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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Муносибатҳои иҷтимоӣ, авзои сиёсии 

ҷамъият, муносибати гуногуни иқтисодию фарҳангӣ ва ҳаводиси табиӣ 

куллан дар иртиботи байниҳамдигарӣ қарор дошта, зуҳуроти онҳо бо ин 

ё он дараҷа ба ҳам вобастаанд. Ҳар ашёву амалиёти ҷомеа ва ҳаводиси 

табиӣ бо гуногунрангии зоҳириву ботинӣ ва инъикоси худ аз якдигар 

фарқ доранд. Агар ашё ё ҳодисае дар радифу мувофиқа бо дигар ашёву 

ҳаводис арзи ҳастӣ намоянд, пас гурӯҳе аз ашёву ҳаводис байни худ 

муносибати тазодӣ доранд, яке дигареро рад ва инкор менамояд, ки дар 

натиҷа қонуни фалсафии муборизаи зидҳо ба миён омада, бо васоити 

гуногуни забонӣ – калима, таркиб, ибора, ҷумлаҳои сода ва мураккаб 

ифода меёбанд. Агар воситаҳои забонии ба ҳам зидди дар шакли калима 

зуҳурёбандаро вожаҳои зидмаъно (антоним) номида, дар қисмати 

луғатшиносии забон омӯзанд, васоити дигари ба ҳам зидди забонӣ, ки 

дар шакли таркиб, ибора ва ҷумлаҳои содаву мураккаб арзи ҳастӣ 

менамоянд, мавзӯи баҳси қисмати наҳви забон буда, аз рӯи ифодаи фикр, 

категорияву қолабҳо, навъи алоқа, воситаҳои алоқа ва васоити гуногуни 

ёрирасони грамматикӣ дорои хусусиятҳои алоҳидаи грамматикиву 

услубиянд.  

Маънои хилоф дар доираи наҳви забон дар қолаби ҳоли хилоф, 

ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ ва ҷумлаҳои мураккаб бо 

пайравҳои хилофӣ ифода меёбад. Истифодаи қолабҳои гуногуни хилофӣ 

вобаста ба намудҳои услубии нутқ, маҳорати суханварии ин ё он фарди 

бо забони тоҷикӣ мутакаллим, сатҳи ҷаҳонбиниву дониш, навъи касбу 

кору шуғли эҷодии гӯянда фарқияти чашмрасе дорад. Аз ин рӯ новобаста 

ба интишори иддае аз осори илмии ба таҳлили ин унсурҳои наҳвии забон 

бахшидашуда [аз ҷумла нигаред ба 24, 25, 60, 61, 64а, 113, 114, 115, 126, 

128, 130, 151, 152, 153 ва ғ.] таҳқиқи масъалаи ифодаи маънои хилоф дар 

забони тоҷикӣ пурра омӯхта нашуда, ҳоло ҳам рӯзмарра ва муҳтоҷи 
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омӯзиш мебошад. Хусусан омӯзиши ин мавзӯъ дар асарҳои бадеӣ, ки 

истифодаи чунин унсурҳои забонӣ дар онҳо фаровонанд ва хусусан дар 

«Ёддоштҳо»- и устод Айнӣ барин асари калонҳаҷм, ки дар он бисёр 

тазодҳои зиндагӣ тасвир ёфтаанд, аҳамияти бештаре касб менамояд.  

Мундариҷаи диссертатсияи мавриди назар собит месозад, ки корҳои 

илмии то ҳол баанҷомрасида дар забоншиносии тоҷик на ҳама паҳлуҳои 

таҳқиқи масъалаи роҳҳои ифодашавии муносибатҳои хилофиро дар бар 

мегиранд.  

Ҳамин тариқ, мавзӯи роҳҳои ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар 

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ба сифати диссертатсия бо ваҷҳи муайян 

намудани чунин масъалаҳо, ки далеле ба мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти 

мо ба шумор мераванд, интихоб гардидааст:  

-масъалаи роҳҳои ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар забони тоҷикӣ 

ба таври умумӣ омӯхта шудааст; 

-то ҳол баъзе масъалаҳои баҳсноки ифодаи муносибатҳои хилофӣ 

дар забони тоҷикӣ ҳалли пурраи худро наёфтаанд; 

-масъалаи ифодаи муносибатҳои хилофӣ зимни маводи асари 

алоҳида хеле кам таҳқиқ шудааст;  

-мавқеи ин ё он адиб дар истифодаи чунин унсурҳои наҳвӣ ба таври 

мушаххас муайян карда нашудааст;  

-таҳқиқи ифодаи муносибатҳои хилофмаъно дар «Ёддоштҳо»- и      

С. Айнӣ ба аҳамияти бештаре молик аст, чунки дар асар бисёр 

масъалаҳои ба ҳам зидди  шахсӣ ва иҷтимоии ҷамъияти феодалии 

аморати Бухоро тасвир гардидаанд ва бешак, баҳои илмӣ додан ба онҳо 

зарур ва аз масъалаҳои мубрами илмии рӯзмарра аст.  

Ифодаи грамматикии маънои хилоф, ки ба категорияи фалсафии 

муборизаи зидҳо зич алоқаманд аст, дар навиштору гуфтори инсон, ки 

бо ёрии васоити гуногуни забонӣ ифода ёфта, дар қолабҳои гуногуни 

наҳвӣ инъикос мегардад, нақши боризе дорад. Дар забоншиносии тоҷик 
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роҷеъ ба ин мавзӯъ таҳқиқотҳои зиёде ба анҷом расонда шуда бошанд 

ҳам, алҳол низ бисёр хусусиятҳои маъноиву грамматикии ифодаи маънои 

хилоф ба пажӯҳиши алоҳида ниёз доранд. Васеъ омӯхтани ҳамаи 

паҳлуҳои ин масъала дар заминаи эҷодиёти ягон адиб, хоса чун устоди 

забардасти каломи бадеъ С. Айнӣ, ҳатто танҳо аз рӯйи маводи ягон 

асари ӯ, чунончи «Ёддоштҳо» барин асари барҷаста, ки ҳам аз лиҳози 

луғот ва ҳам аз ҷиҳати корбурди унсурҳои гуногуни сарфию наҳвӣ басо 

ғанӣ ва пурмуҳтавост, имкон медиҳад, ки роҳҳои гуногуни ифодаи 

маънои хилоф, таркиби ин қолабҳо, дараҷаи истифодаи ин категорияҳои 

забонӣ ва бартарию афзалияти истифодаи як категория, қолаб ё намуди 

ифодаи маънои хилоф бар дигаре муайян гардад. Таҳқиқи ифодаи 

маънои хилоф дар «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ ҳам ба ҳамин заруриёту 

эҳтиёҷоти омӯзиши масоили грамматикаи забони тоҷикӣ иртиботи қавӣ 

дорад.  

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ, ки чун яке аз шоҳкориҳои насри ҷаҳонӣ 

эътироф гардидааст ва дар он тазодҳо ва масъалаҳои мухталифи 

муносибати ҷомеа, ашхоси гуногунмазҳабу гуногунақида мунъакис 

гардидааст, бешак, ба мавзӯи мавриди таҳқиқи мо маводи ғаниву 

фаровоне пешниҳод менамояд. Аз ин лиҳоз интихоби мавзӯи ифодаи 

забонии маънои хилоф дар ин асар ва ҳалли ҷанбаҳои гуногуни он зимни 

маводи фаровони «Ёддоштҳо» тасодуфӣ набуда, мувофиқи матлабу 

мақсад ва лоиқу интизори таҳқиқу тадқиқ аст.  

Дараҷаи пажӯҳиши мавзӯъ. Бино бар маводи илмии дастрас 

омӯзиши мавзӯи ифодаи маънои хилоф дар забони тоҷикӣ, ки дар 

қолаби ҳоли хилоф, ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ ва ҷумлаҳои 

мураккаб бо пайрави хилофӣ ифода меёбанд, аз солҳои сиюми асри XX 

оғоз мегардад. Ҳамаи таълифоти дар ин соҳа иншошуда вобаста ба 

муносибаташон ба мавзӯъ ва сатҳу услубу ҳадафи таҳқиқ чанд гурӯҳро 

ташкил медиҳанд. Нахуст он мақола ва диссертатсияҳое дар назар аст, ки 
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махсус ба таҳқиқи ҷиҳатҳои назариявии ин категорияҳои наҳвӣ 

мутааллиқанд ва ба қалами муҳаққиқон Б. Ниёзмуҳаммадов [97, 98, 99, 

100], Д. Тоҷиев [123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130], Н. Маъсумӣ [85],   

Ш. Ниёзӣ [196], М. Исматуллоев [47, 51], Ш. Рустамов [115], М. Қосимова 

[76, 77, 79], Б. Камолиддинов [58, 59, 63, 64а], Ф. Зикриёев [38, 39],            

К. Қаландаров [71, 73, 74], Х. Камолов [65], С. Раҳматова [107] мансубанд, 

сониян, он навиштаҳоеанд, ки зимни таҳлили забону сабки баёни ин ё он 

адиб хусусияти истифодаи ин унсурҳои наҳвӣ низ таҳлил ёфтаанд ва аз 

ҷониби олимон Р. Ғаффоров [26, 27], Б. Камолиддинов [54], Н. Маъсумӣ 

[86] ва дигарон ба сомон расонида шудаанд ва ниҳоят, маҷмӯи 

маълумотест, ки дар сатҳи таълиму тадрис дар китобҳои дарсии 

муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ сабт 

гардидаанд [34, 35] ва ғ.  

Маълумотҳои навтарин роҷеъ ба ин воҳидҳои наҳвӣ дар 

грамматикаҳои илмии забони адабии ҳозираи тоҷик фароҳам оварда 

шудаанд [24, 25].  

Чунон ки сатҳу дараҷаи пажӯҳиши ин қисматҳои наҳви забони 

тоҷикӣ яксон нест, инчунин таҳқиқи онҳо аз рӯйи таърихи омӯзишашон 

ҳам мухталиф аст. Агар дар бораи ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ 

ва ҷумлаҳои мураккаб бо пайравҳои хилоф дар асарҳои илмиву 

китобҳои дарсии нахустин1 маълумот дода шуда бошад, пас аён шудани 

ҳоли хилоф чун яке аз намудҳои ҳол таърихи на чандон қадима дорад. 2 

Яке аз муҳаққиқоне, ки дар забони тоҷикӣ аз мавҷуд будани ҳоли 

хилоф маълумот медиҳад, муҳаққиқи варзида Д. Тоҷиев [125]3 аст.  

Минбаъд дар дигар асарҳои забоншиносон ва китобҳои дарсии 

забони тоҷикӣ ҳам, ки дар он масъалаҳои наҳв матраҳ мегарданд, роҷеъ 

                                                           
1 Маълум аст, ки нахустин китобҳои дарсии забони тоҷикӣ аз солҳои сиюми қарни ХХ сар карда 

таълиф шудан гирифтанд.  
2 Ин иддаоро инчунин бо он далел собит намудан мумкин аст, ки дар асарҳои илмии ба таърихи 

забони адабии тоҷики давраи классикӣ бахшидашуда дар бораи ин намуди ҳол ишорае дарёфт нашуд.  
3  Дар ин бора муфассалтар нигаред ба асари Б. Камолиддинов. «Масъалаҳои баҳсноки наҳви 

забони тоҷикӣ». - Душанбе, 2003, с. 26-80.  
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ба ҳоли хилоф чун воҳиди алоҳидаи забонӣ маълумот дода мешавад. Аз 

ҷумла дар асарҳои Б. Ниёзмуҳаммадов [99, 100], Ш. Рустамов [114, 115], 

М. Исматуллоев [48]. «Грамматикаи забони тоҷикӣ», қ. 2 [24] ва дар 

асарҳои баъди онҳо таълифёфта ин намуди ҳол васеъ таҳлил ёфтааст.  

 Маълумот дар бораи ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ дар 

нисбати ҳоли хилоф қадимтар ва зиёдтар аст. Роҷеъ ба ин воҳидҳои 

забонӣ ҳоли хилоф аз мақолаву асарҳои махсуси ба ин мавзӯъ 

бахшидашуда ва ҳам аз таҳқиқоти ба забону услуби ин ё он адиб 

баанҷомрасида ва ҳам аз китобҳои дарсии барои мактабҳои таҳсилоти 

ҳамагонӣ ва таҳсилоти олӣ иншошуда метавон шинос шуд. Таъкид бояд 

кард, ки дар бораи аксарияти унсурҳои забонӣ қаблан дар китобҳои 

дарсӣ маълумот дарёфтан мумкин аст. Дар алоқамандӣ бо ин ақида 

таърихи баъдиинқилобӣ (Инқилоби Октябр) доштани чунин 

маълумотҳоро ҳам метавон муайян кард, зеро чунон ки возеҳ аст, то 

Инқилоби Октябр дар мактабҳои тоҷикӣ китобҳои дарсии забони 

тоҷикӣ набуданд ва асосан чунин китобҳо баъд аз пирӯзии Инқилоби 

Октябр таҳия шудан гирифтанд, аз ин рӯ, маҳз китобҳои дарсии забони 

тоҷикӣ яке аз сарчашмаҳои нахустини омӯзиши ин воҳидҳои наҳвӣ 

мебошанд. Аз ин нуқтаи назар яке аз аввалин сарчашмаҳои роҷеъ ба 

ҷумлаҳои мураккаби хилофӣ маълумотдиҳанда «Наҳви забони тоҷикӣ» 

мебошад, ки ба қалами А. М. Беленитский ва Б. Ҳоҷизода [6] мутааллиқ 

аст. Ҳамин тариқ, минбаъд дар асару мақолаҳои илмии махсус ба 

ҷумлаҳои мураккаб бахшидашуда ё умуман дар асарҳои ба масъалаҳои 

умумии наҳви забони тоҷикӣ иншошудаи Н. Маъсумӣ [86],                       

А. Эшонҷонов [151, 152, 153, ], Б. Ниёзмуҳаммадов [99, 100], Ш. Рустамов 

[114, 115], Ю. А. Рубинчик [111, 112, 113], Д. Тоҷиев [130],                           

Б. Камолиддинов [62, 63, 64а], Ш. Ниёзӣ [96], М. Қосимова [76, 77],         

Ф. Зикриёев [38, 40, 41], С. Раҳматова [76, 77] дар асарҳои ба забону услуб 

бахшидаи Н. Маъсумӣ [86], Р. Ғаффоров [26], Б. Камолиддинов [54] ва 
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дар грамматикаҳои илмиву китобҳои дарсӣ [25, 34, 35] паҳлуҳои 

гуногуни хусусиятҳои грамматикиву услубии ҷумлаҳои мураккаби 

пайвасти хилофӣ таҳқиқ шудаанд. Бо вуҷуди ин дар забони адабии тоҷик 

таҳқиқи ҷумлаҳои мураккаби пайваст, умуман ва ҷумлаҳои мураккаби 

пайвасти хилофӣ, хусусан, алҳол ҳам нокифоя аст. Чунонки муҳаққиқ Ф. 

Зикриёев қайд мекунад, алалхусус таҳқиқи хусусиятҳои муҳими сохтору 

таркиб ва маънои ҷумлаҳои мураккаби пайваст, ки ҷумлахои хилофӣ ҳам 

қисмати онҳоро ташкил медиҳанд, ҳанӯз ҳам аз вазифаҳои рӯзмарраи 

забоншиносони тоҷик ба шумор меравад [41: 3, 4, 28]1.  

Маълумотҳои аввалинро дар бораи ҷумлаҳои мураккаб бо 

пайравҳои хилоф ҳам дар китобҳои дарсии забони тоҷикӣ, аз ҷумла дар 

асари Саидризо Ализода «Сарфу наҳви забони тоҷикӣ» [2] ва «Наҳви 

забони тоҷикӣ»- и А.М. Беленитский ва Б. Ҳоҷизода [6] дучор омадан 

мумкин аст. Хусусан дар грамматикаҳои илмӣ ва китобҳои дарсӣ барои 

мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва таҳсилоти олӣ ин воҳиди наҳвӣ чун як 

унсури грамматикӣ ва маводи асосии таълимӣ мавқеи намоёнеро ишғол 

кардан мегирад [25, 34, 35 ва ғ.]. Таъкид мебояд, ки чи дар 

грамматикаҳои илмӣ ва чи дар китобҳои дарсӣ мавқеи намоёнро ишғол 

намудани ин мавзӯъ вобаста ба дараҷаи таҳқиқи он дар забоншиносии 

тоҷик аст. Асару мақолаҳои Б. Ниёзмуҳаммадов [98], В. С. Расторгуева 

[105], Ш. Рустамов [114], Д. Тоҷиев [124, 126, 127, 128, 129, 130, 131],       

М. Шаҳобова [142], Л. П. Смирнова [120, 121] ва дигарон, ки дар онҳо 

оид ба хусусиятҳои гуногуни ҷумлаи пайрави хилоф ва васоити алоқаи 

он ба сарҷумла ба ин ё он дараҷа сухан меравад, гувоҳи иддаои 

болоианд. Баъзе олимоне, ки хусусиятҳои услубии забони ин ё он адибро 

мавриди таҳқиқ қарор додаанд, низ роҷеъ ба мавқеи истифодаи ҷумлаи 

                                                           
1 Дар кори илмии мо мавзӯи ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофии «Ёддоштҳо» - и С. Айнӣ бо 

сабаби риояи ҳадди эътидоли диссертатсияи номзадӣ ва ба мақсади пажӯҳиши алоҳида дар оянда 

мавриди таҳқиқ қарор нагирифт.  
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пайрави хилоф ибрози назар намудаанд, ки аз ҷумлаи онҳо Н. Маъсумӣ 

[86] ва Р. Ғаффоровро [26] метавон номбар кард.  

 Новобаста ба интишори мақолаву асарҳои батабърасида роҷеъ ба 

таҳлилу таҳқиқи ҷумлаҳои мураккаб бо пайравҳои хилоф омӯзиши ин 

мавзӯъ дар забоншиносии тоҷик ҳанӯз ҳам нокифоя аст, хусусан масоили 

зиёде, аз қабили корбурди чунин унсурҳои наҳвӣ дар осори ин ё он адиб, 

ба таври мушаххас дар як асари ӯ, муқоисаи он бо асарҳои дигари адиб, 

муқоиса бо забони адабиёти классикӣ, забони адабии ҳозираи тоҷик ва 

шеваҳои он, бо адибони дигар, маҳорати хоси адиб дар истифодаи ин 

воҳидҳои забонӣ аз вазифаҳои умда ва рӯзмарраи забоншиносии тоҷик 

аст, ки ба пажӯҳиши васеъ ва таҳқиқи оҷилӣ ва алоҳида ниёзманданд. 

Яке аз хусусиятҳои хеле диққатҷалбкунандаи ҷумлаҳои пайрави забони 

тоҷикӣ тобишҳои зиёди маъноӣ доштани онҳост, ки таҳқиқи 

ҳаматарафаро интизор аст. Аз ин ҷост, ки «муайян кардани маънои 

асосӣ ва иловагии ҷумлаҳои пайрав ва сабабҳои сермаъноии онҳо аз 

соҳаҳои муҳим ва таҳқиқнашудаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ мебошад» - 

иброз медорад муҳаққиқи варзида Д. Тоҷиев [130: 7].  

 Масъалаи дигаре, ки пайваста ба таҳқиқи ифодаи маънои хилоф дар 

забони тоҷикӣ, инчунин дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ 

касро мутаваҷҷеҳ месозад, мавқеи истифодаи ҷумлаҳои мураккаб бо 

пайрави хилоф ва ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои 

мураккаби омехта ва сертаркиб аст. Тобишҳои маъноӣ, тарз ва васоити 

алоқаи чунин ҷумлаҳо дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби омехта ва 

сертаркиб ба андозае дар асарҳои Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов [99], 

Д. Тоҷиев [130] ва дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик», ҷ. 3 

[25]таҳлил ёфтаанд.  

 Ниҳоят, муродифшавии унсурҳои гуногунқолаби хилофӣ ба 

ҳамдигар ва тобишҳои услубии онҳо ҳам аз хусусиятҳои барҷаста 

доштани қолабҳои гуногуни ифодаи забон ва аз рушду нумӯи каломи 
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соҳибзабонон дарак медиҳад. Дар иртибот бо ин мебояд таъкид кард, ки 

дар «Ёддоштҳо» муродифшавии хелҳои гуногуни ҳолҳои хилоф, 

ҷумлаҳои содаи хилофмаъно бо ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилофӣ 

ба чашм мерасад. Ин масъала аз ҷониби Б. Камолиддинов [57, 58, 59, 60, 

63] ва М. Мирзоева [59а] хуб таҳлил ёфтааст. Дар таҳлили 

муродифшавии ҷумлаҳои содаи хилофмаъно бо ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ бо пайрави хилоф мо чунин вазъиятҳоро ба эътибор гирифтем:  

 1. Мисолҳоеро таҳлил намудем, ки ба талаботи дар боло 

баёнгардида мувофиқ буда, бевосита дар «Ёддоштҳо» истифода 

шудаанд.  

 2. Агар дар «Ёддоштҳо» чунин мисолҳои ба муродифшавӣ мувофиқ 

дарёфт нагардад, мо аз усули таҳвилӣ (трансформатсия) истифода 

намудем.  

 Диссертатсия ба масъалаи ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар забони 

тоҷикӣ бахшида шуда, дар асоси маводи асари калонҳаҷму барҷастаи   

С. Айнӣ «Ёддоштҳо»1 таҳия гардидааст. «Ёддоштҳо» ҳамчун асари 

барҷаставу машҳури адабиёти тоҷик аҳамияти калони таърихӣ, 

тазкиравӣ, тарбиявӣ, адабиётшиносиву забоншиносӣ, ҷуғрофиву 

бостоншиносӣ ва ғ. дорад ва маълум аст, ки роҷеъ ба бисёр паҳлуҳои он 

асару мақолаҳои махсусе ба табъ расидаанд.  

 Ҳамин тариқ, манбаъҳои илмии пажӯҳиши мавзӯи диссертатсияи мо 

бисёр аст. Ҷиҳати таҳқиқу таҳлили маҳорати С. Айнӣ дар нигориши ин 

асар, аҳамияти он дар қисмати матншиносии адабиёт, усули иншо, 

хусусиятҳои ғоявию бадеии он асару мақолаҳои М. Турсунзода [132], 

И.С. Брагинский [16, 17, 18], М. Шукуров [145], А. Сайфуллоев [119],       

Ҷ. Икромӣ [43], А. Кӯчаров [69, 70] ва дигарон ба табъ расидаанд.  

 Таҳлили суханварии устод Айнӣ дар таълифи «Ёддоштҳо» ҳам аз 

мадди назари муҳаққиқон бар канор намондааст. Забоншиносон             
                                                           

1 С. Айнӣ «Ёддоштҳо» қисми 1, 2. Куллиёт, ҷ 6-Душанбе: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1962. 

Матни асар 404 саҳифа , «Ёддоштҳо» қисми 3, 4, Куллиёт, ҷ 7-Душанбе: Нашриёти давлатии 

Тоҷикистон, 1962. Матни асар 618 саҳифа.  
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Н. Маъсумӣ [86, 87], Б. Ниёзмуҳаммадов [100], Р. Ғаффоров [29],              

С. Ҳалимов [135, 136], Х. Ҳусейнов [138] М. Набиев [91, 92] ва дигарон чи 

бевосита ва чи дар партави омӯзиши дигар асарҳои устод паҳлуҳои 

гуногуни хусусиятҳои луғавию грамматикӣ ва услубии «Ёддоштҳо»-ро 

низ ба риштаи таҳлил кашидаанд.  

 Дар баробари пажӯҳишҳои алоҳида нисбати таҳлили хусусиятҳои 

забонии «Ёддоштҳо», ки яке аз сарчашмаҳои ғанию муътамади омӯзиши 

таърихи забони тоҷикӣ давраи нав маҳсуб мешавад, ҳам дар китобҳои 

дарсӣ ва ҳам дар асарҳои илмии забоншиносӣ аз ин асари безавол 

мисолҳои зиёде мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Чунончи, дар асари 

Д. Тоҷиев «Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи 

тоҷик» [Душанбе: Ирфон, 1970, 128 саҳифа] аз «Ёддоштҳо» зиёда аз 75 

мисол, дар китоби дарсии «Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис». 

Барои студентони факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ [Душанбе; 

Ирфон, 1970, 267 саҳифа] аз «Ёддоштҳо»198 мисол таҳлил шудааст. Бо 

вуҷуди ҳамаи ин омӯзиши пурраву васеи ҷанбаҳои таърихӣ, тазкиравию 

ёддоштшиносӣ, мардумшиносиву фарҳангӣ ва соири паҳлуҳои ба 

зиндагию рӯзгор ва амалу афкори ҷомеа пайванддошта ва хоса маҳорати 

суханварии устод дар таълифи ин асари барҷаста вазоифи минбаъдаи 

муҳаққиқин аст.  

 Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадаф ва мақсади асосии 

диссертатсия пажӯҳиши роҳҳои ифодаи муносибатҳои хилофӣ, муайяи 

намудани ифодашавии маънои хилоф (дар қисмати аъзои ҷумла-ҳол) бо 

ҳиссаҳои гуногуни нутқ, дар қолаби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ифода 

ёфтани муносибатҳои хилофӣ, васоити грамматикии алоқа дар онҳо, 

хусусиятҳои маъноӣ ва услубии истифодаи ҳоли хилоф ва ҷумлаи 

пайрави хилоф дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, дар ҷараёни таҳқиқот мо ба чунин натиҷаҳо, ки вазифаҳои 

ин таҳқиқотро низ муайян менамоянд, ноил шудем:  
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 1. Дар қолаби аъзои ҷумла-ҳол сурат ёфтани муносибатҳои хилофӣ 

дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ, бо калима, таркиб ва ибороти гуногун 

ифодаёбии он, васоити грамматикии алоқаи ҳоли хилоф дар таркиби 

ҷумла, қолабҳои гуногуни суратёбии ҳоли хилоф, таркиби ҳоли хилоф 

(ҳоли хилофи сода, тафсилӣ, пайваста, чида), ҷойи ҳоли хилоф дар ҷумла 

ва монанди инҳо васеъ таҳқиқ гардиданд.  

 2. Яке аз қолабҳои серистеъмоли ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар 

«Ёддоштҳо» ва умуман дар забони тоҷикӣ қолаби ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ бо пайравҳои хилоф мебошад. Дар таҳлилу тавзеҳи ин намуди 

ифодаи хилоф воситаҳои зиёди алоқа (пайвандакҳо, интонатсия, 

воситаҳои ёрирасон-мутобиқати шаклҳои феълӣ ва воситаҳои 

ҳамнисбат) истифода мегарданд. Хусусан дар ин вазифа пайвандакҳо, ки 

аз ҷиҳати сохту таркиб гуногунанд, хеле серистеъмоланд. Дар иртибот 

бо таҳлили мақоми пайвандакҳо дар алоқаманд намудани ҷумлаҳои 

пайрави хилоф ба сарҷумла, инчунин ҳолати истифодаи пайвандакҳо. ки 

гоҳо ҷуфт –ҷуфт ва гоҳо силсилавор истифода мегарданд, низ муҳокима 

мегардад. Ҷумлаҳои пайрави хилоф ба сарҷумла бе воситаи грамматикӣ 

бо интонатсия ҳам алоқаманд мешаванд. Тавзеҳи чунин навъи ҷумлаҳои 

«Ёддоштҳо»-ро ҳам ин диссертатсия дар бар мегирад.  

 3. Як хусусияти ҷолиби истифодаи ҷумлаҳои бо ҳам хилоф узви 

ҷумлаҳои мураккаби омехта ва сертаркиб шудани онҳост, ки ҳам дар 

забони адабии тоҷик ва ҳам дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ аз лиҳози 

мураккабсохтии қолабу таркиб, васоити грамматикии алоқа ва ифодаи 

маъною фикр ва хусусиятҳои услубӣ аз ифодаи зидмаъноӣ дар қолаби 

ҷумлаҳои мураккаби муқаррарӣ (дуҷузъа-як сарҷумла ва як ҷумлаи 

пайрав) тафриқа дорад.  

 4. Яке аз масъалаҳои ба таҳлилу ташреҳ муҳтоҷи ифодаи 

муносибатҳои хилофӣ дар «Ёддоштҳо» муродифшавии қолабҳои 

гуногуни грамматикӣ ба ҳамдигар мебошад. Вобаста ба ин дар 
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диссертатсия муродифшавии ҷумлаҳои содаи хилофмаъно, яъне 

ҷумлаҳои содаи дар таркиби худ ҳоли хилоф дошта бо ҷумлаҳои 

мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф ва бисёр масъалаҳои бо ин 

алоқаманди «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ шарҳу эзоҳ ёфтаанд.  

 Методҳои таҳқиқ. Дар таҳияи ин диссертатсия аз методҳои маъмулу 

санҷидашудаи таҳқиқи забоншиносӣ, чун усулҳои муқоисавӣ, муқоисавӣ-

таърихӣ ва инчунин усулҳои таҳлилу таҷзияи умумии маводи 

таҳлилёбанда, таҳлили матнӣ ва шаклҳои ҳисоби миқдории басомади 

амсол васеъ истифода гардидааст.  

Маводи таҳқиқот. Маводи таҳқиқоти мо «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ 

мебошад. 

Навовариҳои илмии таҳқиқот. Масъалаи ифодаи маънои хилоф дар 

қолабҳои гуногуни наҳвӣ, тарзи алоқаи онҳо дар ҷумлаҳо, васоити 

гуногуни ин алоқа, таркибу хусусиятҳои услубии ин воҳидҳои наҳвӣ дар 

забони тоҷикӣ дар сатҳи диссертатсияҳои алоҳида ва маводи адабиёти 

таълимӣ омӯхта шуда бошад ҳам, боз бисёр хусусиятҳои наҳвиву 

услубии он ниёзманди таҳқиқанд, хоса зимни маводи мушаххасе чун 

асари безаволи «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ. 

 Дар диссертатсия нахустин бор ба таври алоҳида дар қолаби аъзои 

ҷумла – ҳол ва дар қолаби ҷумлаи пайрав ифода ёфтани муносибатҳои 

хилофӣ дар «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад:  

-вобаста ба ин воситаҳои алоқаи ҳоли хилоф (хусусан пешояндҳо), 

алоқаи ҳоли хилоф ба хабар бе воситаи грамматикӣ ва ифодаи ҳоли 

хилоф бо исм, ҷонишин, масдару ибораҳои масдарӣ, сифати феъливу 

ибораҳои он, таркиб ва ҷойи ҳоли хилоф дар ҷумла таҳлил ёфтаанд:  

-бори нахуст дар сатҳи диссертатсияи алоҳида ифодаи муносибатҳои 

хилофӣ дар қолаби ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф дар заминаи 

маводи «Ёддоштҳо» – и С. Айнӣ омӯхта мешавад;  
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-мавқеи пайвандакҳои гуногун дар алоқаманд намудани ҷумлаҳои 

пайрав дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, ба таври ҷуфт истеъмол 

шудани онҳо, бе пайвандак ба сарҷумла тобеъ шудани ҷумлаи пайрав, 

ҷойи ҷумлаи пайрав дар таркиби ҷумлаи мураккаб низ дар диссертатсия 

таҳлил ёфтаанд;  

-ҷумлаҳои хилофмаъно дар таркиби ҷумлаҳои омехта ва сертаркиб 

низ ҳамчун як ҷузъи асосиву муҳими чунин ҷумлаҳо омада, қолаби 

дигари шакливу мураккабтари ифодаи муносибатҳои хилофиро ташкил 

мекунанд. Ин масъала ҳам дар ин диссертатсия мавриди муҳокимаю 

баррасӣ қарор гирифтааст.  

-дар диссертатсия таҳлили муродифшавии ҷумлаҳои содаи 

хилофмаъно бо ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф, тобишҳои 

гуногуни маънои ҷумлаҳои пайрави хилоф дар «Ёддоштҳо» васеъ таҳлил 

гардидаанд;  

-дар диссертатсия хусусиятҳои услубии истифодаи ҳоли хилоф ва 

ҷумлаҳои пайрави хилоф низ тасвир шудаанд.  

 Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Натиҷаҳои илмии бадастомадаи 

таҳқиқот барои мукаммал намудани курси назариявии наҳви 

(синтаксиси) забони тоҷикӣ, васеъ таҳқиқ шудани роҳу восита ва усули 

ифодаи маънои хилоф дар забон, омӯхтани забону сабки баёни адибон, 

муайян намудани саҳми онҳо дар корбурду тавсеаи роҳу усулу васоити 

ифодаи маънои хилоф ва ғанӣ сохтани хазинаи илми забоншиносии 

тоҷик саҳми калоне хоҳанд гузошт.  

 Аҳамияти амалии таҳқиқот. Хулосаҳои илмии таҳқиқот метавонанд 

барои мукаммал намудани маводи дастуру китобҳои дарсии мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ ва олӣ ва чун замина ва сарчашмае баҳри дар оянда ба 

таври васеътар таҳқиқ шудани хусусиятҳои наҳвии осори адибон, хусусан 

ҷиҳати пурратар омӯхтани забону сабки баёни устод Айнӣ истифода 

шаванд.  
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Маводи таҳқиқот дар таълими забони тоҷикӣ, дар ташкили курсҳои 

махсус дар факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ васеъ истифода шуда 

метавонад.  

Ба ҳимоя нукоти зерин пешниҳод мегардад:  

1. Дар диссертатсия васоити алоқаи ҳоли хилоф дар ҷумла, 

ифодаёбии ҳоли хилоф бо вожаю ибораҳо дар «Ёддоштҳо» васеъ таҳлил 

мегарданд.  

2. Мавқеъ ва хусусиятҳои истифодаи ҳоли хилофи истисноӣ дар 

«Ёддоштҳо» баррасӣ мешавад.  

3. Таркиби ҳоли хилоф дар асар муҳокима мегардад.  

4. Ҷойи ҳоли хилоф дар ҷумла шарҳу эзоҳ меёбад.  

5. Тарзҳои алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла инъикос 

мегарданд.  

6. Ҷойи ҷумлаи пайрави хилоф [ҶПХ] дар таркиби ҷумлаи 

мураккаби тобеъ [ҶМТ] таҳлил карда мешавад.  

7. Истифодаи ҷумлаи пайрави хилофии иловагӣ дар «Ёддоштҳо» 

тасвир мегардад.  

8. Истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаи 

мураккаби сертаркиб [ҶМС] ва ҷумлаи мураккаби омехта [ҶМО] 

мавриди таҳқиқ қарор мегирад.  

9. Хусусиятҳои семантикӣ ва услубии қолабҳои наҳвии хилофмаъно 

дар «Ёддоштҳо»- С. Айнӣ муҳокима мегарданд.  

Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия. Диссертатсия дар кафедраи 

адабиёти тољики Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

(протоколи №1 аз 26.09.2018)  ва дар љаласаи васеи шуъбањои  забон, 

лексикография ва истилоњоти Институти забон ва адабиёти ба номи 

Абуабдулло Рудакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

(протоколи № 12/18 аз 28.12.2018) муњокима ва барои њимоя пешнињод 

шудааст. 
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Диссертатсия натиҷаи пажӯҳишҳои мунтазами муаллиф дар тӯли 

солҳои зиёд аст. Муҳтавои асосии диссертатсия дар ҷаласаҳо ва 

семинарҳои илмии кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва 

адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Ғояҳо, пешниҳодҳо ва хулосаҳои 

пажӯҳиш аз ҷониби муаллиф дар конференсияҳои илмӣ-назариявии 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (солҳои 2002-2018) 

мавриди муҳокимаю баррасӣ қарор гирифтаанд.  

Нуқтаҳои асосӣ ва натиҷаи таҳқиқот дар 9 мақола, аз ҷумла дар 6 

мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА ФР ва КОА ҶТ 

интишор ёфтаанд.  

Сохтори кор. Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, хулоса, феҳристи 

ихтисораҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.  

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯъ, дараҷаи пажӯҳиши мавзӯъ, 

ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, методҳои таҳқиқ, навовариҳои илмӣ, 

аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот, нукоти асосии ба ҳимоя 

пешниҳодгардида, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори 

кор баррасӣ гардидаанд. 

Дар боби якуми диссертатсия – «Роҳҳои ифодаи муносибатҳои 

хилофӣ дар қолаби ҷумлаҳои сода дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ», ки аз чор 

банд иборат аст, васоити алоқаи хилоф дар ҷумла ва қолабҳои он, 

истифодаи ҳоли хилофи истисноӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ, таркиби 

ҳоли хилоф дар «Ёддоштҳо», ҷои ҳоли хилоф дар ҷумла таҳлил ёфтаанд. 

Боби дуюми диссертатсия – «Роҳҳои ифодаи муносибатҳои хилофӣ 

дар қолаби ҷумлаи мураккаби тобеъ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ» шомили 

панҷ банд буда, таҳлили муфассали роҳу воситаҳои алоқаи ҷумлаи 

пайрави хилофро дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ дар  

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ, бе пайвандак алоқаманд шудани ҷумлаи пайрави 

хилофро ба сарҷумла, ҷои ҷумлаи пайрави хилофро дар таркиби ҷумлаи 
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мураккаби тобеъ, ҷумлаи пайрави хилофии иловагӣ, истифодаи 

ҷумлаҳои пайрави хилофро дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеи 

сертаркиб ва омехта дар бар мегирад. 

Дар боби сеюм, ки «Хусусиятҳои семантикӣ ва услубии қолабҳои 

наҳвии хилофмаъно дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ» унвон дорад ва аз ду 

банд таркиб ёфтааст, хусусиятҳои семантикӣ ва услубии истифодаи ҳоли 

хилоф ва ҷумлаҳои пайрави хилоф дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ таҳқиқ 

гардидааст. 

Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳои илмии аз таҳқиқот 

бадастомада баррасӣ шудаанд. 

Дар диссертатсия 3 ҷадвал (таблитса) ва 26 нақша (схема) истифода 

гардидааст.  
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БОБИ I. РОҲҲОИ ИФОДАИ МУНОСИБАТҲОИ ХИЛОФӢ ДАР 

ҚОЛАБИ ҶУМЛАИ СОДА ДАР «ЁДДОШТҲО»-И С. АЙНӢ 

 

Матолиби муқаддимавӣ. Ҳол чун яке аз аъзои пайрави ҷумла дар 

ифодаи мураккабтару муфассалтари фикр ва тафсиру тавзеҳ намудани 

хабари ҷумла ва дар маҷмӯъ ҷиҳати пурратар намудани мазмуни ҷумла, 

муносибати гуногуни амалиёте, ки амали ҷумларо шарҳ медиҳад, мақоми 

муайяне дорад. Ҳол эзоҳдиҳанда ва инъикосгари шароиту вазъият ва 

муносибати гуногуни иҷрокунандаи амал ба амали ҷумла (хабар) 

мебошад. Вобаста ба ин маъною вазифаашон ҳолҳо дар забони тоҷикӣ 

ба гурӯҳҳои зиёд ҷудо мешаванд, ки яке аз онҳо ҳоли хилоф аст.  

Омӯзиши ҳоли хилоф дар забони тоҷикӣ таърихи на чандон дуру 

дароз дорад. Агар мо онро ба эътибор гирем, ки дар «Грамматикаи 

забони тоҷикӣ». Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. -

Душанбе, 1963 ин намуди ҳол умуман зикр нашудааст ва маҳз дар забони 

тоҷикӣ мавҷуд будани ҳоли хилоф дар мақолаи Д. Тоҷиев, ки соли 1963 

дар рӯзномаи «Маориф ва маданият» [125] чоп шуда буд, зикр ёфтааст, 

пас, омӯзиши ҳоли хилоф ҳам аз ҳамон сол оғоз меёбад.  

Ҳамин тариқ, минбаъд дар китобҳои дарсӣ [34: 172-174, 35: 188-190] 

ва грамматикаи илмӣ [24: 298-299] ва асарҳои забоншиносон Б. 

Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов [99: 135-142: 99: 203-204] Р. Ғаффоров [26: 

72-174], Б. Камолиддинов [63: 76-85], М. Мирзоева [89а: 268-269] ва 

дигарон, ки дар онҳо масъалаҳои наҳви забони тоҷикӣ матраҳ 

мегарданд, роҷеъ ба ҳоли хилоф низ маълумот дода мешавад.  

Якҷоя бо навъҳои дигари ҳол ҳоли хилоф ҳам дар сатҳи 

диссертатсияи докторӣ [48] аз ҷониби забоншиноси маъруфи тоҷик М. 

Исматуллоев таҳқиқ гардидааст, ки дифои он соли 1971 сурат 

гирифтааст.  
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 Чунон ки таҳқиқи ҳоли хилоф таърихи на чандон тӯлонӣ дорад, аз 

ин рӯ роҷеъ ба як қатор хусусиятҳои он ҳам масъалаҳои баҳснок, шубҳаю 

гумонҳо комилан бартараф нашудаанд, ки яке аз онҳо муайян сохтани 

васоити грамматикии алоқаи ҳоли хилоф бо хабар аст.  

Яке аз васоити асосии алоқаи ҳоли хилоф ба хабар пешояндҳо ба 

шумор мераванд. Дар муайян намудани пешояндҳое, ки ҳоли хилофро бо 

хабар тобеъ мекунанд, забоншиносон байни худ мувофиқаи комил 

надоранд. Дар кори таҳқиқотии яке ба ҳайси воситаи алоқаи ҳоли хилоф 

ба хабар ду-се пешоянд номбар шуда бошад, дар асари забоншиносони 

дигар теъдоди зиёдтари чунин пешояндҳо пешниҳод гардидааст. 

Чунончи, дар асари Б. Ниёзмуҳаммадов чун воситаи алоқаи ҳоли хилоф 

бо хабар пешояндҳои «бо вуҷуди», «бар хилофи» номбар шудаанд [100: 

203-204], Ш. Рустамов пешояндҳои «бо вуҷуди», «бар хилофи», «ғайри», 

«аз ғайри», «қатъи назар аз», «сарфи назар аз», «ба ҷойи», «бо ҳамаи» [99: 

136-142]-ро нишон додааст, Р. Ғаффоров фақат бо як пешоянди «бар 

хилофи» мисол овардааст [26: 174], Б. Камолиддинов чун воситаи алоқаи 

ҳоли хилоф ба хабар пешояндҳои «бо», «бо вуҷуди», «бар хилофи», 

«қатъи назар аз», «аз ғайри»-ро [63: 84-85], Х. Ҳусейнов ва К. Шукурова 

пешояндҳои «бо вуҷуди», «сарфи назар аз», «қатъи назар», «бар хилофи», 

«бар муқобили», «аз ғайри»-ро [139: 227], дар грамматикаи илмии забони 

адабии ҳозираи тоҷик пешояндҳои «бо вуҷуди», «сарфи назар аз», «қатъи 

назар аз», «бар ҷойи», «бар ғайри»-ро [24: 298-299], дар синтаксис барои 

мактабҳои олӣ, нашри соли 1970 ва 1984 пешояндҳои «бо вуҷуди», «бар 

хилофи», «ғайри», «бо ҷойи»-ро [34: 122-124, 35: 188-190] номбар 

кардаанд. М. Исматуллоев чун воситаи алоқаи ҳоли хилоф ба хабар 

пешояндҳои «бо вуҷуди», «бо ҳамаи», «бар хилофи», «бар акси», «бар 

қасди», «бар ғайри», «ғайри», «сарфи назар аз», «қатъи назар аз», «бе»-ро 

нишон додааст [48: 44-48].  

 Аз ин гузориши мухтасар чунин натиҷа бардоштан мумкин аст, ки 

ҳоли хилоф ба хабар ба тавассути пешояндҳои зиёд алоқаманд 
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мешудааст, ки онҳо ҳам аз ҷиҳати сохту таркиб ва ҳам аз лиҳози маънӣ 

аз ҳамдигар фарқ доранд ва муҳтоҷи омӯзишу таҳқиқи ҳаматарафаанд.  

Дар «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ чун соири навъҳои насри бадеӣ 

истифодаи ҳоли хилоф дар ҷумлаҳои сода барои ифодаи муносибатҳои 

гуногуни зидмаъноӣ мақоми махсусе доранд. Албатта, ҳоли хилоф дар 

ин диссертатсия вобаста ба маводи «Ёддоштҳо» мавриди ҳаллу фасл 

қарор мегирад ва шояд ҳама он хусусиятҳои ҳоли хилоф, ки умуман дар 

забони тоҷикӣ дучор меоянд, дар «Ёддоштҳо» инъикос нагардида 

бошанд ва аз ин рӯ дар кори илмии мавриди муҳокима матраҳ 

нагарданд.  

Ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар ҷумлаҳои содаи «Ёддоштҳо», ки 

дар қолаби ҳоли хилоф ифода ёфтаанд, аз ҷиҳатҳои зерин мавриди 

таҳқиқ қарор мегиранд:  

1) Ифодаи ҳоли хилоф бо калимаю ибораҳои гуногун ва қолабҳои 

он;  

2) Воситаҳои алоқаи ҳоли хилоф дар ҷумла;  

3) Бо интонатсия алоқаманд шудани ҳоли хилоф дар ҷумла;  

4) Истифодаи ҳоли хилофи истисноӣ дар асар;  

5) Таркиби ҳоли хилоф (ҳоли хилофи сода, тафсилӣ, чида);  

6) Ҷойи ҳоли хилоф дар ҷумла.  

 

1. 1. Васоити алоқаи ҳоли хилоф дар ҷумла ва қолабҳои он 

 Ба вазифаи ҳоли хилоф калимаю таркиб ва ибораҳои гуногуне 

истифода мешаванд, ки онҳо бо воситаҳои зиёде ба хабари ҷумла 

алоқаманд гардида, дар қолабҳои ҳархела зуҳур меёбанд ва асоситарини 

ин қолабҳо чунинанд: қолаби пешоянд+исм, пешоянд+ҷонишин, 

пешоянд+масдар ва ибораҳои масдарӣ, пешоянд+сифати феълӣ ва 

ибораҳои сифати феълӣ.  
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 Ҳоли хилоф ба хабар бо интонатсия, бо роҳи ҳамроҳ омадан ҳам 

алоқаманд мешавад, ки чунин ҳолҳо, асосан, бо таркибҳои сифати феълӣ 

ифода ёфта, нисбатан камистеъмоланд.  

 Ин қолабҳо аз ҷиҳати дараҷаи истифода низ аз якдигар фарқ 

доранд.  

Дараҷаи истифодаи ин қолабҳоро дар ҷадвали 1 муқоиса кунед:  

 Ҷадвали 1 

тартиб қолаб воситаи алоқа қисмҳои асар ва 

ҷилди он 

басомад ҷамъ 

 

1 

 

пешоянд +исм 

а) пешоянди 

сода+исм 

Бо 1-2, VI 2 9 

3-4, VII 7 

Бе 1-2, VI 6 27 

3-4, VII 21 

Дар 1-2, VI - 1 

3-4, VII 1 

 

б) пешоянди 

таркибӣ+исм 

бо вуҷуди 1-2, VI 11 20 

3-4, VII 9 

бо ҳамаи 1-2, VI 2  

7 3-4, VII 5 

аз ғайри 1-2, VI 2  

3 3-4, VII 1 

бар хилофи 1-2, VI 3  

14 3-4, VII 11 

  

 

қатъи назар аз 1-2, VI -  

2 3-4, VII 2 

бар акси 

 

1-2, VI -  

1 3-4, VII 1 

 

ҷамъ 

 

2 

 

9 

1-2, VI 26  

84 3-4, VII 58 

2 Пешоянд + 

ҷонишин: а) 

пешоянди 

сода+ҷонишин 

Бо 1-2, VI 2  

11 3-4 , VII 9 
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Инак, шарҳу тафсири ин қолабҳо, мавқеъ ва хусусиятҳои гуногуни 

маъноию грамматикии онҳо ва васоити алоқамандшавии ҳоли хилоф дар 

ин қолабҳо дар зер тасвир хоҳанд шуд.  

 

б) пешоянди 

таркибӣ + 

ҷонишин 

бо вуҷуди 1-2, VI 22 54 

3-4, VII 32 

 бо ҳамаи 1-2, VI 4 28 

3-4, VII 24 

қатъи назар аз 1-2, VI - 1 

3-4, VII 1 

 

ҷамъ 

 

2 

 

4 

1-2, VI 28  

94 3-4, VII 66 

 Пешоянд + 

масдар ва 

ибораҳои 

масдарӣ 

 

бо вуҷуди 1-2, VI 19  

54 3-4, VII 35 

аз ғайри 1-2, VI 1 1 

3-4, VII - 

ба ҷойи 1-2, VI - 1 

3-4, VII 1 

 

ҷамъ 

 

1 

 

3 

1-2, VI 20  

56 3-4, VII 36 

 бо сифати 

феълӣ ва 

ибораҳои 

сифати феълӣ 

1 1-2, VI 4 14 

3-4, VII 10 

ҷамъ 1 1 1-2, VI 4 14 

3-4, VII 10 

ҷамъи 

умумӣ 

6 17 1-2, VI 78 248 

3-4, VII 170 

ҳамагӣ 

дар ду 

ҷилд 

6 17 1-2, VI  248 

3-4, VII  
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 1. Қолаби пешоянд + исм.  

 Ин қолаб баъд аз қолаби пешоянд + ҷонишин аз ҷиҳати истифода 

ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Воситаҳои грамматикии алоқаи ҳолҳои бо 

исмҳо ифодаёфта низ назар ба ҳолҳои хилофи бо ҳиссаҳои дигар 

ифодаёфта бештар аст.  

Дар «Ёддоштҳо» исмҳои гуногун-исмҳои моддиву маънӣ, хосу ҷинс 

бо ёрии 9 пешоянд-пешояндҳои содаи «бо», «бе», «дар» ва пешояндҳои 

таркибии «бо вуҷуди», «бо ҳамаи», «аз ғайри», «бар хилофи», «қатъи 

назар аз», «бар акси» омада, 84 ҳоли хилофро ташкил додаанд.  

А. Қолаби пешоянди «бо»+исм. Роҷеъ ба истифодаи пешоянди «бо» 

чун воситаи алоқамандкунии ҳоли хилоф ба хабар фақат муҳаққиқ 

Б.Камолиддинов маълумот додааст, вале ин муҳаққиқ ин вазифаи 

пешоянди «бо»-ро дар мавриди ба вазифаи ҳоли хилоф омадани 

масдарҳо таъкид кардаасту халос.  

Маводи «Ёддоштҳо» шаҳодат медиҳанд, ки пешоянди «бо» дар 

алоқаманд кардани он ҳолҳои хилофе, ки бо исмҳо ифода мегарданд, низ 

чун воситаи вобастакунӣ мавқеъ дорад. Чунончи: Ба болои ин аҳли 

дарбор бо1 ҳама вайрониҳо ва фисқу фасодҳо маҷбур будаанд, ин панҷ 

вақт намозро дар пеши дарбор бо ҷамоа адо кунад [VII, 108]; Бо ин ҳама 

бузургӣ ва маҳобат ва салобат ба ҳар кас, ҳарчанд хурд бошад ҳам, 

бародарвор муомила мекард [VII, 436].   

Ба ҳар ҳол пешоянди «бо» дар ин вазифа камистеъмол аст. 2 

Б. Қолаби пешоянди «бе»+исм. Дар асарҳои наҳвшиносии аксари 

муҳаққиқони тоҷик, грамматикаи илмиву китобҳои дарсӣ ва дастурҳои 

таълимӣ чун воситаи алоқаи ҳоли хилоф ба хабари ҷумла пешоянди «бе» 

зикр нагардидааст. Фақат М. Исматуллоев дар диссертатсияи доктории 

худ бо пешоянди «бе» алоқаманд гардидани ҳоли хилофро ба хабари 
                                                           

 1 Дар ин ҳолат воситаи алоқаи ҳоли хилоф бо хабари ҷумла маҳз пешоянди «бо» аст. Ҷонишини 

«ҳама» бошад, муайянкунандаи исмҳои «вайрониҳо», «фисқу фасодҳо», «бузургӣ ва маҳобат ва 
салобат» аст.  

 Эҳсос мегардад, ки пешоянди «бо» бозмонда аз пешоянди таркибии « бо вуҷуди» буда бошад.  

 2 Роҷеъ ба басомади истифодаи ин пешоянд муроҷиат шавад ба ҷадвали №1.  
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ҷумла ишора намуда, чунин мисол овардааст: Бе ҷавоби ман харро савор 

шуда баромада рафтааст [C. Айнӣ. Куллиёт, ҷ. 3с. 293] [48: 47].  

Маводи аз «Ёддоштҳо» фароҳамомада гувоҳӣ медиҳанд, ки воқеан 

ҳам дар алоқаманд намудани ҳоли хилоф ба хабар мақоми пешоянди 

«бе» хеле калон аст. Чунонки дар ҷадвали 1 мушоҳида мешавад, ин 

пешоянд чун воситаи алоқаи ҳоли хилоф ба хабар дар «Ёддоштҳо» 27 

маротиба истифода шудааст.  

 Исмҳо бо пешоянди «бе» дар се шаклу таркиб ба вазифаи ҳоли 

хилоф омадаанд:  

а) Ҳоли хилофе, ки танҳо аз як калима иборат аст: Ва ҳол он ки ман 

аз ӯ шарм медоштам, чунки аз хонаи ӯ бе рухсат гурехта будам. [VII, 61]; 

…Аммо аз хонаи худамон ҳам бе дуздӣ гӯштро ба даст даровардан 

мумкин набуд [VII, 329].  

б) Ибораҳои номӣ бо пешоянди «бе» ба вазифаи ҳоли хилоф 

омадаанд. Дар ин вазифа асосан ибораҳои изофии исмӣ серистеъмоланд: 

Сафар ва Ҳотам, ки ҳар кадомашон аз ҳазор тангагӣ бунак гирифтаанд, 

магар бе маслиҳати Усто Мурод гурехтанд, -мегӯй? Не, онҳо бе 

маслиҳати ин пирсаги гурезпо як пиёла об наменӯшанд [VII, 188].  

 Таркибҳои «бе маслиҳати бобо» [VII, 192] «бе маросими миёнбандӣ» 

[VII, 198], «бе ризои он соҳиби хона» [VII, 201], «бе рухсати падар» [VII, 

443] ва ғайраҳо низ аз ин қабиланд.  

в) Пеш аз як гурӯҳ исмҳо ва ибораҳои исмӣ ҷонишини манфии «ҳеҷ» 

омада, маънои хилофии онҳоро тақвият мебахшад: «бе ҳеҷ огоҳонидан» 

[VI, 159], «бе ҳеҷ дудилагӣ» [VI, 253], «бе ҳеҷ бими бозхост» [VII, 15], «бе 

ҳеҷ имтиҳон» [VII, 228] ва ғ. Мисолҳо: Акаам ба ин ҳаракати ӯ бисёр 

бадқаҳр шуда, ба ғазаб омад ва бе ҳеҷ огоҳонидан ба тарафи ӯ давида, 

ӯро аз миёнаш гирифта, бардошта ба рӯи барфи кӯча зад… [VI, 159]; 

Махдуми Гав аз ҳамаи ин баландиҳо бе ҳеҷ дудилагӣ ҷахида гузашта, 

табассумкунон ба майдон рост меистод [VI, 253];  
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 В. Қолаби пешоянди «дар» + исм. Дар бораи бо пешоянди «дар» 

сурат ёфтани ҳоли хилоф дар забоншиносии тоҷик ишорае дучор 

нагардид. Воқеан ин қолаб хеле камистеъмол аст. Дар «Ёддоштҳо» ҳоли 

хилоф ҳамагӣ як бор бо ин пешоянд ба хабар тобеъ шудаасту халос: 

Падар! Мо, ки аз шумо ҷавонтар ва чашмонамон тезтаранд, ба болои 

арк, ки аз боми мадрасаи Мири Араб баландтар аст, баромада, ҳарчанд 

чашм дӯхтем, моҳи навро дида натавонистем. Шумо дар ин куҳансолӣ бо 

ин чашмони аз биниш монда чӣ гуна дидед? [VII, 484].  

Мазмуни матни боло шаҳодат бар он аст, ки таркиби «дар ин 

куҳансолӣ» ҳолатеро нишон медиҳад, ки ба амал, хабари ҷумла «дидан» 

хилоф аст. Қайд кардан ба маврид аст, ки ин навъи таркиб ягона аст, ки 

устод Айнӣ истифода намудааст.  

 Г. Қолаби пешоянди «бо вуҷуди»+исм.  

Бо пешоянди «бо вуҷуди» сурат ёфтани ҳоли хилоф дар забони 

тоҷикӣ маъмул аст.  

Бештар исмҳои амалу ҳолат бо ин пешоянд ба вазифаи ҳоли хилоф 

меоянд. Дар «Ёддоштҳо» (дар ҷ. VI ёздаҳ ва дар ҷилди VII нуҳ маротиба) 

20 ҳоли хилофе дучор омад, ки бо исм ифода ёфта, бо пешоянди «бо 

вуҷуди» ба хабари ҷумла тобеъ шудаанд.  

Таркибҳои «бо вуҷуди имконият» [VI, 15], «бо вуҷуди таклифи 

падарам» [VI, 46], «бо вуҷуди хурдсолӣ» [VI, 71, 93, 114], «бо вуҷуди 

бесаводӣ» [VII, 115], «бо вуҷуди мардумгурезиаш» [VII, 418] ва дигарҳо аз 

ҳамин қабиланд.  

Истифодаи чанде аз онҳо дар матн: Ман бо вуҷуди хурдсолӣ онҳоро 

мефаҳмидам [VI, 114]; Пагоҳонии он шаб бо вуҷуди бемориаш маро ҷеғ 

зада, ба пеши худ дароварда пурсид [VI, 287-288]; …Бо вуҷуди бесаводӣ 

шеърхон ва баъзеашон шеъргӯй ҳам буданд [VII, 115]. Ман, ки дар 

базмҳои бегона «дойрахабар» шуда мерафтам, бо вуҷуди даъвати 

махсуси соҳиби базм ба он ҷо нарафтам [VII, 565].  
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 Ғ. Қолаби пешоянди «бо ҳамаи»+исм.  

Дар бораи истифодаи ин пешоянд чун воситаи алоқаи ҳоли хилофи 

бо исмҳо ифодаёфта дар забоншиносии тоҷик фақат М. Исматуллоев 

ишора намуда, пешоянди «бо ҳамаи»-ро муродифи пешоянди «бо вуҷуди» 

меҳисобад [48: 45].  

Пешоянди «бо ҳамаи» назар ба пешоянди ҳаммаънои худ-«бо 

вуҷуди»дар «Ёддоштҳо» дар вазифаи алоқаманд намудани исмҳои ба 

вазифаи ҳоли хилоф меомадагӣ камистеъмолтар аст. Агар пешоянди «бо 

вуҷуди» дар ин вазифа дар асар бист маротиба истифода шуда бошад, 

пас, пешоянди «бо ҳамаи» дар ин вазифа ҳамагӣ ҳафт бор ба кор бурда 

шудаасту халос: бо ҳамаи он калонсолӣ ва мӯйсафедӣ [VI, 22], бо ҳамаи 

навмедиҳо [VI, 397], бо ҳамаи ин хислатҳои хуб [VII, 54], бо ҳамаи ин 

сустгардӣ [VII, 209], бо ҳамаи калонии солаш [VII, 263] бо ҳамаи 

мағрурияшон [VII, 324] ва ғ.  

Таваҷҷуҳ намоед ба истифодаи ин таркибҳо дар матн: Аммо дили 

умедворам бо ҳамаи навмедиҳо умедҳо сохта бароварда, худро тасаллӣ 

медод [VI, 397]; Бо ҳамаи ин сустгардӣ дар ҳар сари чанд қадам пешпо 

мехӯрд [VII, 209]; …Ба ҳар нигоҳи ӯ ва ба ҳар ҳаракат ва сухани ӯ, бо 

ҳамаи мағрурияшон даст пеш гирифта, сар хам карда ба ӯ эҳтироми 

худро нишон медоданд [VII, 324]; Вагарна ӯ бо ҳамаи асилзодагӣ, бо 

ҳамаи илму фазле, ки дорад ва бо ҳамаи калонии солаш бо одамон 

меҳрубон ва шафқаткор мебошад [VII, 263].  

 Д. Қолаби пешоянди «аз ғайри»+исм. Дар бораи пешоянди «аз 

ғайри» алоқа карда, ба вазифаи ҳол омадани калимаҳои мустақилмаъно 

дар асарҳои Б. Ниёзмуҳаммадов ва дар асарҳои Ш. Рустамов [99: 137], М. 

Исматуллоев [68: 46], Б. Камоллидинов [62: 85]ва дар грамматикаи илмӣ 

[24: 298 бо вариантҳои «ғайри», «аз ғайри»] ва дар китобҳои дарсӣ барои 

мактабҳои олӣ [34: 173, 35: 189] маълумот дода шудааст.  
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Дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ пешоянди «аз ғайри» чор маротиба 

исмхои ба вазифаи ҳоли хилоф омадаро ба хабар алоқаманд кардааст: Аз 

ғайри талаби ман худаш тӯй кунад, беҳтар, -гуфтааст [VI, 48]; …Он рӯз як 

рӯзи наве буд, ки аз ғайри чашмдошти ман ба ман бахти нав оварда буд 

[VI, 222]; Биноёни қӯрботин, ки аз ғайри Қуръонфурӯшӣ ба ягон роҳи 

дигар ҳам ризқу рӯзии худашонро ёфтанашон мумкин буд, ин ҳолро 

дида, якбора фарёд мекарданд [VII, 250]; Коре ва чизе, ки аз ғайри 

ихтиёри ман фурӯ гузошта шуда бошад, шумоён ба ман фаҳмонетон [VII, 

512].  

 Е) Қолаби пешоянди «бар хилофи»+исм. Пешоянди «бар хилофи» 

ҳаммаънои пешоянди «бо вуҷуди» бошад ҳам, дар «Ёддоштҳо» дар 

алоқаманд кардани исмҳои ба вазифаи ҳоли хилоф омада камистеъмол 

аст. Ин пешоянд дар ин вазифа бист маротиба ба кор бурда шудааст. Бо 

ин пешоянд исмҳои моддиву маънӣ, хосу ҷинс ба вазифаи ҳоли хилоф 

омадаанд. Чунончи: бар хилофи одати арабони дигар [VI, 10]; бар хилофи 

одати худ [VI, 97], бар хилофи чашмдошти онҳо [VI, 146], бар хилофи 

одаташ [VI, 159], бар хилофи амакҳояш [VII, 262] ва ғ. Якчанд мавриди 

истифодаи онҳо дар матн: Ӯ, одатан, маро дар бозгашти мактаб ҷеғ 

мезад, имрӯз бар хилофи одати худ дар вақти рафт ҷеғ зад [VI, 97]; 

Абдухалил бар хилофи амакҳояш-Шарифҷон-махдум ва Ғафурҷон-

махдум хеле боҳиммат буд [VII, 202].  

 Ё). Қолаби пешоянди «қатъи назар аз»+исм.  

Пешоянди «қатъи назар аз» чун воситаи алоқаи ҳоли хилоф ба хабар 

аз ҷониби бисёр забоншиносони тоҷик эътироф гардидааст [34: 173; 189; 

63; 84; 99; 137; 24; 298; 48; 46]. М. Исматуллоев ин пешояндро муродифи 

пешоянди «бо вуҷуди» меҳисобад [48: 46].  

Дар ҳар асари забоншиносӣ, ки оид ба ин пешоянд мисол оварда 

шуда бошад, ҷумлае аз «Ёддоштҳо» низ вуҷуд дорад.  

Ин пешоянд дар ин вазифа дар забони тоҷикӣ камистеъмол аст. Дар 

«Ёддоштҳо» ҳамагӣ ду маротиба ҳоли хилофи бо исмҳо ифодаёфтаро ба 
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хабар тобеъ кардаасту халос: …Ҳамаи онҳо, қатъи назар аз савияи 

донишашон, ба табақаи уламо мансуб буданд [VII, 29]; Қатъи назар аз 

дигар фазилатҳоям, худи ҳамин фарқ ба ту роҳ намедиҳад, ки бо ман 

ҳамсафар ва ҳаммаҷлис бошӣ! . . . [VII, 269].  

 Ж) Қолаби пешоянди «бар акси»+исм.  

Ягона сарчашмаи илмие, ки дар бораи чун воситаи алоқаи ҳоли 

хилоф ба хабари ҷумла будани пешоянди «бар акси» маълумот медиҳад, 

диссертатсияи доктории М. Исматуллоев [48] мебошад. Дуруст аст, ки 

дар ин вазифа пешоянди «бар акси» дар забоншиносии тоҷик хеле 

камистеъмол аст. Ҳатто дар «Ёддоштҳо» барин як асари калонҳаҷм бо 

ин пешоянд ҳамагӣ як ҳоли хилоф тобеъ шудаасту халос.  

Ин пешоянд муродифи пешоянди «бар хилофи» мебошад, ки дар 

худи ҳамин мисоли дар зер овардашуда ҳамдигарро иваз кардани онҳо 

ба таври возеҳ мушоҳида мегардад: Ӯ дар роҳ рафтан, бар акси 

Абдуллохоҷа, бисёр бо оҳистагӣ вазнинона қадам мепартофт ва бар 

хилофи Абдуллохоҷа бо саломдиҳандагон меҳрубонона муомила мекард 

[VII, 262].  

2) Қолаби пешоянд+ ҷонишин. Дар забони тоҷикӣ ҷонишинҳо 

(хусусан ҷонишинҳои ишоратӣ) ҳам ба воситаи пешояндҳои«бо вуҷуди», 

«бо ҳамаи», «қатъи назар аз» ва «ба болои» ба хабари ҷумла алоқаманд 

шуда, ҳоли хилофро ташкил медиҳанд. Дар сурат ёфтани ҳолҳои хилофе, 

ки бо ҷонишинҳо ифода ёфтаанд, хусусан мавқеи пешояндҳои «бо 

вуҷуди» ва «бо ҳамаи» калон аст, пешояндҳои «қатъи назар аз» ва «ба 

болои» нисбатан камистеъмоланд. 1 

 А). Қолаби пешоянди «бо вуҷуди» + ҷонишин.  

Чунон ки дар банди қолаби пешоянди «бо вуҷуди» +исм2 баён карда 

будем, дар бораи ҳамчун воситаи алоқаи ҳоли хилоф истифода шудани 

пешоянди «бо вуҷуди» дар аксари адабиёти забоншиносӣ ишорае карда 

                                                           
1 Дараҷаи истифодаи ин пешояндҳоро дар ҷадвали 1 муқоиса намоед.  
2 Ба дараҷаи истифодаи ин пешояндҳо таваҷҷуҳ шавад ба ҷадвали 1.  
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шудааст, вале роҷеъ ба истифодаи ин пешоянд чун воситаи алоқаи ҳоли 

хилофи бо ҷонишинҳо ифодаёфта фақат дар баъзе асарҳо ё ишора 

шудааст ё бе таъкиди алоҳида бо таркиби «бо вуҷуди» + ҷонишин мисол 

оварда шудаасту халос [: 34: 173: 35: 189: 25: 299]1.  

 Ин қолаб яке аз қолабҳои серистеъмолтарини ифодаи ҳоли хилоф 

дар забони тоҷикӣ мебошад. Фақат дар «Ёддоштҳо» бо ин қолаб 54 

мисол дучор омад, ки 22-тои он дар қисми VI ва 32-тои дигараш дар 

қисми VII истифода шудаанд.  

 Дар ин қолаб пешоянд ҳолҳои хилоферо сурат додааст, ки онҳо, 

асосан, бо ҷонишинҳои ишоратӣ ифода ёфтаанд. Дар ин вазифа 

ҷонишини ишоратии «он», ки хеле серистеъмол аст ва ҷонишини 

ишоратии «ин»2, ки камистеъмол аст, истифода шудаанд. Мисолҳо: Ман 

мактабро тамом кардам. Лекин ҳанӯз савод надоштам, чизҳоеро, ки дар 

мактаб хонда будам ва аз ҳамон китобе, ки аз вай хонда будам, хонда 

метавонистам, аммо китоби нахондаамро ва чизҳои хондаамро аз 

китоби дигар хонда наметавонистам. Бо вуҷуди ин падарам маро дар 

пеши имоми деҳа ба дарсхонӣ монд [VI, 105-106]: Ӯ ба ҳам ҷанг 

андохтани одамонро мояи дилхушии худ карда буд. Ҳарчанд ин одати 

ӯро ҳама медонистанд, бо вуҷуди ин бо иғвои ӯ бисёр дӯстон бо ҳам 

меҷангиданд ва душмани якдигар мешуданд [VII, 24].  

Дар мавриди таҳлили чунин таркибҳо ба таври алоҳида бояд қайд 

кард, ки истифодаи онҳо вобаста ба мавқею мақоми матн хусусияти 

махсусе касб мекунад. Агар «бо вуҷуди ин» дар таркиби сарҷумла ояд, 

чун воситаи ҳамнисбат ба шумор рафта, хилоф будани худро ба мазмуни 

ҷумлаи пайрав нишон медиҳад ва як навъ муодили ҷумлаи пайрав дар 

таркиби сарҷумла ба назар мерасад: Ҳарчанд дар ин гуна бедилхониҳо 

бо ғалат будани он нусха ва хато хондани домулло хеле ғалатфаҳмиҳо ба 

                                                           
1 Дар «Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис барои мактабҳои олӣ»- Душанбе, 1963 таркиби «бо 

вуҷуди ин», «бо вуҷуди он»-ро пайвандаки хилофӣ гуфтаанд [22: 116], ки дар мавридаш сабаби 
эътирози барҳақи забоншиносон(с. 1968) гардида буд [99: 139].  

2 Ҷонишини «ин» дар ин вазифа ҳамагӣ як бор истифода шудаасту халос (ниг. ба VII, 209).  
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майдон меомад, бо вуҷуди ин ин кор дар он деҳа як дилхушкунии нав буд 

[VI, 296].  

 Дар баъзе ҳолатҳо таркиби «бо вуҷуди ин» пурра ба ҷумлаи 

мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф муқобил гузошта мешавад, ки дар 

чунин ҳолатҳо ин таркиб вазифаи матнсозӣ дошта, ҷумлаи охирро бо 

чанд ҷумлаи аввал мантиқан мепайвандад: (Ҳайрат ҳарчанд бо ман 

ҳамдам бошад ҳам, дар пеши ягон мударрис бо ҳам шарикдарс 

нашудаем). Бо вуҷуди ин ӯ дар сарфу наҳви забони араб ва дар мантиқ 

маҳорати тамом пайдо карда буд [VII, 232].  

Дар баъзе мавридҳои дигар таркиби «бо вуҷуди ин» умуман ба 

фикри ҷумлаи пеш аз худ омада зид аст: Дар вақтҳое, ки ман бо ӯ шинос 

шудам, чилупанҷсола буд. Бо вуҷуди ин ӯ безану фарзанд ва бехонаву 

ҷой буда, дар мадрасаи Турсунҷон дар як ҳуҷраи ориятӣ (аз они одами 

дигар) истиқомат мекард [VII, 353].  

Б). Қолаби пешоянди «бо (ба) ҳамаи» + ҷонишин  

Ба истифодаи «бо ҳамаи» дар вазифаи алоқаманд кардани ҳоли 

хилоф ба хабар фақат М. Исматуллоев1 ишора карда бошад ҳам [48: 45], 

дар бораи чун воситаи алоқаманд намудани ҷонишинҳои ба вазифаи 

ҳоли хилоф истифодашуда мисоле наовардааст, ҳол он ки ин пешоянд 

нисбат ба пешоянди «ғайри», «аз ғайри», «қатъи назар аз» дар ин вазифа 

серистемолтар аст. Ин пешоянд дар «Ёддоштҳо»- и устод Айнӣ 28 

маротиба (4 бор дар ҷилди VI ва 24 бор дар ҷилди VII) ҳолҳои хилофи бо 

ҷонишинҳо ифодашударо ба хабар тобеъ намудааст.  

Муҳаққиқ Б. Ниёзмуҳаммадов ва забоншинос Ш. Рустамов таркиби 

«ба ҳамаи»-ро дар мавриди ба вазифаи ҳоли хилоф омадани сифати 

феълӣ ва таркибҳои сифати феълӣ оварда менависанд: «Дар ин гуна 

маврид баъзан ду ҷонишини дар шакли «ҳамаи ин» омада, ба ҷумла ва ё 

ҷумлаҳои гузашта, аз як тараф, ишора намояд, аз тарафи дигар, онҳоро 

                                                           
1 Нигаред ба банди «Қолаби пешоянди «бо ҳамаи» +исм.  
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як навъ ҷамъбасту хулоса мекунад: Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда Мирзо 

Сироҷи Ҳаким дар ибтидои асри ХХ аз шахсони пешқадами равшанфикр 

буд [99: 138].  

Дар таҳлили таркиби «бо ҳамаи ин» бошад, пешоянди «бо»-ро 

алоҳида чун воситаи алоқа ва «ҳамаи ин»-ро чун таркиби ҷонишин 

алоҳида ба вазифаи ҳоли хилоф омада меҳисобанд: «Дар забони адабии 

тоҷик бо ёрии пешоянди «бо» ба вазифаи ҳоли хилоф омадани «ҳамаи 

ин» низ мушоҳида мешавад: Ман гумон намекунам, ки як ҷавони 

хурдсоли замони мо ин гуна шеъри баланд гуфта тавонад, - гуфт. Бо 

ҳамаи ин ба ман таъин кард, ки ӯро ба хонаи вай барам (С. Айнӣ. 

Куллиёт) (ҳамон ҷо). Чунон ки аён гашт, муҳаққиқон дар ин мисолҳо 

мавҷуд будани пешояндҳои таркибии «бо ҳамаи», «ба ҳамаи»-ро қоил 

нестанд.  

Таркибҳои хилофии «бо ҳамаи» дар «Ёддоштҳо» дар ду маврид 

истифода шудаанд:  

1) Чун таркиби ҳамнисбат дар дохили сарҷумлаи ҷумлаи мураккаби 

тобеъ бо пайрави хилофи бепайвандак: Инженер аз ин суханони Мирзо 

Абдулвоҳид пай мебарад, ки ӯ девона набошад ҳам , ақлаш кӯтоҳ, нодон, 

бо ҳамаи ин самимона ва хостгори саломатии халқ мебошад [VII, 292-

293]; Аммо ӯ ҳеҷ фикр намекард, ки чанд рӯз худаш «Шамсия»-ро аз 

«Кофия» фарқ  накарда, ба дарс бурда овардааст, бо ҳамаи ин мардумро 

бо фарқ накардан таъна мезад [VII, 300].  

2) Агар таркиби ҳоли хилофи « бо ҳамаи ин» дар аввали ҷумла ояд, 

он ба ҷумлаю матни пеш аз худ омада зид будани фикри баъдинаро 

ишора мекунад: Ман ҳис мекардам, ки ҳаштод протсенти он талабагон 

чизеро нафаҳмида буданд. Бо ҳамаи ин, вақте ки ба кӯча баромаданд, 

мунозираеро, ки бо зӯрии домулло бас карда буданд, аз сари нав сар 

мекарданд… [VII 60]; Ӯ бо ман ҳамсол ва ҳамдарс буд. Бо ҳамаи ин ман 

ӯро аз ҳамон рӯз сар карда, устоди худ қарор додам ва дар дили худ 

гуфтам [VII, 225].  
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 В) Қолаби пешоянди «қатъи назар»+ҷонишин. Ин пешоянд дар 

алоқаманд намудани калимаҳои мустақилмаъно, ки ба вазифаи ҳоли 

хилоф меоянд, камистеъмол аст. Муҳаққиқ М. Исматуллоев роҷеъ ба ин 

пешоянд дар вобастакунии калимаҳои ба вазифаи ҳоли хилоф омада 

сухан ронда, истифодаи онро асосан ба услуби илмӣ ва матбуоти даврӣ 

хос медонад [48: 46].  

Дар хусуси воситаи алоқаи ҳоли хилоф будани ин пешоянд дар як 

қатор сарчашмаҳои илмӣ ишорае шуда бошад ҳам [24: 299; 34: 173; 35: 

189; 48: 63: 189; 99: 139: 227], вале чун воситаи алоқаманд намудани 

ҷонишинҳои ба вазифаи ҳоли хилоф омада маълумоте дода нашудааст ва 

дар ҳамаи ин сарчашмаҳо ғайр аз автореферати диссертатсияи доктории        

М. Исматуллоев бо ин пайвандак ягон мисоле ҳам наовардаанд.            

М. Исматуллоев бо ин пайвандак мисоле овардааст, ки он чун воситаи 

алоқаи ҳоли хилофи бо исм ифодагардида хизмат кардааст: …Ҳамаи 

онҳо, қатъи назар аз савияи донишашон1 ба табақаи уламо мансуб буданд 

(С. Айнӣ. Куллиёт) [48: 46].  

Мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки дар «Ёддоштҳо» фақат як маротиба 

ҷонишини «ҳамаи инҳо» ба тавассути пешоянди таркибии «қатъи назар 

аз» ба вазифаи ҳоли хилоф омадааст: Қатъи назар аз ҳамаи инҳо Айнӣ он 

касе нест, ки шеъри ӯ дар қатори шоирони замона манзури мо гардад 

[VII, 586].  

 3. Қолаби пешоянд+масдар ва ибораҳои масдарӣ 

 Ифодаёбии навъҳои гуногуни ҳол бо масдар ва ибораҳои масдарӣ, 

аз ҷумла ҳоли хилоф дар забони тоҷикӣ ҳодисаи маъмулӣ аст. Масдарҳо 

ҳам дар шакли таркибу ибора ба тавассути пешояндҳои гуногун вазифаи 

ҳоли хилофро адо мекунанд. Дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ масдарҳо бо 

ёрии пешояндҳои таркибии «бо вуҷуди», «аз ғайри» ва «ба ҷойи» 

алоқаманд шуда, ба вазифаи ҳоли хилоф омадаанд.  

                                                           
1 Дар нусхаи асли «Ёддоштҳо» «…қатъи назар аз савияи фикрияшон» аст (VII, 29).  
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 Ҳолҳои хилофи бо масдар ва ибораҳои масдарӣ ифодаёфта дар асар 

аз рӯйи миқдор 56 ададро ташкил медиҳанд, ки ин пас аз ҳолҳои хилофии 

бо исм ва ҷонишин ифодаёфта ҷойи сеюмро ишғол менамояд1.  

Масдар ва ибораҳои масдарӣ ба вазифаи ҳоли хилоф дар қолабҳои 

зерин истифода шудаанд.  

 А) Қолаби пешоянди «бо вуҷуди» +масдар ва ибораҳои масдарӣ. Ин 

қолаб дар ташаккули ҳолҳои хилоф дар забони тоҷикӣ яке аз қолабҳои 

серистеъмолтарин маҳсуб аст. Дар «Ёддоштҳо» бо ин қолаб 54 (19-то дар 

қ. VI ва 35-то дар қ. VII) ҳоли хилоф ташкил ёфтааст, ки дар байни ҳамаи 

дигар қолабҳо яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол карда, бо қолаби пешоянди 

«бо вуҷуди» + ҷонишин баробар аст.  

Масдарҳо бо ин пешоянд дар шаклу таркибҳои гуногун ба вазифаи 

ҳоли хилоф омадаанд: 1) масдарҳои сода: бо вуҷуди шинохтанам [VII, 

224], бо вуҷуди ғалтиданаш [VII, 523]; 2) масдарҳои таркибии қолаби 

«сифат + (на) будан»: бо вуҷуди аҳамият надоданаш [VII, 231], бо вуҷуди 

галаосиёӣ набуданаш2 [VII, 287], бо вуҷуди бухороӣ буданаш [VII, 337], бо 

вуҷуди гушна буданаш [VII, 382], бо вуҷуди доро буданаш [VII, 407] бо 

вуҷуди кӯҳнахатм буданаш [VII, 411]: Ибораҳои масдарӣ назар ба ду 

навъи болоӣ серистеъмоланд: бо вуҷуди дар ҳавлии падар зиндагонӣ 

кардан [VI, 280], бо вуҷуди сахт илтимос кардани мо [VI, 303], бо вуҷуди 

ҳавлиаш дар гузари дигар будан [VII, 99], бо вуҷуди дар пеши ароба 

нишастанашон [VII, 366] ва ғ.  

Таваҷҷуҳ намоед ба истифодаи мисолҳо дар матн: Бо вуҷуди 

шинохтанам, аз роҳи эҳтиёт тахмини худро ба ӯ нақл намуда, ҳамон 

ҷавони меҳрубон будан ё набудани ӯро аз худаш пурсидам [VII, 224]3; 

Хатои ман дар ин буд, ки бо вуҷуди хӯрда надиданам ҳалвои равғаниро 

                                                           
1 Нигаред ба ҷадвали 1.  
2 Баъзеи ин мисолҳо дар асар чун ҳолҳои истисноӣ воқеъ шудаанд, вале азбаски дар ин ҷо сухан дар 

бораи ифодаёбии ҳоли хилоф меравад, овардани ин қабил мисолҳо раво дида шуд.  
3  Мисолҳо бо тартиби шаклу таркибҳои масдар (масдарҳои сода, таркибӣ, ибораҳои масдарӣ) 

оварда шудаанд.  
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ба пеши падар бомаза шумурда будам [VI, 27]; Зиндагониаш қашшоқона 

буд, чунки бо вуҷуди куҳнахатм буданаш ӯ дар мадрасае мударрис набуд, 

ки аз вай даромаде дошта бошад ва инчунин бо вуҷуди нисбат ба замон 

ва ҳамсолони худ маълумоти дуруст доштанаш ва дарсҳои расмиро аз худ 

карданаш дарсгӯиро низ пеша накарда буд, ки аз шогирдони 

доништалаб ба худаш манфиати моддие расад [VII, 411].  

Б). Қолаби пешоянди «аз ғайри» + масдар. Дар бораи чун воситаи 

алоқаи ҳоли хилоф ба хабар будани пешоянди «аз ғайри» дар баъзе 

асарҳои забоншиносӣ [99: 137] ишораҳо мавҷуд бошанд ҳам, дар хусуси 

воситаи алоқаи масдарҳои ба вазифаи ҳоли хилоф омада фақат муҳаққиқ 

Б. Камолиддинов мисоле овардаасту халос; … аз рӯи гуфтаи агрономҳо, 

дар ҷойҳое, ки монанди ҷойи мо баҳораш барвақттар сар шуда, ҳавояш 

гармтар бошад, аз ғайри парварда кардан ҳам мерасидааст» [63; 85].  

 Ин пешоянд дар алоқаманд кардани масдарҳо ба вазифаи ҳоли 

хилоф хеле камистеъмол аст. Дар «Ёддоштҳо» чунин мисол ҳамагӣ як 

бор дучор омад: Дар замони Абдулаҳад бошад, азбаски ӯ ҳам аз ғайри 

расман вайрон кардани қоидаи пештара дар ҳар сол аз ҳар район аз соли 

гузашта бештар молиёт талаб мекард, барои иҷрои ин талаб одамони 

«кордон ва корчаллон»-ро ёфта амлокдор таъин менамуд [VI, 188].  

 В). Қолаби пешоянди «ба ҷои» + масдар. Бо пешоянди «ба ҷои» 

алоқа намуда, ҳоли хилофро ташкил додани масдар ва ибораҳои масдарӣ 

дар забони адабии ҳозираи тоҷик маъмул аст [нигаред аз ҷумла ба 

сарчашмаҳои зерин: 24: 298-299; 34: 137; 35: 189-190; 98: 137], вале 

камистеъмол аст. Дар «Ёддоштҳо» ҳамагӣ як бор масдари «хобидан» бо 

пешоянди «ба ҷои» дар вазифаи ҳоли хилоф истифода шудаасту халос: 

Баъд аз хӯрок ба ҷои хобидан боз ба кори каланд ё боғ мебароянд [VII, 

158].  

 4) Ифода ёфтани ҳоли хилоф бо сифати феълӣ ва ибораҳои сифати 

феълӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ. Дар «Ёддоштҳо» ба вазифаи ҳоли 
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хилоф омадани сифатҳои феълӣ низ мушоҳида гардид. Ба вазифаи ҳоли 

хилоф омадани сифати феълӣ дар забони тоҷикӣ ҳодисаи муқаррарист ва 

он аз ҷониби аксари муҳаққиқон эътироф гардидааст [24: 229; 34: 173; 35: 

189; 48: 46-47; 62: 85].  

 Таъкид бояд кард, ки нисбат ба исму ҷонишин ва ҳатто масдарҳою 

ибораҳои масдарӣ ба вазифаи ҳоли хилоф омадани сифати феълӣ ва 

ибораҳои он камтар вомехӯрад. 1 

 Дар «Ёддоштҳо» сифатҳои феълӣ ва ибораҳои он ба вазифаи ҳоли 

хилоф, асосан, бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ омадаанд: -Аз рӯйи шариат дар 

бораи як духтари ба балоғатрасида аз худаш напурсида ҳукм баровардан 

дуруст нест [VII, 70].  

Қайд бояд кард, ки дар ин ҷумла ибораи сифати феълии «аз худаш 

напурсида» дар баробари ифодаи маънои хилоф тобиши маънои шарт 

ҳам дорад.  

Ибораи «аз худаш напурсида» ба таркибҳои хилофии бо ибораҳои 

масдарии навъи «бар хилофи аз худаш пурсидан» айният дорад.  

Ибораҳои «торик шудани ҳаворо мунтазир нашуда» [VI, 369] ва «ба 

ҳеҷ кас машварат накарда» [VII, 290] ва дигарон низ аз ҳамин қабиланд.  

 Мисолҳо: Ба ман аз бачагон дида баррагон ва бузғолагони навзод 

ҳунармандтар намуданд: инҳо дар рӯйи рег оромтар ва осонтар 

медавиданд [VI, 34]; Ман насиҳати Мавлоноро гӯш накарда ба саҳро 

омадам, саҳро ба дил зад [VI, 191]; Албатта, амир аз Рустами ашкӣ, ки 

гурехта рафтааст, наметарсид, аммо ба сабаби ин воқеа нотарсӣ, 

нофармонбардорӣ ва шӯрангезии аҳолии Ғиҷдувон, ки дар ин бора аз 

будаш зиёд ва бо муболиға хабарҳо шунида буд, ба ёдаш омада, аз ҳад 

зиёд тарсидааст ва ҳатто қозӣ, амлокдор, раис ва миршабро ба саломаш 

                                                           
1 Таваҷҷуҳ намоед ба ҷадвали 1.  



36 
 

  

надароварда ва пешкаши онҳоро қабул накарда ва зиёфатҳояшонро 

нахӯрда1 шитобкорона гурехта рафтааст [VII, 435-436].  

 Дар «Ёддоштҳо» якчанд ибораи зоҳиран сифати феълие 

вомехӯранд, ки ба вазифаи ҳоли хилоф омадаанд ва бо таркиби 

пасояндии «нигоҳ накарда» анҷом мепазиранд: Шукурбек ҳам, ки 

душмани худро дар ягон ҷойи хало рост оварда наметавониста гашта 

буд, аз ҳамин тасодуф фоида бурдан хост, ба бисёрии оянда ва равандагон 

ва аҳли сари бозор нигоҳ накарда, «ҳар чӣ бодо бод» гӯён ба ӯ ҳуҷум 

карда… [VII, 76]; Азбаски хушовоз будам ва қуръонхонии ман ба гӯши 

шунавандагон монанди сурудхонӣ таъсир мекард, ба хурдсолиам нигоҳ 

накарда, маро ба хатми қуръонҳои хонагӣ ҳам хабар мекардагӣ шуданд 

[VII, 251].  

Дар мавриди истифодаи ин таркиб Ш. Рустамов чунин ақида дорад: 

«Дар ин гуна таркибҳо феъли ҳол «нигоҳ накарда» аз маънои аслии худ 

(Одил ба Икром нигоҳ накарда гузашта рафт) дур рафта, ба 

ёридиҳандаҳо наздик мешавад, вале азбаски вай хусусияти феълӣ дорад, 

дигар калимаҳоро ба худ вобаста менамояд» [99: 138].  

Забоншинос М. Исматуллоев дар ин маврид чун пасоянд хизмат 

кардани таркиби «нигоҳ накарда»-ро эътироф намуда, инчунин дар 

пайдо шудани чунин таркибҳои ҳолӣ таъсири пешоянди русии «несмотря 

на» ва пасоянди ӯзбекии «қарамай», «қарамасдан»-ро таъкид менамояд 

[48: 46].  

Муҳаққиқ Б. Ниёзмуҳаммадов ва Ш. Рустамов таркибҳои «ба 

торикии шаб нигоҳ накарда», «ба як қатор таъкидҳои қатъӣ нигоҳ 

накарда», «ба чӯбкориву ҳаёҳуи соҳибаш нигоҳ накарда», «ба 

муқобилияти дуру дарози аъзоёни колхози «Ҳаёти нав» «нигоҳ накарда»-

                                                           
1 Дар нигоҳи аввал ҳоли хилоф будани ин ибора шубҳанок менамояд, вале агар мо ин ибораро дар 

қолаби ҷумла биёрем, вазифаи ҷумлаи пайрави хилофро адо менамояд ва ба ҳоли хилоф будани чунин 

ибораҳо шубҳае намемонад: бар хилофи он ки қозӣ амлокдор, раис ва миршабро ба саломаш дароварда 

ва пешкаши онҳоро қабул кунад ва зиёфатҳошонро хӯрад, … 
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ро ҳоли хилофи бо исмҳо ифодаёфта мегӯянд1 [99: 137-138] ва чунин 

таркибҳои феълиро ба вазифаи ҳоли хилоф омада ба ҳисоб мегиранд: 

Азимшоҳ гум шудани ду гӯсфанди худро шунида ҳеҷ изҳори андӯҳ накард 

(С. Айнӣ); Ман… намедонам, аммо вай гапи маро нагирифта ба 

уштулхона рафт (С. Улуғзода) ва ғ. [98: 140].  

Модоме ки таркиби «нигоҳ накарда» пасоянд ҳисобида шавад, ин 

ақида дуруст аст ва таркибхои аз қабили «ба торикии шаб нигоҳ 

накарда»-ро таркибҳои сифати феълӣ гуфтан нашояд ва таркибҳои навъи 

«ба бисёрии оянда ва равандагон ва аҳли бозор нигоҳ накарда», «ба 

хурдсолиам нигоҳ накарда»-ро ҳолҳои хилофӣ бо исм ва ибораҳои исмӣ 

(исми «хурдсолӣ») ва ибораи исмии «бисёрии оянда ва равандагон», «аҳли 

сари бозор») ифодаёфта ҳисобидан равост.  

 

 

 1. 2. Истифодаи ҳоли хилофи истисноӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ 

 Дар бораи ҳоли хилофи истисноӣ дар грамматикаи илмии забони 

адабии ҳозираи тоҷик [24: 352] ва асари Ш. Рустамов [117: 163-164]2 

маълумоти хубе дода шудааст ва аксари мисолҳои дар он ҷо овардашуда 

ҳам аз «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ мебошанд. Дар бораи ҳолҳои истисноӣ 

сухан ронда, дар ин сарчашмаи илмӣ аз ҷумла гуфта мешавад, ки ин 

навъи ҳол ба ҳолҳои ғайриистисноии ҳамномашон дар як вазъияти 

синтаксисӣ воқеъ мегарданд, вале ҳолҳои истисноӣ дар ин маврид 

тобиши иловагию ҳамроҳӣ касб карда, бо интонатсияи махсус ҷудо 

карда мешаванд. Ин гурӯҳи ҳолҳои истисноӣ бо аломати равшани 

хабарӣ аз дигар аъзоҳои истисноӣ фарқ мекунанд. Онҳо бештар бо 

ибораҳои масдарӣ ифода шуда, бо исм ва ибораҳои исмӣ камтар ифода 

меёбанд.  

                                                           
1 Азбаски ин қазия пурра собит нашуда, нисбат ба ин таркибҳо ақидаҳои муҳаққиқон мухталифанд, 

таҳлили онҳоро дар ин банд(яъне қолаби «пешоянд+сифати феълӣ») мувофиқ донистем.  
2  Маводи он мавзӯъ дар «Грамматикаи забони адабии тоҷик» ҳам ба қалами Ш. Рустамов 

мутааллиқ аст.  
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Вобаста ба маводи «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ ҳолҳои истисноиро ба 

чунин навъҳо тасниф намудан мумкин аст:  

1) Исмҳое, ки бо пешоянди «бар хилофи» ба хабар тобеъ шуда, 

вазифаи ҳоли хилофи истисноиро адо кардаанд: Бинобар ин он ғазалеро, 

ки аз ӯ нигоҳ дошта будам, бар хилофи тавсияи ӯ, ба Шарифҷон-Махдум 

нишон додам [VII, 227].  

2) Исмҳо бо пешоянди «бар акси» дар ин вазифа: Ӯ дар роҳ рафтан, 

бар акси Абдуллохоҷа, бисёр бо оҳистагӣ вазнинона қадам мепартофт ва 

бар хилофи Абдуллохоҷа, ба саломдиҳандагон меҳрубонона муомила 

мекард  [VII, 262]. 1 

3) Исмҳо бо пешоянди «қатьи назар аз»: Ҳақиқатан ҳам дар як шаҳр, 

дар як замон, аз як табақа (ҳамаи онҳо, қатъи назар аз савияи 

фикриашон, ба табақаи уламо мансуб буданд) дар ҳаққи як кас ба ин 

дараҷа тавсифҳои зидди якдигар шунидан одамро дар ҳайрат меандозад 

[VII, 29]; Қатъи назар аз дигар фазилатҳоям, худи ҳамин фарқ ба ту роҳ 

намедиҳад, ки бо ман ҳамсафар ва ҳаммаҷлис бошӣ [VII, 269].  

 4) Исмҳо бо пешоянди «бо вуҷуди»: Онҳо, бо вуҷуди бесаводӣ, 

шашмақомро бо ғазалҳои классикӣ аз падару бобоҳошон даҳан ба даҳан 

омӯхта буданд [VI, 179]; Ин суханҳои онҳо, бо вуҷуди хурдсолиам, барои 

ман хандаовар менамуд [VI, 272]; Қади ин куҳансол монанди қади ҷавони 

нав мӯйлаб сабзкарда паст, ришаш ками кӯсанамо, рӯяш сиёҳҷурдаи 

доғи кунҷидакнок буда, бо вуҷуди хамии қоматаш, аз сафедӣ бисёр 

будани сиёҳии ришаш сиёҳпир будани ӯро нишон медод [VII, 213-214].  

 5) Сифати феълии исмшуда бо пешоянди «бо вуҷуди»: Маро, бо 

вуҷуди он ҳама мондагӣ, на рӯзона ва на шабона ҳеҷ хоб набурд… [VI, 

350].  

 6) Сифати феълӣ ва ибораҳои сифати феълӣ: …Ман, ки боз бисёр 

ташна будам, сар бардошта, ба ҷӯшон будани чой нигоҳ накарда, кам-кам 

                                                           
1 Мисолҳои дар ҷ. VII, саҳифаҳои 215, 227, 262 дучоршуда дар грамматикаи илмӣ ҳам оварда 

шудаанд [24: 352]. 
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нӯшидан гирифтам [VII, 215]; Азбаски хушовоз будам, Қуръонхонии ман 

ба гӯши шунавандагон монанди сурудхонӣ таъсир мекард, ба хурдсолиам 

нигоҳ накарда, маро ба хатми Қуръонҳои хонагӣ ҳам хабар мекардагӣ 

шуданд [VII, 251] ва д.  

7) Масдар ва ибораҳои масдарӣ бо пешоянди «бо вуҷуди»: Модом ки 

ту аз ҳамин қадар мунозираҳо, бо вуҷуди иштирок кардани худат, маънии 

ин калимаҳоро нафаҳмидӣ, дигар ба ту шарҳ ва эзоҳ додан бефоида аст 

[VI, 211]; Шояд бори он каллаи калон ба он гардани дароз, бо вуҷуди 

пурра будани он, вазнинӣ мекарда бошад [VI, 262]; Бо вуҷуди 

шинохтанам, аз роҳи эҳтиёт тахмини худро ба ӯ нақл намуда, ҳамон 

ҷавони меҳрубон будан ё набудани ӯро аз худаш пурсидам [VII, 224] ва м. 

ин.  

Чунонки аз мисолҳои таҳлилшуда бармеояд, ҳолҳои истисноӣ агар 

дар аввали ҷумла оянд, аз қисмати дигари ҷумла бо вергул ҷудо карда 

мешаванд ва агар дар мобайни ҷумла истифода шуда бошанд, дар ин 

ҳолат аз ду тараф аз қисматҳои дигари ҷумла бо вергул ҷудо карда 

мешаванд ва бо оҳанги аз қисматҳои дигари ҷумла фарқкунанда 

талаффуз мегарданд.  

 

 1.3. Таркиби ҳоли хилоф дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ 

Дар забоншиносии тоҷик ҳам сараъзоҳои ҷумла ва ҳам аъзоҳои он 

аз ҷиҳати таркибу ифода гуногунанд. Масалан, дар китобҳои дарсии 

мактабҳои олӣ мубтадо ва хабарро аз ҷиҳати таркиб ба сода, таркибӣ ва 

чида, пуркунандаҳоро ба таркибӣ, тафсилӣ ва чида ҷудо мекунанд [34: 

61-62, 68-70, 109-112; 35: 88-89, 95-96, 139-141]. Дар боби муайянкунанда 

ва ҳолҳо фақат чидашавиашон алоҳида таҳлил шудаанду халос [34: 82; 

35: 165, 178, 183, 186-187, 188, 190]. Б. Ниёзмухаммадов ва Ш. Рустамов, 

ки дар бораи ҳол диссертатсияи махсусе таълиф кардаанд, таркиби 

ҳолҳоро тафсилӣ ва чида муайян намудаанд. Чунончи: ҳоли хилофи 

тафсилӣ – бо вуҷуди гармии ҳаво; ҳоли хилофи чида – бо вуҷуди он ҳама 
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мондагӣ ва бедорхобӣ… [99: 141]. М. Исматуллоев ба ин ду навъи 

таркиби ҳолҳо боз навъи «пайваста»-ро илова кардааст. Масалан, дар 

ҷумлаи зерин таркибҳои «аз Соктаре» ва «ба Маҳаллаи Боло», ки 

ҳампаҳлуи ҳамдигар омадаанд, ҳоли макони пайваста қаламдод 

гардидаанд: Як вақт модарам барои дида омадани падару модараш аз 

Соктаре ба Маҳаллаи Боло рафт (С. Айнӣ) [48: 16-17].  

Ҳамин тариқ, ҳолҳои замон низ пайваста мешаванд [48: 20].  

Аз таҳлили боло, ки инъикосгари гуногунақидагии муҳаққиқон аст, 

бармеояд, ки ба таснифи таркиби ҳолҳо дар забоншиносии тоҷик 

таҷдиди назар мебояд.  

Худ қазоват кунед, модоме ки пуркунандаҳои бо пешояндҳо 

суратёфта ба муаллим, бо мӯйсафедон; бо каландча [35: 139] таркибӣ 

ҳисобида шаванд, пас чаро ҳолҳои хилофи бо пешояндҳо суратёфтаи 

навъи «бе рухсат», «бо вуҷуди хурдсолӣ», «аз ғайри Қуръонфурӯшӣ» 

барин мисолҳо ҳоли таркибӣ набошанд? Ё худ ибораҳои «бачагони 

деҳа», «аз барфи ҳавлиҳо (…пур шуда буданд) », «бо он қандфурӯш», «ба 

ҷамъ кардани пули бурё (машғул буд)» [35: 139-140] ва ғайраҳо 

пуркунандаҳои бавоситаи тафсилӣ шуда тавонанду «бе рухсати падар», 

«бар хилофи тавсияи ӯ» барин таркибҳо ҳоли хилофии тафсилӣ 

шуморида нашаванд?  

Анҷоми ин мубоҳиса натиҷае медиҳад, ки ҳоли хилоф дар забони 

тоҷикӣ аз рӯйи таркиб ба чор гурӯҳ ҷудо карда шавад:  

1) ҳоли хилофи таркибӣ: бе рухсат; бо вуҷуди хурдсолӣ… 

2) ҳоли хилофи тафсилӣ: бе рухсати падар; бар хилофи тавсияи ӯ… 

3) ҳоли хилофи чида: ба ҳамаи он калонсолӣ ва мӯйсафедӣ.  

4) ҳоли хилофи пайваста: Як вақт модарам барои дида омадани 

падару модараш аз Соктаре ба Маҳаллаи Боло рафт (С. Айнӣ) [48: 16-17].  

Дар мисолҳои ба мо дастрас дар «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ ҳоли 

хилофи пайваста мушоҳида карда нашуд.  
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Се навъи аввали таркиби ҳол дар «Ёддоштҳо» қариб дар ҳама 

қолабҳои дар фавқ таҳлилнамудаамон истифода гардидаанд.  

 1) Ҳоли хилофи таркибӣ 

а) Ҳоли хилофи таркибӣ аз қолабҳои «пешоянду калимаҳои 

мустақмаъно» ё «пешоянд, калимаи мустақилмаъно ва пасоянд» 

иборатанд: а) ҳоли хилофи таркибӣ дар қолаби «пешоянди содаи «бе» + 

исм»: Ва ҳол он ки ман аз ӯ шарм медоштам, чунки аз хонаи ӯ бе рухсат 

гурехта будам [VII, 61];  

б) Ҳоли хилофи таркибӣ дар қолаби пешояндҳои таркибии «бо 

вуҷуди» + исм: …Онҳо бо вуҷуди имконият хонданро партофта, дар 

деҳот баромада имом шуда буданд [VI, 15].  

Таркибҳои бо вуҷуди хурдсолӣ [VI, 71, 93, 114], бо вуҷуди бесаводӣ 

[VII, 115] ва ғ. низ аз ин қабиланд; 1 

в) Ҳоли хилофи таркибӣ дар қолаби «пешояндҳои «бо вуҷуди», «бо 

ҳамаи», «ба болои + ҷонишин»: бо вуҷуди ин [VI, 389], бо вуҷуди он [VII, 

203], бо ҳамаи ин [VII, 522], ба болои ин [VII, 46];  

г) Ҳоли хилофи таркибӣ дар қолаби пешояндҳои таркибии «бо 

вуҷуди», «ба ҷойи» +масдар: бо вуҷуди шинохтан [VII, 224], бо вуҷуди 

ғалтиданам [VII, 523], ба ҷойи хобидан [VII, 158]: Писари калони 

Нурмуҳаммад, ки ҷуфтрон буд, дар соатҳои даҳи шаб говҳоро ҷуфт 

баста, ба кор мерафт ва баробари баромадани офтоб ҷуфтрониро тамом 

карда омада, баъд аз хӯрок ба ҷойи хобидан боз ба кори каланд ё дос 

мебаромад ва фақат ба кори гаштирӯзӣ набаромада, то вақти ҷуфтронӣ 

мехобид [VII, 158];  

д) Ҳоли хилофи таркибӣ дар қолаби «пешоянд +сифати феълӣ ва 

ибораҳои сифати феълӣ»: аз бачагон дида [VI, 34], ба хурдсолиам нигоҳ 

накарда [VII, 251].  

                                                           
1  Азбаски дар бандҳои пешина қариб ҳамаи ин мисолҳо дар матн оварда шудаанд, дуюмбора 

овардани он ҷумлаҳо раво дида нашуд.  
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2). Ҳоли хилофи тафсилӣ. Ин навъи ҳолҳои хилоф назар ба навъи 

аввала серистеъмолтар аст. Онҳо асосан бо ибораҳои гуногуни исмӣ 

ифода ёфта, ба тавассути пешояндҳои содаву таркибӣ ба хабар тобеъ 

мешаванд ва гурӯҳҳои зеринро ташкил медиҳанд:  

 а) бо пешоянди содаи «бе»+исм: Ӯ дар вақти бемории Музаффар бе 

рухсати падар ба баҳонаи дидани ӯ ба Бухоро омад [VII, 443]; 

Шогирдони ин пеша «навча» номида мешуданд, ки баъд аз ҳунари 

сиёсиро ба даст даровардан бе маросими «миёнбандӣ» мустақилан кор 

кардан мегирифтанд [VII, 198]; Базмро ҳам бе маслиҳати онҳо барои 

хурсанд карданашон худам фикр карда будам [VII, 614];  

б) бо пешояндҳои таркибии «бо вуҷуди», «бар хилофи», «қатъи назар 

аз», «бо ҳамаи», «аз ғайри» ва исм: … Аммо Сайидакбар бо вуҷуди 

таклифи падараш ёрӣ надод… [VI, 46]; Бинобар ин он ғазалеро, ки аз ӯ 

нигоҳ дошта будам, бар хилофи тавсияи ӯ, ба Шарифҷон-Махдум нишон 

додам [VII, 227]; Қатъи назар аз дигар фазилатҳоям худи ҳамин фарқ ба 

ту роҳ намедиҳад, ки ба ман ҳамсафар ва ҳаммаҷлис бошӣ! [VII, 269]; 

…Ин рӯз як рӯзи наҳс буд, ки аз ғайри чашмдошти ман ба ман бахти нав 

оварда буд [VII, 222];  

в) Ҳоли хилофи тафсилӣ дар қолаби «пешоянди «қатъи назар аз» ва 

ҷонишин»: Қатъи назар аз ҳамаи инҳо Айнӣ он касе нест, ки шеъри ӯ дар 

қатори шоирони замон манзури мо гардад [VII, 586];  

г) Ҳоли хилофи тафсилӣ дар қолаби «пешоянди содаи «бе» ва 

пешоянди таркибии «бо вуҷуди», «аз ғайри» ва масдар»: бе муайян 

кардани нархи киро [VII, 366], бо вуҷуди дар ҳавлии падар зиндагонӣ 

кардан [VI, 280], аз ғайри расман вайрон кардани қоидаи пештара [V188];  

д) Ҳоли хилофи тафсилӣ, ки бо ибораҳои сифати феълӣ ифода 

шудаанд: аз худаш напурсида [VII, 70], насиҳати Мавлоноро гӯш накарда 

[VI, 191]торик шудани ҳаворо мунтазир нашуда [VI, 369].  

3) Ҳоли хилофи чида 
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а) Дар асар асосан ҳолҳои хилофе, ки бо исм ифода ёфта, ба хабар ба 

воситаи пешояндҳои «бо», «бо вуҷуди», «бо ҳамаи» алоқа кардаанд, чида 

шудаанд: Бо ин ҳама бузургӣ ва маҳобат ва салобат ба ҳар кас, ҳарчанд 

хурд бошад ҳам, бародарвор муомила мекард [VII, 436]; …Бо вуҷуди 

ором гирифтани ҳаво ва суст шудани бод ҳанӯз рег аз шимоли шарқӣ ба 

ҷануби ғарбӣ оҳиста-оҳиста ҳаракат мекард [V, 39I]; Чунки бобоям бо 

ҳамаи он калонсолӣ ва мӯйсафедӣ аз озори рӯю мӯй монанди бачагон 

вох-вох гӯён фарёд кашида буд [VI, 22];  

б) Ҳоли хилофи чида дар қолаби «пешоянд ва масдару ибораҳои 

масдарӣ»: …бо вуҷуди даромади зиёд надоштан ва баъзан дар харҷхои 

зарурӣ дасткӯтоҳӣ кашиданаш [VII, 52]; бо вуҷуди хатмкардаи куҳна 

будан ва саводи тоҷикию арабӣ доштан [VII, 12]:  

в) Ҳоли хилофи чидае, ки бо сифати феълӣ ва ибораҳои сифати 

феълӣ ифода ёфтаанд: …Ҳатто қозӣ, амлокдор, раис ва миршабро бо 

саломаш надароварда ва пешкаши онҳоро қабул накарда ва 

зиёфатҳошонро нахӯрда, шитобкорона гурехта рафтааст [VII, 136].  

 

1.4. Ҷойи ҳоли хилоф дар ҷумла 

 Ҷойи аъзои ҷумла1 дар таркиби ҷумлаҳои сода моҳияти услубию 

мантиқӣ дорад. Аз ин рӯ дар мавриди таҳлили аъзоҳои ҷумла (сараъзо ва 

аъзои пайрав) ба ин масъала ҳам диқкати махсус дода мешавад. Чун 

анъана ҷойи аъзоҳои ҷумларо дар забони тоҷикӣ устувор мегӯянд. Аз 

ҷумла дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» гуфта шудааст: 

«…Дар ҷумлаи зерин калимаҳо аз рӯйи вазифаашон дар ҷумла дар ҷойи 

муқаррарии худ истифода шудаанд: аввал мубтадо, баъд аъзоҳои пайрав, 

дар охир хабар: Ҷӯраҳояш кайҳо падари ду-се фарзанд шудаанд» [24: 

316].  

                                                           
1 Оид ба тартиби калима дар ҷумла ба таври муфассал дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи 

тоҷик» маълумот дода шудааст [24: 316-320].  
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Ба фикри мо, устуворӣ асосан ба ду услуби хаттӣ-китобӣ, яъне ба 

услуби илмӣ ва услуби расмӣ- коргузорӣ мувофиқ меояд. Дар услуби 

бадеӣ ва публитсистӣ баъзан ва дар услуби гуфтугӯӣ аксаран ин қоида 

риоя намегардад. Ҳатто дар китоби дарсии наҳви мактаби олӣ роҷеъ ба 

ҳоли хилоф сухан ронда навиштаанд: «Ҳоли хилоф дар ҷумла одатан пеш 

аз эзоҳшавандаи худ меояд. Вай баъд аз мубтадо, дар аввали ҷумла, дар 

байни дигар аъзоҳои ҷумла омада метавонад» [34: 174, 32: 190].  

Маводи «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ нишон медиҳад, ки ҳоли хилоф 

ғайр аз охири ҷумла, пас аз хабар дар ҳама ҷойи ҷумлаи сода омада 

метавонад.  

 1) Истифодаи ҳоли хилоф дар аввали ҷумла пеш аз мубтадо 

Дар ин вазъият асосан он ҳолҳои хилофе истифода шудаанд, ки ба 

хабар ба воситаи пешояндҳо тобеъ шуда бошанд: Аз ғайри талаби ман 

худаш тӯй кунад, беҳтар, -гуфтааст [VI, 48]; Ва инчунин падар тааҷҷуб 

мекард, ки бо вуҷуди ба бист даромадани ин духтар чаро падараш ӯро то 

ҳол ба шавҳар намедиҳад [VII, 92]; Қатъи назар аз ҳамаи инҳо Айнӣ он 

касе нест, ки шеъри ӯ дар қатори шоирони замон манзури мо гардад [VII, 

586].  

2) Истифодаи ҳоли хилоф дар аввали ҷумлаи содаи яктаркибаи 

муайяншахс: Бо вуҷуди шинохтанам, аз рӯи эҳтиёт тахмини худро ба ӯ 

нақл намуда, хамон ҷавони меҳрубон будан ё набудани ӯро аз худаш 

пурсидам [VII, 224]; Бо ҳамаи ин аз судхӯрӣ ва ҳуҷраҷаллобӣ ҳам сарват 

бар болои сарват зам мекард [VII, 371].  

 3. Ҳоли хилоф дар қисмати аввали ҷумла пас аз мубтадо ҳам меояд: 

Онҳо бо вуҷуди имконият хонданро партофта, дар деҳот баромада имом 

шуда буданд [VI, 15]; Чунки бобояш бо ҳамаи он калонсолӣ ва мӯйсафедӣ 

аз озори рӯю мӯй монанди бачагон вох-вох гӯён фарёд кашида буд [VI, 

22]; Як қисми инҳо ҳам бо вуҷуди ба харҷи як кас кифоя накардани вакфи 

як ҳуҷра ҳамаи он даромадро сарф намекарданд [VI, 224]; Ҳамаи онҳо, 
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қатъи назар аз савияи фикриашон, ба табақаи уламо мансуб буданд [VII, 

29].  

4) Ҳолҳои хилоф дар мобайни ҷумлаи сода дар иҳотаи дигар аъзои 

ҷумла низ омада метавонад: …Имрӯз бар хилофи одати худ дар вақти 

рафт ҷеғ зад [VI, 97]; Пагоҳонии он шаб бо вучуди бемориам маро ҷеғ 

зада, ба пеши худ дароварда пурсид [VI, 287-288].  

 5) Дар асар бевосита пеш аз хабар омадани ҳоли хилоф низ 

мушоҳида гардид: … Сайидакбар бо вуҷуди таклифи падарам ёрӣ надод 

[VI, 46]; Ва ҳол он ки ман шарм медоштам, чунки аз хонаи ӯ бе рухсат 

гурехта будам [VII, 61]; …Бо ҳамаи ин ҳеҷ монда нашудам [VII, 609].  

 

Натиҷагирӣ аз боби I 

Ифодаи маънои хилоф дар қолаби ҷумлаҳои сода дар забони тоҷикӣ 

чун воситаи баёни фикр мавқеи калон дорад ва ҳамчун аъзои ҷумла 

(ҳоли хилоф) ба ҳисоб гирифта мешавад.  

Ҳарчанд ки истифодаи ҳоли хилоф таърихи қадима дорад, то 

ибтидои солҳои 70-уми садаи ХХ ҳамчун навъи алоҳидаи ҳол ошкор 

нагардида буд. Бо шинохту таҳқиқи минбаъдаи  ин навъи ҳол мақолаи Д. 

Тоҷиев [135] асос гузошт.  

Устод Айнӣ аз ин воситаи ифодаи фикр ба таври васеъ истифода 

намуда, дар тасвири тазодҳои зиндагӣ ва ифшои муборизаи ба ҳам зидҳо 

маҳорати хосае нишон додааст. Истифодаи ҳоли хилоф дар «Ёддоштҳо» 

чи аз лиҳози маънӣ, чи аз ҷиҳати васоити ба хабар алоқаманд шудани он 

диққатҷалбкунанда буда, таҳқиқи онҳо барои васеътару пурратар 

омӯхтани ин воҳиди грамматикӣ дар забони тоҷикӣ ва ошкор сохтани 

хусусиятҳои хоси онҳо дар мисоли маводи «Ёддоштҳо» кӯмаки калоне 

мерасонад.  

Бо дарназардошта андешаҳои фавқ ва бо зуҳури хусусиятҳои 

гуногуни ҳоли хилоф зимни маводи «Ёддоштҳо» дар диссертатсия 

ҷанбаҳои зерини ҳоли хилоф муҳокима гардиданд:  
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-ифодаи ҳоли хилоф бо калимаю ибораҳои гуногун:  

-васоити грамматикии алоқаи ҳоли хилоф дар ҷумла (алоқаи 

вобастагӣ);  

-бо интонатсия ба хабар алоқа намудани ҳоли хилоф (алоқаи 

ҳамроҳӣ);  

-истифодаи ҳоли хилофи истисноӣ дар асар;  

-таркиби ҳоли хилоф (ҳоли хилофи таркибӣ, ҳоли хилофи тафсилӣ, 

ҳоли хилофи чида).  

 Пайваста бо таҳқиқи хусусиятҳои дар боло зикргардида дар 

диссертатсия дараҷаю миқдори истифода шудани воситаҳои гуногуни 

алоқаи ҳоли хилоф ба хабари ҷумла, дар қолабҳои гуногун ифода 

гардидани ҳоли хилоф (пешоянд +масдар, бо сифати феълӣ ва ибораҳои 

сифати феълӣ), ҷойи ҳоли хилоф (дар аввали ҷумла, дар мобайни ҷумла 

дур аз хабар, бевосита пеш аз хабар) ба таври васеъ таҳлил ёфтаанд.  
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БОБИ II. РОҲҲОИ ИФОДАИ МУНОСИБАТҲОИ ХИЛОФӢ ДАР 

ҚОЛАБИ ҶУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ ДАР «ЁДДОШТҲО»-И     

С. АЙНӢ 

Матолиби муқаддимавӣ. Муносибатҳои хилофӣ дар забони тоҷикӣ 

дар қолаби ҷумлаи мураккаби тобеъ, ки дар таркибашон ҷумлаи пайрави 

хилоф доранд, низ ифода меёбад, ки ин қолабҳои хилофӣ дар забони 

тоҷикӣ мавқеи муайяне дошта, мавриди баҳси ҷудогона шуда 

метавонанд. Дар ин ҷо муносибати ҳоли хилоф бо ҷумлаи пайрави 

хилоф, аз як тараф ва аз ҷониби дигар, муносибати муштараки маъноии 

ҷумлаҳои содаю мураккабе, ки дар онҳо маънои хилоф ифода 

гардидааст, муфассал баррасӣ мегардад.  

Чун воҳиди алоҳидаи наҳви забони тоҷикӣ ҷумлаҳои мураккаб бо 

пайрави хилоф бо мазмун, сохтори наҳвӣ, васоити асосии алоқа 

(пайвандакҳо), гуногунсохту гуногунтаркиб будани онҳо, воситаҳои 

ёрирасони алоқаи ҷумлаи пайрав ба сарҷумла (калимаҳои ҳамнисбат, 

пешояндҳои ифодагари маънои хилоф) аз дигар қолабҳои ифодаи 

маънои хилоф фарқ доранд, ки аксари ин хусусиятҳо дар маводи 

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ҳам мушоҳида мегарданд.  

Қаблан ба таърихи омӯзиши ин воҳидҳои наҳвӣ бояд таваҷҷуҳ зоҳир 

кард. Яке аз аввалин сарчашмаҳое, ки дар бораи мавҷудияти ин 

воҳидҳои наҳвӣ дар забони тоҷикӣ маълумот медиҳад, асари М. Ҷаъфар 

«Грамматика персидского языка» аст, ки соли 1901 таълиф гардидааст. 

Минбаъд ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф дар дигар китобҳои 

дарсӣ ва асару мақолаҳо низ таҳлил ёфтан мегиранд. Чунончи, 

А.Беленитский ва М. Ҳоҷизода [6], Н. Маъсумӣ [86], Б. Ниёзмуҳаммадов 

ва Ш. Рустамов [99, 100], Д. Тоҷиев [130-131], М. Норматов [101], 

Р.Ғаффоров [26], Х. Ҳусейнов, К. Шукурова [139], Б. Камолиддинов [62, 

63, 64а], К. Қаландаров [74] ва муаллифони китобҳои дарсӣ барои 

мактабҳои олӣ [35] ва грамматикаи илмӣ [25] ҳам дар забони тоҷикӣ чун 
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воҳиди махсуси забонӣ арзи вуҷуд намудани ҷумлаҳои пайрави хилофро 

таъкид намуда, дар бораи маънӣ, воситаҳои алоқаи он ба сарҷумла ва 

дигар хусусиятҳои он дар дараҷаи гуногун маълумот додаанд.1 

Албатта, сатҳи маълумоти ҳар яке аз ин сарчашмаҳо яксон нест. 

Агар иддае аз онҳо роҷеъ ба ин мавзӯъ ба дараҷаи маводи таълимӣ 

маълумот диҳанд, дар асарҳои илмии махсус ба ин мавзӯъ бахшидашуда 

бошад, маълумоти нисбатан васеътар дарҷ гардидааст. Баъзе муаллифон 

бар асари дар давраҳои аввал хеле кам омӯхта шудани ин мавзӯъ дар 

масъалаи муайян намудани ҳудуди ҷумлаҳои пайрав, аниқ намудани 

пайвандакҳои ҷумлаи пайрави хилоф ба иштибоҳ роҳ додаанд2, ки дар 

ин бора дар мавридҳои муайян дар ин кор баҳс хоҳем кард.  

Бино бар маводи «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ таҳлили ҷумлаҳои пайрави 

хилоф аз рӯйи васоити алоқа ба сарҷумла, сохту таркиби пайвандакҳо, 

такрорёбии пайвандакҳо, пайвандакҳои ҷуфтистеъмол, мавқеи васоити 

ёрирасон дар алоқаи ҷумлаи пайрав ба сарҷумла, аз ҷумла калимаҳои 

ҳамнисбат, бе пайвандак алоқа кардани ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла, ҷойи ҷумлаи пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаи мураккаб, 

истифодаи ҷумлаи пайрави хилоф чун ҷузъи ҷумлаҳои мураккаби омехта 

ва сертаркиб ва соири масоили ба ҷумлаҳои пайрави хилоф марбут алҳол 

низ ба таҳлилу тавзеҳ ва таҳқиқи ҳамаҷониба ниёз доранд.  

2. 1. Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаи 

мураккаби тобеъ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ 

Дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла бо воситаҳои гуногуни грамматикӣ алоқаманд мешаванд. Агар 

ҷумлаи пайрав ба сарҷумла гоҳе ба тавассути пайвандакҳо тобеъ гардад, 

дар мавриди дигар бепайвандак низ робита менамояд. Дар баъзе 

ҷумлаҳои мураккаб ҷумлаи пайрави хилоф ба ду пайвандаки 

тобеъкунанда, ё бо як пайвандаки тобеъкунандаю бо як пайвандаки 

                                                           
1 Таҳлили омӯзиши ин масъала дар асари Б. Камолиддинов [63] муфассалтар дода шудааст.  
2 Нигаред аз ҷумла ба таҳлили ин масъала ба асари Б. Камолиддинов [62].  
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пайвасткунанда1 низ алоқа менамояд. Дар баробари ин дар алоқаманд 

сохтани ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла мавқеи воситаҳои ёрирасон 

– мутобиқати шаклҳои феълӣ, калимаҳои ҳамнисбат, пешояндҳои 

ифодакунандаи маънои хилоф ҳам калон аст. Бо вуҷуди ҳамаи ин чун 

дар ҷумлаҳои мураккаб бо пайравҳои дигар дар тобеъшавии ҷумлаи 

пайрави хилоф ба сарҷумла ҳам пайвандакҳо серистеъмол буда, дар ин 

вазифа мавқеи асосиро ишғол менамоянд.  

А. Мавқеи пайвандакҳо ва мутобиқати шаклҳои феълӣ дар 

алоқаманд шудани ҷумлаҳои содаи хилофмаъно дар таркиби ҷумлаҳои 

мураккаби тобеъ 

Новобаста ба зиёд будани воситаҳои алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф 

ба сарҷумла дар ин вазифа мавқеи пайвандакҳо асосӣ ба ҳисоб меравад. 

Ба ҳамин маънӣ муҳаққиқи ҷумлаҳои мураккаби тобеи забони тоҷикӣ 

Д.Тоҷиев менависад: «Пайвандакҳо асоситарин воситаи алоқаи 

синтаксисии ҷузъҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ ҳисоб мешаванд ва 

муносибатҳои гуногуни онҳоро ифода менамоянд [129: 5]. 2  

Дар «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ ҳам асоситарин ва серистеъмолтарин 

воситаи робитаи ҷумлаи пайрав ба сарҷумла пайвандакҳо ба шумор 

мераванд. Дар асар дар алоқаманд кардани ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла ҳама сохти пайвандакҳо (сода, мураккаб ва таркибӣ) истифода 

шудаанд. Албатта, доираи ба кор бурдани ҳамаи ин пайвандакҳо як хел 

нест. Агар аз ҷиҳати номгӯй, аз рӯйи басомад пайвандакҳои мураккаб 

бар пайвандакҳои таркибӣ афзалият дошта бошанд, пайвандакҳои сода 

аз рӯйи дараҷаи истифода аз ҳар ду навъи дигари пайвандакҳо бештар 

дучор меоянд. Ин манзараро ҷадвали 2 баръало инъикос менамояд.  

  

                                                           
1  Пайвандакҳои пайвасткунандаи хилофие, ки ҷумлаҳои чидаи пайрави хилофиро ба ҳам 

мепайвандад, дар назар аст.  
2 Ба таҳлили пайвандакҳои хилофӣ дар сарчашмахои илмӣ ва китобҳои дарсии қарни гузашта 

муроҷиат шавад ба асари Б. Камолиддинов [63: 76-85].  
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 Ҷадвали 2.  
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 Чунонки маълум гашт, дар «Ёддоштҳо» ду пайвандаки сода, ду 

пайвандаки мураккаб ва даҳ пайвандаки таркибӣ, ҷамъ чордаҳ 

пайвандаки хилофӣ истифода гардидааст. Пайвандакҳо аз ҷиҳати 

дараҷаи истифода ҳам аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Агар пайвандакҳои 

сода дар асар 241 маротиба, пайвандакҳои мураккаб 147 маротиба 

истифода шуда бошанд, пас, пайвандакҳои таркибӣ 39 бор кор фармуда 

шудаанд. Таносуби истифодаи пайвандакҳо дар дохили ҳар гурӯҳ ҳам 

гуногун аст. Дар гурӯҳи пайвандакҳои сода пайвандаки «ҳам» хеле 

серистеъмол аст. Умуман ин пайвандак назар ба ҳама пайвандакҳои 

хилофӣ бештар (235маротиба) истифода шудааст, дар гурӯҳи 

пайвандакҳои мураккаб пайвандаки «ҳарчанд» серистеъмол буда, 145 

маротиба дучор омад, дар доираи пайвандакҳои таркибӣ пайвандаки «бо 

вуҷуди ин ки» зиёдтар (21 бор) мушоҳида гардид.  

 Аз рӯйи дараҷаи истифода пайвандаки содаи «ҳам» ҷойи аввал, 

пайвандаки мураккаби «ҳарчанд» ҷойи дуюм ва пайвандаки таркибии 

«бо вуҷуди ин ки» ҷойи сеюмро ишғол мекунад.  

 Пайвандакҳои дигар камистеъмоланд.  
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 Истифодаи пайвандакҳо дар қисмҳо ва дар ҳар ду ҷилди 

«Ёддоштҳо» ҳам фарқ мекунад. Агар дар қисмҳои якуму дуюми асар (ҷ. 

VI) пайвандакҳои сода 18 маротиба истифода шуда бошанд, дар қисмҳои 

сеюму чорум (ҷ. VII) 223 бор, пайвандакҳои мураккаб дар қисмҳои якуму 

дуюм 60 маротиба, вале дар қисмҳои сеюму чорум 87 бор дучор омаданд. 

Пайвандакҳои таркибӣ дар қисмҳои якуму дуюм 18 бор, дар қисмҳои 

сеюму чорум 21 маротиба истифода шудаанд. Ҳамин тариқ, дар қисмҳои 

якуму дуюм пайвандакҳо 96 маротиба дучор омаданд, дар қисмҳои 

сеюму чорум 331 бор ба кор бурда шудаанд, ки ҳамаи пайвандакҳо дар 

ҳар чор қисм ҳамагӣ 427 маротиба вохӯрданд.  

 Сабаби дар қисмҳои сеюму чоруми асар нисбат ба қисмҳои якуму 

дуюми асар 240 маротиба зиёдтар истифода шудани пайвандакҳои 

хилофӣ ва аз ин ҷо ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф шояд дар он 

бошад, ки дар қисмҳои сеюму чорум тасвири зиндагии адиб дар шаҳр, 

таҳсил дар мадрасаҳо ва ҳаёти нисбатан мураккабу баркамолии ӯро дар 

бар мегирад ва худ ба тазоду ихтилофоти зиёди зиндагӣ рӯ ба рӯ 

мешавад, аз ин рӯ табиист, ки ҳамаи ин истифодаи бештари 

конструксияҳои гуногуни хилофии ифодаи фикрро тақозо дорад. Устоди 

забардасти каломи бадеъ С. Айнӣ кӯшидааст, ки муносибатҳои хилофию 

тазодии чи андешахои хеш ва чи афкори қаҳрамононашро дар шакли 

ҷумлаи пайрав ба сарҷумла асосан бо васоити аслию қадимии алоқа, 

яъне ба тавассути пайвандакҳои сода ба амал барорад. Сабаби дар 

алоқаманд сохтани ҷумлаҳои пайрави хилоф ба сарҷумла бештар ба кор 

бурдани пайвандакҳои сода ҳам дар ҳамин аст.  

 1) Пайвандакҳои сода. Дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ ду 

пайвандаки содаи хилофӣ истифода гардидааст: а) Яке аз онҳо 

пайвандаки синтаксисии «ки» мебошад, ки дар баробари алоқаманд 

намудани дигар ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла инчунин дар тобеъ 

намудани ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла низ истифода мегардад.  
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 Ш. Рустамов дар бораи ин вазифаи пайвандаки «ки» ишора намуда, 

зимни таҳлили мақолаи П. Қурбонов,1 ки ҷумлаи пайрави бо пайвандаки 

«ки» ба сарҷумла алоқамандшудаи тобиши маънои хилофдоштаро 

«ҷумлаи мавсулӣ» номидааст, чунин изҳор медорад: «Ба ин гуна 

ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави хилофиро «мавсулӣ» 

номидани П. Қурбонов вазъияти тадқиқи ин ҷумлаи пайрав низ бетаъсир 

намондааст, чунки дар ягон китоби дарсӣ ва сарчашмаҳои илмӣ ҳамчун 

воситаи алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф истифода шудани пайвандаки 

«ки» қайд нашудааст. Танҳо Д. Тоҷиев дар қатори пайвандакҳои хилофӣ 

онро зикр намудааст, вале ӯ фақат як ҷумларо мисол овардааст, ки он 

ҳам ҷумлаи пайрави хилоф нест: …аз ҷони ҷавониам ҷудо шавам, ки ман 

хабар надорам (С. У.) » [117: 214].  

Аз ин маълумот бармеояд, ки дар забоншиносии тоҷик чун воситаи 

алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла будани пайвандаки «ки» дар 

ибтидои солҳои навадуми асри ХХ маълум карда шудааст, аз он ҷо ки 

маълумоти овардашуда аз Д. Тоҷиев аз асари ӯ «Ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик» буда, он соли 1981 ба табъ 

расидааст ва иқтибоси аз Ш. Рустамов овардаи мо аз асари ӯ 

«Мушкилоти синтаксис» аст, ки соли 1988 нашр шудааст.  

Ба ҳар ҳол пайвандаки «ки» дар ин вазифа ҳам дар забони ҳозираи 

тоҷик ва ҳам дар «Ёддоштҳо» камистеъмол аст. Дар «Ёддоштҳо» бо ин 

пайвандак ҳамагӣ шаш ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла тобеъ 

шудаасту халос. Иброз мебояд кард, ки аз мундариҷаи ҷумла ва матн 

чунин бармеояд, ки пайвандаки «ки» дар ин ҳолат ба пайвандакҳои 

«агарчи», «бо вуҷуди» ҳаммаъно гардидааст. Чунончи, муқоиса намоед: 

Ба ман, ки дар он вақт дар паскӯчаи пушти масҷид Хайбарро савор шуда 

«хартозӣ» мекардам ва шодикунон ӯро пешвоз гирифтам, ҳеҷ илтифот 

накард, Хайбарро ҳам, ки бо думҷӯлонӣ ва бо садои махсуси сагона ӯро 

                                                           
1 Қурбонов П. Як типпи нави ҷумлаи пайрав дар забони адабии ҳозираи тоҷик. - Маҷмӯаи илмӣ 

(Материалҳо оид ба забони адабии тоҷик). Серияи филологӣ, ҷ. 55. -Душанбе: Ирфон, 1967, С. 51-67.  
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«хуш омадед» мегуфт, ҳеҷ дӯстдорӣ нанамуд… [VI, 77]; Қозикалон, ки ба 

салом ва таъзими ғуломворонаи муллоёни даҳякгир ба зӯр сари худро 

меҷунбонид, ба саломи оддии ман овоз бароварда ҷавоб дод ва ҳатто он 

гурги рӯбоҳтабиат ба ман нигоҳ карда як табассуми меҳрубононаи 

риёкорона ҳам кард [VII, 420]; Ман, ки дар айёми ҳаёти Аҳмад-махдум он 

қадар дар пайи ҷустуҷӯи ӯ набудам ва дар бораи ӯ бо шунидани нақлҳои 

ҳамсуҳбатонаш қаноат мекардам, бо шунидани хабари вафоти ӯ оташи 

афсӯсу надомат дар ниҳоди ман шуълавар гашт [VII, 438]; Аҷобат дар ин 

аст, ки ман, ки қариб аз аввали шаб то ҳол дам нагирифта хондам, бо 

ҳамаи ин1 ҳеҷ монда нашудам, ба гулӯ ва шӯшам ҳеҷ зӯр наомад [VII, 

609] .  

 Дар се ҷумлаи аввал агар сохтори ҷумла ба сохтори ҷумлаи 

мураккаб бо пайрави муайянкунанда мушобеҳ бошаду ба кадом навъ 

мансуб донистани ҷумлаи пайрав душвор бошад ва маҳз баъд аз 

мулоҳизаву муқобилаи мантиқию мазмун ба ҷумлаи пайрави хилоф 

будани он мутмаин гардем, пас, дар ҷумлаи охирин ба маҳзи дар 

сарҷумла истифода шудани таркиби ҳамнисбати «бо ҳамаи ин» ба хилоф 

будани ҷумлаи пайрави он шубҳае намемонад.  

Ҷумлаи зерин навъи дигари ҷумлаи пайрави хилоф мебошад: 

Падараш бо ҳар душворие, ки бошад, пӯшоки ӯро хеле хуб таъмин мекард 

[VI, 298].  

Пайвандаки «ҳам» аз пайвандакҳои серистеъмолтарини ҷумлаи 

пайрави хилоф ба ҳисоб меравад. Дар асар ин пайвандак 235 маротиба 

дар алоқаманд кардани ҷумлаи пайрав ба сарҷумла ширкат дорад, ки 

мутаносибан аз нисф зиёди пайвандакҳои тобеъкунандаи асарро ташкил 

медиҳад. (Нигаред ба ҷадвали 2). Аксари забоншиносон низ «ҳам»-ро 

чун яке аз серистеъмолтарин пайвандаки хилофӣ ба қалам додаанд. 

                                                           
1 Воқеан дар чунин ҷумлаи мураккаби тобеъ маънои хилоф равшан аён намегардад, бинобар ин ба 

истифодаи «бо ҳамаи ин», «бо вуҷуди ин» барин воситаҳои ёвари семантикӣ –грамматикии алоқа 

эҳтиёҷ пайдо мешавад.  
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Суханони зерини Д. Тоҷиев тақвиятбахши ин иддаост: «Дар забони 

имрӯзаи адабии тоҷик пайвандаки серистеъмолтарини ҷумлаи пайрави 

хилоф «ҳам» мебошад. Доираи истеъмоли ин пайвандак беш аз пеш васеъ 

гардида, чи дар забони гуфтугӯӣ ва чи дар забони китобӣ баробар кор 

фармуда мешавад» [130: 166]1.  

Вале баъзе муҳаққиқон ба пайвандак будани «ҳам» шубҳа доранд. 

Чунончи, дар ду нашри китоби дарсии «Забони адабии ҳозираи тоҷик». 

Синтаксис барои мактабҳои олӣ, ки боби »Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ» 

бо қалами Б. Ниёзмуҳаммадов мутааллиқ аст, ҷумлаҳои амсоли «Барф 

акнун бозистода бошад ҳам, сардии ҳаво шиддат карда буд» (С. Айнӣ. 

Ғуломон) «ҳам»-ро чун пайвандак эътироф накарда, алоқаи байни 

ҷумлаи пайрав ва сарҷумларо ба воситаи интонатсия ифодаёфта 

ҳисобидааст [35: 275]2;  

Азбаски калимаи «ҳам» дар забони тоҷикӣ чун ҳамгун (омоним) 

вобастаи якчанд воҳиди забонист, бинобар ин доираи истифодаи он дар 

забони тоҷикӣ зиёд аст ва баъзан вазифаи пайвандакии он бо вазифаҳои 

дигараш (хусусан ҳамчун ҳиссача) омехта гардида, масъалаи ба таври 

мушаххас муайян намудани вазифаҳои грамматикии он душвориҳо ба 

бор меорад3 

Аз маводи «Ёддоштҳо» бармеояд, ки муаллиф онро ҳамчун 

пайвандак дар якчанд вазъият истифода намудааст.  

1. Ҳолати муқаррарии истифодаи он. Аксаран пайвандаки «ҳам» дар 

ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави хилофие истифода мешавад, ки 

агар хабари ҷумлаи пайрав бо шакли аористи феъл ифода ёфта бошад. 

                                                           
1 Аксари муҳаққиқон, ки хусусиятҳои наҳвии ин ё он асарро ба маърази таҳлил кашидаанд, дар ин 

ақидаанд. Чунончи, Н. Маъсумӣ иброз медорад, ки дар «Марги судхӯр» дар байни дигар 

пайвандакҳои ҷумлаи пайрави хилоф пайвандаки «ҳам» қариб 90% мавриди истеъмолиро ташкил 

мекунад» [86: 275], бинобар мушоҳидаи Р. Ғаффоров дар «Одамони ҷовид»- и Р. Ҷалил ин пайвандак 

воситаи асосии ташкилкунандаи робитаи ҷумлаҳои пайрави хилоф буда, 95% миқдори умумиро 

ташкил медиҳад [28: 189]. Бинобар мушоҳидаи мо, дар «Ёддоштҳо» дар байни дигар пайвандакҳои 

хилофӣ аз рӯи дараҷаи истифода пайвандаки «ҳам» 67, 1% -ро ташкил медиҳад.  
2 Нигаред инчунин ба асари Б. Ниёзмуҳаммадов «Забоншиносии тоҷик»[100: 261-262].  
3 Б. Қамолиддинов вазифаҳои гуногуни «ҳам»-ро бо тахлили ақидаҳои муҳаққиқон хеле муфассал 

тасвир намудааст[62: 51-57;64а: 3-6].  
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Мо ин вазъиятро ҳолати муқаррарӣ ё умумии истифодаи пайвандаки 

«ҳам» номидем, чунки чи дар нутқи адабии китобӣ ва чи дар нутқи 

адабии гуфтугӯӣ ва шевагӣ, инчунин дар «Ёддоштҳо» ин тарзи 

истифодаи «ҳам» хеле маъмул ва серистеъмол аст: … Дар ин ҷо сад дег 

ош пазед ҳам, боз сер намешаванд [VI, 23]; Ӯ як одами қадпасти кӯзапушт 

бошад ҳам, дар паҳлавонӣ машҳур буд [VII, 154].  

«Ҳам» дар забони тоҷикӣ чун пайвандак баъзан бо пайвандаки 

муштараквазифаи «ки» ҳаммаъною ҳамвазифа мешавад. Аз маводи 

зиёди бо пайвандаки «ҳам» тобеъшавии ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла дар «Ёддоштҳо» фақат як маротиба пайвандаки «ки» 

метавонад ба ҷойи «ҳам» истифода шавад. Мисолҳоро муқоиса кунед: Ва 

ҳол он ки шариат рухсат дода бошад ҳам, мардумони Бухоро 

духтарҳояшро пеш аз чордаҳсолагӣ ба шавҳар намедоданд [VII, 81]; Агар 

як олуфта «Саттор, ки фалон корро мекунам»-гӯяд, -сараш равад ҳам, 

бояд он корро мекард [VII, 17].  

 Дар ҷумлаи нахустин пайвандаки «ки» ба ҷойи пайвандаки «ҳам» 

истифода шуда наметавонад, зеро агар хабари ҷумлаи пайрави хилоф ба 

шакли замони гузаштаи сиғаи шартӣ – хоҳишмандӣ ифода ёфта бошад, 

бо «ки» иваз намешавад, вале дар ҷумлаи дуюм онҳо ҳамдигарро пурра 

иваз карда метавонанд: … Шариат рухсат дода бошад, ки (?), аммо, 

…сараш равад, ки бояд он корро мекард. 1 

Яке аз вазифаҳои «ҳам» дар забони тоҷикӣ чун ҳиссачаи таъкидӣ 

истифода шудани он аст. Дар бисёр ҳолатҳо вазифаи пайвандакию 

ҳиссачагии «ҳам» якҷоя зуҳур меёбанд ва табиист, ки «ҳам» маънои 

духӯра пайдо мекунад ва мансубияташ ба ин ё он воҳиди забонӣ душвор 

мегардад. Мисолҳоро муқоиса намоед: 1) «ҳам» пайвандак бо тобиши 

маъноии таъкидии ҳиссача: Ҳатто ба ҷойи китоби ӯ китоби дигар 

гузошта шавад ҳам, гирифта ба дарс меравад [VII, 299]; 2) «Ҳам»- 

                                                           
1 Б. Камолиддинов низ дар асоси маводи осори С. Айнӣ муродифшавии ин ду пайвандакро ошкор 

намудааст [62: 51-57]. 
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ҳиссача: - Ба додаронат нигоҳ кардан он тараф истад, ҳатто ӯ ба шумоён 

даъво кардан ҳам мехост [VII, 281]; Дарро кӯфтам, аммо ҷавобе наёфтам, 

ҳарчанд гӯш кардам, дигар садои хисир-хисир ҳам набаромад [VII, 283].  

Вобаста ба вазифаи ҳиссачагии «ҳам» як ҳолати истифодаи онро дар 

«Ёддоштҳо»- и устод С. Айнӣ, ки дар забони тоҷикӣ ба нудрат 

вомехӯрад, таъкид бояд кард.  

Ҳиссачаи «ҳам» бо ҳиссачаи ҳаммаъною ҳамвазифаи худ «низ» 

паҳлуи ҳамдигар истифода шудаанд: …Баъд аз он қозикалон як санг зад, 

ки ба аробакаш нарасид, ҳамин тавр бошад ҳам, аробакаш ӯро ҳам низ1 

аз «мукофоти» обдори худ бенасиб нагузошт [VII, 396].  

Таъкид бояд кард, ки дар паҳлуи ҳам омадани ин ду ҳиссача дар 

шеваҳои ҷануб алҳол дар истифода ҳаст: Марам ни ба туй хавар кадан. - 

Маро ҳам низ ба тӯй хабар карданд.  

Ба ҷумлаи пайрав тобишҳои гуногун додани пайвандаки» «ҳам 

вобаста ба мазмуну мантиқ ва истифодаи баъзе васоити дигари забонист. 

Чунончи, дар ҷумлаи зерин, ки вазъияти иҷтимоии хоҷагони ҷӯйборӣ 

(дар сарҷумла сарватмандонашон ва дар ҷумлаи пайрав қашшоқонашон) 

тасвир ёфтаанд, пайвандаки «ҳам» муносибати қиёсиро нишон медиҳад: 

…қисми хоҷагони ҷӯйборӣ заминдор, амалдор ва сарватдор бошанд ҳам, 

қисми дигарашон қашшоқ мебошанд2 [VII, 249].  

Агар пеш ё баъд аз пайвандак ҳиссачаи «ҳатто» ояд, тобиши хилофӣ 

(вазифаи пайвандакӣ) ва тобиши таъкидии (вазифаи ҳиссачагии) «ҳам» 

тақвият меёбад: Баъд аз чандсола истиқомати Бухоро содадилии 

Абдуфаттоҳ тамоман барҳам хӯрда, ҳатто фиребгари гузаро шуда бошад 

ҳам, хасисияш барҳам нахӯрда, ҳатто ба дараҷаи исқитӣ расидааст [VII, 

                                                           
1 Чунин таркиб дар яке аз ғазалҳои Ҳофизи Шерозӣ ҳам дучор меояд:  

 Расид мужда, ки айёми ғам нахоҳад монд,  

 Чунин намонду чунон низ ҳам нахоҳад монд.  

(. ٧١١ص.  –. ٧٦٣١تهران،  –الدین حافظ شیرازی. )دیوان خواجه شمس  
2 Таъкид бояд кард, ки азбаски дар ҷумлаҳои сода хабарҳо тасдикианд, бинобар ин тобиши маънои 

хилофии пайвандаки ҳам, инчунин муносибати хилофии ҷумлаи пайрав ба сарҷумла сусттар эҳсос 
мегардад.  
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79]; Ӯ ҳар коре кунад, ҳатто одамонро кушад ҳам, на амир, на вазир, на 

қозикалон ба ӯ чизе гуфта наметавонист [VII, 345].  

Гоҳо дар дохили ҷумлаҳои пайрав, ки ба сарҷумла бо пайвандаки 

«ҳам» алоқаманд шудаанд, ҷонишини «ҳар чӣ қадар» омада, ба ҷумлаи 

пайрав тобиши миқдору дараҷа илова мекунад ва як навъ тақвиятбахши 

маънову вазифаю дараҷаи ифодаи маънои хилофии пайвандаки «ҳам» 

мегардад: 1Шогирди ҳар пеша, ҳар чӣ қадар2 ҳунарманд шуда бошад ҳам, 

то зиёфате ташкил дода миёнашро набандонад, аз мартабаи шогирдӣ ба 

мартабаи устоӣ гузашта наметавонад [VII, 195].  

2. Масъалаи дигаре, ки ҳангоми таҳқиқи ҷумлаи мураккаби тобеъ бо 

пайрави хилофи бо пайвандаки «ҳам» суратёфта касро мутаваҷҷеҳ 

месозад, истифодаи шаклу таркиб ва мазмуни феълҳо мебошад, ки дар 

сарҷумла ва ҷумлаи пайрав ба вазифаи хабар омадаанд.  

Муносибати маъноии хабарҳои ҷумлаҳои пайрави хилоф ба 

сарҷумла дар «Ёддоштҳо» низ таҳлили алоҳидаро тақозо дорад. 

Муносибати хилофии ҷумлаи пайрав ба сарҷумла, ки ба тавассути 

хабарҳои ҷумлаҳо сурат меёбад, ба тарзҳои гуногун зоҳир мегардад:  

а) Хабари ҷумлаҳо бо як шакли феълӣ ифода гардад ҳам, хабари 

сарҷумла амали хабари ҷумлаи пайравро инкор мекунад: … донад ҳам, 

…намедонад; … гуфта бошанд ҳам, …нагуфтанд; …дида бошанд ҳам, 

…надида буданд; …бой дода бошам ҳам, … бой надода будам; …рафта 

бошад ҳам, … нарафта буд ва ғ.  

Мисолҳоро дар матн муқоиса кунед: - Воқеаҳои дар солҳои охир аз 

сари ман гузаштаро ҳар кас донад ҳам, дар ин муддат дар дили ман чиҳо 

гузаштанро ҳеҷ кас, ҳатто бародарам ҳам намедонад [VII, 505]; Баъзе 

тамошобинон оҳиста-оҳиста «он ҷо нанишинетон, ба тӯпҳои ҷаноби олӣ 

беодобӣ мешавад»- гуфта бошанд ҳам, сарбози посбон ва пешхизматони 

                                                           
1 Дар ин хусус Д. Тоҷиев ҳам ишора кардааст[130: 172].  
2 Гумон меравад, ки таркиби «ҳар чӣ қадар» мухаффафи пайвандаки таркибии «ҳар қадар ки», «ҳар 

чӣ қадар ки» буда бошад.  
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амир ва қӯшбегӣ, ки ба арк даромада – баромада истода буданд, ба ин 

кори мо чизе нагуфтанд [VI, 309]; Дар пайи ин тамошо ин қадар бо шавқу 

ҳавас давидани мардум бесабаб набуд, чунки онҳо ҷазои 75 чӯб задан ва 

гӯсфандвор одам куштани амирро борҳо дида бошанд ҳам, 

сангсоркуниро ҳеҷ надида буданд [VI, 375];  

б) Хабари сарҷумлаю хабари ҷумлаи пайрав бо як феъл ифода ёфта 

бошанд ҳам, аммо амали ҷумлаи пайрав амали сарҷумларо инкор 

мекунад. Дар он вақтҳо ман зарбулмасал ва мақолро он қадар бисёр 

надонам ҳам, баъд аз Қорӣ Усмон аз дигарон бештар медонистам [VII, 

320];  

в) Баъзе хабарҳои ҷумлаи пайрав ва сарҷумла бо феълҳои гуногун 

ифода ёфтаанд, фақат хабари сарҷумла дар шакли инкорӣ меояд: Ман 

Мулло Амонро ба муносибати ҳамсоятуман буданаш донам ҳам, аввалҳо 

ба вай шахсан шиносо набудам [VII, 358]; - Агар маро ба дор овезанд ва 

аз манор партоянд ҳам, ин корро қабул намекунам [VII, 579];  

г) Дар баъзе ҷумлаҳои мураккаби тобеи дигар фақат хабари ҷумлаи 

пайрав дар шакли инкорӣ омадааст: Ба ту ҳоло даркор набошад ҳам, 

вақте ки «Шарҳи Мулло»- хон шавӣ, даркор мешавад [VII, 286];  

д) Хабарҳои ҳар ду ҷумла дар шакли тасдиқӣ ифода шуда бошанд, аз 

рӯи маънӣ феълҳо ба ҳамдигар тазоданд: Ба ин сайр аҳолии деҳот бо 

савории худ оянд ҳам, аҳолии шаҳр бо савории кироя мерафтанд [VII, 

365];  

е) Дар баъзе мавридҳо хабарҳои ҷумлаҳо номӣ буда, амали ҷумлаҳо 

ба туфайли зидмаъно будани ҷузъи номии хабарҳо ба ҳам хилофанд: 

Қисми ба фиребгарии худ иқрор кардани ин гуфтаҳои Қорӣ Маҳмуд 

дуруст бошад ҳам, қисми аз боинсофӣ фиреб надодани ҳамсоягони худаш 

дурӯғ буд [VI, 168];  

ё) Шаклҳои феълии ба вазифаи хабар омада не, балки ба таври 

яклухт маънии ҷумлаи пайрав ба маънии сарҷумла хилоф аст: Ба 
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ҷаллобу даллоли аспидуздифурӯш ҳам ин кор фоиданок аст, нимаи пули 

асп аз дасташон равад ҳам, аз дастгир шудан эмин мебошад [VI, 348];  

ж) Шаклҳои феълии вазифаи хабарҳои сарҷумлаю ҷумлаи пайравро 

иҷрокунанда дар шакли инкорӣ омада бошанд ҳам, аз ҷиҳати луғавӣ ба 

ҳам зид нестанд, ҷумлаҳо ба ҳамдигар ба таври яклухт мазмунан зиданд: 

Дасти ин золим ба гиребони Ҳоҷӣ-махдум нарасад ҳам, ин ҷо ғун шуда 

истодагонро аз ёд нахоҳад баровард… [VII, 352];  

з) Хабарҳои ҳар ду ҷумла бо як феъл дар шакли тасдиқӣ фақат дар 

замонҳои гуногун ифода шудаанд. Дар ин ҳолат ҳам ҷумлаҳо мазмунан 

ба ҳам хилофанд: Дар маркази деҳа, дар Деҳнави Абдуллоҷон 

тагламадӯзон-касоне, ки ба соқи мӯзаи куҳна таг ва рӯй мебанданд, 

бошанд ҳам, дар ин ҳисор монополияи тагламаҷаллобон буданд… [VI, 

12]; Фарз кардем, ки аз дуои бади ҳамин кампир мурам ҳам, имшаб як 

гӯшти нахарт (гӯшти паҳлуи гӯсфанд) хӯрда мемурам [VI, 322].  

3. Дар алоқаи зичтари маъноию грамматикии ҷумлаҳои пайрави 

хилоф ба сарҷумла мақоми шаклҳои гуногуни феълӣ низ калон аст. 

Пайвандаки «ҳам» чун яке аз воҳидҳои мустақили наҳвӣ ҳангоми сурат 

ёфтани ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф чи дар сарҷумла ва чи 

дар ҷумлаи пайрав истифодаи шаклҳои махсуси феълиро талаб мекунад 

ва аз рӯйи ин хусусияташ дар доираи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо 

пайравҳои дигар мақоми алоҳидае дорад.  

Қаблан иброз бояд дошт, ки пайвандаки «ҳам» чун воситаи алоқаи 

ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла ифодаи махсуси феълҳои (хабарҳои) 

ҷумлаи пайравро тақозо дорад. Пайвандаки «ҳам» талаб менамояд, ки 

хабари ҷумлаи пайрав ҳатман бо шаклҳои гуногуни замони сиғаи шартӣ-

хоҳишмандӣ ояд. Аз ин нуқтаи назар, дар маводи «Ёддоштҳо» 

пайвандаки «ҳам» бо чунин шаклҳои феълии сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ 

истифода гардидааст:  
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а) Бо аористи сода: -Ин мӯйсафедро кушӣ ҳам, як пули дигар 

намедиҳад [VII, 460].  

Агар пайвандаки «ҳам» бо пайвандаки «агар» ҷуфт истифода шавад, 

хабари ҷумлаи пайрав инчунин бо шакли аористи сода истифода шуда 

метавонад. Агар аз базм панҷяк надиҳетон ҳам, ман розӣ, аммо дар ҷое аз 

ин ваҷҳ лаб накушоетон! [VII, 610];  

б) Бо шакли аористи таркибии номӣ. Дар «Ёддоштҳо» истифодаи ин 

шакли феълӣ чун хабари ҷумлаи пайрав серистеъмол аст: …бо ҳар 

душворӣ бошад ҳам… [VI, 110], …дуруст бошад ҳам… [VI, 168], …даркор 

набошад ҳам… [VI, 221], …шогирд бошад ҳам… [VII, 135], …шӯх бошад 

ҳам… [VII, 301], … саломат монад ҳам… [VII, 474] ва м. ин.  

Мисолҳоро дар матн муқоиса намоед: Қисми ба фиребгарии худ 

иқрор кардани ин Қорӣ Маҳмуд дуруст бошад ҳам, қисми аз боинсофӣ 

фиреб надодани ҳамсоягони худаш дурӯғ буд [VI, 168]; Ман ба вай 

шогирд бошам ҳам, аз сумикори худаш дар рӯзҳои кор маро сер карда 

истод [VII, 135]; Он гуна бачагон аз шӯрапуштони (хулиганони) шаҳр ва 

аз бебокони мадраса саломат монанд ҳам, аз дасти миршаб ва амир 

маҳфуз намемонданд [VII, 474];  

в) Бо шакли замони гузаштаи сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ…дода 

бошад ҳам… [VI, 247], …дида бошад ҳам [VII, 375], …нағалтида бошад 

ҳам… [VII, 398], …гузошта шуда бошад ҳам [VII, 569] ва м. ин Мисолҳо: 

…Агар насиба рафта бошаду қудошаванда ҳамин чизҳоро тайёр карда 

тавонад, мо як духтар не, сад духтар дошта бошем ҳам, медиҳем [VI, 48-

49]; Модарам дар як ҳавлии вайрон бо ду бачаи майда аз танҳо мондан 

тарсида, ба рафтани ӯ норозигӣ баён карда бошад ҳам, нашунид [VI, 77]; 

Ин мадраса умуман бо усули меъмории анъанавии мадрасаҳои Бухоро 

сохта шуда бошад ҳам, бинобар тангиаш дар даруни дарвозаи 

даромадаш миёнсарои васеъ надошт ва ҳуҷраҳояш ҳам танг-танг буданд 

[VII, 104];  
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г) Бо шакли замони ҳозира –ояндаи сиғаи шартӣ – хоҳишмандӣ. Ин 

гурӯҳ камистеъмол аст: Аз байни тахтаҳо ба поин об мешорида бошад 

ҳам, ин ҳоло ба дамида баромадани вай монеъ намешуд [VI, 87]; -Амри 

подшоҳи замон воҷиб аст, агар худ намехоста бошӣ ҳам, бояд ба 

фармони ҷаноби олӣ итоат кунӣ [VII, 579];  

д) Дар «Ёддоштҳо» як ҷумлаи мураккаби тобеъ дучор омад, ки 

ҷумлаи пайрави хилофаш ба сарҷумла бо пайвандаки ҷуфтистеъмоли 

«агар…ҳам» тобеъ шуда, хабари ҷумлаи пайрав феъли таркибисохти 

шакли замони гузаштаи ҳикоягӣ мебошад. Дар забони тоҷикӣ ин қолаб 

хеле камистеъмол будааст, ки дар ягон сарчашмаи илмӣ дар бораи 

мавҷудияти он ишорае дарёфт нанамудем: Агар соҳиби он ҳайвон дар 

вақти ронда истодани мулозим расида меомад ҳам, моли худро аз дасти 

вай гирифта наметавонист [VI, 90]:  

Чунонки маълум гашт, хабари ҷумлаи пайрави хилоф ғайр аз 

шаклҳои гуногуни сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ бо баъзе шаклҳои сиғаи 

хабарӣ низ ифода меёфтааст. Аз ин рӯ ба он ақидае, ки агар ҷумлаи 

пайрави хилоф ба сарҷумла бо пайвандаки «ҳам» тобеъ шуда бошад, 

хабари ҷумлаи пайрави хилоф бо шаклҳои сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ 

ифода мешавад [25: 80], -гуфтаанд, розӣ шудан мумкин нест.  

2) Пайвандакҳои мураккаб. Д. Тоҷиев дар забони тоҷикӣ чи дар 

насру чи дар назм барои алоқаманд намудани ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла истифода шудани пайвандакҳои мураккабсохти «агарчи» 

(«гарчи», «арчи»), «агарчанде» («гарчанде», «арчанде»), «ҳарчанд»-ро 

нишон додааст [130: 165]. Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи 

тоҷик» дар қатори ин пайвандакҳо пайвандаки «ҳарчанде» низ оварда 

шудааст [25: 143].  

Дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ фақат пайвандакҳои мураккабсохти 

«ҳарчанд» ва «агарчи» мушоҳида гардиданду халос. Ин ду пайвандак дар 

асар аз ҷиҳати дараҷаи истифода аз ҳамдигар фарқ доранд. Агар 
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пайвандаки «ҳарчанд» дар ҷилди VI 59 маротиба, дар ҷилди VII 86 

маротиба, ҷамъ 1451 бор истифода шуда бошад, пас пайвандаки «агарчи» 

умуман дар «Ёддоштҳо» ду бор дар ҳар ҷилди асар якборӣ ба кор бурда 

шудаасту халос.2 Ба фикри мо, серистеъмолии пайвандаки 

мураккабсохти «ҳарчанд» ва камистеъмолии пайвандаки «агарчи»-ро дар 

«Ёддоштҳо сабаб ин аст, ки устод С. Айнӣ ҷиҳати ба забони умумихалқӣ 

наздик кардани забони асар, ки худи навъи асари бадеӣ (яъне ёддоштӣ) 

муқтазои он аст, истифодаи пайвандаки умумиистеъмоли «ҳарчанд»-ро 

аз пайвандаки «агарчи», ки бештар хусусияти адабӣ-китобӣ дорад, афзал 

донистааст. Мисол: … Агарчи гоҳе дар кори рӯзгор тангӣ кашӣ, аз бозор 

гӯшт нахарем, ё ин ки кам харем, хафа нашав [VI, 25]; …Ҳарчанд ба ҳам 

машварат кардем, сари каловаи ин корро наёфтем [VI, 195]; Ҳарчанд 

фикр кардам, аз имоми худамон беҳтар муллое ба назарам нанамуд [VII, 

149].  

Хабари ҷумлаи пайрави хилофе, ки ба сарҷумла ба воситаи 

пайвандаки мураккаби «ҳарчанд» алоқаманд шудааст, бештар ба шакли 

замони гузаштаи сиғаи хабарӣ ифода мегардад.  

3) Пайвандакҳои таркибӣ. Дар алоқаманд намудани ҷумлаи пайрави 

хилоф ба сарҷумла мавқеи пайвандакҳои таркибсохт низ калон аст. 

Пайвандакҳои таркибӣ баъдтар ташаккул ёфта бошанд ҳам, дар айни 

замон шумора ва доираи истифодаашон назар ба пайвандаки содаи «ки» 

васеъ аст, ҳарчанд ки пайвандаки содаи «ки» ҷузъи асосии ин таркибҳо 

ба шумор меравад [130]. Дар бораи яке аз сабабҳои ташаккул ва 

инкишофи пайвандакҳои таркибӣ Д. Тоҷиев чунин ақида дорад: «Агар 

дар давраҳои аввал пайвандакҳои сода хеле серистеъмол ва баръакс, 

пайвандакҳои таркибӣ ҳам аз ҷиҳати миқдор ва ҳам аз бобати дараҷаи 

истифода хеле маҳдуд бошанд, холо миқдор ва теъдоди истеъмоли 

                                                           
1 Дар ин ҷо фақат дар алоҳидагӣ, бе пайвандакҳои дигар танҳо истифода шудани «ҳарчанд» ба 

ҳисоб гирифта шудааст.  
2 Роҷеъ ба чандомади ин пайвандакҳо ба ҷадвали 2 мутаваҷҷеҳ бошед.  
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пайвандакҳои таркибӣ зиёд гардида, доираи истеъмоли пайвандакҳои 

сода як андоза маҳдуд шудааст. Азбаски пайвандаки «ки» вазифаи 

синтаксисиро адо мекунад, барои равшан кардани маънои (хилофии-

С.А.) он пайвандакҳои таркибии зиёд ба вуҷуд омадаанд» [130: 13].  

Муҳаққиқи ҷумлаҳои мураккаби тобеи забони тоҷикӣ Д. Тоҷиев чун 

воситаи алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла пайвандакҳои 

таркибии «агарчанде ки (гарчанде ки) », »ҳарчанд ки», «бо вуҷуди ин ки», 

«бо вуҷуди он ки», «сарфи назар аз ин ки» «сарфи назар аз он ки», «қатъи 

назар аз ин ки», «қатъи назар аз он ки» «ба ҷое ки», «ба ҷойи ин ки», «ба 

ҷойи он ки», «дар ивази ин ки», «дар ивази он ки», «ба ҷое ки», «бо он ки», 

«ки» (ҷамъ 17-то) -ро номбар кардааст [130: 165], дар «Грамматикаи 

забони адабии ҳозираи тоҷик», ҷ. 3, ки боби ҷумлаҳои пайрави ҳол ба 

қалами Д. Тоҷиев мутааллиқ аст, низ пайвандакҳои хилофӣ бо 

вариантҳояш номбар шудаанд [25: 143]. Ду пайвандаке, ки дар 

диссертатсияи Д. Тоҷиев ишора нашудаанду дар «Грамматикаи забони 

адабии ҳозираи тоҷик» ҳаст, пайвандакҳои «агар ки» ва «ар ки» 

мебошанд [25: 143].  

Зимни маводи «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ дар асар даҳ пайвандаки 

таркибии хилофӣ истифода шудааст, ки инҳоянд: бо вуҷуди ин ки , бо 

вуҷуди он ки, ҳарчанд ки, агарчанде ки, ба ҷойи ин ки, ба ҷойи он ки, ба 

болои ин ки, бо ҳамаи ин ки, бо ин ки, дар сурате ки.1  

а) Пайвандаки «бо вуҷуди ин ки». Хабарҳои ҷумлаи пайрави хилофе, 

ки бо ин пайвандак ба сарҷумла алоқаманд мегарданд, асосан бо 

шаклҳои гуногуни замонии сиғаи хабарӣ ифода меёбанд:  

1) бо замони гузаштаи сода: Аммо русҳо, бо вуҷуди ин ки маро дар 

майдони ҷанг, дар ҳолате ки ман онҳоро мекуштам, гирифтанд, на танҳо 

                                                           
1 Дар баъзе сарчашмаҳои забоншиносӣ, ки роҷеъ ба пайвандакҳо маълумот додаанд, ду пайвандак 

«бе он ки» ва «дар сурате ки» ба гурӯҳи пайвандакҳои тарзи амал ва шарт [Нигаред аз ҷумла ба 25, 119, 

141 ] дохил карда шудаанд. Муносибати ин пайвандакҳоро ба ҷумлаи пайрави хилоф поинтар шарҳу 

эзоҳ хоҳем дод.  
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маро накуштанд ва ғулом накарданд, балки маро табобат карда, 

ҳаётамро нигоҳ доштанд… [VII, 89];  

2) бо замони гузаштаи дур: Дигарон бо вуҷуди ин ки аз ман камтар 

нӯшида буданд ва бангро ҳам як қуллоб- як қуллоб кашиданд, ҳама масту  

лояъқил (аз ақл бегона) шуда ғалтиданд [VI, 235-236];  

3) бо замони гузаштаи ҳикоягӣ: Бо вуҷуди ин ки ман одати ӯро 

медонистам, худро ба нодонӣ зада аз ӯ пурсидам. [VII, 302];  

4) бо шакли замони гузаштаи нақлӣ: … Бо вуҷуди ин ки вай ба 

бединӣ шуҳрат ёфтааст, калону хурд ӯро ҳурмат мекунанд [VII, 264];  

5) бо шаклҳои гуногуни хабарҳои номӣ: Бо вуҷуди ин ки ӯ дузди 

машҳур аст, ман аз ин нисбат ор намекунам [VII, 363]; Бо вуҷуди ин ки 

ҳанӯз ба соли нав 15-рӯз буд, гандумҳо ва ҷавҳои тирамоҳ кишташуда ва 

сафҳои юнучқазор чор ангушт кад кашида буданд [VII, 250]; Рӯйи ин 

шахс сабзина ва пурра буд ва бо вуҷуди ин ки синни ин касро аз шаст 

боло тахмин кардан мумкин буд, ба рӯяш он қадар чинҳои 

ҳискардашаванда наменамуд [VI, 262];  

б] Пайвандаки «бо вуҷуди он ки». Ин пайвандак назар ба 

пайвандаки «бо вуҷуди ин ки» хеле камистеъмол аст. 1Ин пайвандак дар 

ҳар ду ҷилди «Ёддоштҳо» якборӣ, ҷамъ ду бор истифода шудааст. 

Хабари ҷумлаҳои пайрави ҳар ду ҷумла бо шакли замони гузаштаи 

феълҳои номӣ бо феъли ёридиҳандаи «будан» сурат ёфтааст: Бо вуҷуди 

он ки ӯ ба ман муҳтоҷ буд, ҳоло ҳам рӯфтани хонаашро ба ман мефармуд 

[VII, 62];  

в] Пайвандаки «ҳарчанд ки». Ин пайвандак низ хеле камистеъмол 

аст. Дар ҳар ду ҷилди китоби «Ёддоштҳо» якборӣ, ҳамагӣ ду бор ба кор 

бурда шудаасту халос. Агар дар ҷумлаи «…Ба Пирак ҳам, ҳарчанд ки ба 

ӯ дилаш пур буд, дар бораи забони русӣ кам гап мезад [VI, 256] хабари 

ҷумлаи пайрави бо воҳиди фразеологии «дилаш пур буд» дар шакли 

                                                           
1 Нигаред ба ҷадвали 2.  
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таркибии замони гузашта ифода шуда бошад, дар ҷумлаи «Ҳарчанд ки, -

гуфт Яҳёхоҷа, -ҳоло инҳо ба назари кас фарзанди одам барин намоянд 

ҳам, дар оянда ғӯл мешаванд [VII, 16] хабари ҷумла бо шакли аорист 

ифода ёфтааст.  

Д. Тоҷиев «ҳарчанд» [130: 165, 168] ва «ҳарчанд ки» [130: 165, 169]-ро 

ба гурӯҳи пайвандакҳои тобеъкунандаи хилофӣ дохил намудааст, вале 

дар ҷойи дигар дар бораи пайвандаки «ҳарчанд ки» сухан ронда истода 

менависад: «Дар баъзе ҷумлаҳои мураккаби тобеъ пайвандаки «ки» 

меафтад ва худи ҷонишини «ҳарчанд» (на пайвандак! -С.А.) ҳам вазифаи 

ифодакунандаи ҳоли миқдору андоза ва ҳам вазифаи пайвандакиро адо 

мекунад» [130: 172-173].  

Воқеан, пайвандаки «ҳарчанд» дар ин ҳолат дар баробари маънии 

хилоф доштан бо сабаби дар таркибаш мавҷуд будани ҷонишини 

миқдории «чанд» миқдору дараҷаро ҳам мефаҳмонад: 1 Ҳарчанд чашм 

дӯхтем, моҳи навро дида натавонистем2 [VII, 484];  

г) Пайвандаки «агарчанде ки» ҳамагӣ як бор дар поварақи ҷилди VI 

истифода шудааст. Ин пайвандак бо пайвандаки «ҳарчанд ки» муродиф 

аст: Масалан, «Ақоид»-хон нисбат ба «Шарҳи Мулло»-хон пешқадам ба 

шумор мерафт, агарчанде ки (ҳарчанд ки - С.А.) «Ақоид»-хон нисбат ба 

«Шарҳи Мулло»-хон нофаҳмтар бошад [VI, 215];  

ғ) Пайвандаки «ба ҷойи ин ки». Хабари ҷумлаи пайрави бо ин 

пайвандак ба сарҷумла алоқамандшуда чун пайвандаки «ҳарчанд» ва 

«ҳам» ба шакли аористи сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ ифода меёбад: …Ман 

ба ҷойи ин ки кӯдаки ба ӯ беодобӣ кардаро коҳиш кунам, он 

таҳқиркунандаро таҳсин карда будам [VI, 184]; Шайх, ба ҷойи ин ки дар 

                                                           
1 Шояд пайдоиши «ҳарчанд» аз ҷонишини таркибии таъинии «ҳар чанд» бошад. «Ҳар чанд» чун 

ҷонишин бояд чунин мавриди истифода дошта бошад: Сари ҳар чанд соат аз ҳоли бемор хабар гир. 

«Ҳар чанд» чун ҷонишин ба вазифаи муайянкунанда омада, калимаи «соат»-ро шарҳ медиҳад, вале 

«ҳарчанд» дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ мустақилмаъно набуда, ба вазифаи ягон аъзои ҷумла 

наомада, чун пайвандак ҷумлаи пайрави хилофро ба сарҷумла тобеъ менамояд.  
2 Мисоли овардаи Д. Т. Тоҷиев ҳам ҳамин аст.  
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ҳаққи он бечорагон дуою фотеҳа кунад, …пули маро хӯрда рафтанд, -

гуфта, ҳанӯз онҳора дуои бад мекунад [VII, 136].  

Ин пайвандак дар китоби якуми «Ёддоштҳо» чор маротиба ва дар 

китоби дуюм се бор ба кор бурда шудааст. 1 

д) Пайвандаки «ба ҷойи он ки». Ин пайвандак ҳамагӣ як бор дар 

ҷилди VII дар нутқи персонажи асар истифода шудааст. Хабари ҷумлаи 

пайрав дар он бо шакли таркибии аорист ифода ёфтааст: -Ҳайф ба шумо, 

тӯқсабо (амали миршаб), -гуфт, -шумо ба ҷойи он ки фармонҳои ҷаноби 

олӣ ва супоришҳои моро ба амал оварда, аз шаҳр бетартибиҳоро барҳам 

диҳед ва дар навбати аввал одамони худатонро саришта кунед, шумо 

онҳоро монанди галаи гургони ваҳшӣ ба сари аҳолӣ сар дода мондед 

[VII, 349].  

е) Пайвандаки «ба болои ин ки». Ин таркиб на танҳо ҳамчун воситаи 

алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла, балки умуман чун пайвандак 

дар ягон сарчашмаи илмӣ ба қайд гирифта нашудааст. Аз рӯйи вазифа ва 

тобиши маъноии ҷумлаи пайрав ин пайвандак бо пайвандакҳои «ба 

замми ин ки», «бар иловаи ин ки» муродиф буда, ба ҷумла маънои хилоф 

бо тобиши иловагӣ дода, ба пайвандаки хилофии «бо вуҷуди ин ки» 

ҳамвазифа мегардад, яъне бинобар мундариҷаи ҷумлаи зерин бар иловаи 

он ки писарон аз хешовандони худашон зан мегиранд, боз духтарони 

муриду мухлисҳошонро ҳам ҳамхобаи худ мекунанд. Мисол: 

Писаронашон бошанд, ба болои ин ки аз хешовандони худашон зан 

мегиранд, духтарони муриду мухлисҳошонро ҳам, ки назр гӯён дар 

қатори гову гӯсфандони назрӣ оварда мешаванд, ҳамхобаи худ 

мекунанд. 2 [VI, 380];  

                                                           
1 Ба ҷадвали 1 муроҷиат намоед.  
2Таркиби ин ҷумлаи мураккаб бо пайвандаки «бар иловаи ин ки» аз рӯйи қолаб ва мазмун ба 

ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ, ки ҷумлаҳои содааш бо таркиби пайвандакии «на танҳо…, 

балки» алоқаманд гардидаанд, шабоҳат дорад. Чунончи: …На танҳо аз хешовандони худашон зан 

мегиранд, балки духтарони муриду мухлисҳошонро ҳам…ҳамхобаи худ мекунанд.  
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ё) Пайвандаки «бо ҳамаи ин ки»1. Ин пайвандак ҳамагӣ як маротиба 

дар ҷилди VI асар мушоҳида гардид. Хабари ҷумлаи пайрави бо ин 

пайвандак ба сарҷумла алоқамандшуда дар шакли замони гузаштаи дури 

сиғаи хабарӣ омадааст: Бо ҳамаи ин ки он гурги борондида «ман» будани 

он домоди шартиро фаҳмида буд, худро ба нодонӣ зада, бо оҳанги ҳамон 

шодмонии сохта ҷавоб дод [VI, 389-390];  

ж) Пайвандаки «бо он ки»2.Ин пайвандак камистеъмол буда, асосан 

ба услуби адабии китобӣ хос аст: 3 Лекин ман аз корҳои «Худои Бухоро» 

(генерал-губернатори Туркистон) он қадар хушнуд нестам, зеро, бо он ки 

Худои мусулмонон ва умуман Шоҳи умумии диндорон ба 

«арҳамурроҳимин» (бо раҳмдилтарини раҳмдилон) будан шуҳрат дорад, 

«Худои мамлакати мо» «азламуззолимин» (золимтарини золимон) шуда 

баромад [VII, 385-386];  

з) Пайвандаки «дар сурате ки». Ин пайвандакро Д. Т. Тоҷиев 

пайвандаки шартӣ номида, ҷумлаи зеринро мисол овардааст: Дар сурате 

ки ҳамин об ба гӯшти бадан паҳн шавад, азоби тоқатнопазир медиҳад 

(Айнӣ) [130: 160].  

Дар ин мисол ба пайвандаки шартӣ будани пайвандаки «дар сурате 

ки» шубҳае нест. Пас Д. Тоҷиев меафзояд: «аммо пайвандаки таркибии 

«дар сурате ки» сермаъност. Вай маъноҳои дигареро ҳам ифода карда 

метавонад». [130: 160]. Баъд аз ин он кас оид ба маъниҳои сабаб, тарзи 

амал ва муқоиса доштани ин пайвандак мисолҳо овардааст. Бо ин 

гуфтаҳои Д.Т. Тоҷиев мо афзудан мехоҳем, ки дар «Ёддоштҳо» ин 

пайвандак ҷумлаи пайрави хилофро ҳам ба сарҷумла тобеъ намудааст. 

Чунончи: Ӯ ( ,) дар сурате ки метавонист бо номи «ҷорикунандаи 
                                                           

1 Ин пайвандак дар забони тоҷикӣ камистеъмол буда, дар якчанд маъхази забоншиносӣ чун 
пайвандак ба қайд гирифта шудаасту халос [Аз ҷумла нигаред ба 130: 172].  

2 Ю. А. Рубинчик пайвандакҳои «бо вуҷуди он ки», «бо вуҷуде ки», «бо он ки»-ро дар забони форсӣ 

бо ҳам муродиф дониста, изҳор месозад, ки ҳангоми таҳқиқи маъно ва вазифаҳои пайвандакҳои 

таркибӣ ба тобишҳои махсуси маъноии ин ё он пайвандак ва ба хусусиятҳои дигари ҳар кадоми онҳо 

диққат бояд дод [111: 50-51]. Аз ин нуқтаи назар қазоват метавон кард, ки сабаби дар забони ҳозираи 

тоҷик ва дар «Ёддоштҳо» ҳам камистеъмол будани ин пайвандак он аст, ки он хоси услуби адабӣ-

китобист. Шояд пайвандаки «бо он ки» тахфифшудаи пайвандаки «бо вуҷуди он ки» бошад.  
3 Дар ин хусус муроҷиат шавад ба банди Б ин боб.  
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маданият дар байни ваҳшиён», ки ҳамеша худро ба ҳамин ном ба дунё 

шиносондан мехоҳад, ин ваҳшонияти муллоён ва ҳукумати Бухороро 

манъ ва бартараф кунад, барои ба амал овардани ин ваҳшонияти 

золимона роҳи «қонунӣ» ва «маданӣ» ёфта дод [VII, 386].  

Барои исботи фикр ҷумларо пурра таҳлил кардан лозим меояд: 

Сарҷумла «Ӯ барои ба амал овардани ин ваҳшонияти золимона роҳи 

«қонунӣ» ва «маданӣ» ёфта дод» буда, ҷумлаи пайрав «Ин ваҳшонияти 

муллоён ва ҳукумати Бухороро манъ ва бартараф кунад» ба саволҳои «чӣ 

тарз? », «ба ба кадом шарт? », «кадом сабаб? » ҷавоб нашуда, пурра ба 

саволи «бар хилофи чӣ? » ҷавоб мешавад. Дар ин ҷумла ҷойи пайвандаки 

«дар сурате ки»-ро пайвандаки хилофи «бар хилофи он ки», «бо вуҷуди он 

ки», «ҳарчанд» озодона иваз карда метавонанд. Агар ҷумлаи пайравро 

бо қоидаҳои маъмули пешниҳодгардидаи забоншиносон ба ибора 

баргардонем, маънои хилоф доштани он боз ҳам равшантар аён 

мешавад, зеро ҷумлаи пайрави хилофи ба ибораи масдарӣ баргашта дар 

таркиби ҷумлаи сода ба вазифаи ҳоли хилоф омадааст. Бар хилофи (бо 

вуҷуди) ин ваҳшонияти муллоён ва ҳукумати Бухороро манъ ва бартараф 

карда тавонистанаш барои ба амал баровардани ин ваҳшонияти золимона 

роҳи «қонунӣ» ва «маданӣ» ёфта дод.  

Ҷумлаи зерин ҳам аз рӯйи сохту таркибу маънӣ ба ҷумлаи боло 

монанд аст: …Дар сурате ки ману монанди ман ҳазорҳо талабагон ва 

меҳнаткашони бесарпаноҳ дар «истиқоматгоҳи даруникуртагӣ» зиндагӣ 

мекарданд, бойҳо биноҳои сар ба фалак расидаи худро ба мардум ба 

тариқаи «ҷиз-ҷизак» нишон дода, аз ғурур ва ифтихор завқ мекарданд 

[VII, 564].  

4) Пайвандакҳои ҷуфтистеъмол. Тақвияту таъкиднокии ифода, 

оҳанги гуфтор, нишонрасии сухан гӯянда ё нависандаро водор менамояд, 

ки аз васоити гуногуни забонӣ ҳар чӣ бештару самараноктар истифода 

намояд. Ҳарчанд ки бо як пайвандаки хилофӣ ҳам зидмаъноии ҷумлаи 
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пайрав ба сарҷумла эҳсос мегардад, гӯянда ё нависанда кӯшиш 

менамояд, ки инкораш боз ҳам возеҳу равшантар ва аз пешина 

таъсирбахшу қувватноктар ифода ёбад, то тири бар хилофи фикри 

гуфташуда равона кардааш бехато бар ҳадаф расад. Аз ин рӯ барои 

алоқаманд намудани як ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла ду-се 

пайвандак ва баъзан якчанд воситаи дигари ёрирасонро ҳам ба кор 

мебарад. Аз ин ҷо истифодаи пайвандакҳои ҷуфт ба амал меояд. 

Истифодаи пайвандакҳои ҷуфтро дар алоқа намудани ҷумлаи пайрави 

хилоф бо сарҷумла инчунин Б. Камолиддинов қайд намудааст [63: 81-85]. 

Мисолҳои зеринро муқоиса намоед:  

1) Алоқамандшавии ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла ба 

тавассути як пайвандаки «ҳарчанд»: … Ҳарчанд ба ҳам машварат кардем, 

сари каловаи ин корро наёфтам [VI, 195]; бо пайвандаки «ҳам»: Ман аз 

ҷойи нишастагиам хеста, аз қафои гурӯҳи мардум ба рӯйи суфаи пеши 

меҳмонхонаи қозӣ баромада бошам ҳам, чизеро дида наметавонистам 

[VI, 103]. 

2) Алоқаманд шудани ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла бо 

воситаи ин ду пайвандаки хилофӣ (ҳарчанд…, ҳам): …Ҳарчанд бо овози 

баланд салом диҳад ҳам, ҷавоб намегардонд [VII, 257];  

3) Истифодаи се пайвандаки хилофӣ-ду пайвандаки тобеъкунандаи 

хилофӣ ва як пайвандаки пайвасткунандаи хилофӣ (типи «ҳарчанд…, 

ҳам, аммо»): Ҳарчанд дар 10-12 соли охир қувваи ҳофизаам хеле суст 

шуда, гапҳо ва чизҳоро зуд фаромӯш мекардагӣ шуда бошам ҳам, аммо 

хотираҳои пештара қариб ҳамагӣ дар ёдам нақш баста мондаанд [VI, 

150];  

4) Пайвандаки хилофӣ ва пешоянди ифодакунандаи маънои хилоф 

(якҷоя бо ҷонишинҳои ишоратӣ дар вазифаи таркиби ҳамнисбати 

ҷумлаҳои пайрав)1 (типи «ҳарчанд…, бо вуҷуди (ин) »). Бо истифодаи 

                                                           
1  Истилоҳи «пайвандакҳои ҷуфт» бояд ифодаи шартӣ бошад. Ҳарчанд ба тарзи ҷуфт омадани 

пайвандакҳо зиёданд, аммо, чунонки дар боло изҳор намудем, баъзан як ҷумлаи пайрави хилоф ба 
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пешоянди «бо вуҷуди» ва ҷонишини «ин» маънои хилофии ҷумлаи 

пайрав тақвият меёбад: Ҳарчанд ин одати ӯро ҳама медонистанд, бо 

вуҷуди ин ба иғвои ӯ бисёр дӯстон бо ҳам меҷангиданд ва душмани 

якдигар мешуданд [VII, 24] ва ғ.  

Чунонки мушоҳида гардид, ифодаи зидгузории амали сарҷумла ба 

амали ҷумлаи пайрав дар мисолҳои банди 2, 3, 4, нисбат ба мисоли банди 

якум зиёдтар ва ифодаи хилоф дар онҳо муассиртар аст.1 

Пайвандакҳои ҷуфтистеъмоли ҷумлаҳои пайрави хилофро ба се 

гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст:  

1) Ҳар ду ҷузъ пайвандаки тобеъкунандаи хилоф мебошанд: ҳарчанд 

ки…, ҳам, агарчи…, ҳам ва ғ.  

2) Ҷузъи якум пайвандаки тобеъкунандаи хилофӣ ва ҷузъи дуюм 

пайвандаки пайвасткунандаи хилофист. Ин ду гурӯҳ дар навбати худ ба 

ду навъ ҷудо мешавад: а) дуҷузъӣ – «ҳарчанд…, аммо», «ҳарчанд…, ҳам, 

лекин ва б) сеҷузъӣ: «ҳарчанд, … ҳам, аммо» 

3) Ҷуфте, ки ҷузъи якумаш пайвандаки тобеъкунандаи ғайрихилофӣ 

бошад, ҷузъи дуюмаш пайвандаки тобеъкунандаи хилофист: агар …ҳам. 

Дар» Ёддоштҳо»-и С. Айни аз гурӯҳи «тобеъ – тобеъ» пайвандакҳои 

«ҳарчанд …, ҳам», «ҳарчанд …, ҳам … ҳам», «ҳарчанд ки …, ҳам», 

«агарчи …, ҳам» истифода шудаанд. Аз гурӯҳи «тобеъ-пайваст» 

пайвандакҳои «ҳарчанд …, аммо», «ҳарчанд…, лекин», «ҳарчанд…ҳам, 

аммо» ва аз гурӯҳи пайвандаки тобеъкунандаи шартӣ-пайвандаки 

тобеъкунандаи хилофӣ ҷуфти «агар…, ҳам» дучор омаданд. Дараҷаи 

истифодаи ин ҷуфтҳо дар асар яксон нест. Агар гурӯҳи «ҳарчанд …, ҳам» 

аз навъҳои дигар серистеъмолтар бошад, гурӯҳҳои «ҳарчанд ки …, ҳам», 

«агарчи…ҳам», «ҳарчанд…, ҳам, аммо» аз навъҳои дигар 

                                                                                                                                                                                           
сарҷумла аз ду (яъне як ҷуфт) восита зиёдтар, бо се ё зиёда аз он алоқаманд мешаванд. Чунончи: 
«ҳарчанд…ҳам», вале боз «ҳарчанд…ҳам, аммо» ва ғ.  

1 Роҷеъ ба пайвандакҳои ҷуфти навъи «тобеъ-тобеъ» ва «тобеъ-пайваст» Д. Тоҷиев [130: 169-170;173-

174] ва Б. Камолиддинов [62: 8-9;63: 83] ва «Грамматикаи забони адабии тоҷик» [25: 143] маълумот 
додаанд.  
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камистеъмолтаранд. Дараҷаи истифодаи пайвандакҳои ҷуфтистеъмолро 

дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ дар ҷадвали зерин мушоҳида кунед:  

 Ҷадвали 3  

Чунонки аз ҷадвали боло маълум мегардад, дар «Ёддоштҳо»-и устод 

С. Айнӣ се ҷуфти «тобеъ+тобеъ» 101 маротиба, се ҷуфти «тобеъ+пайваст» 

10 маротиба ва як ҷуфти «шарт + хилоф» 22маротиба, ҷамъ 133 ҷуфти 

пайвандакӣ истифодаи шудааст. Инак, ба тафсилоти вазъияту 

хусусиятҳои истифодаи ин таркибҳо дар асар мутаваҷҷеҳ бошед:  

1) Пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…ҳам». Ин ҷуфти 

пайвандакӣ аз ҳамаи ҷуфтҳо бештар (99 маротиба) ба кор бурда 

шудааст. Ҳолати муқаррарии истифодаи ин пайвандаки ҷуфт чунин аст, 

ки пайвандаки ҷумлаи пайрав пеш аз сарҷумла омада, бо пайвандаки 

«ҳарчанд» оғоз ёфта, бо пайвандаки «ҳам» ба анҷом мерасад: …Ҳарчанд 

ҳар пагоҳ сару тани худро як бор шӯяд ҳам, ба бӯйи баданаш тоқат 

кардан мумкин набуд [VII, 55].  

Хабарҳои ҷумлаҳои пайраве, ки ба сарҷумла ба тавассути 

пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…ҳам» тобеъ мегарданд, бо 

шаклҳои гуногуни феълӣ ифода меёбанд:  

а) бо аористи сода: Ҳарчанд ваъдаҳои хуб диҳад ҳам, касе гапҳои ӯро 

бовар намекардааст [VI, 46]; Ҳарчанд бо ғуррида рафтани санг ё кулӯх ба 

замин ғалтад, онҳо боз ба сари ҷуворӣ менишастанд [VI, 174];  

ҷуфтҳои «тобеъ+тобеъ» ҷуфтҳои «тобеъ+пайваст» ҷуфтҳои 

«шарт+хилоф» 
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б) аористи таркибӣ: …Ҳарчанд бо зорию зӯрӣ илтимос намуда, ба 

таом даъват кунем ҳам, намеомад. . . [VI, 158]; Ҳарчанд барои хестан 

кӯшиш кунад ҳам, нимхез мешуду тамоман рост шуда наметавонист [VII, 

277];  

в) бо феълҳои таркибии номии шакли замони гузаштаи сиғаи шартӣ-

хоҳишмандӣ: бехабар бошам [VI, 94], маҳрум бошам [VI, 122], ҳақдорона 

бошад [VI, 159], говмонанд бошад [VI, 225], норозӣ бошам [VII, 50], 

бадовоз бошад [VII, 147], муҳтоҷ бошам [VII, 203], гарм бошад [VII, 214], 

тунд бошад [VII, 216], дароз бошад [VII, 254] ва ғ.  

Муроҷиат намоед ба истифодаи ин таркибҳо дар матн: Ҳарчанд 

зоҳири қиёфаташ говмонанд бошад ҳам, ахлоқу одобаш, кирдору 

рафтораш як инсони пурраро ба назар ҷилва мекунонад [VI, 225]; 

Ҳарчанд худам аз ин бозӣ маҳрум бошам ҳам, ба роҳи ба инҳо ёрӣ додан 

орзуи дили худро мешиканам [VI, 122]; …Ҳарчанд хурд бошам ҳам, 

бародарвор муомила мекард [VII, 436]; Ҳарчанд тахаллуси Холӣ ба «хол» 

ва Ҷонӣ ба «ҷон» мансуб бошад ҳам, Мулло Нарзуллои Лутфӣ «Холӣ»-ро 

«тиҳӣ аз маънӣ» ва «ҷонӣ»-ро «ҷинояткори шеър» маънидод мекард [VII, 

172];  

г) Феълҳои таркибии феълии шакли замони гузаштаи сиғаи шартӣ-

хоҳишмандӣ: розӣ нашуда бошад [VI, 27], тарк карда бошад [VI, 232], 

умед надошта бошад [VII, 72], намефаҳмида бошам [VII, 93], хушконда 

бошам [VII, 96], гуфта бошанд [VII, 149], зарар нарасонда бошад [VII, 203], 

ёд накарда бошад [VII, 299], ранҷида бошам [VII, 325] ва ғ. Чанд ҷумла: 

Ҳарчанд акаам розӣ нашуда бошад ҳам, модарам ӯро кашола карда, ба 

пеши падарам бурд [VI, 27]; Ҳарчанд ман он вақтҳо маънии шеърҳои 

ишқиро намефаҳмида бошам ҳам, ҳар гоҳ ки ба ман ғазалҳои Ҳофизро 

меомӯхт, маънии ишқии онҳоро шарҳ мекард [VI, 93]; Ҳарчанд Шукур аз 

раис ба кори худ ёрмандие умед надошта бошад ҳам, «ҳар чӣ бодо-бод» 

гӯён ба пеши ӯ рафта, фоҷиаи аз сар гузаронидаистодаи худро баён 
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карда, аз вай ёрмандие илтимос кардааст [VII, 72]; Ман, ҳарчанд аз 

суханони таънаомези он косалеси бой бисёр ранҷида бошам ҳам, бо 

суханони охиринаш монанди касе, ки дар вақти хоби пурҳавл дида 

истоданаш ногаҳонӣ бедор шуда, беасос будани он ҳавлу тарсро 

фаҳмида шод шуда бошад, аз он пешхизмат хурсанд шудам… [VII, 325];  

ғ) Бо таъбири фразеологӣ- феъли таркибии феълӣ шакли замони 

гузаштаи сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ: Ҳарчанд аз ҳаёти ӯ умедамро канда 

бошам ҳам, ин хабар ба ман ногаҳонӣ барин расид [VII, 235];  

д) Бо феъли таркибии номии шакли замони гузаштаи ҳикоягии сиғаи 

шартӣ-хоҳишмандӣ: Ҳарчанд воқеаи даҳякгирии Қорӣ он таъбир ва 

тавсифро ба хубӣ исбот мекарда бошад ҳам, аҷаб нест, ки баъзе 

хонандагон он воқеаро тасодуфӣ гумон кунад [VII, 601-602].  

2) Дар баъзе ҷумлаҳои мураккаб, ки ҷумлаи пайрави хилофро бо 

пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, ҳам» алоқа кардаанд, боз 

пайвандаки «ҳам» такрор шуда, ду ҷумлаи пайрави чидаро ба ҳам 

алоқаманд менамояд: …Бештарин вақт, ҳарчанд шӯрангез бошад ҳам, 

овози дойра ва суруди дойрадастонро ношунида ва ҳар қадар тарабхез 

бошад ҳам, рақси раққосонро нодида мемондем [VII, 323]; Бинобар ин 

ҳарчанд ӯ ин мадрасаро барои талабагон вақф карда бошад ҳам ва аз 

рӯйи шариат ин бино аз тасарруфи ӯ тамоман баромада бошад ҳам, 

моликияти худро аз ин ҷо барҳам додан намехост [VII, 273];  

 3) Пайвандаки «ҳам» бо пайвандаки таркибии «ҳарчанд ки» низ 

ҷуфт шуда метавонад. Пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд ки…, ҳам» 

дар асар ҳамагӣ як бор ба кор бурда шудааст: - Ҳарчанд ки, - гуфт 

Яҳёхоҷа, -ҳоло инҳо ба назари кас фарзанди одам барин намоянд ҳам, 

дар оянда ғӯл мешаванд [VII, 16];  

4) Пайвандаки ҷуфтистеъмоли «агарчи…, ҳам» дар «Ёддоштҳо»-и 

устод С. Айнӣ ҳамагӣ як бор истифода шудааст. Мавқеи истифода ва 

маънои ин пайвандак ҳам ба пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, 
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ҳам» монанд аст1: Агарчи Мирзо Абдулвоҳид ба сабаби ба ёд овардани 

воқеаи обкашак ба хато будани фикри водопровод сохтани худ боварии 

пурра ҳосил карда бошад ҳам, ман барои тамоман решаков карда 

партофтани ин гуна фикрҳои ӯ ва умуман барои бовар кунондани ӯ ба 

қоидаҳои техникӣ ва физикӣ як ҳодисаи дигарро, ки ҳамон рӯзҳо воқеъ 

шуда буд, ба ёдаш овардам [VII, 277].  

Кам бошад ҳам, дар «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ пайвандакҳои 

ҷуфте ба чашм мерасанд, ки аз якҷояшавии пайвандаки «ҳарчанд» ё 

«ҳарчанд…, ҳам» ва пайвандакҳои «аммо», «лекин» ташкил ёфтаанд.  

1) Пайвандаки ҷуфтистеъмоли тобеъ- пайваст «ҳарчанд…, аммо»: 2 

Ҳарчанд ҳанӯз ҳам онҳо аз ҷояшон намеҷунбиданд, аммо пашмҳои 

баданашон аз беқарории асабҳояшон мепариданд ва меларзиданд [VI, 

246]; Ҳарчанд аз ҷиҳати тартиби таърихӣ аз ин ҷоҳои «Ёддоштҳо» хеле 

дер воқеъ шудааст, аммо барои исботи муддаои боло ва пурра нишон 

додани хислати хусусии Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим воқеаи зеринро 

дар ин ҷо нақл намудан муносиб намуд [VII, 290].  

2) Азбаски пайвандаки «аммо» бо пайвандаки «лекин» муродиф аст, 

пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, лекин» ҳам дар алоқаманд 

кардани ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла ба пайвандаки «ҳарчанд…, 

аммо» ҳамвазифаю ҳаммаъно мебошад: Ҳарчанд ҳанӯз ҳам тамоми 

баданам месӯхт, лекин бо таъсири оби сард, ки шояд аз чоҳ кашида 

оварда бошад, хеле қувват ба баданам бозгашт [VII, 213].  

                                                           
1 Д.Т. Тоҷиев дар чунин ҳолатҳо пайвандаки «ҳам»-ро пайвандаки асосӣ мешуморад. Ин дуруст 

аст, зеро хабари ҷумла, ки бо шакли сиғаи шартӣ-хохишмандӣ ифода ёфтааст, чун анъана истифодаи 

пайвандаки «ҳам»-ро талаб менамояд: Агарчи Мирзо Абдулвоҳид ба сабаби ба ёд овардани воқеаи 

обкашак ба хато будани фикри водопровод сохтани худ боварии пурра ҳосил карда бошад ҳам, ман 

барои тамоман решаков карда партофтани ин гуна фикрҳои ӯ ва умуман барои бовар кунондани ӯ ба 

қоидаҳои техникӣ ва физикӣ як ҳодисаи дигарро, ки ҳамон рӯзҳо воқеъ шуда буд, ба ёдаш 
овардам(VII, 277).  

Лекин агар хабари ҷумла бо дигар шакли феълӣ ифода ёбад, баръакс истифодаи «ҳам» номумкин 

гардида, пайвандаки «агарчи» асосӣ шуда мемонад. Чунончи, ҳамон ҷумлаи болоро ба ин гуфтаҳо 

мувофиқ карда тағйир медиҳем: Агарчи Мирзо Абдулвоҳид ба сабаби ба ёд овардани воқеаи обкашак 
ба хато будани фикри водопровод сохтани худ боварии пурра ҳосил кард (ҳосил карда буд; ҳосил 

мекард; ҳосил карда будааст) (ҳам-?), ман барои тамоман решаков карда партофтани ин гуна фикрҳои 

ӯ… як ҳодисаи дигарро… ба ёдаш овардам 
2 Аҳмад Шафоӣ низ мавҷуд будани ин қабил ҷуфтҳоро дар забони ҳозираи форсии Эрон таъкид 

кардааст [141].  
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3) Ҷуфти «ҳарчанд ҳам…, аммо» камистеъмол буда, ҳамагӣ як бор 

мавриди истифода қарор гирифтааст.1 Ҳарчанд дар 10-12 соли охир 

қувваи ҳофизаам хеле суст шуда, гапҳо ва чизҳоро зуд фаромӯш 

мекардагӣ шуда бошам ҳам, аммо хотираҳои пештара қариб ҳамагӣ дар 

ёдам нақш баста мондаанд [VI, 150].  

Чунон ки аз таҳлили ин банд маълум шуд, дар «Ёддоштҳо» барин як 

асари хеле калонҳаҷм ҳамагӣ 16 маротиба пайвандакҳои ҷуфти тобеъ-

тобеъ, тобеъ-пайваст (ғайр аз навъи маълуми «ҳарчанд…ҳам») истифода 

шудаасту халос. Истифодаи ин 16 ҷуфт ҳам нишонаи ба забони 

умумихалқӣ наздик кардани забони асар аст ва устод С. Айнӣ бо 

мақсади сӯйиистеъмол накардан аз ҳодисаи забонӣ ва риояи қатъии 

меъёри забони адабӣ аз истифодаи зиёди ин қолабҳои синтаксисӣ 

худдорӣ намуда, асосан анъанаи таърихии забони адабиро риоя 

кардааст, зеро «…агар муносибати маъноии ҷумлаи пайрави хилофу 

сарҷумларо бо ёрии як пайвандак бекаму кост ифода кардан имконпазир 

бошад, ба истеъмоли чанд пайвандаку ишораи таъкидӣ эҳтиёҷ нест» [63: 

83].  

Азбаски дар ин навъи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ҳам пайвандаки 

тобеъкунандаи хилоф ва ҳам пайвандаки пайвасткунандаи хилофӣ 

истифода мегарданд, табиист, ки байни ҷумлаҳои сода ҳамин ду тобиши 

грамматикӣ- пайвасту тобеъ эҳсос мегардад. Аз ин ҷост, ки аксари ин 

ҷумлаҳоро ба осонӣ метавонем дар доираи ҷумлаи мураккаби тобеъ 

нигоҳ дорем ё бо ҳазфи пайвандаки тобеъ ба ҷумлаи мураккаби пайваст 

табдил диҳем.2 Агар дар ҷумлаи мураккаби тобеъ хабари ҷумлаи 

пайрави хилоф бо шаклҳои замонии сиғаи хабарӣ ифода ёбад, тамоили 

                                                           
1 Нигаред ба ҷадвали 3.  
2 «Дар як қатор ҷумлаҳои мураккаб байни алоқаи пайваст ва тобеъ робитаи зич зоҳир мегардад, ки 

он дар ҳолати дар як вақт якҷоя истифода шудани пайвандакҳои пайвасткунанда ва тобеъкунанда 
ифода меёбад. Чунин таркибҳо бештар дар ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф вомехӯранд». 
(Баъзан муҳаққиқон ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилофро ҳатто ба ҷумлаҳои мураккаби пайваст 
нисбат медиҳанд. Мисол: Гарчи одамҳои ин ҷо зоҳиран шабеҳи соҳибаш буданд, вале ба назар 

меомад, ки эҳсосоту ахлоқ ва рафтори соҳибаш бо инҳо замин то осмон фарқ дошт) (Содиқ Ҳидоят) 
[111: 19].  



76 
 

  

ба ҷумлаи мураккаби пайваст табдил ёфтани он бештар аст. Мисолҳоро 

муқоиса намоед: Ҳарчанд ҳанӯз ҳам онҳо аз ҷояшон намеҷунбиданд, 

аммо пашмҳои баданашон аз беқароршавии асабҳошон мепариданд ва 

меларзиданд [VI, 246]. - Ҳанӯз ҳам онҳо аз ҷояшон намеҷунбиданд, аммо 

пашмҳои баданашон аз беқароршавии асабҳояшон мепариданд ва 

меларзиданд (ҷумлаи мураккаби пайвасти хилофӣ); Ҳарчанд он кор 

бемуваффақият баромад, аммо бинандагон ба мумкин будани он 

боварии қатъӣ пайдо карданд [VII, 296]. - Он кор бемуваффақият 

баромад, аммо бинандагон ба мумкин будани он боварии қатъӣ пайдо 

карданд (ҷумлаи мураккаби пайвасти хилофӣ).  

Дар ин ҷумлаҳои мураккаб, ки бо пайвандаки ҷуфтистеъмоли 

«ҳарчанд…, аммо» алоқа кардаанд, қувватнокӣ ва мавқеи пайвандаки 

тобеъкунандаи «ҳарчанд» назар ба пайвандаки пайвасткунандаи 

хилофии «аммо» зиёдтар аст, аз ин рӯ тобеияти яке аз ҷумлаҳо ба дигаре 

бештар ҳис карда мешавад. Ғайр аз ин дар ин ҷумлаҳои мураккаб (бо 

алоқаи пайвандакҳои ҷуфт) ҷумлаҳои якум (ҷумлаи пайрави хилоф) бо 

интонатсияи махсус талаффуз меёбад. Дар талаффузи хабари ҷумлаи 

пайрав нисбат ба дигар қисматҳои ҷумла овоз баландтар ва 

кашишноктар мешавад ва нотамомии фикр эҳсос мегардад. Аммо бо 

ҳазфи пайвандаки «ҳарчанд», ки ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави 

хилоф ба ҷумлаи мураккаби пайвасти хилофӣ бармегардад, оҳанги 

гуфтор дар ҷумла тағйир меёбад. Хабари ҷумла бо қатъият ифода шуда, 

кашишнок талаффуз намешавад ва овоз рафта-рафта пасттар шудан 

мегирад.  

4) Ҷуфти «агар…, ҳам». Ин ҷуфти пайвандакӣ назар ба ҷуфтҳои 

«тобеъ-тобеъ» ва «тобеъ-пайваст» серистемолтар аст.  

 Дар «Ёддоштҳо» ҷумлаҳои пайрави хилоф ба сарҷумла 22 маротиба 

бо ин пайвандаки ҷуфт ба сарҷумла тобеъ шудаанд. Чун пайвандаки 

хилофӣ истифода гардидани «агар…, ҳам»-ро дар забони тоҷикӣ 



77 
 

  

забоншиносон Д.Т. Тоҷиев, Б. Камолиддинов ва дигарон ба қайд 

гирифтаанд.1 

Дар ин қабил ҷумлаҳои мураккаб хабари ҷумлаи пайрав бо шаклҳои 

гуногуни феълӣ ифода ёфтаанд. Маълум аст, ки пайвандаки «агар» ва 

низ пайвандаки «ҳам» асосан дар шакли аорист омадани хабари ҷумлаи 

пайравро талаб менамояд. Аз ин рӯ дар «Ёддоштҳо» ҳам бо ин шакли 

феълӣ омадани хабари ҷумлаи пайрави хилоф зиёдтар аст: фаҳмида 

монад [VII, 96], нӯшад [VII, 128], мурда монад [VII, 377], пӯшонда истам 

[VII, 484], хобам [VII, 548], надиҳад [VII, 568].  

Мисолҳо: Агар касе аз инҳо фаҳмида монад ҳам, ба ним шиша арақ 

даҳони ӯро бастан осон буд [VII, 96]; Агар гунаҳгор дар ин миёна мурда 

монад ҳам, то тамоман дар зери сангҳо гӯр шудани ӯ сангпаррониро 

давом медодаанд [VII, 377-378]; Агар надиҳад ҳам, зарар надорад [VII, 

568].  

 Бо шаклҳои дигари замонии сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ ва хусусан 

шаклҳои замони сиғаи хабарӣ истифода шудани ин пайвандакҳо хеле 

кам дучор меояд:  

а) Бо шакли замони гузаштаи ҳикоягии сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ: 

…Агар бо инҳо ба дӯзах мерафта бошам ҳам, аз уламо дур будан барои 

ман ҷаннати маънавӣ аст. [VII, 15];  

б) Бо шакли замони гузаштаи ҳикоягии сиғаи хабарӣ: Агар ҳаракати 

густохонаи шумо ба гиряи ман сабаб мешуд ҳам, ман шуморо дар он 

ҳаракат айбдор намекардам ва ба айбдор кардан ҳақ ҳам надоштам [VI, 

377]; Агар соҳиби он ҳайвон дар вақти ронда истодани мулозим расида 

меомад ҳам, моли худро аз дасти вай гирифта наметавонист [VI, 90].  

Истифодаи пайвандаки «агар» дар чунин ҷумлаҳо, албатта, тобиши 

шартии ҷумлаи пайравро зиёдтар мекунад, зеро бе пайвандаки «агар» 

ҳам ҷумлаи пайрави хилоф ҳамеша тобиши шартӣ дорад.  Дар ин бора 

                                                           
1 Нигаред аз ҷумла ба ин сарчашмаҳои илмӣ [62: 105;63;130: 171].  
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Д. Тоҷиев чунин қайд менамояд, ки «дар ҷумлаи мураккаби тобеъ 

ҷумлаи пайрави хилоф мустақил набуда, бар эзоҳи сарҷумла меояд ва 

шартеро мегузорад, ки ба фикри дар он ифодагардида мамоният кунад» 

[130: 173].  

Чунончи, ба мазмуни ин ҷумла таваҷҷуҳ намоед: Агар одами беруна 

мувофиқи табъаш набошад, баъзан аз даҳлез гашта мерафт ва агар ба 

хона дарояд ҳам, аз як дақиқа зиёдтар наменишаст ва ба ҳеҷ кас хайру 

хуш нагуфта зуд баромада мерафт [VII, 12].  

Чун аз ин ҷумла пайвандаки хилофии «ҳам» фурӯгузор гардад, 

ҷумлаи пайрав пурра ба ҷумлаи пайрави шарт бадал мешавад: …Агар ба 

хона дарояд, аз як дақиқа зиёдтар наменишаст.  

Ҳатто дар забони тоҷикӣ ҷумлаҳои мураккаби тобее дучор меоянд, 

ки ҷумлаҳои пайравашон ба сарҷумла ба тавассути пайвандаки 

ҷуфтистеъмоли «агар…, ҳам» алоқаманд шуда бошанд ҳам, ҷумлаи 

пайрави хилоф набуда, мазмуни шартӣ доранд. Барои ба таври возеҳ 

ифода ёфтани ин мазмуни ҷумла мо матни васеътари воқеаи 

тасвиркардаи муаллифро меорем: 1 Аз ҳама сахттар ва бадтар аҳволи 

мардикорон буд: одатан камбағалони безамини саҳро ва 

пойбараҳнагони шаҳр ҳар рӯз дар Регистони Бухоро ҷамъ мешуданд ва 

одамони толиб омада, онҳоро рӯзқарор ба корҳои сиёҳ мебурданд. Дар 

рамазон, ки корҳои бинокорӣ ва ҳар гуна корҳои сиёҳи дигар мехобид, 

мардикорон бекор мемонданд.  

 Агар аҳёнан ба касе мардикор даркор шавад ҳам, ба муносибати 

моҳи рамазон яке ё чанд нафари онҳоро нимрӯза ва бехӯрок мебурд ва 

музди нимрӯзаи бехӯрок, ки онҳо мегирифтанд, ба нони хушки якрӯзаи 

худҳошон ҳам намерасид … [VII, 494].  

Ҷумлаи «Агар аҳёнан ба касе мардикор даркор шавад ҳам»-ро ҳаргиз 

ҷумлаи пайрави хилоф гуфтан нашояд, ба ҷумлаи пайрави шарт будани 
                                                           

1 Зимнан иброз бояд дошт, ки бинобар тобишҳои гуногуни маъноӣ доштани ҷумлаҳои пайрав ва 

пайвандакҳо дар баъзе мавридҳо дар муқаррар сохтани навъи ҷумлаи пайрав ба ҳисоб гирифтани 

матни нисбатан пурра низ кӯмак мерасонад[4: 25].  
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ин ҷумлаи пайрав мазмуни матни яклухти синтаксисии боло гувоҳи 

қатъист.  

Б. Мавқеи таркибҳои ҳамнисбат дар алоқаманд кардани ҷумлаҳои 

пайрави хилоф ба сарҷумла 

Унсурҳои ҳамнисбат, ки дар шакли калима, таркиб ва ибора зуҳур 

меёбанд, яке аз воситаҳои ёрирасони алоқаи байни ҷумлаи пайрав ва 

сарҷумла ба шумор мераванд. Ин фикрро ақидаи Д. Тоҷиев тақвият 

мебахшад: «Агар дар таркиби сарҷумла калимаҳои ҳамнисбат мавҷуд 

бошанд, байни сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрав муносибати хеле наздик 

мушоҳида мешавад, зеро сарҷумла мустақилияти худро қисман гум 

карда, ба эзоҳи ҷумлаҳои пайрав эҳтиёҷ пайдо мекунад. Калимаҳои 

ҳамнисбат ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаби тобеъ – сарҷумла ва ҷумлаҳои 

пайравро бо ҳам муттаҳид карда, ба як ҷумлаи том табдил медиҳанд» 

[130: 50-51].  

 Д. Тоҷиев дар диссертатсияи доктории худ «Ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик» [130: 53] ва дар «Грамматикаи 

забони адабии ҳозираи тоҷик», ҷ. 3 [25: 78], ки боби ҷумлаҳои пайрави 

ҳол ба қалами он кас мутааллиқ аст, иброз намудааст, ки «фақат 

ҷумлаҳои пайрави натиҷа ва хилоф калимахои ҳамнисбат надоранд».  

Забоншиноси варзидаи тоҷик Ш. Рустамов роҷеъ ба ин масъала 

ишора намуда, гуфтааст; «…Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ба ду гурӯҳи 

калон ҷудо мешаванд: дар як гурӯҳи онҳо калимаҳои ҳамнисбат оянд, 

дар гурӯҳи дигар истифода намешаванд» [117: 181-182], вале дар кадом 

хели ҷумлаҳои пайрав истифода нашудани калимаҳои ҳамнисбатро аниқ 

нагуфтааст.  

Мушоҳидаҳо зимни таҳлили ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф 

ақидаи Д. Тоҷиевро зери шубҳа мегузоранд. Ба ҷумлаи мураккаби зерин 

таваҷҷуҳ намоед: Ҳарчанд дар ин гуна бедилхониҳо бо ғалат будани 
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нусха ва хато хондани домулло хеле ғалатфаҳмиҳо ба майдон меомад – 

бо вуҷуди ин он кор дар он деҳа як дилхушкунии нав буд [VI, 296].  

 Ин ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилофист. Ҷумлаи пайрав 

ба сарҷумла бо пайвандаки «ҳарчанд» алоқаманд шуда, дар аввал пеш аз 

сарҷумла омадааст. Сарҷумла ҷумлаи содаи ҳикоягии дутаркибаи 

тафсилӣ мебошад. Хабари он «як дилхушкунии нав буд», мубтадояш «он 

кор» буда, таркиби «дар он деҳа» ҳоли макон ва таркиби «бо вуҷуди ин» 

ҳоли хилоф аст. Вобаста ба таҳлил агар унсури ҳамнисбат дар таркиби 

сарҷумла омада, вазифаи ҳамноми ҷумлаи пайравро чун аъзои ҷумла 

иҷро намояд ва он ишорае бошад ба шарҳёбандагии сарҷумла ба 

тавассути ҷумлаи пайрав ва ғ., пас, таркиби «бо вуҷуди ин» дар таркиби 

сарҷумлаи ин ҷумлаи мураккаб нисбат ба ҷумлаи пайрави хилоф чист?  

Ш. Рустамов оид ба хусусиятҳои калимаҳои ҳамнисбат чунин 

овардааст: «Калимаҳои ҳамнисбат дар таркиби сарҷумла меоянд ва 

ҳамчун аъзои он истифода мешаванд. Ҷумлаи пайрав пас аз сарҷумла ва 

ё калимаҳои ҳамнисбат омада, онҳоро шарҳу эзоҳ медиҳад., Ҷумлаи 

пайрав аз ҷиҳати вазифаи синтаксисӣ бо калимаҳои ҳамнисбат баробар 

мебошад, калимаҳои ҳамнисбат дар таркиби сарҷумла ба кадом вазифае, 

ки ояд, ҷумлаи пайрав низ ба ҳамон вазифа меояд» [1. 33: 182].  

Хулосаи ҷамъбасти ин мубоҳиса он аст, ки ҷумлаи пайрави хилоф 

низ воситаи ҳамнисбат дорад.  

Дар ҷумлаҳои зерин ҳам «бо вуҷуди ин» дар таркиби сарҷумлаҳо 

воситаи ҳамнисбати ҷумлаҳои пайрави хилоф аст: Ҳарчанд ин одати ӯро 

ҳама медонистанд, бо вуҷуди ин ба иғвои ӯ бисёр дӯстон бо ҳам 

меҷангиданд ва душмани якдигар мешуданд [VII, 24]; Ман ҳарчанд 

медонистам, ки бе гузаронидани ҳалқаҳои оҳанин он трубаи чӯбин бо 

бандинаи ресмонӣ ва сим ба тазйиқи об тобоварӣ карда наметавонад, бо 

вуҷуди ин барои нишон додани имконияти он кор ва рост баромадани 

даъвои худ сохтани обкашаки калонро сар кардам [VII, 295-296].  
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Бо вуҷуди он ки мувофиқи ақидаи Ш. Рустамов, пас аз ҷумлаҳои дар 

боло таҳлилкардаашон сарҷумлаҳо пас аз ҷумлаҳои пайрави хилоф, ки 

сохтори ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф асосан ба ҳамин 

тартибанд, омадаанд, таркибҳои «бо вуҷуди ин» калимаҳои ҳамнисбати 

ҷумлаҳои пайрави хилоф мебошанд. Пас маълум мешудааст, ки калимаи 

ҳамнисбат доштани ҷумлаи пайрав вобастаи мавқеи ҷойгиршавии 

сарҷумлаю ҷумлаи пайрав (чунон ки Ш. Рустамов иброз медорад) нест.  

Ҳамин тариқ, дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ба вазифаи ҳамнисбатҳои1 

ҷумлаи пайрави хилоф таркибҳои «бо вуҷуди ин» [VI, 298; VII, 4, 296] ва 

«бо ҳамаи ин» [VII, 293-300, 522] истифода шудаанд.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар баъзе ҷумлаҳо пайвандаки 

хилофӣ истифода нашудааст. Зидмаъноии ду ҷумлаи сода дар чунин 

ҷумлаҳо маҳз ба туфайли чунин ҳамнисбатҳо эҳсос мешавад. Чунончи, 

муқоиса кунед: Мо меҳмонони ногуфт (нохонда) шуда омадем, шумо дар 

хона набудед, бо вуҷуди ин беномусӣ карда даромадем [VI, 298]; Аммо ӯ 

ҳеҷ фикр намекард, ки чанд рӯз худаш «Шамсия»-ро аз «Қофия» фарқ 

накарда ба дарс бурда овардааст, бо ҳамаи ин махдумро бо фарқ 

накардан таъна мезад [VII, 300].  

 

2.2. Бе пайвандак алоқаманд шудани ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла 

Дар забони тоҷикӣ ҷумлаҳои пайравро ба сарҷумла бе пайвандак 

ҳам алоқаманд мекунанд. Дар «Ёддоштҳо» С. Айнӣ як мақолеро 

истифода бурдааст, ки ба сохтори ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави 

хилоф мувофиқ буда, ҷумлаҳо ба ҳамдигар ба воситаи интонатсия 

алоқаманд шудаанд: Боз худашон ба ин сарзаниши худ ҷавоб дода, «хуб, 

                                                           
1 Азбаски ин унсурҳои грамматикӣ ҳам дар шакли калима, хам дар шакли таркибу ибораҳо омада 

метавонанд, мо онҳоро бо номи маъмулии то ҳол истифодашавандаи «калимаҳои ҳамнисбат», ки 
барои ифодаи ин унсурҳо мувофиқат намекунад, номбар накарда, истилоҳи «ҳамнисбатҳо» ё « 

воҳидҳои ҳамнисбат»-ро мувофиқ меҳисобем.  
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зарар надорад, -мегуфтанд, дер ояд –дуруст ояд» гуфтаанд. Дер омада 

бошетон ҳам, аризаатонро пурра дуруст карда овардаетон [VII, 424].  

Бино бар маънии қисматҳои зарбулмасали «Дер ояд-дуруст ояд» он 

қолаби ҷумлаи мураккаби тобеъ дошта, «Дуруст ояд…» ҷумлаи пайрави 

хилоф аст, яъне «Дер ояд ҳам, дуруст ояд».  

Ин иддаои моро ҷумлаи баъд аз вай омада, ки як навъ ташреҳу 

тавзеҳе ба зарбулмасали «Дер ояд-дуруст ояд» мебошад ва ин ҷумла ҳам 

дар қолаби ҷумлаи мураккаб бо пайрави хилоф ифода ёфтааст, пурра 

собит месозад: Дер омада бошетон ҳам, аризаатонро пурра дуруст карда 

овардаетон.  

Дар ин ду ҷумлаи мураккаб бо пайрави хилоф ҳам ҷумлаҳои пайрав 

ба сарҷумлаҳо бе воситаи грамматикӣ алоқаманд шудаанд: - Мо 

меҳмонони ногуфт (нохонда) шуда омадем, (ҳарчанд; ҳарчанд ки… -С.А.) 

шумо дар хона набудед, бо вуҷуди ин беномусӣ карда даромадем [VI, 

298]; Аммо ӯ ҳеҷ фикр намекард, ки (ҳарчанд; ҳарчанд ки; бо вуҷуди ин ки 

- С. А.) чанд рӯз худаш «Шамсия»-ро аз «Кофия» фарқ  накарда, ба дарс 

бурда овардааст, бо ҳамаи ин махдумро бо фарқ накардан таъна мезад 

[VII, 300]. 

Аз маводи фаровони «Ёддоштҳо» ҳамагӣ ҳамин се ҷумлаи 

мураккаби тобеъ ба чашм расид, ки ҷумлаи пайраваш ба сарҷумла бе 

пайвандак алоқаманд шудааст.  

 

2.3. Ҷойи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои  

мураккаби тобеъ 

1) Истифодаи ҷумлаи пайрави хилоф пеш аз сарҷумла 

 

Дар сарчашмаҳои забоншиносӣ ишора шудааст, ки ҷойи ҷумлаи 

пайрави хилоф муайян буда, асосан пеш аз сарҷумла воқеъ мегардад. 

Маводи «Ёддоштҳо» ҳам ин ақидаро тасдиқ менамояд, яъне пеш аз 
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сарҷумла омадани ҷумлаи пайрави хилоф маъмултар аст.1 Махсусан 

ҷумлаҳои пайрави хилофе, ки ба сарҷумла ба тавассути пайвандакҳои 

«ҳарчанд», «ҳарчанд ки», «бо он ки», «бо ҳамаи ин ки», «ҳам», 

пайвандакҳои ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…ҳам», «ҳарчанд ки... ҳам», 

«ҳарчанд…, аммо», «ҳарчанд ҳам…, аммо», «ҳарчанд…, лекин», 

«агарчи…, ҳам», «агарчи…, аммо», «агар…, ҳам» тобеъ шудаанд,2 

тамоили бештари пеш аз сарҷумла омадан доранд: Ҳарчанд ки, - гуфт 

Яҳёхоҷа, - ҳоло инҳо ба назари кас одам барин намоянд ҳам, дар оянда ғӯл 

мешаванд [VII, 16]; Агарчи дар он ҷо ҳам бештарини талабаҳо чизеро 

намефаҳмиданд, аммо барои фаҳмидан имкон буд [VI, 161]; Агар ӯ 

фаҳмида бошад ҳам, изҳор карда, маро ба пеши мардум шарманда 

накард [VI, 195].  

2) Истифодаи ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни сарҷумла. Дар 

«Ёддоштҳо» ҷумлаҳои пайрави хилофи ба сарҷумла бо пайвандакҳои 

«ҳарчанд», «ҳарчанд ки», «ҳарчанд …, ҳам», «ҳарчанд…, лекин», «ба ҷойи 

ин ки», «бо вуҷуди ин ки», «ба ҷойи он ки», «ба болои ин ки», «ки», «дар 

сурате ки» алоқаманд гардида, дар мобайни сарҷумла омадаанд. Баъзе 

мисолҳо: Мо ҳар ду бародарони калонсол (,)3 ҳарчанд ба ҳам машварат 

кардем, сари каловаи ин корро наёфтем [VI, 195]; Ҳоло (,) ҳарчанд 

бепадару модар монда бошам ҳам, худ ба худ соҳиб мебошам [VI, 178]; 

Дигарон, бо вучуди ин ки аз ман камтар нӯшида буданд ва бангро як 

қуллоб-як қуллоб кашиданд, ҳама масту лояъқил (аз ақл бегона) шуда 

ғалтиданд [VI, 235-236]; Қозикалон, ки ба салом ва таъзими ғуломворонаи 

муллоёни даҳякгир базӯр сари худро меҷунбонид, ба саломи оддии ман 

                                                           
1 Оид ба мавқеи ҷойгиршавии ҷумлаи пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаи мураккаб сухан ронда, 

Аҳмад Шафоӣ менависад: «…фарокарди пайрави хилофӣ маъмулан дар ҳолати пешойӣ аст ва ин ҳол 

нурми қатъии забони кунуниро (форсиро-С.А.) ташкил медиҳад…» [154: 587].  
2 Аслан мавқеи ҷойгиршавии ҷумлаи пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ (хусусан 

дар аввал ва дар мобайни сарҷумла омадани он) ба масъалаи бо кадом пайвандак (ғайр аз пайвандаки 

«ки») алоқаманд шудани он вобаста нест.  

 Дар бораи ҷойи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеъи сертаркиб ва 

омехта муроҷиат шавад ба банди 2. 5 ин боб.  
3 Чунин вергулҳо барои ҷудо кардани қисмати сарҷумла аз ҷумлаи пайрав дар асоси қоидаҳои 

китобати ҳозираи забони тоҷикӣ гузошта шудаанд.  
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овоз бароварда ҷавоб дод… [VII, 420]; Баъд аз рост шудани офтоб ва 

шиддат гирифтани ҳаво ба хонаашон омада, чизе хӯрда, ба ҷойи ин ки 

истироҳат кунанд, барои кор ба ҷоҳои соярави боғ мебаромаданд. 1 

Баъзан ҷумлаҳои пайрави хилофи ба сарҷумла бо пайвандаки 

«ҳарчанд» тобеъ гардида, ба шарҳу эзоҳи хабари сарҷумла не, балки бар 

эзоҳи ягон аъзои дигари сарҷумла пас аз калимаи эзоҳёбанда (дар 

ҷумлаи зерин мубтадои сарҷумла «шеърҳо») ҷой мегиранд: Азбаски ӯ 

қувваи ҳофизаи баланд дошт, бо як мутолиа мазмуни мундариҷоти он 

китоб дар ёдаш мемонд ва шеърҳои дилчасп, ҳарчанд дароз бошанд ҳам, 

айнан ба хотираш нақш баста мемонданд [VII, 232].  

Дар ҷумлаи поёнӣ ҷумлаи пайрави «ҳарчанд ҳарбӣ набошад ҳам» дар 

мобайни сарҷумла, пас аз калимаи эзоҳёбандаи сарҷумла «ягон рус» 

омадааст: Агар он вақт ягон рус, ҳарчанд ҳарбӣ набошад ҳам, ба дасти 

одамони амир меафтод, мекуштанд [VII, 89].  

 Дар баъзе ҷумлаҳои мураккаб, ки ҷумлаи пайрави хилоф бо 

пайвандаки «ҳарчанд» ба сарҷумла тобеъ шудааст ва ҷумлаи пайрав пеш 

аз сарҷумла воқеъ шудааст, вале азбаски пайвандак дар мобайни ҷумлаи 

пайрав ҷо гирифтааст, кас гумон мекунад, ки гӯё ҷумлаи пайрави хилоф 

дар байни сарҷумла омада бошад: Пирак соатро ба ӯ нишон дода, аз 

нимаи шаб ду соат гузаштани вақтро, дар ин вақт қурут ёфтан мумкин 

набуданро ҳарчанд2 бо далел ва бо суханҳои нарм ба ӯ фаҳмондан мехост, 

ӯ қабул намекард ва талабашро боз ҳам сахттар гузошта гиряашро 

баландтар мекард [VII, 236]; Ман дар бораи аз кадом ваҷҳ будани вай 

ҳарчанд фикр мекардам, ақлам ба ҷое намерасид [VII, 284].  

Ба ҳар ҳол вазъияти дар мобайни сарҷумла истифода шудани 

ҷумлаи пайрави ҳол ба чашм мерасад Баъзан агар айни як хабари 

                                                           
1 Дар бораи ин мавқеи ҷумлаи пайрави хилоф Аҳмади Шафоӣ чунин андеша дорад: «Дар бисёр 

мавридҳо, агар ҷумлаи пайрави хилоф дар байни сарҷумла ояд, робитаи вобастагӣ заиф мешавад ва 

ҷумлаи пайрав шабеҳи муътариза мегардад» [154: 487].  
2  Ин ҳодиса хусусияти таъкидӣ- услубӣ дорад. Пайвандаки «ҳарчанд», ки мавқеи муқаррарии 

истифодааш дар ҷумла пеш аз калимаи «Пирак» аст, бо ин максад ба мобайни ҷумлаи пайрав 

кӯчидааст.  
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сарҷумла такрор шуда бошад, ҷумлаи пайрав бо пайвандаки «ҳам» дар 

байни ҳар ду хабари такрор ҷой гирифта метавонад: Ту хон, бо ҳар гуна 

душворӣ бошад ҳам, хон [VI, 110].  

3. Бо пайвандаки «агарчанде ки» ҷумлаи пайрави хилоф баъд аз 

сарҷумла ҷой гирифтааст:1 Масалан, «Ақоид»- хон нисбат ба «Шарҳи 

Мулло»-хон пешқадам ба шумор мерафт, агарчанде ки «Ақоид»- хон 

нисбат ба «Шарҳи Мулло»-хон нофаҳмтар бошад [VI, 215].  

 

2.4. Ҷумлаҳои пайрави хилофии иловагӣ дар «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ 

 

«Ёддоштҳо» ба жанри калонҳаҷми бадеӣ мансуб буда, дар он 

ҳаводису воқеоти зиёди мураккабу печ дар печи зиндагӣ тасвир ёфтаанд, 

ки ин навъи иншо махсусан истифодаи қолабҳои гуногуни мураккаби 

наҳвиро талаб менамояд. Дар ин маврид гоҳо калимаю иборае, баъзан 

ҷумлаҳои гуногунсохт ба тавзеҳу ташреҳи иловагӣ эҳтиёҷманд 

мегарданд. Бо ин мақсад С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» аз васоити 

гуногунмаъною иловагӣ пурсамар ва мавқеъшиносона истифода 

менамояд. Аз ин ҷост, ки истифодаи хелҳои гуногуни ҷумлаҳои иловагӣ 

дар асар мушоҳида мегардад ва байни онҳо ҷумлаҳои иловагии 

хилофмаъно мавқеи алоҳида доранд. 2 

Дар «Ёддоштҳо» ҷумлаҳои пайрави хилоф шомили чунин навъҳои 

ҷумлаҳои иловагӣ мебошанд.  

 1. Ҷумлаҳои пайрави хилофии истисноии тасреҳӣ 

Ҷумлаҳои хилофии тасреҳӣ маъмулан пас аз калимаи эзоҳталаб 

меоянд ва гӯянда пас аз калимаи эзоҳталаб гӯё руҷӯи дигаре карда, хатти 

асосии баёнро қатъ намуда, калимаи эзоҳталабро шарҳ медиҳад, 

матлабашро нисбат ба калимаи эзоҳталаб равшан месозад ва пас боз 

                                                           
1 Бо шакли «гарчанде ки» ба сарҷумла алоқа карда, баъд аз сарҷумла омадани ҷумлаи пайрави 

хилофро Д. Тоҷиев низ ба қайд гирифтааст [130: 174].  
2 Дар бораи хелҳои ҷумлаҳои иловагӣ, таркиб, маъно, мавқеи истифода, воситаҳои грамматикии 

алоқаи онҳо дар «Грамматикаи забони тоҷикӣ», ҷ. 3 маълумоти муфассале дода шудааст [25: 187-201].  



86 
 

  

хатти асосии баёнро идома медиҳад. Таъкид мебояд кард, ки маълумоти 

нахустин роҷеъ ба ҷумлаҳои тасреҳӣ ва муътариза чун яке аз намудҳои 

ҷумлаҳои иловагӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик дар «Грамматикаи 

забони адабии тоҷик», ҷ. 3, нашри соли 1989 оварда шуда бошад, пас 

худи С. Айнӣ ба муносибати тасвири1 саргузашти Абдураҳмони Рафтор 

ном персонажи «Ёддоштҳо» ҳанӯз дар соли 1953 шарҳу тавзеҳи ҷумлаҳои 

муътаризаро овардааст. Ҷунончи: Касе ба ин саволи ӯ ҷавоб надод ва ӯ 

боз давом намуд: - Ҳамаатон медонед, ки Ҷунбули мурдор, Мухторхоҷаи 

мор, Қорӣ Самеи нобакор, Абдураҳмони Рафтор (ман ба ин марди 

фоҳишамонанд дигар сифат намедиҳам, худи ҳамин калимаи «рафтор», ки 

аз тарафи мардум ба номи ӯ ҳамроҳ карда шудааст, нишон медиҳад, ки ӯ 

хурдсолиашро бо кадом машғулият гузаронидааст), - гуфт Мулло Амон 

дар байни сухани асосии худ ба тарзи ҷумлаи муътариза – скобкагӣ ва 

давом намуд: - ва Қиём-махдуми ҳарҷогарди бадкирдор – ин панҷ нафар 

ғаддори мурдоркор барои халос шудан аз ним танга пули киро 

бешармона ҳамон қадар моҷароро барпо кардаанд [VII, 401-402].  

Ҷумлаи хилофии тасреҳӣ аз матни асосӣ аз ду тараф бо вергул (агар 

тасреҳӣ дар мобайни ҷумла омада бошад) ҷудо карда мешавад ё дар 

дохили қавсайн оварда мешавад.  

Мисолҳо: Ба сабаби монеъ омадани қозикалон, ҳарчанд ӯро аз 

мадраса пеш карда натавониста бошанд ҳам, аз таҳқир кардани ӯ, аз гап 

паррондан ба ӯ боз намеистанд [VI, 256]; Орзу мекардем, ки коре шуда 

ҳамаи ин ғаму кулфатҳо, ҳарчанд якчанд дақиқа ҳам бошад, аз ёдам 

барояд ва ман ҳам рӯйи осоишро бинам [VI, 178]; Ман, ки табиатан 

кунҷков ва шаккок буда, ин гуна корҳои аз одат берунро то ба чашми 

                                                           
1 Ин ҳодиса дар қисми чоруми «Ёддоштҳо» тасвир шудааст. Қисми чоруми «Ёддоштҳо» солҳои 

1953-1954 дар маҷаллаи «Шарқи сурх» ба табъ расида буд. Пеш аз ин фақат дар «Сарфу наҳви 

тоҷикӣ»-и Саидризо Ализодаи Самарқандӣ роҷеъ ба ин унсури наҳвӣ чунин маълумот дода шуда буд: 

«Ҷумлаи муътариза. 345. Ҷумлаи муътариза он аст, ки дар миёни аъзои ҷумла даромада мутааллиқ ба 

ҳеҷ як аз онҳо набошад ва ба маънои он ҷумла ҳеҷ халале нарасонад». Мисол:  

 Гар бихандам (в-он пас аз умрест), гӯяд, -заҳрханд 

 В-ар бигирям (в-ин ба ҳар рӯзест), гӯяд, -хун гирӣ. Анварӣ[2: 61].  
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худ набинам, бовар намекардам, рӯзе дар қатори риштадорон (бо вуҷуди 

ин ки он вақт ришта надоштам) ба сарои Сайфиддин, ба пеши дӯкони 

нахустин рафтам [VII, 541]; Ӯ қади баланд, бадани лоғар, чеҳраи 

гандумгун, риши миёнаи на он қадар сафед (бо вуҷуди он ки худ 90-сола 

буд) ва абрӯҳои баланди дарозмӯ дошт [VI, 64]; -Кадом зани ҷавон 

(ҳарчанд вай ҳарҷоӣ ва сабукпой бошад ҳам) тани гарми худро дар оғӯши 

сарди шумо меандозад [VI, 400]. 1  

2. Ҷумлаҳои пайрави хилофии истисноии тавзеҳӣ 

 Чунин ҷумлаҳо дар «Ёддоштҳо» нисбат ба ҷумлаҳои пайрави 

хилофии истисноии тасреҳӣ ва муътариза2 камистеъмоланд.  

 Онҳо ба тафсири як калима, ибора ё мазмуни умумии ҷумлаи 

(матни) асосӣ омада [25: 191], аз ҷумлаи (матни) асосӣ ё бо нимтире ҷудо 

карда мешаванд ё дар дохили қавсайн гирифта мешаванд. Дар мисоли 

зерин ҷумлаи пайрави хилофии тавзеҳӣ калимаи дар ҷумлаи (матни) 

асосӣ омадаи «Пирак»-ро шарҳ медиҳад: Додари ин одам Пирак ном 

дошт (Номаш дар асл «Пир» бошад ҳам, ба сабаби нисбат ба бародараш 

хурдҷусса буданаш ӯро «Пирак» мегуфтанд) 3 [VII, 226].  

3. Ҷумлаи пайрави хилофии туфайлӣ 

 Дар «Ёддоштҳо» ҷумлаи пайрави хилофии туфайлие истифода 

шудааст, ки муносибати гӯяндаро нисбат ба мазмуну мундариҷаи ҷумлаи 

асосӣ ба таври эҳтимолу таваккал вобаста медонад: Ҳар чӣ бошад ҳам, - 

гуфт Шарифҷон-махдум, - инро хонондан даркор аст [VI, 194]; Ҳар чӣ 

бошад ҳам, ба Ҳайрат фаҳмондам, ки шеъри ӯро ба Шарифҷон-махдум 

нишон додам [VII, 222].  

4. Ҷумлаи пайрави хилофии муътариза 

                                                           
1 Чунонки аз мисолҳои овардашуда маълум гашт, ҷумлаи хилофии тасреҳӣ бо пайванакҳои гуногун 

ба сарҷумла тобеъ мешудаанд.  
2 Дар бораи чунин ҷумлахо поинтар маълумот дода мешавад.  
3 Дар ин ҷумлаи мураккаб ҷумлаи пайрави хилоф танҳо не, балки ҳамаи ҷумлаи мураккаби тобеъ 

бо пайрави хилоф, ки дар қавсайн оварда шудааст, ҷумлаи истисноии тавзеҳӣ мебошанд.  
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 «Ҷумлаҳои муътариза маълумоти иловагӣ ва шарҳу тавзеҳотеро 

ифода менамоянд, ки ба мазмуни умумии ҷумлаи асосӣ ва ё ба ягон 

аъзои он тааллуқ дорад» [25: 197].  

Ҷумлаҳои пайрави хилофии тасреҳӣ аксаран пайвандак доранд ва бо 

вуҷуди чун руҷӯе сурат ёфтани он ҷумлаҳо пайвандакҳо ҳамбастагии 

маъноию грамматикии ҷумлаи тасреҳиро ба матни асосӣ як андоза нигоҳ 

медоранд, вале дар ҷумлаҳои муътариза ин хел нест. Ҷумлаҳои 

муътариза маълумоти иловагиест роҷеъ ба ягон шахс ё ашё, ҳодисаю 

воқеаи алоҳида ва бештар умуман оид ба матн. Чанд мисол: Нависандаи 

ин сатрҳо, ман аз соли чоруми истиқоматам дар Бухоро ба ин дарди 

«бедаво» гирифтор шуда бошам ҳам, ёд кардани вайро то ин қисми 

«Ёддоштҳо» мавқуф гузоштам, чунки тамоман халос шуданам аз ин бало 

то солҳои 1901 давом намуда буд [VII, 528]; Ба ин сабаб бо арзи 

ҳақоратталабии аълам аз Ҳоҷӣ-Махдум, ҳарчанд бо хабари додани 

ҷосусони худ ҷойи пинҳоншудаи ӯро донад ҳам, ба аълам «ҳанӯз дар куҷо 

будани гунаҳгор маълум нест, мо кофтукови ҷиддӣ карда истодаем, 

албатта, ба даст хоҳад афтод…»- гӯён бо ваъдаҳои гарму ҷӯшон оташи 

ғазаби ӯро паст кардан мехост [VII, 4479].  

Ҷумлаҳои муътариза аз ҷиҳати сохт ва таркиб сода, мураккаб ва 

сертаркиб мешаванд [2. 3, 198], вале дар Ёддоштҳо» асосан дар шакли 

ҷумлаи мураккаби тобеи пайвандакдор, ки ҷумлаи пайрави хилоф 

доранд, воқеъ гардидаанд, аниқтараш ҷумлаи мураккаби тобеъ бо 

ҷумлаи пайрави хилоф яклухт ба вазифаи ҷумлаи муътариза омадааст: 

Баъд аз ин воқеа ман дар оила яккаписар ва дастёри ягона шуда мондам 

(Ҳарчанд Сироҷиддин ном як додарам бошад ҳам, ҳанӯз вай хурд ва назар 

ба қавли падарам, ҳоло вай дар қатори фарзандон надаромада буд.) [VI, 

61]; Чӣ гуна ба мардум таъсир кардани ин гуна ҷазодиҳии раисро як 

воқеа, ки баъд аз Револютсияи Бухоро рӯй дода буд, ба хубӣ нишон 

медиҳад (Ҳарчанд аз ҷиҳати таърих ҷойи нақл кардани он воқеа ин ҷо 
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набошад ҳам, бинобар алоқаманд буданаш ба кордории рамазонии раис 

ва одамони ӯ дар ҳамин ҷо ёд кардани он воқеа муносиб дида шуд) [VII, 

486].  

Кам бошад ҳам, дар «Ёддоштҳо» ҷумлаи муътаризае, ки алоҳида дар 

шакли ҷумлаи пайрави хилоф омадааст, дучор мегардад: Вақте ки дар 

кӯчаҳо мегашт, ба касе нигоҳ намекард ва бо касе (ҳарчанд шиноси дерин 

ҳам бошад) саломалек наменамуд [VII, 257].  

Назар ба мушоҳидаҳои мо, дар «Ёддоштҳо» доираи истифодаи 

ҷумлаҳои хилофии тасреҳӣ назар ба ҷумлаҳои хилофии муътариза 

васеътар аст.  

 

2.5. Истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои 

мураккаби сертаркиб ва омехта 

Дар «Ёддоштҳо» ҷумлаҳои пайрави хилоф ғайр аз дар таркиби 

ҷумлаҳои мураккаби тобеи муқаррарӣ омаданашон (яъне дар таркиби 

ҷумлаи мураккабе, ки фақат аз сарҷумлаю як ҷумлаи пайрав иборатанд), 

инчунин чун ҷузъи ҷумлаи мураккаби сертаркиб ва омехта ҳам истифода 

шудаанд. 1 

Ҷумлаи пайрави хилоф дар «Ёддоштҳо» дар таркиби ҷумлаи 

мураккаби сертаркиб дар чунин вазъиятҳо истифода шудааст:  

 1. Ҳамчун ҷузъи ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб.  

 2. Ҳамчун ҷузъи ҷумлаҳои мураккаби омехта.  

 3. Ҳамчун ҷузъи ҷумлаҳои мураккабе, ки дар таркибаш ҳам ҷумлаи 

мураккаби тобеи сертаркиб дорад, хам ҷумлаи мураккаби омехта.  

Дар забоншиносии тоҷик умуман сохтори ҷумлаҳои мураккаби 

сертаркиб ва ҷумлаҳои омехта тахқиқ ва муайян шудаанд. Аз ҷумла, дар 

ин бора дар грамматикаи илмии забони ҳозираи тоҷик [25: 150-180, 180-

187] ва китобҳои дарсии наҳв барои мактабҳои олӣ [35: 277-321] 

                                                           
1  Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дар «Ёддоштҳо» - и С. Айнӣ мавзӯи диссертатсияи 

номзадии М. Набиев аст [91, 92].  
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маълумоти дақиқ дарҷ ёфтааст. Инчунин дар бораи ин қисмати наҳви 

забони тоҷикӣ диссертатсияи махсусе [126] таълиф ёфтааст. Дар баъзе 

таҳқиқотҳои роҷеъ ба наҳв анҷомдодаи забоншиносон ҳам дар бораи ин 

хели ҷумлаҳои мураккаб маълумот фароҳам омадаанд [ 98: 143-160, 169, 

169, 138: 176-212 ва ғ]. Роҷеъ ба ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дар 

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ забоншинос М. Набиев кори илмии махсусе ба 

анҷом расондааст [91, 92]. Дар диссертатсияи номзадии М. Набиев 

пайваста бо ҳалли мавзӯи асосӣ роҷеъ ба мавқеи ҷумлаҳои пайрави 

хилоф дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб каме маълумот 

дода шудааст, ки он фарогири ҳамаи хусусиятҳои маъноӣ, сохтор ва 

таркибу дигар хусусиятҳои наҳвии ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби 

ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб ва ҷумлаҳои омехта буда наметавонад. 

Бо вуҷуди ин маълумоти роҷеъ ба ин масъала дарҷнамудаи М. Набиев 

ҷиҳати ба таври махсус ва васеъ омӯхтани мавқеи ҷумлаи пайрави хилоф 

дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб ва омехта кӯмаке хоҳад 

расонд.  

 I. Ҷумлаи пайрави хилоф ҳамчун ҷузъи ҷумлаи мураккаби тобеи  

сертаркиб  

Дар бораи ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб, чунон ки дар боло 

иброз гардид, дар як қатор сарчашмаҳо маълумот дода шудааст, лекин аз 

ҳама бештару муфассалтар дар диссертатсияҳои Д. Тоҷиев «Ҷумлаҳои 

мураккаби тобеи сертаркиб» [126], »Ҷумлахои мураккаби тобеъ дар 

забони адабии ҳозираи тоҷик [130], дар диссертатсияи Б. 

Ниёзмуҳаммадов ва Ш. Рустамов «Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони 

адабии ҳозираи тоҷик» [99: 143-160], дар «Грамматикаи забони адабии 

ҳозираи тоҷик» [25: 156-180], дар китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ 

«Забони адабии ҳозираи тоҷик» [35: 277-321] дар бораи ин воҳидҳои 

наҳвӣ маълумоти бештаре дарёфтан мумкин аст. 1 Қабл аз баррасии 

                                                           
1 Оид ба дараҷаи омӯзиши ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дар забоншиносии тоҷик то соли 

1979 нигаред ба диссертатсияи илмии М. Набиев [92: 4-12].  
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истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби 

сертаркиб ва ҷумлаҳои омехта таваҷчуҳи шуморо ба корбурди як идда 

истилоҳоти ифодакунандаи қисматҳои таркибии ин хели ҷумлаҳо ҷалб 

карданием. Олимон Б. Ниёзмуҳаммадов ва Ш. Рустамов дар асари 

илмиашон, ки соли 1968 ба табъ расидааст [99], ҷумлаҳои мураккаби 

тобеи сертаркибро ба се навъ ҷудо ва чунин унвонгузорӣ кардаанд: 1) 

ҷумлаҳои пайрави чида [99: 143-152], 2) ҷумлаи пайрави ҳархела [99: 156-

160]. Д. Тоҷиев ҷумлаҳои тобеи мураккаби сертаркибро аввал ба ду хел: 

ҳампайрав ва паёпай ҷудо карда ба чунин қисматҳо тасниф ва онҳоро бо 

чунин истилоҳот ифода намудааст:  

а) ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиби ҳампайрави чида [130: 179-

187], ки дар забоншиносии тоҷик онҳоро асосан бо истилоҳи «ҷумлаҳои 

пайрави чида» ном мебаранд;  

б) ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиби ҳампайрави ғайричида [130: 

179-187]. Дар ин навъи ҷумлаҳо асосан ҷумлаҳои чида оварда шудаанд, 

ки чун анъана онҳоро ҷумлаҳои пайрави ҳархела меноманд, ки ин 

истилоҳ ғайр аз ҷумлаҳои мураккаб бо ҷумлахои пайрави муайянкунанда 

ба ҳамаи ҷумлаҳои мураккаб бо пайравҳои дигар дуруст меояд;  

в) навъи дуюми ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро пайрави 

паёпай меномад [130: 197-212], ки чунин ҷумлаҳоро дар забоншиносии 

тоҷик бештар бо истилоҳи «ҷумлаи пайрави дараҷа» ифода менамоянд. 

Худи Д. Тоҷиев дар таҳлили чунин ҷумлаҳо вожаю таркибҳои «дараҷа», 

«дараҷагӣ», «аз рӯи дараҷа»-ро ҳам истифода намудааст.  

Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» мундариҷаи боби 

«Ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб», ки маҳсули қалами Ш. Рустамов аст, 

ба маълумоти асари дигар – «Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони 

адабии ҳозираи тоҷик» [99] (муаллифон Б. Ниёзмуҳаммадов ва Ш. 

Рустамов) монанд аст. Фақат дар таснифоти чунин ҷумлаҳо истилоҳи 

«ҷумлаи пайрави якхела» истифода нашуда, ба ҷойи он истилоҳи 
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«ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави ғайричида» оварда 

шудааст [25: 160]ва дар навбати худ маводи ин қисматро ба ду гурӯҳ 

тасниф намудааст: ҷумлаи пайрави ғайричидаи якхела ва ҷумлаи пайрави 

ғайричидаи ҳархела [25: 160]. Ҷумлаи пайрави ғайричидаи якхелаи 

пешниҳоднамудаи Ш. Рустамов ба таснифи Д. Тоҷиев бо номи «ҷумлаи 

ҳампайрави ғайричидаи якхела» баробар аст [130: 187, мисолаш дар с. 189 

ва 25: 161].  

Мурод аз баррасии ин дебоча ва таҳлилу муқоисаю муқобалаи ин 

вожаҳою истилоҳот он аст, ки мо дар тасвири ҷумлаҳои мураккаби 

сертаркиби «Ёддоштҳо» истилоҳоти ягонаро истифода карда, мабодо бо 

махлутшавии ифодаву истилоҳ роҳ надиҳем ва хонандаро ба иштибоҳу 

саргумӣ наандозем. 1Таъкиди қаблии дигар он аст, ки мо чунин 

ҷумлаҳоро зимни маводи «Ёддоштҳо» дар маърази таҳлил қарор 

медиҳем, шояд дар ин асар оид ба ҳамаи ин қолабҳои ҷумлаи мураккаби 

сертаркиб мисол дарёфтан имконпазир набошад, бинобар ин таснифу 

таҳлилу тасвири ҷумлаҳои мураккаби сертаркибу омехта, хелҳо ва соири 

хусусиятҳои маъноию грамматикии онҳо2 вобаста ба маводи дастрасу 

фароҳамовардаи мо амалӣ мегардад. Дар ифодаи ҷумлаҳои пайрави 

таркиби ҷумлаҳои мураккаби сертаркиби «Ёддоштҳо» мо истифодаи 

истилоҳоти «ҷумлаҳои пайрави чида», «ҷумлаҳои пайрави ғайричида», 

«ҷумлаҳои пайрави дараҷа»-ро ҷоиз шуморидем.  

1. Ҷумлаҳои пайрави чидаи хилоф  

Дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ду ва ё зиёда ҷумлаҳои пайрави хилоф 

чида шуда, ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ташкил медиҳанд. 

Чунончи: Бинобар ин, ҳарчанд ӯ ин мадрасаро барои талабагон вақф 

карда бошад ҳам ва аз рӯйи шариат ин бино аз тасарруфи ӯ тамоман 

                                                           
1  Дар истифодаи истилоҳоти ин гурӯҳи ҷумлаҳо мо ба истилоҳоти дар «Грамматикаи забони 

адабии ҳозираи тоҷик», ҷ3 [25] додашуда пайравӣ намудем.  
2 Бори дигар таъкид менамоем, ки вазифаи мо таҳқиқи пурраи ин навъи ҷумлаҳо набуда, тасвири 

истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби онҳост.  
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баромада бошад ҳам, моликияти худро аз ин ҷо барҳам додан намехост 

[VII, 273].  

Дар ин ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб ҷумлаҳои пайрави хилоф 

пеш аз сарҷумла омада, бо ҳамдигар ба тавассути пайвандаки «ва» 

пайваст ва бо сарҷумла бо пайвандаи «ҳарчанд…, ҳам» тобеъ шудаанд. 

Ҷумлаи пайрави хилофи якум ба сарҷумла ба тавассути пайвандаки 

ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, ҳам» алоқа кардааст, ҷумлаи пайрави 

хилофи дуюм бошад, зоҳиран бо пайвандаки «ҳам» ба сарҷумла тобеъ 

шудааст, лекин маънои пайвандаки «ҳарчанд» ба ҷумлаи пайрави 

хилофи дуюм низ дахл дорад, сарфи назар аз фурӯгузор гардидани ин 

пайвандак дар ҷумлаи сонӣ.  

Таркиби ин ҷумларо чунин тасвир намудан мумкин аст.  

 Нақшаи 1.  

 ҳарчанд…, ҳам 

 

ҳам 

  

 Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои чидаи хилоф 

дар «Ёддоштҳо» камистеъмоланд.1  

 2. Ҷумлаҳои пайрави хилоф чун ҷузъи ҷумлаи мураккаби тобеи 

сертаркиб бо пайравҳои ғайричида 

Ҷумлаҳои пайрави хилоф чун ҷузъи ҷумлаҳои мураккаби тобеи 

сертаркиб бо пайрави ғайричида низ мушоҳида гардиданд. Ҷумлаҳои 

пайрави хилоф дар таркиби чунин ҷумлаҳо вобаста ба истифодаи 

васоити алоқа, чиро шарҳу эзоҳ додани он, бо дигар ҷумлаҳои пайрав 

дар таркиби як ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои 

ғайричида омадани он баъзе хусусиятҳо зоҳир менамоянд.  

                                                           
1 Муҳаққиқи ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ М. Набиев дар бораи 

истифодаи чор ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои чидаи хилоф маълумот додааст [92: 
40-41].  

 1 

2 
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Бояд гуфт, ки бино бар маводи мавриди таҳлил қарордодаи мо 

ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричида, ки яке аз 

ҷумлаҳои пайрави он ҷумлаи пайрави хилоф аст, аз се ҷумлаи сода 

иборатанд (сарҷумла, ҷумлаи пайрави хилоф, боз ягон ҷумлаи пайрави 

дигар): Ин хабар расман аз тарафи қозикалон эълон нашуда бошад ҳам, 

онро касе овоза карда мегашт, ки ӯро ба сабаби пешакӣ хабар доданаш 

ҳукуматро «Ҷабраил» мегуфтанд [VII, 382-383].  

 Нақшаи ҷумла:    Нақшаи 2.  

                         ҳам                                      ки 

 

Аз се ҷумлаи сода зиёд будани таркиби ҷумлаи мураккаби тобеи 

сертаркиб бо пайравҳои гуногун, ки яке аз онҳо ҷумлаҳои пайрави хилоф 

аст, ба нудрат вомехӯрад: Аммо, ҳарчанд домуллоҳо барои такрор ҷоҳои 

болояш кушодаро афзал донанд ҳам, дар шабҳои сармо ҳар талаба 

кӯшиш мекард, ки дар миёнсарои мадраса, ки болопӯшида буд, ҷой 

гирад [VII, 219]; Талаба, вақте ки мактаби ибтидоиро тамом кард, хоҳ 

савод бароварда бошад, хоҳ кӯрсавод ё ин ки тамоман бесавод бошад ҳам, 

агар ҳаваси «мулло шудан» ё номи муллоиро бардоштан дошта бошад, 

аввал ба пеши ягон муллои оддӣ «Бидон» мехонд, ки дар ин китоб сарфу 

наҳви араб бо мисолҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ баён меёфт [VII, 204].  

Нақшаи ин ҷумла:       Нақшаи 3.       

 

 вақте ки 

                  ҳам    

 

       агар 

 

 

 Дар ин ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричида 

ҷумлаҳои пайрави замон, шарт ва хилоф ба хабари сарҷумла тобеъ буда, 

ҷ. п.  

муайянк 

ҷ. п. 

хилоф 

ҷ. п. 

замон 

ҷ. п. 

хилоф 

 

ҷ. п. 

муайян-

кунанда 

 

ҷ. п. 

шарт 
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онро шарҳ диҳанд, ҷумлаи пайрави муайянкунанда ба пуркунандпи 

сарҷумла –«Бидон» тобеъ буда, онро шарҳу эзоҳ медиҳад.  

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки ҷумлаи пайрави хилофе, ки дар 

таркиби ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричида 

истифода шудаанд, чун ҷумлаҳои дар боло таҳлилшуда ба сарҷумла 

бештар бо пайвандакҳои «ҳарчанд», «ҳам» ва ҷуфти «ҳарчанд…, ҳам» 

тобеъ шудаанд.  

Дар чунин ҷумлаҳои мураккаб ҷумлаи пайрави хилоф бо 

пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, лекин» ҳам алоқа кардааст: 

Ҳарчанд ҳанӯз ҳам тамоми баданам месӯхт, лекин бо таъсири оби сард, 

ки шояд аз чоҳ кашида оварда бошад, хеле қувват ба баданам бозгашт 

[VII, 213].  

Мутаваҷҷеҳ бошед ба нақшаи ин ҷумла: Нақшаи 4.  

                          ҳарчанд      ки  

лекин 

 

Маълум аст, ки ҷумлаи пайрави хилоф ба иҷрои амали сарҷумла ё 

мамоният мекунад ё хилофи фикри он аст, вале агар дар сарҷумлаи 

ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричида хабарҳо 

чида шуда оянд, як ҷумлааш метавонад ба як хабари якум тобеъ бошад, 

ҷумлаи пайрави дигар ба хабари дуюм. Чунончи, дар ҷумлаи зерин, ки 

сарҷумла «Хурсанд шуда мехӯрад» аст, ҷумлаи пайрави шарти «Бечораро 

агар як чиз диҳанд» ба ҳиссаи «Хурсанд шуда мехӯрад» тобеъ бошад 

ҷумлаи пайрави хилофи «Ҳарчанд гушна бошад» ба хабари чидаи дигар, 

ки» талаб намекунад» аст, алоқаманд буда, фақат ба иҷрои ин амал 

хилоф аст, на ба феъли «мехӯрад». Саволҳо ба ҷумлаҳои пайрав ҳам аз 

ҳамин феълҳо бармеоянд: … Бечораро агар як чиз диҳанд, хурсанд шуда 

мехӯрад» ва агар надиҳанд, ҳарчанд гушна бошад ҳам, талаб намекунад 

[VI, 23-24].  

ҷ. п. хилоф ҷ. п. 

муайянк. 
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Дар ҷумлаи зерин бошад, ҷумлаи пайрави хилоф хилофи яке аз 

хабарҳои чидаи сарҷумла- «аз ёд набаровардааст» буда, ҷумлаи пайрави 

пуркунанда ба хабари «мехоҳад» тобеъ аст: Аз миён қариб як сол гузашта 

бошад ҳам, хар ҳанӯз он воқеаро аз ёд набаровардааст ва мехоҳад, ки боз 

дар ҳамон ҷо вайро дам диҳам [VI, 151].  

Як хусусияти дигари ҷумлаҳои мураккаби сертаркибро, ки ҷумлаҳои 

пайрави ҳархела доранд, қайд кардан лозим аст. Баъзан ҷумлаҳои 

пайрави гуногун дар паҳлуи ҳамдигар оянд ҳам, байни худ воситаи 

грамматикии алоқа надоранд, онҳо ба ҳамдигар фақат мантиқан 

вобастаанд. Чунончи, дар ҷумлаи мураккаби якуми зерин ҷумлаи 

пайрави хилоф бо ҷумлаи пайрави шарт ҳамшафат аст, дар ҷумлаи 

мураккаби дуюм ҷумлаи пайрави хилоф ба ҷумлаи пайрави замон 

ҳамшафат аст, дар ҷумлаи сеюм ҷумлаи пайрави хилоф бо ҷумлаи 

пайрави муайянкунанда ҳамшафат аст ва онҳо ба ҳамдигар алоқаманд 

нестанд, байни худ воситаи ба ҳам алоқамандшавӣ надоранд, онҳоро бо 

ҳам маҳз сарҷумла мантиқан муттаҳид менамояд: 1) Ҳарчанд аз бозхости 

ҳукумат тарсида ба ӯ итоат мекунанд, агар даст ёбанд, ӯро накушта 

намемонанд [VI, 137]; 2) Ҳарчанд бо ғуррида рафтани санг ё кулӯхи 

фалохбон аз сари ҷуворӣ хезанд ҳам, пеш аз он ки санг ё кулӯх ба замин 

ғалтад, онҳо боз ба сари ҷуворӣ менишастанд [VI, 175]; 3). Ҳокимони 

Ғиҷдувон ва Бухоро ва ҳокимони Вобканд, ки ин дуздӣ дар тумани онҳо 

воқеъ шуда буд, ҳарчанд кофтуков карданд, аз дуздон ва аз моли 

дуздидашуда асаре наёфтанд [VI, 300].  

Нақшаи 5.  

ҷумлаи 1   ҷумлаи 2    ҷумлаи 3  

ҳарчанд   агар       ҳарчанд    пеш аз  ки      ҳарчанд 

 он ки 

    
 ҷ. п. 

шар

т 

 ҷ. п. 

хило

ф 

 ҷ. п. 

муайян

к.  

 ҷ. п. 

хило

ф 

 ҷ. п. 

хило

ф 

 ҷ. п. 

замо
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Аз маводи фароҳамомада ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар 

«Ёддоштҳо» ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби 

сертаркиби бо пайравҳои ғайричида ташкилёфта бо ҷумлаҳои пайрави 

муйянкунанда1 бештар ҳамроҳ меоянд. Агар мазмуни ҷумлаи пайрави 

хилоф бо мундариҷаи тамоми ҷумлаи мураккаби тобеъ (якҷоя бо 

пайрави дигар) алоқамандӣ дошта бошад, инчунин бо ҷумлаҳои пайрави 

пуркунанда, сабаб, миқдору дараҷа, замон, шарт ва монандӣ ҳам ба 

таври ҷуфт омада метавонанд.  

 Дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои 

ғайричида ҷойи ҷумлаи пайрави хилоф устувор нест. Агар мазмуни 

хилоф барои нависанда асосӣ бошад, таъкид ёбад, ҷумлаи пайрави 

хилоф дар аввали ҷумлаи мураккаб пеш аз сарҷумла меояд: Ҳарчанд ин 

фикр хеле фикри хуб бошад ҳам, дар шароити онвақтаи Бухоро ин 

фикрро ба амал овардан мумкин набуд, чунки дар мамлакат ҳанӯз 

ҷангҳои гражданӣ давом мекард [VII, 290].  

 Агар ягон ҳиссаи сарҷумла (дар ҷумлаҳои зерин мубтадоҳои 

сарҷумлаҳо) дар ифодаи фикри муаллиф муҳим буда, таъкид ёбад, 

ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни сарҷумла меояд: 1) - Ин одаме, ки, -

гуфт Сайид Акбар, -ман хизмати ӯро қабул кардам, дар хоҷагӣ бо ман 

баробар бошад ҳам, илмаш аз ман зиёд аст [VI, 162]; 2) - Ман (,) ҳарчанд 

муҳтоҷ бошам ҳам, бояд худро ба мардум чунон нишон диҳам, ки ба чизе 

муҳтоҷ нестам… [VII, 203].  

 Нақшаи 6.        Нақшаи ҷумлаи 2. 

  

           (чунон)  ки 

   

      ҳарчанд 

  

                                                           
 1  Дар як ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайравҳои ғайричида якҷоя омадани ҷумлаи пайрави 

хилофро бо ҷумлаи пайрави муайянкунанда М. Набиев ҳам ба қайд гирифтааст [92: 62].  

ҷ. п. тарзи 

амал  

ҷ. п. хилоф 
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 3. Ҷумлаи пайрави хилоф-ҷузъи ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб 

бо пайравҳои дараҷа 

Дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ҷумлаи пайрави хилоф дар таркиби 

ҷумлаи мураккаби сертаркиб бо пайравҳои дараҷа ҳам истифода 

шудааст.1  

Дар «Ёддоштҳо» ҳамагӣ 8 ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб дучор 

омад, ки дар онҳо яке аз ҷузъҳои тобеъ ҷумлаи пайрави дараҷа буда, яке 

аз ин ҷумлаҳо ҷумлаи пайрави хилоф аст. Чун ҷузъи ҷумлаҳои пайрави 

ғайричида ҷумлаҳои пайрави хилоф ҳам аз лиҳози таркиб, алоқамандӣ 

бо дигар ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 

пайравҳои дараҷа, васоити алоқа ва мавқеи истифода ба хусусиятҳои 

алоҳида моликанд.  

Ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои дараҷаи 

«Ёддоштҳо», ки яке аз ҷумлаҳои пайравашон ҷумлаи пайрави хилоф аст, 

одатан, аз се ҷумла зиёд нестанд, яъне дудараҷаанд: Дар вақти 

навиштани ин ҳарфҳо маълум шуд (сарҷумла), ки хати хоно дошта бошад 

ҳам (ҷумлаи пайрави хилоф), дар ҷалинависӣ бадхат будааст (ҷумлаи 

пайрави мубтадо, дар навбати худ сарҷумлаи ҷумлаи пайрави хилоф) 

[VI, 115].  

Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои дараҷа, ки яке 

аз чунин ҷумлаҳои пайраваш ҷумлаи хилоф бошад, дар асар хеле кам 

вомехӯранд: Ҳарчанд ба ӯ гуфтанд, ки ба қозикалон бовар накунад, (зеро 

–С.А.)  «ӯ барои беобрӯй накардани муллоҳои худ аз ҳабс кардан ва ҷазо 

додани ту барин касон рӯй намегардонад», ӯ аз содадилӣ боз қабул 

накард [VII, 408].  

Таркиби ин ҷумларо чунин тасвир кардан мумкин аст:  

 

                                                           
1 Дар таҳқиқоти М. Набиев ҳам дар бораи ҷузъи ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои 

дараҷа шудани ҷумлаи пайрави хилоф ишорае карда шудааст [92: 131].  
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Нақшаи 7.  

 

 

ҳарчанд 

 

 

ки 

 

, (зеро)  

 

 

Дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои 

дараҷа ҷумлаҳои пайрави хилоф ҳамчун сарҷумлаи дигар ҷумлаи пайрав 

хеле кам воқеъ мегардад. Дар «Ёддоштҳо» чунин вазъият ҳамагӣ дар се 

ҷумла [VI, 264; VII, 89, 408] дучор омаду халос.  

Дар мавридҳои дигар ҷумлаи пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои 

мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои дараҷа ба шарҳи ҷумлаи 

пайрави миқдору дараҷа [VI, 65], ҷумлаи пайрави мубтадо [VI, 115; VII, 

321], ҷумлаи пайрави муайянкунанда [VI, 303; VII, 471], ҷумлаи пайрави 

сабаб [VII, 50; 398] омадааст: Аммо ҳамин маълум буд, ки ин бозӣ барои 

наздик кардани забони гуфтугӯ ба забони адабӣ, кам ҳам бошад, хидмат 

кард [VII, 321].  

Ҷумлаи пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеи 

сертаркиб бо пайравҳои дараҷа бо пайвандакҳои «ҳам», «ҳарчанд» ва 

пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, ҳам» тобеъ шудааст. Дар 

«Ёддоштҳо» ҷумлаи пайрави хилоф дар чунин вазъият панҷ маротиба ба 

воситаи пайвандаки «ҳам» [VI, 65, 115, 264; VII, 321, 398], чор маротиба 

бо пайвандаки «ҳарчанд» [VI, 115, 303; VII, 408, 471], ду маротиба бо 

пайвандаки ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, ҳам» [VII, 50, 89] ва як маротиба 

ҷ. п. хилоф 

 ҷ. п. пурк.  

 ҷ. п. сабаб 
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бо пайвандаки таркибии «бо вуҷуди ин ки» [VII, 89] ба сарҷумла 

алоқаманд шудааст. Як мисол: Агар он вақт ягон рус, ҳарчанд ҳарбӣ 

набошад ҳам, ба дасти одамони амир меафтод, мекуштанд, ҳеҷ набошад, 

ғулом карда мефурӯхтанд. Аммо русҳо (,) ба вуҷуди ин ки маро дар 

майдони ҷанг, дар ҳолате ки ман онҳоро мекушатам, гирифтанд, на 

танҳо маро накуштанд, балки маро табобат карда, ҳаётамро нигоҳ 

доштанд… [VII, 89].  

Ҷойи ҷумлаи пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеи 

сертаркиб бо пайрави дараҷа низ боиси таваҷҷуҳи хоса аст. Мувофиқи 

маводи дар ихтиёри мо буда дар «Ёддоштҳо» ҷумлаи пайрави хилоф дар 

таркиби чунин навъи ҷумлаҳои мураккаб бештар дар мобайни ҷумла 

меояд, вале баъзан дар аввали ҷумлаҳои мураккаб, пеш аз сарҷумла ва 

дар охири ҷумлаҳои мураккаб, пас аз сарҷумла ҳам ба кор бурда шудани 

он мушоҳида мегардад.  

а) Ҷумлаи пайрави хилоф дар аввали ҷумлаҳои мураккаби тобеи 

сертаркиб бо пайрави дараҷа, пеш аз сарҷумла: Ҳарчанд ба ӯ гуфтанд, ки 

ба қозикалон бовар накунад, «ӯ барои беобрӯ накардани муллоҳои худ аз 

ҳабс кардан ва ҷазо додани ту барин касон рӯй намегардонад», ӯ аз 

содадилӣ боз қабул накард [VII, 408].1 

б) Ҷумлаи пайрави хилоф дар байни ҷумлаи мураккаби тобеи 

сертаркиб, ки дар мобайнаш боз ҷумлаи пайрави муайянкунанда яке аз 

аъзоҳои ҷумлаи пайрави хилофро шарҳ медиҳад, омадааст: Ман аз 

тафсилоти ин муллои куҳансол, бо вуҷуди дар даст асои русӣ (палка) 

гирифта гаштани он одам сабаби ба ин кори ӯ гап назадани муллоҳоро, ки 

ба сари калӯш ва кафши Мулло Туроб он ҳама ғавғо бардошта буданд, 

                                                           
1 Ҷумлаи пайрави хилоф дар чунин вазъият дар «Ёддоштҳо» як бори дигар ҳам (VII, 296-297) 

истифода шудааст.  
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фаҳмида бошам ҳам, сабаби ба ӯ таъзим намуда салом додани онҳоро 

ҳанӯз нафаҳмида будам1 [VI, 264];  

в) Ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни сарҷумла бе ҷумлаи 

шарҳдиҳандаи дигар: Ӯ ( ,) ҳарчанд коғазҳоро бо ширеш бо ҳам часпонда 

қаламдон месозад, чунон ҳунар ба кор мебарад, ки монанди чӯб сахт ва 

обногузар мешавад [VI, 115];  

г) Ҷумлаи пайрави хилоф пеш аз сарҷумла дар мобайни ҷумлаи 

мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои дараҷа: - Ин як бадбӯии 

бегонае буд, ки ҳарчанд фикр мекардам, чӣ будани вайро намеёфтам [VI, 

303].  

 ғ) Ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни ҷумлаи мураккаб бештар 

истифода шудааст. Дар ин ҳолат аксар вақт ҷумлаи пайрави хилоф дар 

иҳотаи дигар ҷумлаҳои пайрав меояд:  

- Ҷумлаи пайрави хилоф дар иҳотаи ҷумлаи пайрави мубтадо: Аммо 

ҳамин ҳам маълум буд, ки ин бозӣ барои наздик кардани забони гуфтугӯ 

ба забони адабӣ, кам ҳам бошад2, хизмат кард [VII, 321];  

- Ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни ҷумлаи мураккаб дар иҳотаи 

ҷумлаи пайрави сабаб: Ман ӯро ранҷондан намехостам, чунки (,) ҳарчанд 

ман аз ваҷҳи моддӣ аз вай норозӣ бошам ҳам, маънан ӯро ҳурмат 

мекардам ва аввалин тарбиятгари маънавии худ медонистам [VII, 50];  

-Ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни ҷумлаи мураккаб дар иҳотаи 

ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа: Ӯ тахтаи чӯби гуҷумро чунон сайқал 

мезад, ки акси ҳар чиз ( ,) ба тарзи хира бошад ҳам, аз вай намуда меистад 

[VI, 65];  

д) Ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни ҷумлаи мураккаб баъд аз 

сарҷумлаи ҷумлаи пайрави мубтадо. Ҷумлаи пайрави мубтадо дар 

                                                           
1 Дар ин мисол ҷумлаи пайрави хилоф дар мобайни ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб омадааст. 

Ҷумлаи пайрави муайянкунанда, ки дар байни ҷумлаи пайрави хилоф ҷой гирифтааст, калимаи 
«муллоҳо»-ро шарҳу эзоҳ медиҳад.  

2  Дар ин вазъият чунин ҷумлаҳои пайрави хилоф ба ҷумлаҳои истисноии тасреҳӣ мушобеҳ 

мегарданд. Нигаред ба банди 2. 5, зербанди 1 ҳамин боб.  
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навбати худ сарҷумлаи ҷумлаи пайрави хилоф аст: Дар вақти навиштани 

ин ҳарфҳо маълум шуд, ки ӯ дар майданависӣ хати хоное дошта бошад 

ҳам, дар ҷалинависӣ бадхат будааст [VI, 115].  

4. Ҷумлаи пайрави хилоф-ҷузъи ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб 

бо пайравҳои якхела ва ҳархелаи ғайричида1. Ҷумлаҳои пайрави хилоф 

дар «Ёддоштҳо» ҳамчун ҷузъи ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо 

пайравҳои якхела ва ҳархелаи ғайричида ҳам истифода шудаанд. Дар 

чунин ҷумлаҳо чанд ҷумлаи пайрави хилоф ба тарзи ғайричида истифода 

гардидаанд.  

Чунин ҷумлаҳои пайрави хилофи ғайричида ё ҳамаи сарҷумла ё 

хабари онро шарҳу эзоҳ медиҳанд. Масалан, дар ҷумлаи мураккаби 

тобеи сертаркиби зерин агар ҷумлаи пайрави хилоф: «Ба суханони 

монанди худашон дасторкалонон гӯш андозанд ҳам» тамоми «Гуфтаҳои 

мо барин касонро писанд намекунанд ва суханони пурҳикмати «мангар, 

ки кӣ мегӯяд, бингар, ки чӣ мегӯяд»-ро намедонанд, худро ба нодонӣ 

мезананд»-ро шарҳ диҳад, ҷумлаи пайрави хилоф «Агар донанд ҳам» 

хабари дигари сарҷумла «Худро ба нодонӣ мезананд»-ро шарҳу эзоҳ 

медиҳад. Ба ин мисол мутаваҷҷеҳ бошед: Бо ин ривоят гуфтаи худро 

дуруст баровардам ва имомро дар пеши мардум шарманда кардам. 

Муллоҳои мо ҷоҳиланд. Ба суханони монанди худашон дасторкалонон 

гӯш андозанд ҳам, гуфтаҳои мо барин касонро писанд намекунанд ва 

суханони пурҳикмати «мангар, ки кӣ мегӯяд, бингар, ки чӣ мегӯяд»-ро 

намедонанд, агар донанд ҳам, худро ба нодонӣ мезананд [VI, 147].  

Дар ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиби зерин ҷумлаҳои пайрави 

ғайричидаи хилоф ба шарҳи хабарҳои чидаи ҷумла омадаанд. Аммо ӯ 

маро надид, ё дида бошад ҳам, намешинохт, агар шинохта бошад ҳам, ба 

ман гап заданро лозим надонист2 [VI, 103]; Ман он рӯйро офтоб гӯям ҳам, 

                                                           
1 Дар бораи таркиб ва хусусиятҳои гуногуни ин навъи ҷумлаҳо дар забони тоҷикӣ Д. Тоҷиев 

маълумот додааст [Нигаред 130: 187-197].  
2 М. Набиев ин ҷумларо пайрави якхелаи ғайричидаи хилофӣ номидааст [84: 10].  
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намешавад, моҳ гӯям ҳам, намешавад, гул гӯям ҳам, намешавад, оина 

гӯям ҳам, намешавад!1 

Ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиби зерин, ки ҷумлаҳои пайраваш 

ҳам ғайричидаи якхелаанд ва ҳам ҳархела, аз чор ҷумлаи сода иборат 

аст. Хабарҳои сарҷумларо ду ҷумлаи пайрави ғайричидаи хилоф ва 

ҳамаи сарҷумларо як ҷумлаи пайрави сабаб шарҳу эзоҳ медиҳанд: 

Азбаски ҳамаи хавосу гӯшу чашми мо ба хаёли ӯ банд буд, бештарин 

вақт, ҳарчанд шӯрангез бошад ҳам, овози дойра ва суруди дойрадастонро 

ношунида ва ҳар қадар тарабхез бошад ҳам, рақси раққосонро нодида 

мемондем [VII, 323].  

Таркиби ин ҷумларо дар нақша чунин тасвир кардан мумкин аст:  

Нақшаи 8.  

 

  

  

  

азбаски 

 

 

5. Ҷумлаи пайрави хилоф – узви ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб 

бо пайравҳои дараҷа – ҳархела2 

 Ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби чунин ҷумлаҳои мураккаби 

тобеи сертаркиб ҳафт маротиба дучор омаданд [VI, 180; VII, 151, 219, 

325, 331, 376, 421].  

Баъзе мисолҳо: Ҳарчанд ин кори арӯс як дараҷа дағалона ва аз 

тарафи як дилороми нозанин номуносиб буд, домод ин ҳаракати ӯро ба 

бетаҷрибагӣ ва хурдсолиаш ҳамл карда ба дили худ гарон нагирифт ва аз 

                                                           
1 Ин ҷо бо мақсади алоҳида таъкид кардани айни як амал – хабари сарҷумла такрор шудааст ва ҳар 

як хабар вазифаи ҷумлаи алоҳидаро иҷро кардааст, вагарна агар хабарҳо чида набошанд, ҷумлахои 

пайрави хилоф дар пахлуи ҳамдигар ба таври чида ҷой мегиранд.  
2 Дар бораи ҷузъи ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои дараҷа-ҳархела гардидани 

ҷумлаи пайрави хилоф дар «Ёддоштҳо» М. Набиев ҳам маълумот додааст [92: 83-84].  

ҷ. п. 

сабаб 

 

 

ҳарчанд                              ҳарчанд 

 
ҷ. п. 

хилоф 

ҷ. п. 

хилоф 
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ҷояш хеста, ба паҳлуи арӯс рост истода, бо ду дасти пуродоб хост, ки 

пардаро аз рӯйи ӯ бардорад, то ки зудтар ҷамоли ҷаҳонорои ӯро дида, 

чашми дар олами ҳиҷрон хунгиристаи худро об диҳад [VII, 151].  

 Нақшаи ҷумла:         Нақшаи 9.  

      ҳарчанд                             ки    то ки 

 

Ҷунбул ( ,) ҳарчанд аз ҷумлаи хатми дарскардагони мадрасаҳои 

Бухоро бошад ҳам, саводи дуруст надошт, бо вуҷуди масъалаҳои диниро 

дуруст надонистан динтароши сахт буда, худро ҳамин тарз нишон медод, 

ки агар вай набошад, дини ислом вайрон шуда меравад [VII, 371].  

 

 Нақшаи ҷумла:        Нақшаи 10.  

 ки       агар 

 

ҳарчанд 

  

 

6. Ҷумлаи пайрави хилоф-узви ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 

пайравҳои чида-дараҷа ва ғайричидаи ҳархела 

Дар ҷумлаи мураккаби зерин, ки аз панҷ ҷумлаи сода иборат аст, 

ҷумлаи пайрави хилоф ба шарҳи хабари сарҷумлаи дуюм –«мерехт» 

омадааст:  

Ҷойи тарс дар ин ҷо буд, ки бо вуҷуди ором гирифтани ҳаво ва суст 

шудани бод ҳанӯз рег аз шимоли шарқӣ ба ҷануби ғарбӣ оҳиста- оҳиста 

ҳаракат мекард ва ба боғи девордор ҳанӯз рег монанди обе, ки аз роши 

ҷӯйи пуроби саршор шорида фурояд, кам-кам мефуромад ва лангон-

лангон бошад ҳам, оҳиста-оҳиста пеш мерафт [VI, 39].  

Қисмати «Ҷои тарс дар ин ҷо буд (сарҷумла), ки бо вуҷуди ором 

гирифтани ҳаво ва суст шудани бод ҳанӯз рег аз шимоли шарқӣ ба ҷануби 

ғарбӣ оҳиста-оҳиста ҳаракат мекард (ҷ. п. хабар) ва ба боғи девордор 

 ҷ. п.  

хилоф 
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пурк.  
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ҳанӯз рег монанди обе кам-кам мефуромад ва оҳиста-оҳиста пеш мерафт» 

(ҷ. п. хабар) ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои дараҷа ба 

ҳисоб меравад, зеро сарҷумла ду ҷумлаи пайрави хабарро ба худ тобеъ 

намудааст.  

Қисмати «Ҷои тарс дар ин ҷо буд, ки…ба боғи девордор ҳанӯз рег 

монанди обе, ки роши ҷӯйи пуроби саршор шорида фурояд, кам-кам 

мефуромад ва оҳиста-оҳиста пеш мерафт» ҷумлаи мураккаби тобеи 

сертаркиб бо пайравҳои дараҷа (ду дараҷа) ба ҳисоб меравад. Агар ба ин 

ҷумла ҷумлаи пайрави хилоф «лангон-лангон бошад ҳам»-ро илова 

намоем, ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричидаи 

ҳархела ташкил меёбад.  

 

Тасвири ин ҷумла дар шакли пурра дар нақша чунин аст:  

 Нақшаи 11.  

 ки 

 

 ва 

ки    ҳам 

 

 

II. Ҷумлаи пайрави хилоф –узви ҷумлаи мураккаби омехта 

Бунёди ҷумлаи мураккаби омехта ҷумлаи мураккаби пайваст буда, 

бар эзоҳи як ё якчанд ҷузъи (ҷумлаи содаи) он ҷумлаи (ҷумлаҳои) пайрав 

омадааст (омадаанд): Дарро кӯфтам, аммо ҷавобе наёфтам, ҳарчанд гӯш 

кардам, дигар садои хисир- хисир ҳам набаромад [VII, 283].  

Дар ин ҷумлаи мураккаби омехта ҷумлаи сода «Дарро кӯфтам, аммо 

ҷавобе наёфтам» ба ҷумлаи содаи «Дигар садои хисир-хисир ҳам 

набаромад» дар алоқаи пайвасти пайиҳам (ин ҷо бе пайвандак) буда, 

ҷумлаи пайрави хилоф «Ҳарчанд гӯш кардам» ба ҷумлаи содаи «Дигар 

садои хисир-хисир ҳам набаромад» тобеъ шудааст:  
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                         , [ва]       Нақшаи 12.  

ҳарчанд 

 

 

Дар «Ёддоштҳо» дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби омехта ҷумлаҳои 

пайрави хилоф дар вазъиятҳои гуногун истифода гардидаанд.1 

1. Ҳиссаи аввали ҷумлаи мураккаби омехта ҷумлаи содаи 

баробарҳуқуқ буда, ҳиссаи дуюм ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави 

хилоф аст: Аммо дар муаззин қуввати аз ҷо ҷунбидан набуд, (ва)2 

ҳарчанд барои хестан кӯшиш кунад ҳам, нимхез мешуду тамоман рост 

шуда наметавонист [VII, 277].  

Нақшаи 13.  

     , [ва]  

 

 

 

Чунин навъи ҷумлаҳои мураккаби омехта дар «Ёддоштҳо» боз чор 

маротибаи дигар ба кор бурда шудааст [VI, 55, 129; VII, 50, 173].  

2) Ҷузъи аввали ҷумлаи мураккаби омехта ҷумлаи мураккаб бо 

пайрави хилоф буда, ҳиссаи дуюм ҷумлаи содаи мустақил аст: Устохоҷа 

ҳарчанд ҳунарманд бошад ва аз кори касон кам фориғ шавад ҳам, 

рӯзгораш аз рӯзгори мо беҳтар набуд, бо вуҷуди ин ба Абдуллохоҷа ва 

Тӯтапошшо ёриро дареғ намедошт [VI, 45].  

Нақшаи 14. 

  , [вале]         

                                                           
1 Оид ба навъҳои гуногуни ҷумлаҳои мураккаби омехта дар диссертатсияи Б. Ниёзмуҳаммадов ва 

Ш.Рустамов васеъ маълумот дода шудааст [99: 161-197].  
2 Барои аниқ намудани навъи алоқаи ҷумлаи содаи бо ҳам пайваст, ки бо интонатсия ба ҳамдигар 

алоқа кардаанд, дар қавсайн ишора намудани пайвандакашро зарур донистем.  

ҷ. п. хилоф 

 

ҷ. п. хилоф 
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ҳарчанд…, ҳам 

 

Ин навъи ҷумлаҳои мураккаби омехта дар асар камистеъмол аст.  

3) Ҷумлаҳои мураккаби омехта, ки аз чор ҷумлаи сода иборат буда, 

ҳар ду ҳиссаи он ҷумлаҳои мураккаб мебошанд. Вобаста ба маводи 

«Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ ин навъи ҷумлаҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо 

намудан мумкин аст:  

а) Ҷумлаҳои мураккаби омехтае, ки дар он сарҷумлаҳо дар алоқаи 

пайваст омадаанд, фақат яке аз ҳиссааш ҷумлаи мураккаби тобеъ бо 

пайрави хилоф буда, ҷумлаи мураккаби тобеи дуюм ҷумлаи пайрави 

дигар дорад: Фақат баъд аз он ки дар доми шайх афтод, шушаш дудзада 

шуд ва ба сабаби пурқувват будани дилаш намурда бошад ҳам, дигар 

корҳои олуфтагиашро давом кунонда наметавонист [VII, 141].  

 Нақшаи 15.  

 

 

 

 

 

Дар ҷумлаи мураккаби омехтаи зерин ҳиссаи якумаш ҷумлаи 

мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф мебошад: Бародаронам беҳтар шуда 

бошанд ҳам, озодона ба по хеста гашта наметавонистанд, аломати 

беҳтарини аҳволи онҳо дар ин буд, ки кам-кам чиз мехӯрданд [VI, 172].  

 Нақшаи 16.  

   , [вале] 
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Дар «Ёддоштҳо» боз шашто чунин ҷумлаҳои мураккаби омехта 

дучор гардиданд [VI, 23-24, 63, 162, 278; VII, 62, 304].  

б) Ҷумлаҳои мураккаби омехта, ки ҳар ду ҷузъаш ҷумлаи мураккаби 

тобеъ бо пайрави хилофанд: Ва ҳол он ки сипоҳигарӣ, ҳарчанд хурд ва ба 

дараҷаи шогирдпешагӣ бошад ҳам, дар вай як навъ ҳокимият ҳаст, аммо 

эшон ва дуохон (,) ҳарчанд калон бошад ҳам, кори ӯ маънан як навъ 

гадоӣ аст [VI, 137].  

 Нақшаи 17.  

аммо 

ҳарчанд…, ҳам       ҳарчанд…, ҳам 

 

 

4) Ҷумлаҳои мураккаби омехтае, ки се ҳисса дошта, ду ҳиссааш 

ҷумлаи мураккаби тобеъ ва ҳиссаи сеюмаш ҷумлаи мустақил мебошад ва 

ҳиссаи дуюмаш ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф аст: Ҳалвои 

собунии Шофирком аз ҳалвои собунии оддӣ, чунон ки дар шакл фарқ 

дошт, инчунин дар таъм ҳам фарқи калон дошт: ҳарчанд вай ҳам аз орду 

равғану шакар пухта мешуд, аммо дар вақти хӯрдан аз вай мазаи ҳеҷ 

кадоми ин чизҳо намеомад, балки як таъми гуворои ношинос дошт ва 

дар вақти ба даҳон андохтан монанди морожнии қаймоқӣ зуд об мешуд 

[VII, 286].  

 Нақшаи 18.  

   : (ва)  балки 

 

  чунон ки    ҳарчанд…, аммо 

  

 

5) Ҷумлаҳои мураккаби омехта, ки аз панҷ ҳисса иборатанд. Чунин 

ҷумлаҳо дар «Ёддоштҳо» ба ду навъ ҷудо мешаванд:  
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а) Ҷумлаи мураккаби омехтае, ки ду ҷумлаи охираш ҷумлаи 

мураккаби тобеъ бо пайравҳои хилофанд, ҳиссаҳои якуму дуюму сеюм 

бо ҳам дар алоқаи пайваст воқеъ гардидаанд: -Зотан, одамони 

донишманд аз байни қошшоқон мебароянд, аммо афсӯс ки 

қашшоқзодагон барои хондан имконият надоранд, бойбачагон, хусусан 

махдумон (писарони муллоҳои калон) бештарин аҳмақ ё ин ки нобакор 

мешаванд, инҳо хонанд ҳам, бисёртаринашон ягон чиз намешаванд, агар 

шаванд ҳам, аксарашон одамони бад мешаванд [VI, 109].  

Нақшаи 19.  

      аммо               ,[ва]                  ,[ва]                    ,[ва] 

ҳам      агар…,  

ҳам  

 

6) Дар баъзе ҷумлаҳои мураккаби омехта, ки аз се ҷумлаи сода 

иборатанд, ду ҷумлаи мустақилаш, ки бо ҳам дар алоқаи пайвастанд, 

ҷумлаи сеюм пайрави хилоф аст ва ҳар ду сарҷумларо шарҳу эзоҳ 

медиҳанд: Ҳарчанд азоб тоқатнопазир ва аз дирӯза сахттар буд, ришта 

тамоман баромад ва ман аз азоби риштагирӣ халос шудам [VII, 539].  

Нақшаи 20.  

ва 

    ҳарчанд 

  

  

III. Истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои 

муракаби омехта-сертаркиб 

Ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби омехта, 

ки дар навбати худ онҳо бо ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб омадаанд, 

низ истифода мешаванд.1 «Дар забони адабии тоҷик ҷумлаҳои 

                                                           
1  Дар бораи ин навъи ҷумлаи мураккаб муфассалтар нигаред ба асари Б. Ниёзмуҳаммадов ва 

Ш.Рустамов [99: 194-197].  
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мураккаби омехта бо ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб дар як банди 

синтаксисӣ низ омада метавонанд. Ин гуна ҷумлаҳо намуди 

мураккабтарини бандҳои синтаксисӣ ба шумор мераванд» [99: 194].  

Чунин ҷумлаҳо вобаста ба таркиби қисмати ҷумлаҳои мураккаби 

тобеи сертаркибашон навъҳои гуногун доранд:  

а) Ҷумлаҳои мураккаби омехта, ки яке аз ҳиссаи онро ҷумлаҳои 

пайрави чидаи хилоф шарҳ медиҳанд ва ҷумлаи дигарашро ҷумлаи 

пайрави ғайрихилоф (дар мисоли зерин ҷумлаи пайрави сабаб): Аммо 

сипоҳ ҳарчанд ҳокимият мекунад ва мардум маҷбуран ба фармони вай 

итоат менамояд, ӯро ҳама золим медонанд ва аз шумшакли ӯ безоранд, 

(ва) хусусан шогирдпеша, ки олоти рӯйрости зулми амиру ҳоким аст, 

мардум аз вай бисёр нафрат доранд [VI, 137].  

Нақшаи 21.  

 , [ва] 

  

 ки 

  

     ва 

б) Ҷумлаҳои мураккаби омехта, ки таркиби яке аз ҳиссаҳои онро 

ҷумлаҳои пайрави дараҷа шарҳ медиҳанд ва яке аз ин ҷумлаҳо пайрави 

хилоф аст. Ҷумлаи содаи мустақили дигари ҷумлаи мураккаби омехта 

(яъне қисмати дуюми ҷумлаи мураккаби омехта) ҳам ягон ҷумлаи пайрав 

дошта метавонад: Акнун ки ту маро ба болои ин кор, ки нисбат ба касони 

дигар безарар ҳам бошад, нисбат ба худам ҷиноят аст, дастгир кардӣ, 

бояд ҳамаашро ба ту ҳикоя карда диҳам, лекин шарт он, ки ба ҳеҷ кас 

нагӯйӣ [VII, 285].  

Таҳлили таркиби ин ҷумла.  

Ҷумлаи сода:  

1. Акнун ки ту маро ба болои ин кор дастгир кардӣ.  

2. Нисбат ба касони дигар безарар ҳам бошад.  

ҷ. п. 

хилоф 

ҷ. п. 

хилоф 

ҷ. п. 

сабаб 

ҳарчан

д 
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3. Нисбат ба худам ҷиноят аст.  

4. Бояд ҳамаашро ба ту ҳикоя карда диҳам.  

5. Лекин шарт он (аст- С.А.).  

6. Ба ҳеҷ кас нагӯйӣ.  

 

Алоқамандии ҷумлаҳо ба ҳамдигар:  

1. Акнун ки ту маро ба болои ин кор дастгир кардӣ (ҷумлаи пайрави 

сабаб - сарҷумлаи пайрави муайянкунанда), дастгир кардӣ. 

 2. Нисбат ба худам ҷиноят аст (ҷумлаи пайрави муайянкунанда, 

сарҷумлаи ҷумлаи пайрави хилоф). 

3. Нисбат ба касони дигар безарар ҳам бошад (ҷумлаи пайрави 

хилоф).  

4. Бояд ҳамаашро ба ту ҳикоя карда диҳам (сарҷумла).  

5. Лекин шарт он (аст- С.А.). (сарҷумлаи ҷумлаи пайрави хабар). 

6. Ба ҳеҷ кас нагӯйӣ (ҷ. п. хабар).  

 Нақшаи ҷумла:         Нақшаи 22.  

  

ҷумлаи 4   лекин     ҷумлаи 5 

акнун ки     ки 

ҷумлаи 1        ҷумлаи 6 

   ки   

ҷумлаи 2   

 

ҳам 

 ҷумлаи 3 

 

2) Ҷумлаи мураккаби омехтаи дуҷузъа, ки яке аз қисматҳояш ҷумлаи 

мураккаби тобеи сертаркиб бо се ҷумлаи пайрави ҳархела буда, яке аз 

онҳо ҷумлаи пайрави хилоф аст: Сагон саворро аз ҳар тараф фаро 

гирифта буданд, лекин на ба савор ва на ба аспи ӯ ҳеҷ зарар расонида 

ҷ. п. хабар 

 

ҷ. п. сабаб 

 

ҷ. п. 

муайянк.  

 

ҷ. п. хилоф 
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наметавонистанд ва баъзе аз сагони далертар, ба рикоби асп наздик 

шуда, ба пойи савор даҳан заданӣ шаванд ҳам, бо зарбаи ҷонкоҳи теғи 

қамчин, ки аз тарафи савор ба сараш мерасид, маҷбур мешуд, ки худро 

пас ҳаво диҳад («Ёддоштҳо»)1.  

Нақшаи 23.  

                                                        ва 

 

ҳам    ки    ки 

 

 

 

3) Ҷумлаи мураккаби омехтаи сеҷузъа, ки ду ҷузъаш ҷумлаи тобеи 

муқаррарист ва як ҷузъаш ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 

пайравҳои ҳархела буда, яке аз онҳо ҷумлаи пайрави хилоф аст. 

Падараш ( ,) ба ҳар душворие ки бошад, пӯшоки ӯро хеле хуб таъмин 

мекард, аммо хӯрокаш аз ҳуҷраи Абдухалил-махдум буд, ки (чунки-С.А.) 

дар ин ҷо вазифаи ошпазӣ ва ҳуҷрарӯбиро адо менамуд; (ва-С.А.)  ӯ 

овози хубе дошт, шашмақомро мувофиқи қоида суруда натавонад ҳам, 

чанде аз савтҳоро бад намехонд, аз ғазалҳои Ҳилолӣ, Ҷомӣ, Ҳофиз ва 

Бедил барин классикҳо чандеро ёд карда гирифта буд, ки дар вақти суруд 

онҳоро мехонд [VII, 298].  

 Нақшаи 24.  

 аммо       ; (ва)    ки  

  ки    ки 

 

 

Ҷумлаи мураккаби омехта, ки яке аз қисматҳояш ҷумлаи тобеи 

муқаррарӣ ва қисмати дигараш ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 

пайравҳои ҳархела – дараҷа буда, ҷумлаи пайрави хилоф шомили он аст: 

                                                           
1Ин мисол аз асари Б. Ниёзмуҳаммадов ва Ш. Рустамов иқтибос шуд[91: 195].  

 ҷ. п. 

хилоф 
 ҷ. п. 

муайянк.  

 ҷ. п. 

пурк. 

ҷ. п. 

муайянк. 

 ҷ. п. хилоф  ҷ. п. 

сабаб 

 ҷ. п. 

хилоф 
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Агар ба Абдухалил-махдум гӯйӣ, ихтиёр дорӣ, чунки, 1 «нагӯй», гӯям ҳам, 

албатта, ба ӯ хоҳӣ гуфт, аммо ба одамони дуртар аз мо нагӯӣ, ки маро 

хандазор мекунанд2 [VII, 285].  

 Нақшаи 25.  

 агар                       аммо  

     чунки ки 

   

 

ҳам 

  

  

Натиҷагирӣ аз боби II 

Маънои хилоф дар забони тоҷикӣ дар қолаби ҷумлаҳои мураккаб 

ҳам ифода мегардад. Хусусан дар қолаби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ 

ифода ёфтани маънои хилоф дар забони тоҷикӣ хеле маъмул буда, роҷеъ 

ба он ҳанӯз аз грамматикаҳои аввалини забони тоҷикӣ, ки интишори 

онҳо ба ибтидои асри ХХ рост меояд, маълумот дарёфтан мумкин аст [6].  

Ифодаи маънои хилоф дар қолаби ҷумлаи пайрав дар як қатор 

таҳқиқоти ба ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ва ҷумлаҳои мураккаби 

сертаркибаю омехта бахшидашуда низ таҳлил карда шудааст. [Нигаред 

аз ҷумла ба сарчашмаҳои зерин: 22, 24, 25, 48, 62, 71, 74, 85, 91, 92, 130 ва 

д. ]. Бо вуҷуди ин бо сабаби хеле фаровон будани осори хаттии услубҳои 

гуногуни нутқ дар забони адабии ҳозираи тоҷик бисёр хусусиятҳои 

грамматикию услубии ин воҳидҳои нутқ нигарони таҳқиқанд.  

Ифодаи маънои хилоф дар қолаби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, 

ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб ва омехта дар асоси маводи  

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ аз чанд ҷиҳат ба таҳқиқи алоҳида ниёзманданд. 

                                                           
1 Пас аз пайвандаки тобеъкунанда ба мақсади муайян кардани ҳудуди ҷумлаҳо гузоштани вергулро 

раво дидем.  
2 Ин навъи ҷумлаҳо дар «Ёддоштҳо» кам истифода шудаанд.  

ҷ. п. сабаб 

 

ҷ. п. хилоф 

 

ҷ. п. 

сабаб 

 

ҷ. п. 

шарт 
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Аз ин рӯ мундариҷаи ин боби диссертатсия ҳалли чунин масъалаҳоро дар 

бар гирифтааст:  

1. Мавқеи истифодаи васоити грамматикӣ дар алоқаманд намудани 

ҷумлаҳои пайрави хилоф ба сарҷумла.  

Чун васоити алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла дар 

«Ёддоштҳо» пайвандакҳои сершумор, ки доираю теъдоди истифодаи 

онҳо дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст, пайвандакҳои ҷуфтистеъмоли 

хилофӣ, ки дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст, мутобиқати шаклҳои 

феълии ҷумлаи пайраву сарҷумла мавқеи калон доранд. Бе пайвандак 

алоқа кардани ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла кам дучор меояд.  

2. Дар таҳқиқотҳои солҳои охир роҷеъ ба ҷумлаҳои пайрави 

хилофии иловагӣ ва хелҳои он-ҷумлаи пайрави хилофии тасреҳӣ, тавзеҳӣ 

ва муътариза ҳам маълумот дода шудааст. Чунин навъи ҷумлаи пайрави 

хилоф дар «Ёддоштҳо» ҳам истифода гардидаанд, ки дар бораи онҳо дар 

ин боби диссертатсия ба таври васеъ сухан меравад.  

3. Ниҳоят дар ин боби диссертатсия истифодаи ҷумлаҳои мураккаби 

сертаркиб, ҷумлаҳои мураккаби омехта ва ҷумлаҳои мураккабе, ки дар 

таркибашон ҳам ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб доранду ҳам ҷумлаи 

мураккаби омехта ва ҷумлаи пайрави хилоф ҳам дар таркиби чунин 

ҷумлаҳо истифода мешаванд ва «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ барои ин мавзӯъ 

маводи фаровону муътамаде медиҳад, таҳқиқ шудаанд.  

Муҳтавои ин боб бори дигар собит месозад, ки С. Айнӣ воқеан 

устоди забардасти каломи бадеъ буда, тавонистааст, ки қолабҳои 

гуногуни мураккаби наҳвиро баҳри тасвири шигифтангез ва ҷаззоби 

воқеоту тазодҳои зиндагӣ ва ифодаи пуробуранги забони асари бадеӣ 

моҳирона корбаст намояд.  
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БОБИ III. ХУСУСИЯТҲОИ СЕМАНТИКӢ ВА УСЛУБИИ 

ҚОЛАБҲОИ НАҲВИИ ХИЛОФМАЪНО ДАР «ЁДДОШТҲО»-И         

С. АЙНӢ 

Матолиби муқаддимавӣ. Дар забон воситаҳои гуногуни луғавӣ ва 

қолабҳои ҳархелаи грамматикие мавҷуданд, ки дар ифодаи фикр бо ҳам 

ҳаммаъною ҳамвазифа мешаванд, ки ин ҳодисаро дар забоншиносӣ 

муродифот ё синонимия меноманд.  

Дар забоншиносии умумӣ ва инчунин дар забоншиносии тоҷик 

муродифоти луғавӣ ба таври васеъ омӯхта шуда, роҷеъ ба он асарҳои 

зиёде низ таълиф гардидаанд. Масъалаи муродифоти грамматикӣ, аз 

ҷумла наҳвӣ бошад, таваҷҷуҳи муҳаққиқонро дар солҳои наздик ба худ 

бештар ҷалб намуд. Масъалаи таҳқиқи хусусиятҳои услубии корбурди 

унсурҳои грамматикӣ, инчунин наҳвӣ наз собиқаи дерина надорад.  

Дар забоншиносии рус масъалаи муродифоти наҳвӣ бештар аз 

ҷониби забоншиносон Сухотин В. П., Шенделс Е. И., Шведова Н. Ю., 

Лекант П. А., Ковтунов И. И., Михеев Л. Ф., Станишева Д. С. ва 

дигарон1 мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.  

Дар забоншиносии тоҷик бошад, ин масъала ба таври махсус аз 

ҷониби Б. Камолиддинов таҳқиқ гардидааст [57, 58, 59, 60].2 Дар асарҳои 

забоншиносон Н. Маъсумӣ [85, 86], Р. Ғаффоров [26], Д. Тоҷиев [130], 

Ю.А. Рубинчик [111], Ш. Рустамов [114], С. Атобуллоев [4] ва дигарон 

низ баъзе қайдҳо роҷеъ ба муродифшавии ин ё он воҳиди наҳвӣ дар 

забони тоҷикӣ ва форсии ҳозира мушоҳида мегарданд. Маълумотҳои 

дар ин бора дарҷнамудаи як гурӯҳи ин муҳақкиқон, аз ҷумла Н.Маъсумӣ, 

Р. Ғаффоров, Б. Камолиддинов асосан аз таҳлили забону услуби ин ё он 

адиб ё забони адабии гуфтугӯи ва матбуот бармеоянд ва бештар ба 

услубиёти истифодаи унсурҳои луғавии забон оиданд. Масъалаи 

                                                           
1  Нигаред ба таҳлили таҳқиқи масъалаи муродифоти наҳвӣ дар забоншиносии рус ба асарҳои 

Б.Камолиддинов [58, 60].  
2
 Б. Камолиддинов дар дигар асару мақолақояшон ҳам ба масъалаи муродифоти наҳвӣ дахл 

намудаанд [Ниг. аз ҷумла ба 57, 58, 59, 60, 61 ва ғ.]. 
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муродифоти наҳвӣ дар диссертатсияи М. Мирзоева «Синонимия 

обстоятельственных отношений в современном таджикском языке» [59а] 

нисбатан васеътар таҳқиқ гардидааст.  

Ҳамин тариқ, агар дар бораи хусусиятҳои услубии васоити наҳвӣ 

асосан дар асарҳои ба услубшиносӣ бахшидашуда маълумот дода шуда 

бошад, масъалаи муродифоти наҳвӣ каму беш дар ин асарҳо ҳам ва 

бештар дар асарҳои илмии доир ба категорияҳои гуногуни наҳвӣ 

таълифгардида матраҳ гардидааст [Ниг. аз ҷумла: 4, 6, 22, 25, 35, 32, 51, 

57, 58, 59, 60, 130 ва д.]. Таҳқиқи ҷиддии муродифоти наҳвӣ бошад, ба 

таври махсус аз асарҳои Б. Камолиддинов оғоз мегардад [57, 58, 59, 60, 

61].  

Муродифоти грамматикӣ1 таърихи таҳқиқи зиёде надошта бошад 

ҳам, дар забоншиносии тоҷик ба муваффақиятҳои калоне ноил гашта 

истодааст, зеро бо инкишофи соҳаҳои гуногуни ҷамъият, рушди илму 

техника доираи ифодаи мафҳумот васеъ мегардад, васоити гуногуни 

забонӣ ҳам ба вуҷуд меоянд, унсуру қолабҳои нав ба нави ба пешрафти 

ҷамъият мувофиқ пайдо шудан мегиранд, ки шояд яке аз ин ҳодисаҳои 

забонӣ васеъ гардидани имконияти истифода ва пайдо гардидани 

таркибу қолабҳои ҳархелаи ҳаммаънои наҳвӣ бошад. Алоқаи маъноӣ ва 

муносибати қарини наҳвӣ ба он боис мешавад, ки як матлаб дар 

қолабҳои гуногун ифода гардад. Дар масъалаи омӯзиши муродифоти 

синтаксисӣ таҳқиқоти баанҷомрасондаи Б. Камолиддинов2 аз 

аввалинҳост.  

Бо вуҷуди ба аҳамияти калон молик будани муродифоти наҳвӣ дар 

ифодаи фикр ин масъала дар забоншиносии тоҷик ба дараҷаи даркорӣ 

таҳқиқ нагардида, ҳанӯз ҳам ба омӯзиши васеътаре ниёзманд аст. 

Хусусан дар ифодаи маънои хилоф таҳқиқи муродифоти наҳвӣ дар 

                                                           
1  Истилоҳи «муродифоти грамматикӣ»-ро дар илми забоншиносии рус нахустин бор А. М. 

Пешковский дохил кардааст» [57: 5].  
2 Камолетдинов Бахретдин. Синтаксическая синонимия в современном таджикском литературном 

языке. - АДД, Душанбе, 1988.  
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«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ барин шоҳасари адабиёти тоҷик, ки аз лиҳози 

ғояю мазмун, фарогирии муҳокимаи масъалаҳои мухталифи ҷомеа ва бо 

мақсади ифодаи ҳамаи ин нияту мароми худ аз васоити гуногуни забонӣ 

устодона истифода кардани нависанда басо ҷолиб мебошад, хеле 

бамаврид аст. Маврид аст қайд намоем, ки аз лиҳози забону услуб дуруст 

истифода намудани қолабҳои наҳвии хилофмаъно яке аз масоили 

баҳснок ва душвори наҳви забони тоҷикӣ ба шумор меравад. Дар ин 

ҷода чи дар асарҳои адибон (хусусан адибони ҷавон) ва чи дар 

навиштаҳои матбуоти даврӣ (алалхусус рӯзномаҳо) ва дар гуфтору 

ахбороти садою симо камбудиҳои зиёде мушоҳида мегарданд. 

Хушбахтона, роҷеъ ба ин масъала ва ислоҳи чунин камбудиҳо 

Б.Камолиддинов кӯшиши зиёде ба харҷ медиҳад. Он кас дар мақолаю 

асарҳои худ ба таври аёнӣ ва мушаххас аксари ин ноқисиҳои забони 

матбуот ва роҳҳои ислоҳи онҳоро амалӣ нишон додаанд [ниг. аз ҷумла: 

61: 108-109, 150-153].  

Устод С. Айнӣ, ки чун нависанда пайвандгари ду давраи адабиёти 

тоҷик аст ва аз вазъияти инкишофи ҳар ду давраи забони тоҷикӣ хуб 

огоҳӣ дошт, «…дар ифодаи маънои хилоф ба меъёри забони адабии 

қадима комилан риоя намудааст» [63: 82]. Устод С. Айнӣ адиби эҷодкор, 

пажӯҳанда ва донишманде буд, ки ҳар як унсури забонӣ дар таровиши 

килки сеҳрангезашон ба як воситаи барҷастаи бадеии ифодаи фикр 

бадал мегардид, ки дар тасвири ҳаққонию инъикоси тахайюли бадеии 

адиб кӯмаки калоне мерасонад, хусусан васоити забонии ифодакунандаи 

воқеоту амалиёти мутазод, ки аз хусусиятҳои зиёди маъноию услубӣ 

бархӯрдоранд. Аз ин рӯ таҳқиқи васоити забонии ифодагари маънои 

хилоф дар асарҳои устод, хоса дар «Ёддоштҳо»-и он кас баҳри ошкор 

намудани хусусиятҳои зиёди услубии васоити забонии ифодакунандаи 

хилоф мусоидат менамояд ва инчунин дар таҳқиқи мукаммали 
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грамматикаи забони адабии тоҷик, алалхусус қисмати наҳви он 

имконияти васеъ фароҳам меоварад.  

Маводи аз «Ёддоштҳо» фароҳамовардаи мо водор месозад, ки 

васоиту қолабҳои наҳвии асар, ки барои ифодаи тобишҳои гуногуни 

маънои хилоф истифода мегарданд, аз ҷиҳати хусусиятҳои семантикию 

услубӣ – муродифшавии ҳолҳои хилоф, хусусиятҳои семантикию услубии 

истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф – сермаъноию муродифшавии 

пайвандакҳои тобеъкунандаи хилофӣ, муносибати ҳоли хилоф бо ҷумлаи 

пайрави хилоф, истеъмоли силсилатазодҳо дар асар – дар якҷоягӣ ба кор 

бурдани ҳоли хилофу ҷумлаи пайрави хилоф ва ҷумлаи мураккаби 

пайвасти хилофӣ ва амсоли инҳо мавриди таҳқиқ қарор гиранд.  

 

3. 1. Хусусиятҳои семантикӣ ва услубии истифодаи ҳоли хилоф дар 

«Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ 

Ҳоли хилоф чун дигар унсурҳои луғавию грамматикӣ дар матн баъзе 

хусусиятҳои маъноию услубӣ зоҳир менамояд. Хусусан ҳодисаи 

ҳаммаъноию ба вазифаи ҳамдигар омадани таркибҳои гуногуни ҳоли 

хилоф дар асар қобили таваҷҷуҳ аст.  

1) Муродифоти ҳоли хилоф. Ҳолҳои хилоф дар шаклу қолабҳои 

гуногун ба ҳамдигар ҳаммаъно мешаванд. Албатта, доираю дараҷаи 

корбурди ин шаклу қолабҳо аз ҳамдигар фарқ доранд. Агар 

муродифшавии шаклу қолабе бо шаклу қолаби дигаре зиёдтар дучор ояд, 

муродифшавии шаклу қолабҳои дигаре аҳёнан вомехӯрад.  

а) Муродифшавии таркибҳои исмии ба вазифаи ҳоли хилоф омада бо 

таркибҳои масдарии ба ин вазифа истифодашаванда 

Дар «Ёддоштҳо» ҳоли хилоф бо калимаю таркиб ва қолабҳои 

гуногун ифода ёфтааст, ки яке дигареро иваз карда метавонад. Яке аз ин 

қолабҳо таркибу ибораҳои исмӣ аст, ки бо таркибу ибораҳои масдарӣ 

муродиф шуда, аксаран озодона ба ҷойи ҳамдигар истифода шуда 
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метавонанд, яъне гӯянда ё нависанда метавонад айни як фикрро дар ду 

қолаб ифода намояд. Чунончи, дар «Ёддоштҳо» ҳолҳои хилофи навъи 

«бо вуҷуди имконият» [VI, 15], «бо вуҷуди таклифи падарам» [VI, 46], «бо 

вуҷуди хурдсолӣ» [VI, 53] истифода гардидаанд, ки онҳо озодона ба 

қолабҳои масдарӣ иваз шуда метавонанд: бо вуҷуди имконият доштан, бо 

вуҷуди таклиф кардани падарам, бо вуҷуди хурдсол буданам.1 

Мисолҳо: …Онҳо бо вуҷуди имконият хонданро партофта, дар деҳот 

баромада имом шуда буданд [VI, 15]; …Аммо Сайидакабр бо вуҷуди 

таклифи падарам ёрӣ надод [VI, 46]; Бо вуҷуди хурдсолӣ ман ва дигар 

шунавандагон бо шунидани ин воқеа ба ҳаяҷон омада будем [VI, 53].  

Албатта, дар ҳаммаъною ҳамвазифа гардидани чунин таркибҳо 

мавқеи пешоянди таркибии «бо вуҷуди» калон аст. Ҳаммаъноию 

ҳамвазифа гардидани таркибҳои исмӣ бо масдарӣ аксар вақт ба чунин 

пешояндҳо вобаста аст. Аз ин нуқтаи назар таркибҳои масдарии навъи 

«бо вуҷуди ҳунарманд будан» [VI, 13] -ро ба таркиби исмии «бо вуҷуди 

ҳунармандӣ» таркиби масдарии «бо вуҷуди ҳафтодсола буданаш» [VII, 

188] -ро бо таркиби исмии «бо вуҷуди ҳафтодсолагиаш» ба осонӣ метавон 

иваз кард: Ба бобояш ин таклиф мақбул афтодааст. Чунки ӯ бо вуҷуди 

ҳунарманд будан дар Соктаре аз касби дурудгарии худ дуруст фоида 

бурда наметавонистааст. [VI, 13]; Миризом – одами баландқомати ранги 

рӯяш гандумгуни сиёҳчатоби камриш бо вуҷуди ҳафтодсола буданаш 

сиёҳии ришаш аз сафедиаш бисёртар буд [VII, 88].  

Баъзе таркибҳои исмии ба вазифаи ҳоли хилоф омада, бо 

пешояндҳои «бе», «бо» сурат ёфтаанд ва онҳо ҳам имкони бадал гардида 

бо таркибҳои масдарӣ ифода шудан доранд: Лекин бо ин ҳама 

эҳтиёткориҳо ҳуҷуми муллоҳо ба ӯ кам нашуд [VI, 256]. Муқоиса кунед: . . 

бо ин ҳама эҳтиёт карданҳо; Мо ҳам дар қатори оммаи базмгардони шаҳр 

                                                           
1 Дар таҳлили муродифоти таркибҳои наҳвӣ мо аз усулҳои зерин истифода намудем:  

а)Таҳлили муродифшавии таркибҳои наҳвӣ, ки бевосита дар асар ба кор бурда шудаанд.  

б)Агар дар «Ёддоштҳо» муродифи ягон таркиби наҳвӣ истифода нашуда бошад, мо аз усули 

таҳвилӣ(трансформатсия) истифода намудем, яъне муодили эҳтимолии онро аз забон пешкаш кардем.  
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бе ҳеҷ даъват1 мувофиқи расму одати Бухоро бо шунидани хурӯши дойра 

«дойрахабар» шуда ба он ҷо рафтем [VII, 322]. Муқоиса кунед: бо вуҷуди 

даъват нашудан.  

б) Муродифшавии таркибу ибораҳои исмии ба вазифаи ҳоли хилоф 

истифодашуда ба таркибҳои сифати феълии ба ин вазифа омада 

Як гурӯҳ ибораю таркибҳои исмии ба вазифаи ҳоли хилоф 

истифодашуда бо таркибу ибораҳои сифати феълии ба ин вазифа 

истифодашаванда хусусияти ҳаммаъноӣ доранд. Чунончи, таркиби 

исмии «бе маслиҳати ин пирсаги гурезпо»-ро ба таркиби сифати феълии 

қолаби «бо ин пирсаги гурезпо маслиҳат накарда» иваз намудан мумкин 

аст: Не, онҳо бе маслиҳати ин пирсаги гурезпо як пиёла об наменӯшанд! 

[VII, 188]. Ҳамин тариқ, таркибҳои исмии «бе рухсат» [VII, 61] -ро ба 

таркиби сифати феълии «рухсат нагирифта», «бе маслиҳат» [VII, 614] -ро 

ба таркиби сифати феълии «маслиҳат накарда», таркиби исмии «бе ризои 

падар» [VI, 142] -ро ба таркиби сифати феълии «ризои падарро 

нагирифта» иваз намудан мумкин аст: …Ман аз ӯ шарм медоштам, чунки 

аз хонаи ӯ бе рухсат гурехта будам [VII, 61]; Базмро ҳам бе маслиҳати 

онҳо барои хурсанд карданашон худам фикр карда будам [VII, 614]. 2 

Ё худ таркибҳои исмии «бо вуҷуди хурдсолӣ» [VI, 114, 181] «бо 

вуҷуди хурдсолиам» [VI, 71, 272] бо таркиби дар «Ёддоштҳо» 

истифодашудаи «ба хурдсолиам нигоҳ накарда» [VII, 251] мазмунан 

яканд.  

Дар «Ёддоштҳо» баъзе ибораҳои сифати феълие ба кор бурда 

шудаанд, ки онҳоро низ ба таркибу ибораҳои исмии ба вазифаи ҳоли 

хилоф омада иваз кардан мумкин аст: Ман насиҳати Мавлоноро гӯш 

накарда ба саҳро омадам, саҳро ба дил зад [VI, 191]; … Ман дар натиҷаи 

ин мусоҳиба ҳамаи монеаро пушти по зада, дигарбора ҷазм кардам, ки ба 

ҳар душворие, ки бошад, Бухоро рафта хонам [VI, 195].  

                                                           
1 Ин мисол тобиши ҳоли тарзи амал низ дорад.  
2 Дар ин таркибҳо тобиши тарзи амал ҳам эҳсос мегардад.  



121 
 

  

Дар ин ҷумлаҳо ибораҳои сифати феълии «насиҳати Мавлоноро гӯш 

накарда» ва «ҳамаи монеаҳоро пушти по зада» ба таркибҳои исмии «бар 

хилофи насиҳати Мавлоно» ва «қатъи назар аз монеаҳо» пурра 

ивазшавандаанд.  

в) Як гурӯҳ ибораҳои сифати феълии ба вазифаи ҳоли хилоф 

истифодашуда бо ибораҳои масдарии ба ин вазифа омада ва баръакс 

хусусияти муродифӣ пайдо мекунанд. Масалан, муқоиса кунед, маънои 

ин ду навъи ибораҳоро ба ҳамдигар: бе ҳеҷ огоҳонидан [VI, 159] -огоҳ 

накарда; бе муайян кардани нархи киро [VII, 366] -нархи кироро муайян 

накарда: ба хуну фасодолуда шудани либосҳоям нигоҳ накарда [VII, 552] -

бо вуҷуди хуну фасолуда шудани либосҳоям. Мисолҳо: Акаам ба ин 

ҳаракати ӯ бисёр бадқаҳр шуда ба ғазаб омад ва бе ҳеҷ огоҳонидан ба 

тарафи ӯ давида ӯро аз миёнаш гирифта бардошта ба рӯи барфи кӯча 

зад… [VI, 159]; …Бе муайян кардани нархи киро ба аробае, ки каппааш 

нақшин ва аспаш фарбеҳ, бо пӯпакҳо ва шавшӯлакҳо зинат дода шуда 

будааст, баромада дар пеши ҷойи нишасти ароба нишастаанд [VII, 366]; 

Ман аз дашному шаллоқи он бадмаст тарсида, ба хуну фасодолуда 

шудани либосҳоям нигоҳ накарда ба ҷое, ки ӯ нишон дода буд, дароз 

кашидам [VII, 522].  

2) Муродифшавии пешояндҳои ҳоли хилофро суратдиҳанда  

Дар доираи ифодаи маънои хилоф масъалаи ба ҳамдигар муродиф 

шудани пешояндҳое, ки маънои хилофро ифода карда, дар сурат ёфтани 

ҳоли хилоф истифода мешаванд, низ дархурди муҳокима ва таҳлил аст.  

Чунончи, дар баъзе ҳолатҳо пешоянди «бо ҳамаи»-ро ба пешоянди 

«бо вуҷуди» иваз намудан мумкин аст: Бо ҳамаи ин (бо вуҷуди ин-С.А.) 

ҷойи тааҷҷуб ин аст, ки ғайр аз илми калом, ки схоластикаи асримиёнагӣ 

буд, дигар чизе аз илмҳои динӣ дар программаи мадрасаҳои Бухоро 

дохил набуд [VI, 205].  

Пешоянди «бо», ки эҳтимол қисмати боқимонда аз пешоянди 

таркибии «бо вуҷуди» бошад, бештар бо таркиби «ин ҳама» ё вожаи 
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«ҳама», »ҳамаи» истифода мешавад, бо пешоянди «бо вуҷуди» озодона 

иваз мегардад: Лекин бо (бо вуҷуди-С.А.) ин ҳама эҳтиёткориҳо ҳуҷуми 

муллоҳо ба ӯ кам набуд [VI, 256].  

Агар пешоянди «бо ҳамаи» ба пешоянди «бо вуҷуди» иваз шуда 

тавонад, пас ба ҷойи он пешоянди «бар хилофи» ҳам озодона истифода 

шуда метавонад. Чунончи, муқоиса намоед: Аммо дили умедворам, бо 

ҳамаи (бо вуҷуди, бар хилофи - С.А.) навмедиҳо умедҳо сохта бароварда 

худро тасаллӣ медод [VI, 397]; Аҷобат дар ин аст, ки ман, ки қариб аз 

аввали шаб то ҳол дам нагирифта хондам, бо ҳамаи (бо вуҷуди, бар 

хилофи –С.А.) ин ҳеҷ монда нашудам, ба гулӯ ва шӯшам ҳеҷ зӯр наомад 

[VII, 609]; …Ба ҳар нигоҳи ӯ ва ба ҳар ҳаракат ва сухани ӯ, бо ҳамаи (бо 

вуҷуди, бар хилофи –С.А.) мағруриашон даст пеш гирифта сар хам карда, 

ба ӯ эҳтироми худро нишон медоданд [VII, 324]; Лекин бо ҳамаи (бо 

вуҷуди, бар хилофи –С.А.) ин шавқи хонданро аз ёд набаровардам [VI, 

14].  

Пешоянди «қатъи назар аз», ки маънои ҷудокунии як ашё, аломати 

амал ё амалро аз дигарашон дорад, ба пешояндҳои «бо вуҷуди, бар 

хилофи» хусусияти ҳаммаъноӣ надошта, ба пешоянди «сарфи назар аз» 

метавонад иваз шавад: Қатъи назар аз ( сарфи назар аз – С.А.) дигар 

фазилатҳоям, худи ҳамин фарқ ба ту роҳ намедиҳад, ки бо ман ҳамсафар 

ва ҳаммаҷлис бошӣ! [VII, 269].  

Дар мисоли зерин пешоянди «аз ғайри» бо пешоянди «бар хилофи» 

ва «қатъи назар аз» иваз шуда метавонад. Пешоянди «бо вуҷуди» онро 

иваз карда наметавонад: Он рӯз дар мадрасаи Мири Араб барои ман 

наврӯз буд – он рӯз як рӯзи наве буд, ки аз ғайри (бар хилофи, қатъи 

назар аз – С.А.) чашмдошти ман ба ман бахти нав оварда буд [VI, 222].  

Новобаста ба он ки пешояндҳо маънои хилоф доранд ва ҳамагӣ дар 

ташкил ёфтани ҳоли хилоф нақши асосӣ мебозанд, ҳамаашон ба 

ҳамдигар пурра ивазшаванда нестанд. Ҳатто он пешояндҳое, ки бо 
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дигарашон имкони иваз шудан доранд, дар ҳама ҳолат якдигарро иваз 

карда наметавонанд.  

Пешоянди «бар хилофи» пешоянди «бо вуҷуди»- ро иваз карда 

наметавонад: Ба бобоям ин таклиф мақбул афтодааст. Чунки ӯ бо вуҷуди 

(бар хилофи (?) -С.А.) ҳунарманд будан дар Соктаре аз касби дурудгарии 

худ фоида бурда наметавонистааст [VI, 13]; Ӯ одатан маро дар бозгашти 

мактаб ҷеғ мезад, имрӯз бар хилофи одати худ (бо вуҷуди одати худ (?) -

С.А.) дар вақти рафт ҷеғ зад [VI, 97]; Саллаи ӯ калон бошад ҳам, бар 

хилофи саллаи Абдуллохоҷа ( бо вуҷуди саллаи Абдуллохоҷа (?) -С.А.) 

суфта баста шуда буд [VII, 262]; Забони аҳолии ин деҳа асосан тоҷикӣ 

буда, аз хоҷагон саидатоиҳо ӯзбекӣ гап мезаданд ва бар хилофи одати 

арабони дигар (бо вуҷуди одати арабони дигар) (?) - С.А.) арабони ин ҷо 

ҳам бо забони тоҷикӣ гуфтугузор менамуданд [VI, 10]; Аммо бар хилофи 

чашмдошти онҳо (бо вуҷуди чашмдошти онҳо (?) – С.А.) падарам ба имом 

чизе нагуфт ва аз ҷояш хеста ба тарафи хона рафт [VI, 146].  

Сабаби дар чунин ҳолатҳо ба ҳам муродиф шуда натавонистани ин 

ду пешоянд он аст, ки «бар хилофи» бевосита воқеа ё амали ба хабар 

хилофро мефаҳмонад, аммо пешоянди «бо вуҷуди» ҳолатеро 

мефаҳмонад, ки субъект бояд бо будани вай (ҳолат) ба иҷрои амал 

маҷбур аст, вале вай бо ин ҳам амалро иҷро карда наметавонад ё иҷро 

намекунад.  

Ба мисоли дигар мутаваҷчеҳ бошед: Бо вуҷуди бартараф шудани 

бемориаш қувват наёфт [VI, 183].  

Дар чунин ҳолатҳо ба ҳамдигар иваз шудани ин ду пешоянд ҳам ба 

маъною мантиқи ҷумла, хусусан амали он ва ҳам ба маънои ҷузъи номии 

пешояндҳо, чунончи, вожаи «вуҷуд» дар таркиби «бо вуҷуди» ва вожаи 

«хилоф» вобастагӣ дорад.  
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3) Такрори пайдарпай ва чидашавии ҳоли хилоф  

Баъзан ҳолҳои хилоф ё пай дар пай истифода мегарданд, ё чида 

шуда меоянд. Чунин ҳолҳои хилоф камистеъмоланд. Чунончи, дар 

ҷумлаи зерин ду ҳоли хилоф дар як қолабу як маъно1 хабарҳои чидаи 

ҷумларо шарҳу эзоҳ додаанд: Ӯ дар роҳ рафтан, бар акси Абдуллохоҷа, 

бисёр бо оҳистагӣ вазнинона қадам мепартофт ва ва бар хилофи 

Абдуллохоҷа, ба саломдиҳандагон мехрубонона муомила мекард [VII, 

262].  

Устод Айнӣ ду ҳоли хилофро ба тариқи чида ҳам истифода 

кардааст. Масалан, дар ҷумлаи зерин ҳоли хилофи «бо вуҷуди ҳамеша 

дар саҳро буданаш» бо ҳоли хилофи дуюм «ягон бор ҳам оби ҳавзи 

Бухороро нанӯшида» ба тавассути пайвандаки «ва» алоқаманд 

гардидаанд ва воситаи грамматикии алоқаи онҳо ба хабар пешоянди «бо 

вуҷуди» мебошад, ки пеш аз ҳоли хилофи нахустин омадааст: - Фалонӣ 

тобистони гузашта бо вуҷуди ҳамеша дар саҳро буданаш ва ягон бор ҳам 

оби ҳавзи Бухороро нанӯшида, ду моҳ азоби риштаро кашид… [VII, 540].  

4) Баъзе хусусиятҳои услубии истифодаи ҳоли хилоф дар асар  

Возеҳ аст, ки ифодаи инкору хилоф чун яке аз роҳҳои мантиқию 

фалсафии ифодаи фикр, ки тавассути васоити гуногуни забонӣ сурат 

мегирад, дар нутқ хусусиятҳои зиёди услубӣ зоҳир менамояд. Маънои 

хилоф баъзан чун киноя, гоҳо ба таври ҷиддию қатъият ифода мегардад, 

гоҳо хилофи як сухане бошад, баъзан ба чандин фикру андеша муқобил 

аст, лаҳзае мазмуни як ҷумларо инкор кунад, гоҳе ба як матни яклухти 

калоне мухолиф аст ва ғ.  

 Албатта, ҳар як ҳоли хилофи дар асар истифодашуда ба андозаи 

бештар ё камтаре ин ё он хусусияти услубӣ дорад, ки ҳангоми таҳлили ин 

мавзӯъ ин хусусиятҳо дар мавриди худ таъкид гардидааст, аммо мо дар 

ин зербоб тасмим гирифтаем, ки тазоҳури баъзе хусусиятҳои алоҳидаи 

                                                           
1 Хаммаъноии ин ду ҳол ба туфайли чун воситаи алоқаи онхо истифода шудани пешояндҳои «бар 

акси» ва «бар хилофи» сурат гирифтааст 
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зудэҳсосшавандаи услубии истифодаи ҳолҳои хилофро дар «Ёддоштҳо» 

мавриди муҳокима қарор диҳем.  

 а) Ҳоли хилоф хилофи мундариҷаи матне мебошад. Чунончи, дар 

мисоли зерин ҳоли «бо вуҷуди аз китоби бегона чизҳои дар китоби худам 

хондагиро хонда натавонистан» (падарам маро дар пеши имоми деҳа ба 

дарсхонӣ монд) ба мазмуни чандин ҷумлаи пештар омада, ки як матни 

яклухти калонеро ташкил мекунад, хилоф аст. Дар ин ҳолат пешоянди 

«бо вуҷуди» якҷоя бо ҷонишин «ин» , ки ба матни пешомада ишора 

менамояд, вазифаи ташкилдиҳандаи матни яклухти алоқамандро адо 

менамояд: Ман мактабро тамом кардам. Лекин ҳанӯз савод надоштам, 

чизҳоеро, ки дар мактаб хонда будам ва аз ҳамон китобе, ки аз вай хонда 

будам, хонда метавонистам, аммо китоби нахондаамро ва чизҳои 

хондаамро аз китоби дигар хонда наметавонистам. Бо вуҷуди ин падарам 

маро дар пеши имоми деҳа ба дарсхонӣ монд [VI, 105-106].  

 Мисолҳои зерин ҳам чун мисоли дар боло таҳлилшуда мебошанд:  

Бо ҳамаи ин Қорӣ Нурулло дар азоб буд, чунки одатан кирокашон 

тӯқумҳои харҳои худро танг мекунанд, то ки равандагон баъд аз дур 

шудан аз кирокашон харро дукаса накунанд [VII, 304]; Ин амакбачаи ман 

Иброхимхоҷа ҳам одами девсор шудааст. Лекин ин девсори аҳмақ аст, 

агар дигар девсорон аз дунболи девбандӣ ва дуохонӣ бой шаванд, ин 

лоақал шиками худашро ҳам сер карда наметавонад. Бо вуҷуди ин аз 

пайи ин касб намемонад [VI, 59]; Вақте ки падарам ин қисми саргузашти 

худро ҳикоя мекард, мегуфт: - Ман барои хондан ишқу ҳаваси бисёр 

доштам, бинобар ин намехостам, ки хонадор шуда аз хондан бозмонам. 

Аммо дидам, ки падар ва модарам пир шудаанд ва баъд аз ин бе ёрии 

ман зиндагиашон душвор аст, ночор ин корро қабул кардам. Тобистон 

бо модарат дар Соктаре истода деҳқонӣ карда сардарахтиҳоро 

меғундоштем ва дар зимистон дар деҳаи Маҳаллаи Боло бо падар 

зиндагонӣ карда чархиосиётарошӣ ва бофандагӣ менамудам. Лекин бо 

ҳамаи ин шавқи хонданро ҳеҷ аз ёд набаровардам… [VI, 14].  
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 Истифода шудани чунин ҳолҳои хилоф ба ҷонишинҳои ишоратии 

«ин» ва «он», ки дар таркиби ҳол меоянд, вобаста аст. Ин ҷонишинҳо 

ҷамъбаст ва ишораи ҳамаи он воқеаю ҳодисаҳо ва рӯйдодҳои дар боло 

баёншудаанд, ки дар маънои чунин ҳолҳо хилофи онҳо баён мегардад.  

 б) Дар таркиби аксари чунин ҳолҳо, агар ҷонишинҳои ишоратӣ 

набошанд, воқеаю рӯйдодҳои хилоф бевосита дар таркиби худи ҳол 

(ҳоли хилоф) ҳам таъкид мешаванд. Чунончи, муқоиса кунед, дар 

ҷумлаҳои зер ашёю рӯйдоди инкоршавандаю мухолиф бевосита дар 

таркиби ҳол баён шудааст: бар хилофи одати худ; бо вуҷуди бартараф 

шудани бемориаш; бо вуҷуди ҳафтодсола буданаш; бе ҳеҷ даъват (бар 

хилофи даъват нашуданамон) ва ғ. Мисолҳо: Ӯ, одатан, маро дар 

бозгашти мактаб ҷеғ мезад, имрӯз бар хилофи одати худ дар вақти рафт 

ҷеғ зад [VI, 97]. Бо вуҷуди бартараф шудани бемориаш қувват наёфт [VI, 

183]; Миризом – одами баландқомати ранги рӯяш гандумгуни 

сиёҳчатоби камриш, бо вуҷуди ҳафтодсола буданаш сиёҳии ришаш аз 

сафедиаш бисёртар буд [VII, 88]; Мо ҳам дар қатори оммаи базмгардони 

шаҳр бе ҳеҷ даъват мувофиқи расму одати Бухоро бо шунидани хурӯши 

дойра «дойрахабар» шуда ба он ҷо рафтем [VII, 322].  

в) Истифодаи ҳоли хилоф ҳамчун инкори инкор (хилофи фикри 

хилофи дигар)  

Дар ҷумлаи зерин ҳоли хилофи «бо вуҷуди ин» дар матни яклухт ба 

маънои ҷумлаи пеш аз худ, ки дар навбати худ ин ҷумла ба фикри боло 

хилоф аст, омадааст: Ӯ ҳам гоҳо ба он ҷо мерафт. Аммо дар он ҷо чизе 

намегуфт ва ба коре иштирок намекард ва монанди ҳайкали беҷон дар 

гӯшае менишаст ва ҳар гоҳ ки дилгир шавад, хеста мерафт. Бо вуҷуди ин 

пояшро аз ин ҷо намеканд – ҳафтае як- ду бор омада меистод1 [VII, 359].  

Дар мисолҳои зерин ҳам айнан ҳамин манзара мушоҳида мегардад: 

Усто-хоҷа (,) ҳарчанд ҳунарманд бошад ва аз кори касон кам фориғ 

                                                           
1 Ин тарзи ифода серистеъмол аст. Аз ҷумла муроҷиат шавад ба банди таҳлили силсилатазодҳои ин 

боб.  
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шавад ҳам, рӯзгораш аз рӯзгори мо беҳтар набуд, бо вуҷуди ин ба 

Абдуллохоҷа ва Тӯтапошшо ёриро дареғ намедошт [VI, 45]; Тағоиам 

гуфт: - Мо меҳмонони ногуфт (нохонда) шуда омадем, (аммо -С.А.) шумо 

дар хона набудед, бо вуҷуди ин беномусӣ карда даромадем [VI, 298].  

 

 

3. 2. Хусусиятҳои семантикӣ ва услубии истифодаи ҷумлаҳои пайрави 

хилоф дар «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ 

 

Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бар асари тафриқаи таркибу 

сохторашон, нисбат ба ҷумлаҳои сода батафсилтар ифода ёфтани фикр 

ва истифодаи воҳидҳои гуногуни алоқаманд гардидани ҷумлаҳои сода 

дар таркиби онҳо чун ҳама унсурҳои дигари забонӣ як қатор хусусиятҳои 

маъноӣ ва услубӣ зоҳир менамоянд. Ин табиист, зеро «ҷумла чӣ андоза 

тафсил ёбад, муносибатҳои маъноӣ ва грамматикии байни аъзоҳои он 

ҳам мураккабтар шуда, доираи воситаҳои ифодаи он муносибатҳо ҳам 

васеътар мегардад» [57: 22]. Хусусан ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо 

пайрави хилоф, ки ифодагари фикру андешаҳои мухталифи амали 

сарҷумлаанд, дорои тобишҳои гуногуни маъноӣ буда, бо ҷумлахои содаи 

хилофмаъно ҳаммаъно шуда, дар муъҷаз ва ифоданоку муассир баён 

гардидани фикр нақши калоне доранд.  

Дар баробари ин аксари пайвандакҳо муодили (эквиваленти) 

ҳамдигар шуда, чун воситаҳои алоқамандшавии ҷумлаи пайрав ба 

сарҷумла ҳамдигарро иваз карда, бо ҳам муродиф мешаванд. Азбаски 

фикр ҳам дар қолаби ҷумлаҳои сода ва ҳам дар қолаби ҷумлаҳои 

мураккаби муқаррарию сертаркиб ифода меёбад, байни ҷумлаҳои содаю 

ҷумлаҳои мураккаб, ибораю таркибҳою ҷумлаҳои пайрав аз ҷиҳати 

фарогирии мазмуну ифодаи фикр як навъ ҳамбастагию қаробати маъноӣ 

ҳам падид меояд. Ҳамаи ин инъикосгари хусусиятҳои маъноӣ ва 
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зоҳиршавии ҷиҳатҳои услубии пайвандакҳою ҷумлаҳои хилоф 

мебошанд, ки ин ҷо зимни маводи «Ёддоштҳо» таҳлил хоҳанд шуд.  

1) Муродифот дар ҷумлаҳои пайрави хилоф  

 Дар ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф муродифшавии 

пайвандакҳои тобеи хилофӣ бо ҳамдигар, ҷумлаҳои содаи дар 

таркибашон ҳолҳои хилоф дошта бо ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо 

пайрави хилоф мушоҳида мегарданд.  

 А. Муродифшавии пайвандакҳои тобеъкунандаи хилофӣ 

 Муродифшавии пайвандакҳои тобеъкунандаи хилофӣ ба 

ҳаммаъноии пешояндҳои ҳолҳои хилофро суратдиҳанда шабоҳат дорад, 

зеро аксари пайвандакҳои тобеъкунандаи хилофӣ пайвандакҳои 

семантикӣ буда, қисмати аввали онҳо аз пешояндҳои хилофии «бо 

вуҷуди», «бар хилофи» ва ғ., ки дар сурат ёфтани ҳоли хилоф воситаи 

асосӣ ба ҳисоб мераванд, иборат мебошанд.  

Пайвандаки таркибии «бо вуҷуди ин (он) ки» дар бисёр ҳолатҳо бо 

пайвандаки «бо он ки» ва пайвандакҳои «ҳарчанд», «ҳарчанд ки» пурра 

иваз шуда метавонад1. Мисолҳоро муқоиса намоед: Бо вуҷуди ин ки 

(ҳарчанд, ҳарчанд ки – С.А.) ман одати ӯро медонистам, худро ба нодонӣ 

зада аз ӯ пурсидам [VII, 302]; Бо вуҷуди ин ки (ҳарчанд, ҳарчанд ки – 

С.А.) ӯ дузди машҳур аст, ман аз ин нисбат ор намекунам, чунки ӯ 

мақсади хуб дошт [VII, 363]; Лекин ман аз корҳои «Худои Бухоро» 

(генерал – губернатори Туркистон) он қадар хушнуд нестам, зеро бо он 

ки (бо вуҷуди он ки, ҳарчанд, ҳарчанд ки – С.А.) Худои мусулмонон ва 

умуман шоҳи умумии диндорон бо «арҳамурроҳимин» (бо 

раҳмдилтарини раҳмдилон) будан шуҳрат дорад, Худои мамлакати мо 

«азламуззолимин» (золимтарини золимон) шуда баромад [VII, 385-386].  

Ивазшавии пайвандаки «ҳарчанд» бо истифодаи шаклҳои феълии ба 

вазифаи хабар омадаи ҷумлаи пайрав, мавҷуд будани таркиби ҳамнисбат 

                                                           
1 Оид ба муродиф шудани пайвандакҳои хилофии «бо вуҷуди ин ки», «бо вуҷуде ки», «бо он ки» дар 

забони форсӣ Ю. А. Рубинчик низ маълумот додааст [111: 50].  
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дар таркиби сарҷумла вобаста аст. Чунончи, агар ҷумлаи мураккаби 

тобеъ, ки ҷумлаи пайраваш ба тавассути пайвандаки «ҳарчанд» 

алоқаманд шуда, хабари ҷумлаи пайрав бо шакли феълии замони 

гузашта (ба ёдаш овардам) ифода гардад, пайвандаки «ҳарчанд»- ро 

пайвандакҳои «бо вуҷуди ин ки», «бар хилофи он ки», «қатъи назар аз он 

ки» иваз карда метавонанд: Ҳарчанд (бо вуҷуди ин ки, бар хилофи он ки, 

қатъи назар аз он ки-С.А.) ман нишондодҳои падарашро ба ёдаш 

овардам, қабул накард [VI, 70]. Дар ин ҳолат пайвандаки «ҳарчанд» ба 

пайвандаки «ҳам» иваз шуда наметавонад. Лекин агар хабари ҷумлаи 

пайрав дар шакли замони гузашта ифода ёфта бошаду дар таркиби 

сарҷумла таркиби ҳамнисбати «бо вуҷуди ин (он) » омада бошад, 

ивазшавии «ҳарчанд» ба пайвандакҳои «бо вуҷуди ин (он) ки» мушоҳида 

намешавад. Ин шояд аз он сабаб бошад, ки ҳам дар таркиби пайвандак 

ва ҳам дар таркиби ҳамнисбат ҳиссаи «бо вуҷуди» истифода гардидааст 

ва мутакаллимон аз ҳашву такрори беҳудаи калимот худдорӣ кардаанд. 

Мутаваҷҷеҳ бошед: Ман ҳарчанд медонистам, ки бе гузаронидани 

ҳалқаҳои оҳанин он трубаи чӯбин бо бандинаи ресмонӣ ва сим ба 

тазъики об тобоварӣ карда наметавонад, бо вуҷуди ин барои нишон 

додани имконияти он кор ва рост баровардани даъвои худ сохтани 

обкашаки калонро сар кардам [VII, 296-297].  

 Дар чунин ҷумлаҳо пайвандаки «ҳарчанд» ба пайвандакҳои дигари 

таркибӣ иваз шуда метавонад. Дар ин мисол ҳам ҳамин манзара 

мушоҳида мегардад: Ҳарчанд ин одати ӯро ҳама медонистанд, бо вуҷуди 

ин бо иғвои ӯ бисёр дӯстон бо ҳам меҷангиданд ва душмани якдигар 

мешуданд [VII, 24]. Дар чунин вазъият пайвандаки «ҳам» низ ҷойи 

пайвандаки «ҳарчанд»-ро ишғол карда наметавонад.  

 Пайвандакҳои «ҳарчанд» ва «ҳам» дар ҳолате ҷуфт истеъмол 

меёбанд, ки агар хабари ҷумлаи пайрав дар шакли аорист ифода ёфта 
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бошад: …Шеърҳои дилчасп, ҳарчанд дароз бошад ҳам, айнан ба хотираш 

нақш баста мемонданд [VII, 232].  

Дар баъзеи чунин навъи ҷумлаҳо пайвандаки «ҳам» алоҳида ё 

пайвандакҳои «ҳарчанд» ва «ҳам» якҷоя истифода шуда метавонанд: 

(ҳарчанд –С.А.) аз рӯзи мурофиа понздаҳ рӯз гузашта бошад ҳам, анбӯҳи 

гурӯҳи тамошоталабон аз кӯчаву майдон кам намешуд [VII, 393].  

Дар ин ҷумла пайвандаки «ҳарчанд» алоҳида истифода шуда 

наметавонад, зеро маҳз маънои таъкидии пайвандаки «ҳам» боиси ба 

шакли аорист омадани хабари ҷумла гардидааст. Пайвандаки «ҳарчанд» 

бошад, дар шакли замони гузаштаи нақлии сиғаи хабарӣ омадани 

ҷумлаи пайравро талаб менамояд: Ҳарчанд аз рӯзи мурофиа понздаҳ рӯз 

гузаштааст… 

Дар ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф, ки воситаи алоқаашон 

пайвандакҳои ҷуфти «агар …ҳам» мебошанд, манзара дигархелтар аст. 

Дар чунин ҷумлаҳо ҷойи пайвандаки «агар»-ро пайвандаки дигари 

хилофии «ҳарчанд» иваз карда метавонаду халос: Агар (ҳарчанд - С.А.) 

касе аз онҳо фаҳмида монад ҳам, ба ним шиша арақ даҳони ӯро бастан 

осон буд [VII, 96].1 Пайвандакҳои таркибии «бо ҳамаи ин ки», «қатъи 

назар аз ин ки», «сарфи назар аз ин ки» «бар хилофи ин ки», «бо вуҷуди ин 

ки», «дар сурате ки»2 ва пайвандакҳои «ҳарчанд», «ҳарчанд ки» ба 

ҳамдигар муродиф шуда метавонанд: Бо ҳамаи ин ки (новобаста ба ин ки, 

бар хилофи ин ки, ҳарчанд… - С.А.) он гурги борондида «ман» будани он 

домоди шартиро фаҳмида буд, худро ба нодонӣ зада бо оҳанги ҳамон 

шодмонии сохта ҷавоб дод [VI, 389-390]; Ӯ дар сурате ки (бо ҳамаи ин ки, 

бо вуҷуди ин ки, ҳарчанд… - С.А.) метавонист бо номи «ҷорикунандаи 

маданият дар байни ваҳшиён», ки ҳамеша худро бо ҳамин ном ба дунё 

                                                           
1 Ин ҳолат ҳам камтар дучор меояд, зеро бо истифодаи пайвандаки «агар» ҷумлаи пайрав тобиши 

шартӣ низ мегирад, аммо бо ивазшавии «агар» аз алоқаи маъноию мантиқии байни ҷумлаи пайраву 

сарҷумла, яъне аз муносибати хилофӣ-шартӣ тобиши шартӣ аз байн меравад.  
2 Оид ба ҳаммаъноии пайвандаки «дар сурате ки» ба пайвандакҳои «бар хилофи ин ки», «бо вуҷуди 

ин ки» муроҷиат шавад инчунин ба боби 2., банди 3, зербанди 3.  
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шиносондан мехоҳад, ин ваҳшонияти муллоён ва ҳукумати Бухороро 

манъ ва бартараф кунад, барои ба амал овардани ин ваҳшонияти 

золимона роҳи «қонунӣ» ва «маданӣ» ёфта буд [VI, 386].  

Пайвандаки «ба ҷойи ин ки» асосан бо пайвандаки «бар хилофи ин 

ки» иваз шуда метавонаду халос: Шайх ба ҷойи ин ки (бар хилофи ин ки - 

С.А.) дар ҳаққи он бечорагон дуою фотеҳа кунад, «пули маро хӯрда 

рафтанд» гуфта, ҳанӯз онҳоро дуои бад мекунад [VII, 136]; Баъд аз рост 

шудани офтоб ва шиддат кардани гармии ҳаво ба хонаашон омада, чизе 

хӯрда, ба ҷойи ин ки (бар хилофи ин ки - С.А.) истироҳат кунанд, барои 

кор ба ҷоҳои соярави боғ мебаромаданд… [VI, 158].  

Пайвандаки синтаксисии «ки» ғайр аз пайвандаки «ҳам», ки дар 

шакли аорист омадани хабари ҷумлаи пайравро талаб мекунад, ба ҳамаи 

дигар пайвандакҳои хилофӣ иваз шуда метавонад: Аҷобат дар ин аст, ки 

ман, ки (ҳарчанд, ҳарчанд ки, бо вуҷуди он ки, бар хилофи он ки, сарфи 

назар аз он ки1… - С.А.) қариб аз аввали шаб то ҳол дам нагирифта 

хондам, бо ҳамаи ин ҳеҷ монда нашудам, ба гулӯ ва шушам ҳеҷ зӯр 

наёмад [VII, 609]; Хайбарро ҳам, ки бо думҷӯлонӣ ва бо садои махсуси 

сагона гӯё ӯро «хуш омадед» мегуфт, ҳеҷ дӯстдорӣ нанамуд… [VI, 77].  

Б. Ифодаи маънои ҷумлаҳои пайрави хилоф дар қолаби ибора ва 

таркибҳо 

Дар забони тоҷикӣ ифодаёбии маънои ҷумлаҳои пайрав дар қолаби 

ибораҳои масдарӣ, сифати феълӣ ва исмӣ ҳодисаи маъмулист.2 Қариб 

ҳамаи ҷумлаҳои пайрави забони тоҷикӣ ба ибораҳои масдарӣ ё сифати 

феълӣ бармегарданд.  

Ҳамаи муҳаққиқони ҷумлаҳои пайрав ин ҳодисаи маъмулиро ба қайд 

гирифтаанд [4, 114, 130 ва ғ. ]. Доираи ифодаи фикр дар ибора ва ҷумлаи 

пайрав фарқ дорад, ғайр аз ин на ҳама ҷумлаҳои пайрав ба ибора 

                                                           
1 Дар ин ҷумла бо сабаби чун таркиби ҳамнисбат истифода шудани «бо ҳамаи ин» ва худдорӣ аз 

мукаррароти вожаҳо пайвандаки «ки»-ро пайвандаки таркибии «бо ҳамаи ин ки» иваз намекунад.  
2 Ақидаи муътариф он аст, ки на фақат ҷумлаи пайрави хилоф бо ҳоли хилоф, балки тамоми як 

қолаб- ҷумлаи мураккаби тобеъ бо қолаби дигар-ҷумлаи сода муродиф шуда метавонад.  
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бармегарданд, инчунин ибораҳо на ҳамеша муродифи ҷумлаи пайрав 

шуда метавонанд. Дар ин бора овардани иқтибосеро аз Ш. Рустамов 

мувофиқ медонем: «Ҳарчанд ки ибора ва ҷумла аз якдигар фарқи куллӣ 

дорад, вале бисёр ибораҳо дар иҷрои ин ва ё он вазифаи синтаксисӣ бо 

ҷумлаҳои пайрав баробар истеъмол меёбанд ва одатан, чунин ибора ва 

ҷумлаҳои пайравро синоними якдигар меноманд. Ҷумлаи пайрав ва 

аъзоёни ҷумлаи содаро аз ҷиҳати синтаксисӣ ба ҳам синоним номидан 

ҳам асосан нисбӣ ва шартӣ мебошад, чунки аъзои пайрави ҷумлаи сода 

на ҳама вақт вазифаи ҷумлаи пайравро иҷро менамояд, бисёр ҷумлаҳои 

пайрав дар шакли ибора воқеъ намегарданд ва онҳоро ба ибораҳо иваз 

намудан мумкин нест» [114: 91].  

Бинобар мушоҳидаҳои мо, маънои ҷумлаҳои пайрави хилофи 

«Ёддоштҳо» дар қолаби вожаю ибораҳои масдарӣ, сифати феълӣ ва исмӣ 

ифода меёбанд. Ҷумлаи пайрави хилоф бештар тамоили ба масдар ва 

ибораи масдарӣ ва баъзан ба ибораҳои сифати феълӣ ва исмӣ баргаштан 

доранд.  

а) Муносибати ҷумлаҳои пайрави хилоф ба масдар ва ибораҳои 

масдарӣ 

Чунон ки қаблан ишора намудем, аксари ҷумлаҳои пайрави хилоф 

имконияти ба масдар ва ибораҳои масдарӣ баргаштан доранд ё баръакс 

масдар ва ибораҳои масдариеро, ки ба вазифаи ҳоли хилофи ҷумлаи сода 

омадаанд, ба ҷумлаи пайрави хилоф баргардондан имконпазир аст.  

Дар ҷумлаи якуми зерин ибораи масдарии ба вазифаи ҳоли хилоф 

омада истифода шудааст, ки ба тавассути пешоянди «бо вуҷуди» ба хабар 

алоқаманд гардидааст, дар ҷумлаи дуюм, ки мураккаб аст, ҷумлаи 

пайрави хилоф ба сарҷумла ба воситаи пайвандаки «бо вуҷуди ин ки» 

тобеъ шудааст. Дар ин ҷумлаҳо ибораи масдариро ба ҷумлаи пайрав 

мубаддал кардан ва ҷумлаи пайравро ба ибораи масдарӣ баргардонидан 

мумкин аст: Аробакаш чору ночор розӣ шудааст, ки бо вуҷуди дар пеши 
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ароба нишастанашон (бо вуҷуди ин ки дар пеши ароба нишаста буданд-

С.А.) аз онҳо баробари равандагони дар паси ароба нишинанда пули 

киро гирад… [VII, 366]; Бо вуҷуди ин ки худи Истам аз таги нӯхтаи вай 

дудаста маҳкам дошта меистод (бо вуҷуди аз таги нӯхтаи вай дудаста 

маҳкам дошта истодани Истам –С.А.), вай ҳар замон рост мешуд ва ба 

харони дигар ҳамла кардан мехост [VI, 134-135].  

Маълум мешавад, ки устод С. Айнӣ дар ифодаи маънои хилоф аз 

ҳар ду навъи ифода фаровон истифода бурдааст, вале аз рӯйи мушоҳидаи 

мо, қолаби ҳоли хилофи бо пешоянди «бо вуҷуди» суратёфтаро бештар 

корбаст намудааст. Дар «Ёддоштҳо» агар бо пайвандаки «бо вуҷуди ин 

(он) ки» 21 ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла тобеъ шуда бошад,1 пас 

бо пешоянди «бо вуҷуди» 54 ҳоли хилоф ба хабар алоқаманд гардидааст.2 

Ибораҳои масдарии ба вазифаи ҳоли хилоф омадаи ин ҷумлаҳо ҳам 

муодили ҷумлаҳои пайрави хилоф буда, аз онҳо ба тарзи маъмулӣ (яъне 

илова кардани пайвандак ва дар шакли тасрифӣ овардани масдари 

ибора) ҷумлаи пайрави хилоф сохтан мумкин аст: Ва инчунин падар 

тааҷҷуб мекард, ки бо вуҷуди ба бист даромадани ин духтар (бо вуҷуди ин 

ки духтар ба бист даромадааст-С.А.) чаро падараш ӯро то ҳол ба шавҳар 

намедиҳад [VI, 92]; Бо вуҷуди бартараф шудани бемориаш (бо вуҷуди ин 

ки бемориаш бартараф шуд) -С.А.) қувват наёфт [VI, 183]. 3  

Дар забони тоҷикӣ ҳоли хилофи бо масдар ифодаёфта ба хабар бо 

пешоянди «ба ҷойи» низ тобеъ мегардад. Аз ин пешоянд бо иловаи 

ишораҷонишини «ин (он) ва пайвандаки содаи «ки» пайвандаки 

таркибии «ба ҷойи ин (он) ки» сохта шудааст, ки барои алоқаманд 

кардани ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла кор фармуда мешавад.  

Дар матни зерин ҷумлаи пайрави хилофи «ба ҷойи ин ки истироҳат 

кунанд»-ро ба ибораи масдарӣ ва ҳоли хилофи «ба ҷойи хобидан»-ро, ки 

                                                           
1 Муроҷиат шавад ба боби 11, ҷадвали 1 ин диссертатсия.  
2 Муроҷиат шавад ба боби 1 ин диссертатсия.  
3 Чунин мисолҳо зиёданд. Мутаваҷҷеҳ бошед аз ҷумла ба VI. 211, 216, 262, 280, 287, 303; VII . 52, 99, 

114, 118, 254, 337, 556 ва ғ.  
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дар қолаби «пешоянд+масдар» ифода ёфтааст, ба ҷумлаи пайрави хилоф 

баргардондан мумкин аст: Баъд аз рост шудани офтоб ва шиддат 

кардани гармии ҳаво ба хонаашон омада, чизе хӯрда, ба ҷойи ин ки 

истироҳат кунанд (ба ҷойи истироҳат кардан –С.А.), барои кор ба ҷойҳои 

соярави боғ мебаромаданд ва гашти рӯз боз ба киштзор баромада, то 

тамом торик шудани шаб корашонро давом медоданд; Писари калони 

Нурмуҳаммад, ки ҷуфтрон буд, дар соатҳои даҳи шаб говҳоро ҷуфт 

баста, ба кор мерафт ва баробари баромадани офтоб ҷуфтрониро тамом 

карда омада, баъд аз хӯрок ба ҷойи хобидан (ба ҷойи ин ки хоб кунад –

С.А.) боз ба кори каланд ё дос мебаромад ва фақат ба кори гаштирӯзӣ 

набаромада, то вақти ҷуфтронӣ мехобид.1 [VII, 158]; …Ман маҷбурам, ки 

бар хилофи қавли ба додхоҳ додаам он сирро ба ҷанобашон арз кунам… 

[VII, 598]. -Ман маҷбурам, ки бар хилофи он ки ба додгоҳ қавл диҳам, он 

сирро ба ҷанобашон арз кунам.  

Ҷумлаи пайрави хилофе, ки ба сарҷумла ба тавассути пайвандакҳои 

«ҳарчанд», «ҳам» ва ба воситаи пайвандакҳои ҷуфтистеъмоли 

«ҳарчанд…, ҳам», алоқаманд шудаанд, ҳангоми ба ибора баргаштан 

барои ба хабари ҷумла тобеъ гардиданашон асосан пешоянди «бо 

вуҷуди» истифода мешавад: Ҳарчанд дар вақти гап задан забонаш қадре 

мегирифт, ширинии суханҳояш он гирифтагиро боз ҳам ширинтар карда 

нишон медод [VII, 21]. -Бо вуҷуди дар вақти гап задан қадре гирифтани 

забонаш ширинии суханҳояш он гирифтагиро боз ҳам ширинтар карда 

нишон медод; Ту, ҳарчанд тунд бошад ҳам, чашматро пӯшида ин косаро 

холӣ кун ва баъд аз понздаҳ дақиқа мебинӣ, ки сиҳат ёфтаӣ [VII, 216]. -Ту 

бо вуҷуди тунд будан чашматро пӯшида он косаро холӣ кун… 

Чунонки дар ибтидои ин боб қайд гардида буд, гоҳо маънои ҷумлаи 

пайравро бо як вожа ё ибора ҳам ифода кардан мумкин аст. Ин ақидаро 

                                                           
1  Истифодаи пайвандаки «ба ҷойи ин (он) ки» аз пешоянди «ба ҷойи» бартарӣ дорад. Агар 

пешоянди «ба ҷойи» дар алоқаманд кардани ҳоли хилоф дар асар ҳамагӣ ду бор истифода шуда 

бошад, пайвандаки «ба ҷойи ин (он) ки» дар тобеъ намудани ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла ҳашт 

маротиба дучор омад. (Нигаред ба боби 1, ҷадвали 1 ва боби 2, ҷадвали 2).  
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дар мисоли ҷумлаи дар боло таҳлилшуда татбиқ намудан мумкин аст. 

Мо ҷумлаи пайрав… (ҳарчанд) тунд бошад (ҳам) –ро ба масдари «тунд 

будан» баргардондем. Вале аз нигоҳи мо, ин тарзи баргардониш он қадар 

суфта набуда, сунъӣ менамояд. Агар мо ҷумлаи пайравро ба исми 

«тундӣ», ки бунёди маънавии ҷумлаи пайрав мебошад, иваз намоем, 

ифода кӯтоҳ, табиӣ ва суфта мебарояд: Ту бо вуҷуди тундӣ чашматро 

пӯшида ин косаро холӣ кун… 

б) Муносибати ҷумлаҳои пайрави хилоф ба ибораҳои сифати феълӣ 

 Дар «Ёддоштҳо» баъзе ҷумлаҳои пайрави хилофе дучор меоянд, ки 

онҳоро ба ибораҳои сифати феълӣ баргардондан мумкин аст ва баръакс 

баъзе ибораҳои сифати феълиро, ки дар ҷумлаи сода вазифаи ҳоли 

хилофро адо мекунанд, ба ҷумлаҳои пайрави хилоф баргардондан 

имконпазир аст. Маълум аст, ки назар ба вожаю ибораҳои исмию 

масдарӣ ва ҷонишинӣ ба вазифаи ҳоли хилоф омадани сифати феълӣ ва 

ибораҳои сифати феълӣ камтар дучор меоянд, 1 аз ин рӯ қисмати ками 

ҷумлаҳои пайрави хилофро ба сифати феълию ибораҳои сифати феълӣ 

баргардонидан мумкин аст.  

 Якчанд мисол:  

…Шумо ба ҷойи он ки фармонҳои ҷаноби олӣ ва супоришҳои маро ба 

амал оварда, аз шаҳр бетартибиҳоро барҳам диҳед ва дар навбати аввал 

одамони худатонро саришта кунед, шумо онҳоро монанди галаи гургони 

ваҳшӣ ба сари аҳолӣ сар дода мондед [VII, 349]. -…Фармонҳои ҷаноби 

олӣ ва супоришҳои маро ба амал наоварда, бетартибиҳоро аз шаҳр барҳам 

надода ва дар навбати аввал одамони худатонро саришта накарда…;  

Ту хон, ба ҳар гуна душворӣ бошад ҳам, хон [VI, 110]. -…ба ҳар гуна 

душворӣ нигоҳ накарда… 

Ҳамин тариқ, як қатор сифатҳои феълию ибораҳои сифати феълӣ ба 

вазифаи ҳоли хилоф омада, муодили ҷумлаҳои пайрави хилоф шуда 

                                                           
1 Нигаред ба боби 1, банди 4. Ифода ёфтани ҳоли хилоф бо сифати феълӣ ва ибораҳои сифати 

феълӣ.  



136 
 

  

метавонанд ва онҳоро ба ҷумла баргардондан мумкин аст: Ман насиҳати 

Мавлоноро гӯш накарда ба саҳро омадам, саҳро ба дил зад [VI, 191]. -… 

Бар хилофи он ки насиҳати Мавлонро гӯш кунам…; Аз рӯи шариат дар 

бораи як духтари ба балоғатрасида аз худаш напурсида ҳукм баровардан 

дуруст нест [VII, 70]. -…бар хилофи он ки аз худаш пурсем.  

 в) Муносибати ҷумлаҳои пайрави хилоф ба исм ва ибораҳои исмӣ 

Таркибу ибораҳои исмии ба вазифаи ҳоли хилоф истифодашаванда 

ба хабари ҷумла ба тавассути пешояндҳои «бе» ва «бо вуҷуди» алоқа 

кардаанд. Чунин таркибу ибораҳоро ба ҷумлаҳои пайрави хилоф 

баргардондан мумкин аст. Чунончи: Ва ҳол он ки ман аз ӯ шарм 

медоштам, чунки аз хонаи ӯ бе рухсат гурехта будам [VII, 61]. -Бар 

хилофи он ки рухсат гирам…; Шогирдони ин пеша «навча» номида 

мешуданд, ки баъд аз ҳунари саисиро ба даст даровардан бе маросими 

«миёнбандӣ» мустақилан кор кардан мегирифтанд [VII, 198]. -Бо вуҷуди 

он ки маросими «миёнбандӣ»-ро нагузаронданд…; Ӯ дар вақти бемории 

Музаффар бе рухсати падар ба баҳонаи дидани ӯ ба Бухоро омад [VII, 

443]. -Ба ҷойи он ки аз падар рухсат гирад…; Бо вуҷуди хурдсолӣ1 ман ва 

дигар шунавандагон бо шунидани ин воқеа ба ҳаяҷон омада будем [VI, 

53]. -…Бо вуҷуди он ки хурдсол будам...  

Дар забоншиносии тоҷик асосан ҷумлаҳои пайрави хилофро ба 

таркибу ибораи масдарӣ, баъзан ба таркибу ибораҳои сифати феълӣ дар 

ифодаи як маъно ҳамвазифа меҳисобанд, вале мушоҳидаҳо нишон 

медиҳанд, ки баъзе ҷумлаҳои пайрави хилофро ба таркиб ё ибораҳои 

исмӣ низ баргадондан мумкин аст. Дар ҳама ҳолати ба ибора 

баргаштани ҷумлаи пайрав ин ҷумлаи содаи дар таркибаш ҳоли хилоф 

дошта ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф муродиф мегардад: 

Ҳарчанд ваъдаҳои хуб диҳад ҳам, касе гапҳои ӯро бовар намекардааст 

                                                           
1  Таркибу ибораҳои исмии бо пешоянди «бе» суратёфта ба вожаю ибораҳои сифати феълӣ 

(маросими миёнбандиро нагузаронида, рухсати падарро нагирифта) ва калимаю ибораҳои бо пешоянди 

«бо вуҷуди» суратёфта дар шакли калимаю ибораҳои масдарӣ низ омада метавонанд (бо вуҷуди 

хурдсол будан) ва ғ. Нигаред инчунин ба банди 16-и ин боб.  
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[VI, 46]. -Бо вуҷуди ваъдаҳои хуб доданаш…; Ва ҳол он ки шариат рухсат 

дода бошад ҳам, мардумони Бухоро духтарҳояшонро пеш аз 

чордаҳсолагӣ ба шавҳар намедоданд [VII, 81]. -Бо вуҷуди рухсати 

шариат…; Ҳарчанд ба ҳам машварат кардем, сари каловаи ин корро 

наёфтем [VI, 195]. -Бо вуҷуди машварат…; Шогирди ҳар пеша, ҳар чӣ 

қадар ҳунарманд бошад ҳам, то зиёфате ташкил дода миёнашро 

набандонад, аз мартабаи шогирдӣ ба мартабаи устоӣ гузашта 

наметавонад [VII, 195]: -бо вуҷуди ҳунармандӣ…ва ғ.  

2) Хусусиятҳои услубии истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф дар 

«Ёддоштҳо» 

Ҷумлаҳои пайрави хилоф вобаста ба мавқею воситаҳои гуногуни 

забонӣ, истифодаи пайвандакҳо баъзе хусусиятҳои услубӣ низ зоҳир 

менамоянд.  

Дар баъзе ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф чунин воситаҳои 

забонӣ истифода мешаванд, ки ё ба ҷумлаи пайрав тобиши дигари 

маъноӣ медиҳанд ё маънои хилофи онро пурқувваттар менамоянд:  

а) Яке аз ин унсурҳо воситаҳои ҳамнисбат мебошанд. Мушоҳидаҳо 

нишон медиҳанд, ки бештар бо он ҷумлаҳои пайрави хилоф воситаи 

ҳамнисбат меояд, ки агар ҷумлаи пайрав ба сарҷумла ба воситаи 

пайвандакҳои «ки» ва «ҳарчанд» тобеъ шуда бошад. Чунончи, бо 

пайвандаки «ки» воситаи ҳамнисбати «бо вуҷуди ин» истифода шудааст: 

Усто-амак, ки  ӯ ҳам бемор буд ва аҳли хонаводааш ҳам бемор буданд, бо 

вуҷуди ин дар бемории аввалии падарам рӯзе як бор омада хабар 

мегирифт [VI, 169]; Касони пурқобилият, ки ҳанӯз хониши худро тамом 

накардаанд, бо вуҷуди ин ба талабаҳои навдарсхон дарс медиҳанд [VI, 

213].  

Дар чунин ҳолатҳо чунин менамояд, ки пайвандаки «бо вуҷуди ин 

ки» ба қисматҳо ҷудо шудааст: пайвандаки синтаксисии «ки»аз қисмати 

номӣ дур шудааст ва қисмати «бо вуҷуди ин»чун воситаи ҳамнисбат 
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воқеъ гардидааст. Агар ин пайвандакро дар шакли пурра (таркибӣ) 

истифода намоем, ҷумлаи боло чунин сурат мегирад: Касони 

пурқобилият, бо вуҷуди ин ки ҳанӯз хониши худро тамом накардаанд, ба 

талабаҳои навдарсхон дарс медиҳанд.  

Пайвандаки «ки» бо таркиби ҳамнисбати «бо ҳамаи ин»: Аҷобат дар 

ин аст, ки ман, ки қариб аз аввали шаб то ҳол дам нагирифта хондам, бо 

ҳамаи ин ҳеҷ монда нашудам, ба гулӯ ва шушам ҳеҷ зӯр наёмад [VII, 609]. 

-…Бо ҳамаи ин ки қариб аз аввали шаб то ҳол дам нагирифта хондам… 

Дар ин ҷумла пайвандаки «ки» ҳамаъною ҳамвазифаи пайвандаки 

«гарчи» ҳам мебошад.  

Пайвандаки «ҳарчанд» ва воҳиди ҳамнисбати «бо вуҷуди ин»: 

Ҳарчанд дар ин гуна бедилхониҳо бо ғалат будани нусха ва хато хондани 

домулло хеле ғалатфаҳмиҳо ба майдон меомад-бо вуҷуди ин он кор дар 

деҳа як дилхушкунии нав буд [VI, 296]; Ҳарчанд ин одати ӯро ҳама 

медонистанд, бо вуҷуди ин бо иғвои ӯ бисёр дӯстон бо ҳам меҷангиданд 

ва душмани якдигар мешуданд [VII, 24].  

б) Ҳиссачаи таъкидии «ҳатто» ҳам муассирӣ ва тобиши хилофии 

ҷумлаи пайравро тақвият мебахшад. Ин ҳиссача бештар дар он ҷумлаҳои 

пайрави хилофе истифода мешавад, ки ба сарҷумла ба тавассути 

пайвандаки «ҳам» алоқа карда бошанд: Ӯ ҳар коре кунад, ҳатто 

одамонро кушад ҳам, на амир, на вазир , на қозикалон ба ӯ чизе гуфта 

наметавонистаанд [VI, 345]; Ҳатто ба ҷойи китоби ӯ як китоби дигар 

гузошта шавад ҳам, гирифта ба дарс меравад1 [VII, 299].  

Баъзан ҳам дар ҷумлаи пайрав, ҳам дар сарҷумла ҳиссачаи «ҳатто» 

истифода мешавад. Дар ин ҳолат ҳам тобиши хилофии ҷумлаи пайрав 

таъкид мегардад ва ҳам дараҷаи иҷрошавии амали сарҷумла тақвият 

меёбад: Баъд аз чандсола истиқомати Бухоро содадилии Абдуфаттоҳ 

                                                           
1 Чунин навъи ҷумлаҳо бисёр вомехӯранд.  
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тамоман барҳам хӯрда, ҳатто фиребгари гузаро шуда бошад ҳам, 

хасисиаш барҳам нахӯрда, ҳатто ба дараҷаи исқитӣ расидааст [VII, 79].  

в) Пайвандакҳои ҷуфтистеъмол ҳам маънои хилофии ҷумлаи 

пайравро пурқувваттар менамоянд. Чунончи, навъи «ҳарчанд…, ҳам»: 

Ҳарчанд бо овози баланд салом диҳад ҳам, ӯ ҷавоб намегардонад [VII, 

257].  

Навъи «агарчи…ҳам»:  

Агарчи Мирзо Абдулвоҳид ба сабаби ба ёд овардани воқеаи 

обкашак ба хато будани фикри водопровод сохтани худ боварии пурра 

ҳосил карда бошад ҳам, ман барои тамоман решаков карда партофтани 

ин гуна фикрҳои ӯ… як ҳодисаи дигарро ба ёдаш овардам [VII, 297].  

Навъи «ҳарчанд…аммо»:  

Ҳарчанд ҳанӯз онҳо аз ҷояшон намеҷунбиданд, аммо пашмҳои 

баданашон аз беқароршавии асабҳояшон мепариданд ва меҷунбиданд 

[VI, 246].  

Навъи «ҳарчанд…ҳам, аммо»:  

Ҳарчанд дар 10-12 соли охирӣ қувваи ҳофизаам хеле суст шуда, 

гапҳо ва чизҳоро зуд фаромӯш мекардагӣ шуда бошам ҳам, аммо 

хотираҳои пештара қариб ҳамагӣ дар ёдам нақш баста мондаанд1 [VI, 

150].  

Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф вобаста ба мавқеи истифодаи 

пайвандакҳо, бепайвандак алоқа кардани ҷумлаи пайрав ба сарҷумла, 

истифодаи пайвандакҳои гуногунтаркибу гуногунмаънӣ, мавқеи 

истифодаи хабарҳои сарҷумла ва ғ. низ як қатор хусусиятҳои услубӣ 

зоҳир менамоянд:  

а) Агар ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла танҳо ба воситаи 

пайвандаки «ҳарчанд» алоқаманд гардад, хабари ҷумлаи пайрав асосан 

бо шаклҳои замони гузаштаи сиғаи хабарӣ ифода меёбад: …Ҳарчанд 

                                                           
1  Оид ба истифодаи пайвандакҳои хилофи ҷуфтистеъмол ва хусусиятҳои гуногуни онҳо 

муфассалтар дар боби 2, банди 4. «Пайвандакҳои ҷуфтистеъмол» маълумот дода шудааст.  
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дарҳои хонаро пӯшонда чароғ гиронда будем, аз тарқишҳои дар рег ба 

хона ҳам медаромад [VI, 36]; Ҳарчанд чашм дӯхтем, моҳи навро дида 

натавонистем [VII, 484].  

Дар чунин ҳолат истифодаи пайвандаки «ҳам» маъмул нест.  

б) Агар пайвандаки «ҳарчанд» бо пайвандаки «ҳам» ҷуфт шавад, 

хабари ҷумлаи пайрав дар шакли сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ меояд: 

Ҳарчанд акаам розӣ нашуда бошад ҳам, модарам ӯро кашола карда ба 

пеши падарам бурд [VI, 27]. Агар аз ин ҷумла пайвандаки «ҳам» 

фурӯгузор шавад, маънии ҷумла коҳиш меёбад: Ҳарчанд акаам розӣ 

нашуда бошад (?), модарам ӯро кашола карда ба пеши падарам бурд.  

Агар ҷумлаҳои пайрави хилоф чида шуда оянд, ҷумлаи пайрави 

якум бо пайвандакҳои ҷуфтистеъмоли «ҳарчанд…, ҳам» алоқа мекунад, 

ҷумлаи пайрави дуюм фақат бо пайвандаки «ҳам», вале мазмунаи 

пайвандаки «ҳарчанд» ба ҷумлаи дуюм ҳам вобаста аст: Бинобар ин 

ҳарчанд ӯ ин мадрасаро барои талабагон вақф карда бошад ҳам ва 

(ҳарчанд- С.А.) аз рӯйи шариат ин бино аз тасарруфи ӯ тамоман 

баромада бошад ҳам, моликияти худро аз ин ҷо барҳам додан намехост 

[VII, 273].  

в) Маълум аст, ки агар ҷумлаи пайрав ба сарҷумла ба воситаи 

пайвандакҳои ҷуфтистеъмоли «агар…, ҳам» тобеъ шавад, чун қоида 

хабари ҷумлаи пайрав асосан дар шакли замони ҳозира – ояндаи сиғаи 

шартӣ – хоҳишмандӣ меояд; …Агар ба хона дарояд ҳам, аз як дақиқа зиёд 

наменишаст [VII, 12]; . . . Агар бо инҳо ба дӯзах мерафта бошам ҳам, аз 

уламо дур будан барои ман ҷаннати маънавӣ аст [VII, 15].  

г) Кам ҳам бошад, дар чунин навъи ҷумлаҳо хабари ҷумлаи пайрав 

дар шакли сиғаи хабарӣ ҳам омада метавонад: Агар шумо бо трубаҳои 

сафолиатон водопровод месохтед ҳам, ба саратон он фалокате рӯй 

медод, ки ба сари велосипеди чӯбини Довудхон рӯй дода буд [VII, 298]; 

Агар ҳазлу шӯхӣ мекардам ҳам, касе намебардошт… [VII, 401].  
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Дар ҷумлаи мураккаби зерин ду ҷумлаи пайрави хилоф истифода 

шудааст, ҷумлаи пайрави аввал ба сарҷумла ба воситаи пайвандаки 

«ҳам» тобеъ шудаасту ҷумлаи пайрави дуюм ба тавассути пайвандаки 

ҷуфтистеъмоли «агар…, ҳам». Маънои хилоф дар ҷумлаи пайрави якум 

муътадил аст, қатъияти фикр сусттар эҳсос мегардад, дар ҷумлаи 

пайрави дуюм бошад, маънои хилоф бо тобиши шартӣ қатъияти фикрро 

тақвият медиҳад. Муқоиса кунед: … Бойбачагон, хусусан махдумон 

(писарони муллоҳои калон) бештарин аҳмақ ё ин ки нобакор мешаванд, 

инҳо хонанд ҳам, бисёртаринашон ягон чиз намешавад, агар шаванд ҳам, 

аксарашон  одамони бад мешаванд [VI, 109].  

Агар аз пайвандаки ҷуфтистеъмоли «агар… ҳам» пайвандаки «ҳам» 

афтад, тобиши маънои хилоф камтар шуда, ҷумла тобиши духӯра (шарту 

хилоф) пайдо мекунад, вале мантиқи фикр бештар ба маънии хилоф 

доштани ҷумлаи пайрав ишора менамояд: … Агар дигар девсорон аз 

дунболи девбандӣ ва дуохонӣ бой шаванд, ин аҳмақ лоақал шиками 

худашро ҳам сер карда наметавонад [VI, 59].  

Дар ҷумлаи мураккаби зерин ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла бе 

пайвандак алоқаманд гардидааст. Воситаи алоқаи мантиқии ҷумлаи 

пайрав ба сарҷумла таркиби ҳамнисбати «бо вуҷуди ин» аст. Агар ин 

таркиб набошад, алоқаи байни ҳар ду ҷумлаи сода алоқаи пайвасти 

хилофиро ба гумон меорад. Муқоиса кунед: Ман бо ин суханони 

падарам хеле шердил шудам, бо вуҷуди ин (вале-С.А.) воқеаи ғор, аждаҳо 

ва аҷинахона будани ҷангали Ғарибмазор дар дилам шубҳа меандохт… 

[VI, 59].  

 ғ) Яке аз хусусияти дигари услубии истифодаи ҷумлаи пайрави 

хилоф ба истифодаи пайвандакҳои семантикӣ ва пайвандаки 

синтаксисии «ки» вобаста аст. Худ ба худ маълум аст, ки агар ҷумлаи 

пайрав бо пайвандаки семантикӣ ба сарҷумла тобеъ шуда бошад, навъи 

онро бе душворӣ маълум кардан мумкин аст, чунончи, аз пайвандакҳои 
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«бар хилофи он ки», «бо вуҷуди он ки» ва ғ. маънии ҷумлаи тобеъшуда 

аллакай муайян мегардад, вале дар ҷумлаи мураккабе, ки ҷумлаи содааш 

ба ҳамдигар бо пайвандаки «ки» тобеъ шудааст, навъи ҷумлаи пайравро 

фақат аз мазмуни худи ҷумлаи пайрав ва муносибати он ба сарҷумла 

муайян кардан мумкин асту халос.1 Мисолҳоро муқоиса кунед: … Бо 

вуҷуди ин ки синни ин касро аз шаст боло тахмин кардан мумкин буд, ба 

рӯяш он қадар чинҳои ҳискардашаванда наменамуд [VI, 262]; Шайх ба 

ҷойи ин ки дар ҳаққи он бечорагон дуою фотеҳа кунад, - «пули маро 

хӯрда рафтанд», - гуфта, ҳанӯз онҳоро дуои бад мекунад [VII, 136]; 

Масалан, «Ақоид»-хон нисбат ба «Шарҳи Мулло»-хон «пешқадам» ба 

шумор мерафт, агарчанде ки «Ақоид»-хон нисбат ба «Шарҳи Мулло»-

хон нофаҳмтар бошад [VI, 215]; Ман, ки (гарчанде ки-С.А.) дар айёми 

ҳаёти Аҳмад-махдум он қадар дар пайи ҷустуҷӯи ӯ набудам ва дар бораи 

ӯ ба шунидани нақлҳои ҳамсуҳбатонаш қаноат мекардам, бо шунидани 

хабари вафоти ӯ оташи афсӯсу надомат дар ниҳоди ман шуълавар гашт 

[VII, 438].  

 д) Дар «Ёддоштҳо» як ҷумлаи мураккабе истифода шудааст, ки аз 

даҳ ҷумлаи сода иборат аст. Бунёди ҷумла ҷумлаи мураккаби пайвасти 

паиҳами бепайвандак аст, ки аз панҷ ҷумлаи содаи силсилавор таркиб 

ёфтааст. Ҳар як ҷумлаи сода алоҳида ҷумлаи пайрави хилоферо ба худ 

тобеъ карда, якҷоя як манзараи пайдарпайи хилофиро ҷилвагар 

менамоянд: Қади ӯ, миёна бошад ҳам, химча ва рост, рӯяш, пуробила 

бошад ҳам, доим тару тоза, чашмаш, тангтар бошад ҳам, ҳамеша бо 

нигоҳи пурдиққатона пур, лабаш, каҷ бошад ҳам, ҳар вақт ба табассуми 

шафқатомез моил буда, ришаш, миёнаву майгунтоб бошад ҳам, аз 

бисёрии собуншӯӣ ва шоназанӣ тор-тор аз ҳам ҷудо шуда, чун лоси 

абрешим як навъ тобандагии ба худ махсус дошт [VII, 262]. Ҷумла 

                                                           
1 Азбаски дар чунин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ маънои хилоф равшан аён намегардад, бинобар ин 

ба истифодаи «бо ҳамаи ин», «бо вуҷуди ин» барин таркибҳои ҳамнисбати ифодаи хилоф эҳтиёҷ пайдо 

мешавад. Чунончи: Усто амак, ки ӯ ҳам бемор буд ва аҳли хонаводааш ҳам бемор буданд, бо вуҷуди ин 

дар бемории аввалии падарам рӯзе як бор омада хабар мегирифт (VI, 169).  
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таркибан ҷумлаи мураккаби омехта аст. Онро дар нақша чунин тасвир 

намудан мумкин аст:  

Нақшаи 26.  

        , [ва]                   , [ва]                  , [ва] ,                      [ва] 

ҳам         ҳам       ҳам     ҳам                  ҳам 

 

 

 

е) Ҷумлаҳои мураккаб бо пайравҳои хилоф вобаста ба истеъмоли 

воситаҳои алоқа (интонатсия, пайвандакҳо) низ услубан фарқ мекунанд. 

Масалан, он ҷумлаҳои пайрави хилофе, ки ба сарҷумла ба воситаи 

интонатсия, пайвандаки «ки»1, «агарчи», «ба болои ин ки», «бо ҳамаи ин 

ки», «бо он ки», «дар сурате ки» тобеъ мешаванд, асосан дар услуби 

хаттӣ-китобӣ истифода мегарданд, ҷумлаҳои пайрави хилофе, ки ба 

сарҷумла ба тавассути пайвандакҳои «ҳам», «ҳарчанд», «бо вуҷуди ин 

(он) ки», «ҳарчанд ки», «агарчанде ки», «ба ҷойи ин ки» алоқаманд 

мешаванд, умумиистеъмоланд. Хусусан пайвандаки «ҳам» дар ҳама 

навъи услубҳо серистеъмол аст.  

ё) Устод Айнӣ, ки худ чи дар гуфтор ва чи дар иншои асарҳои бадеӣ 

ба забони умумихалқӣ такя намуда, аз васоити гуногуни забонии дар 

байни омма маъмул устодона истифода менамуд, дар алоқаманд кардани 

ҷумлаҳои пайрави хилоф ба сарҷумла низ бештар аз пайвандакҳои 

серистеъмолу маъмулии забонамон, чун пайвандакҳои «ҳам», «ҳарчанд», 

«бо вуҷуди ин (он) ки» фаровон истифода намудааст.2  

 Чунон ки аз ҷадвали 2 аён аст, агар пайвандакҳои «бо ҳамаи ин ки», 

«ба болои ин ки», « ҳарчанд ки», «агарчи» дар «Ёддоштҳо» як ё дуборӣ, 

истифода шуда бошанд, пайвандаки «ки»шаш бор истифода шудааст, 

                                                           
1 Пайвандаки «ки» дар ин вазифа дар услуби гуфтугӯӣ ҳам серистеъмол аст.  
2 Ба дараҷаи истифодаи пайвандакҳои хилофии «Ёддоштҳо» муроҷиат шавад ба ҷадвали 2, боби2.  

ҷ. п. 

хилоф 

 

ҷ. п. 

хилоф 

 

ҷ. п. хилоф ҷ. п. 

хилоф 

ҷ. п. 

хилоф 
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пайвандаки «ҳам» 235 маротиба, пайвандаки «ҳарчанд» 145 маротиба ва 

пайвандаки «бо вуҷуди ин (он) ки» 23 маротиба ба кор бурда шудаанд.  

 

Натиҷагирӣ аз боби III 

Ҳар як воҳиди забонӣ, аз ҷумла унсурҳои ифодаи маънои хилоф 

ҳамчун ҷузъи нутқ хусусиятҳои зиёди маъноию услубӣ зоҳир менамоянд.  

Мусаллам аст, ки ҳоли хилоф ва ҷумлаи пайрави хилоф, ки яке аз 

воситаҳои асосии забонии тасвири тазодҳои табиату ҷамъият ва 

фаъолияти инсон маҳсубанд, дар ҷараёни истифода метавонанд 

ифодагари тобишҳои гуногун гардида, аз лиҳози мавриду мақсади 

истифода, аниқтараш аз ҷиҳати услубӣ низ ҷаззобию рангорангию 

ҷилою тобиши муассире пайдо намуда, ба навиштору гуфтор ҳусни тозае 

бахшанд.  

Агар барои ифодаи тазодҳои зиндагӣ, ифодаи тобишҳои гуногуни 

маъноӣ дар шакли вожаҳо мутазодҳо (антонимҳо) истифода гарданд, дар 

наҳв ҳамин вазифаро ҳоли хилоф, ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ 

ва ҷумлаи пайрави хилоф иҷро менамоянд.  

Ба дарназардошти ин ақида мо тасмим гирифтем, ки хусусиятҳои 

семантикӣ ва тазоҳури услубии ин воситаҳои ифодаи хилофро дар 

«Ёддоштҳо» ҳам ба риштаи таҳқиқ кашем.  

 Ба омӯзиши хусусиятҳои ифодаи маънои хилоф (ҳоли хилоф ва 

ҷумлаи пайрави хилоф) хусусан дар солҳои наздик шурӯъ намудаанд, ки 

дар ин амал саҳми олимони маъруф Б. Ниёзмуҳаммадов, Н. Маъсумӣ, 

Р.Ғаффоров, Д. Тоҷиев, Ю. А. Рубинчик, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, 

Б.Камолиддинов, М. Норматов, М. Набиев, М. Мирзоева ва д. назаррас 

аст.  

Бо истифода аз пешниҳоди ин забоншиносон, такя бо назарияи онҳо 

ва бо дарназардошти маводи аз «Ёддоштҳо» гирдовардаи мо дар ин боб 

кӯшиш намудем, ки чунин масоилро матраҳ созем:  
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 I. Хусусиятҳои семантикӣ ва услубии истифодаи ҳоли хилоф дар 

«Ёддоштҳо».  

 1. Муродифшавии ҳоли хилоф, ки дар навбати худ гурӯҳҳои 

зеринро дар бар мегирад:  

 а) Хусусиятҳои муродифӣ пайдо кардани ибораҳои сифати феълии 

ба вазифаи ҳоли хилоф истифодашуда ба таркибу ибораҳои масдарии ба 

ин вазифа истифодашуда;  

 б) Муродифшавии таркибу ибораҳои исмии ба вазифаи ҳоли хилоф 

истифодашуда ба таркибҳои сифати феълии ба ин вазифа ба кор 

бурдашуда;  

 2. Муродифшавии пешояндҳое, ки ҳоли хилофро ба хабар тобеъ 

менамоянд.  

 3. Такрори пай дар пай ва чидашавии ҳоли хилоф, ки ба мақсади 

тақвияти маъно ва таъсирбахшии ифодаи фикр истифода мегардад.  

 4. Баъзе хусусиятҳои дигари истифодаи услубии ҳоли хилоф дар 

«Ёддоштҳо».  

 II. Хусусиятҳои семантикӣ ва услубии истифодаи ҷумлаҳои пайрави 

хилоф дар «Ёддоштҳо». Дар ин қисмати боби сеюми кор таҳлили чунин 

хусусиятҳои маъноию услубии ҷумлаҳои пайрави хилоф таҳлил ёфтаанд:  

 1. Муродифшавии ҷумлаи сода, ки дар таркибаш ҳоли хилоф дорад, 

ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф.  

 Вобаста ба ин дар ин боб муносибату ҳаммаъноии ҷумлаҳои 

пайрави хилоф ба масдар, ибораҳои масдарӣ, ибораҳои сифати феълӣ ва 

ибораҳои исмӣ тасвир ёфтаанд.  

 2. Хусусиятҳои услубии истифодаи ҷумлаи пайрави хилоф дар 

«Ёддоштҳо».  

 Мундариҷаи ин боб аён месозад, ки устод С. Айнӣ унсурҳои наҳвӣ 

(дар диссертатсияи мо ҳоли хилоф, ҷумлаи пайрави хилоф) -ро низ чун 

воситаҳои услубӣ хеле устодона корбаст намуда, ба ин восита ҷилою 

тобиши гуногуни маъноӣ, дар мавридаш истифода кардани таркибу 
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сохти гуногуни ин воҳидҳои наҳвӣ ва дар маҷмӯъ қудрату тавоноӣ ва 

ғановати сохтори грамматикии забони тоҷикиро намоиш медиҳад.  
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Хулоса 

 Забон ҳаммарому ҳамқадами ҷамъият аст ва ҳама гуна тағйиротҳои 

ҷамъият ҳатман дар забон ҳам инъикос меёбанд.  

 Категорияи фалсафии ба ҳам зидҳо, муносибати баҳамзидҳо яке аз 

унсурҳои таркибии ҷомеа, ки ба ҷанбаҳои гуногуну мухталифи ҳаёт зич 

марбутанд, ба тавассути нутқ, васоити луғавию грамматикӣ ва услубии 

забон баён мегарданд, амалӣ мешаванд. Дар забон унсурҳои гуногуни 

луғавию грамматикие мавҷуданд, ки ба воситаи онҳо ин тазодҳои 

зиндагӣ ифода меёбанд. Хусусан дар асарҳои бадеӣ, ки муносибати 

мухталифи ҳаёти ҷамъият, зиндагӣ, табиат, хусусиятҳои зоҳирию ҷаҳони 

ботинии қаҳрамонон тасвир меёбанд, корбасти унсурҳои хилофӣ мавқеи 

муҳиму аввалиндараҷа дорад.  

 Ин унсурҳо дар қолаби вожаҳо, аъзоҳои ҷумла ва ҷумлаҳои алоҳида 

зуҳур намуда, мутазод (антоним), ҳоли хилоф, ҷумлаҳои мураккаби 

пайвасти хилофӣ ва ҷумлаҳои пайрави хилоф ном гирифтаанд. Дар 

диссертатсияи мавриди муҳокима мавқеи корбурди ҳоли хилоф ва 

ҷумлаи пайрави хилоф дар яке аз шоҳасарҳои адабиёти тоҷик 

«Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ дар ҳаҷми диссертатсияи номзадӣ мавриди 

таҳлили ҳамаҷониба қарор дода шудааст.  

 «Ёддоштҳо», ки инъикоскунандаи як давраи тӯлонии ҳаёти мардуми 

моро дар замони муносибатҳои мутазоди сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

фаро мегирад, барои ҳалли қазияи ифодаи маънои хилоф дар ҳама навъи 

қолабҳои забонӣ маводи фаровону боэътимоде дода метавонад, ки 

сабаби дар ҳаҷми як диссертатсияи илмӣ омӯхтани ин масъала аз ҷониби 

мо ҳам дар ҳамин аст.  

 Таҳлили ифодаи маънои хилоф дар «Ёддоштҳо» нишон дод, ки 

ҳанӯз ҳамаи паҳлуҳои ин масъала дар забони тоҷикӣ пурра омӯхта 

нашуда, ба таҳқиқи мукаммал ва ҷиддӣ ниёзманд аст. Аз ҷумла ҳоло ҳам 

бисёр масъалаҳои ифодаи ин унсури забонӣ, васоити грамматикии 

алоқаи ҳоли хилоф ба хабар, ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла, зуҳури 
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хусусиятҳои услубии истифодаи онҳо ба аниқ намудан, амиқу дақиқ 

омӯхтан муҳтоҷанд (Нигаред ба муқаддима).  

 Таҳлили пажӯҳишоти илмии дар забоншиносии тоҷик дар ин соҳа 

баанҷомрасида ва таҳқиқи ин мавзӯъ дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и 

С.Айнӣ аён сохт, ки масъалаи ифодаи маънои хилоф дар забони тоҷикӣ 

чи аз ҷиҳати маъно ва чи аз лиҳози сохтори грамматикию вазифаҳои 

услубӣ хусусиятҳои гуногуне дорад, ки ҳанӯз ҳам таҳқиқи ҳаматарафаю 

амиқро талаб менамояд.  

1. Қаблан дар диссертатсия ифодаи маънои хилоф дар қолаби аъзои 

ҷумла (ҳоли хилоф), ифодашавии он бо вожаҳои алоҳида, таркибу 

ибораҳо, васоити алоқаи ҳоли хилоф ба хабар, мавқеи истифодаи он дар 

ҷумла мавриди таҳлил қарор гирифтааст (боби 1).  

2. Сипас ифодаи маънои хилоф дар қолаби ҷумлаи пайрав таҳқиқ 

мегардад (боби 11).  

 Возеҳ аст, ки ҷумлаҳои пайрави хилоф аз лиҳози таҳлилу баррасӣ ва 

дараҷаи пажӯҳиш назар ба ҳоли хилоф афзалият дорад. Бо вуҷуди ин 

бино бар маводи фаровони забони тоҷикӣ баъзе хусусиятҳои маъноию 

грамматикии ин унсури наҳвӣ ҳанӯз ҳам таҳқиқталабанд: то ҳол ҳамаи 

воситаҳои грамматикии мавҷудаи алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла ҳаматарафа таҳқиқ нашудаанд.  

 Аз таҳқиқи мавзӯи ифодаи маънои хилоф дар забони тоҷикӣ зимни 

маводи «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ мо чунин хулоса бардоштем:  

1. Васоити ифодаи маънои хилоф дар «Ёддоштҳо» ба меъёрҳои 

забони адабии тоҷик пурра мувофиқ буда, устод Айнӣ дар корбурди 

чунин унсурҳои забонӣ ҳам маҳорати баланди эҷодӣ нишон додааст.  

2. Устод Айнӣ барои ифодаи маънои хилоф аз вожаҳои зиёде, ки 

онҳо марбути ҳиссаҳои гуногуни нутқ мебошанд ва таркибу ибораҳои 

дигар васеъ истифода бурдааст.  
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Хусусан истифодаи ҳоли хилофи истисноӣ дар асар назар ба дигар 

асарҳои бадеии ӯ бештар ба назар мерасад. Сабаби ин он аст, ки азбаски 

дар «Ёддоштҳо» саргузаштҳои муаллиф, дидаю шунидаҳои ӯ ва воқеоти 

зиёди таърихӣ дар маърази тасвир кашида шудаанд, хоҳ-нохоҳ баъзе 

вожаю ибораҳо, ки ишора ба воқеоти таърихи гузаштаи халқамон буда, 

алҳол маълум нестанд, тавзеҳу ташреҳ мехоҳанд, ки ҳолҳои хилоф низ аз 

ин истисно буда наметавонанд (боби 1. 3.).  

3. Ифодаи маънои хилоф дар қолаби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар 

мисоли «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ, алахусус истифодаи воситаҳои наҳвии 

алоқаи ҷумлаи пайрав ба сарҷумла, чун қисмати таркибии ҷумлаҳои 

мураккаби сертаркиб ва омехта ба кор бурда шудани ҷумлаи пайрави 

хилоф дорои мушаххасоти зиёде буда, ошкор намудан ва таҳлили онҳо 

дар ғанӣ сохтани мундариҷаи қисмати наҳви забони тоҷикӣ кӯмаки 

амалӣ мерасонад.  

 4. Истифодаи васоити грамматикии алоқаи ҳоли хилоф ба хабари 

ҷумла ва ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ 

низ баъзе мушаххасоти худро дорад.  

Ба сифати васоити алоқаи ҳоли хилоф ба хабари ҷумла дар 

«Ёддоштҳо» пешояндҳои «бе», «бо вуҷуди», «бар хилофи» 

серистеъмоланд. Пешояндҳои «дар», «аз ғайри», «қатъи назар аз», «бар 

акси» нисбатан камистеъмоланд.  

Чун васоити алоқаи ҷумлаи пайрав бо сарҷумла бошад, 

пайвандакҳои «ҳам», «ҳарчанд», «бо вуҷуди ин ки» бештар дучор меоянд. 

Сабаби дар ин вазифа зиёдтар ба кор бурдани ин пайвандакҳо дар он 

аст, ки устод Айнӣ ҳамеша дар пайи наздик кардани услуби адабӣ-

китобӣ бо забони умумихалқии тоҷик буд ва ин пайвандакҳо ҳам дар 

услуби шифоҳии мардум бештар корбаст мешаванд.  

Пайвандаки «ҳам» чун воситаи алоқаи ҷумлаи пайрави хилоф ба 

сарҷумла дар забони адабиёти классикӣ роиҷ набуд. Сабаби дар 
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«Ёддоштҳо» зиёда истифода гардидани ин пайвандак ҳамоно ба услуби 

умумихалқӣ наздик шудани услуби китобат ва то андозае таъсири забони 

ӯзбекӣ мебошад.  

5. Таркиботи наҳвии ифодагари маънои хилоф дар «Ёддоштҳо» 

инчунин як қатор хусусиятҳои маъноӣ ва услубӣ зоҳир менамоянд.  

6. Хусусиятҳои услубии истифодаи ҳоли хилоф ва ҷумлаҳои пайрави 

хилоф чун аксар воҳидҳои грамматикии забони тоҷикӣ то ҳол ба таври 

қонеъкунанда омӯхта нашудаанд. Таҳқиқи ин мавзӯъ зимни маводи 

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ нишон дод, ки ин унсурҳои забонӣ ҳам дар нӯги 

қалами сеҳрофари суханвари шаҳире чун устод Айнӣ ба воситаи 

пурқуввату муҳими услубӣ мубаддал мегарданд, ки дар тасвири тазодҳои 

зиндагӣ, хислати қаҳрамонони асар нақши боризе бозида метавонанд 

(боби 3).  

Қаблан ивазшаванда будани як пешоянд ба пешоянди дигар чун 

воситаи алоқаи ҳоли хилоф ба хабар ва як пайвандак ба пайвандаки 

дигар дар таркиби ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави хилоф ҷолиби 

таваҷҷуҳ аст.  

Ҳолати дигари ҷолиби диққат масъалаи тағйирёбӣ ва муодил 

шудани ҷумлаи пайрави хилоф ба ибораҳои масдарӣ ва сифати феълӣ ва 

вобаста ба ин муродифшавии ҷумлаи содаи дорои ҳоли хилоф бо ҷумлаи 

мураккаб бо пайрави хилоф мебошанд.  

Ифодаи маънои хилоф дар қолаби аъзои ҷумла (ҳоли хилоф) ва дар 

қолаби ҷумла (ҷумлаи пайрави хилоф) дар доираи меъёри забони адабӣ 

дар асарҳои илмии роҷеъ ба ин мавзӯъҳо бахшидашуда ва 

грамматикаҳои илмию мактабӣ асосан тасвир шудааст. Зимни таҳлили 

забону услуби ин ё он асари бадеӣ ҳам ин масъала ба андозае матраҳ 

гардидааст, аммо ҳамаи инҳо фарогири хусусиятҳои гуногуни маъноию 

грамматикӣ ва услубии ифодаи маънои хилоф дар забони тоҷикӣ шуда 

наметавонанд. Аз ин рӯ, мо дар асоси хулосаю натиҷагириҳои фавқ 
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роҷеъ ба масъалаи дар ин диссертатсия матраҳшуда пешниҳоди чанд 

мулоҳизотеро, ки бешак, дар оянда ҷиҳати ба таври васеъ ва ҳаматарафа 

омӯхтани ин мавзӯи забоншиносии тоҷик боис хоҳад шуд, ҷоиз 

мешуморем:  

1. Ифодаи маънои хилоф дар забони тоҷикӣ на фақат дар асоси 

асарҳои илмии алоҳида, ё асарҳои бадеӣ, балки инчунин зимни матнҳои 

услубҳои дигари забон низ ба таври васеъ бояд таҳқиқ ёбад.  

2. Барои ба таври пурра ва амиқ маълумот додан доир ба ин мавзӯъ 

ҳар як асари бадеӣ, илмӣ, публитсистӣ, матнҳои мувофиқи услуби расмӣ- 

коргузорӣ бояд бо муқоиса ба ҳамдигар омӯхта шаванд, мақоми ин ё он 

услуб, маҳорати ин ё он қаламкаш (адиб, олим, рӯзноманигор ва 

ҳуҷҷатнигор) дар истифодаи ин унсурҳои забонӣ муайян гардад.  

3. Хусусиятҳои услубии ҳар як воситаи грамматикии суратдиҳандаи 

маънои хилоф, ҳодисаи муродифшавии пешояндҳое, ки ҷумлаи пайрави 

хилофро ба сарҷумла тобеъ мекунанд, мавқеи истифодаи ҳолҳои чидаи 

хилофӣ, ҷумлаи пайрави хилоф, силсилатазодҳо, хусусиятҳои сабки 

истифодаи ҳолҳои хилоф ва ҷумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби 

ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб ва омехта ҳаматарафа таҳқиқ 

карда шаванд.  

4. Ин мавзӯъ дар матнҳои адабиёти классикӣ ҳам пурра омӯхта 

шавад, натоиҷи он бо маводи забони адабии ҳозираи тоҷик ва шеваҳои 

он муқоиса гарданд.  

Ҳамин тариқ, диссертатсияи мавриди муҳокима, ки таҳлили роҳҳои 

ифодаи муносибатҳои хилофиро зимни маводи «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ 

матраҳ месозад, ба бисёр масоили наомӯхтаи мавзӯи ифодаи маънои 

хилоф дар забони тоҷикӣ ҷавоб гуфта, дар кори боз ҳам васеътар, 

комилтар ва дақиқтару амиқтар омӯхтани ин мавзӯъ дар забоншиносии 

тоҷик саҳме мегузорад ва чун дастури амал ва сарчашмаи муътамади 

илмӣ барои пажӯҳандагон ва муҳассилин хидмат намуда метавонад.  
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