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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 

100 000-фанҳои 

гуманитарӣ ва санъат 

5А120 0001-Фанҳои гуманитарӣ 

5 Шўбаи таълим, 

курс, гурўҳ 

5A120102 – Лингвистика: 

забони тоҷикӣ 

Магистрантони соли аввал 

6 Фан (Соатҳои 

хониш) 

Забоншиносии матн 

 

Соатҳои хониш:  

Маърўза –    соат 

Маш. амалӣ –       соат 

Корҳои муст. –       соат 

7 Давомнокии 

фан 

Семестри 3   

8 

Муаллим  

(лавозим ва 

унвон, манзили 

почтаи 

электронй) 

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  

1

0 

Вақт ва ҷои 

консултатсия  

Машғулоти марўзавӣ Хиёбони универси-тет, 15, 

факултети филология, хонаи  

Машғулоти амалӣ Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, хонаи      

Рўзи ҷумъа   

1

1 

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 Маҷмӯаи 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 

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, 
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фанҳои 

дигар ва 

пайдарҳамии 

он аз чиҳати 

услубй 

 

ҳангоми гузаштани морфология (ҳиссаҳои нутқ) ба кадом вазифаи 

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.  
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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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Мазмуни фан  

Шакли машғулот: Маърӯза (М).  

М1.  Истифодаи забон дар нутқ ва мафҳуми матн. Матн ва унсурҳои он. 

М2.  Аз таърихи тадқиқи забоншиносии матн 

М3.  Омӯзиши навъҳои матн.  Муносибати семантикӣ ва синтаксисӣ дар 

ҷузъҳои матн 

М4.  Дериватсияи матн ва нутқ 

М5.  Масъалаи диалог ва монолог дар забоншиносии матн 

М6.  Тақсимоти сохтори  матн ва синтагмаҳо 

М7.  Хусусиятҳои миллӣ - мадании матн  

М8.  Роли забоншиносии когнитивӣ дар забоншиносии матн Равияи 

коммуникативӣ-прагматикии омӯзиши матн ва муаммоҳои асосии 

он. 

М9.  Роҳҳои ифодаёбии мазмун дар матн, матни мулоқоти нутқӣ ва 

дейксис 

М10.  Сохторҳои мураккаби синтаксисии таркиби матн. 

М11.  Муносибати матн бо консепт ва сенарий(намоишнома) 

М12.  Муносибатҳои микроматн ва макроматн. Нишонаҳои услубиёти 

матн. 

М13.  Таҳлили сотсиопрагматикии матн 

М14.  Истифодаи забон дар нутқ ва мафҳуми матн 

  

Шакли машғулот: амалӣ (А) 

А1.  Матн ва моҳияти лингвистикии он. Унсурҳои асосии матн 

А2.  Матн ва таснифи типологии он 

А3.  Матни бадеи ва воситаҳои байни қисматҳои он. 

А4.  Муносибати семантикӣ ва синтаксисӣ дар ҷузъҳои матн 

А5.  Дериватсияи матн ва нутқ 

А6.  Хусусиятҳои лексикӣ, семантикӣ ва морфологии матни бадеӣ 

А7.  Корбасти воситаҳои тасвири бадеӣ дар матни бадеӣ 

А8.  Усулҳои таҳлили матни бадеӣ 

А9.  Усули забономӯзӣ аз рӯйи матни насри суннатӣ 

 
 

Шакли машғулот: семинар (С) 

С1.  
Матн ва омӯзиши он дар забоншиносии тоҷик. Муносибати нутқ ва 

мафҳум 

С2.  Мавқеи лингвистикаи математикӣ дар омӯзиши матн 

С3.  Муносибати семантикӣ ва прагматикии матн. Таҳлили 

сотсиопрагматикии матн 

С4.  Муқоисаи китоби Ш. Сафаров “Когнитив тилшунослик” ва 

“Семантика”. 
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С5.  Муҳокимаи китоби X. Шарифов “Каломи бадеъ” ва китоби  

М.Саломов “Вижагиҳои савтӣ, маъноӣ ва мажозию фразеологии 

забони шеъри тоҷикӣ”. 

С6.  Муҳокимаи китоби М.Имомназаров “Мумтоз форс шеърияти  

бадииятшунослиги ва жанрлар типологияси” 

С7.  Муқоисаи тадқиқотҳои болоии имрӯза бо аввалин тадқиқи 

частотавии Османов М.Н. “Частотный словарь Унсури” 

 

Мазмун ва ҳаҷми корҳои мустақилонаи магистрон 

№ Мавзўи корҳои 

мустақилона 

Супоришот Соат 

1 Мафҳуми забоншиносии 

матн ва таърихи омўзиши он 

дар забоншиносии тоҷик  

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

2 Нутқ ва мафҳум,  

муносибати онҳо 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

3 Матн ва унсурҳои он Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

4 Аз таърихи тадқиқи 

забоншиносии матн 

Мутолиа намудан, сохтани 

тезисҳо, конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

2 

5 Микро ва макроматнро дар 

асоси намунаҳо таҳлил 

намудан 

Таҳлил кардан, муқосиа 

намудан. 

2 

6 Муносибати семантикӣ ва 

синтаксисӣ дар ҷузъҳои 

матн 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

7 Алоқаи синтаксисӣ ва 

воситаҳои лексикӣ дар 

ҷузъҳои матн 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

8 Масъалаи диалог дар 

забоншиносии матн 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

9 Дериватсияи матн ва нутқ Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

10 Тақсимоти сохтори  матн ва 

синтагмаҳо 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

11 Воситаҳои алоқа дар матн. Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

12 Воситаҳои грамматикӣ дар Конспект намудан ва иҷрои 2 
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матн вазифа 

13 Мафҳум дар бораи 

компонентҳои матн 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

14 Мавқеи матнҳои мураккаби 

синтаксисӣ дар таркиби 

матн 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

15 Муносибати семантикӣ дар 

компонентҳои матн 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

2 

16 Таҳлили матни бадеи дар 

асоси тамоюлҳои махсуси 

лингвопоэтикӣ 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

 

17 Роли воситаҳои тасвир, яъне 

воситаҳои поэтикӣ, 

фонографикӣ, лексикӣ, 

морфологӣ ва синтаксисӣ 

дар матни бадеӣ 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

 

18 Ҳодисаҳои фонетикии 

аллитератсия (такрори 

ҳамсадоҳо) дар асоси матни 

“Ёддоштҳо”-и С.Айнӣ 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

 

19 Ҳодисаҳои фонетикии 

ассонанс (такрори 

садонокҳо) дар асоси матни 

“Ёддоштҳо”-и С.Айнӣ 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

 

20 Мақсад аз истифодаи 

графон дар матни бадеӣ ва 

таҳлили он дар асоси 

романи “Духтари оташ”-и 

Ҷ.Икромӣ 

Конспект намудан ва иҷрои 

вазифа 

 

   90 
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Мавзӯъ: Матн ва моҳияти лингвистикии он 

Нақша: 

 Маълумоти умумӣ дар бораи фанни таҳлили матни бадеӣ 

 Матн чист? 

 Унсурҳои асосии матн 

 Матн ва таснифи типологии он 

 

Ибораҳои асосӣ: 

Матн, ҷумла, сархат, микроматн, макроматн, матни бадеӣ, матни 

оддӣ, матн дар ҳаҷми ҳикоя, матни тасвирӣ, баёни мазмуни матн, 

матни дидактикӣ, матне, ки мазмуни он ифодагари хусусияти хабарӣ, 

саволӣ ва амрӣ дорад. 

Таҳлили забони асари бадеӣ амали хеле мураккаб буда, хусусиятҳои ба 

худ хосеро дорост. Олими шаҳири рус академик В. Виноградов аксари умри 

худро дар ҷодаи таҳлил ва тадқиқи забони асари бадеӣ сарф намуда, дар 

маърўзаи «Фан дар бораи забони адабиёти бадеӣ ва вазифаҳои он» дар 

хусуси дорои ду маънӣдоштанивожаи «забон» ибрози ақида намуда, қайд 

намудааст: 

1. «Нутқ» ва ё «матн»-е, ки инъикосгари системаи миллии ин ё он 

забон аст (маводи таҳлил оиди лексика ва грамматика, таърихи забони 

адабӣ). 

2. «Забони санъат» ба маънои ифодагари системаи воситаҳои 

бадеӣ». 

Адабиёт санъати сухан буда, унсури асосии он забон аст. Зиндагӣ 

тавассути адабиёт дар асари бадеӣ ба таври рангин ва образнок ҷилвагар 

мегардад. Дар хусуси арзиш ва аҳамияти бузургии адабиёт яке аз 

маорифпарварони номӣ А.Фитрат чунин менигорад: «Адабиёт- баёни туғёни 

фикр ва эҳсосоти мо буда, тавассути калимаҳо ва ҷумлаҳо ба шахсони дигар 

низ айнан ҳамин ҳолатро эҳё месозад», ё дар ҷои дигар ў менависад: «Агар 

маводи санъати зебо овоз бошад, он санъати мусиқии табъи дил аст, агар 

ранг ва хатҳо бошад, он расм аст, агар санг ва ё навъҳои маъдан бошад, он 

ҳайкалтарошист, агар санг, хишт ё лой бошад, он меъморист, агаркалима ва 

ҷумла бошад, пас он адабиёт аст».
1
 

Муҳаққиқи шинохтаи адабиёти ўзбек О.Шарафиддинов дар мақолаи 

«Адабиёт аз забон оғоз меёбад»-и худ ба таври зерин менависад: «Чуноне ки 

санъати тасвирӣ бе ранг ва мусиқа бе оҳанг вуҷуд надорад, адабиёт низ 

бидуни забон ҳеҷ аст.Адабиётро инсоншиносӣ меноманд. Дарҳақиқат 

                                                            
1
 Фитрат А. Танланган асарлар. IVжилд.-Тошкент: Маънавият, 2006.-В. 12-13. 



9 
 

нависанда характерҳои мухталифи инсониро тадқиқ намуда, ҳақиқати ба 

инкишофи ҷамъият нигаронидашударо кашф менамояд. Аммо ҳаммаи ин 

амалҳо дар адабиёт тавассути забон ба амал тадбиқ мегарданд».  

Барои ба таври амиқтар омўхтани  забони асари бадеӣ дар илми 

забоншиносӣ ду соҳаи асосӣ вуҷуд дорад: 

1. Соҳаи лингвистикӣ. Ҳолати таърихии забонро дар як давраи 

муайян омўзонда, хусусиятҳои хоси ба ин давр мутааллиқ,  тағйиротҳои 

лексикӣ, фонетикӣ ва грамматики забонро дарбар мегирад. Хусусиятҳои 

умумият ва тафовути байни ҳолати пешина ва кунунаи забонро дар 

мисоли асарҳои бадеӣ муайян хоҳад кард. Маводи асосии корҳои 

тадқиқотии  ин соҳаро асосан таҳлили забони асари бадеӣ ва тадқиқи 

забони ёдгориҳои хаттӣ дарбар мегирад, ки барои ҳалли мушкилоти 

илмии таърихи забон хеле аҳамиятнок аст. 

2. Соҳаи лингвопоэтикӣ. Соҳаи мазкур аз соҳаи лингвистикӣ фарқ 

дошта, асосан вазифаҳои мухталифи забонро муайян менамояд. 

Мувофиқи маълумотҳои адабиётҳои навини соҳаи забоншиносӣ забон 

дорои 4 вазифа аст: 

 Вазифаи комуникативӣ-воситаи асосии алоқаи байни одамон 

будани забон. 

 Вазифаи экспрессивӣ- ифодагари фикр ва эҳсосоти мухталиф. 

 Вазифаи констрактивӣ-муайян намудани сохти ифодакунии фикр 

ва ба тартиб даровардани он. 

 Вазифаи аккумулятивӣ-таҷрибаи иҷтимоӣ,ҷамъбасти илмӣ ва 

ифодаи он. 

Дар илми забоншиносӣ баъзан бо термини «вазифаи экспрессивии 

забон» истилоҳҳои «вазифаи поэтики забон», «вазифаи бадеии забон» ва 

«вазифаи эстетики забон» ҳамчун ибораҳои синонимӣ дар як маъно корбаст 

мегарданд. Аммо қобили қайд аст, ки нисбат ба дигар вазифаҳои забон 

вазифаи «эстетикӣ»-и он фаъолтар ва муҳимтар аст. Дар ин хусус 

забоншинос Д.Шимелевба маврид таъкид намудааст: «Вазифаи эстетики 

забон танҳо дар асари бадеӣ вуҷуд надошта, балки мо дар ҷараёни сохтани 

ҷумлаҳо ва ифода намудани фикрҳо ҳар сари вақт таҳти таъсири ин вазифаи 

забон корро ба сомон мерасонем». Аз ин бар меояд, ки нотиқ дар сухани худ 

танҳо ба мазмун ва маънои нутқи худ эътибор надода, балки ба ҷиҳати сохт, 

шакл ва умуман ҷиҳати зоҳирии нутқ низ бояд ба таври ҷиддӣ аҳамият 

дод.Зеро вазифаи эстетики забон талаб менамояд, ки гўянда дар ҳар як тарзи 

мулоқот чи дарнутқи гуфтугўӣ, чи дар суханҳои ҳазломез, чи дар нутқи 

латифанамои хандаовар, чи дар сухани ба касе тақлид ва чи дар нутқи 

пурмаъно аз доираи таъсири ин вазифаи забон берун наравад. 
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Бояд таъкид намуд, ки вазифаи эстетикии забон дар соҳаи 

лингвопоэтикӣ ба таври амиқтар омўхта мешавад. Ҳамчунин вазифаи 

эстетикии забон айнан дар матни бадеӣ ба назар мерасад. Аз ин рў, вазифаи 

эстетикии забонро танҳо дар соҳаи забоншиносӣ ва ё адабиётшиносӣ таҳлил 

намудан хатост. Зеро барои ба таври амиқтар ва дақиқтар ҳаллу фасл 

намудани ин вазифаи забон бояд соҳаҳои назарияи адабиёт, таърихи адабиёт 

ва поэтикаи илми адабиётшиносӣ ва ҳамчунин соҳаҳои таърихи забон, 

лексикология, семасиология, эътимология ва грамматикаи илми 

забоншиносиро дар якҷоягӣ бояд омўхт. Вазифаи эстетики забон муаммои 

ҳарду ин соҳаи илм аст. 

Мақсади асосии фанни мазкур аз он иборат аст, ки он пеш аз ҳама 

маъно ва мазмуни бадеии матни бадеиро муайян менамояд. Дар он таҳлили 

матни бадеи бо тамоюлҳои махсуси лингвопоэтикӣ ба сомон расонда 

мешавад. Муайян намудани роли воситаҳои тасвир, яъне воситаҳои поэтикӣ, 

фонографикӣ, лексикӣ, морфологӣ ва синтаксисӣ дар матни бадеӣ яке аз 

вазифаҳои умдатарини ин соҳа аст. 

Фани таҳлили матни бадеӣ бо фанҳои забоншиносӣ, адабиётшиносӣ,  

матншиносӣ, маданияти нутқ, услубшиносӣ, фалсафа, этика, эстетика ва 

мантиқ алоқаманд аст. 

 

Матн чист? 

Шарҳи истилоҳи «матн» дар адабиётҳо ба таври гуногун оварда 

шудааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаи «матн» ҳамчун вожаи 

арабӣ чунин шарҳ дода шудааст:  ««матн» чизи навишташуда, навиштаи 

аслии китоб, рисола ва ғайра:матни адабӣ, матни маърўза,  матни танқидӣ, 

матни интиқодӣ, матни асаре, ки бо муқоиса, тадқиқ  ваба эътибор  

гирифтани фарқи дастнавис ва нусхаҳои мавҷуди он асар нашргардидааст». 

Дар баъзе луғатҳо калимаи «матн» бо калимаи лотинии «текст» ҳамчун 

калимаи синониммаъно оварда шудааст.Дар фарҳангҳо калимаи текст 

(лот.техтус) ба таври зерин тасниф гардидааст: 

1. Як пораи хаттӣ ва ё рўбардор карда шудаи асари эҷодӣ, илмӣ ва ё 

ягон ҳуҷҷат ё худ навъи нутқи хаттӣ. 

2. Матни шеърии суруд ва тарона. 

Матн ин танҳо шакли хаттӣ дорад, на шакли шифоҳӣ гуфтан кори 

хатост. Зеро матн ҳам шакли хаттӣ ва ҳам намуди шифоҳӣ дорад. Бояд гуфт, 

ки шакли хаттии нутқро матн ва шакли шифоҳии нутқро «дискурс» 

меноманд. Дар гузашта ин ду истилоҳи илмӣ ба як маъно корбаст гардида 

бошанд ҳам дар замони кунуна байни онҳо тафовуте вуҷуд дорад. 
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«Дискурс»калимаи франсузӣ буда, маънои «дискоурс»- нутқ ва сухан 

ронданро дорад. 

 

Таркиби матн 

Ба монанди ҳар як предмет матн ҳам аз унсурҳо ташкил ёфтааст. Дар 

илми забоншиносӣ оиди чи гунагии аъзоҳо ва қисмҳои таркибии матн 

ақидаҳои мухталифи баҳсталаб вуҷуд доранд.  Дар назари мо муайян 

намудани қисматҳои матн кори саҳл менамояд, аммо он амалест, басо 

мушкил. Аз ин рў, байни олимон дар ин хусус талоше вуҷуд дорад. Масалан, 

мувофиқи ақидаи И.Р.Галперин ҷумла унсури таркибии матншуда 

наметавонад.Аммо аксари олимони дигар ҷумларо унсури асосии матн 

меҳисобанд. Дар ҳақиқат дуруст аст, ки ҳолати воқеӣ тавассути ҷумла дар 

матн акс мегардад. Аз ин ҷост, ки ҷумла аъзои таркибии матн шуда 

метавонад, аммо «абзас» аз ин мустасно аст.Забоншиноси шаҳир 

А.Н.Гвоздев абзасро ба қатори аломатҳои китобӣ мегузорад, зеро абзас ба 

сифати ифодагари фикрҳои навин эътироф гардидааст. Абзас аз як калима, 

як ҷумла ва ё як чанд ҷумла ташкил меёбад. Шакли абзас мувофиқи 

дархости нависанда муайян карда мешавад.Абзасҳои аз як чанд ҷумла 

иборат буда, ба се қисм тақсим мешаванд: 

1. Оғози хабарҳо (хабари кўтоҳ дар бораи мавзўи дар абзас 

гуфташуда). 

2. Пурра намудани хабарҳо (пурра намудани хабари аввал 

тавассути шарҳ ва эзоҳ). 

3. Хабари хулосавӣ (ба охир расидани хабар, гуфта шудани 

натиҷа). 

Ба ғайр аз ин мувофиқи структураи абзас унсурҳои дохилии он аз 

ифодаҳои зерин иборатанд:  

 Абзасҳое, ки аз ҷумлаҳои сода иборатанд. 

 Абзасҳое, ки аз ҷумлаҳои мураккаб иборатанд. 

 

Матн ва таснифи типологии он 

Матн мувофиқи ҳаҷми хабарҳо ба ду гурўҳ ҷудо мешавад: матни 

минимал ва максимал. Дар матни минимал хабарҳои хурд ва нисбатан кўтоҳ 

оварда мешавад. Масалан, матни мақол, афсона, афоризмҳо, номаҳо, шеърҳо 

ва умуман матнҳое, ки дар он хабарҳои хурд оварда мешаванд. Бояд гуфт, ки 

мазмун асоси ба ҳам пайвастагии  қисми дохилии матн бошад, дигар 

воситаҳои шакли ҳиҳати зоҳирии онро ба ҳам мепайвандад. 

Матни максимал аз хабарҳои ҳаҷман калон ташкил меёбад. Матни 

ҳикоя, қисса, роман ва асарҳои ҳаҷман калон матни максимал ба шумор 
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мераванд. Ин гуна матнҳо аз қисмҳои эпиграф(сарсухан) ва эпилог 

(охирсухан) иборатанд. Ҳамчунин матни максималӣ аз бобҳо ва қисматҳо 

ташкил меёбад.  

Матн аз рўи вазифаи худ ба гурўҳҳо тақсим мешавад: 

 Матни илмӣ - тезис, мақола, маърўза, тақриз. 

 Матни бадеӣ- асарҳо насри ва назмӣ. 

 Матни расмӣ- маълумотнома, тавсифнома, қарор… 

 Матни публитсистӣ- мақола, сўҳбат, табрикот… 

 

Савол ва супоришот: 

1. Матн чист? 

2. Унсурҳои матнро номбар кунед? 

3. Шаклҳои матнро гўед? 

4. Матн мувофиқи дарбаргирии ҳаҷми хабарҳо ба чанд қисм ҷудо 

мешавад? 

5. Қисмҳои иловагии матни максималиро номбар кунед? 

 

Адабиёт: 

1. Йўлдошев М., Исоқов З., Ҳайдаров Ш. Бадиий матннинг лисоний 

таҳлили. –Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 

нашриёти, 2010. 

2. Лапасов Ж. Бадиий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: 

Ўқитувчи, 1995. 

3. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси.-Тошкент: Фан, 

2008. 

4. Қиличев Э. Матннинг лингвистик таҳлили. –Бухоро:2000. 

5. Бобоев Т., Бобоева З. Бадиий санъатлар. –Тошкент:ТДРУ, 2001 
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Мавзӯъ: Матни бадеӣ ва воситаҳои байни қисматҳои он 

Нақша: 

 Ба ҳам наздикии маъноҳо 

 Таносуби мазмунӣ 

 Аҳамияти воситаҳои лексикӣ ва грамматикӣ дар ҷодаи 

инкишофи матни бадеӣ                 

Ибораҳои асосӣ: 

Ба ҳам наздикии маъноҳо, таносуби мазмунӣ, такрор,воҳидҳое, ки 

замон ва маконро ифода мекунанд, шакли замонии хабар, калимаҳои 

модалӣ… 

Дар матн ҷумлаҳо тавассути воситаҳои ба ҳам алоқаманди синтаксисӣ 

ташкил меёбанд. Инҳо аз қисмҳои такрор, ҷонишинҳо, воҳидҳое, ки замон ва 

маконро ифода мекунанд, шакли замонии хабар, калимаҳои модалӣ ва дигар 

воситаҳои лексикӣ ва грамматикӣ иборатанд. Дар назари мо ин навъи алоқаи 

синтаксисӣ ба алоқаи байни ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаб шабоҳат дорад, 

фарқ дар он аст, ки ин нисбат ба он мураккабтар аст. Маълум аст, ки дар 

байни ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаб муносибатҳои мазмунӣ ба монанди 

вобастагӣ, монандкунӣ, муқоиса, муқобилӣ, сабабу натиҷа, шарҳу баён ва 

ғайраҳомавриди мушоҳида қарор мегирад. Ба ғайр аз ин алоқаи байни 

ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаб ба воситаи пайвандакҳо ва бидуни пайвандакҳо, 

яъне интонатсияву баъзе аломатҳои китобатӣ ба амал меояд. Аммо дар текст 

алоқаи синтаксисӣ тавассути чандин ҷумлаҳо, абзасҳо, қисмҳо, бобҳо 

бавуҷуд омада, таносуби мазмунӣ ва структраии муайяни матнро таъмин 

менамояд.  Аз ин ҷиҳат ҷумлаҳои таркиби матн танҳо аз ҷиҳати сохт ва 

структура ба ҳам пайваст нагардида, балки аз ҷодаи таносуби маъно ва 

мазмун низ ба ҳам робитаи қавӣ доштанашон шарт ва ҳатмист.Барои матни 

пурра ҳодисаи ба ҳам наздикии маъноҳо чиқадар аҳамияти хосса дошта 

бошад, масъалаи таносуби мазмунӣ низ ҳамон қадар муҳим ба шумор 

меравад. Масалан: 

1. Хона басо тоза ва озода шуд. 

2. Аҳмад имрўз ҳам ба дарс наомад. 

3. Аз ҳар гунна пастӣ ҳам ба бузургӣ  расидан мумкин аст. 

4. Вазифаи омўзгор ба донишҷўён орзу бахшидан ва орзу 

карданро   омўзондан аст. 

Чуноне ки аз қисми зоҳирии ин чор ҷумла маълум аст, онҳо аз ҷиҳати 

маъно ба ҳам наздик нестанд. Аз ин рў, онҳо матн гуфтан номумкин аст. 

Аммо ҷумлаҳои зерин аз ҷиҳати ба ҳам наздикии маъно байни ҳам алоқа 

доранд, аммо он ҷо таносуби мазмунӣ ба назар намерасад: 
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1. Сухани адиб якбора ба даҳ ҳазор ва сад ҳазор китобхон рафта 

мерасад. 

2. Аз ин ҷост, ки масъулияти суханшиносии адиб нисбат ба дигарон 

ҳазор маротиба зиёдтар аст. 

3. Сухани муаллими мактаб ба си кас рафта мерасад. 

4. Сухани нотиқ ба ҳазор шунаванда рафта мерасад. 

Аз мазмуни умумии ҷумлаҳо аён мегардад, ки он ҷо сухан дар бораи 

арзишу аҳамият сухан ва ҳамчунина дар бораи масъулияти суханшиносии 

гўянда меравад. Аммо барои ба таври дуруст ва равшан ифода намудани 

фикр ва мақсан танҳо ба ҳам наздик будани маъноҳо кофӣ нест. Аз сабаби 

дар байни ҷумлаҳои мазкур таносуби мазмуни набудан он матни пурра шуда 

наметавонад. Акнун мебояд ҷумлаҳои болоиро бо тартиб навишт: 

Сухани муаллими мактаб ба си кас рафта мерасад. 

Сухани нотиқ ба ҳазор шунаванда рафта мерасад. 

Сухани адиб якбора ба даҳ ҳазор ва сад ҳазор китобхон рафта мерасад. 

Аз ин ҷост, ки масъулияти суханшиносии адиб нисбат ба дигарон ҳазор 

маротиба зиёдтар аст. Аз ин ҷо пайдост, ки мақсади аслии нависанда дар 

ҷумлаи охирин оварда шудааст. Агар адиб танҳо ҷумлаи охиринро менавист, 

эҳтимол сухани ў то ин дараҷа мутаассир намебаромад. Аз ин нуқтаи назар  

нависанда ҷумлаҳои болоиро ҳам чун заминаи бадеӣ барои мукаммал ва 

барҷаста баромадани фикру андешаи худ корбаст намудааст. Нависанда 

дархости худро ба таври қиёсӣбокалимаҳои мантиқӣ ба вуқўъ пайвастааст: 

муаллим ва муқобили он си нафар хонанда, нотиқ бар зидди сад шунаванда 

ва адиб бар зидди даҳ ҳазор, сад ҳазор китобхон. Чизи дигар дар матн 

калимаҳо зина ба зина аз дараҷаи лексикии худ то ба дараҷаи семантикӣ 

расидаанд: 

1. Муассасаҳо: мактаб, мактаби иҷодӣ (мактаби нависанда ва 

нотиқ). 

2. Соҳибони касб: омўзгор-муаллим, нотиқ, адиб. 

3. Миқдор:  си, ҳазор, даҳ ҳазор ва сад ҳазор. 

Оҳанги матн ҳам мувофиқи ҳамин хусусиятҳо мавзун аст.  

Дар байни компонентҳо матн алоқаҳои «контакт» ва «дистант» ба назар 

мерасад: Одатан гузаштани ҳар як рўз бесамар набошад ҳам, касро то андозае 

ғамгин мекунад. Дақиқа аз паси дақиқа, соат аз паси соат, рўз аз паси рўз 

мегузарад.  Дод гўед ҳам мегузарад, вой гўед ҳам. Гоҳ ақли касс аз ин гашти 

бебозгашт моту маҳбуб мешавад (Ф.Муҳаммадиев). Дар матни мазкур 

алоқаҳои байни ҷумлаи аввал ва дуюм, дуюм ва сеюм, сеюм ва чаҳорум 

алоқаи контакт (бемасофа) номида мешавад. Алоқаи байни ҷумлаҷои якум ва 
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сеюм, якум ва чаҳорум алоқаи дистант (масофадор) номида мешавад. Зеро 

байни онҳо масофаи муайяне вуҷуд дорад. 

 

Барои ба ҳам пайвастани қисмҳои таркибии матни бадеӣ роли 

воситаҳои лексикӣ-грамматикии зерин хеле калон аст: 

Алоқа тавассути такрор. Калима ва ё ҳиссаҳои калимасози дар ҷузъи 

аввали ҷумлаҳо ва ё компоненти матн корбаст гардида, дар ҷузъи дигари 

матн низ такроран оварда мешавад. Адиб барои боз ҳам саҳеҳ ва равшантар 

гардонидани ифодаи баён калима ё таркибе ва ё ибораеро интихоб менамояд, 

ки фикри асосӣ бо он беҳтар зоҳир мешавад. Ин калима ва ё ибора  ба тарзи 

таъкид дар як матн ва ё байт гаштаву баргашта такрор меёбад. Вале агр ин 

такрор аз доираи даркорӣ берун равад, ба самимияти сухан ва салосати баён 

зарба медиҳад ва хонандаро дилгир мекунад. Аммо такрори ба мавқеъ боиси 

пурқувваттар шудани таъсири тасвир мегардад.Агар алоқаи байни 

компонентҳои матни бадеӣ тавассути калимаҳои ҳамоҳанг, синоним ва 

ҷонишинҳо ба сомон расад, он гоҳ он алоқаи параллел номида мешавад: 

Дилу динам, дилу динам бибурдаст, 

Бару дўшам, бару дўшам, бару дўш. 

Давои ту, давои туст, Ҳофиз, 

Лаби нўшаш, лаби нўшаш, лаби нўш.     (Ҳофиз) 

Қобили қайд аст, ки як чанд намудҳои такрор мавҷуд буда, ҳар яке барои 

ташаккули матн вазифаи услубии ба худ хосеро соҳибанд: 

1. Аллитератсия (лотинӣ) - ин бо мақсади услубӣ такрор гардидани 

овозҳои ҳамсадо дар матни бадеӣ аст. Тавассути такрори ҳамсадои якхела 

дар чанд калимаи матни муайяни манзуму мансур сурат мегирад: 

Ту эй фарзанди маҳбуби диёру кишвари бебахт, 

Сияҳчашму, сияҳабрў, сияҳмў, духтари сарсахт.  

(М.Турсунзода) 

Дар мисраи дуюм чаҳор калима бо ҳамсадои «с» оғоз меёбад. Шоир ба 

ин восита сифатҳои алоҳидаи персонажро махсус таъкид намуда, оҳанги 

шеърро ба дараҷаи мавзунӣ расондааст.  

2. Ассонанс - ин бо мақсади услубӣ такрор гардидани овозҳои 

садонок дар матни бадеӣ аст. Такрори садонокҳо низ ба монанди такрори 

ҳамсадоҳо бо нияти махсуси услубӣ- таъмини хушоҳангӣ ва мусиқияти сухан 

ва тақвияти ҷанбаи эҳсосотии он ба вуқўъ меояд: 

Бўйи ҷўйи Мўлён ояд ҳаме, 

Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме. (Рўдакӣ) 

Ин ҷо такрори садонокҳои «ў» ва «о» мавриди назар аст. 
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3. Анафора - ин такрори калимаҳое, ки дар оғози мисраъҳо 

бомақсади муайяни услубӣ оварда мешаванд, мефаҳмонад: 

Шибир… 

        Шибир… 

 Шибири… 

Донаҳои борон бин, 

Ки мужда медиҳадат 

   Аз вусули кишту кор! (П.Сулаймонӣ) 

Шоир тавассути калимаи «шибир» овози гўшнавози донаҳои боронро ба 

тариқи воқеӣ тасвир намуда, дар ин замин а образ ва оҳанги мусиқии 

муносиберо ба вуҷуд овардааст. 

4. Эпифора-ин такрори калимаҳое, ки дар охири мисраъҳо бо 

мақсади муайяни услубӣ оварда мешаванд, мефаҳмонад: 

Мавҷи гирдоби рўди Ҷайҳун хун, 

Ҳар тараф чун назар кунӣ: хун, хун! 

      (П.Сулаймонӣ) 

Мувофиқи ба кадом ҳиссаи нутқ вобаста будани калимаи такрор 

такрорҳо номгузорӣ карда мешаванд: такрори исмҳо, такрори шуморавӣ, 

зарфӣ, феълӣ ва ғайраҳо. Ба ғайри ин мувофиқи ҷой ва масофаи байни 

воситаҳои такрор онҳо ба такрорҳои контакт (бемасофа, дар ҷои наздик) ва 

дистант (масофадор, дар ҷои дур)тақсим мешаванд. Намуди дигари такрор 

«хиазм» ном дорад. Хиазм аз ду қисм иборат буда, қисми дуюм такрори 

қисми аввал ба шумор меравад. Мисол: 

Бо ман акнун итоб дорад дилбар, 

Хирман-хирман зи зулф борад анбар. 

Ё худ: 

Дилбар дорад итоб акнун бо ман, 

Анбар борад зи зулф хирман-хирман. 

 

Воситаҳои лексикие, ки муроҷиатро ифода мекунанд 

Калимаҳое, ки муроҷиатро ифода мекунанд, дар матни бадеӣ ҷои хоси 

худро доранд. Онҳо дар нутқи ҳаррўза ва фаъолияти ҳамагунаи мо ҳамчунин 

дар муносибати шахси гўянда ва шунаванда ба таври фаровон корбаст 

мегарданд. Калимаҳое, ки хусусияти муроҷиатӣ доранд дар матни бадеӣ 

бештар бо мақсади ба худ диққати шахси шунавандаро ҷалб намудан вахитоб 

намудан истифода бурда мешаванд: 

Муаллимҷон, илоҳо хока гиред, зар гардад, писарам, мана дастгирӣ 

кунед, ки ҳолам табоҳ. 
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Чуноне ки аён аст, дар ин ҷумла калимаи «муаллимҷон» хитоб ва 

муроҷиатро ифода намуда, таъкидан оварда шудааст, то ки эътибори 

шунавандаро ба худ ҷалб карда тавонад. Барои ба таври дуруст ва амиқтар 

фаҳмидани вазифаи бадеии калимаҳои хусусияти муроҷиат касб кунанда дар 

матни бадеӣ, бояд аввалан ба саволҳо ҷавоб шудани онҳоро ба эътибор 

гирифт. Масалан, кӣ?  барои кӣ? барои чӣ? дар кадом ҳолат? ва ғайраҳо. Зеро 

муроҷиат баъзан ба таври аён ва гоҳи дигар батаври ноаён ба сўи предмет, 

ашё ва ё ҳайвон низ шуданаш муки наст: 

Баҳор, боз омадӣ? 

Биё! 

Марҳабо! 

Биё, ман акнун душмани ту наям, ту нозанини манн ҳастӣ.(Ҳаким 

Карим) 

Ин усули муроҷиат дар илми адабиётшиносӣ бо номи муроҷиати 

риторикӣ номбурда мешавад. Дар муроҷиати риторикӣ ба савол ҷавоб талаб 

карда намешавад, балки ба объект эътибори ҷиддӣ додашуда, ба китобхон 

ягон муносибат бедор карда мешавад. Асосан шоир дар нутқи поэтики худ ба 

таври озод ва ихтиёрӣ ҳаракат менамояд.  

Дар адабиёти классикӣ усули муроҷиатро санъати нидо меномидаанд, ки 

тарзи тасвири ҳаяҷони қалбӣ ва эҳсосоти амиқи руҳии шоирро ифода 

мекардааст: 

-Эй  падар, эй падар, куҷоӣ? 

К-афсар ба сарам наменамоӣ? 

     (Низомӣ) 

 

Саволу супоришот: 

1.Аҳамияти  ба ҳам наздикии маъно ва таносуби мазмунӣ дар матни 

бадеӣ аз чӣ иборат аст? 

 2. Роли воситаҳои лексикӣ ва грамматикӣ дар ҷодаи инкишофи матни 

бадеӣ чи гуна аст?     

3. Дар бораи намудҳои такрор маълумот диҳед?  

4. Дар бораи унсурҳои муроҷиат  ва навъҳои он фикри худро баён 

намоед? 

 

Адабиёт: 

1. Йўлдошев М., Исоқов З., Ҳайдаров Ш. Бадиий матннинг лисоний 

таҳлили. –Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 

нашриёти, 2010. 
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2. Лапасов Ж. Бадиий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: Ўқитувчи, 

1995. 

3. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси.-Тошкент: Фан, 2008. 

4. Қиличев Э. Матиннинг лингвистик таҳлили. –Бухоро: Бухоро 

университети, 2000. 

5. Тўрақул З. Санъати сухан. Душанбе: «Ирфон», 1967.Муҳаммадиев Ф. 

Куллиёт ҷ.2. Душанбе: «Адиб», 1990. 
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6. Мавзӯъ: Хусусиятҳои фоно-графикии матни бадеӣ 

Нақша: 

 Воситаҳои фоно-графикӣ 

 Аллитератсия, ассонанс 

 Геминатсия 

Ибораҳои асосӣ: 

Воситаҳои фоно-графикӣ, аллитератсия, ассонанс, геминатсия, аз 

якто зиёд нависта шудани садонокҳо, аз якто зиёд нависта шудани 

ҳамсадоҳо,графон, геминатсия… 

Дар ҷараёни таҳлили матни бадеӣба хусусиятҳои эстетикии воситаҳои 

фонетикӣ низ бояд эътибори алоҳида дод. Дар матнҳо шеърӣ имкониятҳои 

эстетикии овозҳои нутқ ба таври нисбатан содда ва осон дарк карда мешавад. 

Зеро дар шеър оҳанги мавзун ва мусиқаи дилангезе вуҷуд дорад, ки ин ҳама 

мутантанӣ  ба ивази ба таври мувофиқ корбаст гардидани овозҳои нутқ ба 

даст меояд.   

Дар назм асосан ҳодисаҳои фонетикии аллитератсия (такрори 

ҳамсадоҳо), ассонанс (такрори садонокҳо) ва геминатсия (паиҳамгузории 

ҳамсадоҳо) бештар амал мекунанд. Дар наср ҳодисаҳои садонокҳоро ба таври 

дароз талафуз намудан, такроран навистани ҳамсадоҳо ва садонокҳо 

ваҳамчунин афзудан ва афтидани овозҳо бо мақсадҳои муайяни услубӣамалӣ 

мегардад. Дар асарҳои бадеӣ ифода намудани ҳолати руҳӣ кори басо 

мураккабест. Нависандагон барои ба таври амиқтар ва дақиқтар тасвир 

намудани ҳолатҳои руҳии персонажҳо – эҳсосоти ниҳонӣ, ҳолатҳои хафагӣ 

ва хушнудӣ, розигиву норозигӣ, тааҷҷубу таъкид, илтиҷову дархост,  кинояву 

масхара, таърифу танқид, саволу ҷавоб, дасдгириву даст ба доман буданро 

айнан аз усули аз меъёр зиёд навистани овозҳои садонок ва ё ҳамсадоҳо 

истифода мебаранд. 

1.Такрор навистани овози садонокҳо. Айни як садонок дар айни як 

калима  гоҳо ду  се маротиба такрор меёбад, ки мурод аз он ифодаи пурраи 

тўлкашии садоест. Нависандагон барои корбасти ин воҳиди услубӣ вақте 

муроҷиат менамоянд, ки дар роҳи айнан ва бо тамоми пуррагӣ  ифода 

намудани садои предмети сухан зарурате пеш ояд: Ана акнун  мондааст, ки 

танҳо бо худ мубориза кунӣ… Ҳа-а! Фақат бо худ, бод или худ (Сорбон). 

Хеле гу-уд, гу-уд кард. Да-а… да-а. Ҳу ушт! Ромиз буд. Ромиз нест. Буд. 

Нест (Сорбон). 

Садонокҳо ба таври дароз талаффуз карда мешаванд ва тавассути онҳо 

муносибати персонажҳо ба ҳаёти воқеӣ дарк карда мешавад. Мисол: Ман 

нағз медонам, Пэт, ту барои ҳо-о ҳамон сўҳбати рўзи ид қасос мегирӣ. 

(Ф.Муҳаммадиев).  
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Баъзан ба воситаи ба таври такрор навистани овози саданокҳо ҳолати 

ҳайратовар ва тааҷҷубноки қаҳрамони бадеӣ мавриди тасвир қарор мегирад: 

 -И-и ту чӣ кор кардӣ? 

-Партофтам. 

-Баракалло, шери апа, аҷаб кор кардӣ! (Ф.Муҳаммадиев). 

Бағайр аз ин тавассути ин усули фоно-графикӣ дар матни бадеӣ 

масъалаҳои хитоб, даъват, ба худ ҷалб намудани эътибори қаҳрамонҳо ва 

монанди инҳо ба сомон расонда мешавад. 

2. Такрор навиштани овози ҳамсадоҳо. Дар асл мувофиқи қоида ва 

қонуниятҳоисоҳаи орфоэпикӣ овози ҳамсадоҳои як маротиба талаффуз 

мегардида, бо мақсадҳои афзудани хусусиятҳои экспрессивӣ ва эстетикии 

матни баднӣ ду ва ё се маротиба талаффуз карда мешавад. Нависанда ба 

мақсади айнан ифода намудани ҳолати руҳии персонажҳо ва чигунагии 

рафти воқеаҳо аз ин усули фоно-гафикӣ истифода мебарад. То ки хонанда 

мақсади нависандаро ба зудӣ дарк карда тавонад. Мисол: Оҳ-ҳо ана ҳусну 

мана ҳусн аз ҳусни Лайлӣ ҳам волотар (Аз газета). Гув-в-в, гув-в-в садои 

шамоли сарди гўшхароше мевазид (Аз газета). 

3. Ифодаи талаффузи нодуруст. Маълум аст, ки дар нутқи шифоҳӣ 

баъзан калимаҳои вомӣ ба таври ғалат ва нодуруст талаффуз карда мешаванд. 

Ин ҳолат дар натиҷаи ба даври дуруст надонистани имлои калима ва фарқ 

карда натавонистани он аз шаклҳои паронимӣ рўй медиҳад. Ин услуби 

нигоришро дар илми забоншиносӣ графон меноманд. Дар матни бадеӣ бо 

мақсади фардикунонидани нутқи персонаж ва то қадри имкон наздик 

намудани он ба нутқи даҳонӣ аз ин навъи услуби нигориш истифода бурда 

мешавад. Дар баъзе мавридҳо калимаҳо айнан бо мақсади ифода намудани 

ҳолати хандаоварба таври таҳриф талаффуз карда мешавад ва дар ҳолати 

таҳриф навишта мешавад.Масалан: Ҳар рўз расо даҳта кам нўҳ шофёраш Абў 

мошинашро ронда ба таги дараш мебиёраду сигнал медиҳад ва 

Абдулҳорисов  портфели калони чармин дар даст бо салобат аз хонааш 

мебарояду ба паҳлўи Абў савор шуда ва бо дасташ ба тарафи идорааш ишора 

карда мегўяд: «Поеҳали!» (Ҷ.Одинаев) 

Дар ҷумлаи мазкур калимаи «поехали»-и забони русӣ бо мақсади 

муайяни услуби дар нутқи персонаш ба таври нодуруст талаффуз карда 

шудааст. 

Аллитератсия (лотинӣ)- ин бо мақсади услубӣ такрор гардидани 

овозҳои ҳамсадо дар матни бадеӣ аст. Дар назми бадеӣ аллитератсия бо 

мақсади афзудани хушоҳангӣ ва мутаасирии мусиқаи шеър корбаст мегардад. 

Қобили қайд аст, ки ин намуди нигориш дар адабиёти килассикӣ ба дараҷаи 
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мукаммал инкишоф ёфтааст, ки мисоли инро дар порчаи зерин ба таври амиқ 

мушоҳида хоҳем кард: 

Ман моли маҳрўи мусалсалмўям, 

Мафтуни миёни маҳваши маҳрўям, 

Май мехўраму миёни майхона мудом, 

Мадҳи малики мулку макон мегўям. 

       (Х.Деҳлавӣ) 

Чуноне ки аён аст ҳар як калимаи шеър бо ҳамсадои «м» оғоз ёфтааст, 

ки инро мисоли мукаммали аллитератсия эътироф намудан мувофиқи мақсад 

аст. 

Ту, эй фарзанди маҳбуби диёру кишвари бебахт, 

Сияҳчашму сияҳабрў, 

     сияҳмў, духтари сарсахт.  

         М.Турсунзода. 

Дар мисраи дуюми байт, ки аз шеъри «Тара-чандри»-и шоир аст, чаҳор 

калима бо айни як овоз-овози «с» сар мешавад. Шоир бо ин васила сифатҳои 

алоҳидаи персонажро махсусан таъкид намуда,баробари он оҳанги байт ва 

қувваи таъсиргузории калимаҳои таъкидшавандаи дохили онро ба дараҷот 

афзудааст. 

Ассонанс-ин бо мақсади услубӣ такрор гардидани овозҳои садонок дар 

матни бадеӣ аст. Такрори садонокҳо низ ба монанди такрори ҳамсадоҳо бо 

нияти махсуси услубӣ- таъмини хушоҳангӣ ва мусиқияти сухан ва тақвияти 

ҷанбаи эҳсосотии он ба вуқўъ меояд. Яъне дар матни бадеӣ бо мақсади 

хусусияти эматсионалӣ-экспрессивӣ ва хушоҳангӣ бахшидан аз ин навъи 

услуб истифода бурда мешавад: 

Давои ту, давои туст, Ҳофиз, 

Лаби нўшаш, лаби нўшаш, лаби нўш. 

       Ҳофиз 

Дар ин байт садоноки «а» ва «ў» нисбатан бештар такрор ёфта, барои 

хушоҳангии шеър хисмат кардаанд. 

Савол ва супоришот: 

1.Воситаҳои фоно-графикӣ ва корбасти онҳо дар матни бадеӣ? 

2.Мақсад аз такрор навиштани овози садонокҳо ва ҳамсадоҳо чист? 

3.Мақсад аз истифодаи графон дар матни бадеӣ чист? 

4. Дар бораи аллитератсия ва ассонанс маълумот диҳед? 

5.Манбаъҳои мавзунии оҳанги матни бадеиро номбар кунед? 

 

Адабиёт: 
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МАВЗЎЪ: МАТН ВА МОӼИЯТИ ЛИНГВИСТИИ ОН  

Нақша: 

1. Маълумот дар бораи таӽлили инсонии матни бадеū.  

2. Таърифи матн. 

2. Воӽидӽои матн. 

3. Матн ва таснифоти типологии он.  

 

Забони бадеӣ як падидаи хеле мураккаб ва беназир аст. Забоншиносӣ, 

дар маҷмӯъ, дар таърихи филология ба тарзи гуногун муносибат кардааст. 

В.Виноградов, ки як умр бо омӯзиши забони бадей машғул аст, дар маърӯзаи 

худ «Илми забони бадеӣ ва вазифаҳои он» дар бораи забони бадеӣ сухан 

мегӯяд. Дар истифодаи «калима» ду маъноро таъкид мекунад, яъне: 1) ба 

маънои "сухан" ё "матн" (маводи таҳлилӣ барои таърихи забони адабӣ, 

грамматикаи таърихӣ ва лексикология), ки системаи ин ё он забони миллиро 

инъикос мекунад; 2) "забони санъат", ба маънои системаи василаи бадеӣ. Ҳеҷ 

кас ҳеҷ гоҳ инкор накард, ки адабиёт санъати калима аст, ки унсури асосии 

он забон аст. Дар таърихи инсоният санъати тасаввуроти ҷаҳон бо номи 

адабиёт ба вуҷуд омадааст ва вазифаи пурмашаққати омӯзиши калима, забон, 

ки воситаи асосии ифодаи ин санъат аст, доимо тасаввурот ва тафаккури 

инсонро ишғол мекунад. 

Нависандаи бузурги равшанфикр Абдурауфи Фитрат дар Дастури 

«Қоидаҳои адабиёт» навишта буд: «Дар санъати тасвирӣ, агар садои молӣ 

(моддӣ), оҳанг мавҷуд бошад, пас санъати тасвирӣ мусиқӣ аст; агар рангҳо 

вуҷуд дошта бошанд, хатҳо дошта бошад расм мешавад; агар санг, чӯб, 

хишт, ганҷа, хок бошад,  меъморӣ аст; тан, муға (муқом, тақлид) 

ҳаракатҳо бошад, рақс ӽисоб меёбад; калимаву ҷумла  адабиёт аст.» Вай 

адабиётро чунин шарҳ медиҳад: “ Адабиёт ин тасвири мавҷҳо дар афкор ва 

ҳиссиёти мо бо ёрии калимаҳо ва ибораҳо ва ҳамон мавҷҳо дар дигарон 

сохтан аст." 

Адабиётшиноси маъруфи ўзбек О.Шарафиддинов дар мақолаи худ 

"Адабиёт аз забон оғоз меёбад" менависад: "Бе санъати тасвирии рангоранг, 

бе оӽанг мусиқа пайдо намешудагū барин, адабиёт ӽам бе забон вуҷуд 

надорад. Адабиётро антропология меноманд. Он хислатҳои гуногуни 

инсониро меомӯзад ва ҳақиқатҳои вазнине, ки ба рушди ҷомеа мусоидат 

мекунанд, кашф менамояд, аммо ҳамаи он тавассути забон дар адабиёт 

амалӣ карда мешавад.” 

Андешаҳои зерини нависандаи бузург ва адабиётшинос П.Қодиров низ 

ҷолиби диққатанд: «Ҳайкалҳо аз мис ва мармар сохта мешаванд, биноҳо аз 
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хишт, шиша ва пӯлод сохта шудаанд. Дар осори адабӣ ба ҷои мис, мармар, 

фӯлод ва хишт сухани бадеиро истифода мебаранд. Асари адабӣ аз мусиқӣ, 

санъат ва дигар соҳаҳо бо он фарқ мекунад, ки оҳангҳояш бо калима сохта 

мешаванд, на бо сатрҳо ва рангҳо. Ҳамин тариқ, забони адабӣ яке аз 

нишондиҳандаҳои муҳимест, ки хусусиятҳои ҳар як асари адабиро муайян 

мекунад. Назарияи забони адабӣ дар сафи пеши назарияи адабиёт қарор 

дорад». 

Дар забоншиносии ӯзбек низ ду самти асосии омӯзиши забони бадеӣ 

мавҷуд аст. 

1. Самти лингвистӣ. Забони осори адабии он давра бо мақсади 

омӯзиши илмии хусусиятҳои забон дар як давраи мушаххаси таърихӣ, 

вижагиҳои луғавӣ, фонетикӣ ва грамматикӣ, умумӣ ва фарқиятҳо бо вазъи 

кунунии забон омӯхта мешавад. Дар ин ҳолат, забони осори бадеӣ ва 

ёдгориҳои хаттӣ танҳо ҳамчун мавод барои таҳқиқот бо ҳамин мақсад хидмат 

мекунад. 

Ин яке аз қадимтарин ва қавитарин анъанаҳои забоншиносӣ дар тавсиф 

ва омӯзиши таърихи забон мебошад. Дар забоншиносии ӯзбек дар ин соҳа 

таҳқиқоти зиёде мавҷуданд. 

2. Самти лингвопоэтикӣ. Ҳадафи асосии омӯзиши забони бадеӣ дар 

самти лингвопоэтикӣ, албатта, гуногун аст. Масъала дар ин ҷо дар он аст, ки 

забон вазифаҳои мухталиф дорад. Дар адабиёти муосири лингвистӣ чор ё 

панҷ вазифаи забон номбар карда шудааст. 1. Вазифаи коммуникативӣ аз 

он иборат аст, ки забон воситаи асосии муоширати байни одамон мебошад. 2. 

Вазифаи экспрессионӣ вазифаи ифодаи андеша ва эҳсосоти гуногун 

мебошад. 3. Вазифаи конструктивū – ғояҳо вазифаи ташаккул, ба тартиб 

андохтан ва муайян кардани услуби баён. 4. Вазифаи ҷамъоварӣ - вазифаи 

ҷамъоварӣ ва нигоҳдории таҷриба ва дониши иҷтимоӣ. 

Илова ба истилоҳи "функсияи экспрессионӣ" -и забон, дар корҳои 

омӯзиши забони бадеӣ истилоҳоте аз қабили "вазифаи пеотикии забон", 

"вазифаи бадеии забон" ва "вазифаи эстетикии забон" истифода мешаванд. 

Аммо, бояд қайд кард, ки истилоҳи «функсияи эстетикии забон» дар 

адабиёти филологӣ нисбатан маъмул аст. Ин табиист, зеро мафҳуми 

функсияи эстетикӣ метавонад як қатор мафҳумҳоро, аз ҷумла экспрессия, 

бадеият ва поэтикаро ба куллӣ тавлид кунад. Ба ибораи дигар, доираи 

мафҳуми функсияи эстетикӣ нисбат ба ин мафҳумҳо хеле васеътар аст. 

Албатта, дар ҳар як асари бадеӣ, дигар вазифаҳои забон амалӣ мешаванд, 

аммо вазифаи эстетикӣ ба мадди аввал меистад, роҳбариро ба ӯҳда мегирад. 

Ин аст, ки адабиёти забоншиносӣ ин ҳолатро чунин таъкид мекунад: «Матни 

бадеӣ, ба фарқ аз ҳар гуна матни ғайритабии, вазифаи алоҳида дорад - ҳалли 



25 
 

он, ки дар ҳамкории мураккаб бо вазифаи коммуникатсионӣ ва дар сохтори 

хоси матн зоҳир мешавад. вазифаи эстетикиро иҷро мекунад, ки ин омили 

ҳавасмандкунанда мебошад». Бояд қайд кард, ки соҳае, ки ин вазифаи 

мушаххаси эстетикии забон зоҳир мешавад, танҳо матни асари бадеист ва 

тахмин кардан оқилона аст, ки забон дар шакли ҳар гуна гуфтор ин вазифаро 

иҷро карда наметавонад. ин не. Аз ин ҷиҳат, суханони забоншинос 

Д.Н.Шмелев ҷолиби диққат аст: «Ин вазифаи забон (вазифаи эстетикӣ) 

танҳо дар як асари бадеӣ зоҳир намешавад. Ҳар вақте ки диққати мо ба 

шакли ҷумла нигаронида шавад, тарзи баён чӣ гуна аст, мо ба доираи ин 

вазифа дохил мешавем ». 

Олим таъкид мекунад, ки вақте ки гӯянда ба шакли берунии нутқи худ, 

ба арзёбии имкониятҳои ифодаи лингвистӣ диққат медиҳад, вазифаи 

эстетикии забон дар шакли аслии он зоҳир мешавад, яъне. Ин вазифаи забон 

аз лаҳзае фаъол мешавад, ки шунаванда на танҳо чӣ гуфтанро муҳим 

мешуморад, балки тарзи ифодаи ин «чӣ» -ро низ муҳим мешуморад. Дар 

мавриди сухани зинда, бисёр латифаҳои тез дар раванди муоширати ҳаррӯза, 

хандаҳои латифанамо, суханони амиқ, тақлид ба дигарон ва ғайра, аломати 

забон, иқтидори бадеӣ ва ифодаи он ҷолиби диққат аст, ки вазифаи эстетикии 

забон дар ин равшан зоҳир мешавад. 

Самти дуввуми лингвопоэтикӣ дар омӯзиши забони бадеӣ омӯзиши 

ҳамон вазифаи эстетикии забон мебошад. Бояд гуфт, ки азбаски зуҳуроти 

асосии вазифаи эстетикии забон матни асари бадеист, омӯзиши хусусиятҳои 

ин вазифа танҳо дар заминаи забоншиносӣ ё адабиёт душвор аст. Барои ин, 

бояд фанҳои адабӣ, аз қабили назарияи адабиёт, таърихи адабиёт, поэтика ва 

забоншиносӣ аз қабили стилистикаи лингвистӣ, таърихи забон, 

лексикология, семантика, этимология ва грамматика ҳамкорӣ кунанд. 

Масъалаи вазифаи эстетикии забон масъалаи мураккаби байни ин ду фанни 

бузург аст. 

Ин дастур ҳадафи муайян кардани сатҳи қобилияти нависанда дар 

истифодаи матнҳои бадеӣ дар воҳидҳои лингвистӣ, омӯхтани матни бадеӣ ва 

хусусиятҳои он ва дар ин замина ташаккул додани қобилияти донишҷӯён 

дарк намудани хусусиятҳои лингвистӣ ва назмии матни бадеиро дорад, 

пешбинӣ шуда буд. Барои исботи дурусти таҳлил ва тафсири матни бадеӣ 

барои рушди сатҳи умумии фарҳангии инсон, камолоти маънавӣ ва 

маърифатӣ, қобилияти дарк кардани ҷаҳон, дарки эҳсосӣ ва эстетикӣ муҳим 

будани исботи он нест. 

Маълумоти умумӣ дар бораи курси "Таҳлили лингвистии матни 

бадеӣ": Ҳадафи асосии курси "Таҳлили лингвистии матни бадеӣ" бояд 

арзёбии матн ҳамчун як воҳиди лингвопоэтикӣ дар асоси таърифи маънои 
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бадеӣ ва мундариҷаи бадеӣ дар матни бадеӣ бошад. Таҳлили лингвистии 

матни бадеӣ бояд ба принсипҳои махсус асос ёбад. Актуаликунонии шеърӣ 

дар матни бадеӣ ба тариқи хос дар ҳар як воситаи фонографӣ, лексикӣ, 

морфологӣ ва синтаксисӣ сурат мегирад. Табиати матни бадеӣ ҳамчун як 

маҷмӯи забонӣ-эстетикӣ аз мавҷудияти муносибатҳои интегратсионӣ ба 

вуҷуд меояд, ки аҳамияти расмӣ ва маънавӣ доранд. 

Ҳадаф ва вазифаҳои фанни "Таҳлили лингвистии матни бадеӣ": Ба 

донишҷӯён таълим додани матн ва намудҳо, воҳидҳои он; Муқаддима бо 

матни бадеӣ ва намудҳои маъноии он, ифодаи интертекстуалӣ дар матни 

бадеӣ, воситаҳои ташаккули матни бадеӣ, хусусиятҳои фонографӣ, лексикӣ, 

морфологӣ ва синтаксисии матни бадеӣ ва принсипҳои таҳлили 

лингвопоэтикӣ, инчунин дониши назариявии дар ин курс гирифташуда. 

таълими таҷриба дар таҳлили забони беҳтарин асарҳои бадеии адабиёти 

узбек. 

Талабот барои азхудкунии фанни "Таҳлили лингвистии матнҳои 

бадеӣ": Донишҷӯён пас аз азхуд кардани мавзӯъ дар бораи матн ва таърифи 

пурраи забоншиносии он, намудҳо, воҳидҳо тасаввуроти дуруст доранд; 

дониши назариявӣ оид ба матни бадеӣ ва намудҳои маъноии он, ифодаи 

интертекстуалӣ дар матни бадеӣ, воситаҳои ташаккули матни бадеӣ, 

механизмҳои пайдоиши ҳадафи эстетикӣ, ки тавассути воҳидҳои забонӣ 

ифода ёфтаанд; малакаҳои амалии муайян кардани хусусиятҳои фонографӣ, 

лексикӣ, морфологӣ ва синтаксисии матни бадеиро дошта бошанд; бояд 

асари мушаххаси бадеиро дар асоси принсипҳои таҳлили лингвопоэтикӣ 

мустақилона таҳлил карда тавонад. 

Муносибати фанни "Таҳлили лингвистии матни бадеӣ" бо дигар 

фанҳо. Мазмуни ин курс бо чунин фанҳо, ба монанди забоншиносӣ, адабиёт, 

матншиносӣ, фарҳанги нутқ, методология, фалсафа, ахлоқ, эстетика, мантиқ 

ва равоншиносӣ пайванди ногусастанӣ дорад. Таҳлили лингвистии матни 

бадеӣ аз донишҷӯ омодагии ҷиддии филологиро талаб мекунад. Зеро матни 

бадеӣ ҳамчун маҳсули тафаккури эҷодӣ аз ҷиҳати шакл ва мундариҷа як 

тамомияти хеле мураккаби эстетикии бадеист. 

Тавсияҳо оид ба ташкил ва гузаронидани раванди таълими фанни 

"Таҳлили лингвистии матнҳои бадеӣ": Ҳамлаи мағзи сар, дарахти қарор, 

бумеранг, "3in1" (се дар як вақт), форум, технологияҳои интерактивие, ки 

бевосита дар ҷараёни таҳлили лингвистии матни бадеӣ татбиқ карда 

мешаванд, ба монанди deferens, мубоҳисаҳои илмӣ, семинар, лингвопоэтист, 

нома. Ҳангоми омӯзиши ҳар як мавзӯъ бо назардошти хусусиятҳои хоси он 

усулҳои инноватсионӣ ҷорӣ карда мешаванд. 
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Дастур: Ҳар як мавзӯъ бояд бодиққат омӯхта шавад. Саволҳо ва 

супоришҳои назариявӣ оид ба мавзӯъ бояд таҳти назорати муаллим анҷом 

дода шаванд. Истиноди адабиёти асосӣ ва иловагӣ, мутолиаи мустақили онҳо 

аз ҷониби донишҷӯён бояд зери назорати қатъӣ бошад. Дар оғози курс бояд 

ба ҳар як донишҷӯ вазифа дода шавад, ки як асари бадеиро хонад ва ба 

таҳлили лингвистӣ омода шавад. Донишҷӯ аз ҳар як мавзӯъ дар маърӯза аз 

осори бадеии интихобкардааш мисолҳо меҷӯяд ва ҷамъ меорад ва онҳоро ба 

санҷиши хаттӣ мегузорад. 

Ба донишҷӯён бояд дар бораи истифодаи адабиёти илмӣ ва назариявӣ, 

мақолаҳо ва луғатҳо, инчунин тартиб ва қоидаҳои иқтибос овардани онҳо 

маълумоти муфассал дода шавад. 

Таърифи матн. Истилоҳи "матн" дар адабиёти илмӣ гуногун шарҳ дода 

мешавад. Дар луғати ӯзбекӣ қайд шудааст, ки калимаи матн аз забони арабӣ 

гирифта шудааст, калимаи кӯҳнаи библӣ аст ва айнан ҳамон матн аст. Дар 

худи ҳамин луғат, калимаи матн чунин таъриф шудааст: 1. Асари хаттӣ, 

нусхабардорӣ ё чопшуда, кори илмӣ, суханронӣ, ҳуҷҷат ва ғ.; матн. Матни 

мақола. 2. Шеър ё калимае, ки асоси як асари мусиқӣ мебошад, ба монанди 

суруд, опера, романс ва ғайра. 3. Номи яке аз ҳуруфҳои калон дар 

полиграфия. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми истинод ба матн бояд танҳо 

шакли хаттӣ ба назар гирифта шавад. Таҳрири нави луғат низ чунин таъкид 

дорад: матн [арабӣ - китф; баёни хаттии сухан, матн] 1. Асари муаллиф ё 

ҳуҷҷати дар шакли хаттӣ ё чопӣ ташаккулёфта. 2. Қисми асосии нашри 

чопӣ бидуни расм, расм ва шарҳ. Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки вақте ки 

муошират байни одамон тавассути матнҳо сурат мегирад, ин хилофи 

қоидаҳои мавҷудаи назарияи матн мебошад, ки аллакай байни матн ва шакли 

хаттӣ ҳудуд ташкил кардаанд. Охир, тасаввур кардан ғайриимкон аст, ки ҳар 

гуна муоширати байни одамон танҳо дар шакли хаттӣ сурат мегирад. Ҳамеша 

эътироф карда шудааст, ки воҳиди асосии синтаксис сухан аст ва матн ё 

воҳидҳои он бояд аз ҷумла калонтар бошанд, воҳидҳои олии синтаксисӣ-

коммуникатсионӣ имрӯз яке аз қоидаҳои асосии забоншиносии матнӣ 

шудаанд. Албатта, ҳоҷат ба исбот нест, ки изҳороти хаттӣ танҳо як баёния 

буда наметавонад. Агар танҳо нутқи хаттӣ матн номида шавад, пас мантиқ 

талаб мекунад, ки танҳо сухани хаттӣ шинохта шавад. Аммо табиист, ки ин 

имконнопазир аст. Дуруст аст, ки ҳеҷ кас инкор намекунад, ки нутқи шифоҳӣ 

танҳо ҳангоми гуфтугӯ мавҷуд аст ва нутқи хаттӣ бо вақт маҳдуд намешавад, 

балки дар хотир доштани нутқи шифоҳӣ, ҳифз, барқарор кардани он ё дар 

маҷмӯъ баъзе қисматҳои он ғайриимкон аст, гуфтагеш не. Ҳукме, ки як нутқи 

шифоҳӣ танҳо вақте навишта мешавад, на он аст, ки об дар дарё ҷорӣ 

мешавад, балки ин "модда" танҳо вақте ба шиша рехта мешавад. Дар 
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забоншиносии муосир матн ҳамчун як воҳиди калони алоҳидаи забон (кулли 

суперсинтаксисӣ) ва объекти асосии соҳа бо номи забоншиносии матн 

тафсир карда мешавад. Мегӯянд, ки омӯзиши матнро аз калима ва ҷумла 

фарқ кардан лозим аст ва матн категорияҳо ва қонунҳои худро дорад. 

 

Забоншинос М.Х.Хакимов дар ин бора менависад: «Мавҷудияти 

мафҳуми пайвастшавӣ ба маънои луғавии матни вожа, омӯзиши он, ки 

сохтори матн бо ёрии баъзе пайвасткунандагон чӣ гуна алоқаманд аст, яке 

аз масъалаҳои асосии соҳаи «забоншиносии матн»мебошад" Дар ин асар 

муаллиф таъкид кардааст, ки мафҳуми «матн» бояд аз истилоҳоти дигари 

забонӣ, аз қабили «суханронӣ», «контекст» фарқ карда шавад. Ғайр аз ин, 

мафҳуми «дискурс» аксар вақт дар бисёр асарҳо оид ба омӯзиши масъалаҳои 

матнӣ дар забоншиносии ҷаҳон истифода мешавад. Гарчанде ки ин истилоҳ 

дар забоншиносии матн ва инчунин дар соҳаҳои адабиёт, ҷомеашиносӣ, 

сиёсатшиносӣ, фалсафа, мантиқ ва равоншиносӣ фаровон истифода мешавад, 

аммо худи забоншиносии матн тафсири беназире дорад, ки аз ҷониби ҳама 

пазируфта шудааст. нест бинӣ, барои ифодаи гуногуни мафҳумҳои мухталиф 

истифода мешавад. Дар ибтидо мафҳумҳои "дискурс" ва "матн" барои ҳамин 

мафҳум истифода мешуданд, аммо баъдтар "матн" барои муоширати хаттӣ ва 

"гуфтугӯ" барои муоширати шифоҳӣ истифода шуданд. Ин вожа ба забони 

фаронсавӣ discours –«нутқ», «сухан рондан»- ро ифода мекунад. 

Хулоса, матн як воҳиди сатҳи баланди синтаксиси забон, як таркиби 

сохторӣ, маъноӣ ва иртиботӣ мебошад, ки дар асоси мувофиқати пайдарпаии 

ҷумлаҳо ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ рух медиҳад. 

Воҳидҳои матн. Мисли ҳама гуна том, матн аз унсурҳои таркибии он, 

воҳидҳои хоси он иборат аст. Дар забоншиносӣ баҳсҳои зиёде вуҷуд доранд, 

ки кадом воҳидҳо матнро ташкил медиҳанд ва ё ҳангоми ба қисмҳо тақсим 

шудани он кадом воҳидҳо воҳиди матн ба ҳисоб мераванд. Дар назари аввал, 

муайян кардани воҳидҳои матнӣ шояд чунин як вазифаи душвор ба назар 

намерасад. Аммо ин тавр нест ва дар байни забоншиносони матн ихтилофи 

назарҳо зиёд аст. Масалан, И.Р. Галперин мегӯяд, ки ҷумларо ҳукм гуфта  

наметавонад воҳиди матн бошад. Ба ақидаи ӯ, як бутуни калон, ки якчанд 

ҷумлаҳоро дар бар мегирад - як бутуни калонтар аз ибора - метавонад воҳиди 

матн бошад. Ҷумлае, ки як ҷузъи бузургтар аз ибора аст, мегӯяд, ки матн 

наметавонад ҳамзамон як бошад. 

Аксари забоншиносон бошанд, баръакс, ҳукм унсури асосии 

форматкунандаи матн мебошанд. Дар асл, тасаввур кардани мундариҷаи 

матн, муносибати он бо ҷаҳони объективӣ, яъне дарки дурусти он душвор 
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аст. Аз ин рӯ, ҷойгоҳи ҷумла дар системаи матн, хусусан қобилияти 

ташаккули матнро рад кардан мумкин нест. 

Дар адабиёти лингвистӣ нутқ ҳамчун як маҷмӯи мураккаби синтаксисӣ 

ва сархат ҳамчун воҳиди матн тафсир карда мешавад. Сухан ва тамомияти 

мураккаби синтаксисиро воҳидҳои асосии матн номидан мумкин аст, аммо 

сархатҳоро ба ин воҳид дохил кардан мумкин нест. Зеро сархат, пеш аз ҳама, 

ҳодисаест, ки хоси матни хаттӣ аст. Забоншинос А.Н.Гвоздев сархатро 

ҳамчун аломати китобат дохил мекунад. Сархатҳо воқеан барои хондан 

муҳиманд. Ҷудо кардани ҳукм ё ҳатто ҷумла ба бандҳои алоҳида ба ин 

ҷумлаҳо вазни муайян медиҳад ва ҷудошавиро муаллиф вобаста ба ҳадафаш 

анҷом додааст. И.Р.Галперин, яке аз муҳаққиқони барҷастаи забоншиносии 

матн, инчунин иброз дошт, ки сархат усули композитсионӣ-графикӣ, 

абзорест, ки барои таъкид кардани ҷанбаҳои мантиқӣ ва эмотсионалии матн, 

ба монанди пунктуатсия, хизмат мекунад. Аммо сархатҳо воситаи муҳим 

барои нутқи хаттӣ, алахусус барои матни бадеӣ мебошанд. Сархатҳо 

метавонанд аз як калима, як ҷумла ё якчанд ҷумла иборат бошанд. Ташкили 

сархатро нависандагон комилан мувофиқи нияти бадеии онҳо муайян 

мекунанд. Сархатҳо, ки аз якчанд ҷумла иборатанд, одатан аз 3 марҳила 

иборатанд: Қадами 1 - оғози паём (паёми аввал, кӯтоҳ дар мавзӯъ, ки дар 

сархат гуфта мешавад), Қадами 2 - ба итмом расонидани паём (паёми аввал 

пур карда мешавад, шарҳ, тафсир шудааст), ва қадами 3 хулосаи паём 

мебошад (паём ба анҷом мерасад, натиҷа изҳор карда мешавад). 

Инчунин, воситаи пайваст кардани паёми қаблӣ дар сархат бо паёми 

навбатӣ (маънои пайвастшавӣ сархатро ба сархати қаблӣ ё навбатӣ 

мепайвандад) низ қисми ҷудонопазири ин беайбӣ мебошад. Дар дастури 

«Забоншиносии матн» гуфта шудааст, ки калимаҳое, ки сархатро ташкил 

медиҳанд, синтез карда мешаванд (синтаксисӣ ва лексикӣ-семантикӣ) ва 

автосемантикӣ (бидуни робитаҳои грамматикӣ, танҳо маъноӣ). Сохтори 

сархатҳо инчунин ба тариқи зайл оварда шудааст: 

1) сархатҳои ҷумлаҳои содда; 

2) сархатҳо иборат аз ҷумлаҳои мураккаб; 

3) сархатҳо, ки аз шаклҳои даврии нутқ иборатанд; 

4) сархатҳо, ки аз суперфразаи бутунии синтаксисӣ иборатанд; 

5) сархатӽои ҷумлаўӽои гузаранда. 

Ин метавонад сархатҳоеро дар бар гирад, ки аз шаклҳои нутқи омехта 

иборатанд. 

Дар асоси мулоҳизаҳои дар боло овардашуда, гуфтор ва якпорчагии 

мураккаби синтаксисиро метавон ҳамчун воҳиди матн баррасӣ кард, дар ҳоле 
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ки сархат як падидаи субъективӣ, усули таркибӣ-графикӣ мебошад, ки 

нависандагон метавонанд комилан озодона истифода баранд. 

Матн ва таснифи типологии он. Дар типологияи матнҳо, канали 

иттилоот ҷойгоҳи махсус дорад. Аз ин рӯ, фарқ кардани матнҳои шифоҳӣ ва 

хаттӣ муҳим аст. Ҳаҷми иттилооти интиқолёфта дар раванди муошират 

асоси дигари типологияи матн мебошад. 

Ҳама матнро вобаста ба андозаи иттилооти мавҷудбуда ба матнҳои 

минималӣ ва намудҳои максималии матн тақсим кардан мумкин аст. 

Матни бадеӣ минималū аз силсилаи байтҳо, зарбулмасалҳо ва афоризмҳо, 

минётурҳо, ҳаҷвӣ, номаҳо, ашъор ва пораҳои шеър иборат аст, ки ҳама 

мавзӯи хурдро дар бар мегиранд. беайбӣ дарк карда мешавад. Дарунии 

матнро якпорчагии мундариҷа ва берунаро шаклҳои гуногуни пайвандҳо ва 

абзорҳои синтаксисӣ муттаҳид мекунанд. Масалан: Нависандаи боистеъдод 

ба мурғ шабеҳ аст. Он мисли чормағз тухм мепартояд ва ҷаҳонро бо қақ-қақ 

задан нобуд мекунад (Ў. Ҳошимов). Ё: Ишқ чист? Инсоният аз ин савол дар 

ҳайрат афтодааст, аммо посухе ёфта натавонистааст. Агар инсон 

тамоми асрори муҳаббатро медонист, модели онро меофарид. Муҳаббат 

пурасрор ва ҷовидона аст, зеро он ба ҳеҷ як нақш намеғунҷад (Ў. Ҳошимов). 

Инҳоянд ду порчае, ки онҳоро матни минималӣ номидан мумкин аст. Аз 

ҷиҳати мундариҷа, якум аз ду ҷумла иборат аст. Ягон унвон дода намешавад, 

ки барои мустаҳкам кардани мундариҷа хизмат кунад. Ин вазифа ба мурғ ва 

калимаҳои ба он алоқаманд (мурғ-тухми мурғ-қақақ задан) гузошта шудааст. 

Нависандаи боистеъдод дар ҷумлаи аввал ба мурғ шабоҳат дорад. Ҷумлаи 

дуюм барои фаӽмонидан ё шарӽ додани ташбеӽ истифода шудааст. 

Манзурам, нависандаи ноуҳдабаро ба мурғ шабеҳ аст, аммо мурғ чӣ сифат ва 

хусусият дорад? Муносибати муаллиф дар ҷумлаи дуюм пурра ифода 

ёфтааст. Калимаҳои мурғ-тухм-қақақ ҳамчун як тирчаи маъноӣ барои 

таъмини беайбии матн хидмат мекунанд. Дар матни хурди навбатӣ 

мундариҷаи ин матн дар шакли унвони шубҳанок ифшо карда мешавад. Матн 

аз 4 ҷумла иборат аст. Воситаҳои таъмини беайбӣ оҳанги мувофиқ ва 

комилро дар бар мегиранд, аммо пайванд, агар пайванд ва калимаи муҳаббат, 

ки меҳвари маъноии матнро ташкил медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки 

савол дар шакли савол дода мешавад ва дар шакли матн ҷавоб дода мешавад. 

Пас ишқ чист? Муҳаббат як мафҳуми пурасрор ва абадист. 

Баъзе коршиносон изҳор доштанд, ки як ҷумла метавонад ба мафҳуми 

ҳадди ақали матн баробар шавад. Забоншинос Н.Турниёзов мегӯяд, ки 

"матнро бо як калима, бо як чанд калима, бо якчанд ҷумла, дар чанд сархат 

ва дар чанд боб ифода кардан мумкин аст." Аммо, олим инчунин изҳор 

медорад, ки «омӯхтани масъалаҳои забоншиносии матн дар асоси матнҳое, 
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ки бо як калима, таркиб ё дар ҷумлаи содда ифода ёфтаанд, ба мақсад 

мувофиқ нест. Зеро дар асоси чунин матнҳо тавсифи мукаммали масъалаҳои 

вобаста ба интиқоли унсурҳои системаи забон ба сухан имконнопазир аст. " 

Забоншинос М.Ҳакимов инчунин қайд мекунад, ки як ҷумларо бо мафҳуми 

матн баробар кардан мумкин аст: «Масалан: Баҳор ... Оё ин ҷумларо ҳамчун 

матни хурд баррасӣ кардан мумкин аст? Ба андешаи мо, онро метавон ба 

маънои том ҳамчун матни хурд баррасӣ кард. Зеро ибораи баҳор, ки бо як 

лаҳни комил гуфта мешавад, маънои пинҳон дорад, ба мисли "эҳёи табиат", 

"кабуди ҳама", "зебои муҳити атроф". Аз ин рӯ, дар як матни хурд ғояи 

пурраи маъноӣ ифода ёфтааст. Аммо ин намуди назарҳо аслан матн нестанд. 

Азбаски матн аз ҷиҳати сохтор бутунии синтаксисии нисбатан калонтар аст. 

Ҳамин тавр, он аз ҷумлаҳо иборат аст. Маъноҳое, ки маъноҳои пинҳонӣ 

номида мешаванд, бо сохтори маъноии калима робита доранд. Чунин гуфтан 

дуруст аст, ки ҳукм матн аст, агар он бо ҷумлаҳои зерини фаҳмондадиҳӣ ё 

афзоишдиҳанда як маҷмӯаро ташкил диҳад. Агар мо дар асоси мундариҷаи 

пинҳонӣ хулоса барорем, мо метавонем ҳар як матни калимаро даъват кунем. 

Масалан, вақте ки мо калимаи модарро мегирем, он инчунин маънои 

пинҳонии ғайримоддии худро дорад ва вақте ки мо калимаро талаффуз 

мекунем, онҳо дар зеҳни мо ба ин ё он шакл пайдо мешаванд. 

Матни максималӣ ба беайбӣ, ки бо зарурати фарогирии доираи васеи 

рӯйдодҳо ба вуҷуд омадааст, ишора мекунад. Дар сабки бадеӣ асарҳои 

калонҳаҷм, ба мисли ҳикоя, повест, роман, эпос матни ҳадди аксар 

мебошанд. Чунин матн метавонад қисматҳои ёрирасон, аз қабили эпиграф, 

дебоча ва эпилогро дар бар гирад. Онҳо шарҳҳои иловагӣ дар бораи 

мундариҷа ва ғояи асар ва инчунин баъзе масъалаҳои марбут ба интихоб ва 

фарогирии мавзӯъро пешниҳод мекунанд. Матни максималӣ аз берун 

гуногун шакл гирифтааст. Масалан, агар мо романи таърихии "Ҳумоюн ва 

Акбар" -и Пиримқул Қодировро бинем, он ба ду қисмати мустақил тақсим 

шудааст. Ҳарду қисм алоҳида номгузорӣ шудаанд (Ҳумоюн. Акбар). 

Қисматҳо ба 9-10 қисм ҷудо карда шудаанд ва ҳар як бахш мувофиқи макони 

баргузории ҳодиса ва ё кӣ дар бораи он номгузорӣ шудааст (Мисол; 1. Агра. 

Ӽамидахон дар аросат.,. 2. Ганга. Намоиш ва ғ. ). Ҳаҷми умумии роман 30 

боб чоп шудааст. 

Инчунин, дар кори забоншиносии матн истилоҳи микротекст барои 

якпорчагии мураккаби синтаксисии микроматн ва макроматн барои тамоми 

матн истифода мешавад. Аммо мафҳумҳои микроматн ва макроматн 

наметавонанд намудҳои матн бошанд. Зеро онҳо муносибатҳои куллро 

ташкил медиҳанд. Масалан, ҳикояи А.Қаҳҳор «Бемор» як матни том аст 



32 
 

(ҳарчанд ҳаҷмаш хурд - матни ҳадди ақалл), воҳидҳои мураккаби синтаксисӣ 

дар он матни хурд мебошанд. 

Ҳангоми чопкунии матнҳо бояд сохтори забонии онҳо низ ба назар 

гирифта шавад. Мувофиқи ин, метавон матнҳои сохтории аз ҷиҳати типологӣ 

устувор (маълумотнома, далолатнома, аннотация, патент ва ғ.) Ва матнҳои 

сохтории озодро (мақола, ҳикоя, шеър, роман ва ғ.) фарқ кард. 

Матнҳоро аз рӯи мундариҷа ва ҳадафашон гурӯҳбандӣ кардан мумкин 

аст. Дар ин ҳолат, хусусияти иттилооти интиқолшаванда ва ҳадафи ифодаи 

он ҳамчун ченаки асосӣ хизмат мекунад. Аз ин ҷиҳат, мувофиқи шаклҳои 

асосии муоширати шифоҳӣ тақсим кардани матнҳо ба матнҳои ҳикоятӣ, 

тасвирӣ ва мубоҳисавӣ анъанаи забоншиносӣ шудааст. 

Омили дигари муайян кардани намудҳои матн услуби функсионалии 

нутқи аслӣ мебошад. Мувофиқи моҳияти функсионалии методологии матн 

матни илмӣ (тезис, мақола, лексия, баррасиҳо), матни бадеӣ (наср, назм), 

матни расмӣ (маълумотнома, қарор, фармоиш, тавсифнома, тавсиянома), 

матни маъмул (мақола, матнҳои сӯҳбат, табрик ва матни хитоб) мебошад. 

Моҳиятан, бояд фарқияти байни ду намуди матнҳои  матни бадеӣ ва 

матни ғайритабииро фарқ кард, ки дар асоси кадом яке аз ду вазифаи муҳими 

забон, вазифаи коммуникативӣ ё функсияи эстетикӣ, матнро роҳбарӣ 

мекунад. Беҳтар аст, ки матнеро, ки вазифаи коммуникатсионӣ дар ҳадафи 

асосӣ ба ӯҳда дорад, ҳамчун матни ғайритабии ва матне, ки вазифаи 

эстетикиро дар моҳияти ҳадафи асосӣ роҳбарӣ кунад, матни бадеū номида 

мешавад. Мо на ҳамеша ҳангоми муошират, гуфтугӯ ё навиштан матнро 

дубора эҷод мекунем. Ҳангоми зарурат мо намудҳои гуногуни матнро 

истифода мебарем. Баъзан мо ба касе чизе, ки аз сар гузаронидаем ё шоҳид 

ҳастем, мегӯем. Мо мекӯшем, ки як шахс ё ҷои барои шунаванда номаълумро 

муфассал тасвир кунем. Баъзан мо ниёз ба исбот ё шарҳ додани фикри худро 

бо далелҳои гуногун эҳсос мекунем. Ё шояд мо ба касе панд диҳем. Мо 

мехоҳем, ки вай тавассути рӯйдодҳои гуногуни зиндагӣ тарбия ёбад ё аз 

гуфтаҳои худ хулоса барорад. Баъзан ҳадафи мо паҳн кардани паём ба 

шунавандагон аст. Баъзан мо бояд чизе пурсем. Дар баробари ин, мо 

маслиҳат медиҳем, ки чӣ гуна кореро анҷом диҳем ё амр диҳем, ки кореро 

иҷро накунем. Мо барои ноил шудан ба ҳадаф дастурҳо, манъкуниҳо ва 

шиорҳои гуногунро истифода мебарем. Ҳадаф ва мундариҷаи муоширати 

инсон бо инҳо маҳдуд намешавад. Инсон мехоҳад ҳиссиёт, эҳсосот, эҳсосот, 

дард ва ғаму андӯҳи худро баён кунад ва бо ин ба шунаванда ё хонанда 

таъсир расонад. Дар чунин ҳолатҳо, мо баъзан аз ашёи аёнӣ, ба мисли 

муболиға ва гоҳе қиёс истифода мекунем. Дар ин замина, матни бадеӣ низ аз 

рӯи мундариҷаи баён ба навъҳо тақсим мешавад: 
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1) матни пурмазмуни ҳикоя; 

2) матни тавсифӣ; 

3) матни фаҳмондадиҳӣ; 

4) матни дидактикӣ; 

5) матни иттилоотӣ; 

6) матни пурсишū; 

7) матни фармоишū; 

8) матни пурмазмуни баёни эмотсионалӣ. 

Фаромӯш накунед? Ҳама ё баъзе намудҳои матни дар матни бадеӣ 

номбаршуда метавонанд иштирок кунанд. Ё тамоми асар метавонад танҳо ба 

яке аз намудҳои матни дар боло номбаршуда асос ёбад. 

 

САВОЛ ВА СУПОРИШОТӼО: 

1. Матн чист? 

2. Матн аз кадом воҳидҳо иборат аст? 

3. Кадом намудҳои матн мавҷуданд? 

4. Матни бадеӣ ва ғайритабии чӣ дар назар доред? 

5. Бо мақсади муаллиф кадом намудҳои матнҳои бадеӣ 

мавҷуданд? 



34 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

Бо усули кластер матнро бо тартиби зерин тавсиф кунед. 
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Мавзўъ: ХУСУСИЯТӼОИ СЕМАНТИКӢ ДАР МАТНИ 

БАДЕū 

НАⱩША: 

1. Дар матни бадеи намоён шудани шаклӽои экспрессивū. 

2. Паралелизмӽои синтактикū. 

3. Ҷумлаӽои саволии эмотсионалū ва риторикū. 

4. Инверсия, эллипсис ва сукут. 

5. Градатсия ва антитеза. 

6. Тафовут доштан ва ташбеӽ кардан. 

Калидвожаҳо. Дар ин мавзӯъ истилоҳҳо аз қабили параллелизмҳо, 

сухани эҳсосӣ, пурсиши риторикӣ, инверсия, эллипсис, хомӯшӣ, градатсия, 

антитеза, тафовут, қиёс шарҳ дода шудаанд. 

Барои таъмини самаранокии нутқи бадеӣ усули синтаксисӣ васеъ 

истифода мешавад. Забоншинос Адҳам Абдуллоев, ки шаклҳои баёнро амиқ 

омӯхтааст, чунин шахсияти методологиро ифода мекунад, ки "градатсияи 

синтаксисӣ, синонимияи синтаксисӣ, истифодаи махсуси пайвандакҳо, 

антитезаа, монолог, хомӯшӣ, бозгардонидан, такрор, пурсиши риторикӣ." 

таъкид мекунад, ки он ифодаи таъсирбахш хизмат мекунад. Муаллифони 

китоби «Таҳлили лингвистии матни бадеӣ» изҳор медоранд, ки шаклҳои 

зерини такроршавандаи асосии фигураҳои синтаксисӣ мавҷуданд: "анафора, 

эпифора, антитезаа, градатсия, эллипсисис, аллитератсия, пурсиши 

риторикӣ." Ин воситаҳоро дар тамоми адабиёти марбута пайдо кардан 

мумкин аст. Мо бо даҳ чорабинии зерин маҳдуд мешавем: 

1. Параллелизми синтаксисӣ. 

2. Сухани эҳсосӣ. 

3. Пурсиши риторикӣ. 

4. Инверсия. 

5. Эллипсисис. 

6. Сукут. 

7. Градатция. 

8. Антитезаа. 

9. Фарқият. 

10. Ташбеӽ. 

Параллелизми синтаксисӣ. Дар матнҳои бадеӣ ҳукмҳои шабеҳи 

синтаксисӣ аксар вақт истифода мешаванд. Дар забоншиносӣ чунин 

дастгоҳҳо бо истилоҳи параллелизм омӯхта мешаванд. Параллелизм (юнонӣ: 
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parallelos - паҳлӯ ба паҳлӯ) далели он аст, ки ҷумлаҳои паҳлӯ ба ҳам сохти 

синтаксисӣ доранд. Масалан: Тарафи ошхона гӯш мекунад. Тарафи дарвоза 

гӯш мекунад, тарафи чорво гӯш мекунад. Намедонад, ки садо аз куҷо 

мебарояд (Т. Мурод). Вазифаи асосии воҳидҳои параллелӣ фаҳмонидани ғоя 

ва аз ҳама муҳим, пурра бовар кунонидани шунаванда мебошад. Онҳо яке аз 

сарчашмаҳои ғанисозии дастгоҳҳои услубӣ мебошанд ва воҳидҳои 

сермаҳсултарин ва таъсирбахши синтаксисӣ мебошанд, ки аксар вақт дар 

гуфтугӯи шоирона истифода мешаванд. Худи ҳамон ҷумлаҳои ташаккулёфта 

дар баробари бой гардонидани самаранокии нутқи бадеӣ, ба мустаҳкам 

кардани маъно ва ифодаи ғоя, васеъ кардани махзани тасвирҳо хизмат 

мекунанд. Масалан: Калондимоқ қўшчū - калондимоқ қадам гузошт. Кибор - 

Кибор ба оғўш гирифт. Абрӯи боло – бо абрӯи боло назар мекард. (Т.Мурод). 

Дар ин мисол се амали мухталифи қаҳрамон бо як ҷумла ифода ёфтааст, 

яъне қадам задан - ба оғӯш гирифтан - нигоҳ кардан. Дар мисоли зерин, 

пойгоҳи дода дар баробари як ҳаракат васеъ мешавад: Том сар ҷунбонида, роӽ 

гашт. Вай оқилона ба масофа қадам мезад. Ё: Ⱪўшчū дастонаш ба пас, роӽ 

мегашт. Вай ба тарафи ғарб нигариста роӽ гашт. Вай ба сӯи шарқ 

нигарист ва як қадам гузошт. (Т.Мурод). 

Сухани эҳсосӣ. Изҳороти эҳсосӣ калимаҳое мебошанд, ки гӯянда дар 

онҳо ҳолати шадиди шадид ё ғуссаи шадид ё эҳсосоти қаҳрамон, вокуниши 

эҳсосӣ ба рӯйдодро ифода мекунад. Ба ибораҳои эҳсосӣ калимаҳое дохил 

мешаванд, ки тобишҳои махсуси мусбӣ ва манфӣ доранд (ба монанди чеҳра, 

ўктам, табассум / афт, дағалӣ, табассумкунū). Тавассути ин калимаҳо мо 

равандҳои психологие, ки дар психикаи қаҳрамон ба амал меоянд, аз қабили 

шодӣ, тарс, хашм, инчунин муносибати субъективии нависанда ба ашёи 

тасвирро меомӯзем. Гуфтаҳои эҳсосӣ калимаҳо ва ибораҳои мусбат ё манфӣ, 

ифодаҳои эҳсосӣ (ба монанди оҳ, воу, эҳ, аттанг, бай-бай-бай), 

муносибатҳоеро дар бар мегиранд, ки онҳо муносибатро ифода мекунанд ва 

онҳо як қисми нутқ мебошанд, барои таъмини ифоданокӣ хизмат мекунад: 

Чӣ тавр саҳари гуворо! Нафаси чуқур мекашед! Баҳор хеле зебо аст! Деҳаи 

мо чӣ қадар зебо аст! (Аз газета). "Вай маро бори дуюм мебаромад, ки 

мебоист маро дастгир мекард" шикоят кард Сарваров. Бори аввал, ки ман 

ба кӯча баромадам, ӯ дар даст пирамарди шустушӯи майна дошт. 

(С.Аҳмад). "Забонамро газида накун!" Магар ман ба шумо нагуфтам, ки 

тирамоҳ шумо дар зери миз ғиҷиррос мезанед ... Эҳ, шумо ҳоло барои хўроз 

шудан чордаӽ пратсент аст. Шумо дар баҳор бо фарёд кардан ба касе ваъда 

надодед. Шумо ба ман ишора кардед, саркашӣ накун гўён! (А. Қаҳҳор). Вой, 
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зиндагии аблаҳона, духтари беақл! .. Вой бечора! - гуфт ногаҳон Гулсумбибӣ. 

Духтари бечора зарбаи сахттарин буд. (Ойбек). 

Ҷонишинҳои пурсиши риторикӣ инчунин воситаи таъмин намудани 

эмотсионалӣ-экспрессивии матни бадеӣ мебошанд. Изҳороте, ки мусбат ё 

манфӣ мебошанд ва посухи шунавандаро талаб намекунанд, саволҳои 

риторикӣ номида мешаванд. Аксар вақт ҷонишини пурсиши риторикӣ 

таъкидро монанди наход, агар тақвият намедиҳад суханон меоянд. Онҳо 

рӯҳияи нутқро болида месозанд ва барои бо эҳсоси қавӣ таъкид кардани 

тасдиқ хизмат мекунанд. Чунин шаклҳои суханронӣ дар изҳори ҳайрат, 

шодмонӣ, тааҷҷуб, шубҳа ва хашм ва нафрати қаҳрамон хеле муфиданд. Дар 

нутқи дохилӣ ва хориҷӣ, монолог ва муколама васеъ истифода мешавад. 

Шеъри зерини Абдула Орипов бо номи "ба халқ" намунаи хуби саволи 

риторикӣ аст: 

Куҷо будū, вақте ки Машароб овезон шуд? 

Куҷо будū, вақте ки Чолпонро парронида шуд? 

Оё пурсидаӣ аз ӽолū Қодирū, 

Оё ҳангоми омадани бало сипаре доштū? 

Инверсия ин тағир додани тартиби қисмҳои нутқ ё тағирёбии тартиби 

қисмҳои нутқ бо мақсади муайян мебошад. Инверсия хусусияти нутқи 

шифоҳӣ мебошад. Дар матни бадеӣ ин усул барои ба сухани зинда наздик 

кардани сухани қаҳрамонҳо, фарди забони онҳо истифода шудааст: Чӣ 

мешавад, агар шумо фарзанди худро бигиред! Надидаистодū, ки дар ин ҷо 

одамон кор мекунанд! (А.Қаҳҳор). "Он сангро парто!" Модарам таҳдид 

кард. Ман дар миёнаи кӯча аробаро рондам. "Шумо медонед, ки ман шуморо 

ба чӣ пайравӣ кардам?" гўяд мешавадмū? (Ш. Холмирзаев). 

Дар шеър аксар вақт он ҳамчун воситаи муҳими ифода, оҳанг истифода 

мешавад: 

Ҷаҳон ба бозор монанд аст, 

Ба монанди бозор низ садо медиҳад. 

Ман ҳеҷ гоҳ надидаам, 

Касе, ки мегӯяд, ки моли ман аст бад. (А. Орипов). 
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Эллипсисис (юн. Фаромадан, фаровардан ) падидаест, ки ҳангоми нутқ 

қисматҳои нутқ бо мақсади муайян партофта мешаванд. Чунин коҳиш ба 

принсипи иқтисодиёти лингвистӣ дар забон асос ёфтааст. Масалан: Агар 

парваришат чунон бошад ... Овози заӽрдои  ӯ ӽам ба ман низ таъсир 

мерасонад. (Ю. Акрам). Лутфан истед ... Вайро бинед! (Ш. Холмирзаев). 

"Бо он ҳаромзода барои  чӣ баҳс мекардед?" (С.Аҳмад). "Мо инро меёбем" 

гуфтам ман. Истеъдодҳо ба назди ман меоянд, на ба редаксияи шумо, 

ҳатто агар ман редаксия надошта бошам ӽам. (Ш. Холмирзаев). 

Дар мисолҳои якум ва дуюми ин мисолҳо калимаи "чиз" эллипсисӣ ва 

дар сеюм ва чорум калимаи "одам" эллипсисӣ мебошанд. Ин барои нутқи 

зинда табиӣ аст ва бо мақсади таъмини табиии сухани зинда ба матни бадеӣ 

ворид карда мешавад. Вақте ки эллипсис дар матни бадеӣ баррасӣ мешавад, 

фаҳмонда мешавад, ки кадом қисми ҷумла дар эллипсис аст ва бо кадом 

мақсад. Мо аксар вақт эллипсисҳоро дар зарбулмасалҳо мебинем. Ихтисори 

калимаҳо ба табиати мухтасар ва ифодакунандаи зарбулмасал оварда 

мерасонад: 

Ҷудо шударо хирс хӯрад, пароканда шударо гург. 

Нодон бародарашро нашиносад, тўқмоқ тағояшро намешиносад. 

Хомӯшӣ  ҳамчун "партофтани калима ё гурӯҳи калимаҳо дар охири 

ҷумла" муайян карда мешавад. Онро дар адабиёт ҳамчун шакли эллипсис 

тафсир мекунанд. Мебинем, ки ин усул дар матни бадеӣ бо мақсадҳои зерин 

истифода шудааст: 1. Ҳангоми изҳори он ки сухани қаҳрамон бо ягон сабаб 

канда ва нопурра шудааст: - Ин хок ... Оқпошшо калима ёфта натавонист. Ӯ 

ба қафо менигарад. (Т.Мурод). 2. Бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи шунавандагон, 

гӯянда дидаю дониста хомӯш монд: - Сухани кўтоӽ ... Чӣ тавре ки ҷаноби 

вазири Шветсия Фалончиев гуфт, ин сарват болотарин сарвати тоҷи Русия 

аст, бале, аст! (Т.Мурод). 3. Бо ифодаи он, ки қаҳрамон муддате дар фикри 

он буд: - Оё ӯ ... подшоӽ бузург аст ё вазир? (Т.Мурод). "Фарзандони ман ..." 

гуфт ӯ. Мӯйсафед бо лабони худ андеша мекунад. "Фарзандони ман ..." гуфт 

ӯ, "акнун шуморо кӯдак гуфта наметавонам." Шумо зиндагии азимеро аз сар 

гузаронда истодаед. (Т.Мурод). 

Одатан, хомӯшии қаҳрамон бо нуқтаҳои зиёде қайд карда мешавад. 

Аммо дар хотир доштан муҳим аст, ки на ҳар чизе, ки бо нуқтаӽои зиёд ба 

поён мерасад, намунаи сукут аст. Баъзан худи муаллиф сабаби хомӯш 

мондани қаҳрамонро шарҳ медиҳад. Дар ин ҳолат, таъсири экспрессионӣ 

ночиз аст: Сӯфӣ, ки ҳамсараш чиро пурсад "не" мегуфт, ин дафъа ногаҳон 
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"не" нагуфта, фикр кард. Пас аз сукути тӯлонӣ Қурбонбибӣ акнун бо чеҳраи 

ҷиддӣ гуфт: - Чаро шумо хомӯшед?Хай бигӯед! Калонсол, ин хиҷил мебуд. 

Зани хуб ва духтари зебое дорад ... (Чўлпон). 

Градатсия (лот. Gradatio - зина ба зина зиёд кардан). Ин як раванди 

методологист, ки дар он як қисми нутқ маънои дигарашро тақвият мебахшад. 

Дар бадеӣ градатсия барои муқоисаи ҳолатҳо, эҳсосот ва таҷрибаҳо ва пурра 

ифода кардани эҳсосот истифода мешавад. Дар адабиёт аз рӯи аломатҳояш 

градатсия ба таври мухталиф тасниф карда мешавад: аслан: градатсияи 

болоӣ ва градатсияи пастшавӣ; аз рӯи усули баён: градатсияи мантиқӣ, 

эмотсионалӣ ва миқдорӣ; аз рӯи маводи баён: градатсияи луғавӣ ва 

градатсияи синтаксисӣ. Ман афсӯс мехӯрам. Ман мерос намегирам. Ман 

молу дунёпараст нестам. Аммо кани дарвозаи  аз ҳафт маъдан сохтагии 

ман? Мӯъҷизаи дунё? Дарвозаи аз тилло, оҳан, биринҷӣ, қалъагӣ, пӯлод, мис, 

нуқра сохташуда? Дарвозаи Бибихонум? Дарвозаи гумшуда ... Дарвозаи 

дуздида ... Дарвозаи тангаҳо барин майдашуда ... (И. Ғафуров). 

Дар ин мисол сифатҳои шахсӣ ибтидо бо зина ба зина тавсиф карда 

мешаванд. Пас дар тавсифи атрибутҳои бо дарвоза алоқаманд коҳиш меёбад: 

дарвозаи мӯъҷизавӣ - дарвозаи оҳанин - дарвозаи мустаӽкам.  Пас аз он дар 

он гуфта мешавад, ки дарвоза ба кӣ тааллуқ дорад ва сабаби нопадид шудани 

дарвоза ошкор карда мешавад: дарвозаи гум шуда - (воқеан) дуздида 

шудааст (ва) мисли тангаҳо майда карда шудааст. 

Антитеза (antithesis – рў ба рў гузоштан, ба ӽамдигар зид) падидаи ба 

ҳам муқоиса кардани ғояҳо, мафҳумҳо, даркҳо ва аломатҳои муқоисашаванда 

мебошад. Сифатҳои зиддиятнок, пайвандакҳои ба ҳам зид, калимаҳо ва 

ибораҳо аксар вақт дар бадеӣ барои ошкор кардани зиддиятҳо дар табиати 

ҳодисаҳо истифода мешаванд. Ҳангоми таҳлили лингвистии матни бадеӣ аз 

мухолифат талаб карда мешавад, ки ҳадафи муаллиф чист. Маҳорати 

нависанда дар маводи ифодаи барои воқеиятҳои зиддиятнок интихобшуда 

боз ҳам бештар зоҳир мешавад. Масалан: Агар нони худро гум кунū ӽам, 

номатро гум макунед! (Ў. Ҳошимов). Дар ин мисол ду мафҳуми ба ҳам 

алоқаманд нон ва ном муқоиса карда шудааст. Чаро? Чаро муаллиф ин ду 

мафҳумро муқоиса мекунад? Дар асл, нон як ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёт аст. 

Одамон барои дарёфти ризқу рӯзӣ сахт меҳнат мекунанд. Аммо онҳое низ 

ҳастанд, ки обрӯ ва эътибори шахсии худро мерезанд, то он пораи нонро дар 

зиндагӣ пайдо кунанд. Нон лозим аст, аммо ном боз ҳам муҳимтар аст. Дар 

ҳақиқат, касе, ки нони худро гум мекунад, онро боз ёфта метавонад, аммо 

агар ин ном ва обрӯи ӯро паст кунад? Онро барқарор кардан мумкин нест. 
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"Нон" -и ин мисолро метавон ҳамчун "ҳама чизҳое, ки барои зиндагӣ, сарват 

лозим аст" фаҳманд. Ё: Дар байни одамони ҷоҳил кар бош. Дар ҳалқаи 

ҳакимон гунг бош ... (Ў. Ҳошимов). Дар ин мисол, воҳидҳои ҷаҳолат - доно, 

кар - гунг ҳамчун маводи ифодаи антитезаа оварда шудаанд. Дар кӯдакӣ дунё 

васеъ ва либосҳо танг буданд. Дар пиронсолӣ либос васеъ ва ҷаҳон танг аст 

... (Ў. Ҳошимов). Воҳидҳое, ки тазодро ба вуҷуд меоранд (кӯдакӣ - пирӣ, 

васеъ - танг, ҷаҳони васеъ - ҷаҳони танг, либоси танг - либоси васеъ) дар 

шакли сохтори чисматикӣ омада, барои аз будаш зиёд нишон додани муқоиса 

хизмат мекарданд. Дар илми адабиёт, ба истилоҳ, оксиюморон маҷмӯи 

калимаҳоест, ки мантиқан ба ҳам мухолифанд ва ду мафҳуми ба ҳам зидро 

ифода мекунанд. 

Оксиюморон калимаи юнонӣ буда, маънояш "тез, аммо бемаънū" 

мебошад. Онҳоро дар баъзе адабиётҳо "пайвастагиҳои гоҳ-гоҳ", 

"пайвастагиҳои ғайриоддӣ" ё "пайвастагиҳои окказионалū" низ меноманд. 

Чунин таркибҳо ифодаи тасвирро бо фардият, навоварӣ, ношиносӣ ва 

мураккабӣ таъмин мекунанд: Фарёди бесадо (М.Али). Намунаҳои 

оксиюморон иборатанд аз қабили яхи оташбор, дарёи оташбор, ломакони 

кӯр, чароғи сиёҳ, шуури бараҳна, саробаи яхбаста (Р. Парфӣ), шаби сафед ва 

сӯҳбати безабон. Чунин пайвастагиҳои ғайриоддӣ ҳамчун як шакли 

антитезаия тафсир карда мешаванд. Албатта, якҷоя кардани ҳар ду калима 

оксиюморон ба вуҷуд намеорад. Чунин таркибҳо маҳсули тафаккури бадеии 

нависанда мебошанд. Аз ин рӯ, омезишҳои ғайриоддиро бо бемантиқ пайваст 

кардан ғайриимкон аст. Ба онҳо ҳамчун як падидаи эстетикӣ бояд муносибат 

кард, чӣ қудратест, ки калимаҳоро ба ҳам мепайвандад? Барои ҳамбастагӣ ва 

эҷоди бадеӣ онҳо чӣ гуна имконоти баён доранд? Нависандаро чӣ маҷбур 

кард, ки чунин робитаҳои "номунтазам" эҷод кунад? Бо саволҳое ба монанди 

ба моҳияти ин падида ворид шудан имконпазир аст. 

Фарқият ба муайян кардани аломати дифференсиалӣ дар ду чиз - ашё, 

ҳодиса ё вазъ ишора мекунад. Тафовут низ ба муқоиса ва монандкунū асос 

ёфтааст. Усули ифода ду қутбро, ки ба антитезаа наздиканд, вале аз ҷиҳати 

мантиқ ба антитезаа муқоиса мекунанд. Дар ин кор, яке дигареро рад 

мекунад ё инкор мекунад. Фарқ кардан ҳамчун воситаи визуалӣ хусусиятҳои 

аломатҳоро муайян мекунад. Қиёс ҳам ба қиёс асос ёфтааст, аммо дар қиёс 

рамзҳои интегралӣ дарк карда мешаванд. Фарқият муайян кардани 

фарқиятҳои куллии дар натиҷаи муқоиса мавҷудбударо дар бар мегирад. Чӣ 

тавре ки дар қиёс унсурҳои экспрессивии фарқиятро ба тариқи зерин ҷобаҷо 

кардан мумкин аст: 1. Мавзӯи фарқият. 2. Таносуби фарқият. 3. Асоси 

фарқият. 4. Аломатҳои расмӣ, ки фарқиятро ба амал меоранд. 5. Натиҷаи 
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фарқият. Масалан: "Дар пештоқи  қаср як ҳуҷрае назар ба дигарон зеботар 

аст, ки дар дигар ҳуҷраҳо намад партофта шуда, ба ин ӽуҷра бошад қолини 

сурх, дар ҳуҷраҳо кӯрпаҳои хокистарӣ бошад, дар он катҳои абрешимӣ ва 

адрасӣ ҷойгиранд. Дар ҳуҷраи дигар, вақте чароғи сиёҳ фурӯзон мешавад, ба 

ин ӽуҷра бошад шамъе фурӯзон мешавад, дар ҳуҷраҳои дигар одамони 

хушчақчақ ва бемазза ҷойриран бошад, соиби ин ҳуҷра ба тариқи дигар 

офарида шудааст.Табиати вазнин, ҷисми олӣ, чеҳраи зебо ва сафед, як 

чеҳраи сиёҳчашми  ва таносуби абрў сиёӽ ва ҷавоне буд, ки акнун ришӽояш 

сабза зада буд, истиқомат мекард. Ин ӽиҷра аз ҷиӽати зиётии ашёӽо ва ӽам 

соӽиби хуб доштанаш аз дигар ӽуҷраӽо фарқ мекард.». (А. Қодирӣ. Рӯзҳои 

муозū). 

Эҳтимол, дар ин порча ҳуҷайра, ашёӽои ҳуҷайра, соҳибони ҳуҷраҳоро 

муқоиса мекунад. Ҳангоми муқоиса кадом хусусиятҳои ҳуҷра ошкор карда 

шуданд? Дар қаср як чанд ҳуҷра ҳаст? Аммо тасвир ба ду тақсим мешавад: а 

(як) ӽуҷра ва б (бисёр) ӽуҷра. Аломатҳое, ки а-ро аз б фарқ мекунанд, дар 

маҷмӯъ ба тариқи умумӣ оварда мешаванд: а зебо (б зебо нест). Сипас, 

ҳангоми ҳисоб кардани ашё дар ячейкаҳо фарқият нишон дода мешавад: 

қолин - намад; бистари адрас - кӯрпаи хокистарӣ; шамъ - чароғи сиёҳ; Он 

гоҳ фарқи байни соҳибони ҳуҷра оварда мешавад: соҳиби а ҷавони табиати 

вазнин, қоматаш бузург, чеҳраи зебо ва сафед, чашмони зебо, сиёҳ, абрӯвони 

сиёҳи мутаносиб ва риши нав сабзида мебошад. Соҳибони б-ро, албатта, бо 

ингуна тасвир кардан мумкин нест. Аз ин рӯ, тамоми одамони б дар ду 

аломат ҷамъбаст мешаванд: сабукпо, хушчақчақ. Мувофиқи унсури фарқият, 

ӽуҷраи (а) мавзӯи дифференсия мебошад. Зеро объекте, ки фарқ карда 

мешавад, ҳуҷра мебошад. Ӽуҷраӽо (б) ин таносуби тафриқавӣ мебошанд, ки 

дар онҳо хусусияти ячейка (а) нисбат ба дигар ҳуҷайраҳо (б) муайян карда 

мешавад. Мо метавонем калимаи "зебо" -ро барои фарқият ҳамчун асос 

истифода барем. Зеро зебоии а дар б вуҷуд надорад. Ин рамз фарқи байни a 

ва б -ро таъкид мекунад. Нишонаҳои расмии фарқият: Фарқияти байни ҳарду 

бо омезиши "ниспад аз дигарон" зиёдтар мешавад. Натиҷаи фарқият боиси 

муайян шудани нияти бадеии нависанда мегардад. Пас чаро нависанда чунин 

муқоиса мекунад? Ин ибораҳо то чӣ андоза ба моҳияти асари бадеӣ иртибот 

доранд? Дар асоси чунин саволҳо ҷавоб ба унсури панҷуми фарқият ҷустуҷӯ 

карда мешавад. Дар порчаи додашуда дарк кардани мавҷудияти як силсила 

тафовутҳои 3 марҳила душвор нест. Қадами 1: ҳуҷра. Қадами 2: ашёӽои 

ӽуҷра. Ⱪадами 3: Соҳибони ҳуҷраҳо. Ҳангоми таҳлили чунин ҳолатҳо дар 

асари бадеӣ, мо метавонем ҳиҷои мураккаби сохтории фарқият, мантиқи 

муқоиса, муқоисаро тасаввур кунем. Ташбеҳ он шабеҳест, ки "ба монандии 
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байни ду чиз ё ҳодиса асос ёфтааст ва тавассути яке аз онҳо ифодаи пурратар, 

мушаххастар, муболиғаомези аломат, моҳияти чизи дигар аст." Тасвирҳо 

ҳамчун яке аз воситаҳои қадимии тасвир дар нутқи мо, алахусус дар забони 

бадеӣ барои таъмини возеҳӣ ва тасаввуроти тасвир истифода мешаванд. Дар 

адабиёт, вақте ки ягон ташбеҳ бо забон ифода мешавад, албатта, чаҳор унсур 

дар назар дошта мешавад, яъне: 1) мавзӯи ташбеҳ: 2) стандарти ташбеӽ; 3) 

асоси ташбеӽ; 4) нишондиҳандаҳои шаклии ташбеӽ. Масалан: Алишер писари 

маккор ба монанди рӯбоҳ аст. Дар он: Алишер мавзӯи ташбеӽ мебошад; 

рӯбоҳ меъёри ташбеӽ аст; маккорона - асоси ташбеҳ; монанди бошад, 

нишондиҳандаи расмии ташбеӽ аст. Дар монографияи худ оид ба 

лингвопоэтикаи сурудҳои халқии ӯзбекӣ, хонум Ёқуббекова қайд кард, ки 

боз як унсури қиёс, яъне "ҳадафи ташбеҳ" мавҷуд аст. Қиёси қиёс арзиши 

шоирона ва вазни эстетикии сохтмонро муайян мекунад. Ҳарчанд стандарти 

моделиронӣ аслӣ бошад, дастгоҳи симулятсия ҳамон қадар мушкил хоҳад 

буд. Ҳангоми баррасии дастгоҳҳои шабеҳ дар матни бадеӣ, онҳоро ҳамчун 

қиёсҳои анъанавӣ ва хусусӣ-муаллифӣ тасниф кардан лозим аст. 

Ташбеӽӽои анъанавӣ он шабеҳҳое мебошанд, ки аксар вақт дар нутқи 

шифоҳӣ истифода мешаванд ва аз ин рӯ самаранокии худро гум мекунанд. 

Масалан, мисли рӯбоҳ маккор, мисли санг сахт, чеҳраҳояшон монанди моҳ, 

чашмонашон монанди чарос, мисли гӯсфандон мулоим, ҳамчун аспи маълумū 

маълуманд. Дарвоқеъ, сохтани ин гуна дастгоҳҳое, ки бинобар такрори онҳо 

"кӯҳна" ба ҳисоб мераванд, ба маҳорати нависанда вобаста аст, ки ба 

мақсадҳои тасвирӣ хидмат мекунанд. Ташбеҳҳои хусусӣ-муаллифӣ ин 

ташбеҳоте мебошанд, ки нависанда дар асоси биниш, мушоҳида, тахайюлоти 

бадеӣ ва қудрати ташбеҳ бо истифодаи забони халқӣ ба вуҷуд овардааст. Дар 

ин гуна ташбеҳҳо асолату образнокӣ ва экспрессионӣ ҳамеша ба таври возеҳ 

ифода ёфтаанд. Ҳадафи ҳар гуна ташбеҳ бояд конкрет кардани мафҳумҳое 

бошад, ки тасаввурашон душвор аст, муайян кардани мафҳумҳои абстрактӣ, 

таҷассуми нозуктарин ҷиҳатҳои ашё, ҳодисаҳо, амалҳо бо рангҳои зебо дар 

назари хонанда . Масалан: Аз сӯфии собиқ, сӯфие, ки чанде пеш омада, як 

ҳафта хуфтааст, парча ӽам нест. Ранги он мисли шамъи  дар масҷид буда  

зард аст ... гӯё ки аз беморū бархоста бошад. (Чўлпон). Дар ин мисол, ранги 

пажмурда ва зарди як сӯфӣ, коҳин ба монанди шамъ дар масҷид аст. Бояд 

гуфт, ки нависанда барои равони қаҳрамон меъёри ташбеҳро интихоб 

кардааст, яъне қаҳрамон- коҳин, шамъ- аз они масҷид, қаҳрамон- ғариб, 

ранҷкаш, шамъ- ҷойдорū, арзон, қаҳрамон бо дарди нотамом адо шуда 

истода буд, Шамъ -инчунин рамзи сӯзон аст. Қиёс, ки тобиши зардтоб 

дорад, ниҳоят ғафс аст ва шакли дарди азимро мегирад. 
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САВОЛ ВА СУПОРИШОТ: 

1. Паралелизми синтаксисӣ чист? 

2. Нутқи эҳсосӣ чист? 

3. Саволи риторикӣ чист? 

4. Инверсия чист? 

5. Эллипсис чист? 

6. Сукут чист? 

7. Градатсия чист? 

8. Антитеза чист? 

9. Фарқият чист? 

10. Ташбеӽ чист? 

 

Адабиёт: 

1. Йўлдошев М., Исоқов З., Ҳайдаров Ш. Бадиий матннинг лисоний 

таҳлили.–Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 

нашриёти, 2010. 

2. Лапасов Ж. Бадиий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: 

Ўқитувчи, 1995. 

3. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси.-Тошкент: Фан, 

2008. 

4. Қиличев Э. Матннинг лингвистик таҳлили. –Бухоро:2000. 
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Мавзӯъ: Аз таърихи омӯзиши матн дар забоншиносӣ 

Мафҳумҳои асосӣ:  Матн, хелҳои матн, дихотомия, истифодаи матн, 

нутқи шифоҳӣ, нутқи хаттӣ, истифодаи махсуси матн, муҳити нутқ, 

услубиёти матн, ҷузъҳои матн ва алоқаи онҳо, матн - сифати яклухти нутқ, 

матн - сифати яклухти коммуникативӣ, хусусияти прагматикии матн, 

шахсияти инсон дар матн, ба вуҷуд омадани матн дар замон ва макон. 

 

Галперин И.Р. матнро чунин таъриф мекунад: Матн ин фикри анҷомёфта 

дар ҳолати хаттӣ воқеъ шуда, сарлавҳа ва анвои лексикӣ, грамматикӣ, 

мантиқӣ, дар муносибатҳои ба ҳамдигар алоқаманд буда, аз ҷумла калонтар 

таркиб ёфта инчунин дар муносибати одамон ва дар муомилаи шифоҳӣ, 

маҳсули нутқ ва эҷоди онҳоро фаҳмидан мумкин аст. 

Дар омӯхтани забоншиносии матн бояд бо кадом масъалаҳо эътибор 

додан лозим аст, ин масъала то имрӯз ҳалли худро наёфтааст. Масалан, матн 

категорияи нутқ аст ё он ҷараёни нутқ аст, аломатҳои асосии он аз чӣ иборат 

аст, муаммо мебошад. Матнро ба ҷараёни нутқи шифоҳӣ ё нутқи хаттӣ 

омӯхтан лозим аст ё не. 

Матн категорияи нутқ аст ё ҷараёни бевоситаи он бо фаъолияти ҷараёни 

нутқ бевосита алоқаманд аст ё не. 

Олими чех Гаузенблаз матнро ҳам фаъолияти нутқ ва ҳам ба сифати 

натиҷаи фаъолияти нутқ талқин мекунад. Вай нутқи хаттиро маҳсули 

фаъолияти нутқ, нутқи шифоҳиро ҷараёни нутқ меҳисобад.  

Мувофиқи гуфтаи Галпорини матн натиҷаи мукаммали маҳсули нутқи 

хаттӣ аст. Нутқи шифоҳӣ ҳар гуна калимаю ибораҳои вулгариро дар бар 

мегираду, бинобар ин онро матн гуфта эътироф намудан он қадар дуруст 

нест.  

Мувофиқи гуфтаи олими немис Ҳарвегни барои муайян намудани  

доираи забоншиносии матн камаш сад сол лозим аст.  

Мувофиқи гуфтаи олими поляк Майенова то вақтҳои охир дар 

забоншиносӣ ҷумла ҳадди охирин шуморида мешавад. Матне, ки якчанд  

ҷумларо дар худ фаро мегирад, аз доираи тадқиқ берун мемонад .Олими 

забоншиноси франсуз Барӣ Р. матнро чунин талқин мекунад. Калимаҳои дар 

дохили худ алоқаманд, бо мақсади муомила, ки байни худ алоқа дорад.дар 

нутқи шифоҳӣ аз якчанд ҷумла ташкил ёфтааст, ки матн меномад.  

Бари Р. Дар тадқиқоти худ “Лингвистикаи матн “(1970) оид аз чанд 

ҷузъҳо иборат будани матн маълумот медиҳад. Эътибори асосии ӯ дар бораи  

матни хурд  набуда, балки аз якчанд ҷумлаҳои ба ҳамдигар алоқамандро, ки 

дар нутқ кофта меёбад,талқин мекунад ва мақсади ӯ оиди матни калон аст. 
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Профессори университети Амстердам Т.Ван Дейк хусусиятҳои матн ва 

табиати онро бо ҳолати имрӯзаи забоншиносӣ меомӯзад. Дар тадқиқоти ӯ 

нуқтаи асосӣ ба коммуникатив –прогматикии матн нигаронида шудааст. 

Т.Ван Дейк ҷиҳати матнро пеш аз ҳама ба логика ва фалсафа алоқаманд 

намуда меомӯзад. Баъдтар дар бораи семантикаи матн ба таври ҷидд машғул 

мешавад. Дар бораи матн ва табиати он мулоҳизаҳои олими забоншиноси чех 

Квета Кожевнекова сазовори диққат аст. Дар тадқиқотҳои ин олим матн 

ҳамчун маҳсули нутқ ва алоқамандии ҷузъҳои матн мавқеи асосиро ишғол 

мекунад.  

Кожевникова К. таъкид мекунад , ки бояд матн аз ҷиҳати мазмун ба охир 

расида бошад. Мувофиқи гуфтаи ин олим ҷузъҳои матн бояд аз ҳар ҷиҳат: 

ҳам аз ҷиҳати маъно ва ҳам аз ҷиҳати грамматикӣ алоқаманд бошад, чунки 

баъзе олимон алоқаманди ҷузъҳоро аз ҷиҳати мазмун ба эътибор намегирад 

воситаҳои лексикӣ - грамматикиро аз назар дур мегузоранд.   

Матнро яклухтии нутқ гуфта фаҳмидан хато нест, чунки  ҳар як мулоқот 

дар ҷараёни нутқ ба майдон меоёд.  

Олими забоншиноси чех Ян Корженский матнро бевосита ба ҷиҳати 

семантикӣ ва ҷузъҳои прагматикиӣ он алоқаманд набудааст. Масалан: дар 

закбони тоҷикӣ  ҷонишинҳои ман, ту, вай, мо,шумо, онҳо, ба ҷиҳати матни 

прагматикӣ дохил намудан мумкин аст.  

Мувофиқи талқини Ян Корженский ҷумла компаненти асоси матн 

ҳисобида мешавад. Олими немис Хайдолф К.Э. оиди матн чунин фикр дорад: 

дар таркиби матн ҷумлаҳо бояд ба ҳамдигар алқаманд бошанд ва ба шартҳои 

зерин бояд риоя кард:  

а) яклухтии фикр;  

б)яклухтии лексикӣ; 

в)яклухтии коммуникативӣ; 

г)яклухтии замон. 

Дар ин ҷо фикри Хайдолф К.Э. ҳамроҳ шудан мумкин аст чунки барои 

ифодаи яклухтии коммуникативиӣ матн фикри ба охир расида, ҷумлаҳо 

байни ҳамдигар аз ҷиҳати семантика, синтаксис ташкил ёфта бошанд ва 

воситаҳои матнро ташкилдиҳанда ифодаи фикрро пурра дар замони муайян 

таъмин менамояд. 

Дар 30-40 соли охир дар забоншиносии рус тадқиқи матн мавқеи 

муҳимро ишғол мекунад. Олими рус А.А.Леонтев, Ю.В.Рождественский, 

Г.А. Золотова, М.В.Ляпон, М.А.Леоненко, Р.А.Будагов, Е.А.Реферовская, 

Г.Я.Солганик оиди забоншиносии матн асарҳои худро эълон намудаанд.  

Соли  1974 дар институти педагогии забонҳои хориҷаи ба номи М.Торез 

(Москва ) дар мавзӯи забоншиносии матн конференсияи илмӣ шуда гузашт, 
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ки маводи он дар ҷилди алоҳида нашр шудааст. Маводи ин анҷуман барои 

аниқтар тадқиқот намудани муаммоҳои забоншиносии матн замина тайёр 

намуд. 

Мувофиқи фикри Е.А.Реферовская то ин  вақт масъалаи сохтори матн 

асосан  дар доираи ҷумлаҳои мураккаб омӯхта шудааст. Албатта, сабаби ин 

аз он иборат аст, ки ҷумлаҳои мураккаб аз якчанд ҷумлаҳои содда ё ҷумлаҳои 

мураккаби типи тобеъ иборат шуда метавонанд. Дигар масъалаҳои матн 

тадқиқи худро интизор аст.  

Олими дигари рус М.В.Ляпон ҳам забоншиносии матнро дар асоси 

сохтори синтаксисии мураккаб тадқиқ кардааст.  Мувофиқи фикри ӯ  матн 

дар асосии чор тамоил тавсиф шуданаш мумкин аст: 

1. Матн -ин аз муносибатҳои байни ҳамдигарии ҷумлаҳо аст, ки 

хабарро ифода мекунад. Касе, ки бо тадқиқоти матн шуғл меварзад, 

ҳодисаҳои забонӣ ба ҳамдигар алоқаманд будани онҳоро бояд муайян 

намояд. 

2. Матн-ин воситаи нутқи гӯянда аст ва қобилияти ӯро намоён 

мекунад . 

3. Матн-ин маҳсули нутқи фаъоли гӯянда аст. 

4. Матн-ин сестемаи забон, ки дар ҷараёни коммуникативӣ 

функсияи муҳимро ишғол меукнад ва сатҳи баланди онро ишғол мекунад . 

Баъзе олимони рус ин чунин Р.А.Будагов ба истилоҳи “Забоншиносии 

матн” фикри худро ифода намуда мегӯяд, ки барои инкишофи забоншиносии 

матн бояд ба масъалаҳои зерин аҳамият дода шавад : 

1. Объекти тафтиши матн, мазмун ва моҳияти он, инчунин  доираи 

он аниқ карда шавад. Доираи онро васеъ намудан мумкин нест. 

2. Ифодаи “Ягонагии забони худ”-ро бори дигар аз назар 

гузаронидан лозим аст. 

3. Матнро бе фанҳои умумифалсафӣ омехта накардан ва 

муаммаоҳои ба зимма нагирифтан. 

4. Истилоҳоте, ки ба забоншиносӣ дохил шуда истодааст бо 

масъулият наздик шудан ва комбудиҳо роҳ надодан. 

5. Категорияҳои забониро аз категорияҳои ғайризабонӣ фарқ 

кардан. Ояндаи “Лингвистикаи матн” (Текстолинвистика) бо ҳал намудани 

муаммоҳои илмии он вобаста аст. 

                                          

   Адабиёт: 

6. Йўлдошев М., Исоқов З., Ҳайдаров Ш. Бадиий матннинг лисоний 

таҳлили. –Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 

нашриёти, 2010. 
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7. Лапасов Ж. Бадиий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: 

Ўқитувчи, 1995. 

8. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. -Тошкент: Фан, 

2008. 

9. Қиличев Э. Матннинг лингвистик таҳлили. –Бухоро:2000. 

10. Бобоев Т., Бобоева З. Бадиий санъатлар. –Тошкент: ТДРУ, 2001 
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Мавзӯъ: Дараҷаи омӯзиши матншиносӣ дар забони тоҷикӣ 

Нақша: 

1.Матншиносӣ ва вазифаи он. 

2.Дараҷаи омӯзиши матншиносӣ дар забони тоҷикӣ. 

3.Муносибати матншиносии забон бо матншиносии адабиёт. 

4.Саҳми олимони тоҷик дар матншиносӣ 

Яке аз соҳаҳои ёрирасони филология, ки матни асарҳои хаттӣ ва 

фолклории навишташударо бо мақсади ҷамъоварӣ, нашр ва тадқиқоти илмӣ 

аз назари таърих, такмил, таҳрир ва сифати онро меомӯзад. 

Навъҳои нашри матнҳои осори хаттӣ ва фолклорӣ гуногун буда, 

маъмултарини онҳо нашрҳои илмии оммавӣ ва илмии танқидӣ мебошанд. 

Вазифаи нашри матнҳои илмии оммавӣ-матнӣ нисбатан саҳеҳ, хоно ва 

мақбули асарҳоро бо сарсухан, луғат ва тавзеҳот пешниҳод кардан аст. 

Матнҳои илмии таърихӣ бошанд, вазифаи омӯзиши илмии чунин осорро аз 

назари таърихӣ эҷоду таҳрир ва такмилу таҳрири он пеш мегузоранд. Дар 

матншиносии осори қадим ва антиқа, ки ба тарзи хеле парешон, нопурра 

порча –порча , махлут аз нав таҳриршуда ва пурихтилоф боқӣ мондаанд., пеш 

аз ҳама дарёфтани нусхаҳои мӯътабари қадима ва дар асоси муқоисаи 

танқидии онҳо ва далелҳои таърихии забонӣ ва мантиқӣ, фаразию қиёсҳо ва 

ғ. Барқарор намудани матни ҳатталимкон мӯътабар ва саҳеҳи онҳо ба 

эътибор гирифта мешуд. Бо вуҷуди ҳамаи ин танҳо матне ба асл наздикро 

барқарор кардан мумкин аст. Дар омӯхтани асари хаттӣ тамоми таҳрирро 

вариантҳои маълум, таҳрифот ба таври гуногун сабт шуддани матн аҳамият 

дорад. Бинобар ин аз ҷиҳати матншиносӣ тадқиқ ва омӯхта шудани чунин 

осори хаттӣ маълумоти ҳарҷониба, назари васеъ, меҳнати зиёд,  дониш ва 

асосҳои назарии мустаҳкамро талаб мекунад. Дар матншиносии асарҳои 

адабӣ,  таърихӣ ва илмии замони нав,махсусан дар манбашиносии адабиёти  

замони нав муайян кардани таҳрирҳои муаллиф, ислоҳу ихтисор, ивазу 

барандохтани калимаи ибораҳо ибораҳо, ҷумлаю фиқраҳо ва ҳатто 

вариантҳои гуногуни пурраи асарҳо нақшаҳои пешакӣ, қайдҳо ва нақшаҳои 

нависанда,  ки таърихи эҷод, динамикаи инкишоф ва лабораторияи эҷодии 

нависандаро нишон медиҳанд аҳамияти калон дорад. Дар ин маврид 

баробари нусхаҳои муаллиф қайдҳо,мусаввадаҳо ва корректураҳои аз тарафи 

нависанда хондашударо  истифода бурдан лозим аст. Дарёфти таҳрири 

“хатти нависанда” зарур аст. Навъи олии матн матни академист, ки сиҳати 

мутлақи матн, таркиби пурраи асарҳо, тавзеҳоти мукаммал ва аппарати 

комили номию библиографӣ, таркиби онро ташкил медиҳад. Куллиёти 90 

ҷилдаи Л.Н.Толстой мисоли ин аст.Таърихи матншиносии адабиёти тоҷик 

хеле қадима буда, баробари пайдоиши хаттии он ба вуҷуд омадааст. Таърих 



50 
 

шаҳодат медиҳад, ки дар асри Х бо супориши сипаҳсолори Хуросон 

Абӯмансур Муҳаммад ибни Абдураззоқ бо сардории Абӯмансури Муаммарӣ 

Мӯъбадон   донишмандони зиёде матнҳои ”Шоҳнома”ҳои  насрии мавҷудаи 

он замонро омӯхта матни тасҳеҳёфтаи “Шоҳнома”ро  тартиб дода буданд. Ин 

“Шоҳнома” баъдҳо асоси “Шоҳнома”и Фирдавсӣ ва дигар “Шоҳнома”ҳо 

гаридааст. 

Матншиносии тоҷик дар асрҳои баъдина низ идома ёфта, дар асри XV 

хеле тараққӣ кард.Дар кохи санъати Ҳирот дар пуштибонии Бойсунғур 

нусхаҳои мукаммалу санҷидаи осори Фирдавсӣ, Низомӣ, Саъдӣ, Амир 

Хусрави Деҳлавӣ, Ҳофиз,Камоли уҷандӣ ва дигар саромадони каломи 

бадеътартиб дода шуданд,ки аксарашон алҳол боқианд. 

Дар матншиносии давраи нав (асри ХХ)дар асоси омӯхтани таърихи 

ғании матншиносии рус ва дунё матншиносии ҳақиқатан илмии тоҷик ба 

вуҷуд омад. Устод Айнӣ, М.Турсунзода, М.Раҳимӣ, А.Деҳотӣ, 

Ш.Ҳусайнзода, А.Мирзоев, Х.Мирзозода, С.Саъдиев, Т.Зеҳнӣ асарҳои 

Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомӣ, Ҳофиз, Камол, Ҷомӣ, Дониш, Шоҳин ва 

дигаронро нашр карданд. Дар солҳои охир Р.Ҳодизода, К.Айнӣ, 

Ҷ.Шанбезода, М.Бақоев,Ҷ.Азизқулов, З.Аҳрорӣ,  А.Афсаҳзод, Ҷ.Додалишоев, 

Ю.Салимов, А.Зуҳриддинов, Н.Қаҳҳорова, Л.Сулаймонова ва дигарон дар ин 

соҳа хидмат кара,баробари мунтахабот асарҳои бисёрҷилди Фирдавсӣ, 

Низомӣ, Деҳлавӣ, Хоҷу, Ҷомӣ, Сайдо, Дониш ва дигаронро бо сарсухану 

луғат ва тавзеҳоти судмад дастраси хонандагон гардонданд. Таҳияю нашри 

матнҳои илмии имтиқоди дар республика аз ибтидои солҳои 60-ум оғоз ёфта, 

сектори матншиносӣ дар назди  Институти  забон ва адабиёти ба номи 

Рӯдакӣ  ташкил шудааст, ки чун маркази матншиносии осори адабиёти 

классикӣ ва имрӯза амал мекунад. 

Ҳамчунин дар марказҳои шарқшиносии собиқ иттиҳоди шӯравӣ 

матншиносии адабиёти форс –тоҷик пеш меравад. Нашри матнҳои илмии 

интиқодии ”Шоҳнома”, ”Вис ва Роман”-и Гургонӣ, “Хамса”-и Низомӣ, 

асарҳои Амир Хисрав, “Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и Восифӣ, тазкираҳои мӯҳташами 

Возеҳ ва амсоли инҳо, ки аз ибораи Е.И.Бертелс, А.Н.Болдирев, 

М.Н.Усмонов, А.Ализода, М.Тодуа, Ғ.Алиев, Т.Муҳаррамов, М.Бақоев, 

А.Афсаҳзод, А.Ҷонфидо ва дигарон анҷом дода шудааст. Натиҷаҳои хуби 

илмии матншиносии мо мебошад.  

Дар Ӯзбекистон марказии матншиносӣ дар институтӣ Тадқиқотӣ - 

илмии ба номи Берунӣ ва дигарон марказҳои илмӣ мебошад, ки бо нашри 

илмии тадқиқоти осори Алишери Навоӣ ва дигар алломаҳои шарқ машғул 

аст. Матншиносии осори классикии форсу тоҷик дар Эрон Афғонистон, 

Ҳиндустон, Ӯзбекистон, Озорбайҷон, Покистон мамлакатҳои ғарб ва 
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Америка вуҷуд дошта, махсусан хизмати матншиносони Эронӣ (Рашиди 

Ёсимӣ, Воҳиди Дастгордӣ, Муҳаммадалии Фуруғӣ, Қосими Ғанӣ, Саиди 

Нафисӣ ва дигарон), ки намунаҳои зиёди осори адабии асрҳои 10-15 ро ба 

табъ  расондаанд,  қобили қайд аст.  

Адабиёт: 

5. Йўлдошев М., Исоқов З., Ҳайдаров Ш. Бадиий матннинг лисоний 

таҳлили.–Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 

нашриёти, 2010. 

6. Лапасов Ж. Бадиий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: 

Ўқитувчи, 1995. 

7. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси.-Тошкент: Фан, 

2008. 

8. Қиличев Э. Матннинг лингвистик таҳлили. –Бухоро:2000. 
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Мавзӯъ:Тадқиқи забоншиносии матн дар забонҳои 

ӯзбекӣ ва тоҷикӣ 

 

Истилоҳи матншиносӣ дар забон ду маъниро ифода мекунад. Дар 

маънои якум таҳияи танқидии  илмии ягон матн (асари бадеӣ)ро ифода 

кунад, дар маънои дуюм матнро, тадқиқоти забоншиносиро мефаҳмонад, ки 

як фикри мустақилро ифода намудани ҷумлаҳоро мефаҳмонад. Дар баъзе 

луғатҳо матн ҳамчун хат, ки ба воситаи нутқ ифодаи он барқарор мегардад. 

Текст (лотинӣ техтус  аз калимаи алоқа гирифта шуда, асли дастнавис ёки 

нашри асари ягон нависандаро матн ифодаи нутқи яклухт буда, аз ҷиҳати 

вазифа ифодаи нутқи ба охир расидааст. Дар забоншиносии ӯзбек матн аз 

ҷиҳати  ҳаҷм,  вазифаи коммуникативӣ, ва мураккабияти худ дар солҳои охир 

диққати олимонро ба худ ҷалб кардааст. 

Як вақтҳо академик А.Н.Кононов барои ифодаи фикри мураккаб 

ҷумлаҳои мураккаб кифоя намекунанд, онро дар дохили ҷумлаҳои дигар 

тадқиқ бояд кард. Дар солҳои охир дар забоншиносии ӯзбек дар тадқиқотҳои 

ба синтаксис бахшидашуда ифодаҳои аз ҷумлаҳо калонтари синтаксисии 

мураккаби яклухт, микроматн, макроматн, дискурс барин истилоҳот ба 

майдон омад.  

Соли 1980 дар Тошканд анҷумани  умумиттифоқии Туркшиносон шуда 

гузашт, ки дар он акад.Ғ. Абдураҳмонов оиди назарияи матн маърӯза кард. 

Дар ин маърӯза қайд карда шуд, ки дар сохтори ягон матн муносибатҳои 

синтаксисӣ бо мазмун якҷоя  шуда,  хусусияти синтаксисӣ-семантикиро 

қабул мекунад. Табиати забони матн, сохтори он категорияҳои асоси он 

барои забоншиносии матн ҳар қадар ки муҳим бошад, геренатсияи матн, 

ҷараёни ба вуҷуд омадани матн низ аҳамияти махсус дорад.  

Динамикаи калима  дар матн ба маънои  васеъ фаҳмида  мешавад. Ва дар 

ҳар матн вай метавонад бо маъноҳои гуногун истифода шавад. Масалан: 

думро ҷунбондан. М.Тухсанов дар мавзӯи “Микроматн ва ӯзбек бадиий 

нутқида унинг компонентлигини ифодаловчи воситалар” (такрор ва 

вариантҳои калима) тадқиқоти илмӣ ба сомон расонидааст. 

Мувофики фикри олим  матн ба ду маънӣ фаҳмида мешавад. Дар маънои 

танг ва васеъ.  Ба маънои танг як ҷумла ё якчанд ҷумла фаҳмида шавад, ба 

маънои васеъ, ҳикоя, роман, мақолаҳои журналу рӯзнома, монографияи 

илмӣ, ҳуҷҷатҳои гуногун дар назар дошта мешавад. Аз инҳо якумаш 

микроматн ва дуюмаш макроматн номида мешавад. Объекти микроматн 

омӯхтани грамматика яъне омӯхтани синтаксис аст. Макротекст бошад, 
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сотсиолигвистика, услубшиносии функсионалӣ, прагмалинвистика, 

адабиётшиносӣ, поэтика барин як қатор фанҳои филологиро фаро мегирад.  

Аз солҳои 90-уми асри гузашта олимони ӯзбек ба омӯхтани масъалаи 

матн ба таври ҷиддӣ машғул шуданд. Тадқиқоти Б.Ӯринбоев, Р.Қӯнғуров, 

“Бадиий текстнинг лингвистик таҳлили”  васоити хониш ба майдон омад. Дар 

қисми муқаддимаи ин дастур дар бораи навъҳои матн, хусусиятҳои ба худ 

хоси матн, таҳлили забони матн ва ғайра мавриди тадқиқ шуда аст. Баъд аз 

ин аз осори Юсуф Хос Хоҷиб, Алишер Навоӣ, Гулханӣ, Муқимӣ, Фурқат, 

Ҳамза Ҳакимзода, Ғафур  Ғулом, Абдулло Қодирӣ, Ойбек, Абдулло Қаҳҳор, 

Комил Яшин матнҳо оварда шуда, он таҳлили забонӣ карда шудааст.  

Соли 1998 дар Донишгоҳи давлатии Самарқанд дар мавзӯӣ “Махсус 

матнларнинг лингвистик талқини (интерференсияси ва чет тиллирида 

мулоқот қилишни фаоллаштириш ” анҷумани байналхалқӣ шуда гузашт, ки 

дар он аз мамлакатҳои хориҷа (Ҳиндустон, Хитой, Швейсария, Белорус, 

Қазоғистон) ва олимони мактабҳои олии республика иштирок намуда, оиди 

матн ва таҳлили он фикру ақидаҳои худро иброз намуданд. 

Соли 2000-ум дар Самарқанд конференсияи байналхалқии илмӣ-назарӣ 

шуда гузашт, ки дар он масъалаҳои муҳими матн мавриди барасӣ қарор 

гирифт. Грамматика яке аз соҳаҳои нави забоншиносӣ буда, назарияи он  ба 

олимон У.Джемс, Д.Дюн, Ч.Морис барин олимони файласуф вобаста аст. Дар 

тадқиқоти онҳо (дар охири асри ХIX  ва аввали ХХ ) системаи аломатҳо  ва 

аломатҳои функсионалии лингвистӣ ба муҳокима гузошта шуда, мафҳуми 

семиотика  муайян карда шуда, синтаксис, семантика  ва грамматика  фарқи 

он аз прагматика нишон дода мешавад. Ҳамин тариқ, дар забоншиносии 

ӯзбек доир ба забоншиносии матн як қатор тадқиқотҳо ба майдон омадааст, 

ки дар онҳо ҷиҳатҳои муҳими матн таҳлил шудаанд. (Ниг маърӯза 2)  

Адабиёт: 

1. Йўлдошев М., Исоқов З., Ҳайдаров Ш. Бадиий матннинг лисоний 

таҳлили.–Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 

нашриёти, 2010. 

2. Лапасов Ж. Бадиий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: 

Ўқитувчи, 1995. 

3. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси.-Тошкент: Фан, 

2008. 

4. Қиличев Э. Матннинг лингвистик таҳлили. –Бухоро:2000. 

5. Бобоев Т., Бобоева З. Бадиий санъатлар. –Тошкент:ТДРУ, 2001 
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                    Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикии матни бадеӣ 

Нақша: 

1. Синоним ва омонимҳо 

2. Пароним ва антонимҳо 

3. Калимаҳои бисёрмаъно 

4. Калимаҳои кўҳна ва нав 

5. Калимаҳои шевагӣ ва иқтибосӣ 

Ибораҳои асосӣ: 

Омонимҳо, синонимҳо, калимаҳои бисёрмаъно, антонимҳо, 

антитеза, пароним, парономазия, неологизм, историзм, архаизм, 

диалектизм, вулгаризм, варваризм, агнонимҳо… 

Дар ҷодаи аҳамият ва арзиши пурмўҳтавоии матни бадеӣ воситаҳои 

забонии он мавқеи хосса дорад. Зеро танҳо тавассути воситаҳои забонии 

матни бадеӣ мақсад, дархост, ғоя ва идеяи пешқадами нависанда ифода карда 

мешавад. Қобили қайд аст, ки ҳар як воситаи забон ва унсурҳои тасвир дар 

матн ба мақсади ба худ хос корбаст мегардад. Аз ин нуқтаи назар барои ба 

таври дуруст муайян намудани вазифаи услубии ҳар яки онҳо аввалан 

калимаҳои синонимӣ, омонимӣ, антонимӣ, шевагӣ, иқтибосӣ, неологизм, 

воҳидҳои фразеологӣ, афоризмҳо ва монанди инҳо аз таркиби матн ба таври 

алоҳида ҷудо карда мешавад, сипас мавриди таҳлилу тадқиқ қарор дода 

мешаванд.  

Синонимҳо 

Калимаҳои синонимӣ манбаи бой ва ғанӣ гардонидани таркиби луғавии 

забон ба шумор мераванд. Ҳамчунин миқдоран зиёд будани синонимҳо 

муайян намудани вазифаи эстетикии забонро осон менамояд. Синонимҳо аз 

давраҳо қадим то ҳол дар забони тоҷикӣ вуҷуд доранд, аз ин рў миқдори онҳо 

дар забони тоҷикӣ беҳад бисёранд. Нависанда бо мақсади ифодаи ҳолати 

рўҳии персонаж ва чигунагии объекти тасвир аз синонимҳои муносиб ва 

мувофиқ ба маврид истифода мебарад. Дар ҷараёни таҳлили калимаҳои 

ҳаммаънои таркиби матни бадеӣ асосан ба ду ҷиҳат эътибори ҷиддӣ дода 

мешавад: 

1. Нависанда барои ифодаи мазмун аз ду ва ё зиёда калимаи 

ҳаммаъно якеро интихоб менамояд. 

2. Дар таркиби як матни бадеӣ дув а ё зиёда калимаҳои 

ҳаммаъноро дар якҷоягӣ истифода мебарад. 

 

Дар забони тоҷикӣ асосан се навъи синонимҳо вуҷуд доранд: 
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1. Муродифҳои мафҳумӣ (идеографӣ). Дар ин намуди муродифҳо 

мафҳуми умумии предмету ҳодиса ва аломати онҳо ифода меёбад: иззат-

бузургӣ, арҷмандӣ; далел-бурҳон, ҳуҷҷат; макр-фиреб, ҳила… 

2. Муродифҳои услубӣ. Муродифҳое, ки як предмету ҳодиса ва 

аломати онҳоро ном мебарад, вале бо тобишҳои услубӣ фарқ мекунанд: 

бахт-саодат, иқбол; Офтоб-хуршед, шамс… калимаи «офтоб» луғати 

мўътадилмаъно, умумистеъмолӣ буда, калимаҳои «хуршед» ва «шамс» 

калимаҳои китобӣ ба шумор мераванд. 

3. Муродифҳои калимагӣ-фразеологӣ. Дар ин намуди муродифот 

ибораҳои рехта ба воҳидҳои луғавӣ муродиф мешаванд: ошиқ шудан-дил 

додан, пахта-тиллои сафед… 

Нависанда тавассуди ин навъи муродифот бештар  ҳолати воқеиро ба 

таври образнок тасвир мекунад, то ки гуфтаҳояш ба дилу дидаи хонандагон 

ҷой гирифта твонад. 

Фарқҳои маъноӣ ва услубии калимаҳои синонимӣ водор мекунад, ки дар 

интихоб ва истифодаи онҳо бепарво набошем, балки кўшиш намоем, ки ҳар 

як калимаҳои ҳаммаъноро ба маврид истифода барем. 

 

Омонимҳо ва калимаҳои сермаъно 

Калимаҳои омонимӣ, чунон ки медонем, калимаҳое мебошанд, ки дорои 

таркиби овозҳои як хела буда, аммо маъноҳои гуногунро ифода мекунанд. 

Агар маънои нав ба калимаҳои сермаъно бо асли маънои калима алоқаи 

мустаҳкам дошта бошад, пас, маъноҳое, ки калимаҳои омонимӣ фаро 

мегиранд, тамоман алоҳида ва мустақиланд. Дуруст аст, гоҳо омонимҳо аз 

калимаҳои сермаъно пайдо мешаванд, вале дар ин маврид ҳам фарқи маъноӣ 

ба дараҷаест, ки калимаи нав аз заминаи ибтидоӣ хеле дур рафта, ба сифати 

воҳиди мустақили луғавӣ воқеъ мегардад.  

Масалан, калимаи «дам»  дорои ду маънист: 

1) Нафас (дами вопасин, дами беғам); 

2) Қисми тези ҳар асбоби бурранда; 
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Аён аст, ки ин ҷо ду маънои калимаи «дам» ва се маънои калимаи «боз» 

бо ҳам ҳеҷ алоқа надоранд. Чунин хусусияти  калимаҳои омонимӣ, дар 

гуфтор ва навишт барои бозии лафзӣ  (таҷнис) имконияти фаровон бавуҷуд 

меорад. Адибон калимаҳои ҳамшаклеро ба маъниҳои гуногун кор фармуда, 

порчаҳои аҷибу муассир ва дилчасп сохтаанд ва боз хоҳанд сохт. Ин ҳол 

боиси он мешавад, ки хонанда ҳини мутоилаи матн дар хусуси воҳидҳои 

луғавии ҳамсуратии гуногунмаъно фикру мулоҳиза кунад, бо фаросат маънии 

ҷудогонаи онҳоро дарёфта, аз маҳорати сухангустарии муаллиф лаззат 

бардорад. 

Дар илми забоншиносӣ се гуруҳи омонимҳо эътироф гардидааст: 

1. Омографҳо. Омограф аз калимаи юнонии «homos» -якхела ва 

«grapho»-менависам сохта шудааст.Дар забон калимаҳое мавҷуданд, ки аз 

нигоҳи сохт ва навишт монанданд, вале талаффузашон гуногун аст: Калимаи 

«сўзон»-феъли фармоиш (қоғазро сўзон), «сўзон»-сифат, ифодакунандаи 

ҳарорати баланд (Офтоби сўзон). 

Мардӣ набувад фитодаро пой задан, 

Гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. 

      Рўдакӣ 

Калимаи «мардӣ»-и мисраи аввал исм буда, «мардӣ»-и мисраи дуввум 

шакли ихтисоршудаи феъли таркибии номӣ мебошад. 

 Калимаи «боз»  низ дорои чандин 
маъниҳост: 
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2. Омофонҳо.Калимаҳое мавҷуданд, ки таркиби овозиашон ба 

ҳамдигар наздик, аз ҷиҳати талаффуз ба ҳам монанду ҳамоҳанг буда, тарзи 

навишт ва маънои луғавиашон фарқ мекунанд: шеър (сухани манзум), шер 

(ҳайвон), баъд (пас, сонӣ), бад (ганда, сишт), дарз (фарохӣ), дарс (дарси 

маърўзавӣ), буд-бут, тўб-тўп… 

3. Омоформҳо. Яке аз шаклҳои баъзе калимаҳо аз лиҳози сохту 

таркиб ва талаффуз ба калимаи дигар монанд мешаванд. Ин гунна калимаҳо 

танҳо аз ҷиҳати вазифаи дастуриашон фарқ мекунанд: ҷўй (исм)- ҷўй (феъл); 

дор (воситаи қатли гунаҳкорони маҳкум)- дор (феъл). 

Паронимҳо 

Дар забони тоҷикӣ калимаҳое мавҷуд доранд, ки аз ҷиҳати талаффуз то 

андозае наздикӣ доранд ва ҳамоҳанг мебошанд, паронимҳо ном доранд.  

Ҳамоҳангии паронимҳо аз ҳамоҳангии омофонҳо фарқ мекунад. Дар 

омофонҳо овозҳои фарқкунанда ҳамсадоҳои ҷуфтанд, вале дар паронимҳо 

ҳамоҳангӣ (ба ҳамдигар наздик талаффуз шудан) дар талаффузи калима ҳис 

карда мешавад, на дар овозҳои ҷудогонаи таркиби он. Аз ҷониби дигар дар 

овозҳое, ки боиси пароним шудани онҳо мегарданд аз ҷиҳати ҷои 

ташаккулёбӣ ва тарзи талаффуз якрангӣ ба назар намерасад: базм-разм-назм, 

ганҷ-ранҷ… 

 

Антонимҳо. 

Калимаҳое, ки маънои хилофи ҳамдигарро ифода мекунанд, антоним 

номида мешаванд: шаб-рўз, сафед-сиёҳ, барвақт-бевақт, рафтан-омадан ва 

ғайраҳо. 

Таркибҳои антонимӣ на танҳо аз калимаҳои алоҳида, балки аз ибораҳо 

низ метавонанд бавҷуд оянд. Ин ҳол бештар дар ибораҳои номии изофӣ, ки аз 

исму сифат ташкил меёбанд, ба назар мерасад. Дар ин қабил ибораҳо исм 

муқобили исм, сифат муқобили сифат воқеъ мегардад, ки дар натиҷа хосияти 

муассирии сухан қуввати зиёдтар касб мекунад: дўсти нодон-душмани доно, 

субҳи пурнур-шоми пурзулмат. Ибораи мутазодии охир дар байти поён ки 

эҷоди М.Турсунзода аст, хеле ба маврид воқеъ шудааст: 

Рў ба рў омаданд як муддат, 

Субҳи пурнуру шоми пурзулмат. 

Антонимҳо воситаҳои хеле маъмули  луғавию услубӣ ба шумор 

мераванд. Одамон аз қадим бо таъсири муҳит ва ҳаёти воқеӣ гармро аз зунук, 

некро аз бад, хурдро аз калон, дарозро аз кўтоҳ фарқ карда, барои равшан ва 

дуруст ифода намудани фикр ин мафҳумҳо ва маъниҳои амсоли инҳоро ба 

тариқи қиёс  ба кор бурдаанд. Мо онро аз ёдгориҳои хаттии қадим, аз 

афсонаву асотирҳо равшан дарк мекунем. Бисёр мақолу зарбулмасалҳои 



58 
 

халқӣ низ дар заминаи калимаҳои муқобилмаъно- таркибҳои мутазод сурат 

гирифтаанд.Кўтоҳи хирадманд беҳ аз  нодони баланд;  Шикамсерро чӣ 

парвои шикамгурусна; Бой аз фарбеҳӣ менолад, камбағал аз лоғарӣ. 

Таркибҳои антонимӣ ба сифати воситаи услубӣ дар адабиёти бадеӣ ва 

нутқи публитсистӣ фаровон истифода мешаванд. Санъати  тазод- антитеза, 

ки дар ин шохаҳои услубии забон бисёр ба кор мераванд, одатан дар заминаи 

калимаҳои мухолифмаъно созмон мегарданд. Ҷиддан ба ҳам муқобил 

гузоштани претмет, хислат, аломат, амал ва мафҳумҳои дигар дар нутқ 

оҳанги махсус ворид оварда, таъсири онро дуболо мекунад, имконият 

медиҳад, ки маънии дилхоҳ на танҳо равшан ва барҷаста, балки муассир низ 

ифода гардад. Барои мисол аз ду шеъри Лоиқ байтҳои зеринро нишон додан 

мумкин аст, ки дар онҳо «ғами талх» ва «ғами ширин», «дароз» ва «кўтоҳ»  

ба сифати таркиби антонимӣ воқеъ шуда, дар талқини ғояи муаллиф вазифаи 

муҳими  услубиро адо кардаанд: 

 То ғами талхе нахўрӣ, аз ғами ширин магў, 

То ғами фардо нахўрӣ, аз ғами дерин магў. 

Роҳидароз тай шуд дар умри кўтаҳи мо, 

Мо раҳ фасурда кардем ё раҳ фасурда моро.  

 

Ҷуфтҳои антонимӣ дар адабиёти бадеӣ навиштаҳои публитсистӣ ба 

сифати номи асар ва  мақолаҳо низ зиёда истифода шудаанд. Адибон ва 

хабарнигорон ба ин восита мароми эҷодии худро ба сурати рехта ба қалам 

дода, тамоми мазмуну мўҳтавои асар ва мақоларо барои ошкор сохтани 

зиддияти байни чиз ва аломатҳое, ки сарлавҳа фаро гирифтааст, равона 

мекунанд. Дострони  Низомии Ганҷавӣ «Хайрва Шар», романи Л.Н. 

Толистой «Ҷанг ва сулҳ», як мақолаи публитсистии Айнӣ «Аз зулмот ба нур» 

мувофиқи ҳамин қоидаанд.  

 

Калимаҳои кўҳна (архаизмҳо) ва таърихӣ 

Калимаҳои таърихӣ (историзмҳо) номи чизҳо, мафҳумҳо ва ҳодисаҳоеро 

дарбар мегиранд, ки ба замони пеш ва инқилоб мансубанд. Онҳо имрўз дар 

асарҳои таърихӣ ва адабиёти бадеӣ истифода мешаванд. Олимони таърихнавс 

ин гуна калимаҳоро ба сифати истилоҳҳои таърихӣ, нависандагон ҳамчун 

омили таъминкунандаи «фосилаи замонӣ» ва шарҳдиҳандаи шароиту 

хусусиятҳои хоси давраи феодалӣ ба кор мебаранд.  

Калимаҳои таърихӣ аз калимаҳои умумистеъмолӣ муродиф надоранд, 

бинобар ин, тасвири ҳақиқати воқеаҳои замони гузашта бидуни истифодаи 

онҳо амри номумкин аст. Гирем асарҳои устод Айниро. Азбаски роману 

повестҳои дар мавзўи гузаштаи  таърихии халқи тоҷик бахшида шудаанд, аз 
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ин қабати луғавии калимаҳо зиёда истифода намудааст. Ин гуна калимаҳо 

дар навиштаҳои Айнӣ соҳаҳои гуногуни ҳаёти гузаштаро фаро мегиранд: 

1. Сохти ҳукумат, дастгоҳи давлатӣ- амир, қушбегӣ, миршаб, 

қозӣ, қозикалон ва ғ. 

2. Ҳаёти маданӣ ва мактабу маориф - мулло, домулло, 

муллобача, мударрис, қории ҷамоа, ҳуҷра, бўрёпулӣ… 

3. Касбу кор- аттор, базоз, вофурўш, дўкондор, донафурўш… 

4. Номгўи ҳодисаву муносибатҳои иҷтимоӣ, урфу одат, 

ҳуҷҷатҳо- васиқа, маҳзар, хати ибро, хати иршод… 

Калимаҳои кўҳна баръакси калимаҳои таърихӣ буда, дар забони адабии 

ҳозираи тоҷик муродиф доранд, зеро чиз ва ҳодисаҳое, ки онҳо ифода 

менамоянд, зинда ва побарҷоанд. Қисме аз калимаҳои кўҳна мисли азеро-

зеро, зеро ки, абе-шакли қадимии пешоянд ва пешчаспаки бе, эдар-дар ин ҷо, 

анд-адади номаълум ҳоло аз истеъмол берун баромадаанд. Қисми дигари 

онҳо ҳоло дар қисмҳои ҷудогонаи услубӣ арзи вуҷуд доранд. Ин гурўҳро 

калимаҳои адабии китобӣ ташкил мекунанд, ки истеъмоли онҳо  дар забони 

адабии кунунӣ алоқамандона бо эҳёи сарвати забони классикӣ беш аз пеш 

вусъат мегирад. 

Калимаҳои кўҳна ва китоби вазифаҳои мухталифи услубиро адо 

мекунанд, ки муҳимтарини онҳоро ба тарзи зерин метавон нишон дод: 

Монанди калимаҳои таърихӣ қабл аз ҳама барои ҷилвагар сохтани 

шароит ва хусусияти таърихии замони гузашта ба кор бурда мешаванд. Дар 

ин вазифаи услубӣ на фақат нутқи персонажҳо, ки истеъмолашон дар ин 

маврид амри табиист, балки бо нияти тақлиди услубӣ дар сухани тасвирии 

навсанда низ фаровон воқеъ мегарданд. Барои мисол аз романи «Фирдавсӣ»-

и С.Улуғзода порчаи зеринро аз нуқти султон Маҳмуд метавон зикр кард, ки 

калимаю таркибҳои  мақсуд (орзу, талаб, мурод), хасм(душман, рақиб), 

на(не), маҷус(оташпараст, зардуштӣ), сиёсат кардан(тарсонидан), 

мулук(ҷамъи малик), сила(ато, бахшиш) дар он барои адои вазифаҳои 

маскури услубӣ истифода шудаанд. 
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Фарқи ин ду навъи калимаҳои кўҳнашударо бо тарзи муфассал ба 

тариқи зайл нишон додан мумкин аст: 

1. Калимаҳои архаистӣ ифодакунандаи предмет, воқеаву ҳодисаҳои 

воқеианд, калимаҳои таърихӣ бошанд, предмет, воқеаву ҳодисаҳои 

ҳақиқати воқеиашон барҳамхўрдаро ифода мекунанд. 

2. Калимаҳои мансух аз ҳисоби калимаҳои умумистеъмолӣ, 

муродиф доранд, вале калимаҳои таърихӣ дорои ин гуна муродоф 

надоранд. 

3. Архаизмҳо дар натиҷаи барои ифодаи предмету ҳодисаҳои воқеӣ 

мавҷуд будани зиёда аз як воҳиди луғавӣ пайдо шудаанд, вале калимаҳои 

таърихӣ аз сабаби ифода намудани предмету ҳодисаҳои аз рўзгори имрўза 

барҳамхўрда ба вуҷуд омадаанд. 

4. Меъёри муайян намудани архаизмҳо муродифҳои 

умумистеъмолӣ доштанашон аст, вале калимаҳои таърихӣ бо ифода 

намудани предмету ҳодисаҳои ҳақиқати воқеӣ надошта муайян карда 

мешавад. 

5. Калимаҳои архаистӣ вазифаи номинативӣ ва услубиро иҷро 

менамояд, аммо калимаҳои таърихӣ танҳо вазифаи номинативӣ доранд. 

Диж 

Ово 

Дуда 

Ёл 

Бар 

Барзгар 

Гурд 

Гурдон 

Даж Пилзўр 

 
Калимаҳои 
кўҳнашудаи 

архаистй 
 

Намунаҳо аз 
калимаҳои 

Кўҳнашудаи достони 

«Рустам ва Сўҳроб» 
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ифодакунандаимафхуми

олатихарбй: 
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сохаи харбй 

Истилохотикухна
шудаиишорабапах
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Каманд 

Хафтон 

Синон 

Жупин 

Фитрок 

Пархошчуй 

Номвар 

Ситабр 

Ялон 

Пилзур 

Сипохбуд 

Пилтан 

Гев 

тахамтан 

Хусрав 
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 САҲЕҲБАЁНӢ ҲУНАР АСТ 

Солҳои охир забони адабии тоҷик бо дурдонаҳое бой мегардад, ки ин 

бешубҳа, махзани сухан ва таркиби луғавиро ғанӣ карда, қоидаҳои 

калимасозӣ, иборасозӣ, ҷумлабандӣ ва тарзи баёнро такмил медиҳад, суфта 

мекунад. Ин, албатта, ҳодисаи матлуб аст. Аммо агар ба хабару мақолаҳои 

журналу газета, асарҳои илмию оммавӣ, публитсистӣ ва бадеӣ назар андозем, 

мебинем, ки дар аксарашон нормаҳои лексикӣ, грамматикӣ, услубӣ ва 

пунктуатсионӣ риоя нашудаанд. Баъзе муаллифон мувофиқи савияи дониши 

забонии худ қалам ронда, хусусиятҳои забони адабиро ба эътибор 

намегиранд. Онҳоро мувофиқи тарзи баёнашон ба ғалатбаёнҳо, ғализбаёнҳо, 

мушкилписанд ё худ сактабаёнҳо ҷудо кардан мумкин аст.  

Ғалавтбаёнҳо на танҳо ба муносибати мантиқии калимаҳо, балки ба 

талаботи одии қоидаҳои грамматикию услубӣ эътибор намедиҳанд. 

Нуқсонҳои забонии ин гурӯҳ дар ду маврид-ҳангоми истеъмоли калимаҳои 

барзиёд ва истифодаи таркибу ибораҳои нодуруст мушоҳида мешаванд: 

 Калимаҳои барзиёд (онҳое, ки дар ҷумласозӣ ё ибораороӣ калимаҳои 

зиёдатиро истифода мебаранд ва даъво доранд, ки калимаи дуюм ба таъкиди 

таркиби аввал, баъзан баръакс оварда мешавад). Ин ҳолат бештар дар чунин 

мавридҳо мушоҳида мешавад:       

1) Дар истифодаи феълҳои таркибӣ; Полковник мисли тарбиятгар 

мулоимона гап зада гуфт... оромона гап зада гуфт. ( “Қом. Тоҷ” 18.01.79). 

 Азбаски феъли таркибии гап задан маънои гуфтан ва гуфтан-гап 

заданро доранд, ҳоҷат ба эзоҳ нест. Агар “ оромона гуфт ё гап зад” истифода 

мешуд, кифоя буд, чунки мақсад бо яке аз он феълҳо ҳам ифода меёбад.  

 Муҳбири ғайриштатиамон... дар хусуси фаъолияти коркунони 

дастгоҳҳои кинонамоишдиҳии шаҳр навишта, қайд кардааст(“Маориф ва 

Маданият”, 28 августи 1980, саҳ.4, сут.5);... дар хусуси санъаткорон навишта, 

қайд кардааст...         

 Равшан аст, ки навиштаҳои мухбир қайдҳои ӯст. Агар наменавишт, 

қайдҳои ӯ равшан намешуд. Аз ду феъл танҳо якеро истифода бурдан, ҳам 

боиси зебоии ҷумла ҳам сабаби кӯтоҳбаёнӣ мегардид. Мисоли дигар: Ин 

духтари фаъол дар мактубаш навишта қайд кардааст... Ба фикри  мо, “Ин 

духтари фаъол дар мактубаш қайд кардааст” гӯем, сабук ва равон мешавад. 

           

 Ҳунарпешагон бо номераҳои консертии пурмазмун баромад намуда (!)  

хотири ҳаводорони санъатро шод гардониданд (“Қом. Тоҷ.”, 04.01.1978). Дар 

ин ҷумла пуркунандаи бевоситаи тафсилӣ (бо номераҳои консертии 
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пурмазмун) баробари пурра кардани ифодаи хабари асосӣ (шод гардониданд) 

сабаби воқеъ шудани  онро низ ифода мекунад. Аз ин рӯ, ба истифодаи 

таркиби баромад намуда, ки ниҳоят гӯшхарошу дағал ва калкаи бемаънист, 

зарурате нест. 

2) Дар истеъмоли ҷойнишинҳо:  

А) ҷонишинҳои ишоратӣ: дар ин рӯзҳои таътил ин хотирҷамъии ноҷоя, 

ин студенти аълохон; ин тавр механизатори фаъолу кордон, ин навъ 

тӯҳфаҳои хуби меҳнатӣ, ҳамин хел обронҳои моҳир; чунин шабҳои тематикӣ, 

чунин заминҳои ҳосилхез, чунин донишкадаи олии спортӣ ва ғайра. 

Ҷонишинҳо дар сурате истифода мешаванд, ки агар пеш аз онҳо 

калимаҳои маънодори ба предмету миқдор ё сифатҳо мансуб як маротиба 

зикр шуда  бошанд. Агар ҷонишин ба ҷои исм ё сифат истифода шавад, ба 

истеъмоли он исму сифат ҳоҷате намемонад: Китоб дониш медиҳад. Вай 

хазинаи бузурги маънавист. Ҷонишинҳои ишоратӣ низ ҳамин хусусиятро 

дорост: газетаи деворӣ-чунин газета. Ин тарзи истифодаи ҷонишинҳо аз 

муҳимтарин қоидаҳои грамматика мебошад. 

Ҷонишини чунин (ин хел, ингуна, ҳамин тавр, ҳамин навъ) ҳамеша 

барои ифодаи сифати предметҳои ба гӯянда наздик хизмат мекунад. 

Ҷонишини чунон ( он хел, ҳамон хел, ҳамон тавр, ҳамон навъ) ба сифати 

предметҳои аз гӯянда дур, аз назари гӯянда ғоиб ишорат мекунад: ин 

механизатор, он обмон. Агар ҷонишину предмет ва сифатҳо якҷоя оянд, 

истеъмоли сифат, ки маънояш дар ҷонишин ифода ёфтааст, равонии ҷумларо 

халалдор мекунад. Дар мисолҳои боло сифатҳо зиёдатианд. Бинобар ин 

ҷонишинро бо предмет якҷоя истиҷфода бурдан кифоя буд: чунин 

донишкада, чунин заминҳо, чунин шабҳо ва ғайра. 

Б) Ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ (худ). Худ вазифаи таъкидро иҷро мекунад, 

аммо сӯи истеъмоли он ҳусни байнро мекоҳонад: Халқи мо... ба ҳамаи 

халқҳои ватани маҳбубамон аз самими қалб миннатдории худро исҳор 

медоранд (“Қом. Тоҷ., 11.01.1978)... тобишҳои хоси худро гирифтааст; 

эътибори баланди худро пайдо кардааст; муҳаббати софи худро исҳор 

медорад. Ин тавр мисолҳо кам нестанд. 

Таъкиди масъала маънои онро надорад, ки маҳз ҷонишини худ ё хеш бо 

исмҳо, хусусан исмҳои маънӣ, якҷоя истифода шавад. Баръакс, агар “худ” бо 

предметҳои конкрет якҷоя очяд, барои муайян кардани соҳибият ва ифодаи 

таъкид хизмат мекунад: пиёзи худро фурӯхт, деги худро сӯхт. Бисёр вақт мо 
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“плани худро, ӯҳдадории худро иҷро кард” мегуем, ки дар ин ҳолат ҳам 

мавҳуми конкрет дар назар дошта мешавад. Дар ҳолати дигар ба истеъмоли 

“худ” зарурате нест. 

3) Дар иборасозӣ. Дар мисолҳои зер ба калимаи анҷом эътибор диҳем: 

баъд аз анҷоми кор, баъди анҷоми дарс пас аз анҷоми маҷлис (аз газетаи 

“Ком. Тоҷ.” 8.01.1978).  

Калимаи анҷом маъноҳои охир, интиҳо, оқибатро низ дорад: интиҳои 

кор, охири маҷлис. Барои он ки маъноҳои анҷом чун феъли таркиби 

истифода шаванд, ёридиҳандаҳои феъли (ёфтан, шудан, расидан) роли 

муайян мебозанд: ба охир расидани маҷлис, анҷом ёфтани кор. Ин аст, ки 

устод С. Айнӣ барои ифодаи маънои замони гузаштаи ибора ба он масдар 

илова карда (пас аз ба охир расидани ин ҳангом, баъд аз тамом шудани 

ҷанҷол) сохти ибораро пурра намуданд ва ҳамин тарз саҳеҳ аст. Бояд гуфт, ки 

дар ибораҳои боло калимаи баъди ва таркибҳои баъд аз, пас аз чун зарфи 

замони гузашта вобаста ба исмҳои кор, дарс, маҷлис, консерт, конференсия 

маънои пурраи “анҷом ёфтан”-ро ифода мекунанд. Дар ин ҳолат ибораи 

“баъд аз маҷлис ё баъди маҷлис” сохта мешавад ва он маънои “баъд аз ба 

охир расидани маҷлис”-ро дар шакли оддӣ мефаҳмонад. Аз ин сабаб барои 

ифодаи ҳоли замони гузашта ибораро бе калимаи анҷом ва муродифҳояш 

месозанд (баъд аз кор, ё фориғи кор, пас аз дарс), ки ҳам қобили қабул асту 

хам як воситаи кӯтоҳбаёнӣ. 

“Тамға”-ҳои зиёдатӣ дар ибора: Имсол устохона... бояд аз хоҷагиҳоми 

вилоят... 140 трактори тамғаи ДТ-95, 120 трактори тамғаи Т-4А, 105 машинаи 

пахтачинӣ... қабул намуда (!) таъмир намояд. Калимаи “тамға” маъноҳои 

“муҳр”, “нишона” дар айни замон, мавҳуми “марка”-ро ифода мекунад. 

4) Дар истеъмоли пайвандакҳо: Абдуллоҷон ҳамагӣ се сол пеш... ба кор 

шурӯъ карда бошад, ҳам, аммо дар муддати кӯтоҳ... сазовори обрӯю эътибор 

гардид; ҳарчанд одамон зоҳиран ба ҳам монанд набошанд ҳам, лекин 

бисёриҳо... як себи ду тақсиманд. Ин мисолҳо ҷумлаҳои мураккаби 

хилофианд. Дар ин тмип ҷумлаҳо мазмуни ҷумлаи аввал бар дуюм ва дуюм 

бар якум хилоф гузошта шудааст, ки ин “хилофи-хилоф”-ро ташкил додааст. 

Дар мисоли аввал пайвандаки аммо зиёдатӣ буда, онро на мазмуни умумӣ 

тақозо дораду на сохти ҷумла. Дар мисоли дуюм се воситаи ифодаи хилофӣ 

мавҷуд буда, дутояш бемавқеъ аст. Хусусан пайвандаки лекин зиёдатист, 

зеро дар ҷумлаи пайрав востаи аввал асосӣ буда, бо сарҷумла алоқаи 

синтаксисӣ доштан ва ба мазмуни он хилоф гузхошта шудани мазмуни 

пайравро чун раҳбаланд пурра муайян мекунад. Аз ин рӯ ҷумларо чунин 
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навиштан мумкин аст: ҳарчанд одамон зоҳиран ба ҳам монанд нестанд, 

бисёриҳо... як себи ду тақсиманд. 

Баъзан барои таъкиди ифодаи хилофии ҷумлаи пайрав дар аввал 

пайвандаки хилофӣ истифода шавад, хабари онро бо аористу пайвандаки ҳам 

тарки медиҳанд: харчанд... бошад ҳам... Дар ин ҳолат ифодаи хилофии 

воситаи асосӣ бо ёрии аористу пайвандаки ҳам таъкид меёбад: харчанд 

одамон ба ҳам монанд набошанд ҳам, бисёриҳо... як як себи ду тақсиманд. 

Ҷумлаи мураккаби тобеи пайрави хилофидошта танҳо дар замин ду 

навъи сохти ҷумла ба қоидаи синтаксисӣ мувофиқ буда, пеш аз сарҷумла 

истифода кардани пайвандакҳои аммо, вале, лекин дуруст нест. Агар ин олат 

васеъ гардад, алоқаи синтаксисии байни ҷумлаҳо вайрон мешавад ва мазмун 

осеб мебинад. 

5) Дар истифодаи тартибҳо. Бештар шумораи як бо пешоянди аз пеш аз 

исми танҳо оварда мешавад, ки на услубан дуруст аст ва на қоидаи 

грамматикӣ мувофиқ мебошад: 

Яке аз маҳсулнокии меҳнати пахтакор он аст, ки...; яке аз рафиқи худро 

даъват кард; яке аз китоби дарсиро ба даст гирифт; яке аз мамлакати 

қафомонда буд ва ғайра. 

Дар мисоли аввал ибораи яке аз маҳсулнокӣ ғалати фахшест. Мумкин 

аст муаллиф ягон роҳ, ягон ҷиҳати маҳсулнокиро дар назар дошта бошад, 

аммо мантиқи ҷумла гувоҳи медиҳад, ки ин ибора беҷо омадаст. Дар ин ҳолат 

“яке аз”-ро партофта, ба хабари сарҷумла пешоянди дар илова кардан кифоя 

буд: МАҳсулнокии меҳнатми пахтакор дар он аст, каи ... 

Ба тақозои қоидаҳои грамматикӣ дар мисолҳом сонӣ исмҳои рафиқ,Ю 

китоб, мамлакат бояд дар шакли ҷамъ оянд, зеро таркиби яке аз ҳоҷат 

намемонад. 

6) Дар истифодаи суффиксҳо. Дар забони баъзе муаллифон бештар ба 

охири исмҳо истифодаи нодурусти суффиксҳом ҷамъбандӣ, асосан, дар як 

маврид (бо шумораҳои миқдорӣ овардани исм) мушоҳида мешавад: Дар 6 

сексияҳои спортӣ... (“Қом. Тоҷ.” 04.01.1978); дар 15-20 рӯзҳои корӣ, дар ҳашт 

колхозҳои водӣ, аз 115 сар говони ҷӯшоӣ, дар шаш магазинҳои район ва 

амсоли инҳо. 

Дар ибораҳои боло истифодаи суффиксҳои ҷамъбандӣ аз ин ҷиҳат салоҳ 

нест, ки маънои ҷамъ (бисёрӣ) дар худи шумораҳо дода шудааст. Агар 
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предмети якхела (ғайр аз инсон) миқдори муайян дошта бошад, суффикси 

ҷамъбандӣ (ҳо, -он, -ён) зиёдатист, зеро истифодаи воситаи грамматикӣ ба 

ифодаи номуайянии миқдор оварда мерасонад. Вобаста ба инсон, шумораҳо, 

одатан, бо нумеративи нафар истифода мешаванд ( шаш нафар 

механизаторон, панҷ нафар занони соҳибҳунар) ва суффиксҳои ҷамъбандӣ 

нисбат ба инсон маънои ҳурматро мефаҳмонанд. 

2. Таркибу ибораҳои нодуруст. Баъзе муаллифон, хусусан ҷавонон, дар 

ибораи таркибсозӣ ба маъноҳои лексикии калимаҳо ба талаботи оддии 

қоидаҳои грамматикию услубӣ кам аҳамият медиҳанд:  

А) “Тӯл”-ҳои беҷо: Дар тӯли шаш моҳи охир сафи китобхонон ду 

баробар афзӯд ( “Ком. Тоҷ”., 08.01.1978); дар тӯли ду соли ду соли аввали 

панҷсола; дар тӯли як сол ҳал нашудани масъала... 

Калимаи “тӯл” асосан,  маънои “дарозӣ” –ро  дорад: тӯлу арз (дарозию 

бар). Дар мисолҳои боло тӯл ба маънои муддат, давом истифода шудааст, ки 

дуруст нест. Ба фикри мо, агар ибора бо калимаи давом ё муддат таркиб 

меёфт ( дар давоми шаш моҳ..., дар муддати як сол...), ба мақсад наздик буд.  

Б) “тавассут”-ҳои бемавқеъ. Бисёриҳо калимаи “тавассут”-ро ба вазифаи 

пешоянд истифода мебаранд: ... имрӯз тавассути ғамғӯрии партия... шароитҳо 

фароҳам оварда шудаанд (“Ком. Тоҷ”., 08.01.1978); тавассути ҷидду ҷаҳди 

пурҷӯш; тавассути меҳнатдӯстӣ...  

Калимаи “тавассут”, аслан, маънои восита шудан миёнаравӣ, ба мобайн 

даромаданро дорад, маънои танҳо воситаро низ ифода мекунад, аммо ба сари 

худ вазифаи пешояндро адо карда наметавонад. (Пеш аз ибораҳои “тавассути 

(воситаи) газета, тавассути дастони шифобахш, тавассути саҳифа...” 

пешоянди “ба” гузоштан дуруст аст. Агар пешоянди аслӣ (ба, бе, бо...) бо 

калимаи тавассут дар як таркиб ояд (ба тавассути), танҳо дар ҳамин ҳолат 

пешоянди таркибии нишондиҳандаи объект ташкил меёбад. 

В) “мазкур”-ҳои ғалат. Маънои луғавии калимаи “мазкур” аслан зикр 

шуда буда, ба маъноҳои пештар гуфташуда, дар боло баёншуда, дар аввал 

навишташуда, низ меояд. Баъзеҳо онро чун ҷонишини ин, барои ишораи 

предмети наздик истифода мебаранд. Масалан, китоберо ба даст гирифта 

варақ занед, дар сатҳи аввали анотатсияи он мехонед: Кори мазкур ( асари 

илмӣ––Х.Х) ба таҳлили хусусиятҳои... бахшида шудааст. Рисолаи мазкур ( ин 

ҳам асари илмӣ) таҳлили хусусиятҳои грамматикии... дарбар мегирад (Аз 

китобҳои нашриёти “Дониш”, ки соли 1977 чоп шудаанд).  Маымӯаи 
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мазкур... тайёр карда шудааст.  Китобчаи  мазкур... Брошюраи мазкур... (аз 

китобҳои нашриёти “Ирфон”).  

Беҳтар мебуд, ки дар чунин ҳолатҳо ба ҷои калимаи “мазкур” ҷонишини 

ишоратии “ин” ё имбораи “рисолаи дар даст доштаатон”-ро истифода барем. 

Ин калимаро вобаста ба номи шоиру нависандагон ҳам мехонем: 

“Мазмуни асосии шеърҳои мазкур ба ғояҳои мубориза бар зидди қафомонӣ... 

ривоҷ додани илму дониш ва умуман маъорифи халқ  тааллуқ дошт”. Дар ин 

маврид ба ҷои мазкур калимаи “шоир” ва ё номи муаллифро овардан ба 

мақсад наздик аст, зеро ин калима дар ифодаи маъно ҳамчун ҷонишинҳои он, 

ҳамон буда, ба ҷои ин, ҳамин истифода бурдан саҳеҳ нест. 

Г) “Намудан”-ҳои ночаспон. Дар бораи феъли ёвари “намудан” дар 

бисёр мақолаҳо сухан рафтааст (ниг. М. Шукуров. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта 

мақоме дорад, Душанбе, 1969). Мисолҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки аксар 

муаллифон аз истеъмоли феъли “кардан” қимобанд. Танҳо феъли намуданро 

дӯст медорану бас. Масалан, дар як саҳифаи газетаи “Комсомоли 

Тоҷикистон” (11.01.1978 саҳ.1) дар чор мақолаи хурдакак 26 маротиба ба 

мавқеву бемавақеъ бо намудан феълҳоли гуногун сохтаанд. 

Вай... техникаро қабул намуда, таъмир намояд; дар найшакарзорҳо... 

истисмор менамояд; иҷрои планро таъмин намуд; мактабро хатм намуд; 

зиндагӣ менамоянд; рози дил намуд; вафо намуд ва ғайра. 

Вале мазмуни ҷумлаҳо талаб мекунад, ки ба ҷои намуда феъли кардан 

истифода шавад: истичсмор кардан, иҷро кардан, вафо кардан ва мисли инҳо.  

Феъли намудан, чун ёридаҳанда, ҳарчанд ки ифодаи модалӣ (тобишҳои 

зиёди маъноӣ) дорад, ба маънои аслиаш ( ишора кардан, намоён шудан, ба 

назар омадан, нишон додан) ҳам  истифода мешавад. Ҳамин хусусияти феъли 

“намудан” имкон намедиҳад, ки ҳамеша феълҳои дигарро иваз кунад. 

Ёридиҳандаи феълии “намудан”-ро (агар як бор дар аввал ёридиҳандаи 

“кардан” оварда шуда бошад, бо мақсади такрор наёфтани ҷузъи дуюми 

хабар) он гоҳ истифода бурдан ба мақсад мувофиқ аст, ки амалу ҳолат 

натиҷаи ба назар намоёнро ифода кунад: табассум кард ( намуд), пешкаш 

кард ( намуд) ва ғайра. Агар амалу ҳолат маънои ноаёни дошта, дар айни 

замон ба ҳиссиёт вобаста бошад, истифодаи танҳо “кардан” дуруст аст: 

ҷарорҳатам сӯзиш мекард ( на менамуд): кунҷковӣ кардан, ҷавонӣ кардан, 

ошноӣ кардан, сар дард кардан (  на намудан) ва мисли инҳо. 
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Бо феъли “намудан” феълҳои таркибии зиёде сохта мешавад, ки аксар аз 

мантиқ дур аст. Ба ибораи “иҷрои планро таъмин намудан” эътибор диҳед: 

Пахтакорони раёнамон ӯҳтадории ба зимма гирифтаашонро бо сар баландӣ 

таъмин намуданд; иҷрои плани... 5 соларо то рӯзи Конститутсия таъмин 

менамоем ( “Ком. Тоҷ”, 06.01.1978).  

Таъмин намудан ба касе, ба чизе асбобу анҷом, молу пули кифоякунанда 

додан аст. 

Бо ёридиҳадаи “намудан” феъли таркибии “собит намудан”-ро ба 

маънои “нишон додан” истифода мебарем: Комсоли лелинӣ дар сохтмонҳои 

зарбдори умуми иттифоқӣ, объектҳои муҳими истеҳсоли қувваю маҳорати 

худро собит менамояд ( “Ком. Тоҷ”, 06.01.1978). 

Калимаи “собит” маъноҳои “босубот, устувор, мустаҳкам, пойдор, 

барқарор, исбот кардан”-ро дорад. “Қувваю маҳорат” даъвои ботилшуда 

нестанд, ки ба исботаш зарурате бошад! Қувваро афзуне  мекунаду 

маҳоратро такмил медиҳанд. Дар мисоли боло ба ҷои “қувваю маҳорати 

худро собит менамояд” ба мисли ибораи “фаъолона меҳнат кардан” ибораи 

муносибтаре ёфтан беҳтар буд. 

“зоҳир намудан” ҳам нодуруст истифода мешавад: дар бораи баланд 

бардоштани сифати таълим... ғамхорӣ зоҳир менамоянд ( “Ком. Тоҷ”, 

06.01.1979). 

Калимаи “зоҳир” маъноҳои “ ошкор, равшан, маълум, дурахшон”-ро 

дорад. Вай дар феълҳои “ғамхорӣ, зоҳир кардан, ғайрат зоҳир кардан” ва 

мисли инҳо ҳеҷ зарурате нест. Ба ҷои “ғамхории ҳамешагӣ зоҳир менамояд” 

“ҳамеша ғамхори мекунад” гуем, беҳтар аст. 

Д) “Сомон”-ҳои бесомон. Калимаи сомон маъноҳои “тартибу низом, 

дороӣ, имконият” ва мисли инҳоро дорад. Дар байни ҳалқамон мчун сифат 

“бе сару сомон” ба маънои “бе аввалу охир” истифода мешавад. Онро баъзан 

ба маънои “иҷро кардан” истифода мебарем, ки хаои маҳз аст: супоришҳои 

сменавиашро... ду баробар зиёд ба сомон мерасонад ( “Ком. Тоҷ”, 

06.01.1978). 

Калимаи субут (сабот) маъноҳои “пойдорӣ, барқарорӣ, устуворӣ, 

бардавомӣ”-ро ифода мекунад.  

Е) “Зиёда”-ҳои зиёдатӣ. Одат шудааст,ки баъзе рафиқон, дар нутқи хатти 

ва даҳонӣ, ба шумораи аниқи предметҳо ифодаи тахминӣ доданӣ шуда, пеш 
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аз адади муайян таркиби “зиёда аз”-ро истифода мебаранд: Ҳоло дар ин сех 

зиёда аз 26 кас кор мекунад. Агар предмет шуморида шаванда бошад,  дар 

ҳолати ифодаи яклухт истифодаи он таркиби дуруст аст. Агар миқдори 

предмет маънои ғунро доро бошад, яъне дар асоси ифодаи зиёд яклухт 

шавад, дар ин ҳолат истифодаи зиёда аз, бештар аз 25 тсентнер, камтар аз 19 

тонна ва ғайра. 

Ё) “Маишӣ”-и бемаврид: ҳанӯз даҳ сол пеш аз ин... транзисторҳои 

маишӣ истеҳсол менамуд ( “Ком. Тоҷ”, 06.01.1978). Агар ин калима бемаврид 

бошад, пас чаро радиою телевизор, магнитафону ихдонҳо... сифати “маишӣ” 

намегиранд? Калимаи “маишӣ” бо маъноҳои “зиндагӣ, рӯзгузаронӣ, 

рӯзгордорӣ” алоқаи мустаҳкам дорад. Бисёр чизҳо дар зиндагӣ аз рӯи 

вазифаю мақоми худ сифат мегиранд. 

Ж) “Чунон”-ҳои ноҷо. Баъзан дар рӯзномаҳо мақолаҳои мухбирони 

ТААС ё АПН бе таҳрир чоп мешавад. Дар ин ҷумла ба пайвандакҳои “чунон 

ки”, калимаи “ҳаракат” ва хабари “барпо карда шуда аст” эътибор диҳед: 

чунон ки газетаи “Балтимор сан” менависад, дар анедоза дар кори тарғибу 

ташвиқи санъати халқи тоҷик кӯмак расондан дарҷ ёфтааст. Аммо забони 

асар гувоҳӣ медиҳад, ки мақсади муаллиф ба даст наомадааст, зеро фикру 

мулоҳизаҳои муаллиф аз оғоз то анҷоми асар дар ҷумлаҳои муғлақу 

мушкилписанлд баён ёфтааст. Дар ин ҷо хатоҳои услубӣ, пунктуатсионӣ, 

норавшании ифодаҳо, ба қоидаҳои ҷории синтаксиси забони адабии ҳозираи 

тоҷик мувофиқат накардани ҷумлаҳоро ба эътибор нагирифта, ҳамин қадар 

мегӯем, ки услуби асарҳои илмию оммавӣ бояд соддаву равон бошад, дар 

акси ҳол, қиммати он коста, аҳамитяташ ба ҳеҷ баробар намешавад. 

Ҳунари гулдӯзӣ, ки махсуси занону духтарон аст ва аксар маълумоти 

миёна, ҳатто миёнаи нопурра доранд, беҳтар мешуд, ки асар на бо 

“арабгуфторӣ”, балки бо калимаҳои одии ба ин ҳунар вобастаи забони 

ҳозираи тоҷик таклиф ёбад. Аз “арабгуфторӣ” забони асар сактаю 

мушкилписанд шудааст. 

Дар забони матбуот калимаҳое дучор мешаванд, ки маънои онҳо ба 

бисёр сабабҳо, шаклҳои зиёд, рафиқон, тирпарронӣ аз сокӯлҳои сохтан, 

корхонаҳои муҷовир яъне ба ҳамдигар наздик. 

Мо бо ин гуфтанӣ нестем, ки дар забони газетаву журнал, асарҳои бадеӣ, 

илмию оммавӣ, ё худ соф илмӣ калимаҳои арабӣ мутлақо истифода 

нашаванд. Аз забони арабӣ бештар калимаҳое истифода шаванд, ки ба ҳамаи 
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тоҷикон фаҳмо буда, ба нормаи лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик 

мувофиқ бошанд. 

Мо тоҷикон, аз ибтидои ташаккули забони адабиамон, аз забонӣ арабӣ, 

асосан, шаклҳои муфради калимаҳои арабиро қабул карда, бо суффиксҳои 

ҷамъбандӣ маънои ҷамъх медодем. Маҳз ҳамин хусусият ба нормаи ҳозираи 

ҷамъбандии исмҳо хос аст: вақт-вақтҳо, асбоб-асбобҳо, сабаб-сабабҳо, синф-

синфҳо ва ғайра. Як қатор калимаҳо: ҳудуд, аъзо, уруқ, усул, зуҳур, ароз, 

аҳвол ҳоло чун шакли ҷамъ шинохта намешаванд, ҳатто калимаҳои суффикси 

ҷамъбандии “от” дошта (матбуот, адабиёт, ташкилот, ташвиқот), чун исми 

танҳо кор фармуда мешаванд. Имрӯз авқот ба маънои хӯрок, асбоб ба 

маънои анҷом, усул ба маъноҳои тарз, рақс, оҳанг истифода мешаванд. 

Забон баҳрест бекарон, дурдонаҳояш фаровон, ғаввосонаш дар ҳар давру 

замон, дар ҳар гӯшаву канор, сершумор. Яке аз қаъри ин баҳр дурдонаҳо 

мебардораду дигаре аз канори он. Табиист, ки дар харҷи ин дурри мақсуд яке 

хуни ҷигар мехӯраду дуюмӣ парвое надорад. Аввалӣ бо забони ширину 

оммафаҳм ба хонанда рӯҳ мебахшаду дигарӣ андӯҳ. Ҳамин аст, ки аз ҳамаи 

аҳли қалам забони гӯё, бурро, оммафаҳм дархост карда мешавад.  
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УСУЛИ ЗАБОНОМӮЗӢ АЗ РӮЙИ МАТНИ НАСРИ СУННАТӢ 

     Ҳ и к о я т 

 Ба рӯзгори Ҳасан бинни Тоҳир, ки амири Хуросон буд, ӯро вазире буд, 

номи ӯ Ҳафс бинни Ҳошим. (Ҳасан бинни Алоъ ва бародаронаш мулкҳои 

гаронмоя доштанд). 

 Ӯ (вазир) тамаъ кард, ки ин амлокро аз эшон бихарад ва нафурӯхтанд. 

Бад-он сабаб банд кард ва уқубати бисёр кард ва ҳар ҳафта ба як бор эшонро 

ба наздики хеш хондӣ ва харидорӣ кардӣ. 

 Чун нафурӯхтандӣ, боз ба зиндон фиристодӣ ва уқубати зиёдат 

фармудӣ. 

 То понздаҳ сол бар ин баромад ва эшон уқубату ранҷи бисёр 

мекашиданд ва амлоки хеш намефурӯхтанд. 

 Рӯзе Ҳафс бинни Ҳошим эшонро бихонд ва гуфт: 

 -- Рӯзгоре дароз гашт, то шумо дар уқубат мондед, охир чӣ чиз меёбед? 

 Ҳасан бинни Алоъ гуфт: 

 -- Яке аз се корро меёбем: ё он, ки ту бимирӣ, ё худованди кори ту 

бимирад, ё мо бимирем. 

 Ҳафс фармуд, то он рӯз банду уқубат зиёдат карданд. 

 Аз ин сухан як моҳ барнаёмада буд ки, амири Хуросон бимурд ва ғавғо 

бархост ва зиндон бишкастанд ва Ҳафс бинни Ҳошим бигурехт ва сарои ӯро 

ғорат карданд ва Ҳафс ҳамчунон мутаворӣ будӣ ки, бимурд ва Ҳасан бинни 

Алоъ бо бародарони хеш ба Бухоро базомаданд    (“Дурдонаҳои наср”, ҷ. 1, 

саҳ. 227-228). 

  

Қ а й д ҳ о:  

 1. Шарҳи вожаҳо: рӯзгор – замон, даври ҳукмронӣ; амлок шакли ҷамъи 

шикастаи калимаи мулк – заминҳои шахсӣ; тамаъ кардан – қасди гирифтан, 

аз они худ кардан; банд кардан (фармудан) – ба зиндон андохтан, уқубат – 

азоб, шиканҷа; уқубат кардан (фармудан) – азоб додан; бар ин баромад – аз 

оғози ин низоъ муддате гузашт; як моҳ барнаёмада буд – як моҳ нагузашта 

буд; сарой – қаср, хона, чизу чора, бойигарӣ; мутаворӣ буд – умедвор, 

дилкашол буд. 

 2. Феълҳои харидан ва харидорӣ кардан. Ӯ тамаъ кард, ки ин амлокро аз 

эшон бихарад ва нафурӯхтанд. Бад-он сабаб банд кард ва уқубати бисёр кард 

ва ҳар ҳафта ба як бор эшонро ба наздики хеш хондӣ ва харидорӣ кардӣ.  

Овардаанд, ки дар вилояти Ироқ хоҷае буд, моли бисёр ва сарвати 

бешумор дошт. Рӯзе ба бозор даромад, то аз барои худ ғуломе харад. Дар 

бозор ғуломе дид, ки бағоят соҳибҷамол. Чун ӯро аз соҳибаш харидорӣ 
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намуд, гуфт: “Ин ғуломи ман як айб дорад, намом (тӯҳматгар) ва суханчин 

аст. (“Ҳикояҳои дилошӯб”, саҳ.227).  

Дар ҳикояи дигар:  Маълуми туст, ки модарам лаълпорае дошт, ки 

Хадичабегим онро ба ду ҳазор танга харидорӣ менамуд ва модарам се ҳазор 

металабид (Ҳамон китоб, саҳ.261). 

Ё ин ки дар “Баҳористон” мехонем: Пас пурсид, ки: “Шуморо чӣ 

овардааст ва ба ман кӣ раҳнамоӣ кардааст?” Гуфтам: “Баъзе аз абнои мулук 

ин ғуломро харидорӣ карданд ва байъи мо ба чизе қарор наёфт. Тарсидам, ки 

имшаб қасди ин ғулом кунанд“.  

Аз матнҳои боло аён мегардад, ки феъли таркибии харидорӣ кардан бо 

харидан баробармаъно набудааст. Дар феълҳои таркибӣ маънои луғавиро 

ҷузъи асосӣ ё номӣ (харидорӣ) ва маънои грамматикиро феъли ёвар (кардан, 

намудан) ифода  мекунад. Калимаҳои харидор ва фурӯшгор шахси толиби 

харидан ва хоҳони фурӯхтан аст. Феъли харидорӣ крдан амали шахсеро 

ифода мекунад, ки майли харидан дорад. Пас, харидорӣ кардан чунин маъно 

надоштааст, ки харидор маблағи қимати молро пардохта, соҳиби он шуда 

бошад. 

3. Ибораи ба назди хеш хондан. Феъли хондан дар забони тоҷикӣ 

хусусияти  сермаъноӣ дорад. Ин маъно дар забони имрӯзаамон бо калимаҳои 

арабии даъват (даъват кардан) ва  таклиф (таклиф кардан) ифода меёбад. 

(“Порсиро пос дорем!”) 

4. Шакли архаистии хондӣ, харидорӣ кардӣ, нафурӯхтандӣ, 

фиристондӣ, фармудӣ, мутаворӣ будӣ // эшон уқубату ранҷи бисёр 

мекашиданд ва амлоки хеш намефурӯхтанд. 

5. Феълҳои бихарад, бимирӣ, бимирад, бимирем, бимурд, бишкастанд, 

бигурехт бо пешванди шаклсози би- сохта шудаанд. Форсишиносон он 

пешвандро “би”-и зиннат хондаанд. Зумрае аз забоншиносон изҳори норизоӣ 

кардаанд, ки ин унсури грамматикии забон маъною вазифаи мушаххас дорад, 

на василаи ороиши сухан. Ҳақ бар ҷониби эшон аст, чунки ин морфемаи 

шаклсоз ифодагари мутлақияти амал аст, вале дар забони имрӯзаи мо 

унсурҳои дигар ҷой ва вазифаи онро ба зима гирифтаанд: бигурехт // гурехта 

рафт.  

6. Феълҳои бозомаданд, понздаҳ сол бар ин баромад, як моҳ барнаёмада 

буд бо пешвандҳои боз- ва бар- сохта шудаанд, ки дар забони имрӯза чандон 

маъмул нестанд: ҳоло бозгашта (баргашта) омаданд, аз ин понздаҳ сол 

гузашт, як моҳ нагузашта буд мегӯянд. 

7. Боз як хусусияти сабки нигориши он давра такрори калима аст: 

уқубат бисёр кард, уқубати зиёдат фармудӣ, уқубату ранҷи бисёр 

мекашиданд, дар уқубат мондед, уқубат зиёдат карданд. Дар ин таркибу 
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ибораҳо калимаи уқубат 6 маротиба, бисёр 3 бор, зиёдат 2 ва феъли ёвари 

кардан 3 маротиба такрор шудааст. Ё дар сабки нигориши осори насри 

садаҳои 10-12 чунин такрори феълҳои кардан ва будан роиҷ будааст: бад-он 

сабаб банд кард ва уқубати бисёр кард. Феъли будан ба вазифаи бандаки 

хабарии замони гузаштаи “аст”: амири Хуросон буд; ба вазифаи феъли 

мустақил ба маънои “ҳаст” омадааст: ӯро вазире буд. 

8. Дар ифодаҳои ба наздики хеш хондӣ, амлоки хеш нафурӯхтанд, бо 

бародарони хеш  маънои соҳибӣ бо ёрии ҷонишини нафсию таъкидии хеш 

дар  қолаби ибораи изофӣ ифода ёфтааст, на бо ёрии ҷонишини худ (бо 

бародарони худ) ё бандакҷонишинҳои шахсию соҳибӣ (бо бародаронаш). 

Сабаб ин,  ки аз байни ҷонишинҳои нафсию таъкидии хеш, хештан ва худ дар 

вожаи хеш маънои соҳибӣ равшатар ифода меёбад, ҷонишини худ дар ифодаи 

ҳар ду маъно роиҷ аст, хештан дар ифодаи маънои шахс (соҳиб ё фоили 

амалу ҳолат) кор фармуда мешавад. Бо бандакҷонишинҳо ифода кардани 

маънои соҳибӣ аз забони гуфтугӯ баъдтар ба забони меъёрии мо ворид 

шудааст. Ин хусусиятро дар осори насрии солҳои аввали эҷодиёти С.Айнӣ 

ҳам мушоҳида кардан мумкин аст.  

9. Бо пайвандаки пайвасти пайиҳами ва сар шудани ҳар ҷумла низ 

хусусиятҳои нигориши он давр ба шумор мерафт:  

Аз ин сухан як моҳ барнаёмада буд ки, амири Хуросон бимурд ва ғавғо 

бархост ва зиндон бишкастанд ва Ҳафс бинни Ҳошим бигурехт ва сарои ӯро 

ғорат карданд ва Ҳафс ҳамчунон мутаворӣ будӣ ки, бимурд ва Ҳасан бинни 

Алоъ бо бародарони хеш ба Бухоро базомаданд.  

Мутобиқи меъёри ҷумлабандии забони имрӯза ин матн бояд чунин 

таҳрир  шавад:  

Аз ин сухан як моҳ барнаёмада буд ки, амири Хуросон бимурд ва ғавғо 

бархост.  Зиндон бишкастанд. Ҳафс бинни Ҳошим бигурехт. Сарои ӯро ғорат 

карданд. Ҳафс ҳамчунон мутаворӣ будӣ ки, бимурд. Ҳасан бинни Алоъ бо 

бародарони хеш ба Бухоро бозомаданд. 

10. Дар байни ҷумлаҳои пайрави замон, сабаб, шарт ва хилоф омадани 

пайвандаки ки дар китобҳои дарсии забони тоҷикӣ зикр ёфтааст. Дар ин 

маврид пайвандаки ки дар охири ҷумлаҳои пайрав низ омада, бо 

пайвандакҳои таркибии чумлаи пайрави замон: вақте ки, ҳангоме ки, ҳамин 

ки ҳамвазифа мешавад. Азбаски пайвандаки тобеъкунанда ҳамеша дар 

таркиби ҷумлаи пайрав ҷой мегирад, дар чунин ҳолатҳо аломати вергул бояд 

пас аз ки гузошта шавад: Вақте ки аз ин сухан як моҳ барнаёмада буд 

(нагузашта буд),... // Аз ин сухан (ки) як моҳ (ки) барнаёмада (нагузашта) 

(ки) буд ки,... 
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Намунаи дигар: Як пагоҳӣ ки ман аз пеши меҳмонхонаи Устоамак 

гузашта рафта истода будам, Саидакбар маро ҷеғ зад (С.Айнӣ) // Як пагоҳӣ 

ман аз пеши меҳмонхонаи Устоамак гузашта рафта истода будам ки, 

Саидакбар маро ҷеғ зад. 

Аз таҳлили матни ҳикоят бармеояд, ки чунин усули таълим барои  

омӯзонидани нозукиҳои забони модарӣ хеле созгор ва судманд буда, 

имконият фароҳам меоварад, ки шогирдон масъалаҳои гуногуни луғавӣ, 

калимасозӣ, шаклсозӣ (сарфӣ) ва ибораву ҷумлабандиро (наҳвиро) осон ва 

беҳтар дарк намоянд ва ҳангоми мутолиаи матни асарҳои классиқӣ азоб 

накашанд. 
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Таҳлили таркиби семантикии  калима дар осори Аҳмади Дониш 

Забоншиносии тоҷик таҳти таъсири забоншиносии русу Аврупо, 

махсусан эроншиносӣ ба дастовардҳои зиёде ноил гаштааст. 

Асарҳои илмию тадқиқотии зиёде ба нашр расидаанд, ки масъалаҳои 

мураккабу паҳлўҳои  мухталифи забони тоҷикӣ-лаҳҷаю шеваҳо, савтиёт, 

сарфу наҳв ва услубшиносӣ то дараҷае ҳаллу фасли худро ёфтаанд. Вале бояд 

тазаккур дод, ки мушкилот дар омўзиши топонимика арзи ҳастӣ дорад. 

Яке аз  ҷанбаҳои умдатарини забоншиносӣ омўхтан ва ҳал намудани 

номҳои ҷуғрофӣ мебошад.  

Дар забоншиносии тоҷик дар солҳои охир роҷеъ ба ин бахш аз ҷониби 

забоншиносон, олимону муҳаққиқон доир ба ин ё он минтақаи  Тоҷикистон 

тадқиқотҳои назаррас ба итмом расидаанд, ки ҳар яки он асару рисола дорои 

мазмуни ҷолибу рангин ва диққатҷалкунанда мебошад. Метавон дар ин соҳа 

асару рисолаҳои  Розенфелд А. З., Хромов А.Л., Додихудоев Р. Х., 

Карамшоев Д., Н. Офаридаев, А. Девонақулов, Эшниёзов М., Исмоилов Ш., 

Шодиев М. ва чанде дигаронро номбар кард, ки ҳар яки ин асарҳои 

муаллифон мураттаб сохта дорои мазмуни хоса буда, доир ба ин ё он маҳал 

маълумоти ҷолиб медианд. 

Алиқул Девонақулов дар сарсухани асари худ «Асрори номҳои кишвар» 

чунин менигорад: 

«Аз  «Осор-ул-билод»-и Птолимей (Батлимус) шурўъ намуда, то ба  

«Ҳудуд-ул-олам»-и Ибни Фариғун  ва «Аҷоиб-ул-булдон»-у «Муъҷам-ул-

булдон»-и Ёқути Ҳамавӣ ёдгориҳои муътабари ақли инсоният мебошанд, ки 

онҳо ба хазинаи маънавиёт табдил ёфта, наслҳои минбаъдаро бо вазъияти 

ҷуғрофӣ, иқтисодӣ ва таърихии ин ё он кишвар, мавзеъ, музофот ва кўҳу 

дарёҳо шинос менамоянд. Донишу маърифати мо на танҳо бо омўхтани 

номҳо ва тағйироти мафҳумҳои луғавию истилоҳии онҳо такмил меёбанд, 

балки ҳар як сатри дар гузаштаи таърихӣ сабтгардида аз ҳолу аҳвол ва 

дараҷаи тамизу фаросат ва ақлу заковати  халқ ваҳӣ меорад» (6;8).  

Қабатҳои лексикии осори Аҳмади Донишро лексемаҳои тоҷикӣ, туркӣ-

ӯзбекӣ, арабӣ ва русӣ ташкил медиҳанд. Бо вуҷуди ин қабатҳои топонимии 

осори нависанда аз калимаҳои тоҷикӣ(форсӣ) иборат мебошанд. Сабаби 

рангорангии номҳое, ки мо дар асарҳои Аҳмади Дониш вохӯрдем мумкин дар 

он бошад, ки он дар ҳудуди васее, ки халқиятҳои гуногунзабон зиндагӣ 

мекарданд, ба вуҷуд омада бошад. 
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Бояд қайд намуд, ки дар гуфтори қисми аҳолии дар Бухоро, Самарқанд 

зинданӣ мекардагӣ таъсири забони туркӣ зиёд буд. 

Чӣ тавре ки қайд намудем, дар вақти мутолеаи асарҳои нависанда 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки воқеаҳо  дар маҳалҳои гуногун ба амал 

омадаанд. Масалан, дар асари «Таърихча» воқеаҳо дар Бухоро, Самарқанд, 

Москва, Оренбург, Одесса, Петербург, дар  «Наводир-ул-вақоеъ» бошад дар 

шаҳрҳои Хоразм, Осиёи Миёна (асрҳои 18-19) Даҳбеди Самарқанд, Насаф, 

Бухоро, Ҷалолобод, Туркистон, Мовароуннаҳр, Зарафшон  рӯй додаанд. 

Ҳамин тариқ, дар маҷмӯъ топонимҳои дар асарҳои Аҳмади Дониш 

истифодашударо ба қабатҳои зерини забонӣ ҷудо кардан мумкин аст: тоҷикӣ,  

суғдӣ, арабӣ, туркӣ-ӯзбекӣ, русӣ. 

Аз ҷумлаи топонимҳое, ки ба забони суғдӣ тааллуқ доранд,  дар Осиёи 

Миёна низ зиёд мебошанд. Аз асрҳои 6 сар карда дар  водии  Зарафшон ва 

Қашкадарё суғдҳо умр ба сар бурдаанд, ки он дар номҳои ҷуғрофӣ инъикос 

ёфтаанд ва  ин аз он шаҳодат медиҳад,ки таърихи забон бо таърихи халқ 

алоқаи ҷудонашаванда дорад. 

Ҳамаи калимаҳои забон таркиби луғавиро ташкил медиҳанд ва зиёд 

будани калимаҳо дар забон шоҳиди боигарии лексикаи он аст.   

Таркиби луғавӣ ҳамеша дар инкишоф аст ва он ҳама гуна навигариҳои 

дар ҳаёти ҷамъият ба амал омадаро ба воситаи калимаҳо дар худ инъикос 

менамояд. 

   Калимаҳои баромадашон тоҷикӣ: Узганд, Хуқанд, Насаф, 

Мовароуннаҳр, Ому, Балх, Кўлоб, Шаҳрисабз, Бадахшон, Наҳрпай, Хоразм, 

Даҳбед… Миср, Чину Мочин, Шом, Ҳисор, Масчо, Сайҳун, Ўротеппа, 

Фарғона,Урганҷ…  

Иқтибоси калимаҳо яке аз воситаи мукаммал гардидани таркиби луғавии 

забон мебошад. Дар таркиби луғавии забони адабии ҳозираи тоҷик 

калимаҳои зиёди иқтибосӣ мавҷуданд, вале ҳамаи онҳо дар истеъмол ва 

мувофиқаташон ба нормаҳои грамматикии забон баробар нестанд. Баъзеи 

онҳо, ки аз рўи зарурат, чун шакли ифодакунандаи мафҳумҳои нав бо 

предметҳои нишондиҳандаи худ иқтибос шудаанд, ба зудӣ хусусияти 

умумиистеъмолӣ пайдо намуда, ба нормаҳои грамматикии забон мувофиқ 

гаштаанд.         
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Тоҷикон асрҳои зиёд бо ўзбекон ва дигар халқҳои туркнажод дар як 

сарзамин – дар ҳамсоягӣ зиндагонӣ мекунанд. Ҳаёти муштараки маданӣ, 

сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодию адабии ин халқҳо дар протсесси дуру дарози 

таърихӣ ба забон бетаъсир намондааст. Ба ҳамин сабаб имрўз дар таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ бисёр калимаҳои ўзбекӣ мушоҳида мешаванд.  

Ба ду забон (тоҷикӣ ва ўзбекӣ) эҷод намудани намояндагони 

намояндагони бузурги илм ва адабиёти ин халқҳо Ҷомӣ, Навоӣ, Атоӣ, 

Гулханӣ, Муқимӣ, Айнӣ, Ғафур Ғулом, Ўйғун ва дигарон далели муайяни ин 

гуфтаҳост. Ба ҳам иқтибос шудани калимаҳо аз ин забонҳо натиҷаи эҳтиёҷот 

ва муносибатҳои таърихиест, ки ин халқҳоро ба ҳам боз ҳам наздиктар 

кардааст. 

 Ба воситаи забони туркӣ – ўзбекӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

калимаҳои забони муғулӣ низ дохил шудаанд.   

 Ба ин тариқ, дар таркиби луғавии забони адабии тоҷик як миқдор 

калимаҳои иқтибосии ўзбекӣ мавҷуданд, ки онҳо дар услубҳои гуногуни 

забон ба кор бурда мешаванд:  

Дашти Қипчоқ, Қизилҷар, Иркаи Қазоқ, Мадрасаи Кӯкалтош, Мадрасаи 

Халифа Ниёзқулӣ,Қалъаи Қазлӣ,  Бойсун,  Ҳукамои Уйғур, Навоҳии Кунуч, 

Ҳофизони Суғур, Қошғар, Сиччин, Диззах, Чӯпон-ато, Қарокўл 

Курунушхона,  Кӯктош, Тошканд, Исломбул, Истамбул, Сассиқ-кул,… 

Дар таркиби луғавии забони адабии тоҷик пайдо шудани калимаҳои 

зиёди арабӣ сабабҳои муайяни таърихӣ дорад. Ин давраи дуру дарози 

таърихӣ боиси зиёд гардидани элементҳои луғавии бегона дар таркиби 

луғавии забони тоҷик гардид. Бояд гуфт, ки дар таркиби луғавии забон 

калимаҳои зарурии иқтибосии арабӣ ҳам буданд.  

Баъзе аз калимаҳои иқтибосӣ зуд ба тарзи талаффуз ва нормаҳои 

грамматикии забони тоҷик мувофиқа шуда, чун воҳидҳои муқаррарии забон 

хусусияти серистеъмолӣ ва сервазифагӣ гирифтаанд: 

Ба забони адабии тоҷик дохил шудани калимаҳои иқтибосии арабӣ ва ба 

воситаи забони арабӣ гузашта боиси бой гардидани таркиби луғавии забон 

гардиданд. Забони тоҷикӣ ҳамаи калимаҳои иқтибосии арабиро тобеи қонуну 

қоидаҳои худ кард.   

Гурўҳи  дигари топонимҳои асарро топонимҳое ташкил додаанд, ки дар 

пояи захираи луғавии забони арабӣ ба вуҷуд омадаанд. Топонимҳои арабии  

осори Аҳмади Дониш ба назари мо, дар заминаи алоқаҳои зичи таърихию 
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фарҳангии халқҳои араб ва форсу тоҷик зуҳур кардаанд. Зеро таҳавулоти 

таърихӣ ва воқеаҳои сиёсӣ, дар як сарзамин манзил гузидани қавму халқияти 

гуногуннажод ва таҳти таъсири дини ислом қарор гирифтани онҳо, ки забони 

арабӣ асоси он аст, боиси ба вуҷуд омадани топонимҳои арабӣ дар мамолики 

аҷам гардидааст. Чунон ки академик Б.Ғафуров қайд мекунад, арабҳо аз 

ҳамон рўзе, ки ба Эрону Осиёи Миёна қадам гузоштаанд, дин ва забони 

худро дар ин сарзамин ҷорӣ кардаанд(314, 408). Ин ҳодиса бори дигар собит 

месозад, ки топонимҳои арабиасоси   осори адиб  дорои решаи муайяни 

таърихӣ мебошанд. Теъдоди топонимҳои арабӣ дар асар хеле зиёд аст. Бо 

калимаҳои арабӣ номгузорӣ шудани шаҳру вилоятҳо, дараю ҷазираҳо ва 

ғайра амри воқеӣ буда, аз доираи мантиқӣ берун нест. Топонимҳоеро, ки 

калимаҳои арабӣ мебошанд, аз лиҳози маънӣ ба чанд гурўҳ ҷудо кардан 

мумкин аст:   

а) Номи шаҳрҳо: Муҳтарақот, Мадян, Муътафикот, Ҳунут Кунуҷ;   

б) номи вилоятҳо: Шом, Ироқ,    

Бархе аз топонимҳои арабии асар номи шаҳру вилоятҳои воқеӣ буда, 

қисми дигараш,амсоли Муҳтариқот, ба ақидаи мо, номҳои шартианд, зеро бо 

чунин номҳо сарчашмаҳои таърихии ба мо маълум ягон шаҳр ва минтақаи 

ҷуғрофиро зикр накардаанд.  

Пайдоиши элементҳои лексикии русӣ ва русӣ -интернатсионалиро дар 

таркиби луғавии забони адабии тоҷик ба ду давраи таърихӣ ҷудо кардан 

лозим аст 1) давраи тореволютсионӣ ва 2) давраи пас аз револютсионӣ. 

Давраи якум аз солҳои ба Россия ҳамроҳ кардани Осиёи Миёна, кашида 

шудани хати роҳи оҳан, ба роҳ монда шудани муомилоти тиҷоратӣ, то 

ғалабаи Револютсияи Октябрро дар бар мегирад.  Калимаҳои дар ин давра ба 

забони тоҷикӣ ва қисман ба забони адабии тоҷикӣ дохил шуда аз рўи тарзу 

характери истеъмолашон ба соҳаҳои гуногуни зиндагӣ-маишӣ, техникӣ, 

савдо, сиёсат ва ғайра тааллуқ доранд. Як гурўҳи ин калимаҳо ба сабаби  он 

ки дар забони тоҷикӣ калимаҳои ҳаммаъно (синонимҳо) надоштанд, чун 

элементҳои луғавии тарҷуманашаванда дар шакли худ ба кор бурда 

мешуданд. 

  Тифлис, Амерко, Кавкоз, Армания, Рум, Руссия, Крим, Адес, Маскав, 

Урунбурх-шаҳрест маҷмаи тучори бухорӣ, Фетербурх, Порис, Ландан, 

Пойтахти Фаронса (Инглис), Итолиё, Амрико,   Нуба, Тароблис… 

Дуруст аст, ки номшиносӣ дар забони тоҷикӣ бахши хеле ҷавон буда,  

тамоми ҷанбаҳои забоншиносии он то имрӯз ба таври мушаххас мавриди 

омӯзишу пажӯҳиши ҳамаҷонибаи муҳаққиқон қарор наёфтааст.  
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Донистани сарчашма ва ёдгориҳои таърихӣ, ки фарогири ахбору 

маълумот оид ба замони пайдоиши топонимҳои алоҳида хеле муҳим аст. 

Масъалаи таснифоти топоним ва микротопонимҳо аз рӯйи қолабҳои 

сохтории забонӣ яке аз ҷанбаҳои муҳим ва мубраму асосии номшиносии 

муосир ба шумор меравад. Таърихи топонимҳо  ин таърихи аксшудаи халқ 

мебошад ва бисёре  аз ойконимҳо  аз забонҳои гуногуни қадима  сарчашма 

мегиранд ва барои омӯзиши  маводҳои илмӣ-назариявӣ, таърихи забон  ва 

диалектология аҳамияти калон доранд. 
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ЭҶОДКОРОНА БА КОР БУРДАНИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ 

Дар тарзи истифодаи воҳидҳои фразеологӣ дар асарҳои бадеӣ ва 

публисистӣ имконоти зиёди услубӣ зоҳир мегардад, чунки воҳидҳои 

фразеологӣ ҳам мисли вожаҳо дорои ҳамаи хусусиятҳои маъноӣ, аз қабили 

сермаъноӣ, муродифот, мутазод ва ғайраанд. Ҳамаи ин навъҳои маъноӣ дар 

услубҳои баён ба андозаи гуногун хусусиятои услубӣ зоҳир мекунанд. Дар 

услубҳои бадеӣ, муошират ва жанрҳои бадеию публисистии журналистика 

фаровон ва бо тобишҳои маъно, обурангҳои услубию ҳиссии гуногун ба кор 

бурда мешаванд. Вале мавзӯи баҳси имрӯзаи мо чунин хусусиятҳои услубии 

воҳидҳои фразеологӣ набуда, як тарзи корбурди фразеологизмҳост, ки ба 

масъалаи вариантнокӣ ва бо ғаразҳои услубӣ ворид намудани тағйироти 

ҷузъӣ ба таркиби ин воҳидҳо иртибот дорад. 

Як сабаби ба миён омадани вариантҳои гуногуни воҳидҳои фразеологӣ, 

аз яктараф, сохти нисбатан мураккаби онҳост, ки дар қолабҳои мухталифи 

наҳвӣ воқеъ гардида, аз ду зиёда калимҳои мустақилмаъноро дар бар 

мегиранд. Дар қолаби солим ва табиии ифода дар хотир нигоҳ доштани 

чунин ибораю ҷумлаҳои рехта барои соҳибзабонон ҳам мушкил аст, аз 

тарафи дигар, устодони каломи бадеъ, ки аз нозукиҳои сохту маънои 

фразеологизмҳои забони модарии худ огоҳии комил доранд, ба ҳусни табиии 

ифодаи онҳо осебе нарасонида бо ягон нияти услубӣ таркиб ё сохтори наҳвии 

фразеологизмҳоро тағйир медиҳанд ва ё бидуни тағйир ҳам ба тарзе корбаст 

мекунанд, ки назари хонандаро бозмедорад ва ба ӯ завқи бадеӣ мебахшад. Ин 

ҳолатро бештар дар забони мисли С.Айнӣ устодони каломи бадеъ мушоҳида 

кардан мумкин аст. 

Аз рӯйи мушоҳидаҳои худ он тарзҳои истифодаи услубии воҳидҳои 

фразеологиро чунин гурӯҳбандӣ намудем: 

 

1.Бидуни тағйир овардани ду воҳиди фразеологӣ, ки як ҷузъи калимоти 

таркиби онҳо муштарак аст:  

Ман ҳамон рӯз аз ҳаррӯза зиёдтар чиз хӯрдам, чунки баробари шикам 

чашмам ҳам гушна монда буд (С.А.).  

Баъзан С.Айнӣ ду воҳидҳои  фразеологиро дар як ҷо меоварад, ки  ягон 

ҷузъи муштарак доранд.  Чунончи:  дил  кандан  ва  ҷон  кандан.  Дар ин ду 

воҳиди фразеологӣ  феъли кандан муштаракаст:  

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.). 
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 Ба тарзи тоза тафсир намудани маънои фразеологизм низ яке аз равияи 

писандидаи нигориши Лоиқ аст. Дар заминаи ифодаи маҷозии ҷон кандан 

шоир риштаи ҷони сухан накандан сохтааст:  

Аё шоир, басо ҷон кандӣ, аммо 

Накандӣ риштаи ҷони сухан. 

 

2. Нависандагон таркиби воҳидҳои фразеологиро бо ягон мақсади 

услубӣ тағйир медиҳанд, яъне ягон калимаашро бо калимаи дигар иваз 

мекунанд ва ё ба таркиби воҳидҳои фразеологӣ калимае зам мекунанд. 

Мисол: ба асфаласофилин фиристодан  // ба асфаласофилин командировка 

кардан; ба миёни гап лагад задан  //  ба гап тормоз додан. 

Саид Осим гап назад, балки ба оташи даргирифта истодагӣ б е н з и н 

рехт (Ҳ.К.); 

Чунин тағйирот дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ ғалат шуморида 

намешавад, чунки нависанда  аслии воҳиди фразеологӣ, бо таъбири дигар 

инвариантро медонад. Маҳз бо маќсади ҳазлу шўхӣ, ҳаҷву мутоиба ягон 

калимаи воҳиди  фразеологиро ќасдан тағйир медиҳад: 

“Зарар надорад, - гуфт Ќориишкамба, - 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.). 

Варианти эҷодкардаи нависанда аз инвариант бо он тобиши маъно фарқ 

мекунад, ки ба дил оби хунук (сард) задан ҳолати нумедии шахсро мӯътадил 

фаҳмонад, ба дил яхоб додан он ҳолатро ба дараҷаи ниҳоӣ, яъне умедро 

тамоман кандан ифода мекунад.  

 

3. Бо тағйироти андак пасиҳам овардани фразеологизмҳои ҳаммаъно низ 

барои муассир ифода ёфтани матлаби гӯянда ёрӣ мерсонад: 

 Душман ба воситаи тирҳо борони ғазаби худро меборонд... ба оташдони 

деги ҷаҳл равған мерехт, ҳарораташро баланд мекард (Ҳ.К.). 

 

4. Тарзи эҷодкорона кор фармудани воҳидҳои фразеологӣ барои рангин 

ва пурҷозиба ифода кардани фикр ёрӣ  мерасонад. Агар воҳидҳои фразеологӣ 

бо ибораи озоди наҳвӣ ба тариќи мувозӣ кор фармуда шуда  бошад, байни 

маъноҳои аслию маҷозии калима алоќамандии собиқа барќарор  мешавад,  

воҳиди  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: Одина аз дар баромад, ҷон аз тани 

фарсудаи Бибиоиша баромад (С.А.). 
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Мисолҳои дигар: Барои ака Раҳим ош биёред, охир. Баробари дасташ 

шикамаш ҳам танбўр навохта истодааст (С.А.);  Яроқро ба дасти душман 

супоридан барои ин  ҷанговари номӣ нанг! Ба ҷойи ин ҷонро супоридан осон 

буд (Ҳ.К.); Зар ба маъдан ба кон кандан бадар ояд ва аз дасти бахил ба ҷон 

кандан (Саъдии Шерозӣ). 

 

5. Ҷузъи озоди таркиби воҳидҳои фразеологӣ ҳам дар услуби бадеӣ 

хусусияти муассирӣ пайдо кардааст: Замин кафида одам баромадааст  //  

Замин кафида ҳоҷӣ баромадааст; Ё дар шеъри Лоиқ таъбири коми касеро бо 

чизе бардоштан  чунин тарзи ифода пайдо намудааст:  

Ман коми дили хеш ситонам аз шеър,  

Чун коми маро ба шеър бардоштаанд.  

Дар мисраи аввали ин байт таъбири ком ситондан ба маънои маъруф 

(коми дил ба бор орад), вале коми шоирро ба шеър бардоштан ифодаи 

тозаэҷоди адиб аст. 

 Бо тақозои  ғояи асосии асар ё зарурати дигар шоир ноилоҷ ҷузъи 

асосии воҳиди фразеологиро низ танғйир медиҳад. Чунончи, дар забони 

мардум «ҳафсалаи кассе аз коре пир шуд» маъмул аст, аммо М.Турсунзода ба 

матлаби худ мувофиқ карда ба ҷойи ҳафсала калимаи шавқро ба кор 

бурдааст: 

  Ё ки шавқи дӯстон аз шеърхонӣ пир шуд, 

  Ё ки ёри меҳрубон  аз шеъри ман дилгир шуд. 

 Бунёди ин қолаби таъбири рехта “ҳафсалаи... аз... пир шуд” аст. Шоир 

метавонад, ҷузъҳои луғавиро тағйир диҳад, вале қолаби наҳвӣ пойдор 

мемонад. 

Парвина косаи сабраш лабрез гардиду аз хоҳарчааш пурсон шуд 

(“Муҳаббат ва оила”,21.10.2010); 

 Дар заминаи қолаби фразеологизми “косаи сабри касе лабрез шуд” 

вариантҳои ғалати “шишаи сабри касе лабрез шуд”, “косаи умеди касе 

шикаст”, “пуфаки сабрам кафид” сохтаанд:  

Аз ин ҳолати ӯ тоқат карда истода натавонист, шишаи сабраш лабрез 

шуд (М.А., Фироқ, “Тоҷикистони сурх”, 21.01.1931); Чунин ҷавоби духтар 

косаи умеди Абдурасулро шикаст ва надонист, ки ба духтар чӣ гӯяд 

(“Муҳаббат ва оила”,6.05.2010);  Пуфаки сабрам кафид. Аз ҷомаи Толибшо 

кашида берун бароварда, бо ҷаҳлу таҳдид гуфтам (“Чархи гардун”, 

22.01.2014) ; 

Шоир ба ҷойи коса вожаи кӯҳро ва ба ҷойи лабрез шуд феъли таркибии 

чу вулқон гашта будро ба кор бурдааст: 

Кӯҳи сабр акнун чу вулқон гашта буд,  
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Чашма дарёи хурӯшон гашта буд. 

“санги қаноат ба дил бастан”  

Дар қолаби муштарак сохтани ВФ низ як навъи эҷодкорона ба кор 

бурдан аст:  

Мардум дар ифодаи сабру таҳаммул кардан, бурдборӣ, ба сахтиҳои 

зиндагӣ бардошт кардан таъбири рехтаи “санги қаноат ба (бар) дил 

бастан”-ро ба кор мебаранд: Дар каломи шариф ҳам навиштаанд, ки бандаи 

мусулмон ба шикамаш бояд санги қаноат бандад (С.Т.) 

 Бедил дар заминаи ҳамин тасвири табиии ҳолати рӯҳии шахс бо исми 

ҳино ва феъли бастан таъбири тозае эҷод кардааст: ҳинои қаноат бар пой 

бастан, ки басо шево, табиӣ ва дилпазир афтодааст. 

 Дунё агар диҳанд, нахезам зи ҷойи хеш,  

Ман бастаам ҳинои қаноат ба пойи хеш (Бедил); 

 

6. Гоҳе шоир аз таъбирҳои забони бегона илҳом гирифта, таъбирҳои 

рехтаву масалҳои нав месозад. Масалан, дар забони русӣ масали “И в нашей 

улице будет праздник” вуҷуд дорад. Шоир  Мирзо Турсунзода ба ҷойи 

праздник калимаи тӯйро, ки яке аз расмҳои маъмулу машҳури мардуми мост, 

гузошта ифодаи нави дилпазир сохтааст: 

   Дар кӯчаҳоят тӯй шуд,  

Бому дарат хушрӯй шуд; 

 

7. Гоҳе нависанда маънои ягон ҷузъи таркиби воҳидҳои фразеологиро 

инкишоф дода, ба он калимае зам мекунад. Дар натиҷа воҳиди фразеологӣ 

таровату 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.):Бо гарм 

шудани ҳаво пахтаҳои таршуда ҳам гарм шудан гирифтанд. Кӯмаҳои пахта, 

ки ба қади бом мерсиданд, монанди ҳолати пеш аз ҳаракати кӯҳи оташфишон 

ба осмон ба ҷойи бухор дуд баровардан гирифтанд. Бо таъсири ин ҳол 

димоғи пахтачиён ҳам сӯхта, дуд баровардан  гиифтанд (С.Айнӣ); “Чаро аз 

димоғ бӯйи коҳдуд мебарояд?” -- вақте ки аз дар мебаромаданд, Алишер аз 

оринҷи Валентин сабук дошта, шӯхиомез пурсид (Ҷ.А., Кӯҳистонӣ, 71). 

Мисоли дигар: Командири баталион – Петров шахси бисёр ғалатӣ буд. 

Ба назар, агар як тарафи дунёро об барад ҳам, вай ҳеҷ саросема намешуд. Аз 

субҳ то бегоҳ дар ҷояш меистод ва дона-дона карда ба ҳар кас ҷудогона 

фармон медод, то ки обхезро бартараф намояд. 
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ЗАБОНОМӮЗӢ АЗ РӮЙИ МАТНИ БАДЕӢ 

Ётбарсари “е” лозим набудааст: 

Биё, эй дил, ба ҳоли ҳам бигирйем, 

Ба ҷони бемаҷоли ҳам бигирйем. 

Заволи мову  ту пушти дар омад, 

Биё, пеш аз заволи ҳам бигирйем.  (Лоиқ Шералӣ). 

1. Шеърро беғалат, бурро ва муассир қироат кунед. 

2. “эй дил” чӣ гуна воҳиди забон аст ва чаро дар ҷумла 

аз ҳар ду тараф бо вергул ҷудо карда шудааст? 

3. Вожаи “ҳам” ҳиссача аст ё ҷонишин? 

4. Ётбарсари “ё” дар калимаи “биё” ва ётбарсари “е” дар 

вожаи “бемаҷол” чанд овозро ифода мекунад? 

5. Чаро шоир бар хилофи қоидаи маъмули имло дар 

калимаи “бигирйем” ба ҷойи як ҳарфи “е” ду ҳарфи “йе” 

навиштааст? 

6. Шумо ба чӣ хулоса омадед: Магар дуруст аст, ки як 

ҳарфи ётбарсари “е” дар забони тоҷикӣ дар як маврид як овозро 

(бемаҷол), дар ҷойи дигар маънои калимаро духӯра ифода кунад: 

гирем / гирйем? 

7. Феъли “бигирйем”-ро ба ҳиҷоҳо ҷудо намуда, муайян 

кунед, ки задаи калима болои кадом садоноки ҳиҷо меафтад. 

8. Дар мисраи сеюм чӣ ихтисор шудааст? 

9.  Дар мисраи охирин ҳам кист? 

10.  Байти якум чӣ гуна ҷумла ва байти дуюм чӣ гуна?  

 

Ҷавоби саҳеҳ: мухотаб; ҷонишин; дар “ё” ду овоз, дар “е” як овоз; 

навишт ба талаффуз мувофиқат кунад; болои “гир”; пешоянди “ба”; 

“мову ту”; якум – содаи яктаркибаи муайяншахс, дуюм – мураккаби 

тобеъ. 

 

М а т н  барои таҳлили забон ва услуб:  

Оё Фаррух аз баҳри Маҳин гузашта метавонист? Ҳаргиз не! На танҳо 

Маҳинро бо тамоми ҳастии худ дӯст медошт ва нағз медид, балки ӯро як 

қисми аслии зиндагонии худ медонист ва фақат бо Маҳин зиндагонӣ 

карданро зиндагӣ ҳисоб мекард (Козимӣ, Теҳрони махуф, 97). 

С у п о р и ш: 
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 Матн ба кадом услуби баён (расмӣ, илмӣ, бадеӣ, 

рӯзноманигорӣ, муошират) тааллуқ дорад?  

 Дар он чӣ хусусиятҳои луғавӣ ва грамматикӣ мушоҳида 

мешавад? 

 “Аз баҳри касе (чизе) гузаштан” чӣ гуна воҳиди забон аст?  

 Пешоянд “баҳри” аз “барои” чӣ фарқи услубӣ дорад?  

 Саволу ҷавоби муаллиф чӣ вазифаи услубиро адо мекунад?  

 “Дӯст доштан” аз “нағз дидан” чӣ тафовути услубӣ дорад? 

  “Зиндагонӣ” ва “зиндагӣ” чӣ гуна калимаанд ва аз ҷиҳати 

тобиши маъно чӣ тафовут доранд? 

 Феълҳои “медонист” ва “ҳисоб мекард” чӣ умумияти 

маъноӣ доранд? 

 Мазмуни ду ҷумлаи аввалро боз чӣ тарз ифода кардан 

мумкин аст? 

 

Машғулиятҳои амалии забономӯзӣ 

Даҳ савол аз таҳлили як байт: 

  Назар чун бар рухи гулфомаш афтод, 

  Чу барге ларза бар андомаш афтод  (Аттор) 

1. Чун ва чу муродиф аст ё вариант (қарина)? 

2. Чун пешоянд аст ё пайвандак? 

3. Чу пешоянд аст ё пайвандак? 

4. Кадом бар бо ба ҳаммаъност? 

5. Рух гулфом мешавад ё рӯй? 

6. Назар кардан тобиши тасодуф дорад ё назар афкандан? 

7. Байт ҷумлаи сода, мураккби пайваст ё тобеъ? 

“-фом” муродифи чун аст ё чу? 

8. “-фом” муродифи чун астё чу? 

9. Андом рӯй аст ё пайкр? 

10.  “-аш” ба рух мутааллиқ аст ё ба гулфом? 

 

Аз рӯйи байти зерин ба даҳ савол ҷавоб  диҳед: 

 Назар чӣ гуна бидӯзам, ки баҳри дидани дӯст 

 Зи хоки ман ҳама наргис рӯяд ба ҷойи гиёҳ? 

1. Назар дӯхтан маъмул аст ё чашм дӯхтан? 

2. Чӣ гуна пурсиши аломат аст ё амал? 

3. Дар забон пешоянди баҳри маъмул аст ё барои? 
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4. Назар дӯхтан ва дидан муродифҳои луғавӣ, фразеологӣ ё 

луғавию фразеологӣ? 

5. Назар дӯхтан ибораи озод аст ё дидани дӯст? 

6. Хокам ва хоки ман муродифҳои луғавӣ ё грамматикӣ? 

7. Ҳама ба наргис мутааллиқ аст ё ба рӯяд? 

8. Аз феъли рӯяд  исми растанӣ ҳосил шудааст ё рустанӣ? 

9. Муносибати грамматикӣ дар назар дӯхтан аён аст ё дар 

дидани дӯст? 

10.  Муродифи исми наргис чист? 

11.  Байт ҷумлаи сода, мураккаби пайваст ё тобеъ аст? 

 

Ҷавоби саҳеҳ: чвшм дӯхтан;  амл; барои; луғавию фразеологӣ; дидани 

дӯст; грамматикӣ; наргис; рустанӣ; дидани дӯст; бойчечак; мураккаби тобеъ. 
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МИКРО ВА МАКРОМАТН МУНОСАБАТИ 

МИКРО ВА МАКРОСИСТЕМА 

 Таянч сўз ва бирикмалар: Сўзловчи нутқ муҳити, макон, замон ва акс 

садо, билиш назарияси, темп урғу. оҳанг тон, чест мимика, гавда ҳаракати, 

комуникатив муҳит, онгда мавчуд, қолип мавзуга оид қолип, поғонали 

муносабат. 

 Матн лингвистикаси масалалари бевосита прагматикаси тушунчаси 

билан боғлиқдир, зотан матн лингвистик қонун-қоидалардан ташқари, 

нолингвистик воситалар қуршовида ҳам шаклланади. Бу жиҳат прагматик 

воситаларнинг аҳамияти катта эканлиги эзоҳ талаб қилмайди. Чунки матн 

шаклланишида сўзловчининг хоҳиши, нутқ муҳити тингловчининг хабарда 

иллкутив (акс садо берувчи) муносабати , хабар мазмунинг макон ва замонга 

муносабати каби кўплаб нолингвистик омиллар матн шаклланишига кучли 

тасир кўрсатади. Фикр исботи учун Амстердам университетининг 

профессори  Т.А.ян Дейк- нинг ўуйидаги мисолини келтирамиз: 

1. сome tomorow! –я приду завтра! Мен эртага келаман! 

2. Келтирилган гапнинг қандай маъно касп этиши сўзловчининг 

хоҳишида боғлиқ бўлиб, бу жумла орқали у яъда, пўписа, эълон ва ҳоказо 

маъно ифодасини бериши мумкин. Бунга жумладан иллокутив кучи, 

шубҳасиз, комуникатив жараённинг характери орқали белгиланади. 

3. Проф. Т.А.Дейк комуникатив муҳит билан тилнинг ўзаро 

муносабатида когнитив (билиш) назариянинг аҳамиятини алоҳида 

таъкидлайди. Унинг фикрига кўра бу назария тилнинг реал қўлланишини 

таъминловчи асосий компонентлардан бири ҳисобланади. Бунда қуйидагилар 

муҳим касб этади:  

1. Жумланинг грамматик структураси табиати. 

2. Нутқ темпи, урғу, оҳанг, тоннинг баландлиги ҳамда жест, 

мимика, гавданинг ҳаракати каби қатор лингвистик омиллар. 

3. Комуникатив муҳитга муносабат. Бунга эътиборга молик бўлган 

объектлар, кишилар ва ҳоказо омиллар назарда тутилади.  

4. Сўзловчи тўғрисида хотирада бўлган фикр ҳамда комуникатив 

муҳит хусусидаги тасаввур. 
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5. Нутқ сўзланаётган пайтдан олдин содир бўлган дискурс 

(мулоқот). 

6. Прагматик муҳит ҳақидаги умумий тасаввур; 

7. Воқелик (фреймлар –воқелик компонентлари тўғрисидаги 

онгимизда мавжуд қолиплар) ҳақидаги билимларнинг умумий характери (1, 

14-15) 

Кўринадики, юқорида келтирилганларнинг барчаси прагматик қуршов 

омиллари саналади ва улар прагматик воқеликнинг вужудга келишига ососий 

компонентлар ҳисобланади. Шунинг учун матн мавзуси ҳам анашулар билан 

узвий боғлиқ бўлади. 

  Маълумки, мавзу жиҳатдан матн имкониятлари чексиздир. Бунда 

инсонинг сўзлашув тажрибасида йиллар давомида кўникмага айланиб кетган 

фреймлардан фойдаланилади. Масалан, темир йўл вокзали ва у билан боғлиқ 

бўлган онгимиздаги қолип (фрейм) қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин: 

темир йўл, поезд, чипта, йўловчи, касса, вокзал, кондуктор, перрон, паравоз, 

тепловоз, электровоз ва ҳ. Шу муҳит билан боғлиқ бўлган матн ҳам мазкур 

лексик  унсурлар қуршовида бўлади: 

Можно посмотрет  ваш билет ? Билетингизни кўрсам бўладими? (1, 27). 

Албатта ҳар бирингизнинг онгимизда турли мавзуларнинг тақозо этувчи 

мавжуддир. Масалан, «Олий таълим» мавзуси фрейми қуйидаги лексик 

унсурлари тақозо этиши мумкин: Университет, институт, таълим вазирлиги, 

ректорат, деканат, кафедра, профессор, доцент, аспирант ва бошқалар. 

Эслатиб ўтилган прагматик воситалар ва фреймлар матннинг ҳар қандай 

тури учун ҳам характерлидир. Бироқ фреймлар имкониятлари 

микроматнлардан кўра макроматнларда ўз ифодасини кўпроқ топа олади. 

Микроматнларнинг, алматта бу жиҳатдан макроматнларга қараганда 

имконият кўлами чеклангандир. Масалан, бир сўзли ёки сўз бирикмаси 

тарзидаги матнларда фрейм компонентларининг бири ёки икки-учтаси 

қатнаша олади, холос. Шунинг учун қуйида микроматн деганда, ўта кичик 

матнларга эмас, балки мураккаб синтактик қурилмалар талқинига 

эътиборимизни қаратамиз. Зотан, мураккаб синтактик қурилма 

макроматннинг ўзига хос маълум бир парчасини тақозо этади. 

Мураккаб синтактик қурилма матн мақомига эгадир, чунки бу икки ёки 

ундан ортиқ гапларнинг семантик ва синтактик фаъоллашуви учун объект 

ҳисобланади: 
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Бобо Ҳусайнбек ҳозир Ҳиротда отланиб, Ҳожи Муҳаммад Хусравдан 

эшитганларини ўзи кўрган- билган воқеалар билан тўлдириб, бирма-бир 

айтиб берган экан. Гавҳаршодбегимнинг кўзи олдида ўғли Улуғбеккинг 

охирги кунлари, сўнги дақиқалари фржиавий тафсилотларга тўлиб 

гавдаланди. (П.Қодиров. Она лочин видоси). 

Мазкур микроматн прагматик руқтаи назардан «Улуғбек фожиаси» 

фрейми билан боғланади, албатта. Шу боис матннинг семантик марказида 

Улуғбек ва у ҳақидаги тафсилотлар турганини кўрамиз.  

Берилган микроматн семантик ва синтактик жиҳатдан икки гапнинг 

ўзаро муносабатга киришувини тақозо этиб, бунда экан тўлиқсиз феъли 

муҳим вазифа бажармоқда ва бу жиҳатдан унинг прагматик вазифаси ҳам 

кўзга ташланади. 

Юқоридагилардан ташқари,  тўлиқсиз феъли функционал нуқтаи 

назардан ҳам энг муҳим унсур саналади. Чунки мазкур восита мураккаб 

синтактик қурилма ҳамда унинг тарбиявий қисмлари функционал 

фарлликкка эришмоқда. Шунинг учун М.И.Черемисина мураккаб синтактик 

қурилма (Черемисина қўшма гап) сатҳидаги бу сингари унсурларни содда 

гапларда кесим вазифасида келадиган сўз билан қиёслайди.(2,16) 

Мураккаб синтактик қурилма қолипдаги микроматн компонентларининг 

семантик муносабатлари ҳам, синтактик алоқаси ҳаманиқ кўзга ташланади. 

Бироқ макроматн компонентларининг синтактик муносабатларини талқин 

этиш бирмунча қийинроқ кечади. Қуйида ана шу хусусида фикр билдирамиз.  

Айтиш лозимки мураккаб синтактик қурилма қолипдаги микроматн 

макроматннинг таркибий қисми бўлиб келади. Албатта, макроматн таркибий 

қисми вазифасида бундан ташқари, гап, абзац, боб кабилар ҳам фаъолият 

кўрсатади. Уларнинг ҳар бири ўз мавзуси ва шакли билан бир-биридан 

фарқланади. Аниқроқ қилиб айтганда, гап мураккаб синтактик қурилма 

абзац, боб ва макроматннинг, мураккаб синтактик қурилма абзац, боб ёки 

макроматннинг, абзац боб ҳамда макроматннинг, боб эса макроматннинг 

компоненти вазифасига келади.  

Кўринадики, мазкур матн турларининг барчаси бир бирига нисбатан 

поғонали муносабат ташкил этади. Шу сабаб уларнинг кейингиси 

олдингисига нисбатан макроматн мавқеида бўлади. Фикр исботи учун қуйида 

мисоллар келтирамиз. 
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1. Аҳмад ясовулбоши дарвоза девори устига  чиққанда, унга энг 

кучли ёйдан ўқтадиган мерганни пана жойга пойлоқчи қилиб қўйди. 

(П.Қодиров)-мураккаб синтактик қурилма. 

2. Мамарайим афанди яна кўчага қараб билдиради. Аммо беш қадам 

босмай, Даврон ўзи чароқлаб кириб келди. Тешабой энди унга заҳар 

сочди.(М. Исмоилов)-абзац. 

3. Гулжаҳон меҳмон борлигини ҳам пайқамаган эди. Сарвихола имо 

имо билан овсинини кўрсатди 

Қайнона- келин ўртасида ги кишини ҳавасини келтирадиган иноқлик 

меҳр-муҳаббат Рисолат холанинг қалбини жизиллатиб ўтди (Р.Файзиев)-

макроматн.  

 Матннинг барча турлари компонентлари  ҳам семантик жиҳатдан бир-

бири билан узвий боғлиқ бўлади. Аммо баъзи пайтларда семантик алоқа 

яширин ҳолатда келиши ҳам мумкин. Бундай вазиятда прагматик 

омилларнинг мавқеи янада ошади. Бунга юқорида келтирилган учинчи мисол 

далил бўлиши мумкин. Айни пайтда макроматн икки абзацдан ташкил 

топаётганини кузатамиз. Бироқ мазкур абзацлар ўртасида семантик 

муносабат аниқ кўзда ташланмайди, чунки иккинчи абзацда берилаётган 

қайнона-келин ўртасидаги иноқлик хусусидаги хабар биринчи абзацда бирор 

йўсинда эслатилмаган. Бунда прагматик омил икки абзацни ўзаро 

боғламоқда. 

 Баъзи макроматннларда абзацлар ўртасида узвий семантик алоқа ҳам, 

синтактик муносабат ҳам тўлиқ шаклланган бўлади. Бундай абзацнинг 

иккинчиси биринчисининг мазмуний давомини тақозо этади. 

 Шундай қилиб, матн компонентларининг ўзаро муносабати ҳар хил 

доим узвий бўлишини ва уларнинг турларини кўриб ўтдик. Бу ўринда яна 

шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, матннинг ҳар қандай турида ҳам биз 

тил системаси унсурларининг нутққа кўчирилишини кузатамиз. Бошқача 

айтганда, тил системаси унсурлари нутқий фаолликка еришгандагина реал 

маъно ифодасини топади. Тилда чи? Тилда  улар мавсум ва куп маконли 

кўринишида бўлади.  Бу ҳақда биринчи маърўза матнида мукаммал маълумот 

берилган эди. Айни пайтда эса микро ва макро система хусусида баъзи 

мулоҳазаларимизни билдирмоқчимиз. 

 Юқорида микро ва макроматн ҳақида маълумот келтирилган эди. Тил 

системаси ва унинг амалда реал қўлланилиши масаласи ҳам анна шу 
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тушунчалар билан бевосита боғлиқдир, зотан, матн бир сўзлиёки умуман, 

иккинчи ҳажмли бўлса (масалан қўшма сўзни тақозо этса), бундай вазиятда 

макросистема ҳақида сўз юритиб бўлмайди, албатта. Чунки микроматн 

компонентлари саноқли бўлгани учун унга тил системасининг унсурлари ҳам 

сон жиҳатдан чиқарилган бўлади. Фикр исботи учун қуйидаги матнлар 

таҳлилига мурожаат этайлик: 

Ўқитувчи. Мактабимиз боғи. 

 Айни пайтда берилган бир сўзли матн тилнинг реал воқеланган 

микросистемасини тақозо этмоқда буни қуйидагича талқин этиш мумкин: 

ўқи –тилнинг биринчи белгиси , т-иккинчи белги, ув-учинчи ва чи- тўртинчи 

белги. 

 Кўринадики, тилимиз белгилар йиғиндисидан ташкил топган мураккаб 

системани тақозо этган экан, ўқитувчи сўзи орқали ифодаланган микроматн 

ҳам тилнинг тўрт белгисининг синтагматик қатордаги муносабатидан 

шаклланганлиги изоҳ талаб қилмайди. Қизиғи шундаки, бунда ўқитувчи 

сўзининг ўзи ҳам белгилар муносабатидан ташкил топган мураккаб 

белгидир. Демак, келтирилган микроматнда тилимиз микросистема тарзида 

воқеланмоқда. Шундай бўлгач, мазкур матнни тил системаси белгиларининг 

ўзаро муносабатидан ташкил топган структура тарзида ҳам талқин эта 

оламиз. 

 Келтирилган мисолларнинг иккинчисида эса, гарчи у ҳам тилнинг 

микросистема тарзида воқеъланишини  тақозо этса ҳам, сўз қолипидаги 

белгиларнинг ўзаро муносабатини кузатамиз. Бундай вазиятда ҳар бир сўз 

биринчи галда микросистемани тақозо этади: Мактаб-и-миз// боғ-и.  

Сўзларнинг ўзаро муносабатидан , албатта, нисбатан каттароқ кўп белгили 

система вужудга келади. Бу ўринда мактабимиз боғи бирикмаси қолипда 

ўзининг таркибий қисмлари системаларига нисбатан макросистемани ифода 

этади. Шу боис мазкур матн структураси ҳам ўзгача талқин этишга тўғри 

келади. Бошқача айтганда, айни пайтда икки микросистеманинг (мактаб-и-

миз ва боғ-и) ўзаро муносабатидан матн структураси шаклланмоқда. 

 Айтиш лозимки, микро ва макросистема муносабати ҳам поғонали 

характерга эга. Чунки микросистемаларни бирлаштирувчи ҳар қандай 

структура асосида макросистема ёдати ва аксинча макросистемани таркибий 

қисми саналувчи ҳар қандай структура микросистемани тақозо этади. Бундай 

иверархик муносабат матннинг сўз-сўз бирикмаси - гап- мураккаб синтактик 
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қурилма- абзац               - боб- макросистема сингари барча турлари 

доирасида барча характер касб этади. 

 Микросистеманинг ҳам иккинчисидан бошқа барчаси, ўз навбатида, 

таркибий қисмлари учун макросистема мавқеида келмоқда. 

 Мазкур қонуният матн ва унинг компонентлари ўртасида доимий кучга 

эгадир. Масалан, абзац бобга нисбатан система ичидаги микросистемани 

тақозо этса, боб катта матнга нисбатан шундай системани ташкил этади.  

 

МАВЗУ ЮЗАСИДАН САВОЛЛАР 

1. «Прагматик» тушунчасини изоҳлаб беринг. 

2. Хабарнинг иллокутив кучи нимадан иборат? 

3. Когнитив назария тилнинг реал қўлланилишида қандай аҳамият 

касб этади? 

4. Прагматик омилларнинг қайси бирини биласиз? 

5. Фрейм деганда нимани тушунасиз? 

6. Микроматн матннинг қандай турларини тақозо этади? 

7. Мураккаб семантик қурилмани матн мақомида талқин этиш 

мумкинми? 

8. Макроматн билан микроматннинг ифода шакларига кўра 

муносабатларини қандай изоҳлаш мумкин? 

9.  Мураккаб синтактик қурилма таркибидаги қайси бир унсур 

содда  гап кесими мавқеи билан тенглаштирилиши мумкин? 

10.  «Микросистема» тушунчасини изоҳлаб бера оласизми? 

11.  Микро ва макроматн ҳамда системалар системалар ўртасидаги 

муштарак характерли поғонали муносабатни шарҳлаб бера оласизми? 

12. Система ичидаги система ҳақидаги тушунчани қандай 

изоҳлайсиз? 
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МАТН КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ВА 

СИНТАКТИК МУНОСАБАТЛАРИ 

ТАЯНЧ СЎЗ ВА ИБОРАЛАР: Боғланиши нутқ гап, матн компонент, 

сўзлашувда маъно бутунлиги, матннинг биринчи жумласи, сўз белгиси, ҳукм 

хабар ифодаси-гап, предикат-мантиқ, кесим –гап, мавзу-матн, матн субекти, 

сўзларнинг синтактик муносабати гапларнинг синтактик алоқаси, абзатс-

компонент-макроматн. 

  Маълумки, матннинг ҳар қандай турлари ҳам тугалланган фикр 

ифодасини беради. Бу матннинг характер белгиларидан биридир. Унинг 

иккинчи белгиси компонентларнинг мазмунан боғланиши эканлиги 

ҳисобланади. Зотан, матн горизонтал чизиқда (синтагматик қатор доирасида) 

шаклланади ва бу жиҳатдан комуникатив яхликлитни ташкил этади. Шундай 

бўлгач боғланишлилик қуйидаги икки кўринишда воқеланади: 1. Матнда 

белгиланган икки ва ундан ортиқ ҳодисалар ўртасидаги боғлиқлик. 2. 

Ҳодисаларнинг ўзаро қоришуви натижасида шаклланган маъно бутунлигида 

акс этувчи боғликлик. Матн албатта, нутқимиз маҳсулоти саналади. Шунинг 

учун «боғланиши нутқ» тушунчаси тўғридан-тўғри матн билан алоқадордир. 

Матнда боғланишлилик унинг компонентлари муносабатида биринчи галда 

уларнинг семантик муносабатида ўз аксини топади. Семантик муносабат ўз 

навбатида, икки турли бўлади:  

1. Радикал муносабат. Бу матн компонентлари ўзаро тўғридан-тўғри 

боғланмай матнда ифодаланаётган умумий маъно сатҳида муносабатга 

киришади.   

2. Тўғридан тўғри ёки бевосита муносабат. бунда матннинг 

таркибий қисмлари бир-бирига боғлиқ бўлади ва бирининг маъноси 

иккинчисининг таъсирида ойдинлашади. (1,56-58): 

. Ўймакор гуллари билинмайдиган даражада очган, қўш табақали эски 

эшикка кирамиз. Устунлари тўсинлари, йўғон отхонада бир кўзи кўр қўнғир 

сигиримиз пишшилаб ётади. Харида мусичалар кукулашади. Бобом мени бир 

томони отхонага ёпишган уйга тўппа-тўғри етаклайди.   (Ойбек. Болалик) 

   . Мен опамнинг жилдидан қалин китобни –Қуръон бўлса керак – олиб 

палапартиш варақлайман. Онам куйиниб қўлимдан йириб олмоқчи бўлади. 

Мен бермайман. Айвонни у бошидан бу бошига олиб қочаман. Оғир китоб 

қўлимдан тушиб кетади., мен устига йиқиламан. (Ойбек. Болалик) 
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Айни пайтда келтирилган матннинг биринчисида компонентлар 

муносабати радикал характерли эканлигини кўрамиз. Бунда матн 

компонентлари ўртасида бевосита семантик алоқа кузатилмайди.  

Иккинчи матнда эса қатнашаётган ҳар бир гап ва мураккаб синтактик 

қурилма бир –бирига мазмунан боғлиқ ҳолла келмоқда. Бошқача айтганда, 

мазкур матн компонентлари бевосита муносабатини тақозо этмоқда. 

Айтиш лозимки, матн компонентларининг ўзаро боғланишида хос 

бўлган семантик муносабатнинг ҳар икки тури ҳам муҳим аҳамият касб 

этади, зотан, ҳар бир матннинг асосий вазифаси маълум хабар ифодасини 

беришидан иборатдир. Бу эса семантик яхшиликни талаб қилади. Матннинг 

бундай сифати муқаррат равишда ёзма нутқда кузатилади. Оғзаки нутқда эса 

буни семантик бутунлиги ҳар доим ҳам воқе бўлавермайди. Чунки оғзаки 

нутқда узуқ – юлуқ жумлалар ҳам кўп ишлатилади. Бундан ташари маъно 

яхшилигига тингловчининг репликаси ҳам сезиларли даражада салбий таъсир 

кўрсатади.  

Матн компонентларининг маъно жиҳатдан боғланишли бўлиши нафақат 

матннинг маъно бутунлигини, балки унинг таркибий қисмлари саналувчи 

мустаъқил гапларнинг ҳам мазмуний салмоқли бекамлиги-кўстлигини 

таъминлайди. Тўғри матн ташқарида гап грамматик жиҳатдан мутлақо 

камчиликсиз бўлиши мумкин. Лекин унинг маъно бутунлиги фақат матн 

сатҳида бошқа гаплар билан ўзаро муносабатда келганда тўлиқ ифодасини 

топа олади. Бу матн таркибида қўлланилган барча гапларга хосдир, фақат 

матннинг бошланишида келган гап ўзининг нисбий мустақиллиги билан шу 

матн таркибига кирган бошқа гаплардан фарқ қилади.(2,49-59) 

Тоғам ҳам, келин ойим ҳам мени яхши кўришади. Бу яхши 

кўришларнинг замирида балки бошқа мақсадлари бордиру, ҳозирча менга 

билдирмаётгандирлар… Тоғамни менга «бўш вақтларингга келиб, мендан 

заргарликни ўрган» дейишлари ҳам бежиз эмас албатта.  

                                                               (С.Абдулла. Мавлоно Муқимий).   

Кўрдикки, матн таркибида келаётган биринчи гап кейинги мураккаб 

синтактик қурилма ҳамда содда ёйиб гапга қараганда мазмунан анча 

мустақилдир. 

Матн таркибида гапларнинг ўзаро семантик муносабатдари хусусида сўз 

юритилганда, биринчи галда тафаккуримизда ҳукмлар мажмуаси қандай 

боғланишини тасаввур этиб кўрмоғимиз лозим, зотан матн 
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компонентларнинг боғланиши эканлигини ўрганиш тил ва тафаккур бирлиги 

диалектик қонуниятдан келиб чиқади. Шунинг учун мустақил гапларнинг 

ўзаро муносабати замирида шаклланувчи гапдан катта ҳар қандай нутқ 

бирлиги ўзининг умумий мазмуни салмоқл жиҳатидан тафаккур маҳсулининг 

тил унсурлари воситасида ифодаланишини тақозо этади. 

Гапнинг сўзлар муносабатидан ташкил этишини назарда тутсак, бунда 

сўзнинг фикр ифодасини воқеъланувчи белги эканлигини далиллай оламиз. 

Бироқ нутқимиз қолипида рўй берувчи психологик мулоқотда сўз эмас, балки 

гап асосий белги саналади. Бу нутқимиз сатҳида гапнинг ўзига хос 

мақомини, унинг бошқа бирликлардан (масалан, сўз, сўз бирикмаси ва ҳ.к.) 

фарқини аниқ ва равшан ҳимоя этади. (3, 323-324).  

Шуни ҳам айтиш лозимки, мантиқ (логика) нутқда ҳукмлар муносабати 

масаласи билан шуғулланмайди.  Бу нарса синтактик жиҳатдан муҳим 

аҳамиятга эгадир. Мантиқда ҳар бир ҳукм алоҳида ўрганилади. Синтаксисда 

эса ҳукмнинг ҳукм билан муносабатини ўрганиш глобал аҳамият касб этади. 

Бундан ташқари, мантиқда ҳукмнинг ифодаланиши усуллари катта мавқега 

эгадир. Аммо бунда ҳам ҳар бир ҳукм алоҳида талқин этилади. Боғланишли 

нутқ синтаксисида эса икки ёки ундан ортиқ ҳукмлар муносабати, уларнинг 

бир - бири билан боғланиш масаласи устувор аҳамиятга эгадир. 

Юқорида келтирилган фикр ва мулоҳазадар тил билан мантиқнинг ўзаро 

узвий боғлиқлигини кўрсатади. Аммо бу билан мантиқ  ва тил категориялари 

қоришиб кетади, демоқчи эмасмиз, албатта. Чунки мантиқнинг ҳам тилнинг 

ҳам фақат ўзига хос бўлган қонуниятлари мавжуд. Шунинг учун синтактик 

категорияларни мантиқ категорияларини нусхаси сифатида талқин этиб 

бўлмайди. Ана шу боис ҳукм тушунчасини бу ўринда шартли деб 

билмоғимиз лозим. А.А. Потебня тўғри таъкидлаганидек, грамматик гап 

мантиқий ҳукм билан бир хил маъно касб эта олмайди. (4, 68-69) 

Мантиқда ҳукм деганда, грамматик гап орқли ифодаланган ниманидир 

тасдиқловчи ёки инкор этувчи фикрни тушунамиз. Агар муайян фикр 

ифодасини берувчи ҳукмни алоҳида олиб ўргансак, унда субъект ва предикат 

мавжудлиги фикрни тугалланган ва мукаммал эканлигини кўрсата олмайди. 

Ҳар қандай ҳукм ҳам нутқда реал қўлланилгандагина мукаммаллик касб 

этади. Ҳатто нутқдан ташқарида олинган ҳукмда субъект билан предикатни 

аниқлаш ҳам қийин кечади. Масалан брат вошел в комнату тарзида 

шаклланган ҳукмни олиб кўрайлик. Бунда қайси сўз предикат ёки қайси бир 

сўз субъект эканлигини рўйрост айтиб бўлмайди. Агар келтирилган ҳукм 

нутқда шаклланган бўлса , фақат шундагина, хонага кимнинг кирганлиги 
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диққат марказда турса, брат сўзини кескин равишда предикат сифатида 

белгилай оламиз. Борди-ю, нутқ муҳити учун Что зделал брат? сўроғи 

аҳамиятли бўлса, у ҳолда «вошел в комнату» мантиқий предикат бўлади. Шу 

боис проф. П.С.Попов ҳукмнинг мазмунини, унинг субъект ва предикатини 

белгилашда контекст асосий восита эканлигини алоҳида таъкидлайди (5). 

Фикрни мукаммаллигини таъминлаш ёлғиз бир ҳукм орқали амалга 

ошмайди. Проф. В.Ф.Асмус бу ҳақда қуйидагиларни айтади: «Биз ҳеч қачон 

ёлғиз бир ҳукм воситасида фикрлай олмаймиз.Фикрлаш жараёнида 

ҳукмларни бир-бири билан боғлаймиз, уларни қиёслаймиз ва биридан 

иккинчисини фарқлаймиз» (6.76). 

Дарҳақиқат, ҳукмларнинг аниқ ва мукаммаллиги фақат нутқда 

аниқланади. Бунинг учун эса бир неча ҳукм ўзаро муносабатда олиб таҳлил 

этилади. Шунинг учун анъанавий мантиқда муайян бир ҳукмни нутқдан 

ташқари ҳолатда олиб таҳлил қилиши бугунги кун талабларига жавоб 

беролмай қолди. Бу ҳақда проф. П.С.Поповнинг қуйидаги фикри 

характерлидир: «Анъанавий мантиқий субъект ва предикат тушунчаларини 

архивга топшириш пайти келди: уларни чанг босиб қолган» (5, 28-29). 

Бугунги кунда анъанавий грамматикаларимизда берилган синтактик 

қурилмалар таҳлилидан ўзгача таҳлил материалларига эҳтиёж туғилганлиги 

сабабли одатдаги семантик ва синтактик таҳлиллар доираси анча кенгайди. 

Бошқача айтганда матн лингвистикаси масаласи кун тартибига асосли 

равишда кириб келди. Бунинг асосий далили сифатидп ҳозирги лингвистик 

тадқиқотларда ўзаро боғланишли бўлган бир неча синтактик қурилмалар 

нутқнинг яхлит бир бўлаги сифатида талқин этилаётганини кўрсатиш 

мумкин. 

Нутқда ўзаро боғлиқ бўлган гапларнинг семантик ва синтактик 

муаммоларни ўрганишда мазкур гапларни алоҳида олмай, ҳар бирини 

бошқалари билан боғлиқ ҳолда талқин этилгандагина уларнинг маъно 

тугаллиги ҳақида сўз юритиш мумкин. Бундай вазиятда мазкур гапларнинг 

нафақат маъно тугаллиги, балки синтактик хусусиятланининг ҳам анча 

мукаммал изоҳланиши учун имконият яратилади. Масалан, маълум бир нутқ 

парчасида намойиш хусусида фикр билдирилаётган бўлса, намойишчилар 

(демонстраты) сўзи бундай матн учун субъект вазифасини ўтайди. Зотан, 

мазкур сўз бир ўринда гапда ўзининг аслий шаклида, бошқа гапларда эса 

олмош билан (масалан, улар ўзлари олмошлари ), ўзга бир синонимик сўз 

билан (масалан, кишилар, одамлар, халқ) ифодаланади ва ҳар сафар гапда бу 

тушунчаларнинг мавжудлигини ҳис этамиз. 
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Матн компонентлари таркибида бирор сўз ёки бирикманинг бу тахлит 

қўлланиши нафақат семантик, балки синтактик вазифа ҳам бажаради. Чунки 

мазкур сўз олдинги гапда грамматик эга вазифасида келса, кейинги гапларда 

тўлдирувчи, аниқловчи бўлибқўлланилиши ҳам мумкинБироқ шуни ҳам 

айтиш лозимки, матннинег синтактик таҳлили мустақил гаплар синтактик 

таҳлилидан тубдан фарқланади. Матннинг синтактик таҳлилида бўш ва 

иккинчи даражали бўлаклар, шунингдек, сўз бирикмалари таҳлилида 

қўлланадиган мослашув, бошқарув усуллари хусусида сўз юритиб бўлмайди. 

Агар гап таҳлилида сўзлар ўртасидаги семантик алоқа ва унинг турлари 

ўрганилса, матн таҳлилида мустақил гаплар ўртасидаги синтактик боғқланиш 

ҳақида маълумот талаб қилинади. Фақат бугина эмас, макроматн 

ўрганилганда унинг компонентлари ҳисобланувчи абзатслар ўртасида 

шаклланган синтактик муносабатлар ҳам  муҳим аҳамият касб этади. 

Ана шулардан келиб чиқиб, матннинг синтактик таҳлили бобида ҳали ўз 

ечимини кутаётган жуда кўп жумбоқлар мавжудлигини қайд этамиз. 

Ҳозиргача қилинган ишлар эса бу соҳадаги дастлабки қадамлар ҳисобланади. 

МАВЗУ ЮЗАСИДАН САВОЛЛАР 

1. Нутқ маҳсули сифатида матннинг боғланишли эканлигини 

қандай изоҳлайсиз? 

2. Комуникатив яхлитлик нима? 

3. Билвостиа (радикал) ва билвосита семантик муносабат турларини 

қандай тушунасиз? 

4. Матннинг бошланиш қисмини тақозо этувчи мустақил гап бошқа 

гаплардан қандай фарқ қилади? 

5. Нутқ қолипида рўй берувчи психологик мулоқотда нима асосий 

белги ҳисобланади? 

6. Мантиқий ҳукм нимаси билан гапга қиёс қилинади 

7. Мантиқ ва тил категорияларини ўзаро қориштириш мумкинми? 

8. Анъанавий мантиқда қўлланиладиган «субъект» ва «предикат» 

терминларини архивга топшириш лозимлигини ким айтган? 

9. Матннинг семантик таҳлилида қандай унсурни маъно субъекти 

деб аташ мумкин? 
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10.  Матннинг синтактик таҳлили мустақил гап таҳлилидан қайси 

жиҳатларига кўра фарқланади? 

11. Макроматнда абзацлар синтактик жиҳатдан ўзаро боғлиқ бўлиши 

мумкинми? 
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МАТН КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ СИНТАКТИК АЛОҚАСИНИ 

ТАЪМИНЛОВЧИ ЛЕКСИК ВОСИТАЛАРИ 

ТАЯНГ СЎЗ ВА БИРИКМАЛАР: Муайян бир ёки икки сўзнинг матн 

компонентларида такрорланиши, сўз маъносининг бевосита кечириши , бир 

сўз маъноси иккинчи сўзда ифодаланиши, субиститут, ўринбосар, 

сўзловчининг ёки матн муаллифининг ўз фикрида муносабати, икки 

абзацнинг маъносида ва синтактик муносибатига кўра алоқаси.  

Маълумки, матн лингвистикасида бағишланган ишларнинг аксариятида 

матн компонентларининг семантик алоқасида асосий эътибор қаратилади. 

Матннинг боғланиши нутқ маҳсули эканлиги ҳам анна шу асосида талқин 

этилади. Бироқ матннинг синтактик табиати ҳақида жуда кам маълумот 

келтирилади. Бизнингча, матн компонентларининг синтактик жиҳатдан ҳам 

боғланиши эканлигини мукаммал талқин этиш учун вақт келди, зотан, матн 

фақат семантик жиҳатдан эмас, балки синтактик жиҳатдан ҳам яхлитликни 

тақозо этади. Бошқача айтганда матн компонентлари қандай йўсинда 

бўлмасин синтактик жиҳатдан ҳам ўзаро боғланган бўлади.  

Матк компонентларининг ўзаро синтактик боғланиши, асосан, қуйидаги 

воситалар орқали рўй беради: 1. лексик такрор. 2. Синонимлик муносабат. 3. 

Олмошлар. 4. Кириш сўз ва бирикмалар. 5. Боғловчилар. 

Қуйида анна шуларниинг ҳар бирига алоҳида тўхтатамиз. 

Матн компонентларнинг синтактик алоқаси лексик такрорга асосланган, 

маълум бир сўз уларнинг икки ёки бир нечтасида такрорий қўлланади:  

Мана бугун, Низомжон яна Дилдор билан учрашди. Низомжон йиғилиб 

қолган гапларини энтикиб, шошилиб гапирар, Дилдор бўлса бепарвогина 

унинг гапларига қулоқ солиб борар эди. Умуман, Дилдор кейинги пайтларда 

сал бошқачароқ бўлиб қолган эди. Низомжонни кўрганда бир қизариб 

оларди-да пилдираб қочиб кетади (С.Аҳмад Уфқ.) 

Келтирилган матнда Низомжон ва Дилдор сўзларида эътибор берсак, 

уларнинг турли синтактик вазифаларда келиб, матн компонентларининг 

ўзаро синтактик муносабатини таъминланаётганини кўрамиз. Биринчи гапда 

Низомжон эга  Дилдор тўлдирувчи, иккинчи компонент- мураккаб синтактик 

қурилмада эса Низомжон ва Дилдор сўзларининг ҳар иккаласи ҳам эга 

вазифасида келмоқда. Учинчи гапда эса Дилдор эга вазифасида, тўртинчи 

гапда еса Низомжон сўзи тўлдирувчи бўлиб келмоқда. Бундан ташқари, 
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мазкур матнда гаплари сўзи ҳам такрорий қўлланилиб, бир ўринда воситасиз, 

иккинчи ўринда эса воситали тўлдирувчи бўлиб келаётганини 

кузатамиз.Матн компонентларининг синтактик муносабати синонимик 

сўзлар воситасида воқеланиши ҳам мумкин аҳамият касб этади. Бунда бир 

компонентнинг сатҳида келаётган маълум бир сўзнинг иккинчи учинчи ва 

ҳ.к. компонентларда синонимлари ёки синонимлик маъноли унсурлар 

қатнашади ва улар орқали матн компонентларнинг синтактик муносабатлари 

шаклланади: 

Қиш совуқлари ҳам Гавҳаршодбегимнинг ҳаётидан узоқлашиб келди. 

Улуғбек... икки қаватли кўшкда онаси шарафига катта қабул маросимини 

ўтказди. Маросимда Гавҳаршодбегимнинг барча келинлари шаҳарнинг 

аслзода аёллари ҳам иштирок этдилар. Зиёфатдан сўнг ҳаммаларига 

саруполар улашилди. (П.Қодиров. Она лочин видоси). 

Келтирилган матнда синонимик маъноли қуйидаги сўзлар 

мавжудлигини кўрамиз: Гавҳаршод бегим –она (си) маросими –зиёфат 

келинлар (и) аслзода аёллар –ҳаммалари (га), барча-ҳамма. 

Айни пайтда матн компонентларининг сони (гапларнинг) тўртга бўлиб 

синонимик маъноли сўзлар уларнинг барчасида қатнашмоқда ва 

компонентлар синтактик алоқасини таъминламоқда. Биринчи ва иккинчи 

гапларнинг синтактик муносабати аниқловчи вазифасида келаётган 

Гавҳаршодбегимнинг, онаси (нинг) сўзлари орқали, учинчи ва тўртинчи 

гапларда биринчиси ега, иккинчиси еса тўлдирувчи вазифасида келаётган 

Гавҳаршодбегимнинг, оанси (нинг) сўзлари орқали, учинчи ва тўртинчи 

гапларда биринчиси эга, иккинчиси эса тўлдирувчи вазифаларида келаётган 

келинлари, аслзода аёллар ва ҳаммалари сўзлари воситасида шаклланмоқда. 

Бундан ташқари, иккинчи гап билан лексик такрор (маросим-маросим) 

орқали тўртинчи гап билан еса (қабул маросими-зиёфат) воситасиз ва 

воситали тўлдирувчи вазифаларида келаётган синонимик унсурлар ёрдамида 

муносабат боғламоқда. Ва ниҳоят, учинчи, тўртинчи гапларда қатнашаётган 

барча, ҳаммаси сўзлари мазкур гаплар ўртасида аниқловчи –тўлдирувчи 

вазифаларида синтактик алоқа ўрниатиш учун хизмат қилмоқда.  

Матннинг таркибиё қисмлари ўртасида синтактик алоқа шаклланиши 

учун олмошларнинг ҳам аҳамияти жуда каттадир. Бунда олмошнинг от, 

сифат, сон, равиш каби мустақил сўзлар ўрнида қўлланила олиши муҳим 

мавқега эга бўлади. Шунинг учун биз уларни субститут восита сифатида 

талқин этамиз.  
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Олмош проф. А.Н.Гвоздев таъкидлаганидек, сон жиҳатдан унча кўп 

бўлмаса ҳам, нутқда ниҳоятда катта мавқега эгадир.Улар ўзларининг 

қўлланиш даражасида кўра бошқа сўз туркумларига қараганда устувор 

аҳамият касб этади. (1, 282). Немиз олими Нарвег эса олмошлари нутқнинг  

боғловчилари тарзида талқин этади. (2). Бундай фикрни рус олими 

Т.И.Силманда ҳам учратамиз (3,81): 

Меҳмонлар оғир сукунатдан қоронғи хонақонда битта –битта кирдилар. 

Барча ўзини ғоя пайғамбар олдида ҳис этарди. Ўртадаги тошни навбат билан 

бир –бир  ўпиб ҳонг-ҳонг йиғладилар.  

Гумбаз устидаги кабутар овози уларда ғоя самодан келган пайғамбар 

овози каби туюлади (Ойбек. Улуғ йўл). 

Берилган матн тўрт компонентли бўлиб, биринчи ва иккинчи гаплар 

гаплар барча жамоатчи олмоши воситасида, иккинчи ва учинчи гаплар 

имплисит ифодали улар, учинчи ва тўртинчи гаплар эса улар олмошлари 

билан синтактик алоқа эканлигини кўрамиз. Мазкур олмошларнинг барчамиз 

меҳмонлар сўзларнинг субститутлари сифатида келиб барча –эга яширин 

ҳолда келаётган улар ҳам эга, улар олмоши эса воситали тўлдирувчи 

функцияларини бажармоқда. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, атн 

таркибида қўлланилган олмош фақат синтактик вазифа эмас, балки семантик 

вазифаси ҳам бажаради. Келтирилган матнда гапларнинг мазмуний 

боғланиши ҳам аниқ ва бир ўринда имплисит (ноаниқ, яширин)ифодали 

олмошлар зиммасига тушаётганини кўрамиз. Шунинг учун олмошлар матн 

мазмуний яхлитлигини таъминловчи асосий морфологик воситалардан 

ҳисобланади.  

Матн компонентларнинг синтактик алоқаси кириш сўз воситасида 

воқеланиши ҳам мумкин. Бунда кириш сўз ўз васифасига кўра боғловчига 

яқинлашади. Хусусан, кириш сўз вазифасида келган муддат сўзларда модал 

сўзларда бундай имконият анча салмоқлидир. Рус тилшунослигида XIX 

асрнинг бошларида модал сўзларнинг боғловчи тоифасига киритилганлиги 

ҳам бежиз эмас, албатта. 

Шуни ҳам айтиш керакки, кириш сўзларни ҳозиргача гапларнинг бошқа 

бўлаклари билан грамматик алоқаси йўқ морфологик воситалартарзида 

ўрганиб келмоқдамиз. Бироқ кириш сўзларнинг баъзи синтактик 

хусусиятлари ҳақида кейинги йилларда айрим мулоҳазалар ҳам 

билдирилмоқда. Г.Я.Солғаник томонидан айтилган қуйидаги фикр далил 

бўлиши мумкин: 
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«Сўзловчининг ўз нутқида муносабатини билдирувчи хабарда муносабат 

билдирувчи кириш сўзлар грамматик муносабатини ҳам ифодалайди» (3, 

104-105) Бундай грамматик муносабат матн таркибидаги гаплараро 

шаклланади. Шунинг учун Г.Я.Солганик кириш сўзлари ўзига хос боғловчи 

деб талқин этади. Бу ўз навбатида, кириш сўзларнинг матн деривастиясида 

муҳим аҳамияти борлигини кўрсатади.  

Матн сатҳида синтактик вазифа бажараётган кириш сўзлар ўзаро 

синтактик муносабатда киришувчи гапларнинг олд қисмида (бошланишида) 

келади:  

1. Наҳор келганига қарамай, ўзи ҳам бир тишлам эмайди. Тўғриси 

томоғидан ҳеч нарса ўтмади. Узоқ эзилиб ўтиришгандан кейин Сулаймон 

ака… Тўтиқизни сўради.                     (М.Исмоилий. Фарғона тонг отгунча). 

2. Жамолидиинга ҳамроҳини одимини тезлатгандай, қаёққадир 

шошмаётгандай туюлди. Ҳақиқатдан ҳам шундай эди.  

                                                               (М.Исмоилий. Фарғона тонг 

отгунча). 

        3.          Биринчидан, Олтинсой сув ҳовузининг мавжуд плотинаси 

яна уч метр кўтариб, унга икки километр масофада айланма дамба кириш, 

иккинчидан ўтган ва аввалги йили ўзлаштирилган ерларимизда туташиб 

кетган қўриқ ва бўзларни очиш, шуларнинг олдимизга учинчи масалани 

кўндаланг қилиб қўйди (Ш.Рашидов. Бўрондан кучли). 

Келтирилган биринчи матнда тўғриси сўзи, иккинчи матнда ҳақиқатдан 

ҳам бирикмаси, учинчи матнда эса, иккинчидан сўзи ўзлари қатнашаётган 

гапларни олдинги гаплар билан боғлаш учун хизмат қилмоқда.  

Матн шаклланишида боғловчилар ҳам муҳим вазифа бажаради. Бунда 

боғловчиларнинг вазифаларига кўра иккига бўлишга тўғри келади: 1. 

Мустақил гапларнинг ўзаро муносабатини таъминловчи боғловчилар. 2. 

Абзатслар муносабатини таъминловчи боғловчилар. 

Матн таркибидаги мустақил гапларнинг синтактик муносабатини 

таъминловчи боғловчилар микро майдонда ҳам, макро майдонда ҳам 

қўлланиши мумкин. Фикр исботи учун қуйидаги мисолларда мурожиат 

этамиз: 



103 
 

1. Муҳаммад Аминхожа «чап ёним билан» турган эканман. деган 

фикрга келди ва устидан совуқ сув қуйгандек, бадани увишиб кетди 

(С.Абдулла.Мавлоно Муқимий). 

2. Гоҳ шодликнинг кетидан бир дилгирлик пайдо бўлиб, гоҳ бир 

хафачилик  кетидан бир қувонч ҳужра эшигини қоқиб кирмоқда (П. Қодиров. 

Она лочин видоси). 

3.  Хожа Ҳеравий билан азалдан  низо қиқиб юрган Хожа Аҳмад 

Тўсй номли девонбеги буни Самарқандда чаппа қилиб етказди. Ғоя Хожа 

Ҳевравий хутба ўқиганда Шохрухни доим отасидан баланд қўярмиш. (П. 

Қодиров. Она лочин видоси). 

 Келтирилган мисолларнинг барчасида ҳам матн компонентлари 

боғловчилар воситасида синтактик муносибатга киришмоқда. Биринчи икки 

мисол тенг компонентли мураккаб синтактик қурилма қолипига кириб, 

уларнинг биринчисида ва иккинчисида эса гоҳ тенг боғловчилари 

қатнашмоқда. Учинчи ва тўртинчи мисолларда мустақил гапларнинг нутқдан 

кейин келган боғловчилар ёрдамида синтактик муносабатда киришаётганини 

кўрамиз.  

 Боғловчи таркибида келган кўпроқ абзацларнинг семантик ва бир 

пайтнинг ўзида ситактик алоқаларини таъминлаш учун хизмат қилади.  

1. Атрофни ўраб келаётган мерганлар ёй ўқи билан уни нишонга 

олаётганларига кўзи тушиб, ваҳимаси баттар ошди. Саросима ичида 

қоятошнинг нариги пана томонига ўзини отди. Бироқ  қоянинг нариги 

томони икки юз қулоч баландликдаги тош жарзов эди. Зов тагидан ўтган 

Ҳирот дарёси тоғлардан келган сел билан тўлиб-тошиб оқмоқда (П.Қодиров. 

Она лочин видоси). 

2. ...ошириб бажарганларга устама мукофоти белгилаш: тоғда собиқ 

Қуйки раёнини тиклаш: унинг ўзига хос эканомикаси билан алоҳида 

шуғулланиш… 

Лекин бу таклифларни айтиш учун Ориф ака кўп идораларни кириб 

чиқди. (А.Мухтор. Чинор). 

 Берилган мисолларнинг ҳар иккиси ҳам макроматннинг муайян 

парчалари саналади. Биринчи мисолда макроматннинг икки абзаци 

бироқзидлов боғловчиси орқали синтактик ва семантик муносабатда 

киришаётоанини кўрамиз. Айни пайтда икки абзацнинг синтактик алоқаси 
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учун қоя, нари томони сўз ва сўз бирикмалари ҳам хизмат қилмоқда. Бу 

ўринда абзацлараро лексик такрор қўлланаётганини кўрамиз. Мазкур 

воситалар, ўз навбатида, абзацлар ўртасидаги синтактик муносабатларнинг 

янада мукаммалроқтус олишига кўмаклашмоқда. 

Иккинчи мисолда абзацлараро синтактик муносабат лекин зидлов  

боғловчи вазифасида шакллангани кўзда ташланади. бу ўринда ҳам 

синтактик алоқаларнинг узвий эканлигини қайд этамизЧунки айни пайтда 

икки абзац синтактик муносабати учун, иккинчи абзацбошида келаётган 

боғловчидан ташқари, бу кўрсатиш олмоши ҳамда биринчи абзацда маъно 

салмоғини унумлаштириб кўрсатаётган таклифлар сўзнинг ҳам аҳамияти 

катта бўлмоқда.  

Шуни ҳам айтиш лозимки, айни пайтда бироқ ва лекин боғловчиларига 

тўхталдиқ. Аммо фақат зидлов боғловчилари эмас, балки боғловчининг ҳар 

қандай тури ҳам абзацлараро синтактик муносабатларни шакллантира олади. 

Бундан ташқари, абзацлараро синтактик муносабат олмош , сўз ва 

бирикмалар ва бошқа шу каби воситаларида ҳам шаклланниши мумкин. 

Масалан: 

1. Шоҳруҳ Мирзо ҳукмронлик қилган сал кам ярим аср давомида 

Ҳирот ва унинг атрофларига биронта талончи қўшин бостириб келолган 

эмас. 

Буон йилликлар мобайнида ёв қўшини томонидан таланиш ва топталиш 

нималигини билмайдиган бой-бадавлат одамлар кўпайган эди. (П.Қодиров. 

Она лочин видоси). 

2. Лекин у ўз таъбирича бу «абордажнга» ҳамлага атайлаб азм этди, 

кўп ўйлади, иккиланди, баъзан ўзида шунга куч сезди, нима бўлса ҳам 

виждон измидан қайтмади. 

Албатта, аввало профессор Шумандан ўз авторефератига қақшатгич 

ёзма фикр кутган эди. Келмади. (А.Мухтор, Чинор). 

Келтирилган мисолларнинг   биринчисида матннинг олдинги абзацида 

айтилган сал кам ярим аср бирикмаси билан иккинчи абзацдаги унинг 

синонимлик ифодаси ўн йилликлар бирикмаси бу кўрсатиш олмоши 

воситасида семантик боғланиш ташкил этмоқда ва бу орқали абзац ўртасида 

синтактик алоқа шаклланган. Иккинчи мисолда эса макроматн 

компонентлари – абзацлар албатта кириш сўзи ёрдамида синтактик 

муносабатга киришмоқда. Бунда кириш сўз олдинги матннинг охирги гапи 
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кесим билан боғланмоқда. Шундай қилиб матн компонентларининг турли 

йўллар билан, жумладан, лексик такрор, синонимик воситалар, олмош-

субститутлар, кириш сўз ва бирикмалар, боғловчи кабилар ёрдамида 

синтактик муносабат ташкил этишни кўрамиз. Албатта, биз бу ўринда мазкур 

воситалар хусусида чуқур илмий мулоҳаза юритаётганимиз йўқ. Аммо, шуни 

алоҳида таъкидлаш лозимки, уларнинг ҳар бири алоҳида тадқиқот учун асос 

бўлиши мумкин.  

 

МАВЗУ ЮЗАСИДАН САВОЛЛАР 

1. Лексик такрор деганда нимани тушунасиз? 

2. Синонимик воситалар лексик такрорга нималарига кўра 

фарқланади.  

3. Олмошларнинг матн компонентлари боғлашда қандай аҳамияти 

бор. 

4. Кириш сўз ва бирикмалар боғловчи восита сифатида фақат 

микроматнда қўлланиладими? 

5. Боғловчининг микро ва макроматнда қўлланиши ҳамда 

вазифаларини изоҳлай оласизми? 

6. Матн компонентларининг семантик боғланиши синтактик 

боғланишда ҳам таъсир эта оладими? 
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МАТН ВА НУТҚ ДЕРИВАТСИЯСИ 

ТАЯНГ СЎЗ ВА БИРИКМАЛАР: Нутқ занжири, нутқ фаъолияти, 

динамиклик тил бирлиги, нутқ бирлиги, сўзловчининг ижтимоий ҳолати, 

базал структура, семантик ёки туб структура, таянч структура, ҳосила, 

операнд, оператор, дериват, синтактик структура. 

Ҳозирги кунда жаҳон тилшунослигида инсон нутқининг қай тарзда 

шаклланиши ва унинг реал қўлланиши масаласи долзарб бўлиб турибди. 

Бунда асосий эътибор тил системасининг нутқда қўлланилиши ва бу 

жараёнда жумланинг, жумлалар мажмуасининг нутқий занжир 

воқеланишидаги аҳамиятини ўрганишмасаласига қаратилмоқда.  

Айтиш лозимки, нутқ билан нутқий фаолият фарқланади, улар муштарак 

ҳодисалар эмас. Нутқ инсоннинг нутқий фаъолияти маҳсулидир. Нутқий 

фаъолият ўта динамик характерга эга, зотан у инсоннинг жамиятда тутган 

ўрни билан, яшаш тарзи билан узвий боғланади.  

Нутқни инсоннинг сўзлашув жараёнида вужудга келадиган яхлитлардан 

тил материали сифатида идрок этамиз. Инсон ўз нутқий фаъолиятида тил 

системасидан фойдаланади. Инсон нутқни тил бирликларининг кесишиш 

чизиғи ҳисобланади ва бунда тил унсурларининг поғонали муносабати 

вужудга келади. Бошқача айтганда, тил бирликларининг ҳар бири ўзидан 

катта бирлик сатҳида қўлланила бошлайди. Анна шу нуқтаи назардан нутқ 

ҳам динамик характер касб этади. 

Инсон нутқнинг энг асосий хусусиятларидан бири унинг боғланишли 

эканлигидир. Мазкур хусусият нутқнинг таркибийқисмлари ҳисобланувчи 

гап, иловали қурилмалар, мураккаб синтактик қурилмалар, абзац 

кабиларнинг ўзаро семантик ва синтактик муносабатидан келиб чиқади. Улар 

ўртасида бундай муносабат бўлмас экан, нутқда боғланишлилик ҳам 

бўлмайди. 

Равшанки, нутқ тил системасининг амалда қўлланилиши объекти 

саналади. Шу боис нутқни гап ва ундан катта бирликларнинг мажмуасидан 

шаклланади десак, масала моҳиятга бир томонлама ёндашган бўламиз. Чунки 

инсон нутқи биринчи галда товушлар мажмуаси тақозо этади. Бироқ айни 

пайтда асосий эътиборимиз матн ва нутқ дериватсиясига қаратилгани учун 

структуралар ҳақида мулоҳаза юритамиз. 

Албатта, нутқ нафақат тил системаси унсурларининг амалда 

қўлланилишини, балки сўзловчини индувидуал тажрибаси ва билимининг 
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ҳам ҳаётда таэбиқ этилишини ҳам кўрсатади. Аслини олганда нутқ икки 

нарсани –тил материаллари ва сўзловчининг уларга муносабатини тақозо 

этади. 

Маълумки, ҳозирги тилшуносликнинг асосий муаммоларидан бири тил 

билан нутқнинг ўзаро муносабатини ўрганишдан иборат. Мазкур муаммо 

талқини барча лингвистик назарияларда асос бўлади. Буни синтактик 

назарияларда янада аниқроқ кўрамиз.  

Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ҳозирги пайтгача тилшуносларнинг 

асосий эътибори тил ҳодисаларини эслатиб ўтишга қаратилди, нутқ 

лингвистикаси эса назардан четда қолиб кетди. Шу боис ҳозирги пайтда нутқ 

лингвистикаси масаласига жидий эътибор берилмоқда. Тўғри 50-йилларда 

мазкур масалага бир гуруҳ олимлар эътибори қаратилган эди. Лекин айрим 

чалкашликлар келиб чиққанлиги бу масала олимларимиз илмий ишларида 

етарли аҳамият касб эта олмади. Масалан, В.Скаличканутқни сталистик 

ҳодиса деб тарғиб этган бўлса (1), А.Паляро уни тилнинг субъектив 

қўлланилиши деб тушунади (2) Е.Косерининг тадқиқотларида эса нутқ ўта 

кенг ҳажмли ҳодиса сифатида изоҳланади ва тил унинг маълум бир қисмига 

тенглаштирилади. (3) 

Кўринадики, эслатиб ўтилган тилшунослар мулоҳазаларида умумий 

масаланинг қандайдир бир қирраси ёритилади ва шу боис жиддий нуқсонлар 

ҳам кузатилади. Бундай нуқсонлар сирасига тил системасининг нутқда реал 

қўлланилиши, тил белгиларининг ўзаро муносабати каби масалаларнинг 

назардан четда қолганлигини киритиш мумкин.  

Шуни алоҳида эслатиб ўтиш керакки, боғланиши нутқ 

компонентларининг ўзаро синтактик муносабатлари синтагматик қаторда 

воқеъланади. Бошқача айтганда гутқ парчалари бир – бири билан кетма – кет 

боғланади. Бунда уларнинг семантик салоҳияти ҳамда синтактик салмоғли 

бир хил даражада бўлиши шарт эмас. Кейинги нутқ парчаси олдингисининг 

иловаси бўлиши ёки унга тобеъ бўлиши ҳам мумкин. Сўзлашув жараёнида 

сўзловчининг зиммасига нутқнинг тўғри ва равонлиги таъминлаш вазифаси 

юклатилади. Акс ҳолда тингловчи учун хабар мазмунида нуқсонлар рўй 

бериши мумкин. Шу билан бирга айтиш лозимки, сўзловчи ва тингловчи 

мулоқотида уларнинг ижтимоий ҳолатлари ҳам муҳим мавқеъга эга бўлади. 

Масалан тилшунос билан космонавтнинг ёки кимёгар билан денгиз 

ишчисининг нутқий мулоқотларида нутқ компонентларини мукаммал 

қўлланилади деб бўлмайди. Шунинг учун нутқнинг бенуқсон бўлишини 

фақат локал боғлиқлик ҳамда глобал ҳолатда, яни нутқ парчаларининг 
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умумий алоқаси билангина изоҳлаб бўлмайди. Бунда сўзловчи билан 

тингловчининг умумий тайёргарлиги ҳам катта аҳамиятга эга бўлади. 

Нутқнинг синтактик шаклланиши ва унинг боғланишли бўлиши сўзловчи 

ихтиёрида бўлган грамматик қоидалар, лексик – морфологик унсурларнинг 

ишлатилиши ҳамда экстралингвистик омиллар билан ҳам узвий алоқадордир. 

Зотан, улар тил унсурларининг нутққа кўчирилишини таъминловчи асосий 

воситалар сирасига киради.  

Нутқий фаъолиятнинг шаклланиши ва функционал қийматга эга бўлиши 

фақат семантик мақсадларнинг рўёбга чиқиши билангина боғлиқ бўлмай, у 

муайян нутқ муҳити билан ҳам алоқадор бўлади. Бошқача айтганда нутқ 

муҳити ҳар доим ўзига хос маъно ифодаси билан боғлиқ нутқий фаъолият 

компонентларинигина ўз сатҳида сиғдира олади.  

Бу жараёнда, албатта, тил унсурларининг қўлланиши маълум грамматик 

қоидаларни талаб қилади. Бунда туб структура, яъни минимал семантик 

структура муҳим аҳамият касб этади. Туб структура бу энг кичик (минимал) 

семантик структура бўлиб, у ҳар қандай хабар ифодасини берувчи нутқ 

бирлигининг шаклланишида муҳим аҳамиятга эга бўлган базал структурани 

тақозо этади. Анна шу базал структура асосида нафақат маълум бир гап, 

балки мураккаб синтактик қурилмалар, абзацдан тортиб микроматнгача 

бўлган нутқ парчалари шаклланиши мумкин. Буларнинг барчаси синтактик 

дериватсия назариясига асосланади, зотан, ҳар бир шаклланишнинг охирги 

натижаси дериватни (ҳосилан) тақозо этади. 

Синтактик дериватция назарияси тилшуносликда лексик дериватциядан 

анча кейин асосланди. Бу назарияда биринчи бўлиб Прага тилшунослик 

мактаби намояндаларидан бири Йежи Курилович томонидан илмий 

истеъмолга киритилди. Йежи Куриловичнинг «Лексик дериватция ва 

синтактик дериватция» деб аталовчи мақоласи 1962  йилда рус тилига 

таржима қилингандан кейин рус олимларига ҳам бу масалага катта қизиқиш 

уйғонди ва бирин – кетин  илмий тадқиқот ишлари вужудга кела бошлади. 

Бунга Л.Н.Мурзининг «Синтактик дериватция (рус тилидаги ҳосила гаплар 

материалида)» номли докторлик диссертацияси И.П.Распопов, Йе Кубрякова, 

В.С Храковский ва бошқа тилшуносларнинг илмий мақолалари мисол бўла 

олади. Шундан сўнг 1986 йилда ўзбек тилшуноси Н.Турдиниёзонинг ҳам 

«Ҳозирги ўзбек тилида гипотактик қурилмаларнинг синтактик 

дериватцияси» мавзусидаги докторлик диссертацияси Масквадаги 

Тилшунослик институтида ҳимоя қилинади. 
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Айтиш лозимки, синтактик дериватция бобида тилшунослар фикрлари 

муштарак эмас. Йе. Курилович синтактик дериватция деганда, муайян бир 

синтактик структура асосида иккинчи синтактик структуранинг 

шаклланишини тушунса, В.С. Храковский маълум бир синтактик 

структуранинг шаклий кенгайишини тушунади. Л.Н. Мурзин таълимотида 

эса синтактик дериватсия Йе Курилович билан қарийб бир хил маънода 

талқин этилади. 

Ўзбек тилшунослигида синтактик дериватсия Н. Турниёзов ва унинг 

шогирдлари томонитдан маълум бир таянг структура замирида шаклланган 

ҳар қандай ҳосила қурилма тарзида изоҳланмоқда.  

Тилшунослар фикрларида айрим тафовутлар бўлишидан қатъий назар, 

дериватологияда дериватстянинг барча турлари учун бир хил терминлар 

қўлланмоқда. Булар қўйидагилардир: операнд –дериватнинг (ҳосиланинг) 

таркибий қисми, дериват –дериватсиянинг маҳсули (ҳосила) оператор 

дериватсияни вужудга келтирувчи восита.  

Синтактик дериватсиянинг маҳсули саналувчи дериват тури шаклларда: 

сўз бирикмаси, гап, мураккаб синтактик қурилма, абзатс ва ҳатто макроматн 

тарзида бўлиши мумкин. Дериватнинг мазкур шаклларининг барчаси ҳам 

синтактик структураларни тақозо этади. Қуйида уларнинг ҳар бирига қисқача 

тўхталамиз. 

Сўз бирикмалари, шубҳасиз синтактик дериватсия маҳсули ҳисобланади 

ва боғланишли нутқда маълум бир гап доирасида шаклланади. Бундан, 

албатта, мустаъқил матн ҳолида қўлланилган сўз бирикмалари мустасно. 

Чунки улар гапдан ташқарида воқеъланади. 

Сўз бирикмасининг хомашёси сифатида икки (баъзан бир нечта) операнд 

қатнашади ва улар дериватсион муносабатга реал оператор, белгисиз 

оператор ёки нол оператор воситасига киришади: 

1. крепост дружбы. 2. Инсон қўли 3. Аман оф солид буилдс. (тирик 

гавдали одам)  

Келтирилган мисолларнинг биринчиси ва иккинчиси икки операндли, 

охиргиси эса уч операндли бўлиб, биринчисида реал оператор –ы, 

учинчисида белгисиз оператор оф  предлоги иштирок этмоқда. 

Нутқнинг энг муҳим ва фаъол компоненти ҳисобланувчи гапнинг 

синтактик дериватсияси ҳам умумий жиҳатларига кўра сўз бирикмаларига 
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ўхшайди. Бошқача айтганда бу ўринда ҳам операндлар муносабатидан 

дериват  шаклланади ва оператор (белгили, белгисиз ёки нол оператор) 

дериватсион жараённи вужудга келтирувчи асосий восита саналади: 

Том китобни телефон ёнида ўқийди. 

Келтирилган гап синтактик дериватсияси (ёнида) оператори ёрдамида 

икки операндлар муносабатга киришуви натижасида воқеъланмоқда: 

Оператор синтактик структура таркибига  дериватсион жарайнда 

қўшилади ва у туб структурадан ҳосила структура ясалиши, ёхуд ҳосиладан 

ҳосил ясалиши учун хизмат қилади.  

Дериватсион жараёнда синтактик структураларнинг шаклланиши учун 

оператор муҳим мавқеъга эгадир. У тилларда турли хил воситалар ёрдамида 

ифодаланади. Масалан, предлог, тенг ва эргаштирувчи боғловчилар, 

кўмакчи, келишик аффекси ана шундай воситалардан ҳисобланади.  

Шунга алоҳида аҳамият бериш керакки, синтактик структураларнинг 

кичиги нисбатан катта структура сатҳида фаъолик олади.  

Шу боис гап ўзидан кичик –бирлик сўз бирикмасининг дериватсион 

фаоллик олиши учун ҳам асосий синтактик майдон ҳисобланади. Гапнинг 

синтактик шаклланиши эса матн таркибида рўй беради. Бунда микро ва 

макроматнларни фарқлаймиз. Аввал айтиб ўтилгани сингари, ҳар қандай 

катта матн ўзидан кичик матнларга нисбатан макроматн саналади. Шунинг 

учун абзатсни мураккб синтактик қурилмалар учун макроматн тарзида, 

бобни абзатс учун ва ҳ.к. макроматнлар тарзида ўрганамиз. Ана шундан 

келиб чиқиб, нутқимиз компонентлари саналувчи барча синтактик 

қўрилмалар дериватсияси ийерархик муносабат қонуниятига амал қилишини 

кўрамиз.  

Нутқнинг синтактик дериватсияси, шундай қилиб, катта ва кичик 

синтактик структураларнинг амалда қўлланиши билан узвий боғлиқ бўлади. 

Бунда дериватсия операндлари вазифасида гап, мураккаб синтактик 

қурилмалар иловали ва парсеватив қурилмалар, абзатс, боб кабилар 

фаъоллик кўрсатади. Дереватсия операторлари эса аффексдан тортиб, 

предлог, кўмакчи, лексик такрор, олмош, синонимик восита, кириш сўз ва 

бирикмаларгача бўлган морфологик воситалар орқали ифодаланади. Сўз, сўз 

бирикмаси ва гап қолипида ифодаланган кичик матнлар дериватсиясида эса 

оператор экстралингвистик омиллар орқали (нутқ муҳити) ифодаланиши ҳам 

мумкин. 
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МАВЗУ ЮЗАСИДАН САВОЛЛАР 

1. Нутқ занжири деганда нимани тушунасиз? 

2. Нутқ билан нутқий фаъолият ўртасида фарқ борми? 

3. Нутқимиз тил бирликларининг кесишиш чизиғи эканлигини 

изоҳлаб бера оласизми? 

4. Нутқ фаъолиятнинг динамик характери нима билан далилланади? 

5. Нутқ иштирокчиларининг ижтимоий ҳолати деганда нимани 

тушунасиз? 

6. Туб структура нима? 

7. Лексик дериватсиядан синтактик дериватсия қандай фарқланади? 

8. Дериватсия оператори нимани тақозо этади? 

9. Матн дериватсиясида қандай воситалар оператор воситасида 

келади? 

10. Матн дериватсияси оперантлари вазифасида қанақа синтактик 

структуралар истеъмолда бўлади? 
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МАТН ТИЛШУНОСЛИГИ ВА ДИАЛОГ 

ТАЯНГ СЎЗ ВА БИРИКМАЛАР: Сўзловчи ва тингловчи мулоқоти, 

ўрин алмашиниш, табиийлик, сунъийлик, бирламчи ва иккиламчи характер, 

кундалик ва ён дафтарча, реаксия ва реплика компонентлар моддалиги, 

диалогик модаллик, экстралингвистик омиллар, пресупозитсион маъно, 

интонатсия, элиптик ва вокатив қурилма, парселаятсия, диалогда мақсад 

ифодаси, жуфт диалог, паралел диалог, поилог. 

Жаҳон тилшунослигида диалог нутқ лингвистик назарияси ўтган 

асрнинг 40-йиллари охирида асосланади. Шундан буён бу соҳада илмий 

тадқиқот ишлари олиб борилади ва салмоқли материал вучудга келди. Айтиш 

лозимки, диалог ва унинг лингвистик таҳлили анча мураккабдир, зотан, у тил 

системасининг нутқда инсон томонидан реал қўлланишини тақозо этади. Бу 

жиҳатдан уни тилнинг амалда қўлланилишида асосий объектлардан бири 

сифатида талқин этиш мумкин. Диалогнинг бундай хусусияти ҳақида ҳали 

20-йилларда рус тилшуноси Л.И. Якубинский маълумот берган эди. Унинг 

тўғри таъкидлашича, тил инсон ҳаётий фаъолиятининг ажралмас қисми 

саналади. (1) 

Диалог тилнинг нутққа кўчирилишида ҳар доим камида икки киши 

мулоқотини назарда тутади, чунки у сўзловчи ва тингловчи ўртасида 

воқеъланади. Бунда шу нарса характерлики, сўзловчи билан тингловчи 

ўринлари алмашиб туради. Анна шу жиҳатдан диалогни нутқматериали 

сифатида ўрганганда унинг яхшилиги камида икки киши нутқий 

фаъолиятнинг мажмуаси сифатида юзага келишини эътиборга олмоқ лозим 

бўлади. Шунинг учун диалогнинг лингвистик таҳлили билан 

шуғулланилганда ҳар доим монолог билан қиёс қилинади, зотан, монолог 

кимгадир қаратилмайди, диалог ҳар доимкимгадир қаратилган бўлади ва 

унинг иштирокида шаклланади. Монолог нутқ материали сифатида 

тасодифан вужудга келмайди ва у бир кишининг ҳар томонлама 

мукаммаллик касб этган нутқни тақозо этади. Диалог эса, нутқий мулоқот 

давомида аввалдан режалаштирилмаган ҳолда шаклланади. Бундан ташқари, 

диалог иштирокчилари бир-бирини кўриб турадилар ва эшитадилар. Лекин, 

шунга қарамасдан, айрим жарайнда диалог монологик характер олишини ҳам 

кузатиш мумкин. Бундай вазият диалог иштирокчиларнинг нутқи кўп 
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компонентли ва давомли бўлганда кўзда ташланади. Бу яқинлик, албатта, 

диалогни монолог билан муштарак ҳодисага айлантира олмайди.  

Диалог билан монолог бир-биридан яна қуйидаги орқали фарқланади: 

диалог табиий характерли бўлса, монологда сунъийлик мавжуд бўлади; 

диалог бирламчи хусусиятга эга, монолог эса иккиламчи характер касб этади, 

чунки бунда тил системасининг окказионал қўлланишини қайд этиш мумкин, 

холос (2, 20) Шу боис В.В.Виноградов монолог тилнинг умумий 

қўлланишининг эамас, балки индивидуал қўлланишининг маҳсули 

эканлигини таъкидлайди. (3.18) 

Юқоридагилар билан бир қаторда, шуни ҳам айтиш керакки, айрим 

тилшунослар диалог билан монолог ўртасидаги фарқни имкон қадар 

қисқартиришга ҳаракат қиладир. Масалан, А.А.Холодович монолог 

жумласига кундалик ва ён дафтарчаларни киритади. Бунда, албатта диалог 

кенг маънода тушунилади. (4)  

Диалогик нутқ ҳақида фикр юритганда, албатта, унинг асосий 

компонентларидан бири реплика эканлигини қайд этиш даркор, зотан, 

реплика бир пайтнинг ўзида акция ва реакция тушунчаларини ифодалайди. 

Реплика диалогнинг барча турларида (жуфт диалог, паралелдиалог, полилог) 

қатнашади. 

Диалогнинг лингвистик таҳлили хусусида сўз юритар эканмиз, 

жумлалар мақсади ва предметлари, сўзловчиларнинг нутқий тайёргарлиги, 

мулоқот иштирокчиларининг хабарга муносабати, мулоқот муҳити каби 

нолингвистик омилларни ҳам эътиборга олиш зарур. Чунки диалог нутқ ана 

шуларнинг барчаси ичида шаклланади. 

Диалог лингвистик таҳлилида юқорида эслатиб ўтилган унинг уни 

турларини аниқлаш ҳамда диалог компонентларининг моддалик 

хусусиятларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир. Бунда, хусусан, субъектив 

модаллик устувор аҳамият касб этади. Субъектив модаллик сўзловчининг 

«ўзга нутқ»-  қа муносабати орқали ифодаланади.  

Бундан ташқари яна диалог модаллик ҳам бўлиб, у тасдиқ ёки инкор, 

розилик ёни норозилик, қаршилик ёки қўллаб қувватлаш каби ҳолатлар 

орқали ўз ифодасини топади. 

Диалогик нутқда жавоб репликаси ҳам модал маъно ифодалайди. Бундай 

модаллик монологик нутққа умумий ҳолда тегишли бўлади.  
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Диалогик нутқнинг лингвистик таҳлили учун экстралингвистик омиллар 

билан сабаб бўлиши мумкин. Масалан сўзловчининг нутққа тайёргарлигини 

олиб кўрайлик. Бу нарса диалогик нутқ структурасининг шаклланишида 

кучли мақега эга бўлиб, у фақат сўзловчининг нутқий тайёргарлигини эмас, 

балки бир пайтнинг ўзида унинг ўзга нутққа муносабатини ҳам қамраб олади. 

Бу ўз навбатида диалогик нутқ компонентлари –жумлаларининг синтактик 

шаклланишига таъсир этади.  

Таниқли рус тилшуноси  Йе Д. Поливанов диалог ҳақида гапирганида 

нуқнинг нима ҳақида кетаётганини идрок этувчи ўз тингловчисида эҳтиёжи 

бўлишини алоҳида таъкидлаган эди. Бунинг аҳамияти катта, чунки 

сўзловчининг фикри тингловчига қаратилганбўлади ва тингловчи уни ўзича 

тушунади. Шу боис сўзловчи нутқнинг маъноси тингловчида 

предупозитцион маънода истеъмол қилиниши ҳам мумкин. Масалан: Эшик 

очиқми? Эшик ёпиқ эмасми? 

Кишиларнинг мулоқотида ҳабар ифодасининг воқеланиши мумика, 

жест, инсон гавдасининг турлича харакатлари сўзловчининг интеллектуал ва 

эмотционал ҳолати каби омиллар билан ҳам боғлиқ бўлади. Мазкур омиллар 

тил системаси унсурларининг нутққа кўчирилишини таъминлашда ҳам фаъол 

иштирок этади. Бироқ шундай бўлишига қарамасдан, улардан қалигача 

диалог лингвистикасида самарали фойлаланилмаяпти. Аниқроғи, диалогнинг 

яхлитланган нутқ тарзида шаклланишида мазкур воситаларнинг аҳамияти 

меъёр даражада ўрганилмаяпти. Юқоридагилардан ташқари, диалог табиати 

ўрганишда интонатциянинг ҳам аҳамияти каттадир. Зотан, Интонатция тил 

системаси белгиларининг амалда қўлланилишида ҳам доим, нолингвистик 

восита бўлишига қарамай, ёрдамчи восита сифатида фаъоллик кўрсатади. 

Айтиш лозимки, интонатсия тил унсури эмас ва шу боис унинг тил 

системасида ўрни ҳам йўқ. Лекин у тил материалларининг реал қўлланишига 

инсон орқали кучли таъсир кўрсата олади. Буни диалог компонентларининг 

ўзаро муносабатида янада аниқроқ кузатиш мумкин. Бунда интонатсиянинг 

боғловчи вазифасида келишини кўрамиз. Интонатсия мазкур жараёнда 

диалог иштирокчилари ҳар бирининг нутқи компонентларини ўзаро боғлаш 

учун хизмат қилибгина қолмай, уларга нутқий фаъоллик берилишида ҳам 

иштирок этади.  

Диалог лингвистик талқинида элиптик қурилмалар, шунингдек, вокатив 

гапларнинг ҳам асос қилиб олиш мумкин. Диалог иштирокчилари маълум 

мавзу бўйича хабар ифодасини беришда кўпроқ тўлиқсиз гаплар, эллиптик 

қурилмалардан фойдаланадилар. Бунинг асосий сабаби сўзлашув муҳитидан 
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келиб чиққан ҳолда гап бўлакларининг нутқда туширилиб қолдириши билан 

боғлиқдир. Чунки туширилган бўлак нутқий муҳитдан англашиб туради ва 

гап мазмунининг мукаммаллигига таъсир қилмайди.  

-Ўзимга ҳам шу бугун маълум бўлди. Абдулла акамни ўрнига мен 

кетадиган бўлдим. 

-қачон 

-эрта индин. 

-Масковда нима қиласиз. 

-Савдо Масковда жоним. Яхлит фойда ҳам у ерда. Масковдан нима олиб 

келай сенга ? буюр! 

-Ўзингиз эсон келсангиз бас. Тошкентда мендай тўкис келин бормикан? 

Ҳамма нарса жойида… (Ойбек. Қутлуққон) 

 Диалогик нутқда бир сўзли гапларнинг қўлланилиши ҳам алоҳида 

тадқиқот бўлиши мумкин: 

-Гаплашдингми? – йўқ. 

-Ая! Қўйинг қаёқдаги гапларни… 

-Хўп (А.Мухтор. Илдизлар) 

Юқорида эслатиб ўтилгани сингари диалогик нутқнинг лингвистик 

таҳлили учун вокатив гаплар ҳам материал бўла олади: 

-Ҳой мусулмонлар! Ҳой аҳли маҳалла! 

Йўлчибой! вой қадирдоним, жигарим (Ойбек. Қутлуққон) 

Диалогик нутқнинг характери жиҳатидан яна бири унда перселлятив 

қурилмалар қўлланишидир. Перселлятсия ҳодисасида маълум бир гап узуқ-

юлуқ ҳолда парчаларда бўлиниб берилади.  

Масалан:-Мен қарздорман. Салимдан.-Ҳали керак бўлиб қолади. Қишда. 

Кўринадики, парселлятсия ҳодисасида асосий гапга парселлят, яъни 

унда ажратилган бўлак туркалади ва бу билан ўзига хос синтактик 

кўринишга эга бўлган қурилма вужудга келади. 
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Диалогик нутқда турғун сўз бирикмаларнинг, шунингдек, фразеологик 

ибораларнинг қўлланилиши ҳам лингвистик таҳлили объекти бўлиши 

мумкин. Бундай вазиятга тингловчига хабар мазмуни анча таъсирчан 

етказилади:  

-Нимасини суруштирасиз, мулла ака, хўжаинлар ўртасидан эпақага 

келадиганини қидириш анқоннинг тухумини қидириш билан баробар экан. 

(Ойбек. Қутлуққон).     

Юқорида эслатиб ўтилган синтактик қурилмаларнинг барчаси диалогик 

макроструктурани ташкил этувчи воситалар саналади. Диалогда қандай 

синтактик қурилма қўлланишидан қатъий назар, маълум бир мақсад кўзда 

тутилади. Бунда глобал мақсад ва унинг тасарруфида шаклланувчи қўшимча 

гаплар ҳам бўлиши мумкин.  

Диалогик нутқда мақсад ифодаси бир нечта шахс ёки сўзловчи ва 

тингловчи томонидан воқеланиши меъёрий ҳолат ҳисобланади. Аммо диалог 

қатнашчиларининг ҳар бири аниқ бир субъектини тақозо этса ҳам, уларни 

грамматик субъект билан тенглаштириб бўлмайди. Бошқача айтганда, диалог 

иштирокчилари синтактик категория унсурлари бўлолмайди. Фикр исботи 

учун қуйидаги мисолга мурожиат этайлик: 

а. Сегодня хорошая погода. 

б. Очень хорошая. 

а. Солнце светит. 

в. Но совсем не жарко. 

б. Потому что ест небольшой ветер 

г. И потому что солнце в этот часуже не жаркое. (5.271). 

Келтирилган диалогда сўзловчи субъектлар сони тўртта бўлса ҳам, 

синтактик шахс барча жумлаларда ягона ва ўзгармас ҳолда эканини кўрамиз. 

Бу ўз навбатида, диалог материали муаллифларнинг берилаётган синтактик 

структуралар лингвистик таҳғлилга  алоқаси йўқлигини кўрсатади.  

Баъзан диалог синтактик структуралар лингвистик таҳлилга алоқаси 

йўқлигини кўрсатади.  

Баъзан диалог синтактик структураси материалини ташкил этаётган 

муайян бир гап нутқ муҳитининг барча иштирокчилари томонидан парча –
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парча ҳолда айтиш ҳам кузатилади. Бунга Ю.В.Ваникованинг қуйидаги 

мисоли далили бўлиши мумкин. 

Петя: В лесу 

Маша: Родилась 

Миша: Ёлочка.  

Лена: В лесу. 

Оля: Она расла. (5.272) 

Айни пайтда диалог макроструктураси ягона бир гап орқали 

ифодаланмоқда. Унинг микроструктураси эса ўша макроструктуранинг 

муаллифлари саналувчи беш кишининг нутқи алоҳида кўринишларда 

ифодаланаётганини кўрамиз. 

Шуни ҳам айтиш лозимки, диалог нутқда мураккаб синтактик 

қурилмалар жуда кам қўлланилади. Чунки сўзловчи бунда имкон қадар 

ихчам синтактик қурилмалардан фойдаланишга ҳаракат қилади. Бу албатта, 

диалог нутқ муаллифларнинг ижтимоий ҳолати билан ҳам боғлиқ масаладир. 

Агар диалог иштирокчилари зиёлилар бўлса, улар нутқда кам бўлса, 

мураккаб синтактик қурилмаларни кузатиш мумкин. Болалар нутқида эса 

бундай қурилмалар мутлақо ишлатилмайди.  

Шундай қилиб, биз диалог ва унинг лингвистик таҳлили билан боғлиқ 

масалалар билан қисқача танишиб чиқдик ва бу жараёнда диалог лингвистик 

таҳлили билан алоқадор бўлган барча масаларнинг ҳозирги 

тилшунослигимизда долзарб эканлигини кқрдик. Бунинг боиси шундаки, 

диалог нутқнинг лингвистик таҳлили бобида жаҳон тилшунослигида 

қилинаётган ишлар ҳозирча масала тавсифининг дебочасини ташкил этади. 

Бошқача айтганда, диалог лингвистик таҳлили тилшунослигимиздан ҳали 

кўп куч ва қудратни талаб қилади. 

МАВЗУ ЮЗАСИДАН САВОЛЛАР 

1. Диалог нутқ лингвистик назарияси қачон асосланди? 

2. Рус тилшунослигида ўтган асрнинг 20 –йилларида ким 

томонидан диалогнинг лингвистик таҳлилига бағишланган илмий мақола 

эълон қилинади? 

3. Диалог нутқда сўзловчи ва тингловчининг ўринлари барқарорми? 
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4. Диалог нутқ монологик нутқдан қандай фарқланади? 

5. Дилогнинг қандай мтурларини биласиз? 

6. Қандай унсурлар диалогнинг барча турларида иштирок этади? 

7. Диалогк нутққа қандай экстралингвистик омиллар таъсир ўтказа 

олади.  

8. Дилог шаклланишида интонатсиянинг аҳамиятини изоҳланг. 

9. Қанақа синтактик қурилмалар диалогнинг лингвистик таҳлили 

учун объект бўла олади? 

10.  Диалогик нутқда қўлланувчи ремарка ва реплика бир – биридан 

қандай фарқланади? 

11.  Ремарка ва репликанинг қандай турларини биласиз? 

12.  Диалогик нутқда мақсад ифодаси қандай мавқега эга? 

13.  Диалогик нутқнинг макро ва микроструктураларини қандай 

белгилайсиз? 

МАТН СТРУКТУРАСИНИНГ СИНТАГМАЛАРИГА 

БЎЛИНИШИ 

ТАЯНЧ СЎЗ ВА БИРИКМАЛАР: Аниқловчи –аниқланмиш тўлдирувчи 

– ҳаракат ҳол, -ҳаракат, ички синтагма, ташқи синтагма, синтагматик ва 

астагматик муносабат, эргаш боғланиш, фонетик ҳодиса, синтактик 

сталистика, просодик воситалар, матннинг энг кичик мазмуний ифодаси, 

фраза, оғзаки матн, бадиий матн. 

Матн структураси, нутқ материалининг яхлитланган кўринишини тақозо 

этади. Унинг умумий мазмуни салмоғини ўрганишда ана шу тахлит берилган 

матн текширув объекти бўлади. Бироқ матн структурасини турли 

эҳтиёжларга кўра гапларга, гапларни синтагмаларга бўлиб таҳлил этиш ҳам 

мумкин. Шу боис бу ўринда «синтагма» тушунчасини изоҳлашга тўғри 

келади.  

Айтиш лозимки, синтагма тушунчаси тилшуносликда турлича 

изоҳланади. Баъзи манбаъларда унинг грамматик тушунча тарзида талқин 

этишса, айрим манбаъларда фонетик тушунча сифатида, яна бошқа 

манбаъларда эса стилистик тушунча сифатида қайд этилади. Бундан ташқари, 
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синтагма тушунчаси ифода материали жиҳатидан ҳам, ҳали тўла тавсифга эга 

эмас, зотан, айрим лингвистик ишларда уни аниқловчи-аниқланиш 

муносабатини тақозо этади деб талқин қилишса, баъзи тадқиқотларда 

предикативли қурилмалар ҳам, ҳатто мураккаб синтактик қурилмалар ҳам 

нутқ материалида синтагма вазифасида келиши эчлатилади. Қуйида анна 

шулар хусусида айтилган айрим тилшунослар фикрларига тўхталамиз. 

 «Синтагма» термини дастлаб Ф. де Соссйур томонидан истеъмолга 

киритилган бўлиб, у орқали тилнинг тўғри чизиқ бўйлаб камида икки 

унсурли ўзаро муносабатга киришуви тушунилган.  

Соссйур таълимотида синтагма вазифасида қўшма сўзлар, ясама сўзлар, 

гап бўлаклари, шунингдек тўлиқ гап ҳам келиши таъкидланади (1,155) 

Соссйурнинг шогирди Ш.Балли эса синтагма деганда тилнинг 

аниқланмиш қолипида келган ҳар қандай икки белгисини тушунади. Бунда 

ҳар қандай синтагма ҳам эркин бўлиши ва шу боис унинг компонентларини 

шу категррияга тегишли бошқа компонентлар билан алмаштириш 

мумкинлиги айтилади: думалоқ стол - кавадрат стол (2,114-115). 

«Синтагма» термини С.И. Карсевский ҳам Ф.де Соссйур таълимотида 

қандай берилган бўлса, шундай таърифлайди. Бошқача айтганда С.И 

Карсевский ҳам бу ўринда аниқловчи –аниқланмиш қолипидаги унсурлар 

муносабатини синтагма деб тушунади. Шунга кўра водо-воз, медвеж-онок 

тарзидаги ясама сўзлар ҳам синтагма сифатида талқин этилади. 

С.И.Карсевский синтагмани ички ва ташқи деб аталувчи икки турга 

бўлиб ўрганади. Ички синтагмаларга маленкий домик тарзида сўзлар 

муносабатини тақозо этувчи синтагмалар, ташқи синтагмага жумла 

қолипидаги сўзлар муносабатини кўрсатувчи гаплар киритилади. 

С.И.Карсевский гап қолипидаги сўзлар муносабатини (малчик читает) 

предикативли синтагма деб атайди. Сўзлар қўшилмаси қолипидаги 

синтагмаларни эса 3 га бўлади: 1. Аниқловчи-аниқланмиш муносабати 2. 

Тўлдирувчи-ҳаракат муносабати 3. Ҳол ва ҳаракат муносабати (написать 

писмо, хорошо погулял).  

С.И.Карсевский нутқнинг синтагматик таҳлили тил қурилишини 

ўрганишда асосий омилларидан бири эканлигини таъкидлайди.(3,24). 

А.А.Реформатский таълимотида ҳам синтагма аниқловчи -  аниқланмиш 

қолипидаги унсурлар муносабати тарзида изоҳланади ва синтагманинг 

нутқий мулоқотида тутган ўрни алоҳида аҳамиятга эга эканлиги айтилади. Бу 
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ўринда содда гап бўлакларининг тобелик асосидаги муносабатига ҳамда 

қўшма гап таркибидаги эргаш гаплар билан бош гаплар муносабатида 

алоҳида эътибор берилади. Эргаш гаплар ҳам кенг маънодаги аниқловчи 

сифатида талқин этилади. (4,18-30). 

А.А.Холидовичнинг синтагма ҳақидаги тасаввури юқоридагилардан 

кескин фарқ қилмайди. Аммо унинг назариясида синтагма тушунчаси анча 

кенг қамровли эканини кўрамиз. Масалан, қўшма гапларнинг «Синтагматик 

фраза» деб аталиши бунга мисол бўла олади. Бироқ компонентлари тенг 

боғланишли бўлган қўшма гапларни А.А. Холидович асинтагматик 

муносабатли деб атайди (5). 

Юқоридагилар билан бир қаторда, баъзи тилшуносларнинг ишларида 

«синтагма» терминининг фонетик ҳодисага хослигини таъкидланишини ҳам 

кўрамиз. Масалан, рус тилшунослигида академик Л.В.Шчерба синтагма 

фонетик ҳодиса сифатида таърифланади: «Маълум маъно бутунлигини 

ифодаловчи  ва ягона ритмик гуруҳдан ташкил топган фонологик бутунликни 

синтагма деб атайман» (6,80). 

Кўринадики, Л.В.Шчерба синтагмани Соссйур тилшунослигидан 

мутлақо фарқли равишда изоҳлайди. Лекин характерли жиҳати шундаки, 

мазкур таъриф рус тилшунослигида академик В.В.Виноградов ҳамда бошқа 

тилшуносларнинг илмий қарашларига салбий таъсир этди ва натижада 

синтагма тушунчаси нотўғри талқин этилди. В.В.Виноградов бу ҳақида 

шундай деган эди: «Совет тилшуносининг эътиборида тҳбўлиши лозим 

бўлган синтагма ҳақидаги бирдан –бир назария –бу академик Л.В.Шчерба 

асос солган синтагма назариясидир»(7,205). 

В.В.Виноградов синтагмани стилистик синтаксис категорияси деб 

атайди. Бу эса, ўз навбатида, синтагма тушунчасини янада мавҳумлаштиради. 

Агар уни стилистик ҳодиса деб талқин этса, албатта, грамматик тушунча 

эмаслиги маълум бўлади. Бундай бўлиши мумкин эмас, албатта. Чунки 

синтагма синтактик ҳодисадир.  

Шундай қилиб синтагма деганда, Ф.де Соссйур ортидан бориб, тилнинг 

икки унсурининг ўзаро тобелик асосида муносабатга киришувини тақозо 

этувчи аниқловчи –аниқланмиш қолипидаги алоқани тушунамиз. Бундай 

алоқадаги тил унсурлари нутқда турли шаклларда келади. Нутқ 

материалининг синтагмаларга бўлиниши жараёнида мазкур турлар ҳақида 

янада аниқроқ тасаввурга эга бўлишимиз мумкин. 
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Нутқ материалининг синтагмаларга бўлиниши нутқнинг фразаларда 

ажратилиши билан узвий боғланади. Бундай вазиятда просодик 

воситаларнинг аҳамияти ортади. 

Фразалар турлича вариантларда бўлиши мумкин. Аммо конкрет 

вариантнинг танланиши таҳлил мақсади орқали аниқланади. Аммо қандай 

вариатн танлинишидан қатъий назар, нутқнинг фразаларга бўлинишида 

синтагма тушунчасидан фойдаланамиз. Бу жараёнда, албатта, синтагмани 

матннинг энг кичик мазмуний ифодали бирлиги тарзида талқин этамиз. 

Синтагма нутқий жараёнда просодик воситалар (поуза, темп, ритм, тон, 

динамик кабилар) қуршовида келади ва улардан энг муҳими- пауза орқали 

ажратилади. 

Матннинг фразаларга бўлишини биринчи галда хабарнинг мақсади 

билан боғлиқ бўлади. Биз тингловчига қандай хабарни етказишни билмасдан 

туриб, матнни (нутқни) фразаларга ажрата олмаймиз. Қуйида Н. 

Турниёзовнинг «Тилшуносликка кириш» курсининг маърўза матнидан бир 

парча келтирамиз ва уни фразаларга, бошқача айтганда синтагмаларга 

бўламсиз: 

«Инсон тилнинг пайдо бўлиши масаласи ўта мунозаралидир. Бу масала 

антик даврдан бошлаб бизнинг давримиздаги шундай бўлиб келмоқда. 

Тилнинг пайдо бўлиши муаммоси нафақат тилшуносларни, балки 

антопологларни , зоопсихологларни, биологларни, этнография 

мутахассисларни, файласуфларни, таърихчиларни ҳам қизиқтириб 

келмоқда…» 

Келтирилган матн аудиторияда талабаларга ўқилиши лозим бўлганлиги 

учун уни маърузаси синтагмаларга қуйидагича ажратиши мумкин (Мазкур 

бўлинишда аудиториянинг билим даражаси ҳам эътиборга олиниши лозим): 

«Инсон тилнинг / пайдо бўлиш масаласи /  ўта мунозаралидир. бу масала 

/ антик даврдан бошлаб / бизнинг давримизгача / шундай бўлиб келмоқда. 

Тилнинг пайдо бўлиши муаммоси / нафақат тилшуносларни / балки 

антопологларни / зоопсихологларни / биологларни / этнография 

мутахассисларини / файласуфларни / тарихчиларни ҳам қизиқтириб 

келмоқда». 

Матннинг синтагмаларга бўлиниши, албатта, оғзаки нутқда, ёки унинг 

тушуниш учун секин темпда ўқилганда, ёхудилмий мақсадда рўй бериши 
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мумкин. Бироқ оғзаки нутқда матн мазмунини тушуниши учун секин ўқилган 

ва илмий мақсадда амалга оширилаётган синтагматик тилларнинг ҳар бири 

иккинчисидан фарқ қилади. 

Оғзаки ўқилаётган маърўза матни аудиторияга мўлжаллангани учун, 

бунга талабаларнинг билимлари даражасига қараб матн сўз қўшилуви 

қолипидаги синтагмаларга бўлиниши мумкин. Юқорида бўлинган 

синтагматик бўлиниши билан қиёсланади: «Инсон тилнинг пайдо бўлиши 

масаласи / ўта мунозаралидир. Бу масала антик даврлардан бошлаб / бизнинг 

давримизгача шундай бўлиб келмоқда». 

Бу тахлит синтагмаларга бўлинишга, албатта, аудитория билими 

даражаси кучли бўлганда йўл қўйилади.  

Бадиий матн ёки бирор илмий матн уларнинг маъносини яхши тушуниш 

учун секин ўқилганда ўзига хос синтагматикбўлиниш кузатилади: 

Ҳамманинг хаёли / бир жойдан  / чиқиши қийин / ҳатто / икки / киши 

ҳам / бир хил ўйлаши / шарт / эмас / албатта (А.Мухтор. Илдизлар). 

Бундай вазиятда матннинг предикативли синтагмалар бўлиниши жуда 

кам учрайди. Чунки матннинг ўқилиши темпи бу сингари парчаланишга йўл 

қўймайди. 

Илмий – техник матннинг синтагмаларга бўлиниши бошқа матннинг 

бундай таҳлилидан фарқ қилади, зотан, айни вазиятда илмий атама ва 

тушунчалар компонентларини бир –биридан ажратиб бўлмайди. 

Шундай қилиб, матннинг синтагмаларга бўлиб таҳлил қилиниши, 

асосан, унинг мазмуний салмоғини пухта ўзлаштиришини кўзда тутади. 

Одатда аналогик таҳлил оғзаки матн материали мисолида қилинади. Бироқ, 

бизнингча матннинг бундай усул орқали ўрганилиши ёзма матн материалига 

асосланиши ҳам мумкин. Буни юқорида келтирилган бадиий, илмий матнлар 

таҳлилида кўриб ўтдик. 

 

МАВЗУ ЮЗАСИДАН САВОЛЛАР 

1. «Синтагма» атамасининг мазмуни нимадан иборат ва у 

тилшунослик фанининг қайси бўлимига тегишли? 

2. Ссинтагма Ф.де Соссйур таълимотида қандай изоҳланади ва 

Соссйур таълимотидаги изоҳни қайси тилшунослар маъқуллайди? 
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3. Л.В.Шчерба таълимотида синтагма қандай таърифланади? 

4. В.В.Виноградовнинг синтагма ҳақидаги фикри қандай? 

5. Нутқ жараёнида синтагмалар ниманинг воситасида ажратилади? 

6. Ички ва ташқи синтагмаларни қандай фарқлаш мумкин? 

7. Матннинг фразаларда бўлиниши нимага асосланади? 

8. Оғзаки ва ёзма матнларнинг синтагмаларга бўлинишида фарқ 

борми? 
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МАВЗЎЪ: МАТН ВА МОӼИЯТИ ЛИНГВИСТИИ ОН  

Нақша: 

1. Маълумот дар бораи таӽлили инсонии матни бадеū. Таърифи матн. 

2. Воӽидӽои матн. 

3. Матн ва таснифоти типологии он.  

 

Забони бадеӣ як падидаи хеле мураккаб ва беназир аст. Забоншиносӣ, 

дар маҷмӯъ, дар таърихи филология ба тарзи гуногун муносибат кардааст. 

В.Виноградов, ки як умр бо омӯзиши забони бадей машғул аст, дар маърӯзаи 

худ «Илми забони бадеӣ ва вазифаҳои он» дар бораи забони бадеӣ сухан 

мегӯяд. Дар истифодаи «калима» ду маъноро таъкид мекунад, яъне: 1) ба 

маънои "сухан" ё "матн" (маводи таҳлилӣ барои таърихи забони адабӣ, 

грамматикаи таърихӣ ва лексикология), ки системаи ин ё он забони миллиро 

инъикос мекунад; 2) "забони санъат", ба маънои системаи василаи бадеӣ. Ҳеҷ 

кас ҳеҷ гоҳ инкор накард, ки адабиёт санъати калима аст, ки унсури асосии 

он забон аст. Дар таърихи инсоният санъати тасаввуроти ҷаҳон бо номи 

адабиёт ба вуҷуд омадааст ва вазифаи пурмашаққати омӯзиши калима, забон, 

ки воситаи асосии ифодаи ин санъат аст, доимо тасаввурот ва тафаккури 

инсонро ишғол мекунад. 

Нависандаи бузурги равшанфикр Абдурауфи Фитрат дар Дастури 

«Қоидаҳои адабиёт» навишта буд: «Дар санъати тасвирӣ, агар садои молӣ 

(моддӣ), оҳанг мавҷуд бошад, пас санъати тасвирӣ мусиқӣ аст; агар рангҳо 

вуҷуд дошта бошанд, хатҳо дошта бошад расм мешавад; агар санг, чӯб, 

хишт, ганҷа, хок бошад,  меъморӣ аст; тан, муға (муқом, тақлид) 

ҳаракатҳо бошад, рақс ӽисоб меёбад; калимаву ҷумла  адабиёт аст.» Вай 

адабиётро чунин шарҳ медиҳад: “ Адабиёт ин тасвири мавҷҳо дар афкор ва 

ҳиссиёти мо бо ёрии калимаҳо ва ибораҳо ва ҳамон мавҷҳо дар дигарон 

сохтан аст." 

Адабиётшиноси маъруфи ўзбек О.Шарафиддинов дар мақолаи худ 

"Адабиёт аз забон оғоз меёбад" менависад: "Бе санъати тасвирии рангоранг, 

бе оӽанг мусиқа пайдо намешудагū барин, адабиёт ӽам бе забон вуҷуд 

надорад. Адабиётро антропология меноманд. Он хислатҳои гуногуни 

инсониро меомӯзад ва ҳақиқатҳои вазнине, ки ба рушди ҷомеа мусоидат 

мекунанд, кашф менамояд, аммо ҳамаи он тавассути забон дар адабиёт 

амалӣ карда мешавад.” 

Андешаҳои зерини нависандаи бузург ва адабиётшинос П.Қодиров низ 

ҷолиби диққатанд: «Ҳайкалҳо аз мис ва мармар сохта мешаванд, биноҳо аз 

хишт, шиша ва пӯлод сохта шудаанд. Дар осори адабӣ ба ҷои мис, мармар, 

фӯлод ва хишт сухани бадеиро истифода мебаранд. Асари адабӣ аз мусиқӣ, 

санъат ва дигар соҳаҳо бо он фарқ мекунад, ки оҳангҳояш бо калима сохта 

мешаванд, на бо сатрҳо ва рангҳо. Ҳамин тариқ, забони адабӣ яке аз 
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нишондиҳандаҳои муҳимест, ки хусусиятҳои ҳар як асари адабиро муайян 

мекунад. Назарияи забони адабӣ дар сафи пеши назарияи адабиёт қарор 

дорад». 

Дар забоншиносии ӯзбек низ ду самти асосии омӯзиши забони бадеӣ 

мавҷуд аст. 

1. Самти лингвистӣ. Забони осори адабии он давра бо мақсади 

омӯзиши илмии хусусиятҳои забон дар як давраи мушаххаси таърихӣ, 

вижагиҳои луғавӣ, фонетикӣ ва грамматикӣ, умумӣ ва фарқиятҳо бо вазъи 

кунунии забон омӯхта мешавад. Дар ин ҳолат, забони осори бадеӣ ва 

ёдгориҳои хаттӣ танҳо ҳамчун мавод барои таҳқиқот бо ҳамин мақсад хидмат 

мекунад. 

Ин яке аз қадимтарин ва қавитарин анъанаҳои забоншиносӣ дар тавсиф 

ва омӯзиши таърихи забон мебошад. Дар забоншиносии ӯзбек дар ин соҳа 

таҳқиқоти зиёде мавҷуданд. 

2. Самти лингвопоэтикӣ. Ҳадафи асосии омӯзиши забони бадеӣ дар 

самти лингвопоэтикӣ, албатта, гуногун аст. Масъала дар ин ҷо дар он аст, ки 

забон вазифаҳои мухталиф дорад. Дар адабиёти муосири лингвистӣ чор ё 

панҷ вазифаи забон номбар карда шудааст. 1. Вазифаи коммуникативӣ аз 

он иборат аст, ки забон воситаи асосии муоширати байни одамон мебошад. 2. 

Вазифаи экспрессионӣ вазифаи ифодаи андеша ва эҳсосоти гуногун 

мебошад. 3. Вазифаи конструктивū – ғояҳо вазифаи ташаккул, ба тартиб 

андохтан ва муайян кардани услуби баён. 4. Вазифаи ҷамъоварӣ - вазифаи 

ҷамъоварӣ ва нигоҳдории таҷриба ва дониши иҷтимоӣ. 

Илова ба истилоҳи "функсияи экспрессионӣ" -и забон, дар корҳои 

омӯзиши забони бадеӣ истилоҳоте аз қабили "вазифаи пеотикии забон", 

"вазифаи бадеии забон" ва "вазифаи эстетикии забон" истифода мешаванд. 

Аммо, бояд қайд кард, ки истилоҳи «функсияи эстетикии забон» дар 

адабиёти филологӣ нисбатан маъмул аст. Ин табиист, зеро мафҳуми 

функсияи эстетикӣ метавонад як қатор мафҳумҳоро, аз ҷумла экспрессия, 

бадеият ва поэтикаро ба куллӣ тавлид кунад. Ба ибораи дигар, доираи 

мафҳуми функсияи эстетикӣ нисбат ба ин мафҳумҳо хеле васеътар аст. 

Албатта, дар ҳар як асари бадеӣ, дигар вазифаҳои забон амалӣ мешаванд, 

аммо вазифаи эстетикӣ ба мадди аввал меистад, роҳбариро ба ӯҳда мегирад. 

Ин аст, ки адабиёти забоншиносӣ ин ҳолатро чунин таъкид мекунад: «Матни 

бадеӣ, ба фарқ аз ҳар гуна матни ғайритабии, вазифаи алоҳида дорад - ҳалли 

он, ки дар ҳамкории мураккаб бо вазифаи коммуникатсионӣ ва дар сохтори 

хоси матн зоҳир мешавад. вазифаи эстетикиро иҷро мекунад, ки ин омили 

ҳавасмандкунанда мебошад». Бояд қайд кард, ки соҳае, ки ин вазифаи 

мушаххаси эстетикии забон зоҳир мешавад, танҳо матни асари бадеист ва 

тахмин кардан оқилона аст, ки забон дар шакли ҳар гуна гуфтор ин вазифаро 

иҷро карда наметавонад. ин не. Аз ин ҷиҳат, суханони забоншинос 
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Д.Н.Шмелев ҷолиби диққат аст: «Ин вазифаи забон (вазифаи эстетикӣ) 

танҳо дар як асари бадеӣ зоҳир намешавад. Ҳар вақте ки диққати мо ба 

шакли ҷумла нигаронида шавад, тарзи баён чӣ гуна аст, мо ба доираи ин 

вазифа дохил мешавем ». 

Олим таъкид мекунад, ки вақте ки гӯянда ба шакли берунии нутқи худ, 

ба арзёбии имкониятҳои ифодаи лингвистӣ диққат медиҳад, вазифаи 

эстетикии забон дар шакли аслии он зоҳир мешавад, яъне. Ин вазифаи забон 

аз лаҳзае фаъол мешавад, ки шунаванда на танҳо чӣ гуфтанро муҳим 

мешуморад, балки тарзи ифодаи ин «чӣ» -ро низ муҳим мешуморад. Дар 

мавриди сухани зинда, бисёр латифаҳои тез дар раванди муоширати ҳаррӯза, 

хандаҳои латифанамо, суханони амиқ, тақлид ба дигарон ва ғайра, аломати 

забон, иқтидори бадеӣ ва ифодаи он ҷолиби диққат аст, ки вазифаи эстетикии 

забон дар ин равшан зоҳир мешавад. 

Самти дуввуми лингвопоэтикӣ дар омӯзиши забони бадеӣ омӯзиши 

ҳамон вазифаи эстетикии забон мебошад. Бояд гуфт, ки азбаски зуҳуроти 

асосии вазифаи эстетикии забон матни асари бадеист, омӯзиши хусусиятҳои 

ин вазифа танҳо дар заминаи забоншиносӣ ё адабиёт душвор аст. Барои ин, 

бояд фанҳои адабӣ, аз қабили назарияи адабиёт, таърихи адабиёт, поэтика ва 

забоншиносӣ аз қабили стилистикаи лингвистӣ, таърихи забон, 

лексикология, семантика, этимология ва грамматика ҳамкорӣ кунанд. 

Масъалаи вазифаи эстетикии забон масъалаи мураккаби байни ин ду фанни 

бузург аст. 

Ин дастур ҳадафи муайян кардани сатҳи қобилияти нависанда дар 

истифодаи матнҳои бадеӣ дар воҳидҳои лингвистӣ, омӯхтани матни бадеӣ ва 

хусусиятҳои он ва дар ин замина ташаккул додани қобилияти донишҷӯён 

дарк намудани хусусиятҳои лингвистӣ ва назмии матни бадеиро дорад, 

пешбинӣ шуда буд. Барои исботи дурусти таҳлил ва тафсири матни бадеӣ 

барои рушди сатҳи умумии фарҳангии инсон, камолоти маънавӣ ва 

маърифатӣ, қобилияти дарк кардани ҷаҳон, дарки эҳсосӣ ва эстетикӣ муҳим 

будани исботи он нест. 

Маълумоти умумӣ дар бораи курси "Таҳлили лингвистии матни 

бадеӣ": Ҳадафи асосии курси "Таҳлили лингвистии матни бадеӣ" бояд 

арзёбии матн ҳамчун як воҳиди лингвопоэтикӣ дар асоси таърифи маънои 

бадеӣ ва мундариҷаи бадеӣ дар матни бадеӣ бошад. Таҳлили лингвистии 

матни бадеӣ бояд ба принсипҳои махсус асос ёбад. Актуаликунонии шеърӣ 

дар матни бадеӣ ба тариқи хос дар ҳар як воситаи фонографӣ, лексикӣ, 

морфологӣ ва синтаксисӣ сурат мегирад. Табиати матни бадеӣ ҳамчун як 

маҷмӯи забонӣ-эстетикӣ аз мавҷудияти муносибатҳои интегратсионӣ ба 

вуҷуд меояд, ки аҳамияти расмӣ ва маънавӣ доранд. 

Ҳадаф ва вазифаҳои фанни "Таҳлили лингвистии матни бадеӣ": Ба 

донишҷӯён таълим додани матн ва намудҳо, воҳидҳои он; Муқаддима бо 
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матни бадеӣ ва намудҳои маъноии он, ифодаи интертекстуалӣ дар матни 

бадеӣ, воситаҳои ташаккули матни бадеӣ, хусусиятҳои фонографӣ, лексикӣ, 

морфологӣ ва синтаксисии матни бадеӣ ва принсипҳои таҳлили 

лингвопоэтикӣ, инчунин дониши назариявии дар ин курс гирифташуда. 

таълими таҷриба дар таҳлили забони беҳтарин асарҳои бадеии адабиёти 

узбек. 

Талабот барои азхудкунии фанни "Таҳлили лингвистии матнҳои 

бадеӣ": Донишҷӯён пас аз азхуд кардани мавзӯъ дар бораи матн ва таърифи 

пурраи забоншиносии он, намудҳо, воҳидҳо тасаввуроти дуруст доранд; 

дониши назариявӣ оид ба матни бадеӣ ва намудҳои маъноии он, ифодаи 

интертекстуалӣ дар матни бадеӣ, воситаҳои ташаккули матни бадеӣ, 

механизмҳои пайдоиши ҳадафи эстетикӣ, ки тавассути воҳидҳои забонӣ 

ифода ёфтаанд; малакаҳои амалии муайян кардани хусусиятҳои фонографӣ, 

лексикӣ, морфологӣ ва синтаксисии матни бадеиро дошта бошанд; бояд 

асари мушаххаси бадеиро дар асоси принсипҳои таҳлили лингвопоэтикӣ 

мустақилона таҳлил карда тавонад. 

Муносибати фанни "Таҳлили лингвистии матни бадеӣ" бо дигар 

фанҳо. Мазмуни ин курс бо чунин фанҳо, ба монанди забоншиносӣ, адабиёт, 

матншиносӣ, фарҳанги нутқ, методология, фалсафа, ахлоқ, эстетика, мантиқ 

ва равоншиносӣ пайванди ногусастанӣ дорад. Таҳлили лингвистии матни 

бадеӣ аз донишҷӯ омодагии ҷиддии филологиро талаб мекунад. Зеро матни 

бадеӣ ҳамчун маҳсули тафаккури эҷодӣ аз ҷиҳати шакл ва мундариҷа як 

тамомияти хеле мураккаби эстетикии бадеист. 

Тавсияҳо оид ба ташкил ва гузаронидани раванди таълими фанни 

"Таҳлили лингвистии матнҳои бадеӣ": Ҳамлаи мағзи сар, дарахти қарор, 

бумеранг, "3in1" (се дар як вақт), форум, технологияҳои интерактивие, ки 

бевосита дар ҷараёни таҳлили лингвистии матни бадеӣ татбиқ карда 

мешаванд, ба монанди deferens, мубоҳисаҳои илмӣ, семинар, лингвопоэтист, 

нома. Ҳангоми омӯзиши ҳар як мавзӯъ бо назардошти хусусиятҳои хоси он 

усулҳои инноватсионӣ ҷорӣ карда мешаванд. 

Дастур: Ҳар як мавзӯъ бояд бодиққат омӯхта шавад. Саволҳо ва 

супоришҳои назариявӣ оид ба мавзӯъ бояд таҳти назорати муаллим анҷом 

дода шаванд. Истиноди адабиёти асосӣ ва иловагӣ, мутолиаи мустақили онҳо 

аз ҷониби донишҷӯён бояд зери назорати қатъӣ бошад. Дар оғози курс бояд 

ба ҳар як донишҷӯ вазифа дода шавад, ки як асари бадеиро хонад ва ба 

таҳлили лингвистӣ омода шавад. Донишҷӯ аз ҳар як мавзӯъ дар маърӯза аз 

осори бадеии интихобкардааш мисолҳо меҷӯяд ва ҷамъ меорад ва онҳоро ба 

санҷиши хаттӣ мегузорад. 

Ба донишҷӯён бояд дар бораи истифодаи адабиёти илмӣ ва назариявӣ, 

мақолаҳо ва луғатҳо, инчунин тартиб ва қоидаҳои иқтибос овардани онҳо 

маълумоти муфассал дода шавад. 
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Таърифи матн. Истилоҳи "матн" дар адабиёти илмӣ гуногун шарҳ дода 

мешавад. Дар луғати ӯзбекӣ қайд шудааст, ки калимаи матн аз забони арабӣ 

гирифта шудааст, калимаи кӯҳнаи библӣ аст ва айнан ҳамон матн аст. Дар 

худи ҳамин луғат, калимаи матн чунин таъриф шудааст: 1. Асари хаттӣ, 

нусхабардорӣ ё чопшуда, кори илмӣ, суханронӣ, ҳуҷҷат ва ғ.; матн. Матни 

мақола. 2. Шеър ё калимае, ки асоси як асари мусиқӣ мебошад, ба монанди 

суруд, опера, романс ва ғайра. 3. Номи яке аз ҳуруфҳои калон дар 

полиграфия. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми истинод ба матн бояд танҳо 

шакли хаттӣ ба назар гирифта шавад. Таҳрири нави луғат низ чунин таъкид 

дорад: матн [арабӣ - китф; баёни хаттии сухан, матн] 1. Асари муаллиф ё 

ҳуҷҷати дар шакли хаттӣ ё чопӣ ташаккулёфта. 2. Қисми асосии нашри 

чопӣ бидуни расм, расм ва шарҳ. Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки вақте ки 

муошират байни одамон тавассути матнҳо сурат мегирад, ин хилофи 

қоидаҳои мавҷудаи назарияи матн мебошад, ки аллакай байни матн ва шакли 

хаттӣ ҳудуд ташкил кардаанд. Охир, тасаввур кардан ғайриимкон аст, ки ҳар 

гуна муоширати байни одамон танҳо дар шакли хаттӣ сурат мегирад. Ҳамеша 

эътироф карда шудааст, ки воҳиди асосии синтаксис сухан аст ва матн ё 

воҳидҳои он бояд аз ҷумла калонтар бошанд, воҳидҳои олии синтаксисӣ-

коммуникатсионӣ имрӯз яке аз қоидаҳои асосии забоншиносии матнӣ 

шудаанд. Албатта, ҳоҷат ба исбот нест, ки изҳороти хаттӣ танҳо як баёния 

буда наметавонад. Агар танҳо нутқи хаттӣ матн номида шавад, пас мантиқ 

талаб мекунад, ки танҳо сухани хаттӣ шинохта шавад. Аммо табиист, ки ин 

имконнопазир аст. Дуруст аст, ки ҳеҷ кас инкор намекунад, ки нутқи шифоҳӣ 

танҳо ҳангоми гуфтугӯ мавҷуд аст ва нутқи хаттӣ бо вақт маҳдуд намешавад, 

балки дар хотир доштани нутқи шифоҳӣ, ҳифз, барқарор кардани он ё дар 

маҷмӯъ баъзе қисматҳои он ғайриимкон аст, гуфтагеш не. Ҳукме, ки як нутқи 

шифоҳӣ танҳо вақте навишта мешавад, на он аст, ки об дар дарё ҷорӣ 

мешавад, балки ин "модда" танҳо вақте ба шиша рехта мешавад. Дар 

забоншиносии муосир матн ҳамчун як воҳиди калони алоҳидаи забон (кулли 

суперсинтаксисӣ) ва объекти асосии соҳа бо номи забоншиносии матн 

тафсир карда мешавад. Мегӯянд, ки омӯзиши матнро аз калима ва ҷумла 

фарқ кардан лозим аст ва матн категорияҳо ва қонунҳои худро дорад. 

Забоншинос М.Х.Хакимов дар ин бора менависад: «Мавҷудияти 

мафҳуми пайвастшавӣ ба маънои луғавии матни вожа, омӯзиши он, ки 

сохтори матн бо ёрии баъзе пайвасткунандагон чӣ гуна алоқаманд аст, яке 

аз масъалаҳои асосии соҳаи «забоншиносии матн»мебошад як шуд. " Дар ин 

асар муаллиф таъкид кардааст, ки мафҳуми «матн» бояд аз истилоҳоти 

дигари забонӣ, аз қабили «суханронӣ», «контекст» фарқ карда шавад. Ғайр аз 

ин, мафҳуми «дискурс» аксар вақт дар бисёр асарҳо оид ба омӯзиши 

масъалаҳои матнӣ дар забоншиносии ҷаҳон истифода мешавад. Гарчанде ки 

ин истилоҳ дар забоншиносии матн ва инчунин дар соҳаҳои адабиёт, 
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ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ, фалсафа, мантиқ ва равоншиносӣ фаровон 

истифода мешавад, аммо худи забоншиносии матн тафсири беназире дорад, 

ки аз ҷониби ҳама пазируфта шудааст. нест бинӣ, барои ифодаи гуногуни 

мафҳумҳои мухталиф истифода мешавад. Дар ибтидо мафҳумҳои "дискурс" 

ва "матн" барои ҳамин мафҳум истифода мешуданд, аммо баъдтар "матн" 

барои муоширати хаттӣ ва "гуфтугӯ" барои муоширати шифоҳӣ истифода 

шуданд. Ин вожа ба забони фаронсавӣ discours –«нутқ», «сухан рондан»- ро 

ифода мекунад. 

Хулоса, матн як воҳиди сатҳи баланди синтаксиси забон, як таркиби 

сохторӣ, маъноӣ ва иртиботӣ мебошад, ки дар асоси мувофиқати пайдарпаии 

ҷумлаҳо ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ рух медиҳад. 

Воҳидҳои матн. Мисли ҳама гуна том, матн аз унсурҳои таркибии он, 

воҳидҳои хоси он иборат аст. Дар забоншиносӣ баҳсҳои зиёде вуҷуд доранд, 

ки кадом воҳидҳо матнро ташкил медиҳанд ва ё ҳангоми ба қисмҳо тақсим 

шудани он кадом воҳидҳо воҳиди матн ба ҳисоб мераванд. Дар назари аввал, 

муайян кардани воҳидҳои матнӣ шояд чунин як вазифаи душвор ба назар 

намерасад. Аммо ин тавр нест ва дар байни забоншиносони матн ихтилофи 

назарҳо зиёд аст. Масалан, И.Р. Галперин мегӯяд, ки ҷумларо ҳукм гуфта  

наметавонад воҳиди матн бошад. Ба ақидаи ӯ, як бутуни калон, ки якчанд 

ҷумлаҳоро дар бар мегирад - як бутуни калонтар аз ибора - метавонад воҳиди 

матн бошад. Ҷумлае, ки як ҷузъи бузургтар аз ибора аст, мегӯяд, ки матн 

наметавонад ҳамзамон як бошад. 

Аксари забоншиносон бошанд, баръакс, ҳукм унсури асосии 

форматкунандаи матн мебошанд. Дар асл, тасаввур кардани мундариҷаи 

матн, муносибати он бо ҷаҳони объективӣ, яъне дарки дурусти он душвор 

аст. Аз ин рӯ, ҷойгоҳи ҷумла дар системаи матн, хусусан қобилияти 

ташаккули матнро рад кардан мумкин нест. 

Дар адабиёти лингвистӣ нутқ ҳамчун як маҷмӯи мураккаби синтаксисӣ 

ва сархат ҳамчун воҳиди матн тафсир карда мешавад. Сухан ва тамомияти 

мураккаби синтаксисиро воҳидҳои асосии матн номидан мумкин аст, аммо 

сархатҳоро ба ин воҳид дохил кардан мумкин нест. Зеро сархат, пеш аз ҳама, 

ҳодисаест, ки хоси матни хаттӣ аст. Забоншинос А.Н.Гвоздев сархатро 

ҳамчун аломати китобат дохил мекунад. Сархатҳо воқеан барои хондан 

муҳиманд. Ҷудо кардани ҳукм ё ҳатто ҷумла ба бандҳои алоҳида ба ин 

ҷумлаҳо вазни муайян медиҳад ва ҷудошавиро муаллиф вобаста ба ҳадафаш 

анҷом додааст. И.Р.Галперин, яке аз муҳаққиқони барҷастаи забоншиносии 

матн, инчунин иброз дошт, ки сархат усули композитсионӣ-графикӣ, 

абзорест, ки барои таъкид кардани ҷанбаҳои мантиқӣ ва эмотсионалии матн, 

ба монанди пунктуатсия, хизмат мекунад. Аммо сархатҳо воситаи муҳим 

барои нутқи хаттӣ, алахусус барои матни бадеӣ мебошанд. Сархатҳо 

метавонанд аз як калима, як ҷумла ё якчанд ҷумла иборат бошанд. Ташкили 
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сархатро нависандагон комилан мувофиқи нияти бадеии онҳо муайян 

мекунанд. Сархатҳо, ки аз якчанд ҷумла иборатанд, одатан аз 3 марҳила 

иборатанд: Қадами 1 - оғози паём (паёми аввал, кӯтоҳ дар мавзӯъ, ки дар 

сархат гуфта мешавад), Қадами 2 - ба итмом расонидани паём (паёми аввал 

пур карда мешавад, шарҳ, тафсир шудааст), ва қадами 3 хулосаи паём 

мебошад (паём ба анҷом мерасад, натиҷа изҳор карда мешавад). 

Инчунин, воситаи пайваст кардани паёми қаблӣ дар сархат бо паёми 

навбатӣ (маънои пайвастшавӣ сархатро ба сархати қаблӣ ё навбатӣ 

мепайвандад) низ қисми ҷудонопазири ин беайбӣ мебошад. Дар дастури 

«Забоншиносии матн» гуфта шудааст, ки калимаҳое, ки сархатро ташкил 

медиҳанд, синтез карда мешаванд (синтаксисӣ ва лексикӣ-семантикӣ) ва 

автосемантикӣ (бидуни робитаҳои грамматикӣ, танҳо маъноӣ). Сохтори 

сархатҳо инчунин ба тариқи зайл оварда шудааст: 

6) сархатҳои ҷумлаҳои содда; 

7) сархатҳо иборат аз ҷумлаҳои мураккаб; 

8) сархатҳо, ки аз шаклҳои даврии нутқ иборатанд; 

9) сархатҳо, ки аз суперфразаи бутунии синтаксисӣ 

иборатанд; 

10) сархатӽои ҷумлаўӽои гузаранда. 

Ин метавонад сархатҳоеро дар бар гирад, ки аз шаклҳои нутқи омехта 

иборатанд. 

Дар асоси мулоҳизаҳои дар боло овардашуда, гуфтор ва якпорчагии 

мураккаби синтаксисиро метавон ҳамчун воҳиди матн баррасӣ кард, дар ҳоле 

ки сархат як падидаи субъективӣ, усули таркибӣ-графикӣ мебошад, ки 

нависандагон метавонанд комилан озодона истифода баранд. 

Матн ва таснифи типологии он. Дар типологияи матнҳо, канали 

иттилоот ҷойгоҳи махсус дорад. Аз ин рӯ, фарқ кардани матнҳои шифоҳӣ ва 

хаттӣ муҳим аст. Ҳаҷми иттилооти интиқолёфта дар раванди муошират 

асоси дигари типологияи матн мебошад. 

Ҳама матнро вобаста ба андозаи иттилооти мавҷудбуда ба матнҳои 

минималӣ ва намудҳои максималии матн тақсим кардан мумкин аст. 

Матни бадеӣ минималū аз силсилаи байтҳо, зарбулмасалҳо ва афоризмҳо, 

минётурҳо, ҳаҷвӣ, номаҳо, ашъор ва пораҳои шеър иборат аст, ки ҳама 

мавзӯи хурдро дар бар мегиранд. беайбӣ дарк карда мешавад. Дарунии 

матнро якпорчагии мундариҷа ва берунаро шаклҳои гуногуни пайвандҳо ва 

абзорҳои синтаксисӣ муттаҳид мекунанд. Масалан: Нависандаи боистеъдод 

ба мурғ шабеҳ аст. Он мисли чормағз тухм мепартояд ва ҷаҳонро бо қақ-қақ 

задан нобуд мекунад (Ў. Ҳошимов). Ё: Ишқ чист? Инсоният аз ин савол дар 

ҳайрат афтодааст, аммо посухе ёфта натавонистааст. Агар инсон 

тамоми асрори муҳаббатро медонист, модели онро меофарид. Муҳаббат 

пурасрор ва ҷовидона аст, зеро он ба ҳеҷ як нақш намеғунҷад (Ў. Ҳошимов). 
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Инҳоянд ду порчае, ки онҳоро матни минималӣ номидан мумкин аст. Аз 

ҷиҳати мундариҷа, якум аз ду ҷумла иборат аст. Ягон унвон дода намешавад, 

ки барои мустаҳкам кардани мундариҷа хизмат кунад. Ин вазифа ба мурғ ва 

калимаҳои ба он алоқаманд (мурғ-тухми мурғ-қақақ задан) гузошта шудааст. 

Нависандаи боистеъдод дар ҷумлаи аввал ба мурғ шабоҳат дорад. Ҷумлаи 

дуюм барои фаӽмонидан ё шарӽ додани ташбеӽ истифода шудааст. 

Манзурам, нависандаи ноуҳдабаро ба мурғ шабеҳ аст, аммо мурғ чӣ сифат ва 

хусусият дорад? Муносибати муаллиф дар ҷумлаи дуюм пурра ифода 

ёфтааст. Калимаҳои мурғ-тухм-қақақ ҳамчун як тирчаи маъноӣ барои 

таъмини беайбии матн хидмат мекунанд. Дар матни хурди навбатӣ 

мундариҷаи ин матн дар шакли унвони шубҳанок ифшо карда мешавад. Матн 

аз 4 ҷумла иборат аст. Воситаҳои таъмини беайбӣ оҳанги мувофиқ ва 

комилро дар бар мегиранд, аммо пайванд, агар пайванд ва калимаи муҳаббат, 

ки меҳвари маъноии матнро ташкил медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки 

савол дар шакли савол дода мешавад ва дар шакли матн ҷавоб дода мешавад. 

Пас ишқ чист? Муҳаббат як мафҳуми пурасрор ва абадист. 

Баъзе коршиносон изҳор доштанд, ки як ҷумла метавонад ба мафҳуми 

ҳадди ақали матн баробар шавад. Забоншинос Н.Турниёзов мегӯяд, ки 

"матнро бо як калима, бо як чанд калима, бо якчанд ҷумла, дар чанд сархат 

ва дар чанд боб ифода кардан мумкин аст." Аммо, олим инчунин изҳор 

медорад, ки «омӯхтани масъалаҳои забоншиносии матн дар асоси матнҳое, 

ки бо як калима, таркиб ё дар ҷумлаи содда ифода ёфтаанд, ба мақсад 

мувофиқ нест. Зеро дар асоси чунин матнҳо тавсифи мукаммали масъалаҳои 

вобаста ба интиқоли унсурҳои системаи забон ба сухан имконнопазир аст. " 

Забоншинос М.Ҳакимов инчунин қайд мекунад, ки як ҷумларо бо мафҳуми 

матн баробар кардан мумкин аст: «Масалан: Баҳор ... Оё ин ҷумларо ҳамчун 

матни хурд баррасӣ кардан мумкин аст? Ба андешаи мо, онро метавон ба 

маънои том ҳамчун матни хурд баррасӣ кард. Зеро ибораи баҳор, ки бо як 

лаҳни комил гуфта мешавад, маънои пинҳон дорад, ба мисли "эҳёи табиат", 

"кабуди ҳама", "зебои муҳити атроф". Аз ин рӯ, дар як матни хурд ғояи 

пурраи маъноӣ ифода ёфтааст. Аммо ин намуди назарҳо аслан матн нестанд. 

Азбаски матн аз ҷиҳати сохтор бутунии синтаксисии нисбатан калонтар аст. 

Ҳамин тавр, он аз ҷумлаҳо иборат аст. Маъноҳое, ки маъноҳои пинҳонӣ 

номида мешаванд, бо сохтори маъноии калима робита доранд. Чунин гуфтан 

дуруст аст, ки ҳукм матн аст, агар он бо ҷумлаҳои зерини фаҳмондадиҳӣ ё 

афзоишдиҳанда як маҷмӯаро ташкил диҳад. Агар мо дар асоси мундариҷаи 

пинҳонӣ хулоса барорем, мо метавонем ҳар як матни калимаро даъват кунем. 

Масалан, вақте ки мо калимаи модарро мегирем, он инчунин маънои 

пинҳонии ғайримоддии худро дорад ва вақте ки мо калимаро талаффуз 

мекунем, онҳо дар зеҳни мо ба ин ё он шакл пайдо мешаванд. 
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Матни максималӣ ба беайбӣ, ки бо зарурати фарогирии доираи васеи 

рӯйдодҳо ба вуҷуд омадааст, ишора мекунад. Дар сабки бадеӣ асарҳои 

калонҳаҷм, ба мисли ҳикоя, повест, роман, эпос матни ҳадди аксар 

мебошанд. Чунин матн метавонад қисматҳои ёрирасон, аз қабили эпиграф, 

дебоча ва эпилогро дар бар гирад. Онҳо шарҳҳои иловагӣ дар бораи 

мундариҷа ва ғояи асар ва инчунин баъзе масъалаҳои марбут ба интихоб ва 

фарогирии мавзӯъро пешниҳод мекунанд. Матни максималӣ аз берун 

гуногун шакл гирифтааст. Масалан, агар мо романи таърихии "Ҳумоюн ва 

Акбар" -и Пиримқул Қодировро бинем, он ба ду қисмати мустақил тақсим 

шудааст. Ҳарду қисм алоҳида номгузорӣ шудаанд (Ҳумоюн. Акбар). 

Қисматҳо ба 9-10 қисм ҷудо карда шудаанд ва ҳар як бахш мувофиқи макони 

баргузории ҳодиса ва ё кӣ дар бораи он номгузорӣ шудааст (Мисол; 1. Агра. 

Ӽамидахон дар аросат.,. 2. Ганга. Намоиш ва ғ. ). Ҳаҷми умумии роман 30 

боб чоп шудааст. 

Инчунин, дар кори забоншиносии матн истилоҳи микротекст барои 

якпорчагии мураккаби синтаксисии микроматн ва макроматн барои тамоми 

матн истифода мешавад. Аммо мафҳумҳои микроматн ва макроматн 

наметавонанд намудҳои матн бошанд. Зеро онҳо муносибатҳои куллро 

ташкил медиҳанд. Масалан, ҳикояи А.Қаҳҳор «Бемор» як матни том аст 

(ҳарчанд ҳаҷмаш хурд - матни ҳадди ақалл), воҳидҳои мураккаби синтаксисӣ 

дар он матни хурд мебошанд. 

Ҳангоми чопкунии матнҳо бояд сохтори забонии онҳо низ ба назар 

гирифта шавад. Мувофиқи ин, метавон матнҳои сохтории аз ҷиҳати типологӣ 

устувор (маълумотнома, далолатнома, аннотация, патент ва ғ.) Ва матнҳои 

сохтории озодро (мақола, ҳикоя, шеър, роман ва ғ.) фарқ кард. 

Матнҳоро аз рӯи мундариҷа ва ҳадафашон гурӯҳбандӣ кардан мумкин 

аст. Дар ин ҳолат, хусусияти иттилооти интиқолшаванда ва ҳадафи ифодаи 

он ҳамчун ченаки асосӣ хизмат мекунад. Аз ин ҷиҳат, мувофиқи шаклҳои 

асосии муоширати шифоҳӣ тақсим кардани матнҳо ба матнҳои ҳикоятӣ, 

тасвирӣ ва мубоҳисавӣ анъанаи забоншиносӣ шудааст. 

Омили дигари муайян кардани намудҳои матн услуби функсионалии 

нутқи аслӣ мебошад. Мувофиқи моҳияти функсионалии методологии матн 

матни илмӣ (тезис, мақола, лексия, баррасиҳо), матни бадеӣ (наср, назм), 

матни расмӣ (маълумотнома, қарор, фармоиш, тавсифнома, тавсиянома), 

матни маъмул (мақола, матнҳои сӯҳбат, табрик ва матни хитоб) мебошад. 

Моҳиятан, бояд фарқияти байни ду намуди матнҳои  матни бадеӣ ва 

матни ғайритабииро фарқ кард, ки дар асоси кадом яке аз ду вазифаи муҳими 

забон, вазифаи коммуникативӣ ё функсияи эстетикӣ, матнро роҳбарӣ 

мекунад. Беҳтар аст, ки матнеро, ки вазифаи коммуникатсионӣ дар ҳадафи 

асосӣ ба ӯҳда дорад, ҳамчун матни ғайритабии ва матне, ки вазифаи 

эстетикиро дар моҳияти ҳадафи асосӣ роҳбарӣ кунад, матни бадеū номида 
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мешавад. Мо на ҳамеша ҳангоми муошират, гуфтугӯ ё навиштан матнро 

дубора эҷод мекунем. Ҳангоми зарурат мо намудҳои гуногуни матнро 

истифода мебарем. Баъзан мо ба касе чизе, ки аз сар гузаронидаем ё шоҳид 

ҳастем, мегӯем. Мо мекӯшем, ки як шахс ё ҷои барои шунаванда номаълумро 

муфассал тасвир кунем. Баъзан мо ниёз ба исбот ё шарҳ додани фикри худро 

бо далелҳои гуногун эҳсос мекунем. Ё шояд мо ба касе панд диҳем. Мо 

мехоҳем, ки вай тавассути рӯйдодҳои гуногуни зиндагӣ тарбия ёбад ё аз 

гуфтаҳои худ хулоса барорад. Баъзан ҳадафи мо паҳн кардани паём ба 

шунавандагон аст. Баъзан мо бояд чизе пурсем. Дар баробари ин, мо 

маслиҳат медиҳем, ки чӣ гуна кореро анҷом диҳем ё амр диҳем, ки кореро 

иҷро накунем. Мо барои ноил шудан ба ҳадаф дастурҳо, манъкуниҳо ва 

шиорҳои гуногунро истифода мебарем. Ҳадаф ва мундариҷаи муоширати 

инсон бо инҳо маҳдуд намешавад. Инсон мехоҳад ҳиссиёт, эҳсосот, эҳсосот, 

дард ва ғаму андӯҳи худро баён кунад ва бо ин ба шунаванда ё хонанда 

таъсир расонад. Дар чунин ҳолатҳо, мо баъзан аз ашёи аёнӣ, ба мисли 

муболиға ва гоҳе қиёс истифода мекунем. Дар ин замина, матни бадеӣ низ аз 

рӯи мундариҷаи баён ба навъҳо тақсим мешавад: 

9) матни пурмазмуни ҳикоя; 

10) матни тавсифӣ; 

11) матни фаҳмондадиҳӣ; 

12) матни дидактикӣ; 

13) матни иттилоотӣ; 

14) матни пурсишū; 

15) матни фармоишū; 

16) матни пурмазмуни баёни эмотсионалӣ. 

Фаромӯш накунед? Ҳама ё баъзе намудҳои матни дар матни бадеӣ 

номбаршуда метавонанд иштирок кунанд. Ё тамоми асар метавонад танҳо ба 

яке аз намудҳои матни дар боло номбаршуда асос ёбад. 

 

САВОЛ ВА СУПОРИШОТӼО: 

6. Матн чист? 

7. Матн аз кадом воҳидҳо иборат аст? 

8. Кадом намудҳои матн мавҷуданд? 

9. Матни бадеӣ ва ғайритабии чӣ дар назар доред? 

10. Бо мақсади муаллиф кадом намудҳои матнҳои бадеӣ 

мавҷуданд? 
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Бо усули кластер матнро бо тартиби зерин тавсиф кунед. 
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 Саволномаҳо 

                                           Фан:  Забоншиносии матн  

1. Соҳаи лингвопоэтикӣ ва хусусиятҳои он  

2. Матни расмӣ ва намудҳои он. 

3. Фарқи мақол аз зарбулмасал дар чист? 

4. Воситаҳои лексикие, ки муроҷиатро ифода мекунанд. 

5. Вазифаи экспрессивии забон аз чии борат аст? 

6. Матн чист? 

7. Синонимҳо ва аҳамияти онҳо дар матни бадеӣ. 

8. Роли ҳунари эҷодкории  адиб дар ҷодаи корбасти воситаҳои луғавӣ дар 

матни бадеӣ. 

9. Маълумоти умумӣ дар бораи фанни таҳлили матни бадеӣ 

10. Унсурҳои асосии матнро номбар кунед? 

11. Хусусиятҳои мушобеҳи калимаҳои кўҳна ва таърихиро номбар кунед? 

12. Таркиби луғавии асари бадеиро бо мисолҳо номбар кунед? 

13. Меъёри адабӣ ва хусусиятҳои асосии он. 

14. Дар бораи намудҳои такрор маълумот диҳед?  

15. Матни илмӣ чиро дарбар мегирад? 

16. Антонимҳо ва ифодаи онҳо дар матни бадеӣ. 

17. Текст чист? 

18. Аҳамияти воситаҳои лексикӣ ва грамматикӣ дар ҷодаи инкишофи 

матни бадеӣ                 

19. Синонимҳои наздикмаъно ва вазифаи услубии онҳо. 

20. Воҳидҳои фразеологие, ки дорои хусусияти муассир ва эҳсосианд. 

21. Соҳаи лингвистикӣ ва аҳамияти он дар ҷодаи таҳлили матни бадеӣ. 

22. Матни публитсистӣ ва хелҳои он.  

23. Фарқи калимаҳои омонимӣ аз калимаҳои сермаъно дар чист? 

24. Корбасти санъатҳои бадеӣ дар асарҳои бадеӣ. 

25. Ҷойгоҳи экзотизмҳо дар матни бадеӣ. 

26. Ҳодисаи графон чист? 

27. Оиди вазифаи услубии мақол ва зарбулмасал маълумот диҳед?  

28. Воситаҳои луғавии асар кадомҳоанд? 

29. Дискурс чист? 

30. Аллитератсия чист? 

31. Фарқи калимаҳои кўҳна ва таърихиро номбар кунед? 

32. Сухани бадеъ ва  ифодаи мақсади нависанда тавассути он. 

33. Унсурҳои асосии таҳлили матни бадеӣ. 

34. Оиди вазифаи услубии калимаҳои иқтибосӣ маълумот диҳед?  
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35. Алоқа тавассути такрор чи гуна суръат мегирад? 

36. Синонимҳо ва аҳамияти онҳо дар матни бадеӣ. 

37. Ассонанс чист бо мисолҳо фаҳмонед? 

38. Манбаъҳои мавзунии оҳанги матни бадеиро номбар кунед? 

39. Дар бораи шаклҳои матн маълумот диҳед? 

40. Синонимҳои ҳаммаъно ва роли онҳо дар матни бадеӣ. 

41. Оё дараҷаи дониш, маҳорат ва диди эстетикии адиб дар ҷодаи тасвири 

мукаммали бадеӣ аҳамият дорад? 

42. Дар байт кадом навъи воҳиди луғавӣ ба назар мерасад? 

Рў ба рў омаданд як муддат, 

Субҳи пурнуру шоми пурзулмат. 

43. Сухани бадеъ ва  ифодаи мақсади нависанда тавассути он. 

44. Матни максимал чист? 

45. Хусусияти  услубии воҳидҳои фразеологиро номбар кунед? 

46. Матн ва таснифи типологии он. 

47. А.Фитрат ба адабиёти бадеӣ чи гуна баҳо медиҳад? 

48. Намудҳои калимаҳои иқтибосиро номбар кунед? 

49. Аҳамияти тасвирӣ касб кардани сухан дар адабиёти бадеӣ. 

50. Аҳамияти санъатҳои бадеӣ дар  ҷодаи образофарӣ. 

51. Таркиби матн аз чиҳо иборат аст? 

52. Намуди омиёнаи воҳидҳои фразеологиро бо мисолҳо шарҳ диҳед. 

53. Воситаҳои фоно-графикӣ ва хусусияти муҳими онҳо. 

54. Аҳамияти такрор навистани овозҳои садонок дар матни бадеӣ. 

55. Роли муродифоти наздикмаъно дар офариниши образи бадеӣ. 

56. Абзас ва намудҳои он. 

57. Ифодаи талаффузи нодуруст чист? 

58. Вазифаи комуникативии забонро маънидод намоед. 

59. Қисмҳои иловагии матни максималиро шарҳ диҳед? 

60. Таносуби мазмунӣ чист? 

61. Калимаҳои иқтибосие, ки дар баъзе навиштаҳо истифода шуда, аммо 

хусусияти умумӣ касб накардаанд.  

62. Дар бораи унсурҳои муроҷиат  ва навъҳои он фикри худро баён 

намоед?     

63. Дар бораи вазифаи услубии омонимҳо ва калимаҳои сермаъно 

маълумот диҳед? 

64. Воситаҳои лексикие, ки муроҷиатро ифода мекунанд. 

65. Калимаҳои иқтибосӣ ба чанд гурўҳ ҷудо мешаванд? 

66. Гуфтаҳои академик В. Виноградовро оиди моҳияти вожаи «забон» 

шарҳ диҳед. 



138 
 

67. Вазифаи констрактивии забон чист? 

68. Матн мувофиқи дарбаргирии ҳаҷми хабарҳо ба чанд қисм ҷудо 

мешавад? 

69. Муроҷиати риторикӣ чист? 

70. Калимаҳои иқтибосие, ки ба забони тоҷикӣ дохил шуда ҳазм ва умумӣ 

шудаанд.  

71. Вазифаи эстетикии забон чист? 

72. Матни минимал чист? 

73. Калимаҳои кўҳна (архаизмҳо) ва таърихӣ. 

74. Ҳодисаи эпифора дар матни бадеӣ чи гуна содир мешавад? 
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