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МУҚАДДИМА 

Забон бо фаъолияти ҷамъиятии инсон бевосита алоқаманд аст, бинобар 

ин таркиби луғавии он доимо дар тағйирёбӣ буда, мунтазам ғановатманд 

мегардад. Ҳамаи ин тағйирот ва дигаргуниҳо аксаран дар натиҷаи истифодаи 

усулҳои гуногуни вожаофариву калимасозӣ ва дигар роҳҳои амсоли ин 

ғанисозандаи забон сурат мегиранд. 

  Баробари рушди ҷомеа муносибатҳои иҷтимоӣ низ густариш ёфта, дар 

ин росто иттилоот ва раванди муоширати одамон низ афзоиш меёбад, тарзу 

намудҳои гуногуну нотакрорро касб мекунад. Тамоми ин равандҳои гуногун 

бо ҳамдигар робитаи ногусастанӣ дошта, таваҷҷуҳи инсонро ба омӯзиши 

вижагиҳои чи забони модарӣ ва чи забони дигар бештар менамояд. Дар 

низоми чунин муносибатҳои мураккаб масъалаи басо мубрам ва қобили 

омӯзишу таҳқиқ масъалаи муқоисаи забонҳо мебошад. Имрӯзҳо чи дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чи дар кишварҳои дигари ҷаҳон ба проблемаҳои 

забоншиносии қиёсию таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ бештар аҳамият дода 

мешавад. Махсусан, дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

равобити байналмилалии он бо кишварҳои хориҷӣ дар ҳоли густариш аст, 

омӯзиши муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ арзиши назаррас ва 

мубрамии рӯзмарра касб кардааст.  

Дар диссертатсияи мавриди назар роҳу усулҳои сарфию наҳвии 

калимасозии забонҳои тоҷикиву англисӣ бар мабнои маводи адабиёти бадеӣ 

мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад. Аслан, дар ин ҷо сухан роҷеъ ба ду 

масъалаи асосии таркиби луғавии забонҳои тоҷикиву англисӣ калимаҳои 

аслӣ ва калимаҳои иқтибосии онҳо меравад. 

Дастури забон ва луғат бо ҳамдигар иртиботи ногусастанӣ доранд. Аз 

давраи қадим масъалаҳои назариявӣ, шакли дастурӣ ва усулҳои калимасозии 

забон таваҷҷуҳи олимону забоншиносонро ба худ ҷалб мекунад. Вожасозӣ 

дар забоншиносии муосир таърихи тӯлониеро сипарӣ намудааст. Дар охири 

асри ХХ калимасозӣ ҳамчун қисми алоҳидаи забоншиносӣ эътироф шуд, ки 

он ба луғат, сарфу наҳв вобастагӣ дорад.  
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 Калимаҳои нави забон, одатан, дар асоси маъноҳои нав пайдо кардани 

вожаҳои мавҷуда ба вуҷуд меоянд, ки ин воситаи асосии мукаммалии 

таркиби луғавии забон маҳсуб мешавад. 

Таркиби луғавии забон инчунин ба воситаи қабул кардани калимаҳо аз 

забонҳои дигар низ ғанӣ мегардад. Вале он вазифаеро, ки рушди афзояндаи 

тиҷорат, саноат, нақлиёт, илму техника дар назди забон мегузорад, забон 

бевосита дар натиҷаи бо усулҳои гуногуни вожасозӣ, аз маводи луғавии хоси 

худ ба вуҷуд овардани калимаҳои нав иҷро карда метавонад. Бинобар ин, 

калимасозӣ ва усулҳои гуногуни он барои забон аҳамияти хеле калон дорад. 

Калимасозӣ аз як тараф бо таркиби луғавӣ, аз ҷониби дигар, бо дастури 

забон робитаи зич дорад, зеро он баробари саҳми назаррас доштан дар 

такмили захираи луғавӣ, барои дар асоси қоидаҳои грамматикӣ тағйир 

ёфтани мафҳумҳои нав низ нақши муҳим мебозад. 

Маълум аст, ки дастури забон ва таркиби луғавӣ бо ҳамдигар 

алоқамандии зич доранд. Албатта, ҳамаи ин тағйиротҳо аксар вақт дар 

натиҷаи ба кор бурда шудани усулҳои гуногуни калимасозӣ ба амал меоянд. 

Аз ин лиҳоз, калимасозӣ ва усулҳои гуногуни он барои забон аҳамияти хеле 

калон дорад.  

Маводи таҳлилии диссертатсия чи аз нигоҳи илмӣ ва чи аз нигоҳи 

амаливу корбурд аз аҳамият холӣ нест. Чунки тавассути он муҳаққиқон, ва 

умуман доираи васеи хонандагон бисёр масъалаҳоро роҷеъ ба таркиби 

луғавии забони англисӣ ҳалу фасл менамоянд ва ба мавқеи омӯзиши иқтибос 

ё вожаҳои таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва англисӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир 

мегардад, ки ҳанӯз ҳам баъзе аз масъалаҳои марбут ба иқтибос ба таври 

мукаммал мавриди пажӯҳиш қарор дода нашудаанд. 

Барои дарки дурусти моҳият ва вазифаи калима ё вожа дар нутқи инсон 

ду ҷанба муайян карда мешавад: якум, калима ҳамчун ифодакунандаи 

раванд, мафҳум ва ашё ва дуюм, муносибати вожа нисбат ба категорияи нутқ. 

Калимаҳои таркиби луғавии забон аз лиҳози нақш дар раванди нутқ 

мухталиф мебошанд. Онҳо аз ҷиҳати маънӣ ва нақши худ дар нутқ ба ду 
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гурӯҳи нобаробар тақсим мешаванд: калимаҳои мустақилмаъно, яъне 

калимаҳое, ки ашё ва ҳодисаҳои воқеиро ифода мекунанд ва калимаҳои 

номустақил, яъне ёридиҳанда. Муҳимтарин вижагии калима он аст, ки 

тасаввури умумӣ ё мафҳуми воҳиди тафаккурро муҷассам месозад. Аломати 

ашё ҳамчун сифат, хислат, муносибат, ҷараён ва сухан идрок мешавад, ки 

тафаккури мо онро мушаххас менамояд.  

Яке аз воситаи асосии ғанӣ гардидани таркиби луғавии забон ин 

калимасозӣ мебошад. Бо ин роҳ таркиби луғавӣ бо вожаҳои нав пурра 

мешавад. Аксарияти калимаҳои наве, ки дар натиҷаи таҳаввулоти иҷтимоӣ, 

илму фарҳанг пайдо шудаанд, тавассути калимасозӣ ба вуҷуд омадаанд ва ба 

талаботи шакли дастурии забон ва қонунҳои дохили он пурра мувофиқат 

мекунанд. 

Ба воситаи калимасозӣ ғанишавии таркиби луғавӣ бар хилофи бевосита 

аз дигар забонҳо гирифтани калимаҳо ва ё вожаҳо ҳамеша рушд мекунад, 

зеро ки он омили пурра инъикоскунандаи забон мебошад. Усулҳои 

калимасозӣ натиҷаи инкишоф ва такмил дар забоншиносии муосир аст.  

Намудҳои калимасозӣ ҳар яке дар марҳилаи худ барои мукаммалшавии 

таркиби луғавӣ аз нақши муҳим бархурдор аст. Рушду такомули вожасозӣ 

мувофиқи талаботи қонунияти дохилии забон ба вуҷуд меояд. Воситаҳо ва 

раванди калимасозӣ бо дастури забон робитаи мустаҳкам дорад.  

Чунонки маълум аст, таркиби луғавии забон инчунин ба воситаи қабул 

кардани калимаҳо аз забонҳои ҳам дигар ғанӣ мегардад. Вале он вазифаеро, 

ки рушди рӯзафзуни тиҷорат, саноат, нақлиёт, илм ва техника дар назди 

забон мегузорад, забон бевосита дар натиҷаи бо усулҳои гуногуни вожасозӣ, 

аз захираи маводи луғавии хоси худ ба вуҷуд овардани калимаҳои нав иҷро 

карда метавонад. Бинобар ин, калимасозӣ ва усулҳои гуногуни он барои 

забон аҳамияти хеле калон дорад. 

 Забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ умуман забонҳои аз лиҳози луғавӣ ва 

ҳамчунин сарфивию наҳвӣ ғанӣ, дорои имконоти фарохи маъноиву сохторӣ 

мебошанд ва на ҳамаи дигар забонҳо бо ин забонҳо рақобат карда 
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метавонанд. Забонҳои рушдкарда бо вижагиҳои хоси худ калимаҳоро аз 

дигар забонҳо ба таркиби луғавии худ қабул намуда, онҳоро ба талаботи 

сарфивию наҳвии худ мутобиқ месозанд, ки ин раванд забонро ба уқёнусе 

монанд месозад, ки сарвати арзишманди забонҳои гуногунро дар худ 

мутамарказ месозад. 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Мубрамияти мавзуъ дар он зоҳир 

мегардад, ки забоншиносони муосир бо омӯзиши роҳҳои калимасозӣ 

таваҷҷуҳи хоса зоҳир кардаанд. Аҳамияти мавзуъ, таҳқиқи усулҳои 

калимасозии сарфию наҳвӣ, вижагиҳои истифодабарӣ ва тағйир ёфтани 

онҳоро дар забонҳои муқоисашаванда кушоду равшан возеҳ менамояд. 

Чунин таҳқиқот дар заминаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бори аввал ба таври 

мукаммал мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад. Лекин таҳлили муфассали 

таркиби луғавии забони англисӣ то ҳол ба забони тоҷикӣ ба таври бояду 

шояд мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Диссертатсияи мазкур як нигоҳи 

дигар вобаста ба омӯзиши калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ буда, 

омӯхтани он барои боз ҳам беҳтару мувофиқтар шинохтан ва баррасӣ 

намудани вижагиҳои ҳамсон ва фарқкунандаи ин ду забон мусоидат мекунад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи усулҳои сарфию наҳвии 

калимасозиро як қатор олимони забоншиноси ватанӣ ва хориҷӣ мавриди 

баррасӣ қарор додаанд. Олимони забоншиноси тоҷик ба монанди Ш. 

Рустамов, Р. Ғаффоров, Ш. Бобомуродов, Б. Камолиддинов, Қ. Тоҳирова, Б. 

Ниёзмуҳаммадов, О. Қосимов, С. Раҳматуллозода, Д. Саймиддинов, С. 

Назарзода, Ҳ. Маҷидов, З. Мухторов, ва донишмандони хориҷӣ Л.С. 

Пейсиков, Ф. Соссюр, Г.Б. Антрушина, А.И. Смирницкий, В.В. Виноградов, 

Е.С. Кубрякова, П.М. Карашук, И.В. Арнолд ва ғайра масъалаҳои вожасозиро 

дар доираи ин забонҳо мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додаанд. Омӯзиши 

масъалаҳои вожасозӣ дар забоншиносии тоҷик ва англис хеле васеъ аст. 

Ибтидои он нимаи дуюми асри ХХ мебошад. Таҳқиқоти мазкур бевосита ба 

проблемаҳои калимасозии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бахшида шудааст. 

Муҳаққиқони зерини ватанию хориҷӣ чун П. Ҷамшедов, А. Мамадназаров, Ҳ. 
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Саидов, С. Ҷоматов, Н.Н. Амосова, В.В. Виноградов И.В. Арнолд, О.Д. 

Мешков ва дигарон бо корҳои илмии таҳқиқотии худ дар таҳқиқу баррасии 

захираи луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ саҳми асосиро гузоштаанд. 

Омӯзиши равандҳои ба тағйироти лафзӣ дучоршавӣ ва корбурд ва амалкарди 

вожаҳои иқтибосӣ ва инчунин коркарди масъалаҳои назариявӣ дар корҳои 

илмии В.В. Елисеева, Е.С. Кубрякова ва дигарон пешниҳод шудаанд.  

 Вобаста ба масъалаҳои калимасозӣ дар забони тоҷикӣ  пажӯҳишҳои 

зиёд ба сомон расонида шудаанд. Нахустин таҳқиқоте, ки махсус ба масъалаи 

калимасозӣ бахшида шудааст, таҳқиқоти диссертатсионии Ш. Ниёзӣ 

«Калимасозии исм ва сифат дар забони тоҷикӣ» (1964) мебошад, ки дар он 

муҳаққиқ дар бораи калимасозии ҳиссаҳои нутқи мазкур маълумот медиҳад. 

Дар мақолаи М.Т. Турсунов «Калимаҳои мураккаб дар забони адабии 

ҳозираи тоҷик» (1953), ҳам оид ба сохта шудани калимаҳои мураккаб аст, 

муаллиф  қайд менамояд, ки асоси калимаҳои мураккабро ибораҳо ташкил 

мекунанд.  

Роҷеъ ба калимасозӣ ва роҳҳои гуногуни он М. Муҳаммадиев низ  

мақолаи махсус, бо унвони «Принципҳои асосии калимасозии забони 

тоҷикӣ» (1967) таълиф намудааст. М. Муҳаммадиев дар мақолаи худ бештар 

роҳи калимасозии луғавӣ-маъноиро таъкид намудааст. 

Инчунин масъалаҳои калимасозӣ мухтасар дар луғатҳои тафсирии 

пешазинқилобӣ шарҳ дода шудаанд. Дар асари  Қ. Тоҳирова, ки  «Лексикаи 

забони адабии ҳозираи тоҷик» (1967) ном дорад, се роҳи калимасозӣ: 

морфологӣ, синтаксисӣ, луғавӣ-маъноӣ оварда шудааст. Ш. Рустамов бошад 

дар китоби «Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик» (1972) чор 

роҳи калимасозиро нишон додааст: морфологӣ, морфологӣ-синтаксисӣ, 

луғавӣ-синтаксисӣ, луғавӣ-семантикӣ. Ӯ дар таълифоти дигари худ таҳти 

унвони «Исм  (Категорияҳои    грамматикӣ,  калимасозӣ  ва мавқеи  исм  дар  

системаи  ҳиссаҳои  нутқ)» (1981) ва «Забони адабии ҳозираи тоҷик» (1982) 

шаш усули калимасозиро қайд намудааст: морфологӣ, синтаксисию 
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морфологӣ, морфологию синтаксисӣ, луғавию синтаксисӣ, луғавию маъноӣ 

ва ихтисора. 

Забоншинос Ш. Бобомуродов дар муқаддимаи «Луғати мухтасари 

калимасозии забони адабии тоҷик» (1983) калимасозиро ҳамчун яке аз 

роҳҳои асосии рушди таркиби луғавии забони адабӣ донистааст.  

Баъд аз таҳқиқоти махсус роҷеъ ба масоили калимасозӣ метавон аз 

«Сарфу наҳви забони тоҷикӣ» ва китоби «Морфологияи забони тоҷикӣ»-и Б. 

Ниёзмуҳаммадов ва Л. Бузургзодаро ном бурд. Китобҳои номбурда 

таҳқиқоти махсус ба шумор нараванд ҳам, дастурҳои таълимие мебошанд, ки 

дар онҳо масъалаи калимасозӣ зикр шудааст. Ба монанди ҳама бахшҳои илми 

забоншиносии тоҷик пешравиҳои қисмати вожасозӣ баъд аз солҳои 50-уми 

асри XX низ хело аён буданд.    

Муҳаққиқи П.М. Карашук дар китоби худ «Словообразование 

английского языка» (1977) вазифаи асосии калимасозиро дар омӯзиши расмӣ, 

семантикӣ, ирсӣ, дигар қонуниятҳои сохтани воҳидҳои нави луғавӣ, дар 

раванди рушди забон пайдошаванда мепиндорад. 

Дар бораи усули вандафзоӣ муҳаққиқон Р.З. Гинзбург, С.С. Хидикел, Г. 

Князева ва А.А. Санкин дар китоби «Лексикология английского языка» 

(1979)  перомуни усулҳои сермаҳсули вожасозӣ ибрози ақида намуда, 

умуман вандафзоиро ҳамчун усули сермаҳсули калимасозӣ, ки дар он 

сохтани калимаҳои нав бо ёрии ҳамроҳ кардани вандҳо ба решаҳои гуногун 

тавсиф намудаанд.  

Инчунин ба ақидаи олимони мазкур усули сарфии калимасозӣ, яъне 

вандафзоӣ яке аз роҳҳои маъмултарин ва сермаҳсултарин дар забони англисӣ 

ба ҳисоб меравад. 

Роҷеъ ба ихтисора ва роҳҳои корбурдӣ он дар забони тоҷикӣ 

забоншинос Ш. Рустамов дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» 

(1985) зикр менамояд, ки ихтисора дар забони тоҷикӣ таҳти таъсири забони 

русӣ пайдо шуда, он ба ду қисми асосӣ ҷудо карда мешавад: ихтисораи 

забони русӣ ва ихтисораи ба тақлиди забони русӣ сохташуда (ихтисораҳои 
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забони тоҷикӣ). И.В. Арнолд дар китоби «Лексикология современного 

английского языка» (1989) чунин муътакид аст, ки ихтисора усули 

калимасозии сарфие мебошад, ки дар он як қисми таркиби овозии калима 

партофта мешавад. Ӯ дар забони англисӣ ихтисораро ба се намуд ҷудо 

кардааст.  

Олимон дар забони англисӣ бештар роҳҳои калимасозии наҳвиро 

мавриди баррасӣ қарор додаанд. А.А. Уфимтсева  дар асари худ 

«Лексическое значение» (1986), ном дорад, амсилаҳои конверсионии 

дуаъзодор, сеаъзодор (I fear there is some mistake.), чораъзодор, панҷаъзодор 

ва шашаъзодорро таҳқиқ намудааст. Забоншинос М. Бизе дар таҳқиқоти худ 

«Origin and Development of Conversions in English» (1941),  чунин амсилаҳои 

конверсиониро ба монанди исм -> феъл (...so he supped at the Tabard inn and 

went to bed,...), сифат -> феъл,  феъл -> исм, сифат -> исм, сифат -> сифатро 

таъкид намудааст. А.И. Смирнитский дар «Лексикология английского языка» 

(1956), ба сифати амсилаҳои пурмаҳсули конверсионӣ исм -> феъл ва феъл -> 

исмро зикр намудааст. 

 Ҳамин тавр, забоншиносони мазкур калимаҳои мураккабро дар осори 

худ таҳқиқ намуда, қайд менамоянд, ки дар забонҳои мавриди назар ин роҳ 

низ яке роҳҳои пурмаҳсул ва маъмули вожасозӣ мебошанд. 

Робитаи  таҳқиқот  бо  барномаҳо  (лоиҳаҳо),  мавзуъҳои  илмӣ. 

 Мавзуи таҳқиқот бо барномаҳои таълимӣ ва илмии самтҳои филологӣ 

ва Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (аз 30 августи соли 

2019 №438) алоқаи зич дорад. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Мақсад аз таҳқиқи мавзуи мазкур ин нишон 

додани нақши раванди калимасозӣ, ҳамчунин, омӯзиши роҳу усулҳои 

сарфию наҳвии калимасозӣ ҳамчун воситаи асосии ғанигардонии захираи 

луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад.  
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Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсади таҳқиқот дар 

диссертатсия иҷрои вазифаҳои зерин муайян шудаанд: 

-  мушаххас кардани мафҳуми калима ва калимасозӣ; 

-  нишон додани усулҳои асосии калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ;  

- таҳқиқу баррасии роҳҳои афзуншавии захираи фонди луғавӣ дар 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ; 

- мушаххас намудани нақши калимасозӣ дар робита ба ғанигардонии 

захираи луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ; 

 -  гурӯҳбандии усулҳои калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ; 

   - нишон додани усулҳои сарфии калимасозӣ бо мисолҳо дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ;  

   - нишон додани усулҳои наҳвии калимасозӣ бо мисолҳо дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ. 

Маводи таҳқиқот оид ба калима, калимасозӣ ва усулҳои калимасозии 

сарфию наҳвӣ ва захираи фонди луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

намунаҳо аз адабиёти бадеӣ маҳсуб меёбад.  

Методҳои таҳқиқот. Дар диссертатсияи мазкур методҳои 

умуминазариявӣ ва ҷузъии маърифатӣ ба кор бурда шудаанд. Бо такя ба 

таҳқиқоти илмии забоншиносии муосир дар диссертатсия аз методҳои 

маъмули таҳқиқи илми забоншиносӣ – таҳлил, муқоиса, методи муқоисавӣ-

таърихӣ, методи трансформатсия, истифода шудааст.  

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқот калимасозии сарфию наҳвӣ дар 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводи асарҳои адабиёти бадеӣ 

мебошад. 

Мавзуи таҳқиқот. Усулҳои калимасозии сарфию наҳвӣ дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ (бар мабнои осори бадеӣ).  

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот. Як нуктаро бояд 

ёдовар шуд, ки олимону забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ дар самти 

калимасозӣ пажӯҳишҳои зиёдеро ба анҷом расонидаанд. Аз ҷумла, осори 
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илмии Ш. Ниёзӣ [1954], Ш. Рустамов [1972], Қ. Тоҳирова [1967], Л.С. 

Пейсиков [1975], Ҳ. Маҷидов [2007], Ш. Бобомуродов, З. Мухторов [2016], 

И. В Арнолд [2012], Г. Б. Антрушина [2004], О.Д. Мешков [1976], А.И. 

Смирнитский [1998], В.В. Виноградов [1977], Е.С. Кубрякова [1963], П.М. 

Карашук [1977], В.В. Елисеева [2003]-ро метавон ҳамчун асосҳои 

назариявию методологии таҳқиқот номбар намуд. 

Сарчашмаи таҳқиқотро осори забоншиносони ватанию хориҷӣ 

перомуни воситаҳои вожасозӣ ташкил мекунанд. Дар диссертатсия барои 

баррасиву таҳқиқи масъалаи усулҳои сарфӣ ва наҳвии калимасозӣ аз асарҳои 

бадеӣ, аз ҷумла «Мактаби кӯҳна» «Марги судхӯр» ва «Одина»-и Садриддин 

Айнӣ, «Шоҳзода ва гадо»-и Марк мисолҳои мушаххас ба забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ оварда шудаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқот. Дар диссератасия бори аввал усулҳои 

калимасозии сарфию наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, бар мабнои 

маводи асарҳои бадеӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Усулҳои 

калимасозии сарфӣ бо ёрии вандҳои калимасоз, калимасозии наҳвӣ ва 

калимаҳои мураккаб, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Нақши пешванду 

пасванд дар сохтани калимаҳо ва қолабҳои нави вожасозӣ мушаххас карда 

мешавад. Андешаҳои гуногуни олимони забоншинос оид ба масъалаи 

усулҳои сарфию наҳвии вожасозӣ, мавқеи истифодабарӣ ва фарқияти онҳо 

нишон дода шудааст.  

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Таҳқиқоти мазкур гувоҳи навгониҳои диссертатсия буда, масъалаи 

намудҳои усулҳои сарфию наҳвии калимасозиро дар асарҳои бадеӣ нишон 

медиҳад, ки боиси ба муҳокима баровардани он мегардад. 

2. Воситаҳои таҳқиқи усулҳои калимасозии сарфию наҳвӣ аз лиҳози 

назариявию амалӣ исбот карда шудаанд. Назарияи гурӯҳбандии қолабҳои 

калимасоз дар асоси тарзҳои вожасозӣ нишон шудаанд. 

3. Усулҳои калимасозии маъмули забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар 

асарҳои бадеӣ вобаста ба маводи мушаххаси амалӣ таълиф карда шудааст, ки 
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умумияти чунин усулҳои калимасозӣ бештар ба баромади муштараки 

таърихӣ ва фарқияти усулҳои калимасозии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба 

таҳаввулоти вижаи ин забонҳо дар марҳилаҳои минбаъда далолат мекунанд. 

4. Калимасозӣ яке аз роҳҳои муҳимтарин ва самараноки ғанигардонии 

хазинаи вожагони забон ба шумор рафта, аз нигоҳи гуногуннокиву 

густурдагии имконият дар аксари забонҳои дунё беназир аст, ки дар асоси 

таҳқиқи роҳҳои калимасозии забони тоҷикиву англисӣ собит намудан 

мумкин аст.  

5. Усулҳои сарфиву наҳвии калимасозӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам 

дар забони англисӣ аз роҳҳои самараноки мукаммалгардидаи калимасозиву 

вожаофарӣ дониста шуда, маводҳои мавриди таҳқиқ ба ин далолат мекунанд.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти зерин роҷеъ ба таҳлилу 

таҳқиқи мушаххаси масъалаҳои сарф, наҳв ва луғат дар илми забоншиносии 

муосир дар бахши калимасозӣ мебошад, ки дар оянда барои рушди воситаҳои 

вожасозӣ, омӯхтан ва омӯзонидани забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хизмат 

менамояд. Маводи диссертатсияро барои ҳалли масъалаҳои муҳими таълими 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, омода намудани дастурҳо ва китобҳои дарсӣ ва 

васоити таълимӣ истифода бурдан мумкин аст. Инчунин, натиҷаҳои 

диссертатсия барои таҳқиқоти минбаъдаи ин қисматҳои забоншиносӣ ва 

ҳалли масъалаҳои назариявию амалии он мавриди корбурд қарор хоҳанд 

гирифт.  

 Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии  натиҷаҳои 

таҳқиқот  дар  он  зоҳир  мегардад,  ки  масъалаи  мавриди  назар дар асоси 

маводи фаровони назариявию амалӣ таҳлилу баррасӣ шуда, бо нуктаҳои 

мушаххаси  методологӣ,  маводи  гуногунҷанбаи  таҳлилӣ  дар  мувофиқат  

бо сохтор,  мақсаду  вазифаи  таҳқиқ  асос  ёфта,  боиси ба таври муккамал 

таҳқиқ гардидани усулҳои калимасозии сарфию наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ 

ва англисӣ гардидаст.  

 Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Усулҳои калимасозии сарфию наҳвӣ дар забонҳои 
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тоҷикӣ ва англисӣ (бар мабнои осори бадеӣ)» барои дарёфти  дараҷаи  илмии  

доктори фалсафа  (PhD),  доктор  аз  рӯйи  ихтисоси  6D021300 – 

Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва 

муқоисавӣ) мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар 

он зоҳир мегардад, ки мавзуи калимасозиро дар доираи илми забоншиносии 

муқоисавӣ, дар маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бори нахуст ба таври 

фарогир мавриди пажӯҳиш қарор дода, дар ин самт то ба андозае муваффақ 

шудааст.  

 Тавсиб  ва  амалисозии  натиҷаҳои  диссертатсия. Нуктаҳои 

муҳимтарини натиҷаҳои таҳқиқот дар силсилаи мақолаҳо дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

маҷмӯаҳои илмӣ пешниҳод гардидаанд ва дар ҳамоишу конференсияҳои 

илмию амалӣ дар шакли маърӯза ироа шудаанд (Душанбе, 2017 – 2021). 

 Диссертатсия  дар  ҷаласаи кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва 

назарияи тарҷума (суратҷаласаи №5 аз 31.12.2020 ва суратҷаласаи №6 аз 

22.01.2022) ва  ҷаласаи Шурои олимони факултети забони англисии  ДДЗТ  

ба  номи  Сотим  Улуғзода  (суратҷаласаи №9  аз 23.04.2022) муҳокима 

гардида, ба ҳимоя тавсия дода шудааст. 

 Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Оид ба натиҷаҳои таҳқиқот 

10 мақолаи илмӣ вобаста ба мавзуи баррасишаванда, аз ҷумла  4 мақола дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи феҳристи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссерататсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Дар бобҳо ва зербобҳо масъалаҳои 

марбут ба калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, дар мисоли асарҳои 

бадеӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Хулосаи диссертатсия 

ҷамъбасти фикру ақидаҳо роҷеъ ба усулҳои сарфию наҳвии калимасозии 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 166 

саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад. 
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАСЪАЛАИ ОМӮЗИШИ 

КАЛИМА ВА КАЛИМАСОЗӢ  

1.1. Назарияи калима ва калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ 

 Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ омӯхтани таркиби морфологии 

калима яке аз вазифаҳои асосии сарф (морфология) ҳисобида мешавад.  Дар 

калима маънои луғавӣ ва маъноҳои грамматикӣ таҷассум меёбанд. Калима 

ҳамчун воҳиди нутқ унсури маънодор ва ифодакунандаи мафҳуми муайян 

мебошад. Бинобар ин, бештари калимаҳо морфемаҳои мухталиф доранд. 

Морфемаҳои дохили калима дорои вазифа ва маънои мушаххаси хеш 

мебошанд. Дар калима мазмуни ниҳонии пешванду пасвандҳо ифода меёбад. 

 «Ҳангоми муайян намудани морфемаҳо ба ҳисоб гирифтани маънои 

онҳо аҳамияти калон дорад. Ба инобат нагирифтани маънои морфема ба 

ғалатфаҳмӣ ва нодуруст маънидодкунӣ сабаб шуда метавонад, чунки 

морфемаҳои аз ҷиҳати таркиби овозӣ якхела ҳаммаъноҳои гуногун дошта 

метавонанд, ки онҳоро ба гурӯҳҳои мухталифи морфемаҳо мансуб 

гардонанд» [111, 14]. 

Калима – воҳиди нутқ, ки як мафҳумро ифода мекунад, вожа; сухан 

лафз; дар дастури (грамматикаи) забон воҳиди мустақили забон, ки аз як ё 

якчанд таквожа, ба таъбири дигар морфема сохта мешавад ва дар занҷири 

гуфтор нақши маъноӣ ва дастурӣ дорад. Дар ифодаи дигар калима як воҳиди 

нутқ аст ва як мафҳумро ифода мекунад [165, 580]. 

Қобили қайд аст, ки калимаҳо аз морфемаҳо бо якчанд вижагиҳояшон 

фарқ мекунанд. Фарқиятҳои муҳимтаринашонро ба зайл нишон додан 

мумкин аст: 

1.Морфемаҳо нисбат ба калимаҳо маънои луғавию грамматикӣ 

надоранд. Калимаҳо бошанд гурӯҳи луғавӣ-грамматикиро ташкил намуда, аз 

рӯйи критерияи маъноӣ аз онҳо фарқият доранд. 
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2. Морфемаҳо дар таркиби калима  ба сифати воҳиди маънодори забон 

истифода мегарданд. Калима бошад дар ҷумла ҳамҷун як аъзои он ва дар 

матн ба сифати ҷумла мавриди истифода қарор мегирад. 

3. Морфемаҳо вижагии эҷодшавӣ надошта, чун воҳиди тайёр истифода 

намегарданд. Бинобар ин, дар нутқ калима чун маводи тайёр истифода бурда 

мешавад. Дар мавриди навишт ва гуфтор нависандаю гӯянда вожаи нав сохта 

метавонанд.  

Дар манбаъҳои гуногуни гузашта ва дар осори имрӯзаи илмиву адабӣ 

ба ҷойи калима «вожа» истифода мешавад, ки дар луғати Занд ва Позанд ба 

маънии калима бошад, ки лафз аст ва он аз ду ҳарф ё бештар мураккаб 

мешавад (аз Бурҳон). Вожа калимаро гӯянд (Рашидӣ). Паҳлавӣ: вочак [vācak] 

(қавл ва калом), мураккаб аз воч [vāc] ва вочакиҳ [vācakih] (шарҳ ва баён), аз 

решаи авастоии вач [vac] (гуфтан). Санскрит низ: воч [vac] (сухан гуфтан). 

Дар лаҳҷаи зардуштиён низ воҷа [vāja] (калима). Дар Оҳор – ҷузви рӯдбори 

Лавосон «сарвожа» ба маънии суҳбат кардан дар хоб истеъмол мешавад (аз 

ҳошияи Бурҳони Қотеъ чопи Муин). Ба маънии калима бошад ва сухане аст, 

ки аз се ҳарф ё бештар сохта шуда бошад (аз Онандроҷ). Калима 

(Анҷуманоро) [161, 23074]. 

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ (1969)” чунин омадааст: «1.воҳиди  нутк,  

ки  як  мафхумро  ифода мекунад;  калимаи  истифҳом  грам. калимае,  ки  

эзоҳ  ва маънидод  кардани  чизеро  талаб  мекунад,  зарф  ва  ҷонишини  

саволӣ;  2. сухан,  лафз,  гan,  гуфтор» [166, 530]. 

Калима сухан, гуфтор… // Дар истилоҳи дастури забон, маҷмӯаи 

ҳуруфе, ки як воҳидро ташкил диҳанд ва калом мураккаб аст аз маҷмӯи чанд 

калима. Дар дастури форсӣ маъмулан калимаро ба нуҳ бахш тақсим кунанд: 

1-исм, 2-сифат, 3-адад, 4-киноя, 5-феъл, 6-қайд, 7-ҳарфи изофа, 8-ҳарфи рабт, 

9-савт. Дар забонҳои аврупоӣ низ маъмулан калимаро ба нӯҳ бахш тақсим 

намоянд, вале адад ва киноя дар он миён нест ва ба ҷойи ин ду, ҳарфи таъриф 

ва замирро ҷой диҳанд [162]. 



17 
 

Ба ақидаи Г.И. Арбекова калима ҳамчун воҳид луғавӣ маҷмӯи шакли 

грамматикӣ маҳсуб меёбад [12 ,10]. 

Ҳ. Маҷидов чунин ибрози ақида менамояд, ки «Калимаҳои системаи 

забон хосиятҳои зиёди рангоранг доранд ва паҳлуҳои гуногуни онҳо мавзуи 

баҳси илмҳои мухталиф шуда метавонанд. Табиист, ки бисёр ҷиҳатҳои ин 

воситаҳои муҳими бинокории нутқи мо аз доираи баҳси илми забон берун 

мемонанд. Калимаҳо дар забоншиносӣ, пеш аз хама, аз бобати сохти овози, 

системаи маъноҳо ва вазифаҳои дар забон доштаашон омӯхта мешаванд» [89, 

12]. 

 Академик В.В. Виноградов ақидаи А. Мейеро тарафдорӣ менамояд, ки 

он чунин аст: «Калима – ин натиҷаи алоқаи маънои мухталиф бо маҷмуи 

овозҳои муайяне мебошад, ки он қобили истифодаи муайяни грамматикӣ 

аст»  [40, 33]. 

 Вожаҳо ба маънои луғавии худ бештар дар ифодаи мафҳумҳо истифода 

мешаванд ва аз ҷиҳати овозиашон танҳо номҳоро ифода мекунанд. Калимаҳо 

ифодагари мафҳумҳо мебошанд: «Китоб» мафҳуми китобро, вожаи «чашма» 

муаррифгари мафҳуми чашма маҳсуб меёбад. Фарқияти байни мафҳум ва 

вожа вуҷуд дорад. Вожаҳо мавзуи баҳси илми забоншиносӣ буда, аз зумраи 

воҳидҳои асосии забонҳо маҳсуб меёбанд. Яке аз шаклҳои мавҷудияти 

тафаккур мафҳумҳо мебошанд, ки дар илми мантиқ мавзуи баҳсталаб 

ҳисобида мешавад. Калима метавонад, ки ифодагари якчанд мафҳум бошад. 

Вожаҳо бо яке аз маъноҳои худ мафҳумро бевосита ифода карда метавонанд, 

агар аз зумраи калимаҳои ифодагари мафҳумҳо бошанд: вожаи сурат, дар 

мадди аввал, ифодагари маънои «тасвир, расм»: сурати хона, сурати моҳтоб 

буда, маъноҳои мафҳумии «намуди зоҳирӣ, рӯй»: сурати зебо, «кайфият, 

вазъият»: сурати ҳолро ифода менамоянд. Истисно як гурӯҳ исмҳои хосе 

ифодагари мафҳумҳо шуда метавонанд, ки дорои хусусияти фардӣ 

мебошанд: Ваҳдат, Вашингтон, Кӯлоб, Москва, Ғарм, Бадахшон. 

Ҳангоми ифодаи номҳо вожаҳо ҳеҷ гуна робитае надоранд. Маънидод 

намудани падидаҳои мухталиф ё номи ашё низ ҷоиз аст. Соҳибони номҳо бо 



18 
 

онҳо алоқае надоранд, чунки номҳо танҳо мисли нишонаи фарқкунандаи 

рамзии одамон ва ашёҳо мебошанд.  

Вожаҳо аз воҳидҳои дигари забон бо мустақилияти хеш фарқ доранд. 

Инчунин онҳо маъноҳои мухталифро муаррифӣ намуда, воҳидҳои 

муҳимтарин ва асосии забонҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳаёти маънавии инсон, 

шайъ ва ҷаҳонбинӣ ба воситаи маъноҳо бо калимаҳо ва ё вожаҳо пайваста 

мегарданд. Вожаҳо нишондиҳандаи таҷрибаю дониши андӯхтаи наслҳо 

мебошанд [160, 149].  

Раванди ташакули вожаҳо ва ё калимаҳои забон ба таърихи халқ ва 

ҳодисаҳои мураккаби он вобаста мебошад. Дар илми забоншиносӣ омӯзиши 

вожаҳо дар мадди аввал аз ҷиҳати сохтор, қолаби овозӣ, низоми маъноҳо ва 

вазифаҳои забониашон амалӣ мегардад. 

Воҳидҳои забонҳо ба воситаи сохторҳои овозӣ ва ё маҷмӯи овозҳои 

мухталиф бо маъноҳо пайдо мешаванд. Тавассути маънои худ ба ҳаёти воқеӣ 

калимаҳо ба сифати воҳиди забон чун ҳодисаи мустақили он вобаста 

мебошанд. Мустақилияти калимаҳоро дар ҷудошавии нисбатан осони онҳо аз 

матнҳои пурра мушоҳида кардан мумкин аст. Дар матн вожа дар сурати 

шаклҳои мухталифи дастурӣ ошкор мегардад, ки маҷмӯи он шаклҳои 

истифодаи калимаро меофарад: кифт, кифтам, кифтҳо, кифте шаклҳои 

гуногуни дастурии як калима маҳсуб меёбанд [160, 150].  

Ш. Бобомуродов, З. Мухторов чунин мепиндоранд, ки «Калимаҳо на 

фақат дар луғатшиносӣ, балки мавзуи баҳсу омӯзиши қисматҳои дигари 

забон: савтиёт (фонетика), сарф низ мебошанд. Дар забоншиносии муосир ба 

гурӯҳи нишонаҳои фарқкунандаи калимаҳо хосиятҳои муташаккилии овозӣ, 

аз матнҳои гуногунҳаҷм ҷудо шуда тавонистан, ба маъноҳои гуногун далолат 

кардан, бо калимаҳои дигар пайваст шудан нисбат дода шудаанд. «Калима 

ҳамчун маҷмӯи системаи шаклҳо ва маъноҳо меҳвари робитаҳо ва 

муносибатҳои категорияҳои грамматикии забон аст» Дар забоншиносии 

муосир хосиятҳои зайл ҳамчун нишонаҳою аломатҳои фарқкунандаи 

калимаҳо зикр ёфтаанд: а) муташаккилии овозӣ; б) ифодаи маъноҳо; в) 
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ҷудонопазирии таркиб; г) як зада доштан; ғ) доимӣ будани сохту маъно; д) 

масолеҳи тайёри забон будан; е) якҷоя шакл гирифтан; ё) ҳамнишинӣ бо 

калимаҳои дигар ва ж) ба вазифаи номинативӣ соҳиб будан» [159, 151-152]. 

Шакли калима дар чунин ҳолати тобишҳои маъноӣ метавонад 

транспозитсия (истифодаи воҳиди забон ба вазифаи муайяни синтаксисӣ)  

карда мешавад, яъне шакли як калима дар матни мушаххас аз як доира ба 

доираи дигари маънои грамматикӣ мегузарад. Ба маънои замони ҳозира 

истифода шудани замони гузашта ва ё ба маънои шахси якуми танҳо 

истифода шудани шакли шахси якуми ҷамъ аз ҷумлаи ҳамин гуна ҳодисаҳо 

ба шумор рафта метавонанд: канӣ, ба кор сар кардем, мо ин корро бо 

хурсандӣ иҷро мекунем. 

Шакли дастурӣ (грамматикӣ) ду масъалаи ба ҳам пайвастро доро 

мебошад: 

 1. Воситаи ифодаи маънои дастурӣ: шакли ҷамъ ва номуайян дар исм, 

шакли шахсу шумора дар феъл. 

 2. Тағйири грамматикии шакли калима метавонанд аз ин гуфтаҳо 

шаҳодат диҳанд: хонам-хонӣ-хонад; хонем-хонед-хонанд. 

Дар алоҳидагӣ шакли калима шакли грамматикии онро ташаккул 

медиҳад. Шакли дастурии калимаро ба синтетикӣ (навиштам) ва аналитикӣ 

(навишта шудам) ҷудо кардан мумкин аст. 

Парадигма маҷмӯи шаклҳои як калима маҳсуб меёбад. Нишонаи асосии 

парадигма дар он ифода меёбад, ки пояҳои чанд шакли грамматикии як 

калима аз чиҳати маънои луғавӣ ва шакли муайяни грамматикӣ монанд 

мебошанд. Мисол: хонам, хонӣ, хонад; хондем, хонед, хонанд; китобам, 

китобат, китобаш; китобамон, китобатон, китобашон. 

Вожа чун системаи шакл дар забон мавҷуд аст. Ифода шакли он бо 

ёрии ванд (аффикс) (кор-гар, дарахт-он), флексияи дохилӣ (каш-он-дан), 

зада (ха’рид-хари’д), иловаи калимае ба калимаи дигар - тарзи аналитикӣ 

(хонам-хоҳам хонд) мебошад.  
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Қобили қайд аст, ки дар ин маврид чунин ҷузъҳои изофашаванда 

воситаи маънои грамматикиро ифода менамоянд. 

Тағйири сохти грамматикии воҳиди луғавии системаи забон шакли 

вожа мебошад. Инчунин инъикоскунандаи қатори маънои умумии 

категорияи ҷамъи маънои ҷузъии грамматикӣ ва ё яке аз ҳамин гуна маъноҳо 

мебошад. Тавре ки қайд гардид, шакли грамматикии ҳар як калима сохти 

алоҳидаи он ба ҳисоб меравад. Вижагии зерини калимаро, ки 

бавуҷудоварандаи низоми шакл мебошад, дигаргунии калима номидан 

мумкин аст. 

Ба истилоҳи дигар, маҷмӯи шаклҳои категориявӣ, ки дар онҳо калимае 

ҳамчун ягон хиссаи нутқ баён шуда, бо низоми муайяни категорияи 

грамматикӣ ифода меёбад, дигаргуншавии калима гуфтан мумкин аст. 

Тағйири шакли калима дар забони точикӣ махсусан дар тасрифи феълҳо ба 

назар мерасанд: гуфтан: гӯй, гуфт, гӯям, гӯӣ, гӯяд. Дар парадигма маънои 

грамматикӣ ва шакли калима равшан намоён мешавад. Дар забон маънои 

грамматикӣ ба тарзи махсус ифода мешавад. 

Ифодаи моддии калима маънои грамматикии шакли калима ҳисобида 

мешавад. Ифодакунандаи  маънои грамматикӣ дар мадди аввал флексия, 

пешванду пасвандҳо, инчунин феълҳои ёридиҳандаи шаклсоз мебошанд. 

Моҳияти аслии дастурӣ ба воситаи қисмҳои чудогонаи шакл ифода меёбад ва 

дар ин маврид категорияи аслии грамматикӣ ба вуҷуд меояд. Категорияҳои 

муайянӣ, номуайянӣ ва шумора дар исм (мард, марде, мардон) ва дараҷа дар 

сифату зарф (калонтар, оҳистатар)-ро метавон чунин ифода кард [50, 81].  

Ҳамин тавр, калимаро ба сифати яке аз воҳидҳои асосии забон чун 

ифодагари мафҳуми ашё, раванд, ҳодисаҳо ва муносибати байни онҳо тавсиф 

кардан, мумкин аст.  

Аломатҳои фонетикӣ, луғавию маъноӣ ва грамматикӣ дар калима якҷоя 

мешаванд. Умуман дар забоншиносӣ калима воҳиди асосӣ маҳсуб меёбад.  

Ҳамин тариқ, гуфтан ҷоиз аст, ки ҳар як калимаро дар забон воҳиди 

мураккаби грамматикӣ ва луғавӣ ҳисобидан бамаврид аст. Маъноҳои луғавии 
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калима дар луғат ва тамоми шакл ва маъноҳои он дар грамматика оварда 

мешавад:  

1. Калимаи хондан аз ҷиҳати луғавӣ амали мушаххасро ифода намуда, 

дар нутқ ва навишт пеш аз ҳама ба объект равона мешавад.  

2. Аз ҷиҳати грамматикӣ дар доираи сиға, тақрибан, дорои 150 шакл 

мебошад: хондам, мехонам, хоҳам хонд, хонда будам. Инчунин дар баробари 

маънои шахсу шумора дорои тобишҳои бештари маънои замонӣ аст. 

Ҳамаи калимаҳоро чун воҳиди грамматикӣ ба ду гурӯҳ чудо кардан 

мумкин аст. 

1. Калимаҳое, ки парадигма доранд, шаклан тағйир ёфта метавонанд.  

2. Калимаҳое, ки парадигма надоранд, шаклан тағйир ёфта 

наметавонанд.  

Калимаи тағйирёбанда якчанд шакл, аммо калимаи тағйирнаёбанда 

танҳо дорои як шакл мебошад. Шакле, ки дар луғат оварда мешавад, шакли 

асосии калима маҳсуб меёбад. Яке аз шаклҳои калимаи тағйирёбанда ва 

шакли ягонаи калимаи тағйирнаёбанда шакли асосии он ба шумор меравад. 

Боиси зикр аст, ки дар забоншиносӣ ҳамаи калимаҳо ба гуруҳҳои 

алоҳида ҷудо карда мешаванд, ки онҳо ҳиссаҳои нутқ мебошанд.  

Андешаи Ш. Рустамов чунин аст: «Ҳиссаҳои нутқ гурӯҳҳои асосии 

луғавӣ- грамматикии забонанд, ки дар асоси хусусиятҳои зерин тақсим 

мешаванд: а) хусусияти маъноӣ (маънои ҷомеи предмет, амалу ҳолат, 

аломат), яъне маънои умумии категориявӣ; б) хусусияти морфологӣ 

(категорияҳо ва хусусиятҳои морфологии калимаҳо), яъне умумияти 

парадигмӣ; в) хусусияти синтаксисӣ (вазифаи синтаксисӣ ва тарзи алоқаи 

калимаҳо)» [50, 82].  

Забони англисӣ дорои чунин гурӯҳҳои луғавӣ-грамматикии калимаҳо: 

исм, сифат, ҷонишин, шумора, феъл, зарф, калимаҳои ҳолатро ифодакунанда, 

калимаҳои модалӣ, нидо, пешоянд, пайвандак, ҳиссача, артикл буда, дар 

забони тоҷикӣ чунин таснифот: исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл, зарф, 

пешоянду пасоянд, пайвандак, ҳиссача ва нидо мавҷуд аст. Фарқияти умумӣ 
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аз рӯйи миқдор ба чашм мерасад, яъне дар забони англисӣ 13 ва дар забони 

тоҷикӣ 10-то ҳиссаи нутқ мавҷуданд. 

Маънои грамматикӣ ва луғавии калима ба ҳам алоқаи нагусастанӣ 

дорад. Онҳоро дар алоҳидагӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ вижагиҳои луғавӣ, морфологӣ ва синтаксисии гурӯҳи 

калимаҳо ҳангоми гурӯҳбандии луғавӣ-грамматикии ҳиссаҳои нутқ назаррас 

мебошанд.  

Калимаҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз рӯйи сохт дар калимасозӣ 

ба сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ ҷудо карда мешаванд: 

1. Дар забони тоҷикӣ: кор – work, коргар – worker, роҳбар – leader, кор 

кардан – to work. 

2. Дар забони англисӣ: table – миз, reader – хонанда, pickpocket – 

киссабур, sit down  – нишастан, to bring up – тарбият кардан.  

Мусаллам аст, ки дар забонҳои таҳқиқшаванда чунин таснифот дар 

умум ба назар мерасад. 

Истилоҳи калимасозӣ ду маънои асосӣ дорад, ки донистани тафовути 

байни онҳо ҳатмӣ ва зарур мебошад. Истилоҳи калимасозӣ дар маънои якум 

барои пай дар пай сохтани вожаҳои нав дар забон ба кор бурда мешавад. 

Забон доимо дар ҷараёни инкишофёбӣ ва қабулкунии вожаҳои нав мебошад, 

яъне баробари ҷамъият ҳамқадами замона аст. Ин ҷараён дар забоншиносӣ 

«калимасозӣ» ном дорад [74, 8].  

Шакли ҳар як вожа ва ё калимаи береша ва айни ҳол аксарияти 

вожаҳои решагӣ боиси пайдоиши калимаҳои нав мегарданд. 

Вазифаи ҷараёни калимасозӣ сараввал номгузорӣ кардан ва пайдо 

намудани вожаҳои ҳаммаъно ва баъдан табдил додани онҳо ба вожаи нав 

мебошад.  

Истилоҳи калимасозӣ дар маънои дуюм бошад, барои аз нуқтаи назари 

илмӣ омӯхтани мафҳуми вожаҳои ҳаммаъно истифода мешавад. Дар ин 

маврид, вазифаи калимасозӣ аз номгузорӣ кардан иборат аст. Маънои асосии 

ҷараёни калимасозӣ ин омӯхтани раванди пайдоиши вожаҳои нав мебошад, 
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ки аз ҷиҳати сохт, шакл, реша ва дигар хусусиятҳои маъноӣ дар забон ворид 

гардидаанд, инчунин онҳо дар инкишоф ва тағйир ёфтани ҳаёти ҷомеа аз 

ҷиҳати илмӣ ва сиёсӣ нақши муайян доранд. 

А.В. Нагорная ба ин назар аст, ки: «Калимасозӣ раванде мебошад, ки ба 

қонунҳои мушаххас тобеъ мебошад. Дар адабиёти илмӣ он одатан чун 

раванди сохтани калимаҳои нав аз маводи муқаррагардида аз рӯи амсилаҳои 

ба низомдароварда мебошад» [100, 4-5]. 

Лозим ба ёдоварист, ки мафҳуми калимасозӣ ду ҷанбаи омӯзиш дорад: 

диахронӣ (таърихӣ) ва синхронӣ (ҳамзамон).  

Калимасозии диахронӣ – ин омӯзиши ҷараёни калимасозӣ, сохтори 

вожаҳои нав аз рӯйи қонуну қоида, тағйирёбии калимаҳои мавҷудбуда, 

ташкилёбии низоми вожасозии забон ва такмилёбии он мебошад. 

Вожаҳои нав аз рӯйи амсилаи муайян сохта мешаванд. Аз ин рӯ, яке аз 

вижагии муҳим ин сермаҳсулии амсилаи калимасозӣ ба ҳисоб меравад. 

Амсилаи калимасозӣ ин ангораи ягонаи сохтори калимаҳои нисбие 

мебошад, ки характери умумӣ доранд: а) характери луғавӣ-грамматикӣ 

(ҳиссаҳои нутқ); б) воситаҳои асосии калимасозӣ (форманти калимасозӣ). 

М.П. Алексеев калимасозиро дар забони англисӣ чунин муйян 

намудааст: «Ҷараёни калимасозӣ дар забони англисӣ ин якҷояшавии ду реша 

ба ҳисоб меравад. Масалан, headache – дарди сар, blackboard – тахтаи синф, 

(peacemaker) – сулҳовар» [4, 77-137]. Тавре ки маълум аст, аз рӯйи қоидаи 

умумии забони англисӣ якҷояшавии вожаҳои дорои як намуди ҷанбаҳои 

луғавӣ ва грамматикӣ имконпазир буда, муайян намудани мафҳуми онҳо 

хеле мушкил аст. Масалан: running water – ҷумаки об ва running water – оби 

равон, dancing-girl – раққоса ва dancing girl – духтаре, ки рақс карда 

истодааст.  

Бинобар ин, дар ҳолати муайян намудани ҷойи зада мушаххас 

намудани ибора аз вожаҳои мураккаб имконпазир мегардад. Масалан, 

laughing boys 'кӯдакони хандон 'ибора, a laughing gas' гази хушҳолкунанда' 

калимаи мураккаб мебошанд. 
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Якҷояшавии ҷузъҳои вожаҳои мураккабе, ки як ҷузъи томро ифода 

мекунанд, дорои як парадигма мебошанд. Ба ибораи дигар, пешвандҳои 

ивазкунандаи вожаҳо дар ҳолати сохтани шаклҳои гуногуни калимаҳо на ба 

ҷузъҳои алоҳида, балки ба маҷмӯи пурраи вожа илова карда мешаванд. 

Масалан, shipwreck – ғарқшавии киштӣ; weekend – охири ҳафта. Шакли том 

доштан ва ҷудонашаванда буданаш калимаи мураккабро аз ибора ҷудо 

мекунад, ки ҳар як ҷузъҳои он мустақилии худро нигоҳ медоранд. Нишонаи 

калимаи мураккаб дар тафовут аз ибора тағйирдиҳандаҳои ҷузъҳояш 

мебошад. Калимаи мураккаб дар ҳолати нигоҳ доштани яклухтӣ ва ягонагии 

ҷузъҳояш ба зарф мутобиқат намекунад. Масалан, grass-green - сабз мисли 

алаф, бо зарф мутобиқат намекунад [2, 66]. 

Яклухтии вожаи мураккаб ҳамчун ягонагии луғавӣ инъикоси худро дар 

мустаҳкамии каму беш, алоқаи семантикии доимии ҷузъҳои он меёбад, ки 

барои меъёри семантики маҳдудкунии калимаҳои мураккаб ва ибораҳо бо 

шафофии маъно асос мегардад. 

Вобаста ба ин меъёр калимаҳои railway – роҳи оҳан, slow-coach – одами 

кундзеҳн, know-all – ҳозирҷавоб, вожаҳои мураккаб ба ҳисоб мераванд [5, 

224].  

Воқеан ҳам, чунин калимаҳои мураккаби забони англисиро дар забони 

тоҷикӣ бо ёрии ибора ва калимаҳои мураккаб баргардон кардан мумкин аст. 

Вақтҳои охир дар забон боз як меъёри орфографӣ (имло) истифода 

мешавад, ки ин меъёр калимаҳои мураккабе, ки якҷоя ё бо дефис навишта 

шудаанд ва ибораҳои мустақилро далолат менамояд. Қисми дуюми 

мушкилии ҳаммонандкунӣ ва муайян намудани меъёри калимаҳои мураккаб 

дар забони муосири англисӣ тафриқасозии калимаҳои мураккаб ва таркибиро 

зери суол қарор медиҳад.  

Бояд тазаккур дод, ки калимаҳои ба мураккаб, инчунин, калимаҳои 

таркибие, ки дар ҷараёни омехта кардани ду ҷузъи ҷудогона пайдо шуданд, 

дохил мешаванд. Ин калимаҳо инҳоянд mailbag, pillow-case, gunpowder, 

fishing-net. Инчунин, калимаҳои таркибие, ки дар ҳолати сохтор ба ягон 
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ҷараёни сохта вобастагӣ доранд, онҳо ба гурӯҳи калимаҳои мураккаб дохил 

мешаванд (ба воситаи вандҳо ва конверсия). Ин калимаҳо доро чунин шакл 

мебошанд: blue-eyed, three-decker, three-incher, four-wheeler [4, 137]. 

Қобили зикр аст, ки робитаи байни ҷузъҳои калимаи мураккаби 

характери номидошта шаклан мухталифанд. Ин алоқаҳо метавонанд гуногун 

бошанд: watchdog – саги посбонӣ (агентивӣ), air-brake – тормози пневматикӣ 

(афзорӣ), garden-party – қабули меҳмонон дар боғ (мавқеӣ) бошанд. Барои 

барқарор намудани онҳо сарчашмаҳои мувофиқро мавриди баррасӣ қарор 

додан лозим аст, инчунин хабари ҷумларо, ки ифодагари ду исм мебошад, 

бояд муайян кард. Муқоисаи махсуси калимаҳои мураккаб дар таснифоти 

онҳо аз рӯйи мураккаб ва таркибӣ буданашон мебошад. 

Калимаҳои мураккаб, умуман ҳамчун калима, яъне воҳидҳои 

бисёрҷанба мебошанд. Вобаста ба хусусиятҳои гуногуни калимаҳои 

мураккаб таснифоти гуногуни онҳо имконпазир аст.  

Сохти ҷузъҳои калимаҳои мураккабро ба назар гирифта, онҳоро аз 

рӯйи сохт ва таркибашон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:  

«1) калимаҳои мураккаби аз асосҳои сода ташкилёфта: heartache – 

дарди дил, blackbird – дурроҷ; 

2) калимаҳои мураккаби аз як асоси сода ва асоси сохта ташкилёфта: 

maid-servant – хизматгор, mill-owner– фабрикант; 

3) калимаи мураккабе, ки як ҷузъи он ихтисоршуда мебошад: V- day – 

Рӯзи Ғалаба, A - bomb – бомбаи атомӣ; 

4) калимаҳои мураккабе, ки як ҷузъаш аз асоси мураккаб ташкил ёфта 

аст: postmaster-general – вазири алоқа» [140, 165]. 

Бояд зикр намуд, ки дар забонҳои таҳқиқшаванда калима воҳиди 

асосии забон ва нутқ чун шакли асосии дарки ҳастӣ ва бо мафҳум дар алоқа 

ҷудонашаванда қарор дорад. Ҳангоми муайян намудани моҳияти калимасозӣ 

лозим аст, ки оид ба алоқаи чудонашавандаи мазмун ва шакл ёдовар шуд. 

Дар зери маънои калима мафҳуми ягона ва ҷудонашаванда фаҳмида 

мешавад. Аммо барои бо мақсади амиқ омӯхтани он самтҳои гуногуни 
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мазмунашро тасниф кардан мумкин аст. Маънои луғавӣ ва грамматикии он 

бо ҳамдигар алоқаманд буда, аз ҳамдигар ҷудонашаванда мебошад. Калимае, 

ки маънои мухталифи луғавӣ дорад, он калима инчунин хусусиятҳои 

гуногуни грамматикӣ низ дорад. Тағйироти луғавии калима ҳамроҳ бо 

тағйироти хусусияти грамматикии он сурат мегирад. [12, 82]. 

Бо такя ба далелҳои дар боло овардашуда зикр кардан ба маврид аст, ки 

забоншиносии тоҷикӣ ва англисӣ дар баробари калимаҳо аломатҳои ҳиссаҳои 

нутки дигарро ҳам меомӯзанд, аммо калима аз ҳама воҳиди асосӣ ва 

муҳимтарин онҳо арзёбӣ мегардад.   

Калимасозӣ бо категорияҳои луғавӣ-грамматикӣ алоқамандӣ дошта, бо 

дастури забон ва таркиби луғавии он алоқаманд мебошад. Дар умум 

вожасозӣ ба қонунияти калимасозии ҳиссаҳои нутқ мувофиқат карда 

метавонад  [5, 8]. 

Дар забони тоҷикӣ пасвандҳо дар усули сарфии калимасозӣ нақши 

муҳимро доро мебошанд. Вазифаи асосии пасванд ба калимаи сохтаи худ ин 

ё он гуна маъно бахшидан аст. Вазифаи ванд (аффикс) сермаъноӣ ва аз кадом 

ҳиссаҳои нутқ, асосҳо низ сохта шудани онҳо маҳсуб меёбад. Дар чунин 

маврид фарқияти онҳо боз ҳам мушаххастар мегардад. Пасвандҳое 

мавҷуданд, ки аз исм, сифат, шумора ва феъл исм месозанд. Инчунин аз 

ҳиссаҳои мухталифи нутқ пасвандҳо исм месозанд, ки ба маънои он таъсир 

мерасонад. Пасвандҳо дар ҳамин замина гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

Дар забони англисии муосир вазифаи асосии пасвандҳо ин аз як ҳиссаи 

нутқ сохтани дигар ҳиссаи нутқ буда, вазифаи дуюмашон тағйир додани 

маънои луғави ҳамон ҳиссаи нутқ мебошад: «music» исм ва «musicdom» ҳам 

исм мебошад.  

Қобили зикр аст, ки пасвандҳо дар охири калима пайваст гардида, ба он 

маъноҳои мухталиф мебахшанд.  Пасвандҳо ба вожаҳои сода, сохта пайваст 

гардида, ки калимаҳои нав сохта метавонанд. 

Гурӯҳбандии гуногуни пасвандҳо мавҷуданд:  
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1. Гурӯҳбандии ҳиссаҳои нутқ. Пасвандҳое, ки метавонанд 

ҳиссаҳои гуногуни нутқ созанд, дар ин ҷо оварда шудаанд: 

а) пасвандҳои исмсоз ба монанди: -er (teacher), -dom (freedom, 

kingdom), -ness  (brightness), -ation  (justification); 

б) пасвандҳои сифатсоз ба монанди: -able (agreeable), -less (careless), -

ful (doubtful), -ic (poetic), -ous (courageous); [47, 120]. 

в) пасвандҳои феълсоз ба монанди: -ate (articulate), -(i)fy (vivify), -er 

(twitter), -en (shorten), -ize (apologize); 

г) пасвандҳои зарфсоз ба монанди: -ly (coldly), -ward(s) (northward), -

wise (likewise);  

д) пасвандҳои шуморасоз ба монанди: -teen (seventeen), -ty (seventy),  

-th (seventh), -(i)eth (twentieth) [16, 122].  

2. Гурӯҳбандии сермаъноӣ. Пасвандҳое, ки маънои луғавии решаро 

тағйир медиҳанд, ба чунин зергурӯҳҳо тақсим мешаванд: пасвандҳои исмсоз 

гурӯҳҳои зеринро ифода мекунанд:  

a) иҷрокунандаи амал: -er (dancer), -ant (defendant); 

b) миллат -ian (Russian), -ese (Japanese)  [47, 120].  

3. Хосияти луғавӣ-грамматикии реша. Пасвандҳое, ки ба гурӯҳҳои 

махсуси реша ҳамроҳ мешаванд, ба гурӯҳои зерин тақсим мешаванд:  

a) пасвандҳое, ки ба решаи феъл ҳамроҳ мешаванд: -ing (going), - able 

(admirable), -ment (astonishment), -ation (information); 

b) пасвандҳое, ки ба решаи исм ҳамроҳ мешаванд: -less (speechless), ful 

(thoughtful), -ism (patriotism); 

c) пасвандҳое, ки ба решаи сифат ҳамроҳ мешаванд: -ness (gentleness) -

ly (friendly) [9, 80-86]. 

И.В. Арнолд пешвандҳоро ба таври зерин маънидод кардааст, ки 

морфемаҳои пеш аз реша омада, маънои луғавиро иваз карда, лекин дар 

бисёр мавридҳо ба ин ё он гурӯҳи луғавӣ - грамматикӣ мутааллиқанд. Дар 

забони англисӣ ҳақиқатан, бештари пешвандҳо қувваи дигар калимаро 

надоранд, вале дар дохили вожаҳо бениҳоят шумораи зиёди пешвандҳоро 
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мушоҳида кардан мумкин аст, ки қобилияти аз як ҳиссаи нутқ ба дигар 

ҳиссаи нутқ гузаштанро доранд [14, 131].  

Вазифаи асосии пешвандҳо ин тағйир додани маънои луғавии ҳамон 

ҳиссаи нутқ мебошад. Аммо дар забони ҳозираи англисӣ тақрибан 25 

пешванд ҳаст, ки аз як ҳиссаи нутқ дигар ҳиссаи нутқ месозанд:  

Пешвандҳо метавонанд тибқи принсипҳои гуногун гурӯҳбандӣ карда 

шаванд: 

a) пешвандҳое, ки маънои инкориро доранд: un- un + happy, ir - ir + 

regular. 

c) пешвандҳое, ки вақт ва ҳолатро ифода мекунанд: ex- ex + Bishop, 

over- over+shot [47, 115-119]. 

Чунончи, аз натиҷаҳои таҳқиқот бармеояд, калима ин гурӯҳи ҳарфҳое 

мебошад, ки дорои маънои хеш буда аз ҳар ду тарафаш бо фосила ҷудо карда 

мешавад ва дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ он объекти асосии калимасозӣ ба 

шумор меравад. Дар забонҳои мавриди назар калимаҳо вобаста ба се меъёр 

(сохт, маъно, вазифа) тасниф мешаванд. Таърифи калима ва таснифи 

сохтории он дар ҳарду забон яксон буда, танҳо миқдори роҳу усулҳо ва 

воситаҳои калимасозӣ фарқият доранд.  

 

1.2. Калимасозӣ ва нақши он дар таркиби луғавии забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ 

Бахшҳои дастурӣ ва луғавии забон бо ҳамдигар иртиботи ногусастанӣ 

доранд. Аз қадимулайём олимону забоншиносон ба сохти грамматикӣ 

(дастурӣ), масоили назариявӣ ва роҳҳои вожаофарии забон таваҷҷуҳи хоса 

зоҳир менамоянд. 

Фаъолияти иттилооти инсон бо забон бевосита пайваст мебошад. Аз ин 

рӯ, таркиби луғавии забон мунтазам ғанӣ мегардад зеро ки он доимо дар 

ҳолати тағйирёбӣ аст. Аксаран, тамоми таҳаввулот ҳангоми истифодаи 

усулҳои мухталифи вожасозӣ ва ё калимасозӣ рух медиҳад. «Калимасозӣ 
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асоситарин воситаи бойшавии таркиби луғавии забон, бо воҳидҳои нави 

луғавӣ пурра гардидани луғати он мебошад» [132, 31].  

Ш. Бобомуродов низ нақши калимасозиро дар ғанӣ гардонидани 

таркиби луғавӣ ва ифодаи ашёву ҳодиса ва мафҳумҳои нав таъкид намуда,  

чунин менависад: «Калимасозӣ яке аз роҳҳои асосии такомули таркиби 

луғавии забони адабӣ ба шумор меравад. Ба туфайли забон предмету ҳодиса 

ва мафҳумҳои навро ифода карда, мубодилаи афкори мардумро осон 

мегардонад, чунки дар натиҷаи калимасозӣ воҳидҳои нави лексикӣ – 

калимаҳо пайдо мешаванд»  [159, 3].    

Андешаи З.А. Харитончик дар ин робита чунин аст: «Пеш аз ҳама  

имконияти пурра гардидани таркиби луғавии забон бо воҳидҳои нав ба 

равандҳои фаъоли калимасоз ё калимасозӣ марбут мебошад» [140, 100]. 

Забоншинос Л.Г. Верба чунин ибрози ақида менамояд, ки дар давраи 

забони англисии қадим ба ҷуз аз роҳи иқтибос боз роҳи дохилии ғанӣ 

гардонидани таркиби луғавии забони мазкур вуҷуд дошт, ки онро калимасозӣ 

меномиданд. Калимасозӣ дар навбати худ ба роҳҳои зерин ҷудо  мешавад:  

1. сарфӣ – сохтани калима бо ёрии илова намудани морфемаҳо; 

2. наҳвӣ – сохтани калима аз гурӯҳҳои синтаксисӣ; 

3. маъноӣ – пайдо намудани маъноҳои нави калимаҳои мавҷудбуда [36, 

95].  

Қобили аст, ки роҳҳои калимасозии забони муосири англисӣ аз роҳҳои 

зикгардида сарчашма мегирад.  

Дар забони англисӣ калимасозиро аз рӯйи амсилаҳои зерин низ 

гурӯҳбандӣ  мекунанд: 

Ба гурӯҳи амсилаҳои ғайримустақими калимаҳои сохта намудҳои зерин 

бо формулаи умумии Х  У дохил мешаванд, ки иборатанд аз: 1) калимаҳои 

сохтаи конверсионалӣ; 2) калимаҳои бо роҳи субстантиватсия, адъективатсия 

ва дигар ҳиссаҳои нутқ сохташуда; 3) калимаҳое, ки бо роҳи тағйироти 

фонологии реша ё асоси калима сохта шудаанд; 4) калимаҳое, ки бо роҳи 

ҳазфи унсурҳои калимасоз сохта шудаанд («калимасозии баръакс»). 
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Ба гурӯҳи амсилаҳои мустақим инҳо дохил мешаванд: 1) калимаҳои 

аффиксионалӣ, ки бо роҳи афзудани аффиксҳо (пешванд ё пасванд) ба 

калима (реша) сохта мешаванд; 2) калимаҳои мураккаб, ки бо роҳи пайваст 

намудани ду ва зиёда воҳидҳои мустақили забонӣ (калима, таркиб, асос) 

сохта мешаванд; 3) калимаҳои омехта (калимаҳои аффиксионалӣ ва 

мураккаб); 4) ихтисораҳо ё калимаҳои бо роҳҳои гуногун ихтисоркардашуда 

[75, 13-14].  

Инчунин И.В. Арнолд чунин мепиндорад, ки таҳти мафҳуми умумии 

калимасозӣ (word-building) бисёр усулҳои мухталиф ба ҳам пайваста 

мегарданд, ки боиси ғанӣ гардидани фонди луғавии забон маҳсуб меёбанд 

[16, 107]. 

Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасева, Н.Н. Морозова зикр менамоянд: 

«Калимасозӣ бо ҳамроҳи иқтибос ғанӣ ва пурра гардидани тарикиби луғавии 

забонро таъмин менамояд» [9, 78]. 

 М.Н. Қосимова иброз медорад, ки: «Калимасозӣ аз бахшҳои калони 

забон ба ҳисоб меравад. Он яке аз  роҳҳои  ганӣ ва  бойшавии  таркиби  

лугавии  забон  аст. Аз  рӯйи назарияи  калимасозӣ  онро  ба  навъҳои 

морфологӣ, структурӣ-семантикӣ (сохторӣ-маъноӣ),  синтаксисӣ,  

ономасиологӣ  ва функсионалӣ-семантикӣ  чудо  мекунанд.  Мувофиқи  ин  

роҳ  ва қолибҳои калимасозӣ мухталиф аст. Калимасозӣ  вобаста  ба  сохташ  

(структура)  ба  содда,  сохта, мураккаб, таркибӣ, конверсия (транспозитсия) 

ҷудо  мешавад» [83, 123].   

 Ш. Рустамов муътакид аст, ки: «Раванди калимасозӣ масъалаҳои 

таҳлили усулҳои калимасозӣ ва сохти калимаро меомӯзад. Таҳлили 

воситаҳои калимасозӣ барои мушаххас намудани объекти калимасозӣ ва 

вазифаи он хизмат менамояд. Калима объекти таҳлили калимасозӣ мебошад» 

[50, 84].  

Вожаҳо ва ё калимаҳои нав дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ маъмулан, 

аз ҳисоби калимаҳои мавҷуда офаридани вожаҳои нав, ки воситаи асосии 
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пурраттар гардидани таркиби луғавии забон мебошанд, натиҷаи пайдоиши 

маъноҳои нави калимаҳои кӯҳна маҳсуб мегардад. 

 Ш. Рустамов инчунин, зикр менамояд: «Тарзҳои калимасозӣ дар 

давоми солҳо низ инкишоф ва такмил меёбад. Ҳар як тарзи калимасозӣ дар 

марҳилаи худ барои бою пурра шудани таркиби луғавӣ роли калон мебозад. 

Тағйирот ва инкишофу такомули калимасозӣ мувофиқи талаботу қонунияти 

дохилии забон ба амал меояд. Забон барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода 

намудани фикр ва ҳаматарафа қонеъ гардидани талаботи мубодилаи афкор аз 

ҳамаи воситаҳо ифода мекунад. Чунки талаботи забон барои инкишофи 

калимасозӣ восита ва омили муҳим мебошад» [111, 11-13]. 

Инчунин, боиси тазаккур аст, ки таркиби луғавии забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ ба воситаи қабул намудан ё иқтибоси вожаҳо аз забонҳои дигар онҳо 

ғановатманд мешаванд. Иҷрои он вазифаеро, ки дар назди забон рушди 

рӯзафзуни илму техника, кишоварзӣ, саноат, нақлиёт, технология ва тиҷорат 

мегузорад, он дар натиҷаи бо усулҳои мухталифи калимасозӣ, аз маводи 

махсуси луғавии худ ки ба вуҷудоварандаи вожаҳои нав мебошад, анҷом 

дода метавонад. Аз ин лиҳоз, барои забон калимасозӣ ва роҳҳои мухталифи 

он дорои аҳамияти хело муҳим мебошад. 

Вожасозӣ дар баробари хизмат намуданаш барои мувофиқи қоидаҳои 

грамматикӣ тағйир додани калимаҳои нав ва барои пурратар гардонидани 

луғат нақши муҳим дорад, чунки он бо грамматика ва бо луғат алоқаманд 

аст.  

Вожаҳо, асосан, дар забони тоҷикӣ бо роҳҳои зерин сохта мешаванд: 

воситаи морфологии калимасозӣ, воситаи синтаксисии калимасозӣ, 

воситаҳои луғавӣ-маъноии калимасозӣ.  

Акнун ба ҳар як намуди воситаҳои калимасозии забони тоҷикӣ 

мувофиқи зарурат иттилооти мушаххас ироа мегардад. 

- Воситаи сарфии калимасозӣ яке аз усулҳои асоситарин маҳсуб 

меёбад. Ин усул барои ғановатманд гардидани таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ дорои аҳамияти бениҳоят бузург аст. Ба воситаи ба ҳам алоқаманд 
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намудани морфемаҳо калимаҳои нав пайдо мешаванд, ки инро усули сарфии 

калимасозӣ меноманд. Мисолҳои мазкур аз гуфтаҳои боло шаҳодат 

медиҳанд: бекорхобида ва корамнашуда.  

- Воситаи наҳвии калимасозӣ асосан мубаддалшавии як ҳиссаи нутқ ба 

дигар ҳиссаи нутқро дар бар мегирад. Калимаи бо усули наҳвӣ сохташуда 

дорои  маънои нав ва хусусиятҳои нави дастурӣ (грамматикӣ) мешавад.  

Мисол, агар ҷумлаҳои зеринро муқоиса намоем дар он равшан 

мешавад, ки як калима дар ҷумлаи якум ҳамчун исм (мубтадо) ва дар ҷумлаи 

дуюм чун сифат (муайянкунанда) ба кор бурда шудааст: 1. Ин ҷавон нормаи 

ҳаррӯзаашро ду баробар иҷро мекунад. 2. Он марди ҷавон раиси колхози мо 

мебошад. Аслан калимаи ҷавон сифат мебошад. Калимаҳои зерин низ ба ин 

гурӯҳ дохил мешаванд: куҳансол, мӯйсафед, олим, чевар, илмдор, бемор. 

Бо тағйир ёфтани мавқеи зада дар калима ва тағйир ёфтани  маънои калима 

калимаи нав пайдо мешавад, ки инро адвербиализатсия монаманд. 

Мисол: бино – исм (иморат) бино – сифат (чашми бино); ҷӯшон –

феъли фармоиш, ҷӯшон – сифат; сӯзон – феъли фармоиш, сӯзон – сифат. 

Адвербализатсияро усули калимасозии сарфию наҳвӣ шуморидан мумкин 

аст, чунки дар усули мазкур сухан дар бораи  вобаста ба қарина тағйирёбии 

маънои калима ва пайдошавии калимаи нав на оиди бо ҳам пайвандии 

калимаҳо меравад. 

- Воситаи луғавӣ-маъноии калимасозӣ чунин роҳест, ки дар он дар 

натиҷаи тағйироти маъноӣ калимаҳои мавҷуда, маъноҳои нав қабул кардан ва 

хусусиятҳои сермаъноӣ пайдо кардани онҳо калимаҳои навро ба вуҷуд 

меоранд. Калимаҳои зерин мисолҳои гуфтаҳои боло шуда метавонанд: бар + 

феъли фармоиши шахси дуюми танҳо, бар – исм + бари хона + бари матоъ, 

реша + решаи дарахт, реша + решаи калима, чанг + гарду чанг + хок, чанг + 

асбоби мусиқӣ, дор + синфи доро—боён, амалдорон, доро + матои бадошт, 

эшон + шахси рӯҳонӣ, эшон + ҷонишини шахси сеюми ҷамъ, вазнин + бори 

вазнин, вазнин + одами ботамкин + сифати хуби кас, вазнин + хулқи зишт + 

хислати бади одам [132, 33]. 
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Ҳоло намудҳои асосии усули сарфии калимасозӣ баррасӣ мегардад. 

Ба воситаи усули сарфии калимасозӣ асосан калимаҳои нав бо се роҳ 

сохта мешаванд: бо роҳи омехташавии ду ва ё зиёда калима ва ё вожа; бо 

роҳи вандафзоӣ (аффиксатсия); бо роҳи такрори калима.  

Калимаҳои нав бевосита ва ё ба воситаи бандакҳои «у» ва «о» бо роҳи 

ба ҳам омехта шудани ду ва ё зиёда калима офарида мешаванд, ки усули 

якуми сарфӣ ном дорад. 

Калимаҳо бо усули ба ҳам пайвастан, асосан ба се гурӯҳ тақсим карда 

мешаванд: 

- бевосита ба ҳамдигар омехташавии калимаҳо: серкор, сарчашма, 

китобхона, рӯгарм, шамшерқалам, саргузашт, ҷавонзан;  

- пайвастшавии калимаҳо бо ёрии бандакҳои «у» ва «о»: гуфтугӯ 

занозанӣ, даводавӣ, пешопеш, рафтуомад; 

- якҷоя карда шудани қисмҳои аввали калимаҳо, ҳарфҳои аввали онҳо 

ва ё ҳиссаи аввали як калима пурра нигоҳ дошта шуда, калимаи дуюм 

калимаҳои мураккаби кӯтоҳ карда шуда сохта мешаванд: колхоз, лесхоз, РСС 

Тоҷикистон, АИ Тоҷикистон [132, 33]. 

Боиси тазаккур аст, ки асосан вожаҳои содаи дохили вожаҳои мураккаб 

бо ҳамдигар бо ду роҳ алоқаманд карда мешаванд. 

Алоқаи пайваст – дар он вожаҳои сода бо ҳамдигар баробарҳукуқ 

мебошанд: даводав, сеяк, шашяк, якояк, занозанӣ,  чоряк,  рафтуомад. 

Алоқаи тобеъ – дар он вожаҳои сода мазмунан ба ҳамдигар алоқаманд 

мешаванд: шамшерқалам, пурхун, душанбе, шабнам, яхоб, қурутоб, шохдор 

тездав, зудкор, чорпо.  

Қобили зикр аст, ки, дар забонҳои мавриди назар ҳиссаҳои номии нутқ 

ва инчунин зарф ва феъл бо чунин роҳҳои калимасозӣ сохта мешаванд. Ин 

усули вожасозӣ ва ё калимасозӣ сермаҳсул ва бештар маъмул мебошад.  

Бо ёрии вандҳо (аффиксҳо) сохта шудани калимаҳои нав 

сермаҳсултарин усули сарфии (морфологӣ) калимасозӣ буда, ин усул дорои 

се намуд мебошад: 
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а) сохта шудани калимаҳо ба воситаи пешвандҳо (префиксҳо); 

б) сохта шудани калимаҳо ба воситаи пасвандҳо (суффиксҳо); 

в) сохта шудани калимаҳо ба воситаи ҳам пешванд (префикс) ва ҳам 

пасванд (суффикс).  

Намуди якуми калимасозӣ - сохта шудани калимаҳои нав ба воситаи 

пешвандҳо мебошад: бесабр - бе+сабр, бенаво - бе+наво, боақл-бо+ақл, 

барвақт - бар+вақт, ҳамроҳ - ҳам+роҳ, ношинос - но+шинос. 

Намуди дуюми калимасозӣ – сохта шудани калимаҳои нав бо роҳи 

ҳамроҳ кардани пасванд, ки дар натиҷа он калима маънои нав пайдо карда 

метавонад: хубӣ - хуб+ӣ, дӯстӣ - дӯст+ӣ, бачагӣ - бача+гӣ, баргак - барг+ак, 

ҳафта - ҳафт+а, кӯдакӣ - кӯдак+ӣ, хурдак - хурд+ак. 

Намуди сеюми калимасозӣ – сохта шудани калимаҳо, ба воситаи  ба 

калима ҳамроҳ карда шудани ҳам пешванд ва ҳам пасванд  маҳсуб меёбад: 

бераҳмӣ – бе+раҳм+ӣ, босаводӣ – бо+савод+ӣ, бесаброна – бе+сабр+она.  

Чунончи, усули вандафзоӣ (аффиксатсия) маъмултарин ва 

маҳсулноктарин воситаи вожаофарии забони тоҷикӣ буда, дар он калимаҳо 

ба ҳам алоқаманд мешаванд, аммо се роҳи мазкур барои ҳамаи ҳиссаҳои нутқ 

баробар истифода бурда намешаванд. Аксаран пешвандҳо (префиксҳо) ба 

феълҳо ҳамроҳ карда мешаванд, вале бештар исм, сифат ва зарф ба воситаи 

пасвандҳо (суффиксҳо) бисёртар сохта мешавад [132, 35]. 

Ин роҳи калимасозӣ дар забони англисӣ низ маъмултарин ва 

пурмаҳсултарин усули калимасозӣ мебошад. Чунончи Р.З. Гинзбург, С.С. 

Хидикел, Г. Князева ва А.А. Санкин ибрози ақида менамоянд: «Умуман, 

вандафзоӣ ин усули калимасозист, ки дар он сохтани калимаҳои навро бо 

ёрии илова кардани вандҳо ба решаҳои мухталиф муайян карда мешавад» [47 

,114]. 

 Бояд қайд намуд, ки усули мазкурро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

роҳи маъмули калимасозӣ номидан мумкин аст.    
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Қумрӣ Тоҳирова чунин иброз медорад:  «Бо роҳи такрори калима 

асосан калимаҳои таркибӣ сохта шуда, дар байни ҳиссаҳои таркибии онҳо 

ҳангоми навиштан аксар вақт аломати дефис гузошта мешавад» [132, 34]. 

Бо ин роҳ сохта шудани калимаҳоро метавон ба 4 гурӯҳ тасниф кард: а) 

ба воситаи такрор шудани як реша: гап-гап, дор-дор, гурез-гурез, зуд-зуд, б) 

мубадалшавии овози аввали ҷузъи дуюми калима ба овози дигар: бача-кача, 

кор-бор, пашша-машша,  в) тавассути калимаҳои тақлиди овозӣ ва ё ду ҷузъи 

якхела доштани вожаҳо: шибир-шибир, тиқ-тиқ ва ё табдил ёфтани садоноки 

ҷузъи дуюм ба садоноки дигар: тақ-туқ, тақар-туқур, дакар-дукур, г) сохта 

шудани калимаҳои сермаъно бо роҳи такрор, аммо қисми дуюм пасванди «-

ҳо» ва «-он»-ро қабул карда, ба воситаи бандаки изофии «и» пайваст 

мегардад: зани занон, марди мардон [132, 35]. 

Қайд кардан зарур аст, ки маҳз нақши калимасозӣ ва усулҳои гуногуни 

он дар вусъат бахшидани фонди луғавии забон хеле муҳим мебошанд, зеро 

ки бо ёрии он таркиби луғавии забонҳои мазкур ғановатманд гардида, бо 

калимаҳои нав пурра карда мешаванд.  Дар ҳарду забон ҳам роҳҳои 

калимасозӣ аз ҷиҳати истифодабариашон ба каммаҳсул ва сермаҳсул ҷудо 

карда мешаванд. Дар ин масъала дар забонҳои муқоисашаванда умуман 

фарқият дида намешавад. 

 

1.3. Андешаҳои забоншиносон роҷеъ ба калимасозӣ дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ 

Тавре ки қаблан қайд гардид, калимасозӣ як қисмати илмӣ 

забоншиносӣ буда, раванди калимасозиро дар забон меомӯзад. Илме, ки 

сохтани калимаҳои нав ҳамчун аломатҳои асоснокшудаи забонӣ, калимаҳои 

сохта ва мураккабро дар ҷанбаҳои динамикӣ (фаъол) ва статикӣ (ғайрифаъол) 

меомӯзад, калимасозӣ номида мешавад. 

Э.М. Дубенец чунин мепиндорад: «Калимасозӣ яке аз роҳҳои ғанӣ 

гардонидани фонди луғавӣ маҳсуб меёбад. Дар забони англисии муосир чор 



36 
 

навъи асосии калимасозӣ мавҷуд аст: affixation, composition, conversion, 

abbreviation» [188]. 

Рушди забон, асосан, ба рушди системаи калимасозии он вобаста буда, 

сохта шудани амсилаҳои нави калимасозӣ, тағйироти мавҷуда, афзоиш ё кам 

шудани сермаҳсулӣ ва бисёр омилҳои дигари раванди калимасозиро муаяйн 

менамояд.  

Чунонки В.В. Елисеева қайд менамояд, амсилаҳои калимасозӣ нишон 

медиҳад, ки чи тавр калима дар ҳар як ҳолати мушаххас сохта мешавад ва 

барои сохтани ҳаммаъноӣ кумак мерасонад.  

Мафҳуми калимасозӣ дар маҷмуъ умумиятро фарогир буда, амсилаҳои 

гуногунро дар гурӯҳҳо аз рӯйи усулҳои калимасозӣ ҳамроҳ менамояд. Забони 

англисии муосир дорои бисёр усулҳои сохтани калима аст аз ҷумла: 

вандафзоӣ (аффиксатсия), конверсия, реверсия (baby-sit аз baby-sitting), 

калимаҳои мураккаб (blackboard), ихтисора, васлшавии калимаҳо (motel < 

motorist + hotel) [59, 35]. 

Ҳамин тавр, бояд қайд намуд, ки калимасозӣ як қисми забоншиносӣ 

мебошад, ки роҳу усулҳои сохтани калимаҳо ва қонуну қонуниятҳои сохта 

шудани онҳоро меомӯзад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик меъёр ва усулу 

қолабҳои муайяни калимасозӣ мавҷуданд, ки таърихан ташаккул ёфта, дар 

баробари пешравии ҳаёти ҷомеа ва пешрафти забон инкишоф меёбанд. 

Метавон чунин роҳҳои калимасозиро метавон қайд намуд: морфологӣ; 

синтаксисию морфологӣ;  морфологию  синтаксисӣ; луғавию синтаксисӣ; 

луғавию маъноӣ; ихтисора. 

Сохтани калимаҳои нав, пеш аз ҳама, чун омил дар забони эҳтиёҷоти 

ҷомеа барои ифодаи мафҳумҳои наве, ки доимо дар натиҷаи рушди илму 

техника, технология ва муносибатҳои ҷамъиятии ба вуҷудояндаро таъмин 

мекунад. Тамоюл дар рушди равандҳои калимасозӣ дар забон муайян карда 

мешавад. Такмилдиҳии назария ва амалияи луғатсозӣ яке аз масъалаҳои 

муҳимми лексикология ба ҳисоб мераванд.  
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Дар ин робита П.М Карашук қайд менамояд: «Вазифаи асосии 

калимасозӣ омӯзиши расмӣ, семантикӣ, ирсӣ, дигар қонуниятҳо ва 

хусусиятҳои сохтани воҳидҳои нави лексикӣ дар раванди тараққиёти забон 

пайдошаванда мебошад, ки ҳамчун як навъи барометри (ҳавосанҷ) рушди 

иҷтимоӣ аст, ки ба камтарин тағйирот дар илм, сиёсат ва дигар ҳаёти 

ҷамъиятӣ таъсир мерасонад» [74, 9].  

Ҳамчунон, муаллифи мазкур маънои дуюми истилоҳи калимасозиро 

чунин шарҳ медиҳад: қисми илмест, ки омӯзиши равандҳои сохтани воҳиди 

луғавиро ифода менамояд [75, 8]. 

З.А Харитончик чунин ибрози ақида менамояд: «Яке аз вазифаҳои 

асосии калимасозӣ ин пурра кардани таркиби луғавии забон мебошад» [140, 

101]. Бо вуҷуди ин, талаботи ғановатманд гардонидани системаи луғавии 

забон, хусусан, чунин забони муқтадир ба монанди забони англисӣ, чандон 

ҳам бисёр нест. Низоми калимасозӣ бошад, дар забони англисии муосир 

бисёрҷабҳа мебошад. Бо иҷро намудани якчанд вазифаҳои коммуникативӣ 

калимасозӣ дар «хизмати» грамматика қарор дорад. Инчунин, яке аз 

вазифаҳои  муҳими калимасозӣ ивазшавии категорияи грамматикии 

калимаҳо мебошад: swim – оббозӣ кардан, swimming – оббозӣ, smoke – сигор 

кашидан, smoking – сигоркашӣ, ё ин ки, move – ҳаракат кардан, movement – 

ҳаракат.  Инчунин муҳаққиқи мазкур қайд менамояд, ки дар забони 

англисии муосир чунин роҳҳои калимасозӣ мавҷуданд: вандафзоӣ 

(аффиксатсия), конверсия, мураккабсозӣ, дериватсия, ихтисора [140, 167]. 

Е.С. Кубрякова чунин иброз медорад: «Пайдо шудани вожаи нав 

мувофиқи талаботи прагматикӣ ба вуҷуд меояд: фиристонандаи хабар оид ба 

матнҳои луғавии дастраси беҳтарин ақида ва ҳиссиёти худро чи тавр баён 

менамояд? Агар ин калима дар луғати фиристанда мавҷуд набошад, он гоҳ 

аксар вақт вай шакли кӯҳнаро иваз менамояд ё ягон воҳиди нави луғавиро 

месозад. Воҳидҳои нави луғавӣ дар раванди нутқ, ҳамчунин барои ифодаи 

мақсади мушаххаси муоширатии гӯянда на балки ҳамчун воҳидҳои пешакӣ 
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ба нақшагирифтаи гӯянда барои васеъ ва пурра кардани луғат сохта 

мешаванд» [81, 40-41].  

Муаллифи мазкур инчунин иброз менамояд, ки ҳадафи асосии 

равандҳои вожасоз дар сохтани номгузории нав, воҳидҳои нави дуюм 

дараҷаи маънодор аст, ки ба зудӣ ин номгузориҳо калима ҳисобида 

мешаванд. Истилоҳи калимасозӣ дар маънои аслӣ, яъне пеш аз ҳама ҳамчун 

номи раванди сохтани калима ошкор мегардад [75]. 

Ҳамин тариқ, калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳамчун 

раванди сохтани калимаҳои нав сохта ба ҳисоб меравад.  

Ақидаи Ш. Рустамов чунин аст: «Яке аз сабабҳои асосии ғанӣ 

гардидани таркиби луғавии забон калимасозӣ мебошад» [111, 9]. Хусусан, ӯ 

қайд менамояд, ба масъалаи калимасозӣ луғатшиносони тоҷик М. 

Муҳаммадиев, Қ. Тоҳирова ва дигарон аҳамияти хосса зоҳир намудаанд.  

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ метавон гуфт, ки омехташавии тарзҳои 

калимасозӣ дар намуди сарфӣ (морфологӣ) ва наҳвии (синтаксисӣ) 

калимасозӣ бештар ба назар мерасад. Аз як ҳиссаи нутқ ба ҳиссаи дигари 

нутқ ба воситаи пасвандҳо ва ҳам бевосита гузаштани калимаҳо назаррас 

мебошад. Чунин тарзи калимасозиро конверсия номидан мумкин аст.  

Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» (1985, саҳ. 110) 

роҳҳои зерини калимасозӣ дарҷ гардидааст: морфологӣ, синтаксисию 

морфологӣ, морфологию синтаксисӣ, луғавию синтаксисӣ, луғавию маъноӣ, 

ихтисора. 

Инчунин дар китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» (1982, саҳ. 128-

129) усулҳои зерини калимасозӣ оварда шудаанд: морфологӣ, синтаксисӣ-

морфологӣ, морфологӣ-синтаксисӣ, лексикӣ-синтаксисӣ, лексикӣ-семантикӣ, 

ихтисора.  

Ш. Рустамов оид ба чунин тарзҳои калимасозӣ ақидаи Қ. Тоҳироваро 

ҷонибдорӣ менамояд. Қ. Тоҳирова  тарзҳои калимасозии зеринро қайд 

намудааст: воситаи луғавию маъноии калимасозӣ; воситаи наҳвии 
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(синтаксисии) калимасозӣ; воситаи сарфии (морфологии) калимасозӣ [132, 

32]. 

Усули сарфии калимасозӣ муфассалтар шарҳу тафсир гардидааст. 

Чунончи муаллиф иброз намудааст, «Ҳаматарафа омӯхтани усули 

морфологии калимасозӣ ва намудҳои гуногуни он вазифаи бевоситаи 

морфология аст» [111, 14].  

Қ. Тоҳирова усули синтаксисӣ, яъне усули наҳвӣ-сарфии калимасозиро 

чунин шарҳ додааст: «Дар ин тарзи калимасозӣ ҳодисаи аз як ҳиссаи нутқ ба 

дигар ҳиссаи нутқ гузаштани калимаҳо дар назар дошта мешавад» ва 

инчунин зикр менамояд, ки «Адвербализатсия, яъне ба иваз кардани ҷои зада 

дар калима, тағйир ёфтани маънои калима ва ба вуҷуд омадани калимаи нав 

низ ба ҳамин усули калимасозӣ тааллуқ дорад: бино - исм (иморат), бино - 

сифат (чашми бино); ҷӯшон - феъли фармоиш, ҷӯшон - сифат; сӯзон - феъли 

фармоиш, сӯзон - сифат ва монанди инҳо» [132, 33]. 

Бояд иброз дошт, ки адвербализатсия ба калимасозии усули конверсия 

марбут аст. Дар ҳарду забон ҳам мафҳуми адвербализатсия зарфшавӣ, ба 

зарф гузаштан аст, яъне аз дигар ҳиссаи нутқ ба зарф гузаштани калимаҳоро 

адвербализатсия меноманд. 

Н. Шарофов ба масъалаи калимасозӣ таваҷҷуҳи беандоза зоҳир 

намудааст. Махсусан, тарзи «калимасозии калка, аббревиатура» дар рисола 

ва мақолаҳои ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Барои муайян намудани 

дараҷаи истифодаи морфемаҳо асару мақолаҳои Н. Шарофов ба муҳаққиқони 

ин соҳа кумак менамояд.  

Дар сохтани исмҳо аз калимаҳои советӣ-интернатсионалӣ суффиксҳои 

-чӣ, -ӣ, гоҳ, -она, -чигӣ, -истон сермаҳсул мебошанд, вале мисолҳое, ки бо - 

чигӣ оварда шудаанд, шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар ин ҷо иштибоҳе ба 

назар мерасад. Калимаҳои зикршуда на бо суффикси -чигӣ, балки бо ду 

суффикс; -чӣ ва -гӣ сохта шудаанд: артиллериячигӣ, миномётчигӣ, 

гвардиячигӣ, пулемётчигӣ.  
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Баъзе ибораҳоро ҳамчун калимаи таркибӣ шуморидан мумкин нест,  

зеро ки дар онҳо ҳамаи аломатҳои ибора возеҳ ба назар мерасанд. Вожаҳои 

зер аз гуфтаҳои боло гувоҳӣ медиҳанд: пулемёти дастӣ, лейтененти хурд, 

хати мудофиа, бригадаи савора [111]. 

Дар ин маврид гуфтан ҷоиз аст, ки баъзе аз ин ибораҳо чун истилоҳ 

истифода мешаванд, аммо истилоҳ дар байни калимаву ибораҳо муштарак 

буда, аз ҷиҳати сохт ва таркиб мухталиф ба ҳисоб меравад.  

Бештар таркиби сарфии калимаҳо дар адабиёти илмӣ ва таълимӣ 

таҳқиқу баррасӣ шудааст. Нисбат ба раванди калимасозӣ, қолабҳои асосии 

калимасозии исмҳои мураккаб ва муносибати ҷузъҳои онҳо андешаҳои 

муҳаққиқон мухталифанд. Дар масъалаҳои роҷеъ дар мавриди бевосита 

таъйин намудани пасвандҳои мураккаби исмсоз ва муайян намудани ҷузъи 

асосии исмҳои мураккаб ва муносибати маъноиву грамматикии онҳо низ 

ақидаҳо мухталиф мебошанд. 

Чунин ҳолат водор менамояд, ки раванди калимасозии исмҳо, роҳҳои 

асосии калимасозӣ, инчунин ҳодисаҳои сермаъноӣ ва оморфема, муносибати 

маъноӣ ва грамматикии қисмҳои калима ба пуррагӣ  омӯхта шаванд. Бо 

назардошти ин ҳолат, дар ин рисолаи илмӣ  бештар ба маъно ва муносибати 

қисмҳои морфологии калимаҳо, тарзи ташаккул ва мавқеи истифодаи онҳо 

таваҷҷуҳ дода шудааст. Нишон додани раванди калимасозӣ, қолабҳои 

маъмули он ва ошкор намудани муносибати қисмҳо ва тарзи алоқаи онҳо 

вазифаи асосии морфология мебошад. Меъёри асосии ба таври илмӣ ҳал 

намудани ин масъалаҳо назария ва таҳлили калимасозӣ мебошад. Ба 

гурӯҳбандии ҳиссаҳои нутқ ва муайян намудани мавқеи онҳо таҳқиқи 

калимасозӣ саҳми беандоза дошта метавонад [111, 11]. 

Чунончи, С. Матробов қайд менамояд: «Калимасозӣ воситаи асосии 

бойшавии таркиби луғавии забон мебошад. Бо ин роҳ таркиби луғавӣ бо 

калимаҳои нав пурра мешавад. Забон барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода 

намудани фикр ва барои ҳаматарафа қонеъ гардонидани талаботи мубодилаи 

афкор аз ҳамаи воситаҳо истифода мекунад. Забони адабии ҳозираи тоҷикӣ 
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усули муайяни калимасозӣ дорад, ки таърихан ташаккул ёфта, баробари 

забон инкишоф меёбад. Тарзҳои калимасозии забони адабӣ то андозае 

устувор буда, дар садсолаҳо тағйир намеёбанд ва дар асоси ҳамин қолабҳо 

дар забон калимаҳои нав ба вуҷуд меоянд» [86, 225]. 

Калимасозӣ ва ё вожасозӣ ҳамеша дар ҳоли такмил ва инкишоф 

мебошад. Дар навбати худ барои ғанӣ ва пурра гардидани таркиби луғавии 

забон роҳҳои калимасозӣ дорои нақши калон мебошанд. Тибқи қонуниятҳо 

ва талаботи дохилии забон дигаргуншавӣ ва такмилу инкишофи калимасозӣ 

сурат мегирад. Барои пурра ва равшантар ифода ёфтани фикр ва қонеъ 

гардидани талаботҳои мубодилаи афкор забон ҳамаи воситаҳоро истифода 

мебарад. Зеро ки восита ва омили муҳимми калимасозӣ аз талаботи забон 

вобаста мебошад.  

Воситаҳо ва раванди калимасозӣ бо грамматика робитаи ногусастанӣ 

доранд. Бо сохти дастурии забон хусусияти калимасозии он дорои 

алоқамандии наздик доранд. Инчунин забонҳои гуногунсохт тавассути 

калимасозӣ аз ҳам фарқ мекунанд. 

Калимаҳои нави забон чун воҳиди грамматикӣ ба ин ё он ҳиссаи нутқ 

мутааллиқанд. Бинобар ин, дорои категорияҳои сарфӣ ва вазифаи наҳвӣ шуда 

метавонанд. 

 Яке аз ҳиссаҳои калонтарини нутқ исм мебошад. Дар исм чунин 

роҳҳои калимасозӣ: морфологӣ, морфологӣ-синтаксисӣ, луғавӣ- синтаксисӣ, 

луғавӣ- семантикӣ ба назар мерасанд. 

Роҳҳои калимасозии исмро баррасӣ менамоем:  

- Калимасозии сарфӣ дар исм пурмаҳсултарин аст. Дар он сохта 

шудани исмҳои мураккаб бо вандҳо ба чашм мерасанд. 

- Калимасозии сарфӣ-наҳвӣ – ин усул ба якдигар мубаддалшавии 

ҳиссаҳои гуногуни нутқ мебошад. Субстантиватсия дар ин усул дорои ҷойи 

асосӣ мебошад. 

Бо кумаки васоити дастурӣ ва ё грамматикӣ бисёр исмҳо аз дигар 

ҳиссаҳои мухталифи нутқ ба вуҷуд меоянд, ки ба калимаҳои сарфӣ 
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мутааллиқанд. Калимаҳое ба ин зумра дохиланд, ки дар мавридҳои мухталиф 

аз ҳиссаҳои дигари нутқ бевосита ба исм мегузаранд. Гузариши ҳиссаҳои 

дигари нутқ ба исм дар ду ҳолат ба вуқуъ мепайвандад:  

1. Дар муддати дуру дарози таърихӣ аз ҳиссаҳои дигари нутқ баъзе 

калимаҳо ба исм мегузаранд. Чунин калимаҳо дар забони тоҷикӣ танҳо чун 

исм истифода бурда мешаванд: паранда, беқасаб, борон, шоҳӣ; 

2. Дар ин ҳолат дар матн гоҳо ба вазифаи исм  омада, категорияҳои 

дастурии онро молик мешаванд, гарчанде ки ба дигар ҳиссаи нутқ марбутанд: 

ояндагон, равандагон. 

- Калимасозии луғавӣ-наҳвӣ. Дар забони тоҷикӣ чун калимаи мустақил 

бе ҳеҷ гуна дигаргунӣ ибораҳоро истифода бурдан мумкин аст. Ибораҳо ба 

ҳиссаи мустақили нутқ гузашта, ба он мансуб мешаванд ва  ҳамчун воҳиди 

луғавии забон мавриди истифода қарор мегиранд: рӯихотир, рӯихат, 

рӯидарича, маргимуш, Сариқамиш, Шаҳрисабз, Обигарм, Шоҳимардон. Инҳо 

дар инҷо исм шудаанд, ки аслан ибораҳои изофӣ мебошанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки  чунин усули калимасозӣ дар сохтани 

исмҳо чандон пурмаҳсул нестанд. 

- Калимасозии луғавӣ-маъноӣ. Дар забони тоҷикӣ ин усули 

калимасозиро пурмаҳсул ҳисобидан мумкин аст. Ҳодисаи ба маъноҳои 

мухталиф мавриди истифода шудани ҳамон як калима дар усули мазкур ба 

чашм мерасад: 

Мисол, ба як маъно истифода шудани калимаҳои бор ва бар танҳо дар 

доираи исм назаррас мебошад. Калимаи бор дар «Бурҳони қотеъ» бо 24 

маънояш ва дар “Луғати тоҷикӣ-русӣ” бо 8 маънояш дарҷ гардидааст. 

Калимаи бар дорои мазмунҳои зайл мебошад: ҳосил + бар овардан; канор, 

гӯша + бари ҷома, бари доман; масоҳат + дарозиаш як метру бараш ним 

метр; пайкар, бадан, тан, оғӯш + дар бар кастюми сиёҳ дошт, ӯро 

бародарвор дар бар гирифт; бо пешоянди аз ба маънии аз ёд кардан, ҳифз 

намудан низ меояд + фалон шеърро аз бар кард [111, 12-13]. 
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Қобили зикр аст, ки бисёр калимаҳо ба ҷуз истилоҳот дар забони 

тоҷикӣ ва англисӣ сермаъно ба ҳисоб мераванд. Маҳз дар дохили ибора, 

ҷумла ва матн мушаххас намудани маъно ва гурӯҳбандии онҳо ба ҳиссаҳои 

нутқ намудор мешавад.  

Инчунин, барои муайян намудани ягон ҳиссаи нутқ дар забон ба ҳисоб 

гирифтани усули калимасозии сарфӣ (морфологӣ) кифоя нест. Бинобар ин, 

ҳар як калимаро ҳамаҷиҳата дар қазия бояд аз назар гузаронд. 

Табиист, ки дар ҳар ду забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ назар калимасозӣ 

бо луғат ва дастури забон алоқаи ногусастанӣ дорад ва гирифтани маънои 

луғавӣ ва дастурии вожа ва ё калима дар ягонагӣ, боиси таҳлили дурусти он 

мегардад.  

Вобаста ба гуфтаҳои боло ва муқоисаи андешаҳои  забоншиносон ба 

чунин хулоса омадан мукин аст: 

Дар забони тоҷикӣ чунин роҳҳои калимасозии маъмул мавҷуданд: 

 1. Калимасозии морфологӣ; 

 2. Калимасозии синтаксисию морфологӣ;  

 3. Калимасозии морфологию синтаксисӣ; 

 4. Калимасозии луғавию синтаксисӣ; 

 5. Калимасозии луғавию маъноӣ;  

 6. Калимасозӣ бо усули ихтисора. 

Дар забони англисӣ бошад чунин усулҳои маъмули калимасозӣ вуҷуд 

доранд: 

1. Вандафзоӣ (аффиксатсия);  

2. Конверсия; 

3. Мураккабсозӣ (васлшавии калимаҳо);  

4. Дериватсия; 

5. Ихтисора. 

Ҳамин тавр, дар забонҳои таҳқиқшаванда вобаста ба ҳодисаҳои луғавӣ, 

фонетикӣ ва дастурӣ сохти калимаҳо дигаргун мешаванд.  
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Мавриди зикр аст, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ калимасозӣ ва 

усулҳои гуногуни он раванди мураккаби сохтани воҳидҳои нави луғавиро 

ифода менамоянд. Мо дар ин маврид ба ақидаи П.М Карашук. ҳамфикр 

ҳастем, ки калимасозиро бо рушди забон ва ҷомеа алоқаманд дониста, онро 

ҳамчун раванди табии тараққиёти забон маънидод менамояд. Системаи 

калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бисёрҷабҳа мебошад. Бинобар 

ин, олимон дар таҳқиқотҳои худ низоми ягонаи калимасозиро пешниҳод 

намекунанд, масалан шумораи роҳҳои калимасозиро дар забони англисӣ аз 3 

(Харитончик З.) то 5 (Арнолд И.) ва дар забони тоҷикӣ аз 3 (Тоҳирова Қ.) то 

6 (Рустамов Ш.) нишон додаанд. Инчунин вазифаи калимасозиро низ як 

гурӯҳ олимон (Дубенетс Э.М.) танҳо ғанигардонии фонди луғавӣ дониста, 

бархе (Карашук П.М.) ҷанбаҳои семантикӣ, расмӣ, ирсӣ дигар қонуниятҳоро 

низ таъкид кардаанд. 

Хулосаи боби якум 

Аз таҳлилу баррасии маводи боби якум метавон ба чунин хулоса омад:  

1. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ калима воҳиди нутқест, ки 

мафҳумро ифода менамояд. Вожаҳо воҳидҳои муҳимтарин ва асосиии забон 

буда, дар мавриди муқоиса намудан аз воҳидҳои дигари забонӣ бо 

мустақилияти худ фарқ карда, маъноҳои мухталифро ифода менамоянд. 

Калимаҳо ба туфайли  маъно бо мафҳумҳои гуногун ва олами маънавии 

инсон пайваста мегарданд. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ вижагиҳои 

асосии вожа ё калима дар он аст, ки тасаввури умумӣ ё мафҳумро ҳамчун 

воҳиди тафаккур нишон медиҳад. Калимаҳо инъикоскунандаи таҷрибаю 

дониши ҷамънамудаи инсоният ба ҳисоб мераванд. 

Илова бар ин, дар илми забоншиносӣ калимасозӣ ё вожасозӣ нақш ва 

мавқеи вижаро ба худ касб кардааст. Ин аст, ки истилоҳи калимасозӣ аз 

дидгоҳи олимон ба ду мафҳуми ба ҳам наздик диахронӣ ва синхронӣ ҷудо 

карда шудааст. Метавон баён намуд, ки ин ду мафҳуми таърихӣ аз лиҳози 

этимологӣ шарҳи асосии калимасозӣ ва вожагузиниро асоснок менамоянд. 
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2. Аз  таҳлили ақидаҳои олимони забоншинос метавон ба хулосае омад, 

ки маҳз нақши калимасозӣ барои таркиби луғавии забонҳои матраҳшаванда 

бениҳоят муҳим аст. Дар забонҳои таҳқиқшаванда калимасозӣ - воситаи 

муҳимтарини ғанигардонии таркиби луғавӣ маҳсуб мегардад. Бо ёрии 

усулҳои вожасозӣ дар фонди луғавии онҳо вожаҳои нав ба вуҷуд меоянд.     

3. Андешаҳои олимони  забоншиноси ватаниву хориҷӣ оид ба 

калимасозӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, мушаххас гардид, ки калимасозӣ 

як бахши асосии грамматика ва лексикология  буда, аз ҷониби олимону 

забоншиносон пайваста мавриди таҳқиқ ва пажӯҳиши амиқ қарор дорад. Дар 

ин маврид метавон ёдовар шуд, ки калимасозӣ дар таркиби луғавии забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ бо сермаҳсули худ фарқ мекунад. Ба ибораи дигар, 

калимасозӣ ва ё вожасозӣ дар ташаккул ва таҳаввули ҳарду забони мавриди 

қиёс бағоят сермаҳсул ва бисёрҷузъа, ё ин маъмул мебошад.   
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БОБИ II. УСУЛҲОИ КАЛИМАСОЗИИ САРФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

2.1. Усули вандафзоӣ (аффиксатсия) 

Аффиксатсия ё бо истилоҳи нав вандафзоӣ яке аз маъмултарин ва 

сермаҳсултарин усули сарфии (морфологӣ) калимасозӣ дар забонҳо, аз он 

ҷумла дар забони тоҷикӣ ба шумор меравад. Қайд кардан зарур аст, ки вандҳо 

ду навъ мешаванд: калимасоз ва шаклсоз, вандҳои калимасоз маънои 

калимаро тағйир дода, вандҳои шаклсоз бошанд, шакли калимаро дигар 

мекунанд. Тамоми ҳиссаҳои мустақилмаънои нутқ дорои  вандҳои хоси худ 

буда, аз ҷиҳати миқдор баробар нестанд. Инчунин вандҳоро дар адабиёти 

илмии забоншиносӣ ба се гурӯҳ (сермаҳсул, каммаҳсул ва бемаҳсул) тасниф 

мекунанд [86, 226]. 

Ин роҳи сарфии калимасозӣ дар забони англисӣ низ бо чунин тарз 

ифода меёбад.  

Ванд (аффикс) гуфта морфемаи сохтаеро мемоманд, ки ба решаҳо 

пайваст мегардад [178, 90]. 

Роҳи мазкури калимасозӣ дар манбаъҳои илмӣ ва илмию оммавӣ ба 

тавре ироа шудааст, ки онро дар умум чунин таъриф намудан мумкин аст: 

Аффикс (лот. affixus – пайвастшуда, часпида) — ҳиссаҳои ёрирасони 

калимасоз, ки дорои маънои грамматикӣ буда, ба аввал, мобайн ва ё охири 

реша пайваст шуда, маънову сохти калимаҳоро тағйир медиҳанд. Аффиксҳое, 

ки пеш аз решаву асос меоянд, пешванд (префикс; ҳам-дил, бо-шукӯҳ, бе-

мағз, дар-омад, фур-овардан), дар мобайн миёнванд (интерфикс: гуфт-у-гӯ, 

гир-у-дор, дав-о-дав) ва дар охир пайваст гарданд, пасванд (суффикс: амон-ӣ, 

шавқ-манд, чӯб-ин, гул-истон) ном доранд. Навъи дигари аффикс миёнванд 

(инфикс) мавҷуд аст (масалан, дар забони англисӣ sta-n-d – истодан масдар 

буда, бе миёнванди n – stood маънои «меистод»-ро мефаҳмонад) ва ин дар 

забони тоҷикӣ маъмул нест.  Интерфиксҳо дар байни ду реша омада, онҳоро 

пайваст мекунанд: sportsman. Ғайр аз ин дар забоншиносӣ трансфиксҳо, 

конфиксҳо, тсиркумфиксҳо фарқ карда мешаванд, ки дар забонҳои мавриди 
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назар истифода намешаванд. Амбификс бошад як намуди каммаҳсули аффикс 

буда, нисбат ба решаи калима мавқеи гуногунро ишғол мекунад, яъне ҳам дар 

аввал ва ҳам дар охири реша пайваст шуда метавонад: comeout – outcome 

[167, 59]. Ин намуди ванд дар забони тоҷикӣ дида намешавад.  Аффикс 

вобаста ба хусусияти маъносозӣ калимасоз (ҳам-фикр, бо-шараф, ҳалво-гар, 

сабз-иш, хирад-манд) ва шаклсоз (би-гуфт, ме-гуфт, корд-ча, каду-ча, чӯб-

ак) шуда, баъзе аффиксҳо ҳам маънои луғавӣ ва ҳам маънои грамматикии 

решаро тағйир медиҳанд. Масалан: сӯз-он, даҳ-а, но-дон, сиёҳ-ӣ. Дар 

мавриди муайян намудани вазифаи маъносозию шаклсозии аффикс ба 

хусусияти маъноии онҳо дар дохили реша ё асос диққат бояд дод, зеро як 

зумра аффиксҳо шаклсоз бошанд ҳам (хоҳар-ча, одам-ча, кабуд-ча), хосияти 

калимасозӣ низ доранд (бози-ча, ало-ча, қалам-ча). Аффиксҳо дар забон 

вазифаҳои муҳими луғавию грамматикиро иҷро намуда, аз рӯйи дараҷаи 

калимасозӣ дар забони муосир ба гурӯҳҳои сермаҳсул, каммаҳсул ва 

бемаҳсул ҷудо мешаванд.  

1. Аффиксҳои сермаҳсул аз рӯйи қолаби муайяни калимасозӣ миқдоран 

калимаҳои бисёр месозанд: ҳам-, бо-, бе- ; 

2. Аффиксҳои каммаҳсул доираи калимасозии нисбатан танг доранд ва 

калимаҳои бисёр сохта наметавонанд: бар-, фур-, дар-;  

3. Аффиксҳои бемаҳсул танҳо бо якчанд калима омада, хусусияти 

қадимӣ доранд, аз давраҳои пеш то кунун ду–се калима сохтаанд: -ур (ранҷ-

ур, музд-ур, ганҷ-ур)» [154, 129]. 

Таърихан аффиксатсия ва ё вандафзоӣ дар забони англисӣ яке аз роҳи 

маъмули калимасозӣ ба шумор меравад. Он бо илова кардани ванд ба решаи 

муайяни ҳиссаи нуқт сохта мешавад. Вандафзоӣ ба suffixation (бо ёрии 

пасванд сохтани калимаҳо) ва prefixation (бо ёрии пешванд сохтани 

калимаҳо) ҷудо карда мешавад [188]. 

Ба ақидаи Д.А. Весник ва С.С. Хидикел дар забони англисии муосир 

чунин амсилаҳои фаъол ва пурмаҳсули пешвандӣ ва пасвандӣ мавҷуданд: 
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n + -dom →N (kingdom)  

v + -ее →N (employee)  

n + -eer/'ier →N (gondolier)  

v + -er →N (reader)  

n + -ess →N (poetess)  

n + -ful →N (potful)  

n + -ics -→N (linguistics)  

n + -ie/-y →N (auntie, Freddy)  

v + -ing →N (translating)  

n + -ism →N (heroism)  

n + -ist →N (Darwinist)  

a + -ness →N (softness)  

v + -able →A (eatable)  

a + -an →A (Italian)  

n + -ed →A (wooded)  

a + -ish →A (blackish)  

n + -ish →A ( mannish)  

n + -less →A (motherless)  

n + -like →A (comradelike)  

n + -ly →A (friendly)  

n + -y →A (watery)  

a + -ly →Adv (slowly)  

n + -ate →V (oxygenate)  

 

n + -ify →V (beautify)  

a + -ize →V (materialize)  

anti- + n →N (antifashism)  

со- + n →N (coauthor)  

counter- + n →N (counterattack)  

de- + v →V (demilitarize,)  

ex- + n →N (ex-minister)  

extra- + a →A (extraordinary)  

inter- + v →V (interlace)  

mis- + v →V (misdirect)  

non- + n →N (non-interference)  

out- + v →V (outdo)  

post- + a →A (postclassical)  

pre- + v →V (prearrange)  

re- + v →V (reconsider)  

sub- + a →A (subtropical)  

super- + →A (superatomic)  

trans- + v →V ( transform)  

ultra- + a →A (ultramodern)  

un1+ v →V (unbind)  

un2- + a →A (unloving)  

under- + v →V (underestimate)  

 

[140, 147-148] 

Яке аз роҳҳои асосии сохтани калимаи навро дар забони англисӣ 

вандафзоӣ (аффиксатсия) меноманд. Вандафзоӣ дар навбати худ ба пешвандӣ 

ва пасвандӣ ҷудо мешавад [37, 2]. Ҳангоми сохтори пасвандӣ ба калима 

пасванд ҳамроҳ карда мешавад:  

 Driv - er, doct - or, teach - er, work – er. - ронанда, духтур, омӯзгор, 

коргар. 

Дар мавриди  бо роҳи пешвандӣ сохтани вожаи нав ба решаи калима 

пешванд пайваст мегардад: 

Like – маъқул, dislike – бад дидан; 

Personal – шахс, impersonal – бе шахс. 
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Аз мисолҳо маълум мегардад, ки пешвандҳои мазкури забони англисӣ 

дар забони тоҷикӣ дар шакли таркибӣ  ифода мегардад. 

Дар вақти сохтори пешвандӣ бошад ба калима пешванд ҳамроҳ карда 

мешавад: 

Correct – дуруст, мувофиқ, incorrect – нодуруст, хато, ғалат; 

Regular – дуруст, муқаррарӣ, irregular– нодуруст, ғайриқонунӣ [77,62]. 

Унсурҳои асосии калимаи сохтаро решаву вандҳо (аффикс) 

ташкил медиҳанд. Ванд бар хилофи асоси калима дар алоҳидагӣ маъное 

надорад, маънои мушаххаси он маҳз дар таркиби калима зоҳир 

мегардад. Сермаъноии вандро маҳз дар таркиби калимаҳои мухталиф 

омадани вай нишон медиҳад, аммо бо омоморфема омехта кардани 

сермаъноӣ мумкин нест. Вандҳо низ ба монанди асосҳо сермаъно ва 

омофон шуда метавонанд [111, 103]. 

Дар забонҳои муқоисашаванда вандафзоӣ яке аз роҳҳои сарфии 

калимасозӣ буда, сермаҳсултарин ва маъмултарин ба шумор меравад. 

Вандҳо дар ҳарду забон ба се навъ ҷудо мешаванд: пешванд, пасванд ва 

миёнванд. Фарқият дар он зоҳир мегардад, ки дар забони тоҷикӣ  

вандҳоро ба се гурӯҳ –пурмаҳсул, каммаҳсул ва бемаҳсул вале дар 

забони англисӣ ба ду навъ – сермаҳсул (productive) ва каммаҳсул (non-

productive) ҷудо карда мешаванд. Таснифоти миқдорию сифатии вандҳо 

дар забонҳои муқоисашаванда гуногун буда, муҳаққиқон дар ин бобат 

фикри ягона надоранд.  

 

2.1.1. Сохтани калима ба воситаи пешванд 

Морфемаҳои калимасози вандӣ ё худ вандҳоеро, ки пеш аз реша омада, 

маънои калимаро дигар мекунанд, пешвандҳо меноманд. Пешвандҳо маънои 

луғавии решаро муайян мекунанд ва ба асоси калима таъсири луғавию 

грамматикӣ мерасонанд. Бинобар ин, калимаҳои сода бо ҳамроҳ намудани 

пешвандҳо бештар ба ҳамон як ҳиссаҳои нутқ тааллуқ доранд. Мисол: 

пешванди mis– дар лаҳзаи аввал ҳангоми ҳамроҳ намудани он ба феъл 
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маънои луғавии он иштибоҳро ифода мекунад. Он танҳо ба ҳамон як ҳиссаи 

нутқ тааллуқ дорад. Муқоиса мекунем, калимаи understand - фаҳмидан, 

misunderstand – бефаҳмӣ кардан.  

Фарқият дар он зоҳир мегардад, ки дар забони англисӣ танҳо пешванд 

ҳамроҳ мекунем ва дар забони тоҷикӣ бошад ба ҷуз пешванд феъл низ дар 

шакли таркибӣ ифода меёбад.   

Дар забони англисӣ пешвандҳоро аз рӯйи пайдоишашон ба ду гурӯҳ 

ҷудо мекунанд:  

1. Пешвандҳои аслӣ: a-, be-, un-, fore- mis- mid-; 

2. Пешвандҳои иқтибосӣ: de-, en-, ex-, non-, anti-. 

 Пешвандхои mis-, un-, bе-, out-, up-, under-, over-, with- ва амсоли 

инҳо пешвандҳои аслианд ва dis-, in-, non-, con-, re- ва бештари дигарашон аз 

забонҳои лотинӣ ва фаронсавӣ иқтибос шудаанд [16, 131].  

 Дар забони англисӣ таснифоти луғавӣ-грамматикии пешвандҳо чунин 

аст: 

«1. Пешвандҳое, хусусияти исмсозиро доранд: anti-, non-, pre-, post-, sub-, 

dis-, arch-, hemi-;  

2. Пешвандҳое, ки хусусияти феълсозиро доро мебошанд: dis-, re-, under-, 

over-,de-, fore-, mis-, со-; 

3. Пешвандҳое, ки хусусияти сифатсозӣ доранд: a-, un-, anti-, be-, en-, re-, in-

, pre-, non-» [140, 146]. 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пешвандҳоро ҳамчун морфемаҳои 

калимасоз ҳисобидан мумкин аст, ки пеш аз реша меоянд ва маънои луғавии 

калимаро иваз менамоянд. 

Яке аз самтҳои муҳимми таҳқиқотҳои илмӣ дар соҳаи калимасозӣ ин 

пажӯҳиши мавқеи пасванду пешвандҳо мебошад. Мавқеи пешвандҳо дар 

калимасозии забони адабии ҳозираи тоҷикро метавон чунин матраҳ намуд: 

яке аз маъмултарин усули калимасозӣ дар забони тоҷикӣ бо ёрии пешвандҳо 

сохтани калимаҳо мебошад. Мавқеи пешвандҳои калимасоз дар сохтани 

ҳиссаҳои гуногуни нутқ якхел нестанд. Масалан, дар сохтани сифату зарф ва 
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феъл пешвандҳои зиёд истифода бурда шаванд ҳам, аммо дар сохтани исм 

танҳо як пешванд «ҳам-», мавриди истифода қарор мегирад. Инчунин, 

дараҷаи истифодаи пешвандҳои калимасоз гуногун мебошад. Қобили зикр 

аст, ки пешвандҳои забони тоҷикиро аз рӯйи вазифа ба ду гурӯҳ ҷудо кардан 

мумкин аст: шаклсоз ва калимасоз. Барои ифодаи маъноҳои дастурӣ, 

категорияҳои грамматикӣ пешвандҳои шаклсоз хизмат менамоянд. Масалан, 

пешвандҳои шаклсозӣ ме-, би- ва ғ. 

 Х. Муҳаммадзод пешвандҳои шаклсози ме-, би-, бу-ро ба гурӯҳи 

пешвандҳои калимасоз дохил менамояд. Инчунин  калимаҳои бигуфт, 

бирехт, бидод, металабам, мешунавӣ, бубахшоро барои шаҳодати 

гуфтаҳояш овардааст [143, 10-11]. Пешвандҳои мазкур дар ин ҷо танҳо барои 

ифодаи маъноҳои дастурӣ ва ё грамматикӣ мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Пешванди ме- замони гузаштаи ҳикоягӣ ва замони ҳозира-

ояндаро ифода намуда, бо асосҳои феъл меояд.  

Дар алоқамандӣ ба ҳиссаҳои нутқ пешвандҳои калимасоз ба ду гурӯҳ 

тақсим карда мешаванд: пешвандҳои ҳиссаҳои номисоз: бо-, ба-, бе-, но-, 

ҳам-; пешвандҳои феълсоз: бар-, боз-, дар-, фар- + фур-, во-.  

Аз рӯйи дараҷаи истифода пешвандҳои калимасозро метавон ба се 

гурӯҳ ҷудо намуд: сермаҳсул: бар-, бе-, дар-, ҳам-; каммаҳсул: боз-, бо-, но; 

ва бемаҳсул: во-, ба-, фур + фар-. 

Пешвандҳои калимасоз барои сохтани калимаҳои нав ва бой 

гардонидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавқеи махсусро ишғол 

менамоянд, вале шумораи онҳо чандон зиёд нест. 

Дар мавриди таҳлил намудани матнҳои тоҷикии «Марги судхӯр» ва 

«Одина»-и Садриддин Айнӣ, «Шоҳзода ва гадо»-и Марк Твен истифодаи 

пешвандҳои зерин ошкор гардиданд: 

Пешванди «ба-» синоморфема, омоморфема аст. Он дар калимасозӣ 

каммаҳсул ҳисобида мешавад. Аслан зарфҳо ва сифатҳо бо ин пешванд сохта 

мешаванд.  
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1. Бо ёрии ин пешванд аз исм сифатҳо сохта мешавад. Онҳо мазмунан 

аломати асос ва ягон хосияти предметро ифодагар мебошанд:  

Бой дар рӯзи зиёфат мувофиқи он касоне, ки шумораи онҳоро 

медонист, аз хона бадаста биринҷу равған ва нони хонагӣ медод [190, 60]. 

2. Бо ёрии пешванди ба- аз сифат ва исм зарфи дараҷа ва тарзи амал 

сохта мешавад: Агар баногоҳ кӯтоҳие аз Одина сар мезад, агарчи ин кӯтоҳӣ 

бе ихтиёри ӯ шуда бошад ҳам, Арбоб рӯзи равшанро ба чашми ин бечора 

шаби торик мекард [191, 9]. 

Дар забони тоҷикӣ барои синоними пешвандҳои ба- бо пешванд ва 

пасвандҳои зерин низ ба кор мераванд:  

-  пешванди бо- баофият + боофият, бағайрат + боғайрат;  

-  пасванди -нок бағайрат + ғайратнок;   

-  пасванди манд- бадавлат + давлатманд;  

- бо пасванди вор- баумед + умедвор. 

Пешванди «бар-»  

Ин пешванд дар сохтани исм, сифат зарф, ва феъл иштирок мекунад. 

Бойбача ба биржа рафта ду фойтуни нави дуаспаи аспонаш бардами 

зангӯладорро меовард [190, 61]. 

Лекин ин вақт садои ба ҳамдигар бархӯрдани сангҳо хомӯш гашта, 

танҳо рамида ба ҳар тараф гурехтану давидани гӯсфандон барқарор буд 

[191, 12]. 

Калимаи дорои пешванди бар маъноҳои мухталифи луғавӣ низ дорад. 

Вазифаи пешвандии он дар луғатҳо оварда шудааст. Масалан, калимаи бар 

дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба ҳашт маънӣ дарҷ мегардад. Ҳамчун 

пешванди феълсоз бо ёрии он зиёда аз 98 феъл сохта шудааст: бар+ангехтан, 

бар+афрӯхтан, бар+гаштан [ФЗТ. 1969: 142-155]. 

Пешванди «бе-» бо қолаби калимасозии «ба +исм» идомаи қолаби 

калимасозии форсии миёна бо пешванди пешояндии «пад» / «pad» мебошад. 

Пешванди мазкур дар аввали калима меояд ва сифати нодорӣ месозад: 

бехуд, бешарм, бекор, беилм, беақл.  
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– Ин тавр бошад, мо дар ин дунё рӯйи тӯйро нахоҳем дид, – гуфт 

Одина, – зеро тӯй бе пул намешавад ва одами бекор пул нахоҳад ёфт [191, 

8]. 

Пешванди зерин дар забони англисӣ бештар метавонад бо пешвандҳои 

un-, im-, dis-, ir-, in-, ill-, non-  ва бо пасванди less-  ифода ёбад:  бекор - 

unemployed, jobless. Дар  забони англисӣ калимаи бекорро бо ду роҳ тарҷума 

кардан мумкин аст, ки якум бо илова намудани пешванд ва дуюм бо пасванд 

мебошад. 

Инчунин пешванди мазкур сифат ва зарф месозад: 

 Одина ҳар рӯз пагоҳӣ аз оғил молҳоро гирифта, ба чаро мебурд ва 

бегоҳ ҳезумҳои он рӯз аз дараву кӯҳ шикаста ғундоштагиашро ба хар бор 

карда, рамаро пеш андохта, ба хонаи хӯҷаини худ меовард [191, 8]. 

Ҳачро  бегоҳ  шуда  буд  ва  он  сол  сӯи  Хуросон  ҳеч  кас  ҳаҷ накард. 

«Таърихи  Табарӣ» [83, 124]. 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» префикси «бе-» ба чунин маъноҳо 

омадааст: а) пешванди мазкур дар амал ва ҳодиса дахл ва иштирок накардани 

касе ва чизеро ифода менамояд. б) инчунин ин пешоянд дар аввали исмҳо 

омада, ба онҳо шаклу маънии сифатӣ ва инкорӣ тақвият мебахшад. 

Пешванди бе- сермаҳсул аст. Бо ёрии ин пешванд аз исмҳо сифати аслие,  ки 

ба аломати дар асос зикршуда  марбут нестанд, сохта мешаванд.  

Инчунин, пешванди «бе-» зарф месозад.  Зарфҳое бо ин пешванд сохта 

мешавад, ки ба аломат ва хусусият марбут нестанд.  

Мисолҳо: – Рӯз бевақт шуд [190, 64]. 

– Рӯз ҳам бевақт шуд, ҳар чӣ лозим бошад, фардо мекунем [191, 355]. 

Пешванди «бо-» 

Бо ин пешванд зарф ва сифат сохта мешавад. 

Мисолҳо: Инчунин ин захм ба ӯ ба воситаи вексел зада шуд, ки назар ба 

ақидаи ӯ, ин ягона ҳуҷҷати боамният ва барои пӯст кандани қарздорони 

бесавод дар дасташ корди буррои қассобӣ буд [190, 152]. 
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Ниҳоят кор ба дараҷае расид, ки калонҳо дар бораи Том Кентӣ, мисли 

як бачаи хеле боақлу фаросат гап мезадагӣ шуданд [189, 8].  

Ин пешванд метавонад, ки бо пасвандҳои -able, -ous, -full, -al мувофиқ 

ояд: боақл – reasonable, бокарруфар - luxurious,   бобарор – successful, 

бобаракат -  beneficial.  

Пешванди «но-» 

Пешванд но- дар сохтани сифат ва зарф иштирок мекунад. 

 Мисол: – Дар куҷои ин муомила фиреб ҳаст? – Қорӣ худро ба нодонӣ 

ва соддагӣ зада пурсид [190,153]. 

 Ин шахсе, ки нохост ва аз ғайри чашмдошти Одина ба сари болини 

ғарибии ӯ расида, дар ҳангоми музтарибӣ ва навмедиаш ба ӯ ин ҳама дилҷӯӣ 

ва ёрмандиро кард, Шоҳмирзо ном як тоҷик буд, ки чанд сол боз дар шаҳри 

нави Тошканд ба самоворхонае кор мекард ва ... [191, 108].  

Пешванди но- бештар бо пешавандҳои un-, ir-, dis-, im- ва баъзан 

метавонанд бо пасвандҳои -ance, -ly-и забони англисӣ баён гардад: 

unnecessary -  нозарур, irregular – нодуруст, нодонӣ - ignorance,  нохост – 

suddenly.    

Пешванди «во-» 

Пешванди мазкур феъл месозад. 

Мисол: Бинобар ин, Қориишкамба дар вақти аз саҳро баргаштан ба 

Мӯҳсин вохӯрда худро ба ӯ аз арбоб норозӣ вонамуд: [190,133] 

 Магар ба даруни қуттӣ ба тирборон вохӯрдӣ, ки рӯят сиёҳ шудааст, 

– гуфта хандид [191, 121]. 

Баъд аз он ки дессерт ҳам хӯрда шуд, ӯ киссаҳои худро бо чормағз пур 

кард, ба ин кори ӯ ҳам ҳеҷ кас тааҷҷуб накарда ва ҳама чунон вонамуд 

карданд, ки гӯё ин кори ӯро намебинанд [189, 68]. 

Пешванди «дар-» 

Ин пешванд феълсоз ва зарфсоз мебошад. 

 Мисолҳо: ... Қориишкамба ба сари дӯкони он одам нишаст, бояд ба 

хӯрдани он чиз сарф шуда бошад, чунки бо тамом шудани он чизи хурданӣ, 
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ки ин аз чӯтро аз миён бардошта ба як сӯ гузоштани соҳиби дӯкон маълум 

мешуд, Қориишкамба ҳам зуд аз ҷо бархоста ба роҳ даромад [190, 16]. 

 Халифа ҳам дарҳол бачагонро аз чақидан ба ман бозмедошт [191, 

218]. 

Дарвоқеъ ҳам ба сӯзан гардонидани ресмон хеле душвор буд [189, 79]. 

Пешванди «фур- +фар-» феъл ва зарф месозад. 

 Мисол: Ҷавобгарон рост хеста нолону ларзон ба пеши дарича 

омаданд, ки ба қозӣ ҳарф зананд, аммо мулозим онҳоро дӯғ зада, кашола 

карда ба поёни суфа фуровард  [190, 87]. 

 Баъд аз соате, ки Одина аз хона дур шуд, Бибиоиша хост ҳой-ҳой 

гириста нолаву фарёд бароварад, лекин аз он ҷойе, ки ... [191, 29]. 

Пешванди «ҳам-» 

Ин пешванд дар сохтани исм бештар иштирок мекунад. 

 – Бисёр хуб! – гуфт бо дили нохоҳам, – лекин дар деҳа ягон замин, боғ ё 

ҳавлие фурӯш шуданӣ бошад, аввал ба касе таклиф кардан даркор аст, ки 

мулки ӯ ба мулки фурӯхташуданӣ ҳамсоя бошад ва агар он мулкдори ҳамсоя 

харидани он мулкро рад кунад, фурӯшгор ихтиёр дорад, ки ба ҳар кас 

фурӯшад  [190, 111]. 

Мӯйсафеди дигаре ба гап ҳамроҳ шуда ба мулло Хокироҳ гуфт: [191, 21]. 

Дар забони тоҷикӣ ба гурӯҳи вандҳои сермаҳсул пешвандҳои бо, -ба,-

бар, -бе, -но ва пасвандҳои –гӣ, -она, -нок, -гарӣ, -гоҳ, -истон, -ча ва амсоли 

инҳо, ба гурӯҳи дуюм вандҳои каммаҳсул то-, -ор, - сор, -ик, -вар, -гун, -окӣ, 

-ина ... ва ба гурӯҳи сеюм бошад, пешванди дар- ва пасвандҳои -ур, -ваш, -

осо, -ок, -о, -чак ва ба монанди инҳоро дохил кардан мумкин аст [50, 87-88].  

Инчунин, дар забони тоҷикӣ зарфҳо гурӯҳи калони луғати онро ташкил 

дода, вазифаҳои грамматикиро низ иҷро карда метавонанд. Пасвандҳои –ан, -

нокӣ, акӣ -она, -вор, -ӣ ва пешвандҳои бе-, но-, бар-, бо- ба вандҳои зарфсоз 

дохил карда шуда, пасвандҳои –ан, -нокӣ ва пешвандҳои бе, -но-ро дар 

калимасозии зарф нисбатан сермаҳсул ҳисобидан мумкин аст. Ҳангоми 

сохтани калимаҳои нав нақши вандҳо хело муҳим мебошад [50, 364-367]. 
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Роҷеъ ба пешвандҳои забони англисӣ андешаҳои мухталиф тибқи 

мақсади таҳқиқот пешниҳод гардидаанд. 

Амсилаи калимасозии пешвандҳои феълсози забони англисиро ба 

таври зайл нишон додан мумкин аст: 

1. a+V=V: awake – бедор шудан; 

2. be+N=V:  benight  –  торик кардан; 

3. be+A=Vt: bedim – хира кардан, туман гирифтан;  

4. circum+V=V: circumscribe – маҳдуд кардан; 

5. contra+V=V: contravene – вайрон кардан, муқобил баромадан; 

6. counter+V = V: counterclaim – зидди даъво баромад кардан; 

7. de+N=Vt: degrease – беравған кардан; 

8. de+A=Vt: defoliate – аз барг маҳрум кардан; 

9. dis+V=V: disacidify – бетараф кардан; 

10. dis+A=Vt: disaccord – аз нуқтаи назар фарқ кардан; 

11. fore+V=V: forebode – пешгӯӣ кардан; 

12. pre+V=V: premeditate – пешаки фикр кардан; 

13. mis+V=V: misbehave – беадабӣ кардан; 

14. under+N=V: undermine – аз таг кофтан; 

15. under+V=V: undercut – тахфиф кардан; 

16. up+V=V: uplift – боло бардоштан [75, 160].  

Дар забони англисӣ амсилаи dis+V=V ва de+V=V маънои маҳрум, аз 

ягон кор дур сохтани амалиёти дар асоси феъл ифодаёфтаро ифода карда 

метавонад.  

Дар забони мазкур амсилаи under+V=V феълҳое месозад, ки маънои 

баръакси онро ифода карда метавонанд. Маънои нопуррагии номи калима ва 

амалиёти нокифояро амсилаи пешвандҳои феълсози under+V=V ифода 

мекунад. 

Беандоза, аз ҳад зиёд, барзиёдии фаровонии амалро амсилаи over+V=V 

ифода карда метавонад: estimate - баҳо додан, overestimate - аз ҳад зиёд баҳо 

додан. 
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Аз ин моделҳо хулосаҳои зеринро баровардан мумкин аст: 

1. Яке аз роҳи сермаҳсули калимасозии забони англисӣ категорияи 

калимасозии вандии ба феъл мутааооиқ буда, ба ҳисоб меравад; 

2. Яке аз роҳи самаранок ин тавассути вандҳо сохта шудани феълҳо 

буда, боиси ғанӣ гардидани захираи фонди луғавӣмебошад; 

3.Ба феъл тамоми  унсурҳои вожасозӣ  пайваст мегарданд. 

Қобили қабул аст, ки феъл дар забони англисӣ феъл дорои категорияи 

замонҳо мебошад, ки онро бо роҳи аналитикӣ иҷро кардан мумкин аст. 

Пешвандҳо дар забони англисӣ бештар барои сохтани феълҳои нав ва 

пасвандҳоро бошанд барои ифодаи маънои луғавӣ истифода бурдан мумкин 

аст. 

Пешвандҳо нисбати пасвандҳо бештар мустақил мебошанд. Вандҳоеро, 

ки пеш аз реша омадаанд, пешвандҳо меноманд. Бинобар ин, ҳам калимаҳои 

сода ва бештари пешвандҳои сохта бо ҳамон як ҳиссаҳои нутқ тааллуқ 

доранд.  

Дар ҳақиқат дар забони муосири англисӣ шумораи зиёди пешвандҳо 

мавҷуданд, ки қобилияти аз як ҳиссаи нутқ дигар ҳиссаи нутқ сохтанро 

доранд.  

Пешванди «un-» пешванди мазкур феълсоз, сифатсоз ва зарфсоз 

мебошад. 

Мисол:The prince twisted himself loose, unconsciously brushed his 

profaned shoulder, and eagerly said [192, 32]. 

Who helpeth them undress at night [192, 22]. 

Ин пешванд дар забони тоҷикӣ метавонад муродифи пешвандҳои но-, 

бе- мавриди бошад: undress – либос кашидан. 

Пешвандҳои pre-, ва past- зарфи замонро ифода мекунанд. Мисол: 

historic; prehistoric.  

Пешвандҳои «pre- ва fore-»  

Пешвандҳои «pre- ва fore–» маънои пешакӣ тайёр буданро ифода 

менамояд.  
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To see - дидан, to forеsee – пешбинӣ кардан.  

Мисолҳо: «The prince, with princely delicacy and breeding, sent away the 

servants, so that his humble guest might not be embarrassed by their critical 

presence» [192, 19-20]. 

«This latter was rigid and colourless, and on his forehead big drops of cold 

sweat gathered, broke and blended together, and trickled down his face» [192, 

263]. 

Пешванди «dis-» 

Пешванди dis–, асосан, маънои дур шудан, маҳрум шудан, озод шудан 

аз ягон чизро нишон медиҳад. 

 To allow [ə‘lau] - иҷозат додан; 

 To disallow –  маън кардан. 

Мисол: «Tom discovered Charing Village presently, and rested himself at 

the beautiful cross built there by a bereaved king of earlier days» [192, 18]. 

Пешванди «mis-»  

Пешванди mis – бо воситаҳои зерин баён мегардад:  

1. Ин пешванд ба феъл ҳамроҳ шуда, ба маънои феъл инкорӣ медиҳад 

ва амалиёти ғалатро ифода мекунад. Онро ҳанӯз дар асри XIV пешванди 

сермаҳсули забони англисӣ меҳисобиданд; 

2.Пешванди «mis» – маънои камбудӣ ва нодурустиро ифодагар аст [75, 

169].  

Дар забони англисӣ калимаи behave – рафтори хуб аст, агар ба он 

пешванди mis – пайваст гардад, онгоҳ калимаи мазкур маънои баръакси 

худро ифода мекунад: misbehave – нишондиҳандаи беадабӣ карданро дорад. 

To take - гирифтан ва to mistake - ғалат кардан, хато кардан мебошад. 

- Misadventure – бадбахтӣ; 

- Misappropriate – гайриқонунӣ аз худ намудан; 

- Misapprehension – нофаҳмӣ. 

Мисол: «Doth she mistreat thee?» [192, 21] 

«Marry, that would not I mislike. Tell me more» [192, 23]. 
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Инчунин пешванди miss - эквиваленти ё ин ки муродифи зарфи 

иштибоҳи (wrongly) ё ки бадӣ (badly) мебошад, ки ҳангоми ифодаи miss– 

wrongly – badly, он баёнгари зарф шуда метавонад.   

Пешвандҳои dis- ва mis- низ метавонанд бо пешванди но- ва бе- 

мувофиқат намоянд: discovered - зоҳир (падидор, намоён) шудан. 

Пешванди «over-» 

Пешванди over – маънои боло, аз ҳад зиёд, баландтарин, фавқулодаро 

нишон медиҳад.  

Overall - либоси кории рӯ, болопӯш: Overboard – дар рӯйи киштӣ, 

overcome – мағлуб сохтан, ғолиб омадан, пирӯзӣ ёфтан, бартараф кардан: 

They had to overcome many obstacles. Ба онҳо лозим омад, ки мушкилоти 

зиёдеро бартараф кунанд.  

Overflow – рехтан, резондан;   

Overload  – аз ҳад зиёд бор гирифтан, безобита кардан; 

Overstrain – аз ҳад зиёд фишор овардан; 

Overshoe – калӯш; 

Oversleeve – дастпона, бозубанд [75, 176]. 

Мисол: «The Lord Chief Butler was there, and stood behind Tom's chair, 

overseeing the solemnities, under command of the Lord Great Steward and the 

Lord Head Cook, who stood near» [192, 68].  

Пешванди «under-» 

Маънои дар зери чизе будани калимаро ифода менамояд; underwater - 

дар зери об. Underestimake - кам баҳо ва кам аҳамият додан. 

Undergo (underwent, undergone) - гирифтор шудан, мубтало шудан, 

дучор шудан; 

Undergo a change – дучор ба дигаргунӣ шудан; 

Undergraduate – донишҷӯи барномаи бакалавр; 

Underground – метро, роҳи оҳани зеризаминӣ. 

We go by underground – Мо бо метро меравем [29, 58]. 

An underground nuclear test – Санҷиши ядрои зери заминӣ. 
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They work underground – Онҳо дар зери замин кор мекунанд. 

Мисол: «He recognised this church. Scaffoldings were about, everywhere, 

and swarms of workmen; for it was undergoing elaborate repairs» [192, 29]. 

«The under-sheriff was about to remove his prisoner; Tom gave him a sign 

to wait» [192, 165]. 

Пешванди «fore-»  

Ин пасванд маънои наздикӣ ва тақрибиро ифода мекунад. 

Мисол: «Late in the forenoon he was in a large audience-chamber, 

conversing with the Earl of Hertfordand dully awaiting the striking of the hour 

appointed for a visit of ceremony from a considerable number of great officials 

and courtiers»  [192, 160]. 

Пешванди «de-»  

Пешванди de- маънои иҷроиши амалро фаҳмонда, аслан аз ҳиссаҳои 

номии нутқ феъл месозад. 

Мисол:  

«Splendid carriages, with splendid people in them and splendid servants 

outside, were arriving and departing by several other noble gateways that pierced 

the royal enclosur» e [192, 18].  

Пешванди «en -» 

 Аз исм ва сифат феъл месозад. 

Large - калон, to enlarge – калон шудан. 

Мисол: «He often read the priest's old books and got him to explain and 

enlarge upon them»  [192, 11]. 

It encountered a bunch of long hair [192, 212]. 

«The King looked pleased with this encouragement, coming as it did from 

so excellent authority, and continued with good heart…» [192, 45] 

Пешванди «super – sur»  

Ин пешванд маънои аз ҳад зиёд, аввалиндараҷа ва олиҷанобро ифода 

мекунад. 

Heat - гармӣ, superheat – беҳад гарм; 
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Name - ном, surname – насаб, фамилия. 

Мисол: «There was a sudden paling of cheeks in the superstitious 

assemblage, and a general, though unexpressed, desire to get out of the place all 

of which was lost upon Tom, who was dead to everything but the proposed 

cataclysm» [192, 170].  

Пешванди «sub- (sup-)» 

Ба мафҳум ва калима маънои иловагии самт ва ё сатҳи дигарро илова 

месозад. Инчунин ба маънои зер, поин ва тобеъ меояд. 

Way - роҳ, subway – метро, роҳи зеризаминӣ, яъне роҳи сатҳи дигар 

(поён) 

To press - фишор овардан; 

To suppress – фишурдан. 

Мисол: «Just then the jailer came in with some subordinates, and 

commanded that the prisoners be conducted to the jail-yard» [192, 307]. 

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки ҳангоми ба калима ҳамроҳ кардани 

пешванд дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ калимаҳои нав пайдо мешаванд, ки 

боиси ғанӣ гардидани фонди луғавии забонҳои мавриди назар мегардад. Дар 

забони тоҷикӣ пешвандҳо  ба се гурӯҳ – каммаҳсул, сермаҳсул ва бемаҳсул 

ва дар забони англисӣ ба ду гурӯҳ сермаҳсул ва каммаҳсул ҷудо мешаванд.  

Дар забони англисӣ пешвандҳоро аз руйи пайдоишашон ба ду қисм ҷудо 

мекунанд: аслӣ ва иқтибосӣ, дар забони тоҷикӣ бошад, чунин таснифот дида 

намешавад. Синонимшавии пешвандҳо дар ҳарду забон ҳам дида мешавад. 

Инчунин, муайян гардид, ки бархе аз пешвандҳои забони тоҷикӣ аз лиҳози 

маъно бо пешванд ва пасвандҳои забони англисӣ мувофиқ меоянд.  

 

2.1.2. Сохтани калима ба воситаи пасванд 

Вандҳоеро (аффикс), ки пас аз реша омада, маънои калимаро дигар 

мекунанд, пасванд (суффикс) меноманд. Нақши пасвандҳо дар усули сарфии 

(морфологӣ) калимасозии исм бениҳоят калон мебошад. Ба калимаи сохтаи 

худ чӣ гуна маъно бахшидани ҳар як пасванд вазифаи асосии онро тавзеҳ 
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медиҳад. Пасвандҳо дар ҳамин замина тасниф карда мешаванд. Ҳангоми 

таъйин намудани вазифаи ванд (аффикс) сермаъноӣ, инчунин аз кадом 

ҳиссаҳои нутқ ва аз чӣ хел асосҳо сохта шудани онҳо ба ҳисоб гирифта 

мешавад. Вақте ки пасвандҳо аз ин ҷиҳат баррасӣ мешаванд, тафовути онҳо 

аз якдигар боз ҳам равшантар зоҳир мегардад. Баъзе пасвандҳо танҳо аз исм, 

баъзеи дигар аз сифат ва сеюмӣ аз шумора ё феъл исм месозанд. Агар 

пасванд аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ танҳо як наъ исм (чунончи, исми шахс) 

созад, онҳо бо тобишҳои маъноӣ бояд аз ҳам тафовут дошта бошанд. 

И.В. Арнолд дар забони англисии муосир пасвандҳои нисбатан 

серистеъмолро чунин тасниф кардааст:  

«Пасвандҳои исмсоз: -age (marriage), -ance/-en-ce (distance, defence), -

ancy/-ency (constancy, tendency), -ant/-ent (assistant, student), -dom (freedom), -

er (writer), -ess (actress), -hood (motherhood), -ing (building), -ion/-tion/-sion/-

ation (re-bellion, creation, tension, explanation), -ist (novelist), -ism 

(communism), -ment (government), -ness (tenderness), -ship (friendship), -ty 

(honesty);  

Пасвандҳои сифатсоз: -able, -ible, -uble (laughable, audible, voluble), -al 

(natural), -ic (public), -ical (cubical), -ant/-ent (repentant, present), -ary 

(secondary), -ate/-ete (accurate, complete), -ed/-d (wooded), -ian (Arabian), -ish 

(childish), -ive (active), -ful (useful), -less (useless), -like (lifelike), -ly (friendly), -

ous/-ious (curious), -some (troublesome), -у (rainy); 

Пасвандҳои шуморасоз: -teen (seventeen), -ty (seventy), -th (seventh), -

(i)eth (twentieth), -fold (twofold); 

Пасвандҳои феълсоз: -ate (articulate), -er (twitter), -en (shor-ten), -(i)fy 

(vivify), -ize (apologize), -ish (furnish);  

Пасвандҳои зарфсоз: -ly (coldly), -ward(s) (northward), -wise (likewise)» 

[16, 122].  

Инчунин пасвандҳоро дар забони англисӣ аз рӯйи пайдоишашон ба ду 

навъ ҷудо мекунанд. 

1. Аслӣ: -dom, -ed, -er, -ful, -hood, -ness ва ғ. 
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Мисол: childhood, boyhood, wisdom, kindness. 

2. Иқтибосӣ: –able, -асу, -al, -an, -ее, -esque, -ic, -ize ва ғ.[140, 146], 

Ин навъи пасвандҳо аз забонҳои гуногун ва инчунин аз забони лотинӣ 

иқтибос шудаанд. 

Онҳо танҳо қисми сохтории забонро ташкил медиҳанд. 

Able – лот. -abilis. Мисол: Laughable, unforgettable, unforgivable, 

brigade, cascade – аз забони франсавӣ иқтибос шудааст. 

Калимаҳое, ки бо –ize сохта мешаванд. Пасванди –ize метавонад аз исм 

ва сифат феъл созад:  

atomize – пора-пора кардан, майда кардан;  

carbonize – сӯзонда сиёҳ гардондан, сӯхта сиёҳ шудан;  

diphthongize – дифтонг сохтан;  

capitalize – ба сарсоя мубаддал гаштан;  

professionalize  – ба касб табдил гардонидан, мутахассис шудан,  

regularize  – танзим кардан, ба тартиб овардан, ба роҳ мондан. 

Пасванди –ize, бо пасванди –fy синоним мебошад [75, 150-151]. 

Иштироки пасванд дар калимасозии сарфии (морфологӣ) забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ сермаҳсул мебошад. Дар забонҳои мавриди назар вазифаи 

асосии пасванд ин сохтани ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва бахшидани маъноҳои 

мухталиф маҳсуб меёбад: 

Мисолҳо: самовор - самоворчӣ, work - worker, read - reader. Дар 

мисолҳои зерин умумият дар он зоҳир мегардад, ки дар ҳарду забони 

муқоисашаванда пасвандҳои мазкур исми фоил месозад. Фарқият дар он аст, 

пасванди er дар забони англисӣ инчунин дараҷаи қиёсии сифатро низ сохта 

метавонад: big – bigger, калон – калонтар. 

Дар мавриди мушаххас кардани морфемаҳо маънои онҳоро ба 

ҳисоб гирифтан аҳамияти муҳим дорад, чунки морфемаҳо дорои 

маъноҳои гуногун аз ҷиҳати таркиби овозӣ мебошанд. Чунин унсурҳо 

морфемаҳои омофонӣ номида мешаванд. Вобаста ба  ҳодисаҳои 

фонетикӣ, луғавӣ ва грамматикӣ онҳо тағйир меёбанд. Фарқияти 
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морфемаҳои калимасоз ва алломорфҳоро нишон додан зарур аст. 

Морфемаи калимасоз бо алломорф ҳаммаъно мебошад ва мувофиқи 

талаботи омилҳои сарфӣ ва фонетикӣ истифода бурда мешавад: 

пасвандҳои -ӣ, -гӣ, -стон, -истон, -она ва -гона алломорф ба шумор 

мераванд. Ба ин гурӯҳ морфемаҳое, ки маънан якхеланду шаклан 

тафовут доранд, дохил намешаванд, чунки муносибати иловагии 

дистрибутӣ дар байни онҳо ба назар мерасад [111]. 

Сохта будани баъзеи исмҳоро вандҳои дохили онҳо нишон 

медиҳанд, аммо аз байн рафтани маънои луғавии решаи калима 

имконият намедиҳад, ки онҳо имрӯз ҳамчун калимаи сохта ба ҳисоб 

гирифта шаванд. Масалан, калимаи корзор аслан сохта буда, аз решаи 

кор- ва пасванди -зор иборат мебошад, аммо вай акнун ба қатори 

исмҳои рехта дохил мешавад, чунки решаи он ҳозир ба маънои аслии 

худ (ҷанг, ҳарб) мустақилона мавриди истифода қарор мегирад, дар 

забони тоҷикӣ шакли рехтаи он ба маънои размгоҳ майдони муҳориба 

истифода бурда мешавад:  

...ба замин намезаданд ва ҳол он ки аксари ин ҳофизон ва навозандагон 

шогирдони беустод буда, таълимнадида ва монанди алафи бегонаи дар гулзор 

рӯида дар замини санъат худрӯ мебошанд [190, 115]. 

Бисту панҷ нафар пӯсткан, арракаш, муштзан, сабадбардор ва 

боз кампирҳо ва духтарҳо [189, 115]. 

Акнун калимаҳои фарҳанг, сорбон ва барзгар  мавриди баррасӣ 

қарор мегиранд: 

Вожаи фарҳанг сохта буда, аз пешванди фар-+фра- ва решаи 

ҳанг таркиб ёфтааст, ки ҳар ду ҷузъи он алҳол то ҳол ҳам дорои 

маънои луғавӣ нестанд. Калимаҳои фарзанд, фарном низ исмҳои рехта 

маҳсуб меёбанд, чунки бо пешванди фар- сохта шудаанд.  

Калимаҳои сорбон ва барзгар низ рехта мебошанд. Решаи ин 

калимаҳо сор ва барз буда, бо пасвандҳои «-бон ва - гар» сохта 

шудааст.  
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Рустамов Ш. калимаи барзгарро чунин шарҳ медиҳад: Маънои 

луғавии барзгар кор, кори деҳқонӣ, кишт, зироат мебошад. Дар забони 

паҳлавӣ дар шакли варз вомехӯрад, дар «Авесто» ба маънои кор кардан 

истифода мегардад. Барз маънои кишту зироат доро буда, -гар 

пасванди исмсоз аст ва барзгар ба маънои кишткунанда, коранда, 

зироаткунанда, кашоварз истифода бурда шудааст, ки ба истилоҳи 

имрӯза ба маънои деҳқон овардан мумкин аст. 

Муаллифи мазкур инчунин қайд менамояд, ки калимаи варзидан 

(шакли сохтааш варзиш) мебошад, ба ақидаи забоншинос В.А Лившитс 

таърихан калимаи паҳлавӣ – портӣ аст. 

Масалан дар калимаи гиребон тағйироти маъноӣ ва тағйироти 

фонетикӣ дида мешавад. Калимаи мазкур дар паҳлавӣ дар шакли 

griwban омада, дар «Авесто» ҷузъи якуми он дар шакли griva, ки маънои 

луғавии он гардан аст; ҷузъи дуюми он -бон (решаи феълии по) нигоҳ 

доштан, посбонӣ кардан, поидан сифати феълиаш: > ban> bon аз ҷузъи 

дуюми калимаи мураккаб ба суффикс гузаштааст. Маънои таркибии он 

гарданбон аст. 

«На танҳо калимаҳои сохта, балки як гурӯҳ калимаҳои дар асл му-

раккаб ҳам ба исмҳои рехта дохил мешаванд, чунки ҷузъҳои онҳо дар 

забони адабии ҳозираи тоҷик тақсимнашавандаанд. Ин гуна исмҳо дар 

навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд» [111, 98-99]:   Шакли 

худро дигар кардан ва ё аз байн рафтани маънои луғавии яке аз ҷузъҳои 

исмҳои: хокистар ва шӯрбо. Ҷузъи дуюми калимаҳои мазкур (-истар. -

бо) маънои луғавӣ надоранд. Инҳоро пасванд гуфтан ҳам ҷоиз нест, 

чунки онҳо ҳамчун пасванди исмсоз мавриди истифода қарор 

намегиранд.  

Аз байн рафтани маънои ҳарду қисмҳо ва гум нашудани маънои 

таркибии исмҳои: гӯсфанд ва хуршед. Гӯсфанд дорои ду ҷузъ: гав- (гов) 

ва -сфанд//-спанд мебошад. Маънои гав (гӯ) ҳайвони судманд буда, -
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спандро барои ифода намудани маънои пок, муқаддас истифода бурдан 

мумкин аст. 

Дар баробари ин дар забони тоҷикӣ исм дастгоҳи калимасозии худро 

дорад, ки аз дастгоҳи калимаивазкунӣ ба куллӣ тафовут дорад. Аз нигоҳи 

дастур пасвандҳо ба ҷуз аз вазифаи семантикӣ инчунин боз ба исм мутааллиқ 

мебошанд.  

Дар забони тоҷикӣ агар масъалаи вандафзоии пасвандҳои исмсозро 

баррасӣ намоем, чунин тарҳи масъала пайдо мешавад: 

- аз сифат: сурх+ӣ, нарм+ӣ, равшан+ӣ, дилгарм+ӣ:  

- аз асоси замони ҳозира ва гузаштаи феъл: рав+иш. хон+иш, нол+иш; 

рафт+ор. гуфт+ор. 

Сохта шудани сифат: 

- аз исм: иззат+манд, шикор+ӣ,-духтар+она;  

- аз зарф: имрӯз+а, дер+ин, охир+ин; 

Сохта шудани зарф аз исм: тӯтӣ+вор, кӯдак+вор; 

-  аз сифат: хоксор+она, бетоқат+она; 

-  аз сифати феълӣ: шарманда+вор. 

Ҳамчунин калимаҳои содаи ин ё он ҳиссаи нутқ метавонанд, ки дар 

дохили калима омада, ҳиссаи нутқи дигарро ифода намоянд. Қисмҳои исмҳои 

мураккаб чунинанд: 

- аз исму асоси замони ҳозираи феъл: забоншинос, роҳсоз; 

- аз исму асоси замони гузаштаи феъл: падархонд, номзад; 

- аз исму сифати феълии бо бандаки –а: коргарзода, оббурда; 

- аз исму сифати феълии бо шакли: мурғбирён, гӯштбирён; 

- аз сифату асоси замони гузаштаи феъл: ҳамгашт [50, 157-158]. 

Ҳангоми таҳлили матнҳои «Мактаби кӯҳна» «Марги судхӯр» ва 

«Одина»-и Садриддин Айнӣ, «Шоҳзода ва гадо»-и Марк истифодаи 

пасвандҳои зерин ошкор шуданд: 

Пасванди «-ак» 

Ин пасванд исм ва сифат месозад. 
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 – Дар пешгоҳи меҳмонхона, дар кодоки сандалӣ як шахси сафедчарӯи 

доғи нағзакдор нишаста буд; ин шахс риши калони мошубиринҷ дошт, ки 

панҷоҳ-панҷоҳу панҷсола будани ӯро тахмин кардан мумкин буд [190, 73]. 

 Табиб боз як бори дигар дар ҳаққи бемору саройбон дуо карда 

баромада рафт ва пас аз соате як коса барин доруи обакии ширгарми 

бадҳазмро оварда «бисмилло, бисмилло» гӯён ба Одина хӯронид ва худ ҳам 

барои ёрӣ додан ба амали доруи худ тасбеҳашро ба даст гирифта пичир–

пичир карда, тасбеҳ гардонида дар он ҷо нишаст [191, 102]. 

Пасванди «-акак» 

Ин пасванд хурдиву навозишро ифода менамояд. Инчунин пасванди 

мазкур дар  исмҳои  беҷон  камии  миқдору шумораро  низ  далолат  

менамояд. 

Агар шумо завудро тамошо кардан мехоҳед, марҳамат карда аз 

ҳамин дари хурдакак, ки «дари партав»-аш меноманд, ба дарун дароед 

[191, 40]. 

Пасванди «-вар» 

Пасванди зерин дар сохтани сифат ва исм иштирок мекунад. 

 Ӯ дар пешаи худ маҳорати бисёр баланд надошт ва ба болои ин 

монанди баъзе мусиқичиёни он замон маҷлисоро, суханвар, ширинкор ва 

хушомадгӯй ҳам набуд [190, 24].  

Пасванди мазкурро метавон бо пасванди -er дар забони англисӣ баргардон 

кард: суханвар – speaker. 

Пасванди «-вор» 

Дар калимасозии сифат ва зарф аксаран истифода мешавад. 

 Саллаи калони Қориишкамба вайрон шуда, каловавор ба гарданаш 

афтода, ҳалқаҳои вай камандвор ба тамоми баданаш печида ва барҳои 

ҷомаҳои тагурӯй пӯшидааш ба ҳар тараф паҳну парешон шуда рафта 

буданд  [190, 109]. 

 Давлати дунё ба дунё мемонад, аз давлати ҷовиди охират умедвор 

бошед [191, 55]. 
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Пасванди «-гор» 

Ин пасванд исмсоз ва сифатсоз мебошад. 

 – Ҳозир ин гунаҳгорро дар аспхонаи арбоб ҳабс карда монед, бегоҳӣ ба 

ноибхона бурда, фардо хат навишта ӯро ба ихтиёри ҷаноби шариатпаноҳ 

эшони қозикалон мефиристонем [190, 35]!   

 Тафсили ин воқеа чунин аст: ширкати роҳи оҳани Бухоро –Тирмиз, ки 

яке аз саҳмдорони калонаш амири Бухоро Олимхон буд, ба фикри ба даст 

даровардани коргарони арзон афтода аз амир мардикор талаб карда ва ба 

мардикорони талабгор харҷи роҳу музди кор доданро ваъда намуд [191, 24]. 

Хизматгор бо суханони кандашаванда ва ночаспони худ ҷавоби даркориро 

дод [189, 80].  

Тобиши маъноиии ин пасвандро ба пасвандҳои -or ва -er дар забони 

англисӣ ифода кардан мумкин аст: гунаҳгор – perpetrator. 

Пасванди «-гоҳ» 

Ин пасванди исмсоз мебошад. 

 – Ҳуҷра ёфтед ё ин ки ҳоло ҳам бошишгоҳ надоред?  [190, 39]  

 Ё деве заҳматаш расонд ва ё дар камингоҳе ғаниме будааст, ки аз ӯ 

интиқом кашид?.. [191, 31] 

Пасванди «-тарин»  

Пасванди сифатсоз ва исмсоз аст. Дараҷаи олии сифат бо ёрии ин 

пасванд сохта мешавад. 

Ин пасванд, асосан, ифодагари категорияи дараҷаи олии сифат дар 

забони тоҷикӣ буда, маъмулан бо сифатҳои аслӣ истифода мешавад. 

 Ин чӣ ҷойи азизу муборак буд, ки Одина азизтарин давраи умри 

худро, ки айёми хурдсолӣ аст, дар ин ҷо ба висоли Гулбибӣ гузаронида буд 

[191, 140].   

 Ман дар пеши ин одами мумсик аз изҳор кардани бепулӣ ва фақирии худ 

ор намудам, чунки дар пеши одамони сарватманд пасттарин ва 

беқадртарини одамон одамони фақир ва бенаво мебошанд, бинобар ин сирри 

худро пеши ӯ накушода бо дурӯғи зерин ҷавоб додам [190, 40].  
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Дар забони англисӣ тобиши маъноии пасванди мавриди назар бисёртар ба 

воситаи пасванди -est ва калимаи the most мавриди истифода қарор мегирад:  

азизтарин – dearest, the most beautiful – зеботарин. 

Пасванди «-гин» 

Асосан, пасванди сифатсоз  ҳисоб мешавад. 

 Дар вақти ба амал оварда шудани фармони ноиб оммаи деҳқонон, ки аз 

омадани Тӯрамурод ба умеди фоида расидан ба Ҳамроҳрафиқ шодмон шуда 

буданд, дар маҳбус шудани ӯ аз ҳад зиёд ғамгин гардида, «э воҳ, ки беҳ 

нашуд, батар шуд» гуфтанд [190, 121]. 

 Ман аз дидани ин ҳол он бузи худро ёд кардам, хеле андӯҳгин шудам, 

бо вуҷуди ин ҳам «ҷим, ҳе, хе» гӯён такрор мекардам…[191, 213]. 

Пасванди «-ин» 

Ин пасванд низ сифатсоз аст. 

 Он шабро бо фикру хаёл бедор гузаронидам ва дар вақти саҳар бо 

ёфтани чораи охирин қадре осуда шуда хобам бурд…[190, 23]. 

 Ин шом аввалин шоме буд, ки Одинаи бехонумон куҷо рафтанашро 

намедонист ва қуввати аз ҷо бархостан ҳам надошт [191, 107].  

Пасванди «-овар» 

Пасванди мазкур сифат ва зарф месозад.  

 Ташбеҳи зерин ҳарисӣ, чашмгурӯснагӣ ва ҳайвонтабиатии 

Қориишкамбаю Мирзохӯҷаро вобаста ба якдигар тасвир намуда, манзараи 

хандаовар ва нафратовареро пеши назари хонанда ҷилва медиҳад  [190, 206] 

 Хайрият, ки ман дар он вақтҳо дар Бухоро набудам, вагарна ба 

дидани он ҳама хунрезиҳои ноҳақ тобоварӣ карда натавониста мемурдам 

[191, 142]. 

Пасванди мавриди қиёсро дар забони англисӣ метавон бо пасвандҳои 

мазкур -y, -ous баргардон кард: хандаовар – funny, humorous, нафратовар -  

nasty, тобовар - hardy 

Пасванди «-нокӣ» 

Пасванди мазкур асосан зарф месозад. 
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 Доманашро пури сангу кулӯх карда якчанд бачаро ба як тараф пеш 

мекард, лекин чанд бачаи дигар аз пушташ расида омада аз либосаш кашида 

ӯро пуштнокӣ меғалтониданд [190, 156]. 

 Ин ду девсиришт аз ду тарафи рӯям кашидаву кушода ду торсакӣ 

заданд, ки дуд аз димоғам баромад, чашмам сиёҳ рафт ва пас аз як–ду 

печутоб хӯрдан рӯйнокӣ ба замин афтодам, он ду нафар фаврӣ аз 

бозувонам гирифта, рост карданд ва рӯ ба рӯйи мириғазаб бо ду зону 

шинондандам [191, 153]. 

Пасванди «-рон» 

Пасванди сифатсоз ва исмсоз маҳсуб меёбад. 

 – Дар он сурат, – гуфт ноиб, – васиқаи шаръие бо мӯҳри қозикалон 

мисли корди буррон шуда дар ихтиёри шумо меафтад ва ба кор 

дароварандаи он корд ҳам дар ин тарафҳо ман мебошам, бо вай пӯсти ӯро 

канда калла-почаашро аз вай ҷудо карда ба шумо супурдан вазифаи ман аст 

[190, 107]. 

 Агар мактабдор барои задан чӯб дошта бошад, падарам ҳам 

халачӯби говронӣ дорад [191, 195]. 

Пасванди «-гон» 

Ин пасванд исм месозад. Пасванди «-гон» дар исмҳои забони тоҷикӣ 

нишондиҳандаи категорияи ҷамъ мебошад. 

 Қориишкамба ба ҳамин ҳол ҳаш-ҳашкунон нафас кашида, афтону 

хезон қадам монда, дар зери лойпошии аспҳо ва аробаҳои ояндаю равандагон 

то сари растаи собунфурӯшӣ, ки дар тарафи шарқи лаби ҳавзи Девонбегӣ 

воқеъ шуда буд, расид  [190, 173]. 

 Бачагон аз кисаҳояшон риштаҳои борики дарздӯзӣ ҳам бароварданд 

[191, 196]..  

Пасванди мазкур дар забони англисӣ бо анҷомаи -s мувофиқат дорад:       

бачагон - boys, равандагон – walkers,  

Пасванди «-она» 

Пасванди зарфсоз ва сифатсоз мебошад. 
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 Бархе калимаву таркиботи хатошуда эҳтиёткорона бо ништар пок 

гардида ислоҳ меёбанд [190, 188]. 

 Ман аз тарси он ки маро хоҳад зад, бо як ғайрати бехудона [191, 208].  

Ин пасвандро метавон бо пасванди -ly дар забони англисӣ баргардонид: 

эҳтиёткорона -  carefully, оромона – calmly. 

Пасванди «-ча» 

Ин пасванд исм месозад ва тобиши хурдиро ифода менамояд. 

 …«Дар вақти гузаштанам аз пеши дӯкони сандуқфурӯш ба гӯшаи 

чашми худ дидам, ки соҳиби дӯкон дар дарунтари дӯкони худ нишаста ва чӯти 

ҳисобро монанди деворча рост гузошта ва дар паси вай кадом як чизи 

хӯрданиро монда аз назари роҳгузарон пинҳон карда мехӯрад » [190, 194]. 

 Ӯ ҳам аз кисаи худ кордчаашро бароварда, баъзе чизҳои мактабдор 

навиштаро тарошида, худаш аз сари нав навишт [191, 194].. 

Пасванди «-зод» 

Ин пасванд сифат ва исм месозад. 

Дар саҳро ҳеҷ ҷонзоде наменамуд, танҳо зоғҳои ало гурӯҳ-гурӯҳ шуда 

барфбозӣ карда мегаштанд, чунонки мурғҳои хонагӣ хокбозӣ кунанд, онҳо бо 

сари синаашон ба барф хобида бо панҷаҳошон барфҳоро ба зери болҳошон 

пош медоданд ва ба тариқе ки мурғобиҳо сари худро ба об фурӯ медиҳанд, 

инҳо ҳам сари худро ба барф меғӯтонданд [190, 66]. 

 Ҳатто агар пас аз ба хона даромадани сиёҳӣ дар пӯшида намешуд, ин 

сиёҳиро одамзод гумон накарда, балки «саг аст, ки ба хонаи дараш боз 

монда омада даромад» мегуфт [191, 180].. 

Пасванди «-нок» 

Дар забони тоҷикӣ пасванди сифатсоз маҳсуб меёбад. 

 Мо наздик ба соати даҳи шаб ба роҳ баромадем, шаб торики абрнок 

ва бемаҳтоб буд [190, 46]. 

 «Лекин ҳамроҳи як духтари қадрасидаи соҳибҷамол ба як роҳи 

хатарноки пурмалол бе як мардинаи дигар баромадан аз маслиҳат набуд» 

[191, 90]. 
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Ин пасванд дар забони англисӣ ба пасвандҳои -ous ва -y рост меояд: 

хатарнок -  dangerous, абрнок – cloudy. 

Пасванди «-он» 

 Пасванди «-он» дар исмҳои забони тоҷикӣ нишондиҳандаи категорияи 

ҷамъ буда, асосан дар охири исмҳое меояд, ки бо ҳамсадо тамом мешаванд ва 

аксаран ин пасванд бо исмҳои шахс меояд. Дар мавридҳои ҷудогона он бо 

пасвандҳои ҳамгуни худ «-ҳо» ва «-гон» ҳамчун муодил истифода мешавад. 

Инчунин бо ёрии ин пасванд сифати феълӣ ва феъли ҳол сохта мешавад. 

 – Бале, ман худ вофурӯш мешавам, – гуфт Қорӣ, – лекин вофурӯше, ки 

пули худро ба харид банд намекунад ва аз ташвиши дар дӯкон нишаста бо 

харидорон гуфту шунид кардан озод аст, яъне ман вофурӯше мешавам, ки 

фоидаро тамоман муфт меситонад…[190, 50] 

 Ман ҳам чанд сол аз ин пеш хостам модарамро ҳамроҳи худ бубарам 

ва дигар бор рӯйи золимони ин диёрро набинам, ризо надода буданд [191, 

90]. 

Пасванди «-ёна» 

Пасванди зарфсоз, сифатсоз ва исмсоз мебошад. 

 Ман, ки дар ҳақиқат тоқия намехаридам, тоқияҳоро бепарвоёна аз 

назар гузаронда яке аз онҳоро ба тоқияфурӯш нишон дода: [190, 20]. 

 Суханварони оташзабон муқаддимаҳоеро, ки дар болои ин фасл ёд 

кардем ва пеш аз афтодани ҳукумати подшоҳӣ ин суханон танҳо дар 

хонаҳои зеризаминӣ ва дар мобайни ранҷбарон махфиёна гуфтугузор 

мешуданд, бо шарҳу иловаҳо мегуфтанд ва ба ҷисми афсурдаи коргарони 

мазлум рӯҳҳои инқилобӣ медамиданд [191, 66]. 

Пасванди мазкурро дар забони англисӣ метавон бо пасвандҳо -ly ва -y 

баргардон кард: бепарвоёна  - indifferently, махфиёна – stealthy. 

Пасванди «-чӣ» 

Пасванди исмсоз аст. 

 Самоворчӣ бедор шуда дарро кушода дид, ки асп дорам [190, 71]. 

 Митинг сар шуд, коргарон яке аз думболи дигарӣ ба болои тойи 
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пахта баромада гап мезаданд, аз тартиби ҳукумати подшоҳӣ, аз 

гурусначашмии зовудчӣ шикоят мекарданд, махсусан айби имрӯза фоҷиаро 

ба гардани хӯҷаину директори зовуд бор мекарданд  [191, 63]. 

Пасванди «-ҳо» 

Пасванди «-ҳо» низ ба монанди пасвандҳои «-гон» ва «-он» дар исмҳои 

забони тоҷикӣ нишондиҳандаи категорияи ҷамъ буда, дар бештар маврид ин 

пасванд бо исмҳои ҳам шахс ва ҳам ғайришахс омада, дар мавридҳои 

ҷудогона он бо пасвандҳои ҳамгуни худ «-он» ва «-гон» ҳамчун муодил 

истифода мешавад. 

Шариат зоҳирбин аст, монанди ту кунҷков не. Шоҳидони мусулмонони 

комил мувофиқи шариат гувоҳӣ доданд, пул ба гардани муддаиалайҳҳо 

(ҷавобгарҳо) дайн шуд. Аммо ту на тӯҳмат будани ин даъворо исбот карда 

метавонӣ ва на харида будани ин шоҳидонро [190, 87]. 

 Ин хаёлҳои талху ширин, ин гумонҳои неку бад ва ин васвасаҳои 

пурташвиш, ки ҳеҷ ошиқи шайдое аз худ дураш карда наметавонад, Одинаи 

бехонумонро, ки саргузашти махсусе дошт, лаҳзае ба ҳоли худ ором 

намегузошт [191, 70]. 

Ин пасванд низ дар забони англисӣ ифодагари анҷомаи -s шуда метавонад: 

гумонҳо – doubts,  

Пасванди «-манд» 

Ин пасванди сифасозт мебошад. 

 – Ин кас одами аёлманд мебошанд [190, 32]. 

 Арбоб Камол аз ин рафтори Бибиоиша андешаманд шуд, зеро ӯ ба 

хубӣ медонист, ки ҳарчанд ҳокиму қозӣ парвои кушта шудани Одина 

надоранд, лекин додхоии як нафар, хоҳ ҳақ асту хоҳ ноҳақ, баҳонаи хубе 

хоҳад шуд ба дасти эшон барои порагирӣ ва пулситонӣ  [191, 33]. 

Ин мард хизматгори садоқатманд ва маҳбуби ман аст [189, 212]! 

Ин пасванд дар забони англисӣ бо пасвандҳои -ful, -ive, -y ифода ёфта 

метавонад: садоқатманд – faithful, contemplative – андешаманд. 

Пасванди «-кор»  
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Пасванди мазкур сифатсоз ва зарфсоз мебошад. 

 Фарз кунем, ки худаш росткор бошад, аҷаб нест ҳамтуманиҳояш ӯро 

аз роҳ бароварда ба дунболи ман гузошта бошанд  [190, 36]. 

 Аммо барои ин кор боз коргари бисёре даркор мешуд;...  [191, 51] 

Пасванди «-анда» 

Пасванди сифати феълсоз шуморида мешавад. 

 Димоғи ҳамаи рафиқон аз ин меҳмони нохондаи дилбеҷокунанда сӯхта 

буд ва аз ҳама зиёдтар димоғи ман сӯхта буд [190, 44]. 

 Ба нозу неъмати одамони дунёдор ҳасад набаред ва ғамгин нашавед, 

ки ин ҷаҳон зуд гузаранда аст [191, 55].. 

Пасванди «-ванд» 

Асосан ин пасванд исм месозад. 

Худованд, аълоҳазрат Эдуарди Шашумро аз балову хатар нигоҳ 

дорад!”, - ӯ бо меҳрубонӣ мегуфт: “Худованд шумоёнро ҳам ҳифз кунад, эй 

фуқарои меҳрубони ман, аз таҳти дил саодат ва хушбахтии шуморо 

мехоҳам! [189, 196]. 

Пасванди «-тоб» 

Пасванди сифатсоз аст. 

 Дуруст, гоҳо порчаи абри сиёҳ чун чини доимии ҷабини арбоб Камол 

намудор шуда, рӯйи офтобро гирифта оламро ба назари Одинаи бечора 

тираву торик мекард, лекин фурсате нагузашта офтоби оламтоб ба 

кӯшише, ки духтарони … [191, 11].  

 Аммо ӯ ҳолати девонагиро гузаронида бошад ҳам, гӯшту равғани 

баданаш ба ҳолати аввалиаш наёмада буд, пӯсти баданаш монанди 

ишкамбаи аз мурдориҳо холӣ кардашуда чинҳои дағали баҳампечида пайдо 

карда буд, рангаш ҳам монанди ишкамбаи ҳайвоноти кушташуда 

сафедчатоби моил ба хокистарӣ менамуд  [190, 159].  

Пасванди -тобро бештар дар забони англисӣ бо пасванди -ish 

баргардонидан мумкин аст:  сафедчатоб – whitish, сурхчатоб –  reddish. 
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Пасванди «-зор» 

Дар сохтани исмҳо иштирок мекунад. 

Дар ҳамин вақти сол деҳқонони деҳаи Сангсабз ба ҷои он ки дар 

киштзор буда ба кори ҳосилғундорӣ машғул бошанд, дар пеши ҳавлии арбоб 

Рӯзӣ гирд омада буданд [190, 125]. 

 Тафовути ӯ аз соҳибҷамолони шаҳрӣ монанди тафовути манзараву 

марғзорҳои табиии кӯҳистон аст аз боғҳои сохтаи дастии олами 

маданият [191, 36]. 

Дар забони англисӣ доир ба пасвандҳо (суффиксҳо) аз рӯйи мақсади 

таҳқиқот андешаҳои гуногун пешниҳод карда шудааст. Пасвандҳо аслан 

ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ буда, вазифаи калимасозиро иҷро мекунанд. 

Пасванде мавҷуд нест, ки барои ҳамаи ҳиссаҳои гуногуни нутқ умумӣ бошад 

[16, 70].  

Пасвандҳои сермаҳсул бошанд, дар забони англисӣ аз ҷиҳати луғавӣ – 

грамматикӣ  ба навъҳои зерин ҷудо карда мешаванд. 

1. Пасвандҳое, ки ба асоси исм ҳамроҳ карда мешаванд ва феъл ё дигар 

калимае аз исм ба вуҷуд меояд (denominal): -less, -ish, -ful, -ist, -some 

(handless, childish, mouthful, violinist, troublesome); 

2. Пасвандҳое, ки ба асоси сифат ҳамроҳ карда мешаванд ва  калимае аз 

сифат ба вуҷуд меояд (de-adjectival): -en, -ly, -ish, -ness (blacken, slowly, 

reddish, brightness); 

 3. Пасвандҳое, ки ба асоси феъл ҳамроҳ карда мешаванд ва дар натиҷа  

исм ва ё сифате аз феъл ба вуҷуд меояд (deverbal): -er, -ing, -ment, -able 

(speaker, reading, agreement, suitable) [47, 120]. 

Бо дарназардошти он, ки аз забони фаронсавӣ ба забони англисӣ бисёр 

калимаҳое иқтибос шудаанд, ки дорои таркиби мушкили калимасозӣ 

мебошанд, бинобар ин, забони фаронсавӣ ба системаи забони англисӣ 

таъсири назаррас расонидаст. Пасванд ва пешвандҳои фаронсавӣ, ки бо 

калимаҳои иқтибосшаванда аз забони мазкур ба забони англисӣ гузаштаанд, 

дар забони англисӣ ҳамчун воситаи сохтани калима истифода бурдан мумкин 
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аст. Яъне он пасвандҳои иқтибосиро, метавон ба решаҳои калимаҳои аслии 

англисӣ ҳамроҳ кард. 

Масалан, пасванди -able, ки аз чунин иқтибосҳо гирифта шудааст, ба 

монанди: acceptable – дар accept – қабул кардан, пасванди -ence-ро – дар 

difference, excellence, evidence, violence истифода бурдан мумкин аст.  

Ба ғайр аз ин, иқтибосҳо аз забони фаронсавӣ дар забони англисӣ 

тавонистанд, ки ҳолати ивазшавиро бештар намоянд. Сухан оид ба он 

меравад, ки аз забони франсавӣ ба забони англисӣ бисёр иқтибосҳои аз як 

асос иборатбуда қабул карда шуда буданд. Ин калимаҳои иқтибосшуда, ки 

асоси якхеларо доро мебошанд, дар қисмҳои мухталифи нутқи забони 

англисӣ истифода бурда мешаванд. Масалан: honour – виҷдон, honour – фарз 

кардан.  

Сохтори пасвандӣ дар забони англисӣ асосан дар чор гурӯҳи калон ба 

чашм мерасад:  

Пасвандҳои исмсоз: -ег, -ist, -ness, -асу, -age, -al, -an/-ian, -ment, -ing, -

ship, -hood, -arian, -ance/ence, -ancy, -ism, -ее, -ion, -dom, -ard, -cy, -ist, -

iana, -ster;  

Пасвандҳои сифатсоз: -у, -ish, -ful, -less, -ed, -ic,-ous, -able, -ive, -esque, 

-ory, -some; 

Пасвандҳои феълсоз: -ize, -ate, -ify, -en; 

Пасвандҳои зарфсоз: -1у, -ward, -wise, -fold, -most. [140, 146]. 

Акнун ин пасвандҳоро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Пасванди «-er»  

Пасванди исмсоз буда, дар сохтани исм аз ҳама сурмаҳсултарин 

мебошад. Он исми фоъил, яъне иҷрокунандаи амал месозад: 

«Let the prisoner go free  - it is the King's will!» [192, 166]  

Инчунин бо ёрии ин пасванд (er) дараҷаи қиёсии сифат сохта мешавад:  

She is taller than her three sisters [77, 60]. 

Пасванди «-or»  
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Ин пасванд исмсоз буда,  ба монанди пасванди «-er» иҷрокунандаи 

амал месозад. Бунёди он ба забонҳои романӣ марбут аст: 

«The doctor knoweth his trade belike – they were right. The matter hath an 

ill look for this poor man» [192, 166].  

Пасвандҳои мазкури забони англисӣ ба монанди пасвандҳои -чӣ, -гор, -

вар  дар забони тоҷикӣ мебошанд. Пасвандҳои зикргардидаи забонҳои 

матраҳшаванда дар ҳарду забон ҳам исми фоъил месозанд. 

Пасванди сифатсози «-less» 

 Бояд тазаккур дод, ки бештари сифатҳо бо суффикси -less бо 

пайвастшавии асоси калима сохта шудаанд: endless, harmless, hopeless, 

peechless. Дар забони англисии муосир этимология ва маънои пешванди 

мазкурро ба калимаи loose (шакли қадимааш leas) марбут медонанд, ки 

маънои луғавии он маҳрум ва озод будан аз чизе мебошад. Ин пешвандро дар 

сохтани калимаҳои забони англисӣ серистеъмол ҳисобидан мумкин аст. Пеш 

аз ҳама он ба асоси исм ҳамроҳ карда мешавад [75, 104]. 

«At each side of the gilded gate stood a living statue — that is to say, an 

erect and stately and motionless man-at-arms, clad from head to heel in shining 

steel armour»  [192, 18].  

Дар забони тоҷикӣ ин пасвандро бештар бо пешвандҳои но-, ва бе-, 

баргардон кардан мумкин аст: motionless – беҳаракат.  

Барои тавассути вандҳо сохтани вожаҳои сохта дар ягон ҳиссаи нутқ аз 

дигар ҳиссаи нутқ маводро истифода бурдан мумкин аст. Ин маънои онро 

дорад, ки пасванди калимасоз метавонад, ки калимаҳои як ҳиссаи нутқро ба 

дигар ҳиссаи нутқ табдил диҳад. 

Пасванди «-ous»  

Ин пасванд сифат месозад. Ин пасванд аз забонӣ лотинӣ гирифта 

шудааст: 

Murderous – марговар, ҳалокатовар; 

Dangerous – хатарнок. 

«His speech and manners became curiously ceremonious and courtly, to the 
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vast admiration and amusement of his intimates» [192, 11]. 

Ин пасванд яке аз маъмултарин пасвандҳои забони англисӣ аст, ки дар 

матни «Шоҳзода ва гадо» фаровон истифода шудааст: 

«He seemed to know so much! and he could do and say such marvellous 

things!» [192, 11] 

Пасванди мавриди қиёс дар забони тоҷикӣ бо пасвандҳои -овар, -нок 

ифода ёфта метавонад: murderous – марговар. 

Пасванди «-ive»  

Пасванди мазкур аз феъл ва исм сифат месозад. 

To invent – ихтироъ кардан;  

Inventive – маҳоратнок, ботадбир. 

«So he supped at the Tabard Inn and went to bed, resolved to make an early 

start in the morning, and give the town an exhaustive search»  [192, 183]. 

Пасванди «-fy»  

Пасванди феълсоз мебошад. Аз асоси исм ва сифат феъл месозад: 

«In pursuance o the first plan, he purposed to put a «clime» upon the King's 

leg ; rightly judging that that would mortify him to the last and perfect degree ; 

and as soon as the clime should operate, he meant to get Canty's help, and force 

the King to expose his leg in the highway andbeg for alms» [192, 252]. 

Пасванди «-ly»  

Аз исм зарф (ҳол) месозад. 

Day - рӯз, dayly – ҳаррӯза; 

Week - ҳафта, weekly – ҳафтаина; 

Man - мард, manly – мардона. 

«He wandered here and there in the city, hardly noticing where he was 

going, or what was happening around him» [192, 17]. 

«Tom's face showed inquiring surprise; and a blush followed when he saw 

Lord St. John's eyes bent sorrowfully upon him» [192, 55]. 

Дар забони тоҷикӣ пасванди мазкур бо пасванди -она мувофиқ меояд: 

sorrowfully  –  маҳзунона, аламангезона, calmly – оромона. 
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Пасванди «-ty»  

Ин пасванд шумораи даҳӣ месозад: 

«A house with seventy rooms - think of that ! – and seven and twenty 

servants!»  [192, 279] 

Аз таҳлилу баррасиҳо дар раванди таҳқиқот бармеояд, ки бо ёрии 

пасвандҳо вожаҳои нав ба вуҷуд меоянд, ки онро яке аз маъмултарин ва 

пурмаҳсултарин усулҳои калимасозӣ ҳисобидан мумкин аст. Дар забони 

англисӣ пасвандҳо ба асливу иқтибосӣ ҷудо шудаанд, ки чунин таснифот дар 

забони тоҷикӣ дида намешавад. Баъзе пасвандҳои забони англисӣ вариантнок 

мебошанд: -ance/-ence (distance, defence), -ancy/-ency (constancy, tendency), -

ant/-ent (assistant, student), -er/ -or (writer/actor), -ion/-tion/-sion/-ation 

(rebellion, creation, tension, explanation), -ous/-ious (dangerous, curious), ки 

чунин ҳодиса дар забони тоҷикӣ ба назар намерасад.  

  

2.2. Ихтисора ва роҳҳои корбурди он дар забонҳои таҳқиқшаванда 

Ихтисора дар ҳама давру замон мавзуи таҳқиқоти илми забоншиносӣ 

мебошад. Он бо истифодаи васеъ ва бештару бештар васеъ гардидани 

зуҳуроти ихтисораҳо дар забонҳои мухталиф, аз ҷумла дар забонҳои тоҷикӣ 

ва англисии муосир фаҳмида мешавад. 

Забоншиносони ватанӣ ва хориҷие, ки ихтисораро таҳқиқ кардаанд, на 

танҳо ҷанбаҳои марбут ба коркарди масъалаҳои умумии онҳо, балки 

проблемаҳои васеътари назарияи ихтисора ва калимасозиро инъикос 

кардаанд. Ҳудудҳои байни ихтисора ва калимасозӣ аз тарафи забоншинос 

Е.С. Кубрякова муайян карда шудааст ва сохти формалии ихтисора, 

муносибати онҳо бо воҳидҳои таркибӣ тасвир шуданд. Махсусан, масоили 

принсипҳои асосии тарҳбандии воҳидҳои луғавии ихтисоршуда ихтисораҳои 

забонҳои фарогирандаи гурӯҳи забонҳои славянӣ, германӣ-романӣ ва тоҷикӣ 

аз ҷониби олимон Войнова Е.А., Смирнитский А. И., Харитончик З.А., 

Рустамов Ш., Ғаффоров Р. таҳия шудааст. Инчунин, муҳаққиқон И.В. 

Арнолд, Г.Б. Антрушина, О.С. Ахманова гурӯҳбандии мухталифи 
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ихтисораҳоро пешниҳод кардаанд, ки тасаввуроти умумӣ дар бораи 

равандҳои ташаккули ихтисораҳои илмиро доро мебошанд.  

Чунончи, Ш. Рустамов қайд менамояд: «Дар забони тоҷикӣ ихтисораҳо 

бо таъсири забони русӣ ба вуҷуд омадаанд. Ихтисораҳо ба ду қисм ҷудо 

мешаванд: бе ягон дигаргунӣ истифода намудани ихтисораҳои русӣ (колхоз, 

ДОСААФ), дар асоси ихтисораҳои русӣ сохта шудани ихтисораҳои забони 

тоҷикӣ, ки дар навбати худ ба зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд» [50, 171]. 

1. Танҳо гирифтани ҳарфи авввал аз ҳар калимаи ибора: АИ – 

Академияи илмҳо. ВАБК – Вилояти Автономии Бадахшони Кӯҳӣ. Ин роҳи 

калимасозӣ нисбати дигар ихтисораҳо сермаҳсул мебошад. 

2. Гирифтани ҳиҷои аввали ҳар як калима: Нашрдавтоҷ – Нашриёти 

давлатии Тоҷикистон. 

3. Гирифтани ҳиҷои аввали калимаи якум ва овардани шакли пурраи 

калимаи минбаъда: Комиҷроия – Комитети иҷроия. 

4. Гирифтани ҳарфи аввали калимаҳои аввал: РСС Тоҷикистон, КМ ПК 

Тоҷикистон.  

Аз дигар тараф, бо вуҷуди он, ки зуҳуроти ихтисора ба такрор омӯхта 

шудааст ва бисёр проблемаҳо пурра ва кофӣ инъикос шудаанд, вале як қатор 

ҷанбаҳои ин зуҳуроти муҳим то ҳол омӯхта нашудааст, ки ин ба вуҷуди 

омадани муносибатҳои нав ба забон, бахусус муносибати когнитивӣ-

дискурсивӣ вобастагӣ дорад. 

Дар бораи ба кадом намуди воҳиди луғавӣ дохил намудани ихтисора ду 

нуқтаи назар вуҷуд дорад. Ҷонибдорони нуқтаи назари аввал иброз медоранд, 

ки номҳои ихтисоршуда ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: ихтисора ва 

аббревиатура. Мо ақидаи Е.С. Кубряковаро, ки ба нуқтаи назари дуюм 

мансуб аст ҷонибдорӣ менамоем, ки тибқи он ихтисораро метавон чун 

дилхоҳ раванди кӯтоҳкунии воҳид ҳисобид.  

Ихтисора гуфта (abbreviation]), калимасозии сарфиро меноманд, ки дар 

он як қисми таркиби овозии калимаи асосӣ сарфи назар карда мешавад. 

Новобаста аз он ки ин усул дар забони англисӣ мутаносибан начандон пеш 
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вуҷуд дорад, дар замони мо вай нақши пешбарандаи калимасозиро иҷро 

менамояд  [14, 187]. 

Аксаран номҳо дар шакли ихтисора дар маводи рӯзномаву маҷаллаҳо 

истифода бурда мешаванд. Шояд ин ихтисораҳо на ба ҳамаи хонандагон 

шинос бошанд ва рамзкушоиӣ маъноии онҳо дарҳол ҳамон ҷо мушаххас 

мешаванд. Аммо номгӯйи ихтисоршудаи зиёде вуҷуд доранд, ки хонандагон 

кайҳо бо онҳо одат кардаанд ва ҳоҷат ба маънидод кардан нест. Фаровон 

истифода бурдани ихтисораҳоро вижагии хоси услуби рӯзномаву маҷаллаҳои 

забони англисии муосир ҳисобидан мумкин аст. Масалан, номгӯи ҳизбҳо, 

иттифоқҳои касаба, намудҳои мухталифи ташкилотҳо ва вазифаҳо: 

FO – Foreign Office – вазорати корҳои хориҷӣ, CO – Colonial Office – 

вазорати корҳои мустамликавӣ, PM – Prime-Minister – сарвазир, USIA – 

United States Information Agency – оҷонсии иттилоотии Иёлоти Муттаҳида, 

BBC – British Broadcasting Corporation – ширкати радиошунавонии 

Бритониё, ABC – American Broadcasting Corporation – ширкати 

радиошунавонии Амрико, NBC – National Broadcasting Company – ширкати 

радиошунавонии миллӣ, Corporation, TWA – Trains-World Airlines - 

ширкатҳои ҳавопаймоии ҷаҳонӣ [12, 49].  

Номи иттифоқҳои касабаи амрикоӣ одатан дар таркиб нишондиҳандаи 

ба кадом иттифоқи касаба тааллуқ доштанашонро доранд. Нишондиҳандаи 

зерин дар шакли ихтисора ифода меёбанд: 

CIO (Congress of Industrial Organizations - Конгресси иттифоқҳои 

касабаи коркунони соҳаи саноат КИККСС) ё АFL (American Federation of 

Labor - Федератсияи Амрикоии кормандон ФАК) [16, 187]. 

Мавриди таъкид аст, ки дар забони тоҷикӣ ихтисоркунӣ як усули 

пурмаҳсули калимасозӣ буда, дар он ҳам калимаҳои мураккаби ихтисоршуда 

васеъ паҳн шудаанд, ки бо роҳи гирифтани ҳарфи аввали ва ё ҳиҷои аввали 

он дар нутқи шифоҳӣ бештар мавриди истифода қарор дода мешаванд. 

Масалан, ҲХДТ, Тоҷиктелеком.  
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Ихтисора ҳамчун як усули калимасозии нав ба шумор меравад. 

Бинобар ин, омӯзиши усули калимасозии мазкур дертар шуруъ шудааст. 

Муҳаққиқи забоншинос И.В. Арнолд дар солҳои 50-уми асри ХХ кӯшиши 

таснифоти ихтисораҳоро дар забони англисӣ аз рӯи намуд оғоз кард ва қайд 

кардан зарур аст, ки намуди калимасозии зеринро ӯ ба роҳҳои калимасозии 

дуюмдараҷа марбут медонад. Он усулҳои вандафзоӣ ва конверсияро ҳамчун 

усулҳои пурмаҳсул ва самаранок меҳисобад.  

Боиси зикр аст, ки имрӯзҳо ба қатори роҳҳои маъмули калимасозии 

забони англисӣ усули ихтисораро низ дохил кардан мумкин аст. 

Дар тасвири намудҳои ихтисораҳо И.В. Арнолд миёни ихтисора ва 

кӯтоҳкунӣ тафовут намегузорад. «Ихтисора (shortening of words, abbreviation) 

гуфта калимасозии морфологиеро меноманд, ки дар он як қисми таркиби 

овозии калима партофта мешавад» [16, 108]. 

Ба ақидаи мо чунин омехтакунӣ беасос аст, яъне таҳти истилоҳи мазкур 

кӯтоҳ кардани калимаҳои алоҳидаи мустақил фаҳмида мешавад, аммо таҳти 

истилоҳи ихтисора кӯтоҳкунии ибора дониста мешавад. Аз рӯйи аломатҳои 

шаклӣ ихтисоркунии калимаҳо ба се намуд ҷудо карда мешаванд: 

1. «Аферезис – apheresis, яъне буридани қисми аввали калима: 

history – story, telephone-phone, esquire – squire, example – sample, defence – 

fence, complote - plot». 

… their sides picturesquely fenced with shields gorgeously emblazoned with 

armorial bearings [192, 82]. 

2. «Синкопа – syncope, яъне буридани қисми миёнаи калима: madam 

– ma’am, market – mart, еven –  e’en; never –  ne’er». 

«He grumbled, but he went—he went, yes, because he thought Miles Hendon 

asked it, sweet lad—he would ne'er have done it for another, I know it well» [192, 

137].  

«…that he shall cease to speak to any of that lowly birth and life his malady 

hath conjured out of the unwholesome imaginings of o'er-wrought fancy» [192, 

54]. 
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3. «Апокопа – аросоре, яъне буридани қисми охири калима: back-

clipping) еditor-ed, advertisement-ad, veteran – vet, vampire – vamp, mathematics 

– math, prefabricated – prefab, permanent – perm, promenade-prom, microphone – 

mike» [17, 188]. 

Tom’s early life [192, 7]. (Tom - Thomas) 

Инчунин, якҷошавии ду намуди дар боло зикршуда имконпазир аст. 

Аферезис ва синкопа, синкопа ва апокопа: influenza –  flu, refrigerator –  fridge, 

avantguarde –  van, perambulator –  pram.  

Ҳангоми ба миён омадани шакли кӯтоҳи калима шакли пурраи он 

метавонад сарфи назар шавад, ҳамчунон ки калимаи, avantguarde пас ба миён 

омадани van аз байн рафтааст. Дар забони англисӣ нисбат ба забони тоҷикӣ 

ҳодисаи ихтисоршавӣ бештар ба чашм мерасад. Ба ғайр аз ин дар забони 

англисӣ ихтисоркунии калимаҳои мураккаби намуди сарҳарфи исмҳои хос, 

яъне ихтисори иборат аз ҳарфҳои аввал васеъ истифода карда мешаванд. Аз 

рӯйи аломатҳои имлоӣ онҳоро метавон ба ду гурӯҳи калон ҷудо кард: 

1. Онҳо метавонанд ҳамчун маҷмӯи номҳои ҳарфӣ талаффуз 

шаванд, масалан: ВВС - British Broadcasting Cooperation, DJ - disc jockey, DIY 

- «do it yourself» худатон иҷро кунед. 

2. Гурӯҳи дуюми кӯтоҳсозии сарҳарфҳои калима ба монанди он 

талаффуз карда мешавад, ки гӯё ин калимаи одие бошад, ки аз ин ҳарфҳо 

иборат бошад, мисол: radar - Radio detection and ranging, UNO - United 

Nations Organization - Созмони Милали Муттаҳид. 

 Аз рӯи тақсимоти пешниҳоднамудаи И.В. Арнолд ихтисораҳои намуди 

ҳиҷоӣ ва ҳамчунин ихтисораҳои аз қисмати аввали калима бо қисмати аввал 

ва охири дуюм иборатбуда, аз чаҳорчӯбаи тақсимот берун мемонад.  

Бинобар ин, мо қарор додем, ки тақсимоти зерини ихтисораҳои забони 

англисиро аз рӯйи намудҳо, ки ба назари мо бештар комил менамояд ва дар 

худ ҳамаи усулҳои ихтисоркуниро новобаста аз пурмаҳсулӣ касб мекунад, 

пешниҳод намоем. Мо мафҳумҳои кӯтоҳкунӣ ва ихтисораро аз рӯйи 

мулоҳизаҳои нишондодашуда тақсим намудем. 



84 
 

Дар забони англисӣ намудҳои зерини ихтисораҳоро ҷудо мекунанд: 

1. Ихтисораҳои намуди сарҳарфҳои калимаҳо – ихтисораҳои аз 

ҳарфҳои аввали қисмати ибора таркибёфта: 

а) намуди овозӣ, яъне ҳамчун калимаи сода хонда мешаванд, зада ба 

ҳиҷои аввал меафтад, мисол: a.s.a.p. – as soon as possible – ҳарчӣ зудтар, 

UFO – unidentified flying object – ашёи номаълуми парвозкунанда, UEFA – 

Union of European Football Associations – Иттиҳоди ассотсиатсияҳои 

футболи Аврупо; 

б) намуди ҳарфӣ, яъне ҳамчун қатори ҳарфҳо хонда мешаванд, яъне 

аниқтараш номи ҳарфҳо, зада дар чунин намуди ихтисора ба ҳиҷои охирон 

меафтад, мисол: ВST– British Summer Time –  вақти тобистонаи Британия. 

САВ - citizens advice bureau – бюрои маслиҳати шаҳрвандон. 

2. Ихтисораҳои намуди ҳиҷоӣ, яъне аз ҳиҷои аввали калима 

таркибёфта, ки ибораро ташкил мекунад, мисол: nem. con. – аз калимаи 

лотинии nemine contradicente - беэътироз, lips-liberals – аъзои ҳизби либералӣ; 

3. Ихтисораҳои намуди омехта, унсурҳои ду намуди пешинро омехта 

менамоянд, мисол: Rt Hon - «right honorrable» – олиқадр, олиҷаноб; 

4. Ихтисораҳои аз қисмати калимаи аввал бо калимаи дуюми 

таркибёфта, ки ба кӯтоҳкунӣ табдил наёфтаанд, мисол: Н-bomb – бомбаи 

атомӣ, Н-bag – hand bag – сумкаи занона, Х-card – табрикномаи солинавӣ; 

5. Ихтисораҳои аз маҷмӯи қисмати аввали калима бо қисмати аввал ё 

охири калимаи дуюм таркибёфта, мисол: motel-motorists-hotel – меҳмонхона 

дар роҳи автомобилгард. 

Ба ғайр аз ихтисораҳое, ки дар нутқи зиндаи шифоҳӣ дучор мешаванд 

боз ихтисораҳои дар нутқи хаттӣ истифодашаванда мавҷуданд. Ихтисораҳои 

графикӣ метавонанд на танҳо сарҳарфӣ бошанд. Аксаран якчанд ҳарфҳои 

таркиби калима навишта мешаванд, мисол: assn – assosiation ё form – 

formation. Ҳамчунин мавридҳое мешаванд, ки графикаи таркиби ҳарфии 

калимаи аввал истифода мегарданд. Ҳамин тавр, автомомошинаи ҳарбии 

хурде, ки мо онро «Виллис» меномем, дар ИМА Gp - general purpose car 
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(автомобили истифодаи умум) меноманд, яъне дар натиҷаи эллипс ва 

кӯтоҳсозии танҳо ду ҳарфи аввал боқӣ мондааст ва онҳо кӯтоҳ навишта ва 

талаффуз мешаванд.  

Омили монандро ихтисораи ОК ё okay муаррифӣ мекунад, ки эҳтимол 

сарчашмаи худро аз тафсири нодурусти ибораи «all сorrect» гирифта аст, ки 

бояд AC [‘ei’si:] бошад [16, 188].  

Таълими ибтидоӣ, ки бо ихтисораи «the three R’s» ифода мегардад, 

reading (навиштан), writing (хондан) ва rithmetic (ҳисоб кардан)-ро дар назар 

дорад ва дар ҳақиқат талаффузи ҳар се калимаи ихтисоршуда бо ҳарфи R оғоз 

мешаванд. Чунончи С.В’s – Constructions battalions – баталионҳои сохтмонӣ 

- муҳандисии баҳрӣ ба ибораи маҷозии шӯхиомези sea bees - занбурҳои баҳрӣ 

мубаддал шудааст.  

Ихтисораҳои калимагӣ низ чун ихтисораҳои ҳарфӣ дар забон 

устуворанд ва ба низоми шаклдигаркунии калима ворид мешаванд: масалан, 

No increase for MP’s – Ба аъзои парламент ягон хел иловаи маош нест; the 

freed P.O.W’s – асирони ҳарбии озодшуда; The manager okayed the decision 

– Мудир роҳи ҳалли масъаларо қабул кард. 

Онҳо ҳамчунин ба раванди минбаъдаи калимасозӣ мусоидат мекунанд. 

Масалан, mob – ихтисораи калимаи mobile vulgus калимаи «mobster»-ро 

медиҳад; аз вожаи jeep тавассути конверсия to jeep ташкил мешавад, ки 

маънои савора рафтан ё бо чунин автомобил бурданро дорад.  

Ихтисораҳои номӣ маъмул ва сермаъно мебошанд. Масалан, ихтисораи 

М.Р. бо ду маъно маъмул аст: Member of Parliament – узви парламент ё 

military police – полиси ҳарбӣ. 

Инчунин исмҳои хос қобилияти калимасозиро ба худ гирифта, 

метавонанд ба сифати асоси калима истифода шаванд. Масалан, аз ихтисораи 

YCL. [‘wai;si;el] – Young Communist League калимаи таркибии YCL’er-

комсомол ташкил мешавад [14, 189].  

Намуди асосии ихтисора, ки хоси забони англисӣ аст ва дар забони 

тоҷикӣ ба чашм намерасад, кӯтоҳкунии калимаҳои забони лотинӣ аст, ки 
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онҳо на ҳамчун калимаҳои лотинӣ хонда мешаванд, балки ба забони англисӣ 

баргардонида мешаванд: 

a.m. (лот. аnte meridiem) – in the morning –саҳарӣ 

p.m. (лот. рost meridiem) – in the afternoon – рӯзона  

cf. (лот. соnfer) – compare – муқоиса 

i.e. (лот. id est) – that is – яъне 

e.g. (лот.ехempli gratia) – for example – мисол 

q.v. (лот. quod vide) – which see – ниг. - нигаред 

viz. (лот. videlicet) – namely – махсус [16, 190]. 

Инчунин дар забони англисӣ ихтисоркунӣ метавонад ибораи пурраеро 

фаро гирад, ки як мафҳумро ифода мекунанд. Чунин омил эллипс номида 

мешавад.Масалан: The grocer’s (shop) was closed. They sell minerals (mineral 

waters) on every street corner [14, 189]. 

Қобили зикр аст, ки чунин шакли ихтисоркунӣ дар забони тоҷикӣ 

маъмул нест. 

 Дар забони англисии муосир низ намуди номии калимаҳои ихтисории 

мураккаб, яъне ихтисоркунии аз ҳарфи аввал таркибёфта васеъ паҳн 

шудаанд. Далелҳои зиёди тасдиқ вуҷуд дорад, ки махсусан ҳамин намуди 

ихтисоркунӣ дар муносибати теъдодӣ бартарӣ дорад.  

Онҳоро аз рӯйи аломатҳои орфоэпӣ (талаффузи дуруст) ба ду гурӯҳи 

калон ба ҷудо кардан мумкин аст: 

1. Онҳо ҳамчун таркиби алифбои номҳо, ки ба онҳо ҳарфҳо дохил 

мешаванд, талаффуз мешаванд. Масалан, ВВС – Вritish Broadcasting 

Corporation – Ширкати радиошунавонии Британия, G.I. – аскарони амрикоӣ 

номи тамғаеро меноманд, ки дар таҷҳизоти ҳарбии амрикоӣ гузошта мешавад 

ва ба таври метономӣ аз ҳарфҳои штамп ба вуҷуд омадааст, G.I. – government 

issue - маҳсулоти давлатӣ ё маҳсулоти аҳамияти давлатидошта. 

 Дар ин маврид метавон ёдовар шуд, ки на ҳамеша ихтисоркунии номӣ 

сермаъно мешавад.  
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2.     Гурӯҳи дуюми ихтисораҳои номӣ чунон талаффуз карда мешаванд, ки 

гӯё калимаи муқаррарӣ бошанд ва бо ин ҳарфҳо навишта шуда бошанд. 

Масалан: radar - radio detection and ranging - радиолокатор, асбоб барои 

ошкор кардани ашё ва муайян кардани масофа. UNO - United Nations 

Organization - Cозмони Милали Муттаҳид [14, 190]. 

Дар лексикологияи забони англисии муосир якчанд нуқтаи назар оид ба 

гурӯҳбандии сохтории ихтисораҳои забони англисӣ ва нақши онҳо дар 

низоми луғавии забон арёбӣ мегардад. Ба ҷуз ин аз дидгоҳҳои дар боло 

пешниҳодшуда доир ба ин масъала дар лексикологияи муосир муносибати 

зерин ба гурӯҳбандии сохтории ихтисораҳо қобили таваҷҷӯҳ мебошад. 

Мувофиқи он навъҳои мазкури ихтисора  мавҷуданд: 

а) ихтисораҳои ҳарфӣ; 

б) ихтисораҳои ҳиҷоӣ; 

в) ихтисораҳои ҷузъӣ, мураккаб аз ҳуруф, ҳиҷо ва вожагон; 

г) ихтисораҳои омехта, мураккаб аз ҳарф ва ҳиҷо; 

д) ихтисораҳои рақамӣ, мураккаб аз ҳарф ё ҳиҷо ва арқом; 

е) калимаҳои кӯтоҳшуда [140, 169]. 

Ихтисораҳои истилоҳии ҳарфӣ дар забони англисӣ ё ҳамчун номи 

ҳарф, ки калима аз онҳо таркиб ёфтааст ва ё чун калима, ки аз он ҳарфҳо 

таркиб ёфтаанд, талаффуз мешаванд: СG - center of gravity (маркази қувваи 

ҷозиба) ва ТEWT - tactical exercises without troops (машғулиятҳои тактики 

фармондеҳӣ). Ихтисораҳои истилоҳии ҳарфӣ, ки ҳамчун номи ҳарф талаффуз 

мешаванд, одатан бо ҳарфи хурд ё бо ҳарфи калон бо нуқта, ё бо ҳарфи калон 

бе нуқта навишта мешаванд: а.с. - air conditioning (тозакунии ҳаво), А.D.G. - 

automatic direction finder (пленгатори худкор), A.S.W. - antisubmarine warfare 

(воситаи мубориза бо киштиҳои зериобӣ), DDA - digital differtial analyser 

(таҳлилкунандаи рақамии дифференсиалӣ). 

а) ихтисораи калимаӣ-ҳарфи аввали он ва ихтисораи ибораӣ-ҳарфҳои 

аввали ҷанбаҳо. Ихтисораҳои калимагӣ пурра талаффуз мешаванд: Е-еаst – 

Ғарб, R.=railway - роҳи оҳан. 
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Ихтисораҳои иборагӣ бештар ҳамчун номи ҳарфе, ки ибора аз он 

таркиб ёфтааст, талаффуз мешаванд. Emf=electromotive forse - қувваи 

ҳаракаткунандаи магнитӣ; ihp=indicated horsepower - қувваи индикатории 

асп. 

б) баъзан метавон ихтисораи намуди s/n ё to n.=signal to noise -

муносибати огаҳи дучор омад; 

в) аксаран як қисми ибора ихтисор мешавад, масалан: fractional H.P. 

motor=fractional микромуҳаррик; 

г) ба қатори ҳолатҳои ба ихтисоршавӣ фақат унсури аввал, ки ҳамчун 

номи алифбои ҳарфи мазкур талаффуз мешаванд, дучор мегарданд. Н - bomb 

- Hydronen bomb - бомбаи ядроӣ; 

Дар натиҷаи истифодаи васеи ихтисораҳо шаклҳои омонимии зиёд 

вуҷуд доранд ва барои интихоби маънои зарурӣ мушкилоти муайян ба миён 

меояд, масалан: s.f.=self-feeding - бодиҳиши худкор s.f.=signal frequency - 

зудии сигнал s.f.=square - foot фути мураббаъ. 

Хусусан, усулҳои махсуси ороиши графикии ихтисораҳо ба назар 

мерасанд: В-Р (by-pass engine - «муҳаррики дуконтураи реактивӣ»), S/N 

curve (stress plotted against number of applications - «реҷа: шиддат-теъдоди 

эзоҳот»), S/N ё s. to n. (signal to noise - «муносибати огоҳи ба ғавғо») [12, 47-

51]. 

Чуноне ки маводҳои забонӣ нишон медиҳанд, мо бо чунин ҳодисаҳои 

воқеӣ ифодакунандаи ихтисораҳо сарукор дорем, ки метавонанд ба далелҳои 

«мураккаб»-и гурӯҳбандишуда ворид шуда бошанд. Чунин шакли кор замина 

мегузорад, ки дар сатҳи гносеологии мантиқӣ мақоми категориалии мафҳуми 

мураккаб ба қайд гирифта шавад.  

1.Транскрипсия / транслитератсияи ихтисораҳо барои ифодаи вижаи 

ихтисораҳои исмҳои хос аст. Мисол, транскрипсияи ВВС дар бештар забонҳо 

чун дар забони аслаш «би-би-си» талаффуз карда мешавад. Калимаи 

UNESCO – ЮНЕСКО, INTERPOL – ИНТЕРПОЛ транслиратсия карда 

мешаванд [94, 167]. 
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2.Транскрипсияи шакли аввала дар якҷоягӣ бо тарҷума хеле кам ба 

чашм мерасад. Тибқи мушоҳидаи мо ин дар он маврид ҷой дорад, ки номи 

ихтисоршудаи муассиса, ҷамъият, ширкат бошад ва дар забони 

тарҷумашаванда шакли мувофиқаткунанда надошта бошад. Масалан, 

ихтисораи амрикоии АР (Associated Press) ба забони тоҷикӣ АП ва маъмулан 

Ассошиэйтед пресс дода мешавад, ихтисораи англисии ВОАС (British 

Overseas Airways Company), ширкати ҳавопаймоӣ [12, 49].   

Дар осори бадеии мавриди назар, аз сабаби он ки матни бадеӣ 

мебошанд, бисёре аз намудҳои ихтисораҳо дида намешаванд. Дар  чунин 

осор, фақат ихтисораҳои каломи гуфтугӯии маъмули замони муаллиф дида 

мешаванд, ки аксари онҳо ба гурӯҳи редуксияҳо дохил мешаванд. 

Мисол: «The Lord St. John was announced, and after making obeisance to 

Tom, he said… дар ин ҷумла калимаи St. ихтисора аз saint – муқаддас 

мебошад» [192, 53]. 

Ғайр аз ин шакли дигари ихтисораҳо, ки дар байни англисзабонон 

маъмул аст, ин кӯтоҳ кардани исмҳои хос мебошад, ки дар матни асарҳои 

бадеӣ инро мушоҳида кардан мумкин аст: 

«But there was no talk about the other baby, Tom Canty, lapped in his poor 

rags, except among the family of paupers whom he had just come to trouble with 

his presence» [192, 4]. 

 Исми Том шакли ихтисоравии Thomas, ё худ аферезис мебошад. 

Ҳамчунин исмҳои хоси Bet ва Nan ҳам ба ҳамин гуна исмҳои хоси 

ихтисорашуда дохил мешаванд: 

«Bet and Nan were fifteen years old—twins» [192, 8]. 

Bet шакли навозишии кӯдаконаи Elizabeth мебошад. 

Дар матни англисии асари «Шоҳзода ва гадо»-и Марк Твен ҳамчунин 

ихтисораҳои сарфӣ, яъне редуксияҳои грамматикӣ, ки хоси забони англисӣ 

аст, истифода шудаанд: 

«Half a dozen attendants sprang forward to—I don't know what» [192, 19]. 

«Did she know him—or didn't she know him?» [192, 229] 



90 
 

«Offal Court! Truly 'tis another odd one. Hast parents?» [192, 20] 

Ҳамин тавр, дар асоси таҳлилу муқоисаи вижагиҳои калимасозии 

сарфии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар мисоли осори бадеӣ ва ҳамчунин 

манбаъҳои дигари забонӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки роҳ ва 

усулҳои калимасозии сарфӣ аз ҷумлаи тарзҳои самаранок ба шумор рафта, 

дорои вижагиҳои нотакрор мебошад. Ихтисора яке аз роҳҳои сермаҳсули 

калимасозӣ буда, дар ҳарду забон ҳам ба таври фаровон мавриди истифода 

қарор мегирад. Дар забони англисӣ намудҳои ихтисорае дида мешаванд, ки 

дар забони тоҷикӣ ба чашм намерасад: аферезис, яъне партофтани қисмати 

аввали калима: history – story, синкопа, яъне партофтани миёни калима: 

madam – ma`am, апокопа, яъне партофтани охири калима: veteran – vet.  

Инчунин, дар забони англисӣ намуди ихтисораҳое мавҷуданд, ки дар асл 

лотинӣ буда, ба забонӣ англисӣ баргардон карда мешавад: a.m. (лот. аnte 

meridiem) – in the morning, p.m. (лот. рost meridiem) – in the afternoon, cf. (лот. 

соnfer) – compare, i.e. (лот. id est) – that is, e.g. (лот.ехempli gratia) – for 

example, q.v. (лот. quod vide) – which see, viz. (лот. videlicet) – namely. Чунин 

ихтисораҳо дар забони тоҷикӣ мавҷуд нестанд. Ҳамчунин дар забони англисӣ 

ихтисораҳои мураккабе ҳастанд, ки дар забони тоҷикӣ дида намешаванд: Н - 

bomb - Hydronen bomb - бомбаи ядроӣ. Мавриди зикр аст, ки ихтисоршавии 

номи одам дар забони англисӣ маъмул буда, дар забони тоҷикӣ танҳо дар 

шева ва забони гуфтугӯӣ дида мешавад:  

Том – Thomas, Bet - Elizabeth. 

 

Хулосаи боби дуюм 

Пас аз таҳқиқи масъалаҳои боби дуюм ба натиҷаҳои зерин омадан 

мумкин аст:  

1. Усули вандафзоӣ роҳи вожасозии сарфии забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ маҳсуб меёбад. Вандафзоӣ (аффиксатсия) яке аз усулҳои сермаҳсули 

калимасозӣ ба шумор меравад. Ин роҳи калимасозӣ бо ёрии пешванду 

пасванд сохта шудани вожаҳоро дар бар мегирад. Муҳимтарин вижагиаш дар 
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он зоҳир мегардад, ки дар натиҷа калимаҳои нав ба вуҷуд меоянд. Вандафзоӣ 

таърихан дар забони англисӣ яке аз роҳи маъмули калимасозӣ ба шумор 

меравад. Вандафзоӣ бо илова кардани ванд ба решаи муайяни ҳиссаи нутқ 

сохта мешавад. Ин усул дар забонҳои муқоисашаванда ба пасвандӣ 

(suffixation) ва пешвандӣ (prefixation) ҷудо мешавад. 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ калимаҳо бо ёрии пешванд ва пасванд 

сохта мешаванд. Бо илова намудани пешванду пасванд ба решаи вожа 

калимаҳои нав пайдо мешаванд. Пешвандҳо ва пасвандҳо дар алоҳидагӣ 

маъно надоранд. Пешвандҳо маънои луғавии решаро муайян мекунанд ва ба 

асоси калима таъсири лексикию грамматикӣ мерасонанд. Пешванду 

пасвандҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ сермаҳсул каммаҳсул ва бемаҳсул 

мешаванд. Агар  пешвандҳо ва пасвандҳои  забони  англисӣ  аз юнонӣ ва 

лотинӣ сарчашма гиранд, вале бештарвоситаҳои калимасози  забони тоҷикӣ 

ба забонҳои форсии қадим ва миёна тааллуқ доранд. 

2. Мафҳуми ихтисора гуфта, усули вожасозии сарфиро меноманд, ки 

дар забонҳои муқоисашаванда он раванди кӯтоҳкунӣ маҳсуб меёбад. Ин 

усули калимасозӣ дар забони англисӣ нисбат ба забони тоҷикӣ серистеъмол 

ба ҳисоб меравад. Мусаллам аст, ки дар замони мо ихтисора нақши 

пешбарандаи вожасозиро иҷро менамояд. Аксаран дар забонҳои мавриди 

назар номҳо дар маводҳои рӯзномаву маҷаллаҳо дар шакли ихтисора 

истифода бурда мешаванд. Ихтисораҳо шояд на ҳама вақт ба ҳамагон шинос 

бошанд ва рамзкушоии маъноии онҳо дарҳол ҳамон ҷо мушаххас карда 

мешаванд. Албатта, ихтисораҳои бештаре  вуҷуд доранд, ки барои 

хонандагон ниёз ба маънидод кардани онҳо  нест. Истифодаи васеи 

ихтисораҳо вижагиҳои хоси услуби рӯзномаву маҷаллаҳои забонҳои тоҷикӣ 

ва англисӣ маҳсуб меёбанд. 
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БОБИ 3. РОҲҲОИ КАЛИМАСОЗИИ НАҲВӢ ДАР ЗАБОНҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

3.1. Конверсия ва вижагиҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

Дар байни забоншиносон таваҷҷуҳ нисбат ба таҳқиқоти типологӣ ва 

муқоисавӣ хеле зиёд аст ва солҳои охир боз ҳам дар ҳали афзоиш аст. Танҳо 

ёдовар шудани олимоне, ки дар соҳаи забоншиносии муқоисавӣ саҳми 

беандоза гузоштаанд, бахусус П. Ҷамшедов, С. Ҷаматов, Ҳ. Саидов ва 

дигарон шаҳодати гуфтаҳои боло мебошад.  

Забонҳои гуногунсохт ва гуногуннизомро муқоиса намудан, амри веқеи 

мебошад, зеро, «новобаста аз он, ки байни забонҳои ҷаҳон гуногуниҳои зиёд 

вуҷуд дорад, инчунин дар байни ҳамаи онҳо хусусиятҳои монандӣ мавҷуд 

мебошад» [146, 6]. 

Дар инкишофи вожасозии забони англисӣ муҳаққиқон О.Д. Мешков 

(1976) ва П.М. Карашук (1977) саҳми калон гузоштаанд, ки вобаста ба 

масъалаҳои калимасозӣ дар забони англисӣ рисолаҳои хешро нашр карда, 

вожасозиро ҳамчун як бахши забоншиносӣ баррасӣ намудаанд. 

Сарфи назар аз он, ки дар мавзӯи конверсия дар забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ таҳқиқотҳои бештар ба сомон расонида бошад ҳам, масоили 

баҳсталаб ва ҳалталаб, яъне кадом ҳиссаҳои нутқ метавонанд дар натиҷаи 

усули калимасозии конверсионӣ ҳосил гарданд, ҳалнашуда боқӣ мемонад. 

Барои он ки хусусияти конверсия возеҳтар нишон дода шавад, мо бояд, 

пеш аз ҳама перомуни ҳиссаҳои нутқ ва масъалаҳои назарии вобаста ба онро 

баррасӣ намоем, чунки конверсия ин бевосита табдил ёфтани як ҳиссаи нутқ 

ба дигараш маҳсуб меёбад.   

Дар забонҳои тоқикӣ ва англисӣ масоили ҳиссаҳои нутқро яке аз 

масъалаҳои мураккабтарин ва баҳсталаб шуморидан мумкин аст.  

Гарчанде, ки ба он бештари таҳқиқотҳо бахшида шавад ҳам то ҳол 

мавзуи баҳсталаб боқӣ мемонад. Дар забонҳои матраҳшаванда ба сифати 

муҳимтаринашон исму сифат ва зарфро ҳисобидан мумкин наст.  
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Дар сифат ва зарфҳои забонҳои қадимаи англисӣ ва тоҷикӣ критерияи 

махсуси сарфӣ мавҷуд набуд. Онҳо чун намуди луғавию грамматикӣ дар 

байни муҳаққиқон мавзуи баҳсталаб буданд. 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳиссаҳои нутқро асосан аз рӯи се 

аломати грамматикӣ дида мебароянд: сохтор, мазмун ва вазифа. Барои он ки 

дар грамматика ҳамаи ҳиссаҳои нутқ аслан аз рӯйи ҳимин се критерия ба 

категорияҳои грамматикӣ тасниф карда мешаванд. Инчунин, умумият ва 

фарқияти онҳо дар ҳамин замина ошкор мегардад.  

Дар забони тоҷикӣ хусусиятҳои луғавӣ-маъноӣ, сарфию наҳвии 

калимаҳо принсип ё талаботҳое ҳастанд, ки ҳиссаҳои нутқ мувофиқи онҳо 

тасниф карда мешаванд.  

Дар ин робита Қ. Тоҳирова зикр менамояд: «Ҳамаи се талабот муҳим 

мебошад - морфологӣ, семантикӣ ва синтаксисӣ... дар маҷмӯъ [132, 58-59].  

Дар забони англисӣ шумораи зиёди муҳаққиқони забоншинос оид ба ин 

масъала аз нуқтаи назари ақидаҳои анъанавӣ амал менамоянд. Инчунин, дар 

забони мазкур забоншиносони рус бештар таҳқиқот бурдаанд, ки дар 

забоншиносии умумӣ васеъ паҳн гардидаст. 

Оид ба масъалаи таснифи умумии ҳиссаҳои нутқи тамоми таркиби 

луғавии забон рисолаи илмии Л.В. Шербаро шуморидан мумкин аст. 

Муҳаққиқ Л. В. Шерба ҳақиқатан дуруст иброз медорад, ки гурӯҳи луғавию 

грамматикии калимаҳо (ҳиссаҳои нутқ) дар забонҳои мухталиф гуногун 

арзёбӣ мегарданд ва бинобар ин, ба ҳиссаҳои нутқ тасниф намудани 

калимаҳо бояд аз далелҳое барояд, ки дар низоми забони англисӣ вуҷуд 

доранд. Муаллифи мазкур чунин қайд менамояд: «Ҳиссаҳои нутқ мувофиқи 

маънои калима ва аломатҳои сохтаи онҳо муайян карда мешаванд. Ба 

аломатҳои сохта тағйирёбии калимаҳои гуногуншакл, префикс, суффикс, 

анҷома, задаи иборагӣ, оҳанг, тартиби калимаҳо, калимаҳои ёридиҳанда, 

алоқаи синтаксисӣ дохил мешаванд» [153, 6].  

Дар баробари аломатҳои сарфӣ аломатҳои наҳвӣ барои мушаххас 

кардани вижагиҳои ҳиссаҳои нутқ, махсусан дар забонҳое, ки шакли 
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аналитикӣ доранд, аз ҷумла, дар забони англисӣ хеле ҳам муҳим ба шумор 

меравад [153, 156].  

Калимаҳо дар забони тоҷикӣ шакли махсусро доро нестанд, зеро 

калимаҳо ба ҳиссаҳои мушаххаси нутқ мутааллиқанд. Қобили қайд аст, ки он 

чунин маъно надорад, ки вожаҳои мазкур дар дигар забонҳо шакли дастурии 

хешро доро нестанд. Забоншинос А.И. Смирнитский оид ба ин масъала 

чунин зикр менамояд, ки вуҷуд надоштани ягон шакл дар вожа чунин маъно 

надорад, ки он сохтӣ дастурӣ (грамматикӣ) надорад [ 120, 31]. 

Дар забони англисӣ нақши сарфӣ барои ҳиссаҳои нутқ  гуногун арзёбӣ 

мегардад. Бештари ҳиссаҳои нутқи забони мазкур дар ҷумла метавонанд ба 

вазифаи якчанд аъзоҳои ҷумла истифода шаванд. Барои мисол ҳиссаҳои нутқ  

исм ва ҷонишинро овардан мумкин аст. 

Бо сохти грамматикии забон сохтори ҳиссаҳои нутқ робитаи 

ногусастанӣ дорад. Дар забони аглисӣ миқдори вожаҳои камҳиҷо хело зиёд 

ба назар мерасанд: go «рафтан», book «китоб», see «дидан», do «иҷро 

кардан». Вижагии дигари ҳиссаҳои нутқ дар забони матраҳшаванда дар он 

намудор мешавад, ки як ҳиссаи нутқ на танҳо дар дохили як вожа, балки бо 

алоқаманди наҳвии ҷудонашавандаи калимаҳо ифода ёфта метавонад: take 

place «рух додан», be over «ба охир расидан», at first «дар аввал», in spite of 

«сарфи назар».  

Умумият дар он зоҳир мегардад, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

ҳисаҳои нутқро ба ду гурӯҳ мустақилмаъно ва номустақил ҷудо мекунанд. 

Дар забонҳои муқоисашаванда фарқияти якум аз рӯйи миқдори онҳо 

назаррас мебошад, яъне дар забони тоҷикӣ даҳ ва дар забони англисӣ сенздаҳ 

ҳиссаи нутқ мавҷуд аст.  

Боиси зикр аст, ки дар забони тоҷиқӣ бештар ба усули коннверсия исм, 

сифат, феъл (сифати феълӣ), зарф ва монади инҳо дучор мешаванд. Дар 

забони англисӣ бошад қариб ҳаммаи ҳиссаҳои нутқ ба усули калимасозии 

конверсионӣ сохта мешаванд. Бинобар ин,  усули конверсия дар забони 

англисӣ  бештар мавриди истифода қарор мегирад. 
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Қ. Тоҳирова чунин мепиндорад: «Дар усули синтаксисии калимасозӣ, 

асосан, ҳодисаи  аз  як  ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ  гузаштани 

калимаҳо дар назар дошта  мешавад» [132, 32]. 

 А.И Смирнитский конверсияро чунин шарҳ медиҳад, ки он як намуди 

усули пурмаҳсул ва самараноки калимасозӣ мебошад, ки дар он калимаи нав 

аз як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ бе ягон дигаргунӣ аз рӯйи шакл 

мегузарад: love – ишқ;  love – дӯст доштан [ 120, 71].  

 Аз ин хулосае бармеояд, ки дар ҳарду забон ҳам, конверсия ин табдил 

ёфтани як ҳиссаи нутқ ба дигараш мебошад:  

«…his love and fidelity to the pledgee, the pledgee take that opportunity to slip a 

dirk into him! …and God love you for a princely gentleman but it giveth me cruel 

pain to touch me when I am taken so» [192, 386-206]. 

 Ба андешаи Р.Г. Ахметянов дар вожасозӣ аз ҳама роҳи маъмул ин 

гузариши вожаҳои мустақил ба вожаҳои ёридиҳанда ва зарфҳо мебошад. 

 [21, 120]. Ин ҳодисаро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ низ мушоҳида кардан 

мумкин аст: 

 Тез - тезтар, inside – side. 

Мисолҳо: Аммо, аз он ҷо ки ҳамаи ҳушу ҳавосаш ба як нуқта – ба 

нуқтаи ба бонк тезтар расида рафта, зудтар пул гирифта овардан банд 

буд, он дашном ва нафринҳоро намешунавид [190, 152]. 

 «It was a meal which was distinguished by this  urious feature, that rank 

was waived on both sides…» [192, 222]. 

О.Д. Мешков ба сифати намунаҳои пурмаҳсул амсилаҳои зеринро қайд 

менамояд: 

«исм -> исм, исм -> феъл, исм -> сифат, исм -> сифати феълии замони 

ҳозира, исм -> сифати феълии замони гузашта» [93, 167]. 

Дар забонҳои мавриди назар намудҳои мухталифи конверсия вуҷуд 

дорад. Ба сифати амсилаҳои муҳимтарин, намудҳои зеринро овардан мумкин 

аст: 
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исм -> феъл, феъл – исм, исм -> сифат, сифат -> зарф, сифат -> феъл, 

сифат -> исм. 

Мисолҳо: Дар байни рафиқони мо ҷавоне буд, ки падараш яке аз бойҳои 

миёнаҳоли Бухоро буд. Кадом шоир бой шудааст, ки шумо шавед? – мегуфт 

[190, 42-60]. 

 «There were the remains of a blanket or two, and some bundles of ancient 

and dirty straw, but these could not rightly be called beds,…  

  At night Tom reached home so wet and tired and hungry that it was not 

possible for his father and grandmother to observe his forlorn condition and not be 

moved after their fashion; wherefore they gave him a brisk cuffing at once and sent 

him to bed » [192, 7-12]. 

Муносибатҳои конверсионӣ метавонанд на танҳо байни ду аъзо, балки 

байни шумораи зиёди калимаҳо ба миён оянд. 

 Муҳаққиқ А.А. Уфимтсева занҷири иборат аз ду, се, чор, панҷ ва шаш 

аъзоро нишон медиҳад. Дар забони англисӣ муҳаққиқи мазкур конверсияро 

бо феълҳои гузаранда ва монда мавриди таҳқиқи қарор медиҳад: verb 

transitive – феъли гузаранда ва verb intransitive – феъли монда (Vt -> Vi).  

Инчунин, баръакси онро низ нишон додааст. 

Ҳамин тариқ, забоншинос А.А. Уфимтсева амсилаҳои конверсионии 

зеринро қайд менамояд: 

«Дуаъзодор: Vt -> N: torescue (наҷот додан) -> N (наҷот); 

Сеаъзодор: Vt -> Vi -> N: mistake: Vt (чизеро нодуруст фаҳмидан) -> Vi 

(хато кардан) -> N (хато); 

Чораъзодор: Vt -> Vi -> Adj -> N: trim: Vt (ба тартиб даровардан) -> 

Vi; (ба шароит мутобиқ шудан) -> Adj (боэҳтиёт) -> N (тартиб); 

Панҷаъзодор: Adj -> Adv -> N -> Vt -> Vi: right: Adj (рост) -> Adv 

(рӯирост) -> N (ҳуқуқ) -> Vt (рост кадан) -> Vi (рост шудан); 

Шашаъзодор: Adj -> N -> Adv -> Prep -> Vt -> Vi: round: Adj (гирд) -> N 

(давр) -> Adv(даврӣ) -> Prep (дар тарофи) -> Vt (гирд кардан) -> Vi 

(ғундоштан)» [137, 149]. 
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Мисолҳо: «So young a  King and so ignorant a peasant were likely to make 

mistakes… But he was mistaken about that» [192, 315-388]. 

Ҳамаи вожаҳои муталлиқи ҳиссаҳои нутқ дар муносибатҳои 

корверсионӣ ширкат варзида метавонанд. Инчунин, дар забони англисӣ ба 

ақидаи А.А. Уфимтсева чунин навъҳои мазкури амсилаҳои дуаъзодор мавҷуд 

аст: 

«1. N -> Vt  

2. N -> Vi 

3. N -> Adj 

4.N -> Adv 

5.Vt -> N 

6.Vt -> Adj 

7.Vi -> Adj 

8.Vi -> N 

9. Vi  -> Adv 

10. Adj -> N 

11. Adj -> Vi 

12.Adj -> Adv 

           13.Adv -> N 

           14.Adv -> Adj 

           15. Adv -> Prep» 

 

 

 

 

 

 

 

 [137, 150] 

Дар таҳқиқоти М. Бизе «Пайдоиш ва инкишофи конверсия дар забони 

англисӣ» чунин хелҳои калимасозӣ дарҷ гардидааст: 

«исм -> феъл, сифат -> феъл (инчунин зарф, нидо -> феъл), феъл -> 

исм, сифат -> исм, сифат -> сифат, зарф -> исм -> нидо -> исм, зарф -> сифат, 

феъл -> зарф, феъл -> сифат» [171, 45].  

 Мисол: «The interruption was John Canty with a peddler's pack on his back 

and  Hugo» [192, 224]. 

 Г.И. Арбекова муътакид аст, ки чор шакли асосии калимасозӣ бо усули 

конверсия мавҷуд аст: 

вербализатсия (усули феълсозӣ); 

субстантиватсия (усули исмсозӣ); 

адъективатсия (усули сифатсозӣ); 

адвербиализатсия (усули зарфсозӣ) [12, 43]. 

Бо такя ба далелҳои овардашуда, дар забони англисӣ забоншиносони 

гуногун шумораи мухталифи амсилаҳои корверсиониро мушаххас кардаанд.  
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Ҳамин тариқ, дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ амсилаҳои 

конверсиониро муқоиса карда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

1. Дар забони англисӣ роҳи калимасозии конверсионӣ самаранок ва 

сермаҳсул ба ҳисоб меравад. 

2. Дар забони тоҷикӣ усули калимасозии конверсионӣ он қадар маъмул 

нест. 

Аз ин бармеояд, нисбат ба забони тоҷикӣ ин усул дар забони англисӣ 

пурмаҳсул ва мунтазам ҳосил намудани калимаҳо мебошад. 

Амсилаҳое вуҷуд доранд, ки барои ҳарду забони матраҳшаванда хос 

мебошанд: 

феъл – исм, сифат – исм, исм – сифат, зарф – сифат, феъл – сифат, феъл 

– зарф, сифат - зарф.  

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ асосҳои назариявии амсилаҳои 

конверсиониро баррасӣ намуда, шаш амсилаи пурмаҳсул ва самаранок 

истифодашавандаи онро мушаххас кардем. Ҳамин тариқ, тибқи гурӯҳбандии 

мо амсилаҳои мазкур ошкор гардиданд: 

v – n, adj – n, n – v, adj – v, adj – adv, n – adv. 

Мисолҳо: Даромади Қориисмат ҳам аз қиморбозӣ аз ҳамин вақт сар шуд, 

акнун ӯ буҷулҳоро чиккаву пукка ранг карда ба қиморбозон бо нархи тамом 

мефурӯхт [191, 89]. «... ки баъзе ҳаммолӣ, гурӯҳе қаровулӣ, чанде муздуриву 

мардикорӣ мекарданд, гузаронид, пас аз он бо далолати яке аз онҳо, ки дер 

боз дар Андиҷон дар заводи пахтатозакунӣ кор мекард, ба хизмат 

даромад» [191, 28]. 

«When he came home empty-handed at night…» [192, 9]. 

Аз мисолҳо бармеояд, ки калимаи даромад дар ҷумлаи якум чун исм ва 

дар ҷумлаи дуюм ҳамчун феъл истифода шудааст. 

Дар илми забоншиносӣ, калимасозӣ низ дорои таърихи худ мебошад. 

Имрӯзҳо дар забоншиносӣ таҳиқотҳо хеле зиёд шуда истодаанд. Дар 

таҳқиқотҳои илмии муҳаққиқон дар баробари дастур, масоили муқоисавӣ, 
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луғатшиносӣ ва дигар бахшҳои он дар илми забоншиносӣ ҳаллу фасли  худро 

ёфта истодааст. 

Дар илми забоншиносӣ табдил ёфтани як ҳиссаи нутқ ба дигараш дар 

аксари забонҳои ҷаҳон амри воқеӣ аст. 

Дар як гурӯҳи забонҳо масалан, дар забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ 

усули конверсионӣ усули сермаҳсул ва самаранок ба ҳисоб меравад. 

Қобили зикр аст, ки дар баъзе забонҳои дигар конверсия на он қадар 

усули пурмаҳсул ва серистеъмол истифода бурда мешавад. 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ роҷеъ ба масоили шарҳи падидаҳои 

забонӣ якчанд нуқтаи назар мавҷуд мебошад. Дар забонҳои матраҳшаванда 

ду нуқтаи назар дар бораи масъалаи таҳқиқот мавҷуд ба назар мерасад: 

1. Дар асоси табдил ёфтани як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ дар 

шакли реша ё шакли дастурӣ бо роҳи сарфию наҳвӣ.  

Ин роҳи калимасозиро дар забонҳои муқоисашаванда конверсия 

номидан мумкин аст. Маънои ин усули калимасозиро бо сарфу наҳви дастури 

забон  иброз доштан мумкин аст. Яъне дар он шакли як ҳиссаи нутқ (сарф) ба 

дигар шаклаш (наҳв) мегузарад. Дар натиҷа ба калимаи нав табдил меёбад 

2. Дар таҳқиқотҳои муҳаққиқон роҷеъ ба калимасозии конверсионӣ, 

чунин шарҳ дода мешавад: 

«Усули зерини калимасозӣ ҳосил намудани калимаи навро бо роҳи 

гузариши реша ба дигар ҳиссаҳои нутқ ба воситаи формантҳои оддӣ ё 

мураккаби грамматикӣ дар бар мегирад» [177, 325].  

Бе ягон мушкилӣ дар забони тоҷикӣ як ҳиссаи нутқ ба дигараш табдил 

меёбад ва вижагиҳои он ҳиссаи нутқро пурра ва ё қисман ба худ қабул 

менамояд.  

Қобили қайд аст, ки бо ин роҳи мазкури вожасозӣ мисолҳои бештарро 

таҳлил менамоем, ки исмҳои зар, санг, оҳан ва пашмро ҳамчун сифат 

истифода кардан мумкин аст ва шумораи зиёди сифатҳоро, ба монанди: 

ҷавон, куҳансол, мӯйсафед, олим, илмдор, беморро чун исм маънидод 

кардан имконпазир мебошад ва феълҳои фармоиши ҷӯшон ва сӯзонро чун 
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сифат шарҳ додан мумкин аст. Инчунин, ба зарфҳо бештари сифатҳо мубадал 

мегарданд. 

Ба таври ангоравӣ метавон ин гуна қоидаро ба таври зайл тасвир намуд: 

I. Ба вуҷуд овардани сифат ба воситаи конверсия: 

1. N -> Adj (исм->сифат) 

санг -> сангин. 

Ин ҳолати рӯҳияи ӯ аз ҳамин маълум мешуд, ки дар вақти гуфтани он 

суханони афсӯсхӯрона ангуштонашро хаму рост мекард, магар ӯ дар ҳар моҳ 

ба ҳар сад танга чанд танга афтодани он фоидаи сангинро ҳисоб карда 

медид [190,135].   

Дар инҷо бармеояд, ки аз исми санг бо анҷомаи –ин сифати нисбӣ ба 

вуҷуд омадааст. 

II. Сохта шудани исмҳо бо роҳи конверсия: 

1. Adj -> N (сифат -> исм) 

камбағал -> камбағалӣ, 

ҷавон -> ҷавонӣ. 

«Ман ҳам ба дили худ падари он бачаро хасис ва сахтдаст 

мешумурдам ва он вақт намедонистам, ҳашт пул, ки баробари ду тин аст, 

чӣ қадар қурбу манзалат дошт ва ёфтани он барои камбағалон чӣ андоза 

душвор буд» [191, 210]. 

– Онҳо, ки деҳқонони камбағал бошанд, ин пул аз куҷои онҳо рӯёнида 

гирифта мешавад? – гӯён пурсида сухани бойбачаро буридам [190, 80]. 

2. V -> N (феъл -> исм) 

 Дарёфтан -> дарёфт, 

Омадан -> омад,  

Дар ин ҳол сафедони ашқободӣ бо ёрмандии англисон роҳи Бокуро 

бурида омада, омади нефту равғани лампаро боздоштанд.  

«Шоҳмирзо азбаски ба гуфтаҳои духтур тамом боварӣ дошт, рост 

будани дарёфтҳои ӯро чандин сол боз ба чашми худ дида ва Одинаро ҳам 

бо як муҳаббати бародарона дӯст медошт, фармоишҳои духтурро дар 
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бораи ӯ нуқта ба нуқта риоя мекард» [191, 130-131]. 

III. Ба вуҷуд овардани зарф ба воситаи конверсия: 

l. N -> Adv (исм -> зарф) 

гурӯҳ -> гурӯҳ- гурӯҳ, 

тӯда -> тӯда - тӯда, 

«Дар зимистони он сол мамлакат ранги як биёбони беобу алаферо 

гирифт, ки саҳроиён, деҳқонони фақир, мардикорони бекасу кӯй ва 

бодиянишинони бехонумон гурӯҳ–гурӯҳ монанди рамаи гӯсфанд ба талаби 

хӯрокворӣ ба шаҳрҳо рӯй оварданд» [190, 152].  

2. Adj -> Adv (сифат -> зарф) 

равшан -> равшан, 

гарм -> гарм, 

торик -> торик, 

салқин -> салқин [12, 127]. 

Бо вуҷуди ин, азбаски саноати бофандагии Русия ба муносибати 

ҷанги умумӣ аз хориҷ пахта дароварда наметавонист ва инчунин пахта 

ғайр аз бофандагӣ ба асбоби ҷанг ҳам сарф мешуд, бозори пахта аз одат 

берун гарм шуда рафт [191, 50]. 

Аз рӯйи критерияи вазифа, ба вазифаи ҳол ва муайянкунанда исмҳое 

мегузаранд, ки ҳамчун зарф ва сифат ба кор бурда намешаванд. Онҳо 

аломатҳои грамматики худро гум накарда, ҳамчун исму сифат мавриди 

истифода қарор мегиранд. 

Тавре муҳаққиқи забоншинос Е.М. Тарасова зикр мекунад, ки «Бисёр 

решаҳо метавонанд ҳамзамон ҳам дар маънои исм ва ҳам дар маънои сифат 

иштирок намоянд. Сабаби чунин ивазшавиро чунин исбот менамоянд, ки дар 

гурӯҳи забонҳои эронӣ, фарқиятҳои синтаксисӣ ва морфологие, ки исмҳоро 

аз сифатҳо ҷудо менамоянд, вуҷуд надоранд, аммо дар забонҳои 

ҳиндуаврупоӣ онҳо вуҷуд доранд» [131, 96-97]. 
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Н.А. Баскаков чунин мепиндорад, ки «Дар забон калимаҳое вуҷуд 

доранд, ки онҳоро бо осонӣ аз якдигар фарқ карда намешавад» [24, 205]. Дар 

забони тоҷикӣ низ чунин ҳодисаро мушоҳида кардан мумкин аст. 

Масалан: 

а) сифат ва зарф: шавқовар – шавқовар: 

б) исм ва сифат: чӯб (ин) - чӯбин. 

Вақте ки Арбоб ба ҳавлии дарун даромад, аввал ба пушти хонаи Ибод 

рафт ва оҳиста аз тарқиши дар ба даруни хона назар андохт. Дид, ки дар 

гӯшае бар болои чорпояи чӯбин чароғи сиёҳи чӯянӣ афрӯхта истодааст 

[191, 172]. 

Дар мисоли зерин аз калимаи чӯб бо ёрии илова намудани пасванди –

ин сифати нисбӣ сохта шудааст. 

Тавре ки Р. Г. Ахметзянов қайд менамояд: «Дар бештар ҳолатҳо 

луғаткунонии тарзи грамматикӣ ба синкретизм монандӣ мекунад» [21, 220].  

Ин ҳолатро дар забони тоҷикӣ низ мушоҳида кардан мумкин аст. Оид 

ба ин ҳолат вожаҳои мазкурро меорем: 

Хунук – хунук хӯрдан 

Ором – ором шудан 

Мисол: – Ман ба шумо чакмани босмаи худро медиҳам, ки аз вай на 

хунук мегузарад ва на барфу борон, – гуфт бой ва як сония хомӯш монда ба 

андеша фурӯ рафт [190, 69]. 

Инчунин, калимаҳое ба асосҳои феълӣ марбут ҳастанд, ки дар онҳо 

аффиксҳои хоси вожасоз назаррас мебошанд. Миқдори калимаҳо мазкур 

бештар мавриди истифодр қарор мегиранд. 

Қобили зикраст, дар бештар мавридҳо онҳо тибқи алоқаманд гардидани 

вандҳо ба вуҷуд меоянд: хароб – харобӣ, ғамгин – ғамгин шудан. 

Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки миёни забоншиносон оид ба 

масъалаи калимасозӣ дар забони тоҷикӣ андешаҳои мухталиф вуҷуд доранд. 
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Пеш аз ҳама, боиси тавваҷӯҳи муҳаққиқон  гардидани ин масъала 

робитаи ногусастанӣ доштани  он миёни дастур ва захираи фонди луғавии 

забон ба ҳисоб меравад. 

Масоили калимасозии конверсионӣ аз ҷониби бештари муҳаққиқон дар 

забони англисӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Махсусан, дар забони 

мазкур таҳлилу баррасии усули калимасозии конверсия дар таҳқиқотҳои як 

гурӯҳ муҳаққиқони илми забоншиносӣ, аз ҷумла, П.М. Карашук (1977), О.Д. 

Мешков (1976), А.А. Уфимтсева (1968), И.В. Арнолд (2012), З.А. Харитончик 

(1992) таҳлилу баррасӣ гардидааст. Асоси илмии калимасозӣ ва конверсияи 

забони англисиро андешаҳои назариявии олимони мазкур шаҳодат медиҳанд. 

Дар мавриди омӯхтани таърихи забонҳо, аз қабили забони мазкур 

маълумоти пурраро роҷеъ ба рушди ин забон метавон ёфт, агар таркиби 

луғавии он сарфи назар карда шавад. Он тамоми вожаҳои забонро дар бар 

мегирад. Ғанӣ гардидани захираи фонди луғавии забон дар се давра ба миён 

омадааст. Дар давраи қадим, асримиёнагӣ ва муосири англисӣ.  

Ба давраи англисии қадим (асрҳои VII-XI) назар афканем, қобили зикр 

аст, ки захираи луғавии он чандон бой набуд. 

Ҳамин тариқ, чунончи, маълум гардид захираи фонди луғавии забони 

англисии қадим аслан бо ёрии иқтибос кардани калимаҳо аз дигар забонҳо 

ғанӣ гардид. Усулҳои сермаҳсули он давра дар бахши калимасозӣ вандафзоӣ 

ва калимаҳои мураккаб ба ҳисоб мерафт. 

Дар низоми калимасозии давраи асримиёнагии англисӣ (асрҳои XI-XV) 

дигаргуниҳои бештар намудор шуданд: 

1. Талаффузи як қатор вандҳо ва захираи фонди луғавӣ иваз шуд. 

2. Мувофиқи ба якдигар табдил ёфтани садонок ва ҳамсадо сохтани 

вожаҳо кам гардид.  

3. Усули калимасозии корверсионӣ пайдо гардид, ва он сермаҳсул ба 

ҳисоб намерафт [176]. 
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Ҳолати сустшавии фонемаҳои садонок дар ҳиҷоҳои безада на танҳо ба 

системаи вожасозӣ балки ба сохти сарфии он давраи забони англисӣ таъсир 

расонид.  

Тафовутҳои морфологии сохтори феъл ва исм аз миён рафт, ки он дар 

давраи англисии қадим  арзи вуҷуд дошт. 

Роҳи нави вожасозӣ бо ёрии вандҳои калимасоз дар давраи 

асримиёнагии забони англисӣ пайдо шуд.  Ин усулро конверсия номидан ба 

маврид аст, чунки он ҳиссаҳои мухталифи нутқро дар бар мегирад. 

Мавриди таъкид аст, ки калимаҳои мазкур дар асрҳои VII-XI  пайдо 

шуданд: 

Феълҳо аз исмҳо: 

to comb – мӯйро шона кардан, аз исми comb – шона; 

to land – дар соҳил нишастан, аз исми land – мамлакат, замин. 

Исмҳо аз феълҳо: 

a call – фарёд, аз феъли to call; 

a smile – табассум, аз феъли to smile; 

Ду роҳи калимасозии мазкурро аз дидгоҳи захираи фонди луғавии 

забони англисӣ фарқ намудан, ҳатмӣ ба ҳисоб меравад: 

1. Исмҳо ва феълҳое вуҷуд доштанд, ки аз онҳо калимаҳои нав  ба 

вуҷуд омаданд: 

answer – ҷавоб <- дигар <- a. andswaru; 

to answer – ҷавоб гуфтан <-дигар <- a. andswarian; 

2. Вожаҳое, ки бо роҳи решагӣ сохта мешаванд ва ба калимаҳои 

давраҳои гузашта тааллуқ надоранд. Қобили қайд аст, ки дар давраи 

асримиёнагии забони англисӣ ин усули калимасозӣ сермаҳсул ва самаранок 

истифода бурда намешуд. 

Қобили қайд  аст, ки вобаста ба низоми калимасозӣ дар он давраи нави 

инкишофи забони англисӣ як қатор тағйирот пайдо шуд: 

Пасвандҳои аслии исмҳои забони мазкур  -er, -ing, - man дар низоми 

калимасозӣ самаранок шуда, пасвандҳои дигар каммаҳсул гардиданд. 
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Дар забони англисӣ барои исмҳо пасвандҳои -al, -ity, -аnсе (-еnсе) ва 

барои сифатҳо пешвандҳои re- dis- аз забонҳои фаронсавӣ ва лотинӣ иқтибос 

шуданд. 

Дар давраи забони англисии асримиёнагӣ роҳи маъмули калимасозӣ 

пайдо шуд. Инчунин, онро усули калимасозии решагӣ меномиданд, яъне бе 

дигаргунии сарфӣ дар ибтидои калима [176]. 

Вижагии усули мазкур дар он зоҳир мешавад, ки бетағйирот вожаи нав 

сохтан мумкин аст, яъне аломати дастурии (грамматикӣ) ҳиссаи нутқи 

дигарро ба худ қабул менамояд.  

Аз сабаби аз исмҳои ба вуҷуд омадани феълҳо ба захираи фонди 

луғавии забони англисӣ (давраи нав) миқдори бештари калимаҳо дохил 

шуданд: 

Калимаи аслӣ Калимаи сохта 

a bomb – бомба to bomb – бомба партофтан 

a head –сар to head – роҳбарӣ кардан 

a lecture- лексия to lecture – лексия хондан 

a face – рӯй to face – рӯбарӯ шудан 

 

Мисол: 

«How soldier-like he faced the smutty rabble and flung back his high 

defiance!»  [192, 118] 

Ғановатманд шудани захираи фонди луғавии  забони англисии он давра 

ба исм табдил ёфтани  феъҳо ба ҳисоб мерафт: 

Калимаи аслӣ Калимаи сохта 

to help – ёрӣ расонидан a help – ёрӣ, кӯмак 

to stop – қарор гирифтан a stop – истгоҳ 

to shout – фарёд задан a shout – фарёд, фиғон 
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to talk – гуфтугӯ кардан a talk – мулоқот 

Мисол: 

«…and straightway the King heard a talk, to this effect, proceeding from the 

'chapel'…» [192, 240] 

Инчунин феълҳои зиёд аз сифатҳо дар давраи нави инкишофи забони 

англисӣ ба вуҷуд омаданд: 

Калимаи аслӣ Калимаи сохта 

calm – ором to calm – ором кардан 

clean – тоза, озода to clean – тоза кардан 

complete – пурра,  to complete – тамом кардан 

dirty –ифлос, чиркин to dirty – ифлос кардан 

Мисол: 

The King awoke, just as he had completed his work, complained of the cold, 

and asked what he was doing [192, 131]. 

Инчунин, дар забони англисӣ аз зарфҳо феълҳои нав ба вуҷуд омаданд: 

феъли to down – зада афтондан аз зарфи down – ба тарафи поён. 

Ҳамчунин, исмҳо аз зарфҳо дар забони мазкур пайдо шуданд: 

the ups and downs – гардиши фалак аз up and down – ба боло ва ба поён; 

ins and outs – ҳамаи даромагоҳҳо ва баромадгоҳҳо аз in and out– берун ва 

дохил. 

Воқеан ҳам дар давраи муосири забони англисӣ усули решагии 

калимасозӣ вижагии махсусро доро буда, захираи фонди луғавии забони 

мазкурро бо ворид гардидани миқдори бештари калимаҳо ғановатманд 

месозад. 

Оид ба усули калимасозии конверсионии забони англисӣ зикр кардан 

дуруст аст, ки дарк намудани моҳияти он ба омӯзиши усулҳои синхронӣ ва 

дихронӣ оварда мерасонад. Гарчанде ки конверсия дар илми забоншиносӣ аз 

ҷониби муҳаққиқони бисёр мавриди омӯзиши амиқу дақиқ қарор гирифт, 

таъсири синхронии он  ба рушди сохти нави омоноимҳо дар низоми захираи 
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фонди луғавии забони англисӣ аз ҷониби як қатор олимон мавриди баҳс 

қарор мегирифт. 

Ҳамчунин, қобили зикр аст, ки бо ёрии усули диахронӣ нисбат ба 

усули калимасозии конверсионӣ аз бисёр ҷиҳат таваҷҷуҳ афзуд [14, 101-105].  

Мавриди таъкид аст, ки дар натиҷа бинобар сабаби аз даст додани 

пасванд феълҳо ва исмҳо ба ҳамдигар аз рӯйи критерияи сохторӣ шабеҳ 

мегарданд. Ин падида дар ҳолати аз байн рафтани пешвандҳо ба вуқӯъ 

пайваст. 

Мисол: 

mind <- дар англисии қадим emynd. 

Шакли овозии вожаҳоро барои ҳарду қисмҳои мазкур дар мавриди аз 

байн рафтани пасванд монанд кардан мумкин аст.  

Забони англисии қадим          Забони англисии муосир 

carian v.                               care v. ғамхорӣ кардан; 

drinkan v.                               drink n. «нӯшокӣ»  [176]. 

 А.И. Смирнитский чунин мешуморад, ки «Дар сатҳи баробар дар 

байни мисолҳои дар боло зикргардида фарқият вуҷуд надорад, яъне 

калимаҳое, ки дар гузашта аз якдигар бо вандҳояшон фарқ менамуданд, баъд 

аз даст додани онҳо ба якдигар омоним гардиданд (sleep v - sleep n), инчунин 

калимаҳое низ омоним гардиданд, ки бо роҳи конверсия ба вуҷуд омаданд 

(pencil n - pencil v)» [122, 70-113].  

Муаллифи мазкур чунин андеша дорад, ҳамагон  ҳолати имрӯзаи 

ашёроро аз дидгоҳи гузашта баҳо медиҳанд. Дуруст аст, ки танҳо дар 

мавриди омӯзиши синхронии калимаҳо монандии онҳо зоҳир мегарад.  

Муҳаққиқ ҳарду мавридро падидаи усули калимасозии конверсионӣ 

меҳисобад, ки қобили қабул нест. Дар ин вақт ӯ чунин мешуморад, конверсия 

усули калимасозиест, ки роҳҳои диахрониро дар бар мегирад. Ҳамин тариқ, 

забоншиноси номбурда конверсияро яке аз усули пурмаҳсули калимасозии 

забони муосири англис меҳисобад.  
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Бояд таъкид намуд, ки конверсия – ин на намунаи ба ҳамдигар 

таъсиррасонии сохторӣ, балки намуди калимасозӣ мебошад Аз тарафи дигар, 

ба ҳамдигар таъсиррасонии сохторӣ таваҷҷуҳи зиёдро ба худ ҷалб менамояд 

ва нақши аввалиндараҷаро иҷро крада метавонад. Усули синхронӣ 

калимасозӣ  ба калимаҳо, мисли sleep n.: sleep v., pencil n.: pencil нишон 

медиҳад, ки мо онҳоро бояд аз дидгоҳи назари омонимҳо баррасӣ намоем. 

Аммо аз он ҷое, ки усул диахронӣ аст, айни замон зарур аст, ки ҳолати усули 

калимасозии коверсионии фарқ кунонидашуда ва калимаҳоро дар алоҳидагӣ 

мавриди таҳлилу баррасӣ бояд қарор дод. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло ҳаминро қайд намудан мумкин аст, ки усули 

конверсионии калимасозӣ дар забони англисӣ ба таври густурда мавриди 

истифода қарор мегирад ва дар забони тоҷикӣ ин усули калимасозӣ он қадар 

самаранок ва пурмаҳсул ба ҳисоб намеравад. 

Таърихан истифодаи усули конверсионии калимасозӣ дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ мухталиф мебошад. 

Дар забони тоҷикӣ вобаста ба далелҳои овардашуда, зикр намудан 

бамаврид аст, ки фарқияти душвории ҳиссаиҳои нутқ дар он намудор 

мешавад, яъне исм ҳамчун муайякунандаи исми дигар мавриди истифода 

қарор мегирад ва сохти изофиро ба мисли ангуштарии тилло, бели оҳанинро 

ба вуҷуд меоварад ва ин восита ба гурӯҳи бештари забонҳо хос мебошад. 

Қобили зикр аст, ки номҳои қадима дар онҳо нуҳуфтаанд ва вобаста ба 

вазифаи наҳвӣ (синтаксисӣ) онҳо  дар қазия гоҳ ҳамчун исм ва гоҳ ҳамчун 

сифат иштирок намуда метавонанд. 

Дар раванди рушди таърихӣ аз миён рафтани категорияи падеж ва 

ҷинсият дар низоми исмҳо кӯтоҳкунии пасванди –n бинобар сабаби талаффуз 

нашудани овози пеши он сохти аввали масдарии феълҳо, исмҳо ва сифатҳо 

ба ҳамдигар монанд гардиданд, ва падидае пайдо шуд, ки онҳоро ҳамчун 

омонимҳо номбар намуданд. 
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Дар ниммаи дуюми асри XV дар натиҷаи пайдо шудани омонимҳо 

усули калимасозии конверсионӣ ба вуҷуд омад, ки он усули калимасозии 

решагӣ ба ҳисоб мерафт. 

Вижагии асосии усули калимасозии конверсионӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки дар натиҷааш калимаи нав пайдо шуда, ба низоми ҳиссаи нутқи 

дигар дохил мешавад ва бо ин роҳ ба худ вижагиҳои дастурии он ҳиссаи 

нутқро қабул мекунад: a camp «урдугоҳ» -> to camp «дар урдугоҳ ҷойгир 

шудан», a head «сар» -> to head «роҳбарӣ кардан».  

Мавриди кайд аст, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳангоми 

муқоисаи ҳиссаҳои нутқ  ҳеҷ гуна душворӣ ба назар намерасад.  Ҳиссаҳои 

нутқ аломатҳои морфологии хешро доро мебошанд ва ба воситаи он аз 

якдигар фарқ мекунанд. 

Масалан, дар забон англисӣ исм аслан бо артиклҳо мавриди ва  масдар 

бо ҳиссачаи «to» истифода қарор мегирад. Инчунин вандҳо, ки хоси ҳиссаҳои 

нутқи махсус мебошанд, масалан, ванди -er хоси исм  ва -y, хоси зарфҳо 

мебошанд, ки дар забони тоҷикӣ аломатҳои мазкур назаррас нестанд. 

Асосан умумият ва фарқияти ҳиссаҳои нутқ дар забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ аз рӯйи аломатҳои грамматикӣ (шакл, маъно ва вазифа) сурат 

мегирад. 

Чунин вижагиҳоро дар забони тоҷикӣ танҳо калимаҳое доранд, ки ба 

дигаргуниҳои сарфӣ дучор шуда, ба дигар ҳиссаи нутқ гузаштаанд. Масалан, 

ба сифат сифати феъли табдил ёфта, аломатҳои грамматикии сифатро қабул 

мекунад, аз ин ҷиҳат онҳо ба исмҳои контестуалӣ мубаддал мешаванд ва 

категирияи дараҷабандири ба худ қабул мекунанд: духтари зебо – духтари 

зеботар – духтари зеботарин. Муайянкунанда бошад, бо исмҳо (хонаи 

барҳаво, ангуштарии тилло) танҳо дар натиҷаи тағйирёбии наҳвӣ 

махсусиятҳои сифатро доро мешавад, аз нуқтаи назари тобишҳои семантикӣ 

ва сарфӣ дар алоҳидагӣ онҳо чун исм боқӣ мемонанд. 

 Қобили қайд аст, ки мафҳуми усули калимасозии конверсионӣ дар 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба таври мухталиф ифода мегардад. Инчунин, 
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зикр кардан бамаврид аст, дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ 

падидаи конверсия камистеъмол ва нав мебошад. Масъалаи конверсия то ҳол 

дар байни муҳаққиқону олимони забоншиносони бештари забонҳо мавриди 

баҳс қарор дорад. 

Дар байни олимону муҳаққиқони роҷеъ ба мавзӯи конверсия фикру 

ақидаҳои мухталиф дар илми забоншиносӣ, аз ҷумла, дар забони англисӣ низ 

ба миён омадааст. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баррасии низоми усули 

калимасозии конверсионӣ дорои мазмуни илмии баланди назариявӣ буда, 

вижагиҳои калимасозӣ ва дақиқи забониро намудор менамояд. Инчунин, дар 

он хусусиятҳои вожасозӣ ошкор мегарданд. 

Дар умум, усули конверсия яке аз роҳҳои нави калимасозӣ буда, дар 

дараҷаҳои гуногун ба бештари забонҳо аз он ҷумла ба забони тоҷикӣ ва 

англисӣ хос мебошад. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло овардашуда, чунин хулоса баровардан 

мумкин аст, ки аломатҳои номбаршудаи ҳиссаҳои нутқ бо ҳамдигар робитаи 

зич доранд, вале ҳар яки онҳо ба усули калмисозии конверсионӣ дучор шуда 

метавонанд.. 

Ба ақидаи А.И. Смирнитский муносибатҳо ҳангоми конверсия хеле 

гуногун мешаванд [120, 75-76]: 

Исм  Феъл Исм  Феъл 

love – муҳаббат, 

дилдода 

to love – дӯст доштан tune – наво, оҳанг to tune – садо додан, 

ҷур кардан 

want – камбудӣ, 

эхтиёҷ 

to want – хостан, 

зарур будан 

try – сайъ, кӯшиш to try – сайъ кардан, 

санҷидан, тарбия 

кардан 
water – об to water – об додан wax – мум to wax – мум задан 

paper – коғаз, мақола, 

зардеворӣ 

to paper – навиштан 

(дар коғаз) 

flour – орд to flour – орд рехтан 

pencil – қалам to pencil – расм 

кашидан (бо қалам) 

whip – қамчин, 

тозиёна 

to whip – тозиёна 

задан 

реn – хома to реn – навиштан (бо 

хома) 

whistle – ҳушток, to whistle – ҳушток 

кашидан 

place – ҷой to place – ҷой кардан nerve – асаб to nerve – мардонагӣ 

кардан 
nest – лона to nest – лона сохтан, fame – шаъну шараф to fame – шуҳратманд 

шудан 
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pay – пардохт to pay – пардохт 

кардан 

act – амал to act – амал кардан 

bathe – ҷойи оббозӣ to bathe – оббозӣ 

кардан 

laugh – ханда to laugh – ханда 

кардан 

cry – доду фиғон to cry – дод задан look – нигоҳ to look – назар кардан 

groom – аспбон to groom – аспро 

нигоҳубин кардан 

father – падар to father – падар будан 

Муносибатҳои мухталифи семантикӣ на барои шакли як калима, балки 

барои таркиби луғавии забон хос мебошанд.  

Таҳлилу баррасҳо нишон медиҳад, ки конверсия дар ҳарду забони 

зикргардида яке аз роҳҳои маъмули калимаҳсозӣ маҳсуб меёбад, аммо дар 

забони англисӣ нисбат ба забони тоҷикӣ сермаҳсултар мебошад. Бештари 

калимаҳое, ки дар забони англисӣ бо роҳи конверсия сохта мешаванд, дар 

забони тоҷикӣ бо ёрии калимаҳои ёридиҳанда сохта мешаванд: love – to love, 

дӯстӣ – дӯст доштан (ниг. ба ҷадвали болоӣ). 

3.2. Субстантиватсия дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

Субстантиватсия ҳамчун ҳодисаи маъмултарини гузариш дар илми 

забоншиносӣ ба шумор меравад. Мазмуни мафҳуми «субстантиватсия», 

таҳлили роҳҳо ва имконоти гузариши сифатҳо ва дигар ҳиссаҳои нутқ ба исм 

дар таҳқиқотҳои забоншиносӣ мухталиф арзёбӣ мегардад.  

«Субстантиватсия шудани дигар ҳиссаҳои нутқ ба калимасозии 

морфологӣ-синтаксисӣ дохил мешавад. Ин тарзи калимасозӣ ҳодисаи ба 

вазифаи исм истифода шудани дигар ҳиссаҳои нутқро дар бар мегирад. 

Чунончи, аз асоси замони феъли дон ба воситаи префикси но- сифати нодон 

сохта шудааст, вале дар мавқеъҳои муайяни синтаксисӣ ба вазифаи исм 

меояд: Ҷони нодон дар азоб (фолклор). Ҳамин гуна ҳолатро дар дигар 

ҳиссаҳои нутқ низ дидан мумкин аст, ки ба исм гузашта, ба категорияҳои 

хоси ин ҳиссаи нутқ молик мешаванд» [50, 129]. Вобаста ба ин масъала 

чунин мисолро овардан мумкин аст:  

... ӯй чапанҳо, ӯй нодонҳо, дам шавед, гапро фаҳмед ва мақсади аслии 

мусанниф, раҳматуллоҳиалайҳро фаҳмидан даркор аст! – гӯён шогирдонро 

ба хомӯш гардидан маҷбур кард [190, 88]. 
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Ш. Рустамов чунин мепиндорад, ки: “Субстант” аз калимаи лотинӣ 

гирифта шуда, маънояш исм мебошад. Дар забони тоҷикӣ субстантиватсияро 

ба се намуд: пурра, нопурра ва матнӣ ҷудо менамояд [51, 171]. 

1. Аз як ҳиссаи нутқ пурра ба исм гузаштанро субстантиватсияи пурра 

меноманд: беқасаб, шоҳӣ, ришта, парранда: Қориишкамба ба як растачаи 

танги болопӯшида, ки аз ғарб ба шарқ дар байни растаи чинифурӯшӣ ва 

атторӣ воқеъ гардида тимча номида мешуд ва дар он ҷо тоқияву шоҳӣ 

мефурӯхтанд, даромад ва ман ҳам аз роҳ баргашта аз дунболи ӯ ба тимча 

даромада, чолокона қадам гузошта ба вай расида гирифтам [190, 16]. 

2. Агар ҳиссаи нутқ пурра ба исм мубаддал нагардида, чун исм истифода 

шуда ва дар ҳолатҳои муайян ба вазифаи хеш ояд субстантиватсияи нопурра 

меноманд: гадо, камбағал, ронанда, намоянда: Агар ин одам дар ҳақиқат 

гадои бекасукӯй бошад, ӯро ба бонк ва ходимони бонк чӣ муносибат аст, ки 

ба сари чойи чоштгоҳии онҳо расида рафтан мехоҳад? [190, 13] 

3. Субстантиватсия матнӣ он аст, ки дар он як ҳиссаи нутқ танҳо дар 

матн, дар ҷараёни мушаххаси нутқ чун исм истифода мешавад: либосҳои 

соҳибҷамол, нозҳои абрукамон, равандаи  танҳогард,  назар ба  дарёфти  

худам,  гашти  асп,  баромади  офтоб [51, 171]: ...ман ду ҳуҷра дорам, ҳар 

кадоми онҳоро ба ду муллобача ба ҳамин шарт додам, ки онҳо ҳар рӯз як оши 

палави дукаса мепазанд, якеашон дар соати 11 рӯз, дигарашон гашти рӯз – 

қариби намози дигар [190, 39].   

Қобили зикр аст, ки дар забони тоҷикӣ сифат ҳам ба монанди дигар 

забонҳо бештар ба исм мегузарад. Сабаби бештар ба исм табдил ёфтани 

сифат дар он аст, он нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ ба исм наздиктар 

мебошад. Дар мавриди шарҳи мафҳуми сифат ҳатто муайян аст, он аз рӯйи 

қоида аломати ашёро ифода менамояд. Сифатҳо дар забони тоҷикӣ баъзан 

вижагиҳоеро ифода менамоянд, ки ба ин ё он ашё ва ё ашхос хос мебошанд. 

Сифатро бе исм тасаввур кардан имконнопазир аст. Ҳатто дар давраи қадим 

низ сифат ба исм хеле наздик буд. Ҳангоме ки сифат ба исм табдил меёбад, 

пеш аз ҳама ашёро ифода менамояд. Масалан агар калимаи азизамро баррасӣ 
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намоем пеш аз ҳама дар назари мо шахс меояд. Инчунин, бояд ёдовар шуд, 

ки сифатҳои ба исм мегузаранд, тамоман вижагиҳои сифатиашонро гум 

намекунанд ва дар маъно, шаклҳои дастурӣ ва муносибаташон бо дигар 

калимаҳо ззишир мегарданд. Дар забони англисӣ низ сифат ба монанди 

забони тоҷикӣ хусусияти ашёро ифода намуда бо сахт алоқаманд аст. 

Дар забони англисӣ бошад субстантиватсияро метавон ба ду гурӯҳ ҷудо 

кард: пурра ва қисман. 

1. Субстантиватсияи пурра тамоми хусусиятҳои исмро ба худ қабул 

менамояд, махсусан шакли ҷамъ ва падежи соҳибӣ. Инчунин, онҳо бо артикл 

ба ҳам алоқаманд мешаванд, яъне ба исм табдил меёбанд: a native, the 

natives. 

2. Субстантиватсияи қисман бошад  баъзе махсусиятҳои исмро ба худ 

қабул менамояд. Онҳо бо артикли муайянӣ мавриди истифода қарор 

мегиранд. Қисман сифатҳои исмшуда гурӯҳеро нишон медиҳанд: the rich, the 

poor. Сифатҳои субстантиватсияшуда низ метавонанд мафҳумҳои маъноиро 

ифода намоянд: the good, the singular, the future, the present [77, 64]. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки дар забони англисӣ субстантиватсияи матнӣ 

маъмул нест. 

Қобили зикр аст, ки дар забони англисӣ субстантиватсия бештар бо 

ёрии амсилаҳо нишон дода мешавад. 

Вобаста ба масъалаи субстантиватсия дар илми забоншиносии муосир 

шумораи зиёди таҳқиқот бахшида шудааст. Омилҳои луғатшиносӣ, 

морфологӣ ва таърихии ин падида дар онҳо таҳлилу баррасӣ гардидааст. Дар 

инҷо усули ҳосилшавии исмҳо бо ёрии ду амсилаи, яъне V -> N (исм - феъл) 

ва Adj -> N (сифат – исм ) баррасӣ мегардад.  

Мавриди таъкид аст, ки дар таҳқиқотҳои дар боло овардашуда сухан 

бештар роҷеъ ба падидаи субтантиватсияи муваққатӣ меравад, ки он 

метавонад дар ҳолатҳои муайяни қаринавӣ бо ҳама гуна калима рух диҳад.  
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Дар бораи падидаи дар ҳақиқат гузариши калимаҳо ба исм аз дигар 

ҳиссаҳои нутқ  ба тариқи усули сарфӣ-наҳвӣ, яъне ба вуҷуд омадани ду 

лексема аз як шакл дастрас намудани маълумоти муфассал ғайриимкон аст. 

Дар забони муосири англисӣ яке аз намудҳои самараноки 

субстантиватсия аз он иборат аст, ки исми ҳосилгардида амалеро ифода 

менамояд, ки аз феъл ба вуҷуд омадааст: 

contest «баҳс намудан, мубориза бурдан» -> contest «баҳс, мусобиқа»; 

fall «афтидан» -> fall «афтиш»; help «кӯмак расонидан» -> help «кӯмак». 

Мисолҳои овардашуда далелҳои боло шуда метавонанд, зеро ки дар инҷо аз 

феъл исм ба вуҷуд омадааст. 

Дар дигар шакл исми аз феъл ҳосилшуда воситаи амалро ифода 

менамояд (шахс ё ғайришахс): 

help «ёрӣ расонидан» -> help «ёрирасон»; 

switch «хомӯш кардан» -> switch «хомӯшкунак». 

Исмҳое, муттаҳид месозад, ки натиҷаи амалро ифода менамоянд: 

catch - «доштан» -> catch - «сайд»; 

find - «ёфтан» -> find - «бозёфт». 

Исмҳое низ мавҷуданд, ки маконро ифода менамоянд: 

dump «партофтан» -> dump «партовгоҳ». 

Исмҳои аз феълҳо ҳосилшудаи ифодакунандаи шахсро низ метавон 

мисол овард, ки нисбат ба онҳо амали ба воситаи феъл ифодашуда иҷро 

шудааст ё нисбати он амали ба воситаи феъли сохта ифодаёфта паҳн 

мегардад: 

to vaccinate - «эм кардан» -> vaccinate - «шахсе, ки ӯро эм кардаанд». 

Ҳолатҳои мураккаб дар муносибатҳои ҷуфтҳои конверсионии феъл – 

исм (V -> N)  низ рух доданашон мумкин аст. Ҳамин тавр, ду исм аз як феъл 

ҳосил шуданаш мумкин аст: help - кӯмак ва кӯмакрасон. Табиист, ки дар 

натиҷаи ин мо на ҳамеша ба вижагии сохта доштани исмҳо боварӣ ҳосил 

менамоем: 
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    V-> N1 -> N2 

Ангораҳои мазкур дар феълҳои бисёрмаъно ба назар мерасанд: 

V -> N; V2 -> N2; V3 -> N3. 

Ҳамин тавр, аз феъли catch - «дошта гирифтан, дастгир кардан» 

исмҳои «дарёфт, сайд» пайдо мешаванд. 

Ба падидаи усли конверсионии калимасозӣ монеа ва мусоидат кардан 

ғайриимкон мебошад, хусусан дар амсилаи феъл – исм (V -> N). 

Муҳаққиқи забоншинос П. А. Соболева сабаби ин ҳодисаро дар маънои 

феълҳо баррасӣ мекунад. Ӯ исбот намудааст, ки нисбат ба феълҳое, ки 

амалҳои абстрактиро ифода менамоянд феълҳое, ки амали одамон ва ашёро 

ифода менамоянд, бештар бо роҳи калимасозии конверсия исмҳоро ҳосил 

менамоянд [126, 115]. 

Исмҳое, ки бо усули конверсия ба воситаи амсилаи V -> N сохта 

шаванд, маънои шахсиятро соҳиб шуда метавонанд: 

cheat - «фиреб додан» -> сheat - «фиребгар»; 

sneak - «дуздидан, ба яғмо бурдан» -> sneak -  «дузд». 

Шумораи бештари исмҳои аз феълҳо бо ёрии пасояндҳо сохташуда, 

гурӯҳи махсуси исмҳоеро, ки ба воситаи усули конверсия аз феълҳо ба вуҷуд 

меоянд, ташкил медиҳанд.   

Шумораи бештари феълҳое дар забони англисӣ мавриди истифода 

қарор мегиранд, ки аксарияти онҳо мафҳумҳои муҳими иҷтимоиро ифода 

намуда ба таркиби луғавии забон ворид мегарданд. Онҳо барои сохтани 

исмҳо бо усули калимасозии конверсионӣ қодир мебошанд: 

to take off v. «парвоз кардан» -> take off n. «парвоз»; 

to fall out v. «афтидан» -> fall out n. «афтиши пасмондаҳои 

радиоактивӣ»; 

Қобили зикр аст, ки, дар забони муосири англисӣ шумораи феълҳои бо 

пасояндҳо истифодашаванда хеле зиёданд, аммо на ҳамаи феълҳои бо 

пасояндҳо истифодашаванда қобилияти бо усули конверсия сохтани исмҳоро 

доро мебошанд.  
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Ҳамин тавр, феъли look имконияти ба миён овардани феълҳои 

таркибии зеринро аз рӯйи критерияи сохторӣ нишон медиҳад: look about, 

look after, look at, look down, look for, look forward, look in, look into, look 

on, look out, look over, look round, look through, look to, look toward, look 

towards, look up, look upon.  

Танҳо аз феълҳои овардашуда феъли таркибии look in - «назар кардан» 

ва look out - «зиракӣ» исмҳоро ба вуҷуд оварда метавонад. 

Мувофиқи далелҳои дар боло зикргардида, дар муносибатҳои 

семантикии амсилаи  феъл – исм  баъзе умумиятҳо ва фарқиятҳо назаррас 

мебошанд. 

Ҳам дар забони муосири тоҷикӣ ва ҳам дар забони муосири англисӣ 

исмҳое, ки бо усули конверсия ба амал омадаанд, метавонанд шахсиятеро 

ифода намоянд, ки амали маънои решаи феълро ифода менамояд. Масалан, 

дар забони тоҷикӣ, cавдогар, харрот, бинокор; дар забони англисӣ, бошад:  

help - «ёрӣ расонидан» -> help - «ёрирасон», cheat - «фиреб кардан» -> cheat 

- «фиребгар». 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ исмҳои бо усули конверсия сохташуда 

метавонанд натиҷаи амалро ифода намоянд. Дар забони тоҷикӣ, дӯхтан -> 

дӯхт, китобат -> котиба; дар забони англисӣ find - «дарёфт кардан» -> find 

- «дарёфт», саtch - «дошта гирифтан» -> catch - «сайд». 

Назар ба забони тоҷикӣ амсилаи V -> N дар забони англисӣ воситаи 

муносибатҳои мураккабтари семантикиро амалӣ карда метавонад: феъли 

catch - «дошта гирифтан, дастгир кардан» исми «сайд, дастгиршуда». Мо 

на ҳамеша дар ин мавридҳо ба хусусияти самаранокии феълҳо боварӣ карда 

метавонем, махсусан, ҳангоми чунин моделҳо: 

                             N1 

V                           

            N2 
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Дар мавриди зерин метавон қайд кард, ки баъзе аз исмҳо маънои 

шахсиятро на ба воситаи конверсия, балки дар натиҷаи усули калимасозии 

лексикӣ– семантикӣ соҳиб гаштаанд. 

Дар забони англисии муосир гурӯҳи калони махсуси исмҳои бо 

тавассути амсилаи V -> N пайдошударо ҳамон исмҳое ташкил медиҳанд, ки 

аз феълҳои бо пассояндҳо истифодашаванда ба вуҷуд омадаанд: to take off - 

«парвоз кардан» -> take off - «парвоз», to fall out - «афтидан» -> fall out - 

«афтиши пасмондаҳои радиоактивӣ». Дар чунин ҳолат мо наметавонем 

вижагии монандии забонҳои тоҷикӣ ва англисиро дар ҳосил намудани исмҳо 

аз феълҳо нишон диҳем, зеро мавриди истифода қарор гирифтани феълҳо бо 

пасояндҳо дар забони тоҷикӣ пурмаҳсул ба ҳисоб намеравад.  

Ҳамин тавр, дар баробари вижагиҳои монандии муносибатҳои маъноӣ 

дар амсилаи феъл – исм (V -> N), дар забони тоҷикӣ, ба монанди забони 

англисӣ вижагиҳои махсус мавҷуданд, ки дар ҳосил шудани исмҳои зиёд аз 

шаклҳои феълӣ арзёбӣ мегарданд. 

Adj -> N 

Қобили қайд аст, ки амсилаи конверсионии мазкур ҳам ба забони 

тоҷикӣ ва ҳам ба забони англисӣ хос мебошад. 

Тавре ки аз далелҳо бармеояд, дар забони тоҷикӣ шумораи исмҳое, ки 

бо усули калимасозии конверсионӣ аз сифатҳо пайдо шудаанд, чандон зиёд 

нестанд.  

Муҳаққиқи забоншинос Д.А. Салимова чунин шаклҳои мазкури 

гузариши сифатҳоро ба исмҳо дар монографияи худ зикр менамояд. Ӯ чунин 

ибрози ақида менамояд, ки исмҳо бо усули конверсия аз сифатҳо ба вуҷуд 

омада метавонанд [116, 161]. 

Дар забони англисӣ шумораи хеле зиёди исмҳое, ки бо усули конверсия 

бо ёрии модели Adj -> N (сифат - исм) сохта шудаанд, мавҷуд мебошанд. 

Аммо аксарияти исмҳо на танҳо бо истифода аз усули конверсия, балки 

инчунин бо иштироки эллипсис, яъне сифатҳои ба исм мубаддалгардида ба 
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ҷойи ибораҳое, ки аз сифат ва исм иборатанд, мавриди истифода қарор 

мегирад. Тибқи  ин усул шаклҳои зерин вуҷуд доранд: 

1.Сифатҳо бо пасвандҳои - al, - ive исмҳоеро ба вуҷуд меоранд, ки шахс 

ё ашёро ифода менамоянд, ки метавонанд дар шумораҳои танҳо ва ҷамъ бо 

артиклҳои муайянӣ ё номуайянӣ истифода бурда шаванд: 

intellectual (man) - «зеҳнӣ»; 

provincial (man) - «музофотӣ»; 

comprehensive (school) - «мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ»; 

manual (worker) - «корманде, ки бо меҳнати ҷисмонӣ сарукор 

надорад». 

«And now and then his mind reverted to his treatment by those rude Christ's 

Hospital boys, and he said…»  [192, 32] 

2.Сифатҳо бо пасвандҳо ё бе пасвандҳо исмҳоеро ба вуҷуд меоранд, ки 

онҳо ашёи (одатан ашёе, ки ба либос тааллуқ доранд), мувофиқи қоида, дар 

шумораи ҷамъ истифодашавандаро ифода карда метавонанд: 

riches (money a thing) - дороӣ. 

He did so, and found twelve bright new pennies - wonderful riches! [192, 

142] 

3.Сифатҳои бепасванд исмҳоеро месозанд, ки одамонро ифода 

менамоянд ва дар шумораи танҳо бо артикли муайянӣ (a (an)) мавриди 

истифода қарор мегиранд: 

the poor - «камбизоат, камбизоатӣ»; 

the rich - «бойҳо»; 

the ancient - «халқҳои қадима». 

«For these belong only upon the tables of the rich and great» [192, 221]. 

4.Сифатҳо бе пасванд исмҳоеро дар шумораи ҷамъ ҳосил мекунанд, ки 

одамонро ифода карда метавонанд: the reds «индейтсҳо»; the blacks 

«зангиҳо». 
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5.Сифатҳои решагӣ, тибқи қоида, исмҳоеро месозанд, ки ашёи ба 

тавассути сифатҳои ба конверсия дучоршуда муайяншавандаро ифода 

менамоянд: 

spare parts «қисмҳои эҳтиётӣ (мошинҳо)» - spares «эҳтиётӣ»; 

auxiliary materials «маводи ёрирасон» - auxiliaries «маводи ёрирасон». 

Дар забони муосири ангилисӣ исмҳои овардашуда сермаъно шуда 

метавонанд.  

Дар забони англисӣ шумораи чунин исмҳо хеле зиёд мебошад, масалан: 

dry - 1) хушкӣ, 2) хушк; 

final - 1) варзиш: бозии финалӣ, 2) шумораи ҷамъ, гуфтугӯӣ 

имтиҳоноти хатмкунӣ; 

lovely – зани зебо (lovely woman); 

oral – имтиҳони шифоҳӣ; 

postal – корти почтагӣ; 

red – одами зардмӯй, либоси сурх (lady in red). 

«Yonder is the inn, the old Red Lion,—and yonder is the market-place» 

[192, 279] 

Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқот метавон гуногунӣ ва монандии 

муносибатҳои семантикии мазкури забонҳои мавриди назарро дар модели 

Adj -> N (сифат+исм) мавриди баррасӣ қарор дод: 

1. Дар забони тоҷикӣ табдил ёфтани сифатҳо ба исмҳо мувофиқи 

калимаҳои аз ҷиҳати сарфӣ (морфологӣ) ҷудошуда ба роҳ монда мешавад, ки 

ин вижагии забони мазкур мебошад: Ин суоли Қориишкамба тааҷҷуби маро 

аз аввала зиёдтар кард, чунки шахси монанди гадоён аз мурдаҳои ношинос 

ертишгиранда, ба тӯйҳои нохонда рафта палавхӯранда ва дар айни замон 

ошнои наздики ходимони бонк ҳоло дар пеши ман тоқиядӯз ё ин ки 

тоқияҷаллоб шуда баромада буд  [190, 16]. 

2. Дар забони англисии муосир шумораи намудҳои аз лиҳози сохти 

аслии сифат ва маънои исми ҳосилшуда нисбати забони тоҷикӣ бештар ва 

ғанитар аст: "Poor ruined mind still busy with its pathetic dream." [192, 291]. 
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3. Дар забони англисӣ бештари исмҳо на танҳо бо усули конверсия, 

балки бо иштироки эллипсис низ пайдо мешаванд. 

4. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз сифатҳо дар шумораи ҷамъ 

исмҳое месозанд, ки одамонро ифода карда метавонанд: сафедҳо, сурхҳо 

(тоҷикӣ) the blacks «сиёҳпӯстон» (англисӣ). 

Гарчанде, ки амсилаи сифат – исм (Adj-> N) дар забонҳои 

матраҳшаванда дар умум ба назар расад, ҳам аз рӯйи критерияи сохторӣ ва 

маъноӣ фарқиятҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. Аз далелҳо бармеояд, ки 

амсилаи мазкур дар забони англисӣ нисбат ба забони тоҷикӣ самаранок ва 

сермаҳсултар ба ҳисоб меравад. 

Бо такя ба далелҳо маълум гашт, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

таввасути субстантиватсия вожаҳои нав ба вуҷуд меоянд. Аммо ин роҳи 

мазкур дар забони англисӣ нисбати забони тоҷикӣ сермаҳсултар мебошад. 

Дар забони тоҷикӣ бештар чунин ҳиссаҳои нутқ субстантиватсия мешаванд: 

сифат, феъл (сифати феълӣ). Дар забони англисӣ низ асосан сифат ва феъл ба 

ҳодисаи субстантиватсия дучор мешаванд, аммо фарқияти асосии забони 

англисӣ он аст, ки дар он феълҳо бештар, бе тағйироти морфологӣ 

субстантиватсия мешаванд. 

 

3.3. Вербализатсия дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

 Мавриди таъкид аст, ки вербализатсия аз калимаи лотини (verbum - 

феъл) гирифта шудааст. Ин усули калимасозие мебошад, ки бо ёрии он дигар 

ҳиссаҳои нутқ ба феъл мегузаранд. Дар он ба вазифаи хабарҳои феълӣ 

истифода шудани ҳиссаҳои мухталифи нутқ дар асоси вазифаи наҳвӣ ва ё 

синтаксисӣ ба назар мерасад. Дар забони тоҷикӣ ҳодисаи вербализатсия 

чандон маъмул нест, чунонки он дар забони англисӣ дида мешавад. Мисол: 

Кор тамом, вассалом. Ҳамин кифоя (яъне дар инҷо калимаҳои тамом ва 

кифоя мазкур амалро ифода намуда, ба вазифаи хабар омадаанд) [160, 53].   

Ин гуна усули зерини конверсионӣ танҳо ба забони англисӣ хос буда, 

дар забони тоҷикӣ маъмул нест, аз ин рӯ мо амсилаҳои бештар сермаҳсули N 
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-> Vва Adj -> V, ки дар забони англисӣ мавҷуданд, мавриди баррасӣ қарор 

хоҳем дод. 

а) Амсилаи N -> V 

Амсилаи N -> V дар забони англисӣ амсилаи конверсионии сермаҳсул 

ба ҳисоб меравад.  

Мувофиқи ин амсила якчанд мисолҳоро овардан мумкин аст: anger n. 

«хашм» -> to anger v. «хашмгин кардан»; bag n. «борхалта» -> to bag v. «ба 

борхалта гузоштан»; bus n. «автобус» -> to bus v. «бо автобус рафтан»; 

crowd n. «издиҳом» -> to crowd v. «гирд омадан»; drink n. «нӯшокӣ» -> to 

drink v. «нӯшидан»; end n. «интиҳо, анҷом» -> to end v. «анҷом ёфтан».  

Дар мавриди табдил ёфтани исмҳо ба феълҳо онҳо категорияҳои 

феълро ба худ қабул намуда, ҷун феъл истифода мегарданд.   

Қобили қайд аст, ки барои ин ва дигар феълҳои забони англисӣ дар 

забони тоҷикӣ мувофиқатҳои усули конверсионӣ чандон маъмул нестанд ва 

махсусан, пеш аз ҳама, ба конверсияи исм – феъл (N -> V), муносибатҳои 

семантикии озод хос мебошад. Дар асл ҳангоми конверсияи исм – феъл (N -> 

V) метавонад ҳама гуна муносибатҳои маъноӣ миёни асли исм ва феъли 

ҳосилшуда барпо карда шавад. Ошкор ва тасниф намудани ҳамаи 

муносибатҳои семантикии феъл имконнопазир аст, танҳо метавон алоқаҳои 

бештар хос ва васеъ паҳншудаи онро баррасӣ намуд. Мо панҷ шакли 

семантикии гузариши калимаҳоро мувофиқи амсилаи N -> V мисол оварда 

метавонем: 

1. Феълҳо аз исмҳои маънои ашёдошта, хусусан «асбобҳои 

амалиҷрокунанда», ба вуҷуд меоянд, ки маънои «ин ашёро истифода 

бурдан»-ро ифода карда метавонад: 

screw n. «мехи печдор» -> to screw v. - «мехи печдорро тоб додан, ба 

воситаи мехи печдор мустаҳкам намудан»; 

whip n. «қамчин, тозиёна» -> to whip v. «бо қамчин задан, тозиёна 

задан»; 

machine n. «дастгоҳ» -> to machine v. «бо дастгоҳ кор кардан». 
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Ҳамин гуна алоқаҳо дар ҷуфтҳо бо шакли аслии исмҳое, ки моддаҳоро 

ифода менамоянд, рӯх медиҳад: 

water n. - «об» -> to water v. - «об додан»; 

soap n. - «собун» -> to soap v. - «бо собун шустан». 

«The master, being wroth with what he termed such slovenly and doltish 

work, did promise that he would soundly whip me for it – and – » [192, 150]. 

«Whip thee!" said Tom, astonished out of his presence of mind». «Why 

should he whip thee for faults of mine?» [192, 151]. 

2. Дар ҷуфтҳо бо шакли аслии исмҳое, ки шахсро ифода мекунанд, 

феълҳои сохта бештар маънои «вазифаи шахси зеринро иҷро намудан»-ро 

соҳиб мегардад: 

butcher n. «қассоб» -> to buther v. «чорворо забҳ кардан, пора ё реза 

кардани ҳайвони забҳкардашуда»; 

father n. - «падар» ->to father v. -«падар будан, сабаб шудан»; 

boss n. - «хуҷаин» -> to boss v. - «хӯҷаин будан, ҳамчун хуҷаин рафтор 

кардан, фармонфармоӣ кардан».  

3. Дар ҷуфт бо шакли аслии исме, ки ҳайвонотро ифода менамояд, 

барпо намудани робитаҳои зерин имконпазир аст: 

а) ҳайвон - чун ҳайвони мазкур рафтор кардан: аре n. - «маймун» -> to 

аре v. «маймунвор рафтор кардан»; wolf n. - «гург» -> to wolf v. - «чун гург, 

гуруснавор хӯрок хӯрдан»; snake n. - «мор» -> to snake v. - «мор барин 

печутоб хӯрдан»; 

б)  ҳайвон – ҳайвони зеринро дошта гирифтан, онро шикор кардан ё 

нобуд кардан: 

mouse n. - «муш» -> to mouse v. - «мушро нобуд кардан»; 

fish n. -  «моҳӣ» -> to fish v. - «моҳӣ доштан». 

4. Исмҳое, ки маънои онҳо ҷанбаҳои мазкурро, ба мисли «макон», 

ифода менамоянд, феълҳоро бо маънои «ҷойгир намудани чизе дар он ҷойе», 

ба вуҷуд меоранд, ки исми зерин ифода менамояд: 

bed n. - «ҷойи хоб» -> to bed v. - « хоб рафтан»; 
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pocket n. - «киса, ҷайб» -> to pocket v. - «ба киса андохтан». 

«…thou wilt but let him to bed, father, rest and sleep will heal his madness: 

prithee, do» [192, 90]. 

5. Дар баъзе мавридҳо исмҳо метавонанд феълҳои бо маънои «дур 

кардан, кандан, баровардан, ашёро аз истеъмол баровардан, ҳосил намоянд», 

ки онро исми мазкур ифода менамояд: 

bone n. - «устухон» -> to bone v. - «гӯштро аз устухон ҷудо кардан»; 

dust n. - «чангу хок» -> to dust v. - «чангу хокро афшондан». 

Қобили зикр аст, ки, дар забони англисӣ панҷ шакли робитаҳои 

семантикии номбурда ҳамаи гуногунии онро, ки дар ҷуфти конверсионии 

исм – феъл (N -> V) рух медиҳад, ифода карда наметавонад. Мисолҳои 

бештари конверсияи амсилаи мазкур тавассути робитаҳои маъноии ҷудогона 

байни шакли аслии исм ва феъли сохта мавҷуд ба назар мерасанд. Яке аз 

онҳо tree n. - «дарахт» - ва to tree v. - «ба болои дарахт баровардан» 

мебошад. 

Бояд зикр намуд, ки чун дар забони англисӣ конверсия мувофиқи 

амсилаи исм – феъл (N -> V) раванди сермаҳсул ва муқаррарии калимасозӣ 

ба шумор рафта, дар забони тоҷикӣ амсилаи мазкур маъмул нест. 

б) Амсилаи Adj -> V 

Гузариши сифат ба феъл бо усули калимасозии конверсионӣ танҳо 

хоси забони англисӣ мебошад. 

Тавассути усули конверсионии калимасозӣ дар забони англисӣ 

сифатҳои пасванддор ба феълҳо намегузаранд. Феълҳоро сифатҳои решагӣ 

бо маънои «будан, шудан ё ин тавр кардан» ба вуҷуд меоваранд: 

slow n. «суст, оҳиста» -> to slow v. -  «суст кардан»; 

equal n. - «баробар» -> to equal v. - «баробар кардан». 

Усули конверсияро метавон дар мисолҳои зерини феълҳо, ки аз 

сифатҳо ба вуҷуд омадаанд, мушоҳида кард: 



124 
 

Jolly: - «хушҳол, масрур»: They jollied me along until I agreed to help them 

«Онҳо бо ман то он вақте ки ман барои ба онҳо ёрӣ расонидан розӣ шудам, 

хушҳолона муносибат намуданд». 

Таҳлили мазкур нишон медиҳад, ки вербализатсия дар забони англисӣ 

ва тоҷикӣ вуҷуд дорад. Ин усули калимасозӣ дар забони англисӣ маъмул 

мебошад, аммо дар забони тоҷикӣ чунин восита маъмул нест.  

 

3.4. Калимаҳои мураккаб дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

Сохтани калимаҳои мураккаб - ин яке аз роҳҳои пурмаҳсули 

калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад. Дар мактабҳои 

гуногуни забоншиносӣ ин падидаро бо тарзҳои гуногун маънидод кардаанд, 

вале нақш ва мавқеи он ҳанӯз ҳам дар забоншиносӣ пурра муайян карда 

нашудааст.  

Калимаҳои мураккаб дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асарҳои илми 

муҳаққиқон Ш. Рустамов, Қ. Тоҳирова, Л.С. Пейсиков , Ҳ. Маҷидов, Ш. 

Бобомуродов, З. Мухторов, И.В Арнолд, Г.Б. Антрушина, О.Д. Мешков ва 

дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

 Калимаҳои  мураккабро дар забони тоҷикӣ аз  рӯйи  воситаи  алоқа 

чунин тасниф намудан мумкин аст: калимаҳои мураккаби пайваст, 

калимаҳои мураккаби тобеъ ва калимаҳои мураккаби омехта.  

1. Калимаҳои мураккаби пайваст: гап – гап, ғалладона, шабонарӯз, саломалек, 

сайругашт, рафтуомад: 

2. Калимаҳои мураккаби тобеъ: модари арӯс – модарарӯс, сари лашкар – 

сарлашкар, мурғи обӣ – мурғобӣ,  хонаи хилват – хилватхона. 

3. Калимаҳои мураккаби омехта: шабнишинӣ – шаб нишастан, хонадароӣ – 

хона даромадан, мондашавӣ – монда шудан, тозакунӣ – тоза кардан  [113, 

174].  

Мисолҳо:Инак дар ҳамин ҷанҷол панҷсад танга аз ман хароҷот шуда даъво 

дирӯз маҷҷона тамом гардид, маблағи хароҷотшударо аз самоворчии дари 
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қозихона ба ваъдаи дар ҳар азон панҷ танга, яъне дар як шабонарӯз бисту 

панҷ танга фоида додан қарз гирифтам. 

Шарикон дар он маҷлис маблағи мазкурро сарф намуда барои худ ва 

меҳмонони худ зиёфати миёнаҳолонае тартиб доданд ва танбӯрнавози ин 

шабнишинӣ Раҳими Қанд буд ва вазифаи ғазалхонии ин базмро сурудхонони 

ҳавасгор, ки бо истилоҳи мадраса онҳоро «савтӣ» мегуфтанд ва онҳо аз 

байни талабагон ба тарзи худомӯзӣ расида баромада буданд, адо мекарданд. 

Чинифурӯш як ба нон ва як ба Қориишкамба бо тааҷҷуб нигоҳ карда, 

оқибат аз нонфурӯш нархи нонҳояшро пурсида, паси сари худро хорон-хорон 

аз ғалладон пул бароварду ба нонфурӯш дода ӯро гусел кард [190, 101,24,14]. 

Мисолҳои овардашуда аз гуфтаҳои боло шаҳодат медиҳанд. 

 Яке аз хусусиятҳои барҷастаи калимаҳои  мураккаб  дар  он  зоҳир  

мегардад, ки ҷузъҳои калимаҳои мураккаби пайваст бар хилофи  калимаҳои  

мураккаби тобеъ ё омехта баробарҳуқуқ мебошанд.  Аз  рӯйи  навъи робита 

низ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Агар калимаҳои  мураккаби тобеъ бо ёрии 

алоқаи изофӣ ва беизофа сохта шаванд, ҷузъҳои калимаҳои мураккаби  

пайваст, бо ду роҳ  - такрори  калима  ва  бо  ёрии  миёнванд  аз  асосҳои  

якхела  ё  гуногун  ба  амал омадаанд. Калимаҳои мураккаби омехта бо ёрии 

васлшавии калимаҳо ва пасвандҳо таркиб меёбанд. 

 А.И. Смирнитский дар забони англисӣ калимаҳои мураккабро чунин 

тасниф менамояд: 1. Калимаҳои мураккаби бо морфемаҳои махсус 

алоқамандгардида: angl-o-saxon – англосаксонӣ, state-s-man – намояндаи 

давлатӣ, trade-s-people – харидорон. 2. Калимаҳои мураккаби бе ёрии 

морфемаҳои махсус пайвастгардида: black-brown – ҷигарӣ (қаҳваранг), sky-

blue – нилгун, seven-day – ҳафтрӯза, brow-beat – тарсондан, black-board – 

тахтаи синф. 3. Калимаҳои мураккаби бо ёрии “синтаксиси дохилӣ” 

сохташуда, ки дар инҷо сохтори калима фаҳмида мешавад ва зоҳиран ба 

сохтори синтаксисии ибора ва ё ҷумла монанд аст: parts-of-speech – 

таснифоти (ҳиссаҳои нутқ). 4.  Калимаҳои мураккаби ноустувор: book-case 
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– ҷевони китоб. 5. Калимаҳои мураккаби сохта: blue-eye-d – чашмкабуд [120, 

135]. 

Калимаҳои мураккаб хеле сермаҳсуланд ва бинобар ин, таърифи 

муайяне надоранд. Асосан аз он вобастагӣ дорад, ки ба сифати нуқтаи аввалӣ 

чиро интихоб мекунанд: 

1.  Мазмун (маънӣ);  

2.  Сохтори сарфӣ (морфологӣ); 

3.  Иҷрои вазифаи наҳвӣ (синтаксӣ). 

 Раванди мураккабсозӣ – ин пайвасткунии зиёда аз як реша мебошад: 

star–gaze, witch–hunt, stop–light, waste–paper–basket, baby–sit [141, 47]: 

«...go you to my private cabinet in the palace for none knoweth the  place better 

than you and, close down to the  floor, in the left corner remotest from the door 

that opens from the antechamber, you shall find in the wall a brazen nail-

head...» [192, 354]. 

 Калимаҳои мураккаб дар забони англисӣ бо усули наҳвӣ-сарфӣ ба вуҷуд 

меоянд. Дар забони тоҷикӣ низ ин усули калимасозӣ маъмул ва пурмаҳсул ба 

ҳисоб ба ҳисоб меравад [50, 129]. 

 Яке аз мушкилиҳо дар омӯзиши калимаҳои мураккаб он аст, ки то 

кунун таърифи возеҳи инъикоскунандаи ҳамаи ҷанбаҳои калимаҳои 

мураккаб мавҷуд нест. Бисёре аз забоншиносон, ба монанди О.С. Ахманова 

дар миёни истилоҳҳои «мураккаб» ва «таркибӣ» фарқе намегузорад, ки 

душвории истилоҳотӣ дар забони англисиро ба вуҷуд меорад, яъне ин 

истилоҳот (complex – compound) ҳарду яксон фаҳмида шуданашон мумкин 

аст. Калимаҳои мураккаб ба воситаи ҳамроҳ кардани ду реша сохта 

мешаванд [158, 430]. 

 Мушкилии дигари таҳқиқи калимаҳои мураккаб имлои онҳо ба ҳисоб 

меравад. Ҳанӯз ҳам қоидаҳои муқарраршуда бо фарогирии тамоми ҳолатҳои 

навиштани калимаҳои мураккаб вуҷуд надоранд. Бештари ин қоидаҳо 

зербанди қоида ва истисноро дар бар мегиранд. Тарзи дурусти навишт аз 
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таърихи пайдоиши ин калима вобаста аст. Аксаран калимаҳои мураккаб се 

марҳилаи навиштро вобаста ба басомади истифодаи онҳо сипарӣ мекунанд: 

- Ҷудо; 

    - Бо ёрии дефис; 

- Якҷоя. 

Гурӯҳҳои зиёди калимаҳои мураккаб ҳастанд, ки ё якҷоя ё алоҳида ва ё 

бо ёрии дефис навишта мешаванд: check-in, mother-in-law, beforehand: By 

this time the peeresses are flowing in in a glittering stream, and the satin-clad 

officials are flitting and glinting everywhere,...[192, 349] 

Қайд кардан зарур аст, ки фарқи байни калимаҳои мураккаби таркибӣ 

ва калимаҳои мураккаби комплексӣ вуҷуд дорад. Ҳангоми сохтани калима 

дар муқоиса ба вандафзоӣ дар як лексема на морфемаи решагӣ бо ванд, балки 

морфемаҳои решагӣ бо ҳам алоқаманд мешаванд, ки дар натиҷа як калимаи 

ягонаи нав пайдо мешавад. Ҳангоми калимасозӣ метавонанд ҳам решаҳои 

пурра ва ҳам кӯтоҳкардашуда ва ҳамчунин асос ё калимаи пурра ба ягон 

шакли грамматикӣ пайваст шаванд [108, 289]. 

Қобили зикр аст, ки дар забони англисӣ тафовути равшани байни 

калимаҳои мураккаб ва таркибӣ вуҷуд надорад. Барои ин ду истилоҳоти 

мухталиф compound, complex (мураккаб) ва composite (таркибӣ) истифода 

бурда мешаванд. 

Дар Longman Dictionary of Contemporary English таърифи дақиқи 

калимаҳои мураккаб ва таркибиро метавон пайдо намуд. 

Мураккаб - калима ё ҷумлаи мураккаб ки аз як қисми асосӣ ва як ё 

якчанд унсури иловагӣ иборат аст [166, 271]. 

Таркибӣ – исм ва ё сифате, ки иборат аз ду ё бештар калима мебошад 

[166, 273]. 

 Дар бораи таърифи охирин, мушоҳида кардан мумкин аст, ки 

муаллифон танҳо ба мавҷудияти исм ва сифатҳои таркибӣ бе дахл намудан 

ба зарфҳо ва феълҳои таркибӣ ишора мекунанд. Ин имкон медиҳад мо зикр 

намоем, ки ин падида кам омӯхта шудааст ва калимаҳои мураккаби исмӣ ва 
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сифатӣ нисбат ба калимаҳои мураккаби дигар ҳиссаҳои нутқ дар забони 

англисӣ нисбат ба забони тоҷикӣ бештар ба чашм мерасанд. 

Унсури асосии калимаҳои мураккаб метавонад ҳам қисми якум ва ҳам 

қисми дуюм бошад. Дар робита ба ин 3 намуди калимаҳои мураккаб фарқ 

карда мешавад: калимаҳои мураккаби экзомарказӣ, калимаҳои мураккаби 

эндомарказӣ ва калимаҳои мураккаби изофӣ [172, 100-103]. 

 Навъи эндомарказӣ калимаҳои мураккаберо ифода мекунанд, ки 

маҷмӯи унсурҳои таркибии он мебошанд. 

Мисол: armchair -  намуди курсӣ (chair); breath test - намуди тест. 

 Калимаҳои мураккаби навъи экзомарказӣ калимаҳои мураккабе, 

мебошанд, ки мазмуни онҳоро ягон унсури дохили он муайян намекунад, 

яъне мазмуни онҳо пурра ба ҳосили ҷамъи ҷамъшавандаҳо баробар нест.  

Мисол: pickpocket ягон намуди киса (pocket) нест, ҳамчунин бо 

калимаи pick ҳеҷ гуна умумият надоранд. Pickpocket ин шахсест, ки бо 

ғортгарони кисаҳо, яъне кисабурӣ сарукор дорад.  

Мисоли дигар калимаи redneck шуда метавонад. Агар шумо онро ҷузъ 

ба ҷузъ тарҷума кунед, «гардани сурх» ба даст меояд. Дар ҳақиқат тарҷумаи 

ин калима ду маъно дорад, ки ҳеҷ гуна алоқамандие бо тарҷумаи аслии 

ҷузъҳои он надорад: «марди дағал, саҳроӣ дар иёлоти ҷанубӣ».   

 Калимаҳои мураккаби изофӣ ҳамчун сохти муайяни иборат аз ду 

решаи гуногун мебошанд, ки дар муносибатҳои хилофӣ қарор доранд.  

Мисол: Bittersweet дорои хосиятҳои ҳарду ҷузъҳо sweet ва bitter 

мебошад. Дуруст намебуд агар мазмуни онро танҳо аз рӯи яке аз ҷузъҳои он 

муайян кунем. Ҷузъиёти ин калимаҳо ҳамдигарро муайян мекунанд. 

Р. И. Розина таснифоти дигарро пешниҳод мекунад. Вай ҳамаи 

калимаҳои мураккабро ба се навъ ҷудо мекунад [185].  

1). Тибқи муносибатҳои семантикии байни ҷузъҳо, калимаҳои 

мураккаб метавонанд пайвасткунанда бошанд, ки байни унсурҳои он имкони 

ба қайд гирифтани алоқаи пайваст ва (Anglo-American, stone-deaf, age-long, 

fighter-bomber) алоқаи тобеи байни таркибҳо ҳастанд, ки имкони баррасии 
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гуногунии муносибатҳои тобеи синтаксисиро таҷассум мекунанд. Дар 

навбати худ онҳо ба калимаҳои дугона (hush - hush, zig - zag, hanky - panky 

walkie - talkie, hodge - podge , argy - bargy) ва иловагӣ (a queen-bee, a 

secretary-stenographer) тақсим мешаванд. 

2). Мувофиқи тартиби ҷойгиршавии ҷузъҳо ба синтаксисӣ, яъне ба 

муносибатҳои байни ҳиссаҳое, ки дар сохти муқаррарии синтаксисӣ (red-hot, 

pale-blue) муродиф дорад ва аз синтаксисӣ, муносибатҳои байни ҳиссаҳое, ки 

дар сохти муқаррарии синтаксисӣ муродиф надоранд, тақсим мешавад. (blue-

bell, mad-doctor ) 

3). Тибқи хусусияти асосҳо таркибӣ (door-step, baby-sitter, street-

lightening, handwork) ва мураккаб (long-legged, a breakdown, a kill joy) 

мешаванд. 

 Инчунин як навъи калимаҳои мураккабро бо номи дистактӣ ё алоҳида 

тасниф кардан мумкин аст, ки таркибҳои он дар нутқ аз ҳамдигар фарқ 

намекунанд [184]. 

The third- and fourth-grade teachers met with the parents.  

Both full- and part-time employees will get raises this year.  

Аз рӯйи ин муносибат калимаҳои мураккаб вобаста ба унсурҳои 

таркиби он калима ба ҳиссаҳои нутқи муайян тааллуқ доранд.  

Чунончи, калимаи мураккаб исмӣ аст, агар ҳар ду ҷузъҳои он исм 

бошанд (appletree, snowball) [77, 21]; ё агар ҳар ду ҷузъҳои он – феъл 

бошанд (make-believe). 

Калимаи мураккаб феъл аст, агар ҷузъи аввал исм, ва дуюми он феъл 

бошад, (skydive); ё сифат аст, агар ҷузъи якум - зарф, ва ҷузъи дуюм исм 

бошад (over-peopled) [77, 62]. 

Аммо риояи ин қоида қатъӣ нест, чунки дар бисёр ҳолатҳо, ҳангоми 

пайвасти ду ҷузъи яксон метавон калимаи мураккаби мутааллиқ ба ҳиссаҳои 

гуногуни нутқ ҳосил шавад. Ҳамин тариқ, дар мавриди ҷузъи якум феъл ва 

ҷузъи дуюи исм будан, ҳангоми пайвастани онҳо калимаи мураккабе ба даст 
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меорем, ки метавон мутааллиқ ба исм ва ё феъл бошад (sunshine – исм, 

skydive – феъл) [171, 24-28].  

Барои дуруст ва возеҳ инъикос ва тавсиф намудани ашё ё шахс исми 

сода баъзан кофӣ нест. Дар ин ҳолат, калимаи мураккаби исмӣ истифода 

мешавад, ки ифодаи устуворро ифода мекунад ва зиёда аз як калима буда, ки 

вазифаи исмро дар ҷумла иҷро мекунад.. 

 Some people write out a new address book every January. 

How would one actually choose a small personal computer? 

Баъзан танҳо қисми дуюми калимаро метавон истифода намуд, агар 

донем, ки сухан дар бораи чӣ меравад. Масалан, пас аз истифодаи «а 

swimming pool» дар нутқ, ба пуррагӣ такрор кардани он зарурат надорад, «a 

pool» гуфтан кифоя аст.  

 Бештари калимаҳои мураккаб, аз ду калима иборат буда , вале баъзе 

метавонанд дорои се ва ё зиёдтар ҷузъҳо бошанд. 

…a vase of lily of the valley 

 Калимаҳои мураккаби исмӣ метавонанд шумурдашаванда (blood 

donor, baby-sitter, nervous breakdown, X-ray), шумурданашаванда (do-it-

yourself, first aid, junk food, turn-over) бошанд, метавонанд танҳо дар 

шумораи танҳо (death penalty, human race, open air) ва ё дар шумораи ҷамъ 

(high heels, luxury goods, vocal cords) бошанд. 

 Дар аксарияти луғатҳо гунаи имлои калимаҳои мураккаб оварда 

мешаванд. Дар луғат ду имконоти навишт дода мешавад, ки якуми он 

бартарӣ дорад. Аммо калимаҳои мураккаби исмие ҳастанд, ки дар он танҳо 

як гунаи имло вуҷуд дорад. 

Alarm clock Parking meter High school 

Assembly line Passer-by Human being 

Baby-sitter Pen-friend Letter-box 

 Ташаккули шумораи ҷамъи калимаҳои мураккаби исмӣ ба ҷузъҳои 

таркибии он вобаста аст. Агар ҷузъи охирини исм шумурдашаванда бошад, 
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дар он вақт шумораи ҷамъи тамоми ҷузҳои исми мураккабро он қабул 

мекунад. 

Air raids were taking place every night. 

…health centres, banks, post offices and police stations. 

Shrill voices would be heard through letter-boxes. 

…the refusal of dockers to use fork-lift trucks [186]. 

Калимаҳои мураккаби исмии аз асосҳои феълӣ сохташаванда барои 

ташкили шумораи ҷамъ анҷомаи «-s» мегиранд. 

Nobody seems disturbed about cover-ups when they are essential to the 

conduct of a war. 

Naturally, I think people who drive smarter, faster cars than mine are a 

bunch of low-grade show-offs. 

Агар дар таркиби калимаҳои мураккаби исмӣ исмҳои шумурдашаванда 

ва зарф вуҷуддошта бошанд, анҷомаи шумораи ҷамъро ҷузъи якуми калима 

мегирад:  

  Looker-on – шумораи ҷамъ lookers-on 

 Swimming-up – шумораи ҷамъ swimmings-up 

Агар калимаҳои мураккаби исмӣ аз ду калимаҳои байни ҳам бо 

пешояндҳои «of» ё «in» пайвастшуда таркиб ёфта бошад ва ё дар таркиби он 

исм ва масдари «to-be» бошад, дар он ҳол анҷомаи шумораи ҷамъро ҷузъи 

якум мегирад.  

I like birds of prey and hawks particularly. 

…brothers whom I had considered my comrades in arms. 

The veil places brides-to-be at a distinct advantage. 

Як қатор калимаҳои мураккаби исмӣ аз дигар забонҳо, бештар аз 

забони фаронсавӣ иқтибос шудаанд, бинобар ин ҳам ҷамъбандиии ин исмҳо 

на аз рӯйи қоидаҳои маъмули забони англисӣ нисбат ба исмҳо ба миён 

меоянд.  

…aided by agents provocateurs sent into our midst.  
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…while the nouveaux riches of younger states built themselves palatial 

mansions [171, 24-28]. 

 Шакли соҳибии калимаҳои мураккаби исмӣ бо ҳамроҳкунии апостроф 

ва «s» ба унсури охирин сохта мешавад: my daughter-in-law's car, a friend of 

mine's car. Барои сохтани шакли соҳибии калимаҳои мураккаби исмӣ дар 

шумораи ҷамъ пешоянди «of» истифода бурда мешавад: the meeting of 

daughters-in-law, the schedule of half-moons [184]. 

Калимаҳои мураккаби сифатӣ аз ду ва ё бештар унсурҳо таркиб 

меёбанд, ки одатан бо ёрии дефис навишта мешаванд. Онҳо метавонанд 

бошанд:  

1) Аслӣ (easy-going, low-cut, slow-witted, sun-tanned, well-off) 

2) Таснифӣ (built-up, face-saving, front-page, man-eating) 

3) Ифодакунандаи ранг (blood-red, iron-grey, royal-blue, snow-white) 

Калимаҳои мураккаби сифатӣ одатан аз ду ва ё бештар унсурҳо таркиб 

меёбанд. 

…the day-to-day chores of life. 

…a free-and-easy relationship 

…life-and-death decisions 

Баъзе сифатҳои мураккаб ба назар ғайриқолабӣ мерасанд, чунки онҳо 

аз таркибҳое иборатанд, ки ҳеҷ гоҳ дар нутқ мустақилона истифода 

намешаванд. Масалан: namby-pamby, higgledy-piggledy, topsy-turvy. Чунин 

калимаҳо аслан ба таркиби луғавии ғайрирасмӣ тааллуқ доранд.  

… all that arty-crafty spiritualism 

… his la-di-da family 

Калимаҳои рехта сохта ва ё мураккаб буданашон танҳо дар 

мавриди таҳлилу баррасии этимологӣ муайян карда мешавад. Таҳлили 

мазкур барои барқарор кардани морфемаҳои каммаҳсул кӯмак мекунад. 

Вандҳои калимасози -но, фар- ва -лох ба ин гурӯҳ шомил мешаванд. 

Аксар исмҳо бо ин се морфема сохта мешаванд. Масалан, бо пасванди -
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но вожаҳои фарохно, дарозно, ба вуҷуд меоянд, ки исманд. Маълум 

мегардад, ки пасванди мазкур аз сифат исм месозад [111, 100].  

Чунон ки зикр шуд, сайри таърихӣ ва тағйироти калимаро 

таҳлили этимологӣ мушаххас мекунад. Таҳлили  этимологӣ аз таҳлили 

сарфӣ тамоман фарқ дорад. Тибқи таҳлили сарфӣ ва этимологӣ таркиби 

калимаро ба морфемаҳои мухталиф тасниф кардан мумкин аст; 

масалан, калимаи дашном 1. (таҳлили морфологӣ - исми сода); 2. 

(таҳлили этимологӣ - калимаи мураккаб) мебошад. Дар мавриди 

таҳлили этимологӣ намудани калимаи зикргардида чунин бармеояд: 

қисми якум даш-/душ- ва қисми дуюми он ном аст. Маънои  таркибии 

онҳо номи бад, бадном мебошад [50, 126].  

Инчунин барои муайян кардани маънои ҷузъҳои калима таҳлили 

этимологӣ кумак расонида метавонад. Яке аз шартҳои асосии муайян 

кардани сохти калима мушаххас кардани маънои ҳар як қисми калимаи рехта 

мебошад. Калима дар забон ба маъноҳои сершумор омада метавонад. «Барои 

муайян намудани он, ки дар таркиби калимаи таърихан ташаккулёфта ҷузъи 

алоҳидаи он бо кадоме аз маъниҳояш омадааст, ҷузъи дигари калима ёрӣ 

мерасонад» [50, 109]. 

Қайд кардан зарур аст, ки на ҳамеша маънои феълҳои мураккабро бо 

такя ба мазмуни унсурҳои он фаҳмидан мумкин аст.  

Масалан: феъли «soft-soap» (soft- нарм, soap- собун) бо истифодаи 

собуни нарм робитае надорад, мазмуни он «ба касе хушомадгӯӣ кардан, бо 

мақсади ба манфиати худ коре кардан».  

Феълҳои мураккаб одатан бо ёрии дефис навишта мешаванд (cross-

referenced, ice-skated), вале баъзан онҳо метавонанд ду намуд тарзи навишт 

дошта бошанд:  

baby-sit = baby sit, roller-skate = roller skate. 

Феълҳое вуҷуд доранд, ки унсурҳои онҳо дар нутқ мустақилона 

истифода намешаванд.  

Sally had pooh-poohed the idea of three good meals a day; 
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Their policy was to hesitate, to shilly-shally, to temporise. 

  

Дар мавриди чунин навъи калимасозӣ аз ду калима як калима таркиб 

ёфта баъзе тағйирот ба миён меоянд: 

1) Мазмуни калима ё тағйир меёбад, ё аз байн меравад (pickpocket, 

yellow jacket, killjoy, redneck).  

2) Задаи иборавӣ метавонад тағйир ёбад.  

Масалан: агар калимаҳои white ва house як ибора бошанд, дар он вақт 

зада ба калимаи дуюм меафтад, агар ин калимаи таркиби мураккаб бошад, 

онгоҳ зада ба унсури аввал меафтад.  

3) Дар раванди пайваст метавонад ҳам садонок ва ҳам ҳамсадои 

пайвасткунанда ба миён ояд.  

Масалан: tragicomic, Afro-Asian, speedometer / sportsman, saleswoman. 

4. Тарзи навишт метавонад тағйир ёбад [185]. 

Се тарзи навишти калимаҳои мураккаб маъмул аст: 

- Шакли пӯшида (навишти якҷоя) keyboard, typewrite; 

- Шакли кушода (навишти ҷудо) salad dressing, April Fool's Day; 

- Бо дефис: age-old, mother-in-law, force-feed. 

Барои мисол калимаи Deadline-ро мегирем. Тарзи навишти ин калима 

дар ибтидо ҷудо буд, баъдан бо дефис навишта мешуд, дар забони англисии 

муосир ин калима якҷоя навишта мешавад. Ба таърих рӯ меоварем. Истилоҳи 

мазкур сараввал дар давраи ҷанги гражданӣ ба миён омада буд. Вай хатти ба 

масофаи 10 фут дуртар аз деворҳои қаторчуби конфедеративӣ (Confederate 

stockade) кашидашударо ифода мекард ва вай чун воситаи бехатарӣ 

истифода мешуд. Дар давраи ҷанг ба асирон гузаштан аз ин хат иҷозат дода 

намешуд. Дар акси ҳол, онҳоро марг интизор буд. Аз ин ҷост номи deadline. 

Дар ҳақиқат бо гузашти айём мазмуни ин калима тағйир ёфт. Мутаассифона, 

на ҳамаи калимаҳои мураккаб чунин таърихи навиштро надоранд. Тавре ки 

дар боло қайд гардид, онҳо метавонанд, се намуди навиштро дошта бошанд.  
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Вильям Сабин вижжагии ин омилро чунин шарҳ додааст: Калимаҳои 

мураккаб як қоидаи муайяни навиштро надоранд. Ва ин дуруст аст. То ҳоло 

ҳеҷ гуна қоидаи навишт ё имлои калимаҳои мураккаб вуҷуд надорад. Ягона 

роҳи дуруст – ин ба луғатҳои на зиёда аз панҷ сол пеш нашргардида назар 

андохтан аст. Ин мӯҳлати тахминии тағйирёбии навишти калимаҳои 

мураккаб мебошад. Ба тарзи навишти калимаҳои мураккаб саҳми калонро 

одамоне, ки дар ҳамин соҳае, ки кор мекунанд, гузоштанд. Масалан, ба 

туфайли кормандони бонкҳо калимаи creditcard якҷоя навишта мешавад 

[186].  

Имлои калимаҳо метавонанд ба мазмуни он таъсир расонанд. Масалан, 

ду роҳи навишти калимаи black bird вуҷуд дорад.  

Дар мавриди якҷоя навиштани ин вожаи мураккаб мазмуни номи 

паррандаро новобаста аз ранги он ифода мекунад. Blackbird – дурроҷи сиёҳ, 

ки новобаста аз номаш метавонад ранги сиёҳ ё ранги сафед дошта бошад. 

Дар мавриди алоҳида навиштан ба тобиши он диққат равона карда мешавад.  

 Номи дигар намуди паранда Whippoorwill пайдоиши халқӣ дорад. Ин 

парранда ҳангоми тасвири ангорашавии монанд ба «Whip poor Will» садоҳои 

мусиқӣ мебарорад. Барои таъкиди ин монандӣ қаблан номи ин паранда бо 

дефис навишта мешуд ва минбаъд якҷоя навишта мешуд. 

Калимаҳои мураккаби метавонанд доимӣ ва муваққатӣ бошанд. 

Калимаҳои мураккаби доимӣ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд ва ба 

осонӣ аз луғат ёфт мешаванд. Дар ҳоле ки калимаҳои мураккаби муваққатӣ аз 

ду ё зиёда калимаҳо иборатанд, барои пешгирии ифодаи мазмуни дугона ё 

барои ҷудо кардани мазмуни дигар калима ҷузъҳои он бо дефис навишта 

мешаванд.  

Дар маҷмуъ, ҳамаи калимаҳои мураккаб замоне муваққатӣ буданд, вале 

бо афзоиши басомади истифодаи онҳо ва тағйири имло ба қатори калимаҳои 

доимӣ гузаштанд [187]. 

Тавре ки дар боло ишора гардид қоидаи муаяйни имлои калимаҳои 

мураккаб дар забони англисӣ нест ва роҳи аз ҳама хуби донистани тарзи 
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дурусти навишти калима ин ба луғат муроҷиат кардан аст. Агар дар луғат 

беш аз як гунаи саҳеҳи он аввалинаш мебошад, чунки он аз ҳама маъмул ба 

ҳисоб меравад.  

Аксаран калимаҳои мураккаб ҷудо навишта мешаванд, агар пайдоиши 

архаистӣ надошта бошанд. Агар онҳо решаҳои пайдоиши германӣ дошта 

бошанд, ё калимаи мураккаб дар миёни халқ маъмул бошад, якҷоя навишта 

мешаванд. Навишти якҷоя ҳамчунин бештар вомехӯранд, агар дар мавриди 

ҷудо навишта шудани унсурҳои он маъноҳои мухталифро ифода намоянд: 

(black bird / blackbird). 

Тамоюли навишти дефисии калимаҳои мураккаби дар таркиби худ 

кадимаҳои кӯтоҳдошта вуҷуд дорад. Ин калимаҳо ҳамеша бо дефис навишта 

мешуданд, эҳтимоли тағйирёбии онҳо вобаста ба имконияти душворӣ дар 

мазмун хеле кам ба назар мерасад. Мисол: mother-in-law, editor-in-chief, 

merry-go-round, aide-de-camp, forget-me-not. 

Навишти калимаҳои мураккаб бо дефис дар асри 19 бисёр паҳн гашта 

буд. Масалан, нависанда Герман Мелвил номи романи машҳури худро бо 

дефис навишта буд: Moby-Dick.  Ҳоло навишти якҷоя ё ҷудои ин номро 

вохӯрдан мумкин аст.  

Номгӯи истилоҳҳои зиёди биологие ки пештар бо дефис навишта 

мешуданд, онро ҳоло гум кадаанд. Масалан, растании рӯянда дар Америкаи 

Шимолӣ the May Apple, муддати зиёд бо дефис навишта мешуд, акнун ҷудо 

навишта мешавад.  

Умуман, калимаҳои дар замони мо бо дефис навишташаванда, бо 

гузашти замон истисно мешаванд.  

Роҳи аз ҳама дурусти дарки тарзи навишти дурусти калимаҳо ба луғат 

нигаристан аст. Аммо, ба ҳар ҳол қоидаҳои мушаххас вуҷуд дорад. Тарзи 

навишти калимаҳои мураккаб вобаста ба истифодаи онҳо тағйир меёбанд.  

day to day - дар ҷумлаиWe worked day to day, day-to-day - дар ибораи our 

day-to-day routine).  
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They were skeletons of strong criss-cross beams, with solid material 

between, coated with plaster [192, 7].  

When he came home empty-handed at night, he knew his father would curse 

him and thrash him first, and… [192, 9] 

 Калимаҳои мураккаби бо истилоҳ мавҳум вуҷуд доранд, ки ҳангоми ба 

калимаи пурра ҳамроҳ кардани пешвандҳо ва пасвандҳои навъҳои мухталиф 

ва инчунин «калимаҳои монанд» сохта мешаванд. Калимаҳои мазкур одатан 

якҷоя навишта мешаванд. 

Anticrime, antisocial, binomial, biochemistry, childlike, coordinate.  

I do not doubt thee," said the King, with a childlike simplicity and faith 

[192, 285]. 

Чунин пиндоштан мумкин аст, ки на ҳамаи калимаҳо ба қоидаи умумӣ 

дахл доранд, балки истисно ҳам вуҷуд дорад.  

Навишти калимаҳои мураккаби мавҳум дар ҳолатҳои зер ба воситаи 

дефис сурат мегирад: 

1. Унсури дуюми онҳо бо ҳарфи калон навишта шавад, ё шумора бошад 

(post-Freudian, pre-1998, anti-Semitic); 

2. Барои пешгирӣ кардани душворӣ дар идроки мазмуни омографҳо (un-

ionized – ионизатсиянашуда, unionized – муттаҳид; recreation - вақтхушӣ, 

re-creation – эҷоди нав; release - рухсат додан, re-lease – аз нав иҷора 

гирифтан);  

3.  Агар дар таркиби калима беш аз ду унсур бошад ва инчунин дар 

мавриди бидуни дефис навишта шудани калима ба талаффуз мушкилӣ орад 

(pro-choice, pro-life, co-op, co-edit); 

4.  Дар ҳолати таркиби калимаи мураккаб беш аз ду унсур иборат бошад 

(non-English-speaking, pre-Civil War). 

5.  Дар ҳолати бо як садонок тамом шудани унсури аввал ва оғоз ёфтани 

унсури дуюм бо ҳамон садоноке, ки унсури аввал тамом шудааст, дар мисоли 

(anti-intellectual, semi-independent) [184]. Ҳарчанд аксари калимаҳои 
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мураккаб дорои чунин префикси: co-, de-, pre-, pro- ва re-, мебошанд, ки бо 

реша якҷоя навишта мешаванд: coordinate, preeminent, reenter; 

6. Одатан дефис дар калимаҳои бо all-, ex-(дар мазмуни «собиқ, 

пешина» half-, quasi- ( дар ифодаҳои дорои сифат) ва self- меояд:  

All-around, ex-governor, half-life (аммо halfhearted, halfpenny, halftone, 

halfway), quasi-scientific (аммо quasi science), self-defence (selfhood, selfish, 

selfless, selfsame) [187]. 

Барои нишон додани якҷоягии калимаҳои мураккаб, ки онҳо дар ҷумла 

муайянкунанда мебошанд, бо дефис навишта мешаванд: fine-wine tasting, 

high-school teacher, hot-water bottle, minimum-wage worker, rare-book store, 

real-life experiences.  

…and were branded on the cheek with a red-hot iron, then sold for slaves 

[192, 192]; 

Дар ҳолати пешгирии нофаҳмии маъноӣ, ё агар дефис бемаврид 

шуморида шавад, он гоҳ навишти якҷоя ҷой дорад: bubonic plague outbreak, 

chemical engineering degree, temp agency employee. 

Калимаҳои мураккабе, ки шумора ва рангро мефаҳмонанд, дар навбати 

худ қонуниятҳои хоси калимасозии худро доранд: 

1. Калимаҳои мураккаби ибораро ифодакунанда, ки вазифаи 

муайянкунандаро доранд, одатан бо дефис навишта мешаванд: a happy-go-

lucky person, a here-today-gone-tomorrow attitude. 

Дар ҳолати ҷой доштани унсурҳои калимаҳои хориҷӣ ҳам, навишти 

ҷудогонаро мушоҳида кардан мумкин аст: a bona fide offer, a per diem 

allowance. 

2. Рақамҳои аз бисту як то наваду нӯҳ ва сифатҳои мураккабе, ки 

унсури якумашон адад мебошанд, бо дефис навишта мешаванд: twenty-one, 

thirty-first, second-rare movie, third-story window, ten-thousand-year-old bones, 

13-piece band, 19th-century novel, decades-old newspapers. 
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Агар таркиби калимаи мураккаб рақам бо ҳарф ва –fold навишта шуда 

бошад, навишт якҷоя мешавад, ва агар адад бо рақам навишта шавад, бо 

дефис навишта мешавад: tenfold, 20-fold. 

 Агар дар таркиб рақам ва –odd бошад бо дефис навишта мешавад: 

four-odd, 60-odd. 

Калимаҳои мураккаби муайянкунандаи аз шумора ва исм дар падежи 

соҳибӣ таркибёфта навишти ҷудоро доро мебошанд: one week's pay, hours' 

work. 

3. Сифатҳои ифодакунандаи ранг ҳамеша бо дефис навишта мешаванд: 

a red-gold sunset, a cherry-red sweater. 

Агар унсури аввалини калимаҳои мураккаби сифатӣ бо –ish ба охир 

расанд ва вай пеш аз исм ояд, дар он вақт сифати мураккаб бо дефис навишта 

мешавад ва агар пас аз исм ояд, ҷудо навишта мешавад: a darkish-blue color, 

a reddish-gold sunset; The sky is reddish gold [187]. 

Яке аз вижагиҳои асосии ин намуди калимасозӣ ва мушкилии 

азбаркунӣ барои омӯзандагони забони англисӣ дар он аст, ки калимаҳои 

мураккаб зуҳуроти серамали сайёрро ифода мекунад ва тарзи навишти он дар 

муддати кӯтоҳ метавонад тағйир ёбад. Барои муайян намудани якҷоя, ҷудо ва 

ё бо дефис навишта шудани калима ба луғати нашршуда дар солҳои охир 

назар андохтан зарур аст [171, 26]. 

Дар солҳои охир забоншиносии ватанӣ ва хориҷӣ ба таҳлили 

семантикии сохти калима диққати калон медиҳад. Усулҳои мухталифи 

таҳлили семантикии сохтори калима вобаста ба сохти морфологии калима, ё 

истифодаи синтаксисии он, бо такя ба таҳлили семантикии ҳамаи гурӯҳи 

луғавӣ-семантикӣ бароянда коркард мешавад.  

Таҳлили психологии дарки муҳити атроф нишон медиҳад, ки миёни 

ҳалли хусусиятҳои ашё, мушоҳидагар як ва ё якчанд хосият ё аломатҳои 

мувофиқро барои иттилоот ҷудо мекунад. Баъзе аз ин хусусиятро ӯ ба сифати 

воҳиди амалиётии идрок табдил медиҳад. Раванди ҷудокунии аломатҳо 

метавонанд каму беш шуурнок бошад, кам вақте мешавад, ки онро ҳамчун 
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«ғояи фаъоли ҳукмфармо» маънидод кунанд. Дар мавриди таҳқиқоти мо ин 

ба дарки шунавоӣ ва фаҳмиши мазмуни калимаҳои мураккаб на аз тарафи 

соҳибзабонон, балки омӯзандагони забони англисӣ тааллуқ дорад.  

Азбаски дар заминаи тағйироти семантики номгӯйҳо (таҳвили 

семантикӣ) муносибатҳои расмӣ - мантиқии байни мафҳумҳо қарор дорад, 

муайян кардани тағйири семантикӣ, танҳо бо назардошти ҳамаи намудҳои ин 

робитаҳои инъикоскунандаи иттиҳод мумкин аст, ки қодиранд дар шуури 

инсон ба миён оянд [45, 76-96]. 

Бо назардошти ин метавон се намуди муносибатҳои байни унсурҳои 

калимаҳои мураккабро ҷудо кард.  

Баробармаъноӣ вазни мазмуни ҳар як унсурро ҳангоми дарки маънӣ ва 

таҳаввули маъноии ҷумлаву матн нишон медиҳад. Дар навбати аввал чунин 

намуди муносибатҳоро дар калимаҳои мураккаб мушоҳида кардан мумкин 

аст: Afro-American, Anglo-American, Franco-Canadian. Ҳамчунин дар 

калимаҳое, ки аз нуқтаи назари лингвистӣ робитаи иловагии тобеъ доранд: a 

secretary-stenographer, a queen-bee. Ҳангоми дарки ин калимаҳо мо 

мазмуни ҳарду унсурро баробар қабул мекунем. A secretary-stenographer – 

дар як вақт ҳам котиба ва ҳам стенографист. Бо фаҳмидани ин касб дарҳол 

хулоса карда наметавонем, ки кадоме аз ин касбҳо асосӣ ба ҳисоб мераванд. 

Раванди навбатӣ – антонимия, ки мазмунҳои муқобилмаъноиро дорад. 

Дар мавриди таҳқиқоти мо ин раванд ҳангоме, ки мо дар бораи чунин 

калимаҳо ба мисли killjoy, bittersweet, dull-witted гап мезанем, дар асоси 

қонунҳои дарки равонӣ баргузор мегардад. 

 Муносибатҳои тобеъ ду раванди семантикии бо ҳам зидро ба миён 

меоварад: васеъшавӣ ва маҳдудшавӣ. Муносибатҳои байни ҷузъҳои калимаи 

мураккаб дар забони англисӣ бештар бо кӯтоҳшавиимазмун муаррифӣ 

мегардад: гузариш аз мафҳуми ҷинсӣ ба намудӣ: bath towel, handiwork, sun-

glasses. Ин раванд ба хуби тавассути калимаҳои дорои унсури яксони дуюм 

таҳқиқ карда мешавад. Масалан: long-legged; cross-legged - мазмун кӯтоҳ 

карда мешавад.  



141 
 

Калимаҳои мураккаб воҳидҳои семантикии далелнокшударо нишон 

медиҳанд: chess-board, key-board, school-board; маънои решаи онҳо 

метавонанд, дигаргун бошанд: foot-print, foot-pump, foothold, foot-bath, 

foot-wear, footnote, foot-lights, foot-stone, foot-high, foot-wide. Маънои 

луғавии решаҳо байни ҳам алоқаманд буда, воҳиди нави семантикиро ташкил 

медиҳанд. Масалан: a hand-bag – «a woman's bag», a trouser-suit – «a 

woman's suit», wheel-chair – «a chair for invalids», a push-chair – «a chair 

for babies». 

Калимаҳои мураккаби сохташуда метавонанд ҳам моносинтаксисӣ 

(bookshelf, needlefish, steamboat, windmill, sunrise, dogbite, toyman) ва ҳам 

полисинтаксисӣ (life-boat – boat-life; fruit-market – market-fruit) бошанд.  

Сатҳи далелнокшавии калимаҳои мураккаб гуногун шуда метавонад.  

Калимаҳои пурра далелнокшуда, яъне маънои луғавии ин калимаҳо 

байни ҳам алоқаманд мешаванд ва ҷамъбандии мазмуни унсурҳои таркибро 

ифода мекунад: sky-blue, foot-pump, tea-taster. 

Калимаҳои қисман далелнокшуда: hand-bag, a flower-bed, handcuffs, a 

castle-builder. 

Калимаҳои далелнокнашуда: eye-wash, fiddlesticks, an eye-servant, a 

night-cap, a slow-coach, a sweet-tooth. Баъзан дар нутқ гӯяндаҳо ба ашёи 

аллакай ёдрасшуда бо мазмуни дигари ба ӯ хос набуда ишора мекунанд. 

Мазмуни навбатиро метавон ҳамчун таҳвили семантикии аввал шарҳ дод. 

Баъзан чунин калимаҳо сермаъно мешаванд. Масалан: a night-cap – кулоҳи 

шабона, нӯшокӣ барои шаб; eye-wash – моеъ барои рафъи макияж аз чашм, 

чашмбандӣ; eye-opener – кашфиёт, нӯшокии спиртии саҳари барвақт 

истеъмолшуда [186].  

Калимаҳои нимтиредор: Қориишкамба пиёларо ба даст гирифта аз 

ҷиҳати гармии чой пуф-пуфкунон кам-кам нӯшида даҳони худро қадре аз 

нон холӣ кард ва бо дасти дигараш, ки ҳанӯз бар рӯи нон буд, бурдаи 

охиринро бардошта, ба даҳон андохту он бурдаро ҳанӯз тамом нахоида ва 

фурӯ набурда, пиёларо ба чойи боқимондааш ба замин гузошта худ аз ҷой 
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бархоста ба пеш равон шуд ва ман ҳам аз дунболи ӯ ба ҳаракат 

даромадам…[190, 15] 

Дар ин вақт касе ба пеши даричаи мактаб, ки дар тарафи даруни он 

мактабдор менишаст, омада дарро тақ-тақ кард [191, 213]. 

Майлс нӯг-нӯги по қадам монда аз хона баромад ва баъд аз сӣ ва ё чил 

дақиқа боз ҳамин хел ҳеҷ овозе набароварда ба хона баргашт- ӯ барои 

писарак як либосе оварда буд [189, 78]. 

Hugh - but I will crack his crown an he interfere, the fox-hearted, ill-

conditioned animal! [192, 119] 

Таркибҳо (after all, afterall): The surprise of it, the bewildering 

unexpectedness of it, made him begin to question, for a moment, if he was the 

person he was pretending to be, after all [192, 294]. 

 Калимаҳои мураккаб, таносубан, гурӯҳи мустақили аз калимаҳои 

мураккаби таркибӣ фарқкунанда ба ҳисоб мераванд. Калимаҳои бо ном 

мавҳумро мумкин аст ба қатори калимаҳои мураккаб шомил кард, чунки 

онҳо бо ёрии вандафзоӣ сохта мешаванд, инчунин онҳо қоидаҳои навишти 

калимаҳои мураккаби таркибиро риоя мекунанд, бинобар ин аз нуқтаи назари 

мо онҳо мавқеи мобайнии калимаҳои мураккаб ва таркибиро доранд.  

Барои он ки табиат ва мақоми лингвистии калимаҳои мураккаб муайян 

карда шаванд, дар заминаи таърифи онҳо ҳар се ҷанба – сохтор, мазмуни 

сарфӣ (морфологӣ) ва ҳамчунин вазифаҳои наҳвии (синтаксисии) онҳо бояд 

матраҳ шаванд. Зеро ба назари эътибор гирифтани ин вижагиҳо имкон 

медиҳад, ки қонунияти раванди калимасозӣ беҳтару бештар таҳқиқу 

муаррифӣ гардад. 

Бояд зикр намуд, ки дар забони тоҷикӣ калимаҳои мураккаб аз  рӯйи  

воситаи  алоқа ба се навъ: мураккаби тобеъ, мураккаби пайваст ва мураккаби 

омехта ҷудо карда мешаванд. Чунин таснифот дар забони англисӣ дида 

намешавад. Дар забони англисӣ бошад, калимаҳои мураккабро ба панҷ гурӯҳ 

ҷудо менамоянд.  
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Хулосаи боби сеюм 

 Бо такя ба таҳлилу баррасии мавод дар  боби сеюм чунин 

хулосабарорӣ кардан мумкин аст: 

1. Дар бораи усули конверсия дар забонҳои таҳқиқшаванда таҳқиқотҳои 

зиёде ба анҷом расонида шудааст, ифодаи ин роҳи калимасозӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки  кадом ҳиссаи нутқ метавонад дар натиҷаи конверсия ҳосил 

гардад. Ин роҳи калимасозӣ бевосита табдил ёфтани як ҳиссаи нутқ ба дигар 

ҳиссаи нутқ мебошад ва ҳамзамон хусусиятҳои сарфию наҳвии ҳиссаи 

нутқеро, ки ба он гузаштааст, ба худ қабул менамоянд. Дар забонҳои 

муқоисашаванда амсилаҳои конверсионии мушаххасгардидаро муқоиса 

намуда, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар забони муосири 

англисӣ конверсия усули хеле маъмул ва самараноки калимасозӣ ба шумор 

меравад, аммо дар забони тоҷикӣ конверсия чандон усули калимасозии 

паҳншуда ба ҳисоб нарафта, он қадар маъмул нест. 

 2. Усули субстантиватсия чун маъмултарин падидаи гузариш ба исм 

дар илми забоншиносӣ ҳисобида мешавад. Муҳтавои мафҳуми 

«субстантиватсия», таҳлили роҳҳо ва имконияти гузариши сифатҳо ва дигар 

ҳиссаҳои нутқ ба исм дар таҳқиқотҳои илмӣ ба таври мухталиф баррасӣ 

мегардад. Дар бораи масоили субстантиватсия дар илми забоншиносии 

муосир асарҳои илми бешумор бахшида шудааст, ки дар онҳо омилҳои 

таърихӣ, луғатшиносӣ ва сарфии ин ҳодиса мавриди таҳқиқ қарор дода 

шудааст.  

3. Вербализатсия ҳамчун роҳи конверсионӣ ба забони англисӣ хос аст, 

аз ин рӯ мо кӯшиш намудем, ки амсилаҳои бештар сермаҳсули онро мавриди 

баррасӣ қарор диҳем. Усули мазкур табдил ёфтани дигар ҳиссаҳои нутқ ба 

феълро дар бар мегирад. Бо такя ба адабиёти илмӣ ва натиҷаи таҳқиқ 

мушаххас гардид, ки дар забони тоҷикӣ чунин усули калимасозӣ маъмул 

нест. 
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4. Вожаҳои мураккаб низ яке аз шаклҳои пурмаҳсули калимасозӣ дар 

забони тоҷикӣ ва англисии муосир ба ҳисоб меравад. Олимону муҳаққиқон аз 

лиҳози забоншиносӣ ин падидаро бо роҳҳои мухталиф маънидод кардаанд, 

аммо ҳанӯз ҳам ба таври муфассал мавқеи  он дар илми забоншиносӣ 

мушаххас нагардидааст. Калимаҳои мураккаб хеле сермаҳсуланд, ки дар 

навбати худ таърифи муайяне надоранд. Қобили зикр аст, ки дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ калимаҳои мураккаб яке роҳҳои калимасозии самаранок ва 

пурмаҳсул ба ҳисоб мераванд.Умуман вобастагӣ кулли калимаҳои мураккаб 

дар он зоҳир мегардад, ки дар мадди аввал кадом маъноро интихоб мекунанд, 

чунки вазифаи асосии калима ин номгузорӣ кардан аст.  
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ХУЛОСА 

Ҳамин тавр, мавзуи калимасозӣ ва усулҳои он дар забоншиносии 

тоҷику англис мавқеи намоёнро касб мекунад. Дар натиҷаи таҳлилу баррасии 

баъзе паҳлуҳои мавзуи усулҳои сарфию наҳвии калимасозӣ мо ба чунин 

хулоса омадем: 

1. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ таснифи сохторӣ ва таърифи калима 

тақрибан муштарак мебошанд.  Вазифаи асосии калима номгузорӣ  кардан ба 

ашё ва ҳодисаҳо ба ҳисоб меравад.  Калимаҳо ва ё вожаҳо бо маъноҳояшон, 

ки ифодагари мафҳумҳои гуногун мебошанд, бо олами маънавии инсонҳо 

алоқаманд мешаванд. Калимаҳо инъикоскунандаи таҷрибаю дониши 

андухтаи инсоният мебошанд [2-М]. 

2. Муайян гардид, ки калимасозӣ – воситаи муҳимтарин ва асосии 

ғанигардонии таркиби луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба ҳисоб меравад. 

Вожаҳои нав дар забонҳои номбурда маъмулан, аз калимаҳои дар захираи 

луғавии онҳо мавҷудбуда ба воситаи роҳҳои гуногуни калимасозӣ сохта 

мешаванд. Калимасозӣ дар илми забоншиносӣ нақш ва мавқеи хосаро доро 

мебошад [1-М]. 

3. Аз таҳлилу баррасҳо бармеояд, ки калимасозиро инчунин метавон ба 

таври зайл таъриф намуд: калимасозӣ як бахши илми забоншиносӣ буда, 

равандҳои сохтани воҳиди луғавиро меомӯзад. Калимасозӣ омили асоси 

рушди забон мебошад. Забонҳои муқоисашаванда дорои усулҳои гуногуни 

калимасозӣ мебошанд. Калимаҳо дар забони тоҷикӣ, асосан бо роҳҳои 

морфологӣ, синтаксисию морфологӣ, морфологию синтаксисӣ, луғавию 

синтаксисӣ, луғавию маъноӣ, ихтисора ва дар забони англисӣ ба воситаҳои 

вандафзоӣ,  конверсия, мураккабсозӣ, дериватсия, ихтисора сохта мешаванд. 

Аён гардид, ки дар забони тоҷикӣ аз 3 то 6 ва дар забони англисӣ бошад аз 3 

то 5 роҳи калимасозӣ мавҷуд мебошад.  Аз лиҳози сермаҳсулӣ ва камаҳсулии 

роҳҳои калимасозӣ дар забонҳои мавриди қиёс тафовут ба назар мерасад. Дар 

натиҷаи калимасозӣ воҳидҳои нави луғавӣ (калимаҳо) ба вуҷуд меоянд. 
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Равандҳои фаъоли калимасоз барои ғанӣ гардидани таркиби луғавии 

забонҳои муқоисашаванда нақши муҳимро доро мебошанд [3-М].  

4. Вандафзоӣ яке аз маъмултарин ва пурмаҳсултарин усули сарфии 

калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ангисӣ ба шумор меравад. Дар ҳар ду 

забон ҳам вандҳо (аффикс) ду хел мешаванд: шаклсоз ва калимасоз, вандҳои 

шаклсоз шакли калимаро дигар мекунанд, вандҳои калимасоз бошанд, 

маънои калимаро тағйир медиҳанд.   

Басомади истифодаи вандҳо дар ҳиссаҳои нутқ баробар ба мушоҳида 

намерасад. Агар дар калимасозии исмҳо пасвандҳои сершумор иштирок 

намоянд, дар калимасозии сифат, бештар пешвандҳо корбаст мешаванд. 

Вандҳо дар доираи калимасозӣ ба се қисм - сермаҳсул, каммаҳсул ва 

бемаҳсул ҷудо карда мешаванд. Вандҳо дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ 

вазифаҳои муҳими луғавию грамматикиро доро мебошанд [5-М]. 

5. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ вандҳоеро, ки пеш аз реша омада, 

маънои калимаро дигар мекунанд, пешванд меноманд. Пешванд (префикс) ба 

асоси калима таъсири луғавию грамматикӣ расонида, маънои луғавии решаро 

дигар мекунанд. 

Мо пешвандҳоро чун як қисми ҳиссачаҳо номбар намудем ва онҳо худ 

калимаи мустақилмаъно нестанд. Аз калимаҳои мустақил пешвандҳои аслӣ 

ба вуҷуд омада, инкишоф ёфтаанд. Барои мисол якчанд пешвандҳои 

забонҳои муқоисашаванда меорем: бо-, ба-, фар-, фур-, miss-, un-,fore-, pre- 

[2-М]. 

6. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ вандҳоеро, ки пас аз реша омада, 

маънои калимаро дигар мекунанд, пасванд (суффикс) меноманд. Дар усули 

сарфии (морфологӣ) калимасозӣ нақши пасвандҳо хеле назаррас мебошад. Ба 

вожа ва ё калимаи сохтаи худ чӣ гуна маъно бахшидани ҳар як пасванд 

вазифаи асосии онро тавзеҳ медиҳад. Дар ҳамин замина пасвандҳо 

гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Дар мавриди таъйин намудани вазифаи ванд 

сермаъноӣ, аз кадом ҳиссаҳои нутқ ва аз чӣ хел асосҳои феълӣ сохтани 

калимаҳоро ба назар мегиранд. Ҳангоме ки пасвандҳоро баррасӣ намоем, 
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тафовути аз якдигар боз ҳам равшантар маълум мешавад. Баъзе пасвандҳо 

танҳо аз исм, баъзеи дигар аз сифат ва сеюмӣ аз шумора ё феъл исм 

месозанд. Дар забонҳои мавриди назар пасвандҳо ба сермаҳсул, каммаҳсул ва 

бемаҳсул ҷудо мешаванд: -ак, -ака, -гор, -ant, -ent, -er, -or [5-М]. 

7. Яке аз усулҳои маъмули калимасозӣ ихтисора ба ҳисоб меравад. 

Гарчанде ки омӯзиши ин усули калимасозӣ дертар оғоз гардида бошад ҳам, 

бешубҳа, гуфтан мумкин аст, ки ихтисораҳо низ дар миёни усулҳои 

калимасозӣ ва ё вожагузинии пурмаҳсули забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, ҷойи 

намоёнро ишғол мекунад. Ихтисора гуфта калимасозии сарфиеро меноманд, 

ки дар он як қисми таркиби овозии калима партофта мешавад. Ихтисор яке аз 

усулҳои пурмаҳсули калимасозӣ буда, дар забонҳои мавриди назар 

калимаҳои ихтисоршуда васеъ паҳн шудаанд, ки дар нутқи шифоҳӣ бештар 

истифода мешаванд. Аз рӯйи аломатҳои шаклӣ калимаҳои ихтисорӣ ба се 

навъ ҷудо карда мешаванд: кӯтоҳ намудани қисми аввал, миёна ва охири 

калима. Омехташавии намудҳои ихтисора имконпазир аст. 

Дар раванди таҳқиқот маълум гардид, ки дар забони англисӣ ихтисорае 

мавҷуд аст, ки дар забони тоҷикӣ ба назар намерасад. Чунин ихтисораҳо 

кӯтоҳкунии калимаҳои иқтибосшуда аз забони лотинӣ мебошанд, ки акнун 

чун лотинӣ хонда намешаванд ва онҳоро ба забони англисӣ баргардон 

мекунанд [4-М]. 

8.  Конверсия яке аз усулҳои асосии калимасозӣ ба шумор рафта, дар 

он калимаи як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ мегузарад. Дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ гузаштани вожа ё калима аз як ҳиссаи нутқ ба дигар 

ҳиссаи нутқ амри воқеӣ аст. Он дар як гурӯҳи забонҳо, аз қабили забонҳои 

англисӣ ва фаронсавӣ усули пурмаҳсул ва мунтазам ҳосил намудани 

калимаҳои нав маҳсуб меёбад. Аммо мунтазам ва самаранок ҳосил намудани 

калимаҳои нав дар баъзе забонҳо ба воситаи усули конверсия ба назар 

намерасанд. Ҳангоми муқоисаи амсилаҳои конверсионии таҳқиқгардидаи 

забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ конверсия дар забони англисӣ яке аз усулҳои 
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сермаҳсул ва маъмули калимасозӣ буда, дар забони тоҷикӣ он чандон усули 

маъмул ва паҳншуда ҳисоб намешавад [3-М]. 

9. Дар забонҳои матраҳшаванда субстантиватсия ҳамчун ҳодисаи 

гузариши маъмултарин маҳсуб меёбад. Субстантиватсия яке аз усулҳои 

калимасозие мебошад, ки дар он таҳлили роҳҳо ва имконоти гузариши 

сифатҳо ва дигар ҳиссаҳои нутқ ба исм ба таври мухталиф ифода меёбад. 

Вобаста ба ин роҳи калимасозии мазкур дар ҳарду забон ҳам омилҳои сарфӣ-

наҳвӣ, луғавӣ ва таърихии ин падида мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст [9-

М]. 

10. Вербализатсия ба усули конверсионии калимасозӣ дохил мешавад. 

Ин роҳи вожасозӣ хоси забони англисӣ буда, дар забони тоҷикӣ маъмул нест. 

Дар забони англисӣ амсилаҳои (N -> V) ва (Adj -> V), ки бо усули 

вербализатсия сохта мешаванд, сермаҳсул ва маъмул ба ҳисоб мераванд [10-

М]. 

       11. Яке тарзҳои маъмули калимасозӣ дар забонҳои муқоисашаванда ин 

сохтани калимаҳои мураккаб мебошад. Калимаҳои мураккаб ба воситаи 

пайвастшавии ду ва ё зиёда морфемаҳои решагӣ бо роҳҳои навишти кушода, 

пӯшида ё дефисӣ сохта мешаванд ва аз пайдоиши таърихии калима, аз 

басомади истифодаи онҳо ва вазифаи онҳо дар ҷумла вобаста мебошанд.  

Ин падидаи илми забоншиносиро бо тарзҳои мухталиф маънидод 

кардаанд, вале ҳанӯз ҳам мавқеи он ба таври муфассал омӯхта нашудааст. 

Муайян гардид, ки калимаҳои мураккаб пурмаҳсул мебошанд, аммо то кунун 

таърифи возеҳи инъикоскунандаи тамоми ҷанбаҳои калимаҳои мураккаб ба 

назар намерасанд.   

Зимни таҳқиқот мушаххас гардид, ки калимаҳои мураккаб аз рӯйи 

мазмун, сохтори сарфӣ ва иҷрои вазифаи наҳвӣ тасниф карда мешаванд. Аён 

гардид, ки дар забони англисӣ истилоҳоти (complex – compound) ҳарду як хел 

фаҳмида шуданашон мумкин аст [1-М]..  
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Ҳамин тариқ, сарфи назар аз мавҷудияти хусусиятҳои фарқкунанда дар 

забонҳои муқоисашаванда монандии типологии ин забонҳо ба мушоҳида 

мерасад. 

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 

1.  Натиҷаҳои  илмии таҳқиқотро метавон,  дар самту  соҳаҳои  забоншиносӣ,  

забоншиносии муқоисавӣ, луғатнигорӣ, мавриди истифода қарор дод; 

2.   Маводи таҳқиқот ва натиҷаҳои онро дар Донишкадаи давлатии забонҳои 

Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар шакли лексия ва машғулиятҳои 

амалӣ ба роҳ мондан мумкин аст; 

3.    Нуктаҳо ва натиҷаҳои  диссертатсияро  барои мураттаб  сохтани  китобу  

дастур  ва  коркардҳои  умумӣ  оид  ба таълими  забонҳои  англисӣ ва тоҷикӣ  

истифода кардан мумкин аст; 

4.  Тибқи  натиҷаҳои  таҳқиқоти диссертатсионӣ  ҳамчунин  метавон  ба  

донишҷуёни ихтисоси  забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ  ва  самту  соҳаҳои  

дигар,  махсусан, тарҷумашиносӣ дар факултетҳои  филологии муассисаҳои  

таҳсилоти  олии  касбии  Ҷумҳурии Тоҷикистон  машғулиятҳоро ба роҳ монд; 

5.   Натиҷаҳои  таҳқиқ  метавонад  дар  таҳия  ва  тартиб додани китобҳои 

лексикология ва грамматикаи забонҳои англисию тоҷикӣ инчунин, дар  

таҳияи  фарҳангу луғатномаҳо  ёрӣ расонад;  

6.  Натиҷаҳои  бадастомадаи  рисолаи илмӣ  ҳамчунин  метавонад дар  

ташкил  ва  гузаронидани  курсҳои махсуси  грамматика, амалияи нутқи 

хаттӣ ва шифоҳӣ ва лексикологияи забони англисӣ, ки маълумотҳои ҷолибро 

фаро гирифтааст, кумак расонад; 

7.  Маводи диссертатсияи мазкур  барои  равшан  намудани  баъзе  

масъалаҳои  вобаста  ба калимасозии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мусоидат 

менамояд; 

8.  Аз натиҷаи таҳқиқот муҳаққиқон, метавонанд барои навиштани таҳқиқоти 

муқоисавӣ, махсусан, дар мавзуи калимасозии сарфию наҳвӣ дар забонҳои 

англисӣ ва тоҷикӣ  истифода баранд; 
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