Кист он биҳишт, баҳор, гули раъно, маҳ, кавкаб, нури чашм, 

чароғ, бут, нигор? 

 Чист он гирди гул, зи сунбул соябон, баҳори ораз,  хате ба хуни 

арғувон, бӯйи гулоб, рухи гулгун? 

 Ба ҳолат зор мегирям, Зарафшон – модари зорам, ки сартопо зар 

астию ба як зарра зарат зорам (Лоиқ). 

 

Б е  м а в қ е ъ  к о р  ф а р м у д а н и  к а л и м а: баъзе нафарон бо 

аломати тасдиқ сар меҷунбонданд (“Ад.ва санъ”, 4.08.2016); 

К а л и м а с о з и и  ф е ъ л: “Намедонӣ!” – хитобид мард ва ба бачаи 

ҳампаҳлӯяш муроҷиат кард (“Ад.ва санъ”, 4.08.2016); 

Т а р ҷ у м а и  ғ а л а т: “Мисли кадом духтарҳо?! Дафъ шав, номард! 

Гӯсфанд...” (“Ад.ва санъ”, 4.08.2016); 

   

МАЪНОИ МАҶОЗИИ КАЛИМА  

Дар матни зерин калимаи чашм ба маъноҳои аслию маҷозӣ омада ба 

ифодаи матлаби шоир ҳусни тоза бахшидааст:  

  Ба чашми дил бояд дид ҷаҳон, 

  Ки чашми сари ту набинад ниҳон  (Рӯдакӣ). 

 Боғи ҳуснат тоза шуд аз дидаи гирёни ман, 

 Чашми ман оби дигар дод он гули  рухсорро  (Ҳилолӣ). 
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Чӣ муносибати маъноӣ доранд калимаю ибораҳои зерин? Дида - чашм; 

ҳуснат - ҳусни ту, чашмам - чашми ман; боғи ҳусн, гули рухсор; боғ, гул, 

тоза шуд, об дод. 

 Бут кист? Гул, сунбул, баҳори ораз, хат чист? 

Дар матнҳои боло баҳори ораз, боғи ҳусн ифодаҳои маҷозии исманд 

(метафорические выражения): ораз, ҳусн ба маънои аслӣ, исмҳои баҳор ва боғ 

ба маънои маҷозӣ омадаанд. Зебоию таровати маъшуқа ба фасли баҳори 

гулафшон ва боғу чамани фаровон аз сабзаву гулзор шабоҳати ниҳонӣ дорад. 

 

   СУХАНИ МУБОЛИҒАОМЕЗ 

 Зи оби ҷӯй ҳар соат ҳаме бӯйи гулоб ояд, 

 Дар ӯ шустаст, пиндорӣ. нигори ман рухи гулгун  (Рӯдакӣ). 

Насиме, ки аз сари он кокул ояд, 

Маро хуштар зи бӯйи сунбул ояд. 

Хаёлатро шабе гирам дар оғӯш, 

Саҳар аз бистарам бӯйи гул ояд   (Ҳошим Шоиқ Афандӣ ) 

 Назар чӣ гуна бидӯзам, ки баҳри дидани дӯст, 

 Зи хоки ман ҳама наргис дамад ба ҷойи гиёҳ         (Рӯдакӣ). 

 

  ТАНОСУБИ МАЪНОИИ КАЛИМАҲО  

 Бод гулбез шуду бар сари гул жола чакид, 

 Об дар ҷӯю зи петроҳани ҷӯй сабза дамид. 

 Гул зи рух пардаю наргис ба чаман чашм кушод, 

 Сарву шамшод қаду мурғи чаман нола кашид. 

 Хуррам он дил, ки баҳорон пайи тартиби димоғ 

 Бонги мурғи чаману бӯйи гули тоза шамид  (Камол). 

П у р с и ш: Чиҳо дамид, кушод, кашид, шамид? Кадом калимаҳо 

ифодагари кадом фасланд? Гулбез шудани бод, пироҳани ҷӯ, мурғи чаман 

чист? 

Жола мечакад (меборад), гул пардаро аз рӯй, наргис чашм мекушояд, 

сарву шамшод қад, мурғ нола мекашад. Дар онҳо ҳам алоқаи маъноӣ ва ҳам 

наҳвӣ пойдор аст. Аммо таъбирҳои гулбез шудани бод, дамидани сабза аз 

пероҳини ҷӯй маънои ниҳонии маҷозӣ доранд.  

  ИШОРА БА ТАЪБИРИ “ХОБРО БА ОБ ГУФТАН” 

Аз об баромадӣ, танат ларзон аст, 

Ҳар қатраи об дар танат марҷон аст. 

Он пайкари туст ё пайи таъбире 

Хобе, ки ба об гуфта бошам, он аст?  (Лоиқ). 

П а р о н и м а з: 
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Зар бидеҳ марди сипоҳиро, то сар биниҳад 

Ва гараш зар надиҳӣ, сар биниҳад дар олам (Саъдӣ). 

С и н о н и м: 

Г у р е з  а з  т а к р о р и  к а л и м а: Бо зиёд шудани нигораву  ашёҳо 

теъдоди зиёраткунандагони осорхона аз ҳисоби шаҳрвандони  дохилӣ ва 

берунӣ рӯ ба афзоиш ниҳод («Ад.ва сан.», 22.09.2016); 

Шумо аз вай  суол кунед, ки ин моҳӣ музаккар аст ё муаннас. Агар 

гӯяд, ки нар аст, гӯем, ки модаи ӯро биёр, то ҳазор динор бидиҳем. Агар гӯяд, 

мода аст, гӯем, нари онро ҳозир гардон (Восифӣ);  

А н т о н и м: 

Дар қиёси калимаҳои муқобилмаъно моҳияти ҳар чиз аёнтар мегардад:  

--Он чӣ чиз аст, ки  беҳтар аз зиндагонӣ ва бадтар аз марг болшад? 

--Беҳтар аз зиндагонӣ некномӣ аст ва бадтар аз марг бадномӣ  (Аз 

саволуҷавоби Анӯшервони Одил бо Бузургмеҳр). 

   НАСРИ  МУСАҶҶАЪ 

Очаи Зайнура зане буд зебо ва хушнамо. Рӯйи чун шир сафедаш, қади 

мавзуни баландаш, ду рухсораи сурхи чун себаш, пешобағали дилфиребаш 

дили мардони маҳалро обу адо кардаву алангаи сӯзу (? сӯзи) фироқ ангехта 

буд. Хоки  чанд марди ошиқи зорашро бехта буд (Раҳматуллои Раҳмон, 

“Сафар вот-вот”). 

   ТАҚТЕИ  ҶУМЛА 

Дар таҷзияи маъноӣ -- ба ҳиссаҳои маънодор (синтагмаҳо) ҷудо 

кардани ҷумларо тақтеи ҷумла (актуальное членение) меноманд. 

 

       Т (тема)                                        Р (рема) 

Муаллими  нав / ба яке  аз мактабҳои ноҳияи дурдасттарини 

ҷумҳурӣ омад. (Ба куҷо омад?) 

 

   Т (тема)                                                         Р (рема) 

Ба яке аз мактабҳои ноҳияи дурдасттарини ҷумҳурӣ / муаллими нав 

омад. (Кӣ омад?) 

Ба ҳолат зор менолам, Зарафшон – модари зорам, ки сартопо зар астию 

ба як зарра зарат зорам (Лоиқ Шералӣ). 

Меҳмонони мардинаро /  падарам, амакам, бобои модариам, 

тағоиҳоям ва дигар хешовандон “Хуш омадед!” мегуфтанд, 

меҳмонзанонро / модарам, модаркалонам, занони тағоиҳоям ва зани 

амакам меҳмондорӣ мекарданд (С.А.); 

Аҷоиб фаст аст / фасли баҳор!... Замин / бо сабзаи тару тоза пӯшида 

мегардад, // дарахтон / гулпӯш мешаванд, дар ҳаво / як бӯйи муаттар, // бӯйи 
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сармасткунанда, // бӯйи дилбозандае пайдо мешавад, ки // аз он / ҳам одамон, 

// ҳам ҷонварон / ва ҳам мурғон ба хурӯш меоянд, // маст мешаванд 

(Ҷ.Икромӣ);  

. 

Дар бинои таълимии факултаи журналистика / садои занг баланд шуд. 

/// Донишҷӯён / ба дарсхонаҳо даромаданд. /// Дар ҳамин вақт  / 

машғулиятҳои назарию амалӣ / муташаккилона оғоз гардиданд./// 

 

    Ҳикоят 

Ду бародар (буданд), яке хидмати султон кардӣ ва дигаре бо зӯри бозу 

нон хӯрдӣ. Боре тавонгар гуфт дарвешро: 

 --Чаро хидмат накунӣ, то аз мазаллати хидмат бираҳӣ? 

Гуфт: 

--Ту чаро кор накунӣ, то аз мазаллати хизмат раҳоӣ ёбӣ, ки 

хирадмандон гуфтаанд: “Нони худ хӯрдану нишастан беҳ ки камари заррин 

ба хидмат бастан”. 

  Ба даст оҳани тафта кардан хамир 

 Беҳ аз даст бар сина пеши амир.       (Саъдии Шерозӣ). 

 

М у р о д и фот и  н а ҳ в ӣ: Охундро аз истимои ин воқеа ҳеҷ тағйироте 

дар вазъ воқеъ нашуда (Дониш) // Дар вазъи Охунд... // Охунд ин  воқеаро 

истимоъ намуда, дар авзояш... // Аз истимоии ин воқеа вазъи охунд... // Ин 

воқеаро шунида вазъи охунд...; Хӯроквории лашкари Русия бар ҳоли онҳо 

вуқуф ёфта обу озуқа дода гусел намуданд (Дониш). 

С у п о р и ш аз муродифоти луғавӣ: Аз рӯйи талаботи матн ба ҷойи 

сенуқта феълҳои мувофиқро гузоред, кори худро бо матни асли С.Улуғзода, 

ки дар поварақ зикр ёфтааст, муқоиса кунед: 

Сипоҳи ӯ донист, ки бо чунин солор яқинан зафар хоҳад кард. Бо 

фармони Исфандиёр якбора дарвозаҳои шаҳрро ..., лашкар ба тундӣ берун ... 

Худи Исфандиёр пешопеши лашкар рустамона шамшер ..., найза ..., гурз 

мекӯфтӣ, сарони сипоҳи душманро ба каманд ... Нахуст Фаршеварди шуҷоъ 

боли чапи душманро ...., сипас Исфандиёр қалби онро ...  

(боз карданд, ҷаст, тохт, мезад, меандохт, мекӯфт, мегирифт, шикст 

дода, парешон кард, шикофт). 

М а в қ е и  з а д а и  к а л и м а:  

С у п о р и ш: Ба задаи калимаҳои ишорашуда риоя намуда матнро 

беғалат қироат кунед ва шарҳ диҳед, ки дар калимаҳои биёзорад, наёзорӣ, 

камозорӣ, мардумист, мардумӣ, камозорист, мардумӣ, камозорист; амирӣ, 
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мардӣ, нагирӣ мардӣ, мардӣ (набувад), бигирӣ, мардӣ задаи калима ба кадом 

садоноки калимаҳо афтодааст. 

Агарчи бегуноҳ касе туро биёзорад, ту ҷаҳд кун, ки ӯро наёзорӣ, ки 

хонаи камозорӣ дар кӯйи мардумист ва асли мардумӣ, гуфтаанд, ки 

камозорист. Пас агар мардумӣ, камозор бош ва дигар эътибор бо мардумон 

наку дор (Кайковус); Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ, Бар кӯру кар ар 

нукта нагирӣ, мардӣ. Мардӣ набувад фитодаро пой задан, Гар дасти фитодае 

бигирӣ, мардӣ (Рӯдакӣ). 

   Қадри гули фиканда бар хок 

Дар зиндагӣ бисёр  рух додааст, ки, ба қавли Низомӣ, бо ғурури ҷавонӣ 

ва тамаи шаҳвонӣ “Басо гулро, ки нағзу тар гирифтанд, Бияфканданд, чун 

бӯй баргирифтанд”. Вале дар фасли хазони умр боз ба ҳамон гули ба хок 

афканда зор шудаанд, аммо... дер шудааст, акнун пушаймонӣ суд надорад, 

чунон ки Симини Беҳбаҳонӣ бо ҳасрат мегӯяд: 

Ай рафта зи дил, рафта зи бар, рафта зи хотир, 

Бар ман манигар, тоби нигоҳи ту надорам. 

Бар ман манигар, з-он ки ба ҷуз талхии андӯҳ 

Дар хотир аз он чашми сиёҳи ту надорам. 

Ай рафта зи дил, рост бигӯ, баҳри чӣ  имшаб 

Бо хотраҳо омадаӣ боз ба сӯям, 

Гар омадаӣ аз пайи он дилбари дилхоҳ, 

Ман ӯ наям, ӯ мурдаву ман сояи ӯям. 

 

Такрори  а с с о н а н с  (ҳамсадо “ш”):  

Ҳар лаҳза мазан дар, ки дар ин хона касе нест, 

Беҳуда макун нола, ки фарёдрасе нест. 

Шаҳре, ки  шаҳу шаҳнаву шайхаш ҳама мастанд, 

Шоҳид шиканад шиша, ки бими асасе нет ... 

Ҳар сар ба ҳавои сару сомонею моро 

Дар дил ба ҷуз озодии Эрон ҳавасе нест   (Фаррухии Яздӣ). 

          Т а к р о р чун воситаи муассири наҳвӣ: Чил духтар, чил духтари 

муштипар,чил духтари моҳпайкар шуданд садди роҳи лашкар (“Ад.ва сан”, 

25.08.2016); 

          Т а т о б е и  и з о ф а т: Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба ташкили  

фурӯши амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи  

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; Муассисаи давлатии “Маркази миллии 

патенту иттилоот”-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими  анъана ва ҷашну 
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маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (“Ҷумҳурият”, 

9.03.2017) 

          О б у р а н г и  ҳ и с с и и  м а н ф ӣ  в а  х у су с и я т и  и ф од а н 

о к ӣ  пайдо кардани воҳидҳои луғавӣ:  Шояд аломати пирӣ бошад ки, баъзе 

одамон дар дами пирӣ ба бемории насиҳатхонӣ гирифтор шуда, баҳудаю 

беҳуда атрофиёнро панд меомӯзанд (“Ад.ва санъ.”, 4.08.2016);  

         И х т и с о р и  п е ш о я н д: пас аз метро берун шудан ба автобус 

нишаста, ба назди бинои ҳаждаҳошёна расид “(Ад.ва сангъ.”, 4.08.2016); 

         Параллелизми наҳвӣ: Қади ӯ миёна бошад ҳам, химча ва рост, 

рӯяш пуробила бошад ҳам, доим тару тоза, чашмаш тангтар бошад ҳам, 

ҳамеша ба нигоҳи пурдиққатона пур, ришаш майгунтоб бошад ҳам, аз 

бисёрии собуншӯйӣ ва шоназанӣ тор-тор аз ҳам ҷудо шуда чун лоси абрешим 

як навъ тобандагии ба худ махсус дошт (С.А.); Танҳо ин бӯсаҳо, ҳар қадар ки 

гарм ва ҳар қадар ки муҳаббатомез бошанд, ҳамон қадар ҳам хушк буданд 

(С.А.); ...бо он абрӯвони мушкинмӯйи нӯгтез, бо он пешонаи меҳрубони 

нишонаи латифомез бисёр шинам, бисёр дилкаш ва бисёр хушнамо афтода 

буд ки, одам аз диданаш сер намешуд (С.А.); ...сабзаҳои расида ва себаргаҳои 

дамида гӯё қолини сабзе буданд, ки ба канори ин ҷӯйбор ва зери ин 

дарахтони қатор густурда шуда буданд (С..А.); 

          Тасвири образноки ҳолати рӯҳӣ дар асари бадеӣ:  

           Боз се бача омад ва яке аз онҳо ба  ман гуфт: “Ту барои “Во, 

бибем!”-гӯйӣ ба Маҳаллаи Боло нарафтӣ?” Ин сухан (гӯё) як дег оби ҷӯшон 

буд, ки ба сари ман рехт ё санги осиё буд, ки бар сари ман гардида тамоми 

аъзои баданаро ордвор сойида партофт... Аммо ба чашмонам об чарх назад, 

гӯё маро бо он сухан дар оташ андохта, гудохта бошад, ҳамаи наму тариҳои 

баданам хушкида буданд (С.А., Кул., 6, 177); 
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Мавзӯъ: Нутқи суханрон, сатҳ ва санъати гӯш кардани 

шунаванда 

1. Нақши марказии гӯянда дар муошират. 

2. Суханронии кӯтоҳ ва пурмазмун. 

3. Шунидан санъати олист. 

4. Сатҳ ва фарҳанги гӯянда ва шунаванда дар раванди муошират. 

5. Салом додан фарҳанги муошират аст. 

6. Одоби гуфтугӯ. 

 

Калидвожа ва ибораҳо: одоби гуфтор, сатҳи шунаванда, санъати 

нутқ, таъсири сухан ба шунаванда, муошират ва нотиқ, мавзӯи муошират, 

сатҳи гӯянда, сатҳи шунаванда, возеҳӣ, хусусияти иттилоот, раванди 

муошират ва ғайра. 

Аз Суқрот пурсиданд, ки "кори душвортарин ва вазнин дар ҷаҳон 

кадом аст?" ва олим ҷавоб дод: "Сухан гуфтан" Маълум аст, ки дар бораи 

одоб ва масъулияти сухан андешаҳо зиёданд. 

Забонро ҳамчун "қулфи хазинаи ҷон" ва калимаро ҳамчун "калиди 

ганҷина" тавсиф намуда, нависанда ба одоби забон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир 

намуда, мардумро ба гуфтугӯи кӯтоҳ ва пурмазмун, мувофиқ ва мантиқӣ 

даъват мекунад ва онҳоеро, ки ба тахаллус ва забон аз ҳад зиёд озодӣ 

медиҳанд, маҳкум мекунад. Дар баробари ин, онҳое, ки худписанд ва 

мағруранд, сахт танқид мешавад: 

Ҳама шарм медоранд, вақте ки каломи ӯ дурӯғ аст, вақте ки дурӯғ 

ошкор мешавад, 

 Ⱪулфи анбор забон ва калиди он сухан аст. 

 Сухани хуб гиромӣ аст, сухани хуб кӯтоҳ. 

 Бисёр суханони беҳуда нагӯед, бисёр калимаҳои муфид 

бишнавед. 

 Бигӯ, ки чӣ хоҳӣ, чизе бигӯй, ки ногуфтааст. 

 (Н.М. Маллаев. Таърихи адабиёти узбек. Саҳифаҳои 529-530). 

Юсуф Хос Ҳоҷиб, ба монанди ҳамватани худ, донишманди бузург 

Маҳмуд Ⱪошғарū, забони қабилаҳо ва халқҳои туркро меомӯхт, барои забони 

адабӣ, барои ҷойгоҳи васеътари забони туркӣ дар ҳаёти фарҳангӣ мубориза 

мебурд. Вай дар бахши "Тил ардамӣ" ("Одоби забон") -и асари худ "Қутадғу 

билиг" дар бораи аҳамияти забон, сухани кӯтоҳ ва пурмазмун, ба забон 

озодии зиёд додан ва ғайра маслиҳатҳои намунавӣ медиҳад. 

Дар ҳоле ки сухан гуфтан масъулияти азим аст, гӯш кардан санъати 

баланд аст. Зеро гӯш кардан сабрро талаб мекунад. Рӯзе як ҷавони хеле 

серсухан ба назди файласуфи юнони қадим Арасту омад ва аз ӯ хоҳиш кард, 

ки ба ӯ санъати суханвариро омӯзонад. Пас аз як сӯҳбати тӯлонӣ, ӯ аз Арасту 

пурсид, ки барои таҳсил чӣ қадар пул талаб мекунад. 

- Ба шумо аз дигарон ду баробар зиёдтар музд гирифтан лозим - 

дарғазаб ҷавоб дод файласуф. 

"Барои чӣ ?" Ҷавон ҳайрон шуд. 
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- Зеро ман бояд бо шумо ду маротиба кор кунам: ба шумо омӯхтан 

лозим аст, ки пеш аз сухан гуфтан хомӯш бошед. 

Рӯзе Ҳусайн Бойқаро барои мулоқот бо Навоӣ ба мадраса ташриф 

овард. Вақте ки шоҳ расид, Ҳазрати Навоӣ бо шогирдонаш машғулот мекард. 

Вақте Навоӣ омадани Ҳусайн Бойқароро дид, ба шогирдонаш вазифаи 

мустақилона дод ва худаш ба сӯи подшоҳ равон шуд. Ҳусайн Бойқаро 

мекӯшид, ки фикри худро тавассути имову ишора ба дӯсташ расонад, то 

кӯдакони дар утоқ бударо парешон насозад. Дасти чап ангушти ишоратиро 

ба сар боло кард ва дасти рости саволро боло кард. А.Навоӣ андешаи 

подшоҳро фаҳмида, забонашро бо ангушти ишорати дасти рост ва сарашро 

бо ангушти ишорати дасти чапаш нишон дод. Ҳ.Бойкаро аз утоқ баромад. 

Яке аз донишҷӯён, ки имову ишораҳои А.Навоӣ ва Ҳ.Бойқароро пинҳонӣ 

тамошо мекард, аз Навоӣ хоҳиш кард, ки вазъро шарҳ диҳад ва Навоӣ дар ин 

бора чунин гуфт: Вай бо ишора ба ман гуфт: "Ба сар бало оваранда чист?" 

Ман ҷавоб додам: "Ин забонест, ки боиси мушкилот мешавад." 

Имрӯз, ба шарофати истиқлолият, мо бояд ба он диққат диҳем, ки 

маънавият аз забон, фарҳанги забон ва фарҳанги миллат аз фарҳанги 

муошират оғоз мешавад, дар ҳоле ки имрӯз мо талош дорем, ки арзишҳои 

худро барқарор кунем, таърихи худ, худогоҳиро омӯзем, ба ибораи дигар, 

маънавиятамонро ба сатҳи баландтар бардорем. Пешгуфтор ба фарҳанги 

муошират салом аст. Салом одати маъмултарин дар ҳаёти ҳаррӯзаи мост ва 

ҳар як суханвар аз салом оғоз мекунад. Таърихан, салом дар замонҳои қадим 

аз саломҳои имрӯза фарқ мекарданд. Дар раванди нутқ хусусиятҳои миллӣ, 

ҷинс, синну сол, шуғл ва сатҳи фарҳангӣ низ нақш доранд. Масалан, нақши 

калимаҳои "ту" ва "шумо" дар фарҳанги муоширати миллӣ гуногун аст. 

Масалан, дар Шветсия ва Полша шумо гуфтани бегонагон, калонсолон ва ё 

сардорон, риояи одоб нест. Ба ҷои он шахси сеюм истифода мешавад. 

Масалан: "Оё табиб мехоҳад ба ман кӯмак кунад?", "Оё ман метавонам аз 

паси хонум равам?". Дар Италия бошад "Онҳо" -ро ба ҷои "Шумо" истифода 

мебаранд. Яъне, онҳо мегӯянд: "Онҳо менависанд", ин маънои онро дорад, ки 

"шумо менависед." Дар забони англисӣ ҳоло калимаи "ту" тақрибан вуҷуд 

надорад. Ҳанӯз дар асри XVII ин калима ба "шумо" роҳ дод. Имрӯзҳо, 

англисҳо ҳатто сагҳои худро "Шумо" меноманд. Мардуми рус дар 

суханронии худ "Ту" -ро бештар аз "Шумо" истифода мекунанд ва ин як 

меъёр аст, ҳатто барои онҳо чизи табиӣ аст. Аз ин рӯ, мардуми ин миллат ба 

одамони наздиктарини худ, ҳатто ба волидони худ бо номи "Ту" муроҷиат 

мекунанд. "Шумо" аксар вақт ҳамчун аломати дурӣ, бегонагӣ дониста 

мешавад. Дар замонҳои қадим салом на танҳо аз рӯи хешутаборӣ, синну сол 

ва ҷинс, балки инчунин аз рӯи вақти рӯз, шуғли ҳамсӯҳбат ва чӣ кор кардани 

мусоҳиб асос ёфта буд. Масалан, ба онҳое, ки дарав мекунанд: "Бо 

киштзорҳои ғун кардаи дуюмбораат ва бори сеюм бо коштаат", ба онҳое, ки 

ғалладона мекоранд: "Садҳо ба рӯз, ба ҳафта ҳазорҳо", ба духтаре, ки аз 

ҷўйбор  об мекашанд: "Тозагӣ ба ту" ва ба меҳмонон: "Нон ва намак", "Чой 

ва бо шакар » ё « Якеамон азони шумо », ба зане, ки гов меҷӯшад,« Бигзор 
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шири гови шумо мисли дарё бошад », ба сайёдон,« Барори моҳидорӣ » гуфта 

шудаааст. 

Мутаассифона, ин ҳанӯз ба забони ӯзбекӣ пурра фаҳмида нашудааст. 

Аммо агар ба таърихи худамон назар андозем, мебинем, ки забони Ўзбекӣ 

дар гузашта чӣ қадар бой буд ва роҳҳои тараққиёти он то чӣ андоза гуногун 

ва аҷоибанд. Масалан, вақте ки гузаштагони мо меҳмонро бо “Хуш омадед, 

дар қадамҳоятон барор, рӯзи хуб гузарад” пешвоз гирифтаанд, вақте ки 

меҳмони деринтизорро диданд, “Чашмонатон чун офтоб тобон бошад”, вақте 

ки мо бо подшоҳон ва амалдорон мулоқот кардем: ба наздатон саҷда карда 

омадем; Бигзор мартабаи шумо бузургтар бошад. ” 

Табиист, ки салом ва дидан на танҳо як раванди муколамавии байни 

адрис ва адресатҳо, балки як раванди печидаи равонӣ мебошад, ки 

принсипҳои ҳамкории инсонро дар тӯли асрҳо, меъёрҳои муқоисаи ахлоқӣ, 

аввалин раванди равонии муоширатро ифода мекунад ва яке аз марҳилаҳои 

муҳимтарин мебошад. Салом додан ва пурсидани вазъ нишони аввалини 

фарҳанг, хислат, одамият, инсондӯстии ҳама аст. 

Таърих гувоҳ аст, ки арабҳо дар давраи пеш аз ислом халқи хеле якрав 

ва ҷангҷӯй буданд. Вақтҳое буданд, ки як қабила бо қабилаи дигар меҷангид, 

то даме ки танҳо як мард боқӣ мемонд, якдигарро мекушт. Эҳтимол ин аст, 

ки сулҳ, оромӣ ва саломатӣ ҳамеша барои арабҳо афзалият дошт ва баъдтар 

онҳо калимаи "Ассалому алайкум" -ро қабул карданд ва вақте ки якдигарро 

диданд, гуфтанд: "Ба шумо саломатӣ ва сулҳ мехоҳам". Ўзбекҳо низ ҳамин 

тавр салом мерасонанд. 

Калимаи "дидан" маънои ба ҳамдигар нигаристан, дастҳои самимона 

фишурданро дорад. 

 Ўзбекҳо дар салом ва салом байни мардон ва занон тафовути муайян 

доранд, аз ҷумла фарқияти ҷинсū. 

- Ба ман хурсандӣ деҳ, бибӣ, келинам омад! Узбекойим даст ба ҷайбаш 

андохт ва 5-10 пул гирифт. Аз паси писар Ҳасаналӣ пайдо шуд: 

- О, оча ман арӯси гурези шуморо дошта овардам! Вай ба роӽ 

нигариста гуфт: "Истед, аввал манн хурсандиро гирам." Вай дар Офтоб 

истода, ки дар берун бо занон мулоқот мекард, ба назди қудояш омад. 

 Ўзбекойим табассумкунон ба сӯи роӽ равон шуд: 

"Э,  келин!"гуфт - Мо интизор будем, шарм надоред, писар! Намоиши 

Ҳасаналӣ бошад тайёр! Ҳасаналӣ бо ишора ба сӯи долон ишора кард. Кумуш 

сурх шуда пайдо шуд: дар даст паранҷа, дар танаш атласи сиёӽ, дар 

латтамурсаки кабуд, дар рӯймоли сафеди абрешим. Чашмони шаҳлои 

тақрибан табассумкунони  ў хичолат кашиданд. 

 Ҳасаналӣ муаррифӣ кард: 

- Ин мард хушдоманатон аст. Кумуш салом дод ва рӯймолашро ба 

замин партофта, давид ва худро ба оғӯши Узбекойим гирифт. Модари 

Ўзбекойим ӽам ӯро сахт ба оғӯш кашид, аз рӯяш бӯсид, рӯй гардонд, ба ӯ 

нигарист ва бо ягон сабаб гиря кард ... 
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"Хоҳари Зайнаб!" Гуфт Кумуш. Зайнаб низ бо табассум ба Кумуш 

наздик шуд, онҳо бо дастони худ ба китфҳои якдигар ва зери бағал фишор 

дода гуфтанд: "Ду кундош амон ҳастū, саломат ҳастӣ, дар амон ҳастӣ?" 

"Оҳ, куҷо падараш, пулро ба ман деҳ!" Гуфт модари Ўзбекойим бо 

ишора ба Кумуш. 

Кумуш ӯро шармгинона пешвоз гирифт ва Юсуфбек ба назди Ҳоҷӣ 

омада таъзим кард. Ҳоҷӣ бо дасташ ба китфи Кумуш тап-тап зад ва 

дасте, ки ба пешони Кумуш  ламс кард, бӯсид.  

"Мо дар Марғулон ҳам чунин келин дорем. Вақте мо инро нафаҳмидем, 

вай ба атроф нигариста табассум кард ва даст ба дуо кушод." "Шумо ба 

мо он қадар чиз додаед, ки агар меҳрубонии шумо ба мо барнагардад, бигзор 

аз Худо баргардад." Аллоҳ ба ҷавонон умри осоишта ва шукуфоӣ ато кунад. 

(А. Қодириū). 

Ҳолати саломи занон бо мардон дар шаклҳои мухтасари мухтасар 

имрӯз ҳам дида мешавад. Масалан, дар шаҳрҳо, мардони адраси ҷавон ё 

миёнсол ба адрасатҳои ношинос бо номи "Ассалому алайкум" муроҷиат 

мекунанд ва ба ҷои "Ва алейкум ассалом- алейкум ассалом" ё "хуб хастед?" 

мегӯянд, ки имконпазир. 

Рӯзи дигар ва чанд рӯзи баъд аз таъзия, тарзи салом ва дидори якдигар 

ҳангоми марҳум таъзия ба марҳум фарқияти калон дорад. Яъне, дар ҳоле ки 

занон дар ҳавлӣ бо овози баланд гиря мекунанд, мардон онҳоеро, ки ба 

даргоҳи баракат меоянд, новобаста аз синну сол ва рақам, бо дастҳояшон 

"Биёед", "Биёетон" салом медиҳанд. Ҳангоми хондани Фотиҳа онҳо бо ҳамон 

роҳ пайравӣ мекунанд ва мегӯянд: "Ташаккур" ва "Хуш омадед". 

Салом бо даст дар сина яке аз намудҳои қобили қабул аст ва дар байни 

мардум маъмул аст. Вақте ки шахсе бо шахси наздикаш вомехӯрад, ки ӯро 

дӯст медорад, эҳтиром мекунад, меҳрубон, азиз, меҳрубон аст, дилаш 

месӯзад. Аз ин рӯ ӯ дасти росташро ба синаи чапаш, яъне ба дилаш гузошт. 

муҳимтар аз ҳама, ҳолати ғайризабонӣ маънои ҷиддӣ (аз таги дил), яъне аз 

таҳти дилро дорад. 

Ин шаклӽои асосии салом аст: 

1. Вақте ки шумо дар кӯча бо як шиносе дучор меоед. 

2. Вақте ки шумо шахси мӯҳтарамро мебинед. 

3. Вақте ки як пирамард мегузарад, ҳатто агар ӯ ношинос бошад 

ҳам. 

4. Вақте ки аксарият ба издиҳоми нишаста ворид мешаванд. 

5. Дар ҳолатҳое, ки дастфишорӣ ғайриимкон аст, ин камон иҷро 

карда мешавад. 

Ҳамин тавр, чун дар дигар халқҳо, Ўзбекҳо навъҳои саломи хеле 

гуногун доранд: салом додани мардон ва занони ақрабо, мардон духтарони 

ҷавонро ба китф мезананд, саломи хусурҳо, мардон якдигарро ба оғӯш 

мегиранд. Одат нест, ки Ўзбекҳо меҳмононро бо либоси арӯсӣ пешвоз 

гиранд, кулоҳҳояшонро кашанд, дар трафик сигнал диҳанд ва ғайра. 

Психолог Ричард Бередуистон қайд мекунад, ки гуфтугӯи ҷуфтҳо ҳар 

қадар тӯлонӣ бошад, ҷудоии онҳо наздиктар мешавад. Тибқи ҳисобҳои ӯ, 
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зану шавҳар дар як оилаи оддӣ дар як рӯз ба ҳисоби миёна 27 дақиқа сӯҳбат 

мекунанд. Сӯҳбати 117-дақиқаӣ фоҷиабор аст. Сӯҳбатҳои ҳаррӯза ҳар қадар 

дарозтар шаванд, оила зудтар аз ҳам мепошад. 

Ҳангоми муошират бо одамон хусусан муҳим аст, ки гӯянда синну соли 

худ ва шахси дигарро ба назар гирад. Зеро ҳамон тавре ки калонсолон 

гуфтугӯи худро доранд, кӯдакон низ гуфтугӯи худро доранд. Аз ин рӯ, 

одамоне, ки бисёр чизҳоро дидаанд, кӯшиш мекунанд, ки бо кӯдакон дар 

хурдсолӣ ва бо пиронсолон сӯҳбат кунанд. Агар шумо диққат диҳед, мардум 

аз одамоне норозӣ мешаванд, ки ба синну солашон номуносиб мегӯянд: 

"Марди калон ин тавр мегӯяд", ва чунин одамонро сарзаниш мекунад, ки 

"беақлӣ накун". Калимаи бачкана шакли кӯтоҳшудаи вожаи тоҷикии 

бачагона мебошад, ки маънояш "бачагона", "ба бачагон хос" аст. Дар навбати 

худ, кӯдакон талаб карда мешаванд, ки ба таври калонсолон сухан нагӯянд. 

Инчунин муҳим аст, ки овоз ҳангоми ширин ширин ва гуворо бошад. 

Дар ин бора Ҳазрати Навоӣ гуфтааст: «Аз рӯи одоб аст, ки онҳо некӣ ва бадӣ, 

бузург ва хурд кунанд. Онҳо аз ҳама одамон камтар хоҳанд буд ва дар 

хидмати ҳама хоҳанд буд. Ҳатто агар онҳо нисбати фарзандон, хизматгорон 

ва мамлукатон дағалӣ кунанд ҳам, бо онҳо аз рӯи бадбинӣ сухан намегӯянд, 

балки бо забони нарм ва ширин маслиҳат медиҳанд». 

 Қиссаи ҷолибе дар асари яке аз ҳакимони гузаштаи мо Зайниддин 

Восифӣ "Бадоӣ ул вакое" нақл карда мешавад. Дар он гуфта мешавад, ки дар 

яке аз хониши ашъори Навоӣ, яке аз ширкаткунандагон шеърро бо як оҳанги 

пурошӯб қироат кард, ки кори ӯ ба бисёриҳо писанд набуд. Пас яке аз 

ҳакимони машҳур ба ӯ гуфт: 

- Мавлоно, шумо шеър мехонед ё мардумро метарсонед? Ӯ сарзаниш 

кард. 

Вазъияти дигари ба ин монанд. Мо муаллимоне дорем, ки 

донишҷӯёнро шод мегардонанд ва ба дараҷаи баланди маҳорат ноил 

мегарданд. Чунинҳоро раҳбарони мактабҳо ситоиш мекунанд. Онҳо ҳатто 

инро ҳамчун намуна нишон медиҳанд. Азбаски давомот дар синфе, ки онҳо 

дарс медиҳанд, ҳамеша хуб аст, донишҷӯён супоришҳои ин Муаллимро иҷро 

мекунанд, ҳатто агар онҳо ҳама чизро партоянд. Яъне худи Муаллим илмро 

хуб медонад. Аммо ҳар вақте, ки кӯдакон ба ӯ китоб мехонданд, онҳо бедор 

мешаванд. Ҳангоми ворид шудан, гӯё мор ба синф даромада бошад. Ҳар як 

донишҷӯ бо тапиши дил менишинад. Зеро ин шахс ҳар вақте ки хоҳад, санги 

таҳқирро дар сари хонанда мешиканад. Оё шумо дар ҷавоб каме гум шудед, ё 

танҳо ба паҳлуи худ нигаристед (агар ба дарс омода нашавед - бигӯед, ки ман 

тамом), ҳамин тавр аст! Хаё, андеша ба раф меравад. Аз сарзанишҳое, ки ба 

шумо гуфта мешавад, оташ ба рагҳои шумо хоҳад рафт ва агар замин кафида 

бошад, шумо хоҳед гуфт, ки ман дохил шавам. Муаллим аз синф мағрур 

мебарояд. Вақте кӯдакон инро мебинанд, аз ларзиш ва парешониҳо лаззат 

мебаранд. "Ман он ҷо истода будам, кӯдакон дарсро мисли оташ азёд 

мекунанд" мегӯяд ӯ ва синаашро тап-тап зада. Дарвоқеъ, ин Муаллим бояд 

барои фишор додани равони инсон ва асабҳояш асабонӣ шавад! Зеро оянда 
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ба одамони дорои иродаи қавӣ ва асабҳои солим ниёз дорад, на 

навозандагони танбал. 

 (Т. Содиқова. "Шафқат боқӣ мондааст") 

Маърӯзачӣ бояд дар хотир дошта бошад, ки одам наметавонад як 

намуди маълумотро дар тӯли зиёда аз 10-15 дақиқа гирад ва ҳам иттилоот ва 

ҳам саъю кӯшиш. Аз ин рӯ, нотиқ бояд шунавандагонро дар ҳар 10-15 дақиқа 

истироҳат кунад. Нотиқ набояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш кунад, ки ӯ бо 

шунавандагон сухан мегӯяд. Сухани ӯ бояд ба сатҳи шунаванда мувофиқ 

бошад. Вай бояд ҳозиринро бодиққат ҳушдор диҳад ва агар шунавандагон 

гӯш накунанд, ӯ бояд аз сӯҳбат даст кашад. Зиндагии шунаванда, бо шаклҳое, 

ки ӯ намефаҳмад, сухан гуфтан одати бад дар рафтори муошират аст. 

Низомии Ганҷавӣ менависад: "Даҳшатноктарин таҳқир шунидани «Аз ҳад 

зиёд гап назан» аст." 

Донистани сатҳ ва манфиатҳои мусоҳибон калиди муваффақияти 

гӯянда дар муошират мебошад. Сатҳи фарҳанги гӯянда дар қобилияти 

мутобиқ кардани нутқи худ ба шунавандагон зоҳир мешавад, ки дар натиҷа 

одамони сатҳи гуногун онро бо шавқ ва завқ гӯш мекунанд. Нишон додани 

"ҳикмат" ва талош барои "гуфтугӯи илмӣ" дар байни мардум эътибори 

гӯяндаро паст мекунад. Аз ин рӯ, сатҳи гӯянда аз он маълум аст, ки 

шунаванда метавонад онро дарк кунад ва бодиққат мушоҳида кунад. Тавре 

ки дар боло ишора рафт, дар ҳоле ки сухан гуфтан масъулияти бузург аст, 

гӯш кардан ҳам санъати олӣ аст. Ин ҳам як давлати бузург аст, ки вақте ки 

ягон имконот ё гардише барои суханронӣ дар ҳалқа ё конфронс вуҷуд 

надорад, хомӯшона гӯш кунед. Дар омади гап, инчунин зарур аст, ки 

ҳамсӯҳбатро гӯш карда тавонад, калимаҳои муҳимро аз калимаҳои ночиз 

фарқ карда тавонад. Барои ин сабр ва дурандешӣ лозим аст. Дарвоқеъ, бо гӯш 

кардан фикр ва луғати шахс меафзояд, гуфтор равон мешавад ва ҳамсӯҳбати 

хуб мешавад. Аз ин рӯ Дейл Карнеги мегӯяд: “Агар шумо хоҳед, ки як 

мусоҳиби хуб бошед, пеш аз ҳама, як шунавандаи хуб бошед. Саволҳо диҳед, 

ки шахсе, ки бо ӯ сӯҳбат мекунед, бо хурсандӣ посух хоҳад дод» 

Аз ин рӯст, ки мардуми мо мегӯянд: "Ба сухангӯй нанигар, ба сухангӯ 

нигоҳ кун". 

Намунаи ин он аст, ки шахсиятҳои маъруфи замони худ дар бораи 

аҳамияти гӯш кардан фикрҳои хеле пурарзиш баён карданд: 

"Бисёр одамон метавонанд чизҳои хуб бигӯянд, аммо хеле кам одамон 

метавонанд гӯш кунанд, зеро гӯш кардан зиракиро талаб мекунад." 

(Р.Тагор) 

"Гӯш карданро омӯзед, то шумо ҳатто аз онҳое, ки бад сухан мегӯянд, 

манфиат гиред." 

(Плутарх) 

"Камбағалтар шудани инсон, ҳамон қадар бештар бурд мекунад: 

одамон худро зирак мешуморанд ва ҳар қадар зирактар бошад, ҳамон қадар 

ҳама боварии бештар доранд, ки ӯ зирак аст." 

(Ҷ. Любер) 

"Касе ки хомӯширо намедонад, наметавонад сӯҳбат кунад." 
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(Сенека). 

"То мард сухан ннагуфта бошад, 

Айбу ӽунараш нуӽуфта бошад." 

(Саъдӣ) 

"Аввалин гӯш кунед ва охирин ба сухан баромад кунед." 

(Э. Капиев) 

"Санъати гӯш кардан мисли санъати суханварӣ хуб аст." 

(П.Буост) 

«Барои ҷоҳилон чизе беҳтар аз хомӯш мондан нест; аммо агар ӯ 

медонист, ки барои ӯ чӣ хуб аст, ҷоҳил нест. " 

(Саъдӣ) 

Аз замонҳои қадим аҷдодони мо, алалхусус онҳое, ки аз онҳо калонтар 

буданд, одат кардаанд, ки то охир боодобона гӯш кунанд. 

Ҳатто вақте ки онҳо гӯш мекарданд, онҳо бо диққати махсус гӯш 

мекарданд, ба атроф нигоҳ намекарданд ё ҳамеша хаёл мекарданд. Дашном, 

ки мазаммати калонсолон дод, дар хомӯшӣ шунида шуд. 

Бо шунавандаи хуб будан, инсон метавонад аз калимае, ки ба ӯ марбут 

нест, манфиат гирад. Беҳуда нагуфтаанд, ки "ақлро аз нодон биомӯз". 

Инчунин донистани он чиз муфид аст, ки чӣ гӯш кардан арзанда аст ва 

чӣ гӯш кардан арзанда нест.  

Агар чунин овозаҳо шунида шаванд, мумкин аст бо роҳи рад кардани 

ғайбатгар ва дигар мавзӯъ аз гуноҳи шарики ғайбатчин халос шудан. 

Ҳамчун шунаванда, вазифаҳои фарзандон дар назди волидони худ 

мавқеи махсус доранд: 

1. Ҳамеша бо онҳо меҳрубон бошед. 

2. Бо онҳо бо овози баланд сӯҳбат накунед. 

3. Бо онҳо аз ҳад зиёд сӯҳбат накунед ва дағалӣ накунед. 

4. Номи онҳоро нагирифтан. 

5. Ҳангоми сухан гуфтан халал нарасонед. 

6. Инкор накардани гуфтаҳои онҳо. 

7. Ҳангоми фармоиш додани кор онҳо рад накарданд. 

8. Вақте ки онҳо баланд сухан мегӯянд, хомӯш бошед. 

9. Бо оҳ кашидан ба суханони онҳо муносибат накардан. 

10. Эътироз накунед, ҳатто агар он чизе ки онҳо ҳангоми сӯҳбат 

нодуруст ё рост мегӯянд ва ғ. 

Инро дар сӯҳбати зерини Отабек ва падару модари ӯ мушоҳида кардан 

мумкин аст. 

"Писарам, шумо ҳанӯз хабардор астед ё не ? Мо дар бораи шумо коре 

кардем." 

Отабек медонист, ки ӯ "он чиро, ки онҳо карда буданд ё мехоҳанд" 

медонанд. Аммо, ӯ худро ба нодонū зад: 

Вай гуфт: "Амалҳои оқилон нисбати писарони онҳо беманфиат 

нахоҳанд монд." 

Ҳоҷӣ ба ҷавоби писараш ба замин нигарист ва чӣ гуфтанашро 

надонист. Тамасхур ба зани омехтаи ӯ нигарист. Боз хомушӣ хукмфармо 
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буд. Модари Ўзбекиойим маънои ин ногузириро дарк карда натавонист. Пас 

аз муддате ба он нигаристан, гӯё дилаш ҷӯшид: 

"Мо барои шумо бо духтари сарвари Олим понсад издивоҷ кардем ва 

ҳоло бо шумо маслиҳат хоҳем кард." 

Отабек ба модараш ҳарфе нагуфта, ба падараш маънидорона 

нигарист. Ҳоҷӣ шармгинона гуфт: "Дуруст аст." 

(А.Қодирий, Рӯзҳои муозū) 

Ҳоҷати шарҳи матни дар боло овардашуда нест. 

Умуман, сатҳи шунаванда ва шахсияти ӯ дар бисёр ҳолатҳо шакл ва 

услуби нутқро муайян мекунад. Як маълумотро ба шунавандагони гуногун ба 

тарзи мухталиф расонидан мумкин аст. 

Мазмуни сӯҳбат, албатта, аз суханвар ва мавзӯи интихобкардаи ӯ 

вобаста аст. Аммо, дар ҷараёни сӯҳбат гӯянда ва шунаванда аксар вақт ҷой 

иваз мекунанд. Маърӯзачӣ бо шунаванда сухан мегӯяд. Ин роҳи 

муносибтарини раванди муошират аст. 

Яке аз омилҳое, ки фарҳанг, возеҳии рӯҳӣ, сатҳи шунавандаро дар 

раванди муошират муайян мекунад, саволҳое мебошанд, ки ба гӯянда дода 

мешаванд. Агар савол кӯтоҳ бошад, шарҳ додан лозим нест. Моҳияти савол 

сатҳи шунавандаро муайян мекунад. 

Хулоса, гӯш кардан аз суханронӣ камтар арзиш надорад ва шарти 

аввалин ва муҳимтарини муоширати хуб риояи қоидаҳои он мебошад. 

 

Маърўзаи 8. Воситаӽои паралингвистӣ ва экстралингвистӣ дар 

раванди муошират 

1. Воситаҳои паралингвистӣ дар нутқ. 

2. Воситаҳои экстролингвистӣ дар нутқ. 

3. Нақши воситаҳои паралингвистӣ ва экстролингвистӣ дар 

муошират. 

4. Меъёр дар сухан. 

5. Хусусиятҳои воситаҳои ғайришахсӣ. 

Калидвожа ва ибораҳо: контекст, раванди нутқ, воситаҳои 

лингвистӣ, ҳадафи сухан, меъёр, мотив, шароити суханронӣ, ҳадафи сухан, 

ваҳдати забон, рафтор дар воситаҳои паралингвистӣ. 

Воситаҳои экстралингвистӣ ин ҳама воситаҳое мебошанд, ки бевосита 

ба вохидҳои забонӣ иртибот надоранд. Аз ҷумла, матн, шароити суханронӣ, 

сатҳи шунаванда ва гӯянда, рафтори онҳо дар раванди суханронӣ, инчунин 

ҳадафи суханронӣ - ин ҳама воситаҳо мебошанд, ба ҷуз аз воҳидҳои 

экстралингвистӣ, забонӣ. 

 Бегимхон чун дид, ки дасти Адолат хуншор мешавад, хандид. Илдим 

Ман кӯшиш кардам, харошида натавонистам, гуфт холаи Ҳоҷӣ ... Синаи 

Азимҷонро мина  пора карда буд ... Юлгич сер намешуд (Мақол). Беақлӣ 

накунед! Ман бо ин риш дурўғ нахоӽам гуфт? Агар ман гирам, аз ту барин 

гадо мегирамми? .. -Дар маҷлиси умумӣ ариза нависед. Дар аризаи худ гӯед, 

ки шумо гирифтаги боғ, замин, мошин ва ғайраро баргардондед, ки гум 

кардаед, - гуфт пирамард ба раис. (ЎТИЛ 467-саӽ). 
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Дар боло дида мешавад, ки маънои калимаи юлмак дар матн ва дар 

нутқ ба маъноҳои гуногун оварда шудааст: 1. Кашидан, кашидан; 2. 

харошидан, захмдор шудан; 3. Дуздӣ; 4. Тарҳ. 

Инҳо дар воҳидҳои лингвистӣ ва воҳидҳои забонии берунӣ ифода 

меёбанд. 

"Пас аз як соат биёед, ман ба шумо ош мепазам, шумо метавонед 

бихӯред" гуфт ӯ. 

Вақте ки мо рафтем, ин воқеан ош буд. 

- Ман биҳӣ ҳам андохтам, - бо ифтихор гуфт муаллим ва онро  дар 

даҳон занад об шуд! Имсол сари худро хам карда  ва бисёр мева андохт! ... 

- Дуруст, - гуфтам ман бо ғам, - аҳли оила бовар доранд, ки ман дар 

ҳавлии шумо менишинам. Вай инчунин бовар дорад, ки ош ҳаст. Аммо 

муаллим биҳиро дар ош андохт ва биҳии дар дача буда "сарашро хӯрда"  

мева андохт гуфтам, аммо ӯ бовар накард! (Ў. Ҳошимов. Саҳ. 268-269) 

Паралингвистика аз калимаи юнонии "para" гирифта шудааст, ки 

маънояш лингвистика-забоншиносӣ мебошад. Паралингвистика дар илм бо 

ду маънои гуногун муаррифӣ шудааст. 

1. Як бахши забоншиносӣ, ки воситаҳои ғайршавиро, ки дар якҷоягӣ бо 

воситаҳои шифоҳӣ истифода мешаванд, меомӯзад. 

2. Умумии воситаҳои ғайрихаттӣ, ки дар сухан, дар раванди ҳамкорӣ 

истифода мешаванд. 

Воситаҳои паралингвистӣ як намуди падидаҳои экстралингвистӣ 

мебошанд, ки рафторе мебошанд, ки дар раванди нутқ воҳидҳои забониро 

ҳамроҳӣ мекунанд. Масалан, агар шахси мутамаддин ба ҳуҷрае, ки меҳмон 

нишастааст, салом диҳад, вай каме аз дар берун шуда, дасти росташро ба 

сандуқи чапаш гузошта, сарашро каме хам мекунад ва бо камони камон 

"Ассалому алайкум" мегӯяд. Ҳар як ҳолатҳое, ки дар ин ҷо тавсиф шудаанд, 

барои муошират, гузоштани даст ба шикам, баланд бардоштан ё гузоштани 

чапи болоии сина ва болоии болоии сина (поён) ё ҳарду даст ба сина, ки ҳар 

кадоме бо раванди иртибот алоқа доранд, муҳиманд. Дар ҳамаи онҳо, 

албатта, "Ассалому алейкум!" оҳанги талаффузи  он  воситаи  лингвистӣ, 

забонӣ мебошад, тамоми амалҳои дигар, бадан, дастҳо воситаи 

паралингвистӣ мебошанд. 

Масалан: - Салом, хола. "Aлейкум, бачем!" - Хоҳар дасташро ба остини 

худ гузошта, бо ҷавон вохӯрд ва ба хона нигарист: - Расул - гуфт ва аз 

Эшқувват ба ғазаб омад (Ш.Холмирзаев).   

- Ассалому алайкум, хонум, - гуфт ӯ боадабона. - Ташрифҳо қабул 

карда мешаванд! Хуш омадед? (Ў. Ҳошимов). 

"Ассалому алейкум, муаллим!" - гуфт Турсунбой ба худ бо нерӯи нав 

нигариста. "Оё боз кайк лағаткӯб кард?" (Ў. Ҳошимов). 

Имову ишора, рӯй, ҳаракатҳои бадан ва ҳолатҳои мухталифи овоз 

василаи иловагии иртибот мебошанд ва онҳо вазифаҳои интиқол, мундариҷа 

ва возеҳиятро иҷро мекунанд. Дар суханронии мустақим инсон бо истифода 

аз воситаҳои ғайрирабалӣ барои кӯтоҳ ва кӯтоҳ баён кардани иттилоот, 

баланд бардоштани эҳсосот ва ҳассосияти фикр, вобаста аз вазъ ва шароит, 
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истифода мекунад. Муоширати ӯзбекӣ - дар халал, дар раванди ба шунаванда 

расонидани иттилооти муайян маънои муайяне тавассути даст, сар, китф, тан, 

ҳаракатҳои рӯй, овози баланд ва паст, дароз, талаффузи таваққуф низ ифода 

меёбад.Масалан:  

- Айби шумо нест, Ҳоҷӣ ака. Мабодо худро ӽам... 

- Не, не! Ҳоҷӣ ака сарашро якбора ҷунбонд. Мо ӽам инчунин 

нўшидаем.  

- Бисёр не, каме, - бо табассум гуфт Косагул, - ба даҳонатон гап занед, 

вай брат! - гуфт ӯ даст афшонда. "Шумо медонед, ки ман об нӯшидаам?" Ин 

нафратовар аст, намедонӣ?! Аввал биомӯзед, пас виступаат кун?! ӯ фарёд зад. 

 (Ў. Ҳошимов). 

Бояд қайд кард, ки хусусиятҳои истифодаи воситаҳои ғайришварӣ 

гуногун мебошанд. Онҳо бо ҳаракатҳои даст, китф, лаб, чашм, абрӯ, тана, сар 

тасвир карда мешаванд. 

Ҳам гӯянда ва ҳам шунаванда нутқ ва раванди гӯш карданро бо василаи 

паралингвистӣ - амалҳо, имову ишораҳои гуногун мегузаронанд. Ҳатто 

ҳангоми хондани китоб, шунаванда, яъне хонанда, гоҳе чеҳраҳояшро 

ғалтонда, гоҳе табассум мекунад, гоҳе дар чеҳрааш нишонаҳои ҳайратоварро 

нишон медиҳад, гоҳе гиря мекунад. Ҳамаи инҳо воситаҳои паралингвистӣ 

мебошанд. 

Намудҳои истифодаи воситаҳои ғайрирабалӣ гуногунанд. Масалан, 

занони аврупоӣ дар фасли зимистон аз мардон дастпӯшак ва кулоҳҳояшонро 

напурсида мепурсанд. мардон, албатта, дастпӯшакҳоро кашида, 

кулоҳҳояшонро мепурсанд. Аз замонҳои қадим занони мусалмон, алахусус 

онҳое, ки дар зери таъсири ислом дар рӯҳияи покдоманӣ ва хоксорӣ тарбия 

ёфтаанд, бо як қатор рафторҳои ғайризабонӣ фарқ мекарданд, аз ҷумла бо он 

ки коммуникаторон, алахусус номаҳрамон ба чеҳра нигоҳ намекунанд ва гӯш 

намекунанд. 

Масалан, -Не, - гўён табассум мекунад боз Кумуш, - як-ду рӯз боз 

мегуфтед ... 

"Ман чӣ гуфтам?" 

- Азур, - гуфт Кумуш сурх шуда, - шумо мегӯед, ки ман бемор ҳастам. - 

Дар чеҳраи Модари Офтоб низ табассум гул мекард. 

"Дар ҳақиқат?" 

"Намедонам, - гуфт ӯ ба замин сурх шуда. - Ман аз рӯзи охир бемор 

будам. Хусусан, зеро бӯи биринҷ маро бемор мекунад." 

- Табрик, - гуфт хандид модари офтобӣ. Кумуш нафас кашид ва ба худ 

чизе гуфт. Офтоб хам шуда, ба гӯши Кумуш пичиррос зад: ин сирро ба касе 

нагӯед ва нагузоред, ки хушдоманатон инро эҳсос кунад, алахусус зани 

сабукпо. Кумуш бо имову ишораи писандидае гуфт;  

Ҳоҷӣ бо дастҳои худ мӯи сарашро рост кард, рӯйи кабуди нуқраро 

сохт ва пешониашро фишор дод ... 

- Модарам, модари ман, - гуфт Ҳоҷӣ. Кумуш чашмонашро кушода, ба ӯ 

ноилоҷона нигарист ва хост ӯро шинохт. 
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"Ҷунбиш накун, модар, ҳаракат накун!" Ашки Кумуш аз маъбади ӯ 

ҷорӣ шуд. Ҳоҷӣ худро нигоҳ дошта натавониста, ашки Кумушро пок кард ва 

сарашро молид. 

"Худо шифо мебахшад, писарам!" 

Кумуш ба ҷом ҳаракат кард, Отабек омада, ӯро ба оғӯш гирифт ва 

Ҳоҷӣ сарашро гирифт ... Ин дафъа қайд кардан ба хун мубаддал гашт, аз 

қатраи бинӣ чанд қатра хун ҷорӣ шуд ... Пас аз қай кардан чашмонаш калон 

кушода шуд ва бетоқатона ба атроф нигарист ... 

- Оча -дада, - гуфт вай нолиш карда, - онро ба рӯи шавҳараш андохт ва 

аз шарм чашмонашро пӯшид. (А.Ⱪодирū) 

Он вақт Юсуфбек Ҳоҷӣ ва модари Ўзбекойими ман низ дар он ҷо 

буданд. 

Мисли дигар гурӯҳҳои қавмӣ, воситаҳои ғайришварӣ ҳастанд, ки хоси 

муоширати мардон ва занони ӯзбек нестанд. Кумуш соӽиби одобу ахлоқи пок 

буд ва ӽатто дар вақти заӽар даруни ўро месӯзонд, пора мекард, аммо ў ба 

рўи шавӽараш нанигариста, шармгинона чашмонашро пўшид. 

 Хусусиятҳои ғайризабоние, ки хоси муоширати мардон занони ўзбек 

нестанд, инҳоянд: 

- қош паронда сухан рондан; 

- ифодагари ноз намудан аст чашм дўхтан; 

- бесабаб даӽон пўшонида сухан рондан; 

- синхронизатсия ба маънои тааҷҷуб, ҷаҳолат, беэътиноӣ; 

- ба маънои таассуф забон газад ва сар ҷунбондан; 

- Бӯса задан(алахусус бо мардон); 

- Хомӯшона ба лабҳо ламс карда ва шармгинона ба замин нигаристан; 

- Ангушти ишоратиро ба манаҳ гузоштан, фикр кардан, пурсидан; 

- Ҳангоми сӯҳбат ба рост ё чап гардидан, сарро каме хам кардан, аз 

ҳамсӯҳбат шикоят кардан, муносибати манфӣ баён кардан;  

- бо коммуникатор аз масофаи хеле наздики 50-60 сантиметр сӯҳбат 

кардан; 

- ташрифҳои зуд-зуд бо қадамҳои хурд; 

- Ҳангоми сӯҳбат ду пойро ба як тараф хам карда нишастан. 

 Инчунин воситаҳои ғайри коммуникатсионӣ барои занони ӯзбек 

мавҷуданд, ба монанди: 

- гӯш кардани чеҳраи коммуникатор; 

- дастро арра намуда сухан гуфтан; 

- бо ду даст дар миён сухан рондан; 

- ба маънои нӯшидан ба гулӯ задан; 

- бозгардонидани сарангушти даст ва ба сӯи сина нишон додани даст ба 

маънои "ман"; 

- ҳангоми сӯҳбат пойҳоро болои якдигар кардан ё чорзону нишастан; 

- Барои вохӯрӣ қадамҳои калон гузоштан. 

Дар тӯли муддати тӯлонӣ, адресатӽое, ки худро аз адресат болотар 

нигоҳ доштанӣ мешуданд, кӯшиш мекарданд, ки ба ҷои баландтар ё бо 

шаъну шараф сухан рондан мавқеи (мавқеи) пасттарро ишғол кунанд 
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(масалан, вақте ки баромадкунандагон дар митингҳо дар бораи чизе сухан 

меронданд). Онҳо саҷда карданд ва ҳатто якдигарро бо оҳу салом пешвоз 

гирифтанд, то аз ҳар ҷиҳат аз подшоҳон паст будани худро нишон диҳанд. 

Дар ин соҳа, бахусус дар ҷаҳони ислом, занон одат кардаанд, ки худро 

дар назди мардон худро осебпазир нишон диҳанд. Дин ҳам инро даъват 

мекард. Мушоҳида кардан мумкин аст, ки ин ҳолат дар мавқеи намоз 

инъикос ёфтааст, яъне аз ҳаракатҳо ва мавқеъҳо дар ҷараёни намоз маълум 

аст, ки дастҳо, пойҳо ва тан дар ҳолати пасттар аз мардон ҷой гирифтаанд. 

Яъне, ҳангоми такбир мардҳо дастҳояшонро то сатҳи ангуштҳо боло 

мекунанд, занон сарангушти худро то сатҳи китфҳо, занон 

сарангуштҳояшонро то сатҳи китфҳо, мардон зонуҳо ва оринҷҳоро рост дар 

рукн, занон зонуҳояшонро камтар аз мардон ва зонуҳояшон каме хам 

мекунанд. дар ҳоле ки мардҳо дар пойгоҳҳои худ дар нишастҳои байни 

саҷдаҳо нишастаанд, занон дар замин. 

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки фармонҳои аз ҷониби мардон 

баровардашуда самараноктаранд. Аммо, ба назар мерасад, ки садоҳои 

компютерӣ дар системаҳои нақлиёти ҳавоӣ дар Бритониё танҳо бо овози 

занона интиқол дода мешаванд. Ин аз он сабаб аст, ки мардон ба овози занон 

дар ҳолатҳои стресс зуд муносибат мекунанд. Гурӯҳи олимони Олмон ва 

Британияи Кабир исбот карданд, ки андозаи маркази нутқ дар мағзи зан 

нисбат ба мардон калонтар аст ва марҳилаҳои садо дар онҳо қавитар ва 

мулоимтаранд. Олимон бар  ақидаи онанд, ки калиди ин сирро дар занон 

бояд аз гузаштаи дури таърихӣ ҷустуҷӯ кард. Ҳақиқат он аст, ки дар 

замонҳои қадим мардҳо аксар вақт аз хона дур буданд ва занон аксар вақт бо 

фарзандонашон танҳо мемонданд. Дар ин ҳолатҳо овози қавӣ барои занон 

ниҳоят зарур буд: замонҳо дигар шуданд, ҳолатҳо дигар шуданд, аммо овози 

зан то ҳол қудрати худро гум накардааст. Аммо, имрӯз ҳам, дар оилаҳои 

ўзбек садои падарон нисбат ба модарон бештар таъсиргузор аст. То замони 

истиқлолият таъсири иқтисоди бозоргонӣ аён буд ва дар баъзе ҳолатҳо садои 

занон баландтар ва таъсирбахштар ба назар мерасид. Масалан, - Чанд 

маротиба мегӯям, Умед бо духтарон бозӣ намекунанд! Ин Писар аст, ва 

Малика ба Тошпӯлат таҳдидомез нигарист. "Ҳей, мўйлаб! "  ба кӯдак нигоҳ 

кунед, мемими? Оё сесад долларро беҳуда дода истодаатамми, беақл! 

"Бубахшед, бекам!" - гуфт ба замин нигариста Тошпўлат. - Дуввум 

такрор намешавад! 

"Агар ин бача дар ҷое харошад, ман мӯйлабатро бурида ба дастат 

медорам, медонū?" Тошпўлат гуфт: "Хуб, бекам, хуб аст" ва бозпас ба 

зинапоя афтод. ... Маликахон баланд омад: 

 (Ў. Ӽошимов)  

Бояд иқрор шуд, ки сабабҳои дигари таъсири бештар доштани овози 

модарон низ мавҷуданд. Охир, таҷрибаи зиндагӣ нишон медиҳад, ки кӯдакон, 

хусусан кӯдакон, ба фарқияти оҳанги овоз бештар дучор меоянд. Онҳо субҳи 

барвақт ба ибораи "бархез, писарам (духтарам)" вобаста ба фармоиш, 

пешниҳод, илтимос, илтимос ё ягон оҳанги дигар муносибат мекунанд. 
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Занони ўзбек, ки меҳрубон ва меҳрубонанд, аксар вақт маҷбур 

мешаванд, ки ҷумлаҳои дар боло овардашударо се-чор маротиба, баъзан 

бештар такрор кунанд, то фарзандони худро бедор кунанд. Аммо, модароне, 

ки наметавонанд фарзандони худро иваз кунанд, маҷбуранд ба сарвари оила 

муроҷиат кунанд. Зеро дар аксар оилаҳои ўзбек калимаи падар нисбат ба 

модар бештар таъсиргузор аст. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар аксари 

ҳолатҳо модарон фарзандони худро бо таҳдиди "Ман ба падари шумо 

мегӯям" мегӯянд. Бесабаб нест, ки дар нутқи ўзбекӣ "калимаи падар тир аст" 

гуфта шудааст. Охир, кӯдаконе, ки ба навозиши модари худ "Бархез, 

писарам" гӯш намедиҳанд, баробари эҳсоси арвоҳи падар аз ҷой бармехезанд. 

Бояд донист, ки ба ҷуз аз дуруштии асп, ин натиҷаи такаббурӣ, азми қавӣ, 

бурро будани садои ӯст. 

Тибқи одати мусалмонон, занон иҷозат надоданд, ки чеҳраи худро ба 

номаҳрамон нишон диҳанд ва ҳатто овози худро шунаванд. Аз ин сабаб, 

занон низ бо садои хеле мулоим, мулоимтар, бориктар ва пасттар намоз 

мехонанд, дар ҳоле ки мардон бо овози дағалтар, баландтар ва ғафстар 

бидуни тардид сухан мегӯянд. 

Масалан, дар ниҳоят оилаи маро ҳамчун "сафир" фиристоданд, 

зоҳиран ҳамсарам се-чор қадам дуртар истода, ба ман муроҷиат кард, на бо 

муаллими боэҳтиёт: 

- Меҳмонон мегӯянд, ки мо меравем, чӣ кор кунем? Дар айни замон, 

рақиби ӯ ба асп савор шуда гуфт: "Подшоҳ". Озод ака сар бардошт ва ба 

ман нигоӽ кард: 

- Зани ту ин қадар гап мезанад, магар ту зани дигар гирифта 

наметавонӣ?! (Ў. Ҳошимов). 

Баъзан, одатан барои мардон бо овози борик ва мулоим сухан рондан ё 

занон бо овози дағал ва ғафс сухан рондан маъмул аст. Яке аз ин мардон ба 

занон ва дигарӣ, баръакс, ба мардон ташбеҳ дода мешавад. Бояд гуфт, ки 

нақши зан ва шаъну шарафи модарон дар Қуръони Карим, китоби муқаддаси 

ҷаҳони ислом, ҳадисҳои Паёмбар ва асарҳои уламои машҳури ҷаҳон баҳои 

баланд гирифтааст. 

Машқи мунтазами шахс бешубҳа ба бадани ӯ, равонии ӯ ва аз ин рӯ 

рафтори муоширати ӯ низ таъсир мерасонад. Ин аст, ки ҳар як мутахассис 

соҳиби луғати ба худ хос, услуби нутқи худ мебошад. 

Ғайр аз ин, рафтори муошират низ бевосита ба ҷанбаҳои марбут ба 

синну сол алоқаманд аст. Наврасон сӯҳбат кардан, таъриф кардан, сарзаниш 

кардан, бофтан, оҳанги нутқи одамоне, ки ақли худро ҷамъ кардаанд, дӯст 

намедоранд. Зеро онҳо бо овози баланд ва норавшан бо овози баланд ҳарф 

мезананд, гӯё дар дохили бурҷе истода, ба Фазо менигаристанд. Гузашта аз 

ин, аксари андешаҳои наврасон аз таҷрибаҳои зиндагии худи онҳо сарчашма 

намегиранд, аммо андешаҳои атрофашон танҳо акси садо ё нусхаҳои 

калимаҳо, ситоишҳо ва танбеҳҳо мебошанд. 

Аммо вақте ки сухан дар бораи изҳори эҳсосот меравад, на далел, 

садоҳои беасос ба гӯш мерасанд. Ин маънои онро дорад, ки ягон асоси ҷиддӣ 

ё нисбии он асос вуҷуд надорад. Шахсе, ки ақли худро ҷамъ кардааст, 
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баръакс, бо оҳанги қатъӣ, бо клик, бо ритм, бо талаффузи возеҳ сухан мегӯяд 

ва садояш возеҳу равшан аст. Масалан, "Э, аттанг" гуфт ва баъд китф 

дарҳам кашид. - Шумо хаста шудед, падар! ӯ ба пирамард нигарист. - Мо ба 

шумо боварӣ доштем, касал будани онро дидед, дарӽол мекуштед, ин қадар 

гуфтугў набуд. 

- Шаби гузашта мурд, шаб! - гуфт зоотехник. "Ман худам ҷигарашро 

кафонда дидам-ку. Хунук шуда буд. Бобо хоб мондааст!» 

Мӯйсафед хомӯш ба даҳони баландгӯяк нигарист ва сипас сар ҷунбонд 

ва гуфт: "Дуруст аст." Сардори шуъба аз ҷой хест: 

- Падар, тамом. Шумо пули барзаговро месупоред! Вай ба атрофиён 

як ба як нигоҳ кард. "Вай қотили қасдан аст." (Ш.Холмирзаев) 

Дар пирӣ, дар овоз ҳалимӣ, мулоимӣ ва дар баъзе ҳолатҳо дуруштӣ, 

туршӣ, киноя ба назар мерасад. Дар ҳар сурат, дар маҷмӯъ, дар табиати 

ӯзбекон фурӯтанӣ ва хоксорӣ, мулоҳизакорӣ  ва бартарии дили инсон ҷой 

дорад. 

Истифодаи воситаҳои ғайришварӣ дар нутқ бештар дар нутқи одамони 

деҳот зиндагӣ мекунанд, назар ба зиёиёни шаҳр. Ин алалхусус дар лаънат, 

таҳқир ва кафкӯбӣ аён аст. 

Гӯянда вазъи шунаванда, муносибати ӯро ба раванди суханронӣ аз 

баъзе амалҳояш, чеҳраи ӯ медонад. Рафтори ҷаззоби Адрасант, василаҳои 

паралингвистӣ: суръати овоз, кашидани абрӯ, ҳаракатҳои даст, ифодаи 

мушоҳада ва ғайра таваҷҷӯҳи шунавандаро ба худ ҷалб мекунад, адрис барои 

хаста нашуданаш хидмат мекунад. Сухангӯи ҳақиқӣ бояд дар давоми ним 

соат шунавандаро табассум кунад, ҳатто ҳангоми тасвир кардани ҳодисаи 

бадтарин. Дар акси ҳол, шунаванда хаста мешавад. Сухан, муошират ба 

ҳадафи худ намерасад. Аммо, изофаи воситаҳои паралингвистӣ низ 

зарароваранд, зеро бисёр амалҳо, имову ишораҳое, ки аз меъёр дур 

мешаванд, шунавандаро парешон мекунанд, ӯро ба тамошобин табдил 

медиҳанд, на шунаванда. Сухан ба ҳадафи худ намерасад. Аз ин рӯ, адресант 

(алахусус, гӯянда) инчунин ҳангоми фикр кардан дар бораи мавзӯи нутқи 

худ, мафҳумҳои асосии он, алгоритм бояд воситаҳои паралингвистии «вақти 

иҷро» -ро ба назар гирад. Дар суханронии баромадкунандагон, дар 

суханронии рассомон ... дар суханронии дигарон, воситаҳои паралингвистӣ 

ба монанди суръат, суръати омӯзиш, ҳаракатҳои даст ё сар, мавқеи бадан бо 

мундариҷа, ҳадаф, сатҳ ва мавқеи шунаванда ҳамоҳанг карда мешаванд. 

Аз ин рӯ, воситаҳои паралингвистӣ бояд ҳамчун яке аз омилҳои 

муҳиме, ки нутқро зинда мекунанд ва самаранокии онро баланд бардоранд, 

баррасӣ ва омӯхта шаванд. Табиист, ки дар раванди муошират инсон на 

танҳо дар бораи олами атроф иттилоъ медиҳад, балки майл дорад, ки 

муносибати субъектро ба шунаванда ё ба ашёи гузориш дода шавад. 

Воситаҳои лафзӣ, ғайридавлатӣ ва омехтаи ифодаи муносибатҳо низ 

мавҷуданд. 

Саволҳо ва супоришҳо барои таҳкими мавзӯъ. 

1. Воситаҳои экстралингвистӣ чӣ маъно доранд? 

2. Воситаҳои паралингвистӣ чиро дар назар доред? 
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3. Шумо нисбати падидаҳои экстралингвистӣ ва паралингвистӣ чӣ 

гуна эҳсос мекунед? 

4. Оё дар гуфтор аз меъёр зиёд истифода бурдани воситаҳои 

паралингвистӣ мувофиқ аст? 

5. Мафҳуми меъёрро дар сухан шумо чӣ гуна мефаҳмед? 

6. Хусусияти воситаҳои ғайрирабалиро шарҳ диҳед? 

7. Хусусиятҳои маъноҳои калима дар матн кадомҳоянд? 

8. Воситаҳои лингвистӣ ва ғайримоддӣ чиро дар назар доранд? 

9. Хусусиятҳои нутқи занона ва мардона кадомҳоянд? 

10. Шумо дар бораи одоби салом чӣ гуфта метавонед? 

11. Кадом хусусиятҳои ғайришварӣ, ки барои занони алоқаи ўзбекӣ 

хос нестанд, кадомҳоянд? 

12. Чаро нутқи занон дар ҷаҳони ислом беназир аст? 

13. Дар суханронии занони ӯзбек дар солҳои охир чӣ гуна тағъирот 

ба амал омаданд? 

14. Чаро нутқи инсон ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеа қарор 

дошт? 

15. Дар нутқи пирон ва ҷавонон чӣ фарқиятҳо мавҷуданд? 
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