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М У Қ А Д Д И М А 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Ҷаҳони муосир босуръат 

тағйир ёфта, таъсир ва нуфузи он дар забон таҷассум меёбад. Тӯли солҳои охир 

таваҷҷуҳ нисбат ба омӯзиши зарбулмасал ва мақол (минбаъд З/М) афзудааст, 

чунки онҳо вижагиҳои фарҳанг ва асолати рушди таърихии ҳар як халқу 

миллатро ифшо месозанд. Мавриди зикр аст, ки солҳои охир забоншиносон 

бештар ба омӯзиши мундариҷаи ғоявии З/М таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, ба 

таҳлили луғавию маъноии онҳо, аз ҷумла шарҳу тавзеҳи муқоисавӣ-типологии 

ин масъала дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба қадри зарурӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

нанамудаанд. Маҳз ҳамин масъала мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти мавриди 

назар ба ҳисоб меравад. Омӯзиши ин масъала аз зарурати амиқтар омӯхта 

шудани вижагиҳои сохторӣ ва маъноии З/М ва муайян намудани робитаҳои 

гунанокии онҳо дар забонҳои муқоисашаванда ба вуҷуд омадааст. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Зарбулмасал жанри машҳуртарини 

фолклор ба ҳисоб рафта, фикри том, хулосаю муҳокимаи мантиқан қавӣ ва 

моҳиятан амиқро, ки бештар тобишҳои фалсафӣ ва маънои амиқ дорад, дар 

бар мегирад. Аз ин лиҳоз, чи тавре ки зарбулмасал мефармояд: Қаландар 

дидаро гӯяд - We all see the world through different lenses, ҳар як шахс аз диди худ 

ва аз рӯи дониши худ онро шарҳу тавзеҳ медиҳад. Муаммои ин жанри 

барҷастаро мавриди омӯзиш қарор дода, кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки вижагӣ, 

монандӣ ва тафовути луғавию маъноии онҳоро дар маводи ин ду забон ифшо 

созем. 

З/М ва масъалаҳои марбут ба онҳо ба таври умумӣ ва дар алоҳидагӣ дар 

асоси тадқиқоти олимони ватанӣ ва хориҷӣ Р. Абдуллозода [2; 135], М.Н. 

Азимова [6; 7; 8; 9; 10], Ҳ. Маҷидов [64; 65; 66], Б. Тилавов [98; 99; 100; 101; 102], 

Ф.М. Турсунов [103], Т.С. Шокиров [118], В.П. Адрианова-Перетс [3; 4], Н.Ф. 

Алефиренко [11], Н.Н. Амосова [12], В.П. Аникин [13; 14; 15; 16], И.В. Арнолд 

[21], Т.Г. Бочина [29], В.В. Виноградов [33; 34], С.Г. Гаврин [37; 38], В.И. Дал 

[45; 142; 143; 144], Г.Л. Пермяков [77; 78; 79; 80], Н.М. Шанский [114; 115; 116], 
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A.B. Федоров [106; 107] ва дигарон мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор 

гирифтаанд.   

Дар забоншиносии тоҷик Ф.М. Турсунов дар диссертатсияи номзадии худ 

“Таҳлили луғавӣ-маъноии зарбулмасал ва мақол дар забонҳои тоҷикӣ ва 

русӣ” (дар маводи асарҳои Ф. Муҳаммадиев) бисёр ҷанбаҳои мухталифи З/М-

ҳои тоҷикиро дар муқоиса бо З/М-ҳои русӣ мавриди тадқиқ қарор дода, ба 

дастовардҳои илмии назаррас ноил гаштааст. Муҳаққиқ таснифи мавзӯии 

таркиби луғавии З/М-ҳои забони тоҷикиро гузаронида, мувофиқати онҳоро ба 

забони русӣ нишон додааст. Инчунин ӯ воситаҳои муассири луғавӣ-маъноии 

З/М - бисёрмаъногӣ, муродифӣ, гунанокӣ ва антонимиро баррасӣ кардааст 

[103, 103].  

Забоншинос О.Ш. Иқболов дар диссертатсияи номзадии худ “Таҳлили 

хусусиятҳои луғавӣ-маъноии З/М дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” (дар 

заминаи маводи “Маснавии маънавӣ”-и Ҷалолиддини Румӣ) хусусиятҳои 

луғавӣ, маъноӣ, фонетикӣ ва инчунин таснифи мавзӯии З/М-ро танҳо дар 

таркиби асари ин шоири бузург таҳқиқ намудааст [49]. 

Мо оид ба замони пайдоиш ва манбаъҳои З/М ҳам дар забони тоҷикӣ ва 

ҳам англисӣ далелҳои дақиқро пешниҳод карда наметавонем, чунки онҳо дар 

замонҳои хеле қадим пайдо шуда, сарчашмаҳои гуногун доранд ва он аз 

хусусиятҳои таърихии динамикаи забон, вижагиҳои миллии фарҳанг ва 

натиҷаҳои алоқаи он бо фарҳанги дигар халқу миллат муайян карда мешавад. 

Масалан, паремиологи тоҷик Б. Тилавов чор омили асосиро, ки боиси 

пайдоиш ва такмили З/М мегардад, қайд намудааст: 1) З/М-ҳое, ки дар асоси 

таҷрибаи ҳаётии одамон пайдо шуда, дар байни халқ фаровон истеъмол 

мешаванд; 2) З/М-ҳое, ки дар асоси дигар намудҳои фолклори тоҷикию форсӣ, 

ба монанди афсона, ривоят, достон, латифа, ташбеҳ, чистон ва ҳикоят пайдо 

шудаанд; 3) мақолҳое, ки аз адабиёт гирифта шудаанд. Инҳо З/М-ҳое 

мебошанд, ки ба шарофати адибону нависандагони даврони гуногун вирди 
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забон гаштаанд; 4) З/М-ҳое, ки таҳти таъсири фолклори ҳамсоя ба вуҷуд 

омадаанд [101, 122]. 

Муҳаққиқи англис В. Мидер бо олимон А. Тейлор ва Б.Ҷ. Уайтинг 

ҳамфикр шуда, қайд менамояд, ки З/М аз ҷониби фард эҷод мешавад. Ӯ чаҳор 

сарчашмаи асосиро барои З/М-и умумиаврупоӣ қайд намудааст: атиқаи 

юнонӣ ва римӣ, Таврот ва Инҷил, забони лотинии асримиёнагӣ ва иқтибосӣ [127, 

77]. 

Мусаллам аст, ки оид ба фарқи зарбулмасал ва мақол ақидаи ягона дар 

байни олимон мавҷуд нест. Масалан, В.И. Дал қайд менамояд: “Зарбулмасал 

- муҳокима, масал, ҳидоят ва насиҳатест, ки кинояомезона ва бо услуби халқӣ 

гуфта мешавад. Чун ҳар масал зарбулмасали пурра аз ду ҷузъ иборат аст: аз 

киноя, тасвирҳои муҳокимаи умумӣ ва аз баёния, шарҳдиҳӣ ва панд. Аммо 

аксар он қисми дуюми зарбулмасал тахфиф карда мешавад, ба зиракии 

шунаванда вогузор карда мешавад ва дар он вақт зарбулмасалро аз гуфтор 

фарқ намудан ғайриимкон аст” [143, 34]. “Мақол - ибораи бавосита, нутқи 

маҷозӣ, истиораи сода, киноя, ифодаи бемуаммо, бемулоҳизаву хулоса 

мебошад. Мақол нимаи аввали зарбулмасал ба ҳисоб меравад. Мақол танҳо 

нутқи бевоситаро бо нутқи бавосита иваз менамояд, суханро ба охир 

намерасонад, баъзан ҳодисаро тавсиф наменамояд, вале шартан, бағоят 

равшану возеҳ ба ҳодиса ишора менамояд” [143, 37]. 

Ҳамчунин, забоншиноси машҳури англис Ҷ.Б. Милнер З/М-ро моҳирона 

“сар” ва “дум” ифода намуда, ба ду қисм ҷудо менамояд [129, 199]. 

Аз рӯйи ақидаи муҳаққиқи дигари рус Л.К. Латишев зарбулмасалҳо 

“тарҷума”-ро дӯст намедоранд, аммо бисёртар эквиваленти мавҷудаи худро 

дар дигар забонҳо талаб менамоянд [62, 34]. Ба сухани Л.К. Латишев илова 

карданием, ки на танҳо зарбулмасал, балки мақол низ набояд таҳтуллафзӣ 

тарҷума шавад.  

Мувофиқи ақидаи С.Г. Гаврин, нишонаҳои забонии зарбулмасалҳо: 

“устуворӣ (луғавӣ-маъноӣ, морфологӣ, синтаксисӣ, устувории истифода), 
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таҷдиди назар (мавҳумоти зиёд дар муқоиса бо мақолҳо), мураккабӣ 

(мураккабии махсуси сохторию маъноӣ)” ба ҳисоб меравад [37, 28]. 

Муҳаққиқи рус О. Широкова қайд менамояд: “Тафовути асосии З/М - ин 

маънои маҷозиест, ки он дар зарбулмасал дида мешавад, аммо дар мақол 

бошад, вуҷуд надорад” [117, 117]. Дар ин хусус сухани О. Широковаро мо 

нисбат ба зарбулмасалҳои тоҷикӣ ғалат меҳисобем, чунки дар забони тоҷикӣ 

мақолҳое мавҷуданд, ки пур аз маҷоз мебошанд, масалан: Бо як гул баҳор 

намешавад - One flower makes no garland. 

Гузашта аз ин, бояд зикр намуд, ки бо вуҷуди мавҷудияти фарқ дар байни 

зарбулмасал ва мақол қаробат низ ба назар мерасад, ки дар забоншиносии 

байналмилалӣ онҳоро зери унвони парема ба як гурӯҳи алоҳида муттаҳид 

намудаанд. Дар ин ҷо масъалае ба миён меояд, ки оё зарбулмасал ва мақолро 

ба таркиби ВФ мансуб мекунанд? Аввалин шахсе, ки истилоҳи “фразеология”-

ро рӯи кор овардааст ва аз ин сабаб ӯро ҳамчун асосгузори назарияи 

фразеология мешуморанд, забоншиноси швейтсарӣ Шарл Балли ба ҳисоб 

меравад. 

Баъд аз кори Ш. Балли доир ба муаммои гуногуни фразеологӣ 

забоншиноси испанӣ Х. Касарес диққати махсус дода, се намуди ВФ-ро нишон 

медиҳад: а) ибораҳои номӣ; б) сохторҳои феълӣ; в) зарбулмасалҳо [6, 12]. 

В.В. Виноградов фразеологияро ба соҳаи лингвистика табдил дода, бисёр 

ҷанбаҳои онро равшан намуда, дар фразеологияи ҷаҳонӣ саҳми бориз 

мегузорад. 

Муҳаққиқи рус А.И. Ефимов “ба ВФ на танҳо идиомаҳоро, балки З/М, 

суханони ҳикматнок ва ибораҳои устуворро” низ марбут медонад [46, 280]. 

А.В. Кунин “ба ВФ калимаҳои устувори мустақилмаъно ва ё қисман 

таҷдидшударо ворид менамояд, ки ба ин З/М низ дохил мешаванд” [57, 10]. 

“Хусусияти таҷдид воҳидҳои гуногуни забон: панду ҳикматҳои забонӣ 

(зарбулмасал, мақол, суханҳои тумтароқ ва ғ. ва ВФ-ро ба синфи паремия 
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муттаҳид месозад. Дар асоси таҷдид ВФ-ро ба таркиби паремиология шомил 

намудан мумкин аст” - менависад Е. Ошева [75, 84]. 

З/М тибқи калидвожаҳояшон ба ду зергурӯҳ - вожаҳои ифодагари 

моддиёт ва вожаҳои ифодагари маънавиёт тасниф карда шудаанд.    

Роҷеъ ба масъалаи тағйирёбии муттасили матни З/М олимон изҳори назар 

кардаанд. Дар муқаддимаи яке аз маҷмӯаи зарбулмасалҳо В.П. Адрианова-

Перетс менависад: “Қайд кардан душвор нест, ки шумораи зиёди З/М 

гунаноканд ва ҳар як гуна метавонад ҳам ба шакл ва ҳам ба мазмуни маҷозии 

он тобиш ва ҷилои нав бахшад” [4, 10]. 

Таҳқиқи сохти ВФ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз ҷониби забоншинос 

М.Н. Азимова рӯи кор омадааст. Кори илмии муҳаққиқ ба мавзӯи “Воҳидҳои 

фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар шарҳи муқоисавӣ-типологӣ” 

бахшида шуда, дар он хусусиятҳои сохторӣ-грамматикии ВФ, масъалаи 

моделҳои сохтори ВФ, ВФ-и феълӣ, номӣ, субстантивӣ ва коммуникативӣ, 

инчунин хусусиятҳои морфологии ВФ-и феълиро бо мисолҳои возеҳу сареҳ 

шарҳу тавзеҳ додааст [6, 59-138]. Дар кори рисолаи докториаш муҳаққиқ тибқи 

таҳлили сохторӣ ва муқоисавии ВФ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

натиҷаҳои назаррас ба даст овардааст [9]. 

Дар забоншиносии тоҷик яке аз аввалинҳо шуда, забоншинос М. Фозилов 

ба ВФ рӯ оварда, хизмати шоистае кардааст. Ӯ ба З/М, ВФ ва дигар намудҳои 

ифодаҳо тафовути равшан ва возеҳ додааст. Ӯ З/М-ро аз таркиби ВФ хориҷ 

месозад [166, 10-11]. 

Мусаллам аст, ки ҳар як гӯянда З/М-ро ҳар хел зикр менамояд. Ин маънои 

онро надорад, ки чи тавре хоҳем онро баён созем. З/М воҳидҳои забонзадшуда, 

вирди забон мебошанд, онҳо дар шакли тайёр мавҷуданд. Аммо қонунҳои 

дохилие мавҷуданд, ки ҳангоми иваз намудани ҷузъи сохтори онҳо маънои 

умумии онҳо тағйир намеёбад. Масалан, муҳаққиқ Т.А. Наймушина роҷеъ ба 

масъалаи истифодаи зарбулмасалҳо дар эҷодиёти бадеӣ чунин қайд  мекунад: 
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“Одатан аксарияти З/М-ҳои маъмул ҳангоми истифода дар матнҳои адабӣ ба 

тағйироти гуногун дучор мешаванд” [74, 4]. 

А.А. Крикманн, масалан, бевосита ин тасаввуротро хато меҳисобад, гӯё 

ки “зарбулмасалҳо хусусияти ба худ хос “ready-made utterances” ё ибораи 

забонзадшудаи устувор ба ҳисоб мераванд” [56, 101]. 

Зарбулмасалҳо хусусияте доранд, ки бештар ду объект ва ё ду зуҳуротро 

муқоиса менамоянд, яъне халқ ду предмет ё ду ҳодисаро ё қиёс менамояд ё 

муқобил мегузорад. Дар қиёсу муқоисаи предметҳо, падидаҳо мафҳумҳои 

антоним дар З/М мақоми хоса дорад. 

Масъалаҳои гуногуни З/М дар забонҳои тоҷикӣ ва забони англисӣ дар 

корҳои М.М. Раҷабова [82] ва О. Иқболов [49] ба таври гуногун таҳлилу 

баррасӣ шуда бошанд ҳам, як қатор ҷанбаҳои З/М, ба мисли вижагиҳои 

муродифӣ ва гунанокӣ, хусусиятҳои антоним дар маводи ин ду забон мавриди 

омӯзиш қарор нагирифтаанд. Таҳқиқи чунин масъалаҳо имконият медиҳад, ки 

вижагиҳои монандӣ ва фарқкунандаи ин воҳидҳои забонӣ дар ин ду забон 

равшан гардад.  

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро комёбиҳо ва принсипҳои  

пажӯҳиши муҳаққиқон ва забоншиносони маъруфи рус А.В. Кунин, В. Дал, 

В.В. Виноградов, Л.С. Бархударов, В.П. Аникин, Н.Н. Амосов, С. Влахов, С. 

Флорин, И.Р. Галперин, Н.А. Кобрин; амрикоӣ А. Тейлор, В. Мидер, Н.Р. 

Норрик; олимони ватанӣ Ҳ. Маҷидов, Б. Тилавов, М. Фозилов, М.Н. Азимова, 

Я.И. Калонтаров, К. Хисомов, Т.С. Шокиров, Ф. Турсунов ва дигарон ташкил 

медиҳад. 

  Ҳадафи асосии пажӯҳиши мазкур аз омӯзиши хусусиятҳои луғавию 

маъноии З/М дар забонҳои мавриди омӯзиш ва муайян намудани роҳу 

воситаҳои ифодаи онҳо иборат аст. Барои ноил гаштан ва муваффақ шудан ба 

ин ҳадаф мо ҳалли вазифаҳои зеринро мувофиқи мақсад меҳисобем: 

 муайян намудани хусусиятҳои лингвистии зарбулмасал ва мақолҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ;  
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 муайян намудани монандӣ ва фарқ дар вижагиҳои луғавӣ-маъноии 

зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ ва англисӣ; 

 таҳлил намудани усулҳои тарҷумаи баъзе зарбулмасал ва мақол аз тоҷикӣ 

ба англисӣ ва баръакс; 

 омӯзиши вижагиҳои маъноию услубии зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ; 

 муқоисаи лингвистӣ ва типологии зарбулмасал ва мақолҳои забонҳои 

муқоисашаванда; 

 таҳлили хусусиятҳои антонимӣ, муродифӣ ва гунанокии зарбулмасал ва 

мақолҳо дар забонҳои мазкур.  

 Объекти тадқиқотро З/М ва таҳлили луғавию маъноии онҳо дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ дар сатҳи муқоисавӣ-типологӣ ташкил медиҳад. 

 Мавзӯи тадқиқот “Таҳлили луғавӣ-маъноии зарбулмасал ва мақол дар 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” унвон гирифта, дар он вижагиҳои луғавӣ, 

маъноӣ, муродифӣ, гунанокӣ ва антонимии З/М, хусусиятҳои вазифавӣ ва 

маъноии онҳо дар ҳар ду забони мавриди назар баррасӣ мешавад. 

Сарчашмаҳои амалии тадқиқот. Барои бомуваффақият анҷом додани 

мавзӯи мазкур маводи фактологӣ барои таҳлили муқоисавии луғавӣ-маъноии 

З/М дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз фарҳангҳои “The Oxford Dictionary of 

Proverbs” [174] ва фарҳанги сеҷилдаи Фозилов М. “Фарҳанги зарбулмасал, 

мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ” [166] гирифта шудаанд, ки дар натиҷа 

теъдоди З/М-ҳои тоҷикӣ беш аз 4000 ва англисӣ беш аз 2000 ададро ташкил 

доданд.  

Усулҳои тадқиқот. Баррасӣ ва омӯзиши муқоисавии З/М-ҳои забонҳои 

мавриди назар бо усулҳои таҳлил ва тафсири хусусиятҳои луғавӣ-маъноӣ, 

маъноӣ-сохторӣ, муқоисавӣ-таърихӣ, типологӣ, муқоисавӣ-қиёсӣ, қиёсӣ, 

оморӣ ва амсоли инҳо анҷом пазируфтанд. 
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Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсия ба омӯзиши вижагиҳои З/М-ҳои забонҳои 

аз ҷиҳати генетикӣ ба ҳам наздик - тоҷикӣ ва англисӣ бахшида шуда, ба соҳаи 

забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ тааллуқ дорад. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур шаш марҳилаи асосиро дар бар 

мегирад: 1. Интихоби мавзӯъ; 2. Шиносоӣ бо адабиёти илмии таҳқиқоти 

олимони ватаниву хориҷӣ; 3. Мутолиа ва гирдоварии маводи мавриди таҳқиқ 

аз луғатномаҳо ва адабиёти бадеӣ; 4. Дастабандии маводи гирдоварда ва 

таҳияи мундариҷаи кор; 5. Таълифи диссертатсия ва татбиқи натиҷаҳои он; 6. 

Натиҷагирӣ ва татбиқи он дар амал. 

 Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот таълимгоҳҳои МДТ-и 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон, Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри 

Панҷакент, конференсияҳои донишгоҳӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ба шумор 

мераванд. 

Дараҷаи эътимоднокӣ ва апробатсияи таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 

дарсҳои амалӣ ва лексияҳои факултетҳои забонҳои хориҷии МДТ-и “ДДХ ба 

номи академик Б.Ғафуров”, конфронсу семинарҳои ҳарсолаи илмӣ ва 

назариявии МДТ-и “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”, (Хуҷанд, 2018, 2019) 

ва Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент гузориш дода 

шудаанд. 

 Навоварии илмии таҳқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки: 

1. З/М-ҳои тоҷикӣ дар муқоиса бо З/М-ҳои забони англисӣ дар доираи 

васеи З/М омӯхта шуданд; 

2. Таносуби З/М-и англисӣ муқаррар карда шуда, монандӣ ва фарқи онҳо 

дар забонҳои мавриди назар муқаррар карда шуданд;  

3. Хусусиятҳои хоси З/М ошкор карда шуда, муодили пурра ва ҷузъии онҳо 

муайян карда шуданд;  

4. Хусусиятҳои вазифавӣ ва маъноии З/М дар забонҳои муқоисашаванда 

баррасӣ карда шуданд;  



13 
 

5. Масъалаи муродифоти З/М ва меъёри байни муродиф ва гунаи онҳо бо 

мисолҳои зарурӣ нишон дода шуданд;  

6. Хусусиятҳои луғавӣ-маъноии антоним дар З/М-ҳои забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. 

 Арзиши назариявии пажӯҳиш. Таҳлили луғавӣ-маъноии зарбулмасал ва 

мақол дар ин ду забони аз ҷиҳати генетикӣ ба ҳам алоқаманд - тоҷикӣ ва 

англисӣ иқдоми навини чунин омӯзиши муқоисавӣ-типологӣ буда, барои 

ҳалли як қатор муаммоҳои З/М такони хосе медиҳад. Натиҷаҳои таҳқиқот 

метавонанд ба омӯзиши минбаъдаи амиқи З/М дар забонҳои муосири тоҷикӣ 

ва англисӣ, аз ҷумла, ба таҳлили луғавӣ, маъноӣ, хусусиятҳои муродифӣ, 

гунанокӣ ва антонимии онҳо мусоидат намоянд. Гузашта аз ин, пажӯҳиш 

масъалаҳои хусусиятҳои тарҷумавии З/М-ро баррасӣ менамояд, ки метавонад 

омили заминаи зарурии назариявӣ ва прагматикӣ гардад. 

 Арзиши амалии диссертатсия. Арзиши амалии диссертатсияи мазкур дар 

он ифода меёбад, ки мавод ва хулосаҳои онро дар амалияи таълими забонҳои 

хориҷӣ дар донишгоҳҳо, дар кафедраҳои лексикология, семасиология, 

бахшҳои махсус оид ба омӯзиши муқоисавӣ-типологии забонҳои гуногун, 

инчунин дар амалияи тарҷума, таҳияи луғатҳо, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, 

дар маҷмӯъ барои рушди минбаъдаи масъалаҳои мубрами З/М метавон 

истифода намуд. Дар асоси ақидаҳои олимони тоҷику рус ва хориҷӣ мисолҳо 

ва далелҳои илмӣ оварда шудаанд, ки барои донишҷӯён дар дарсҳои 

лексикология, типологияи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, инчунин 

барои навиштани корҳои курсӣ ва дигар корҳои тадқиқотӣ хидмат мекунад. 

Ҳамзамон, натиҷаҳои диссертатсияи мазкурро магистрантҳо, аспирантҳо, 

докторантҳо ва онҳое, ки бо омӯзиши чунин таҳқиқотҳои илмӣ машғуланд, 

метавонанд истифода намоянд.  

Нуктаҳои асосии ҳимояшавандаи диссертатсия: 

1. Зарбулмасал ва мақол таҷассумгари вижагиҳои фарҳанг, тамаддун ва 

асолати рушди таърихии халқ ба ҳисоб меравад; 
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2. Масъалаҳои шарҳу тавзеҳи зарбулмасал ва мақол;  

3. Умумият ва тафовути зарбулмасал ва мақол аз воҳидҳои фразеологӣ; 

4. Таҳлили луғавию маъноӣ, аз ҷумла, тавзеҳи муқоисавӣ-типологии 

масъалаҳои З/М дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ; 

5. Хусусиятҳои вазифавӣ-маъноии зарбулмасал ва мақол дар забонҳои 

баррасишаванда; 

6. Хусусиятҳои муродифӣ ва гунанокии зарбулмасал ва мақол дар 

забонҳои муқоисашаванда; 

7. Хусусиятҳои антонимии зарбулмасал ва мақол дар забонҳои мазкур; 

Саҳми шахсии довталаб дар он ифода мегардад, ки аввалин маротиба 

даврони мушаххаси гардиши миқдори бисёри З/М дар ҳар ду забон  мавриди 

пажӯҳиш қарор гирифта, вижагиҳои умумӣ ва фарқкунандаи онҳо дар ин 

забонҳо нишон дода шудаанд. Инчунин дарёфти дараҷаи илмӣ ба сатҳи 

навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар 

конференсияҳои ҷумҳуриявӣ асоснок карда мешавад.   

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба натиҷаҳои он. Диссертатсия дар 

кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисии МДТ-и “Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” ба иҷро расида, дар ҷаласаи 

якҷояи кафедраҳои назария ва амалияи забони англисӣ; тарҷума ва 

грамматикаи забони англисӣ; кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ 

(қарори №7-ум аз 26-уми феврали соли 2021-ум) ва сексияи забоншиносии 

назди МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” 

(қарори №6-ум аз 08-уми апрели соли 2021-ум) муҳокима ва барои ҳимоя 

пешниҳод карда шудааст. Мазмун ва мундариҷаи диссертатсия дар шакли 

маърӯза дар конфронсҳои анъанавии илмӣ-назарии ҳайати профессорону 

омӯзгорони МДТ-и “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”, инчунин дар 

семинарҳои илмӣ-назарии кафедраи фонетика ва лексикологияи забони 

англисӣ (солҳои 2018-2020) арзёбӣ шудаанд. 
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Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Дар асоси маводи диссертатсия 10 

мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 адад дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА-

и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия ва КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор ёфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз феҳристи ихтисораҳо, 

муқаддима, се боб ва ҳашт фасл, понздаҳ зерфасл, хулоса ва феҳристи осори 

таҳқиқӣ иборат буда, мазмун ва муҳтавои пажӯҳиш дар ҳаҷми 174 саҳифаи 

чопи компютерӣ манзур мегардад. 
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БОБИ I. 

 АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МУВОФИҚАТИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛ  

 Масъалаи муҳим ва дархӯрди забоншиносии муосир муаммои омӯзиши 

фонди паремиологияи забони халқу миллати мушаххас ба ҳисоб меравад, ки 

махзани муҳими маълумот оид ба забон, фарҳанг, тамаддун, хислату рафтор 

ва расму оини он аст. З/М ғояҳои як гурӯҳи этникии мушаххасро оид ба 

принсипҳои ахлоқию маънавӣ, идеалҳои иҷтимоӣ, муносибати онҳо нисбат ба 

ҳаёт, таърих, табиат ва зуҳуроти табиат, инсон, ҷомеа ва падидаҳои воқеияти 

муҳити атроф тақвият медиҳанд.  

1.1.  Таҳлили мазмуну мундариҷаи зарбулмасал ва мақол  

Зарбулмасал аз ҷумлаи маъмултарин воҳиди забон ба ҳисоб рафта, фикри 

том, хулосаю муҳокимаи мантиқан қавӣ ва моҳиятан амиқро, ки бештар 

тобиши фалсафӣ, маънои дидактикӣ дорад, дар бар мегирад.   

Зарбулмасал (лот. - proverbium, adagium, фаронс. - proverbe, нем.- Sprich-

wort, англ. - proverb) воситаи шифоҳие ба ҳисоб меравад, ки ба ҳар гуна 

асарҳои адабӣ ва фарҳангӣ алоқаманд нест ва ба таркиби фразеология бо 

шакли гуфтугӯӣ, тасдиқ, хулоса, панд, насиҳат - ба сифати сухани ҳикматнок 

ворид гаштааст. Аз унвони юнонии зарбулмасал - paroimía - истилоҳи илмӣ - 

“паремиология” ва “паремиография” бармеояд. 

 З/М ҳам дар забоншиносӣ ва ҳам дар адабиётшиносӣ омӯхта мешавад. 

Чун воҳиди забон З/М фикрҳои тару тоза, ғояҳои оливу муҷаз, ҷозибаву 

салосати сухан, мафҳумҳои амиқи ҳаётӣ, дурандешиҳои файласуфона, хулоса, 

ҳикмат ва санъати саҳли мумтанеъ аз ҷумлаи фазилатҳои ин жанри гаронбаҳо 

ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин, З/М-ҳои халқ таваҷҷуҳи одамон, махсусан, 

аҳли илму адабро ҳамеша ба худ ҷалб намуда, ба ҳиссиёту тафаккури мардум 

нуфуз пайдо мекунанд.  

З/М ҳамчун намунаи барҷастаи санъати сухан гуфтори нотиқро муассиру 

пурғановат, матни асари бадеӣ ва инчунин осори аҳли қаламро ҷозиб 

мегардонанд, аз ин рӯ, онҳоро дар гуфтугӯ ва адабиёти бадеӣ васеъ истифода 

менамоянд. 
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Дар адабиёт З/М аз ҷумлаи он навъҳои фолклор ба ҳисоб меравад, ки дар 

зинаи нисбатан баланди тафаккури бадеии халқ ташаккул ёфта, дар ҳаёти 

маънавии мардум мавқеъ ва мақоми ниҳоят баландеро ишғол намудааст. 

Барои ифодаи мафҳуми зарбулмасал тоҷикон хеле бисёр калимаҳои 

«масал», «матал», «андарз», «ҳикмат», «тамсил» «афсона», «зарбулмасал», 

«қавли бузургон, азизон, мардум, гузаштагон» ва ғ.-ро истифода мебаранд. 

Тадқиқотҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки жанри зарбулмасал дар 

алоқамандии зич бо панду ҳикмат, чистон, масал ва байту рубоӣ инкишоф 

ёфта истодааст.  

Дар забони англисӣ зарбулмасал аз калимаи қадимаи фаронсавии proverbe 

ва калимаи лотинии proverbium «a common saying, old adage, maxim» гирифта 

шуда, маънояш pro “forth” ва verbum “word” - «words put worward - суханро ба 

пеш гузор» мебошад. Дар бисёр сарчашмаҳо зарбулмасалҳои англисиро бо 

вожаҳои гуногун, ба монанди: «a saw», «a byword», «an adage», «a parable», «an 

enigma», «a nayword», «a watchword», «a prophecy» ва ғ. истифода мебаранд.  

Аслан зарбулмасал ё мақол сухани кӯтоҳи образноки томест, ки шакли 

муҷази мушоҳида ва андешаҳои соҳибони забон буда, кулли ҷанбаҳои ҳаёти 

воқеиро ба таври хулоса ифода мекунад. Масалан, Илоҷи воқеа қабл аз вуқӯъ 

бояд кард - A little fire is quickly trodden out. Дар зарбулмасали зикршуда гуфта 

шудааст, ки барои рафъи ҳодисаҳои нохуш чораҳои зарурӣ ва қатъӣ бояд қабл 

аз ба вуқӯъ пайвастани он андешида шавад.    

То солҳои охир мутахассисони жанри зарбулмасал - паремиологҳо бештар 

ба омӯзиши мавзӯъ ва ғояҳои зарбулмасал, яъне ба мазмуну муҳтавои онҳо 

диққат дода, ба мундариҷаи бадеӣ ё тимсолу мавзӯи зарбулмасалҳо эътибори 

кофӣ надодаанд. Тимсолу мавзӯъҳои зарбулмасалҳои халқи тоҷик бо таърихи 

мардуми мо алоқаи ногусастанӣ дошта, асоси воқеӣ доранд ва табиату ҳаёти 

иҷтимоии оммаи заҳматкашро таҷассум намуда, муборизаҳои синфӣ, 

ҳақиқату аслияти ҳаёти воқеии халқро ифода менамоянд. 

Мафҳуми ахлоқию тарбиявӣ, маишӣ, иҷтимоӣ, фалсафӣ, ки асоси мунда-

риҷаи ғоявию бадеии З/М-ҳои халқӣ мебошанд, бар он мусоидат менамоянд, 
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ки падару модарон, муаллимону мураббиён ва ҳар шахсе, ки бо таълиму 

тарбияи насли наврас машғул аст, дар ҷараёни таълиму тарбия онҳоро чун 

дастури асосӣ ва муҳим васеъ ва фаъолонаву эҷодкорона истифода намояд. 

Асоси мундариҷаи ғоявию бадеии З/М-ро қиёсҳо ва антитезаи симоҳо: 

мусбату манфӣ, некиву бадӣ, бою камбағал, донову нодон, зӯру нотавон, дӯсту 

душман, мардию номардӣ, равшанию торикӣ, пастиву баландӣ, дуру наздик, 

қимату арзон, коргару коргурез, доноиву ҷаҳолат, ҷавонию пирӣ, адолату 

разолат, равшанию торикӣ, сафедию сиёҳӣ, каму зиёд, гарму хунук, матлубу 

номатлуб ва амсоли инҳо ташкил додаанд, ки маҳз ба ҳамин сабаб хеле бисёр 

ва возеҳу равшан бо ҳар гуна муқобилгузорӣ истифода мешаванд. Онҳо чун 

дастури зиндагӣ ба рушд ва тақвият додани ҷаҳонбинии оммаи васеъ мусоидат 

намуда, ҳамчун ҳикмати ниёгон қадру манзалати зиёд ва мақоми хос доранду 

вирди забонанд. 

Қадимтарин З/М тимсолу савтҳои олами зинда ва ғайризинда - олами 

набототу ҳайвонотро дар бар гирифтаанд. Аз чаҳор як қисми теъдоди умумии 

истеъмоли тимсолу савтҳо ба ин ду мавзӯъ тааллуқ дорад. Объекти асосии 

тасвир, таҳқиқ ва баҳсу муҳокимаи З/М, инсон ва ҳаёти ҷамъиятӣ қарор 

гирифтааст. Тимсолу савтиёти ин мавзӯъ дар З/М тадриҷан инкишоф ва 

ривоҷу равнақ ёфта, доираи худро васеъ намудааст ва мунтазам мавқеи худро 

вусъат додааст. 

Тимсолу савтҳои олами ғайризинда ва олами набототу ҳайвонот ба худ 

маънои маҷозӣ касб намуда, моҳиятан ба ҳаёти ҷамъиятӣ мегузаранд: Об ба 

сой менигараду пул ба бой - Money begets / draws / breeds money; Беша бе шер нест, 

дарё бе моҳӣ - No house without mouse /no throne without thorn/; Гӯсолаи мо пир 

шуду гов нашуд - Muckle head, little wit; Гул хоҳӣ, аз хор маяндеш - If you can’t 

stand the heat, stay out / get out of the kitchen ва ғ.  

З/М хислатҳои гуногуни инсонро тасвир намуда, ба воқеияти зиндагӣ, 

муҳити ҷомеаи инсонӣ: одами бадҷинс, ҳасудхӯр, бахил, беамал, беандеша, 

бесавод, худбин ва дигар хислатҳои пасти инсонӣ такя намуда, онро мазаммат 
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мекунад. Масалан, Намади сиёҳ ба шустан сафед намешавад - It is a bad cloth 

that will take no colour; Моли мумсик - еми хирсу хук - Penny-wise and pound-foolish 

ва ғ.  

Зарбулмасал ифодагари хислатҳои неки инсонӣ, аз қабили инсони фаъол, 

нек, накӯкор, доно, бофаросат, накӯхислат, меҳнатдӯст, ҷӯянда, соҳибҳунару 

ботадбиру дурандеш маҳсуб меёбад: Дарёро об машҳур мекунад, одамро меҳнат 

- Potatoes don’t grow by the side of the pot;  Илм дар хурдӣ - нақш бар санг - A young 

twig is easier twisted than an old tree ва ғ.   

Тимсолу персонажҳои манфӣ бошад, объекту маркази танқид, тамасхур, 

истеҳзо, киноя ва ришханд гардида, худбину худпарастҳо, танбалу коргурезҳо, 

беадабу бехирадҳо, ноинсофу бадкирдору бадахлоқҳо ва амсоли инҳо дар З/М 

сахт сарзаниш ва маҳкум карда шудаанд. 

Фикру ғояҳои инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, дӯстиву рафоқат, муттаҳидӣ, меҳ-

натдӯстӣ, озодӣ, сулҳу салоҳ, хушахлоқӣ, садоқат, маърифатнокӣ, адолат ва 

амсоли инҳо асоси мундариҷаи ғоявии зарбулмасалҳои чи халқи тоҷик ва чи 

англисро ташкил додаанд: Мусофир ҳар куҷо афтад, ватанро дӯст медорад, Ки 

булбул дар қафас афтад, чаманро дӯст медорад - англ. Better my hog dirty home, 

than no hog at all; Дӯстӣ кун, ки муҳаббат зи муҳаббат хезад - англ. Love your 

friends but look to yourself; Мероси падар хоҳӣ, илми падар омӯз - англ. A useful 

trade is a mine of gold ва ғ.  

 Барои паст задану маҳкум намудани шахсони худбину худпараст, пасту 

разил, нокасу беномус ва ҳаромхӯрону муфтхӯрон чунин З/М ба забон меоянд: 

Гӯр сӯзаду дег ҷӯшад > Олам сӯзаду деги дарвеш ҷӯшад - After us the deluge; Такка 

бошаду шир диҳад - All is grist that comes / goes to the mill; Камбағалро аз болои 

уштур саг мегазад - An unfortunate man would be drowned in a teacup ва ғ.  

 Мавзӯи некӣ ва накӯкорӣ аз қадимтарин мавзӯъҳои адабиёти мост. Ҳанӯз 

дар замонҳои хеле қадим гузаштагони мо ба ғалабаи некӣ бар бадӣ, торикӣ 

бар зулмат бовар доштанд. Ин аст, ки мавзӯи некӣ ва накӯкорӣ ҳамеша дар 

муқобили бадӣ тарғибу ташвиқ мешавад. Дар баробари ин метавон 
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мисолҳоеро овард, ки симои шахсони нек ва одил, поквиҷдону боинсоф, 

ҳалолкору хушахлоқро таҷассум менамоянд: Шохи дарахти мевадор хам аст - 

Confession is the first step to repentance; Сояи дарахти рост каҷ намешавад - Truth 

and oil are ever above; Ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад - To run with the hare 

and hunt with the hounds ва ғ. 

 Ишқ ва меҳр эҳсосоти бузурги инсонист ва барҳақ аст, ки Чашми ошиқ 

кӯр аст - Love is blind, as well as hatred. Инсон дар ҳоле, ки дилбохтаи касе 

мешавад, аз ақлу ҳуш дур гашта, танҳо барои расидан ба ҳадафи ягонааш - ба 

даст овардани дили маҳбубаи худ талош мекунад. Дар байни мардум мақолҳои 

Ишқбозиро зи Маҷнун ёд мебояд гирифт; Ишқ асту ҳазор бадгумонӣ; Ишқ асту 

иродати ишқ; Лайлиро ба чашми Маҷнун нигар фаровон истифода мешаванд. 

Дар забони англисӣ аналоги зарбулмасалҳои боло мавҷуд аст: Beauty is in the 

eye of the beholder. 

 Яке аз хислатҳои ҳамидаи инсонӣ он аст, ки ӯ бояд рози хешро пинҳон 

карда тавонад, зеро дар ҳолатҳои гуногуни рӯҳӣ вай метавонад рози худро ба 

ҳамагон ифшо созад. Дар ин мавзӯъ З/М-ҳои фаровоне мавҷуданд: тоҷ. Агар 

сар боядат, сирро нигаҳ дор; Мард сар медиҳад, сир намедиҳад; Сар бидеҳу сир 

мадеҳ!; Сар равад ҳам сир наравад; Сар раваду сир наравад. Дар забони англисӣ 

зарбулмасалҳое мавҷуданд, ки гунаи зарбулмасалҳои зикршудаи тоҷикӣ ба 

ҳисоб мераванд: A wise man's loss is his secret; No secrets but between two.  

 Бузургони мо суханро беҳтарин ганҷинаи ҳастӣ медонанд, аммо ба 

шарте, ки сухан бояд боандеша, пухта ва бамавқеъ гуфта шавад, зеро сухани 

ноҷоиз сари сабзро зоеъ месозад. Бузургии инсон дар он аст, ки аввал андеша 

карда, зимнан сухани худро пеш орад. Зарбулмасал низ моро ба чунин хислати 

ҳамидаи инсонӣ даъват менамояд: тоҷ. Забон дар даҳон посбони сар аст; Забони 

сурх сари сабз медиҳад барбод; Захми тир бар тан асту захми забон бар ҷон; 

Нахуст андеша кун, он гаҳ гуфтор, ки номаҳкам бувад беасл девор. Пайомади 

фикр нокарда сухан кардан ва забонро нигоҳ надоштан дар зарбулмасалҳои 
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англисӣ чунин омадааст: The tongue is not steel, yet it cuts; An ill tongue may do 

much; A word hurts more than a wound; Think twice before doing something.   

Зарбулмасал тавсия медиҳад, ки инсон бояд ҳар як қадами худро 

санҷидаву дониста гузорад, кинаву бухлу ҳасадро аз дил бурун орад, то аз 

балоҳо эмин бошад: Бад макун, ки бад афтӣ, чаҳ макан, ки худ афтӣ; Касе, к-ӯ 

бад кунад, бад оядаш пеш. Аналогҳои зарбулмасалҳои зикршуда дар забони 

англисӣ мавҷуданд: He who sows thorns will never reap grapes; What you sow is 

what you reap. Зарбулмасалҳои мазкур аз оқибатҳои бадӣ кардан моро ҳушдор 

медиҳанд, ки аз амалҳои зишт даст кашем.  

Инсон дар дунё ҳатман подоши амалашро мегирад. Шоири ширинкалом 

Камоли бузург дар ин мавзӯъ чунин гуфтааст: Моро на ғами нангу на андешаи 

ном аст, Дар мазҳаби мо мазҳаби номус ҳаром аст - A great reputation is a great 

charge. Шоир аз зиндагии осуда номи некро боло мегузорад, зеро ҳамаи 

неъмати дунё фанопазир аст, аммо номи нек метавонад асрҳо ва ҳатто абадан 

инсонро зинданом нигоҳ дорад. Ӯ огоҳ будан аз мукофоти амалро ба хонанда 

талқин менамояд. Инсонро бо амалу кирдори некаш мешиносанд, то кори 

хайреро анҷом надиҳӣ, касе ба некӣ ёд нахоҳад кард, ки мундариҷаи 

зарбулмасали зикршудаи англисӣ низ ин маъниро медиҳад. Зарбулмасал моро 

барои пос доштани номи нек даъват менамояд: Номи баланд беҳ аз боми баланд 

- A good name is better than riches / a golden girdle; Ба некномӣ мурдан беҳ аз ба 

бадномӣ зистан - Better a glorious death than a shameful life; A bad / An ill wound is 

cured, not a bad name. Чи тавре ки аз мисолҳои мазкур мусаллам аст, дар 

мисолҳои ҳар ду забон номи нек аз ҳама чизи дунё боло гузошта шудааст.  

Хулоса, дар З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ тамоми ҷанбаҳои зиндагии 

мардум таҷассум ёфта, паҳлуҳои он бо ҳар роҳу восита таҳлил шудаанд. Чунон 

ки мегӯянд, “Оянда аз гузашта бармеояд - All the future exists in the past” ва ин 

аст, ки З/М роҳ нишон медиҳад, огоҳ месозад ва талқин менамояд. Мо 

метавонем дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёти худ, новобаста ба мавқеъ ва вазъияти 

худ истифода намуда, онҳоро чун мероси ниёгон пос нигаҳ дорем.      
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1.1.1. Сарчашмаҳои пайдоиши зарбулмасал ва мақол 

Пайдоиш ва манбаъҳои З/М хеле гуногун ва мухталиф буда, тавассути 

хусусиятҳои таърихии динамикаи забон, вижагиҳои миллии фарҳанг ва 

натиҷаҳои алоқаи он бо фарҳанги дигар халқу миллатҳо муайян карда 

мешавад.  

З/М аз қадимулайём вуҷуд дошта, дар ҳеҷ макону маъвои дунё касеро ба 

ин манзур чун офарандаи зарбулмасал наметавон исбот намуд. Маъмулан 

маълум нест ва наметавон таъин намуд, ки ҳар як З/М аз куҷо сарчашма 

гирифта ва ба кадом халқияту миллат марбут аст. 

З/М падидаест, ки зарурат ва ниёзҳои мардум онро офарида, аз қадим то 

имрӯз аз забон ба забон ба мо омада расидааст ва ҳар қавму миллат бо забони 

ба худ муносиб ва бо вазъияту шароити ба худ хос онро баён намудааст. 

Зарбулмасал офаридаи як ё чанд рӯз набуда, солиёни дароз ва асрҳои аср 

тӯл кашидаву обутоб ёфта, то ба вуҷуд омадани як зарбулмасал муддатҳои 

тӯлоние паси сар шудаанд. 

З/М - жанри деринаи эҷодиёти халқ низ мебошад. Онҳо аз замонҳои хеле 

қадим реша гирифта, аслу таърихи бисёрасра доранд. Дар он ҳикмат, дониш, 

тафаккури халқ ба таври муҷаз, мавзун ва хушобуранг таҷассум ёфтааст, ки 

беҳуда онро “дурдонаи андешаҳои халқ” унвон накардаанд. Ҳар як халқу 

миллат З/М-ҳои худро дошт ва дорад, ки дар онҳо таҷрибаи андӯхтаи 

чандинасраи халқ, вижагиҳои тарзи ҳаёту зиндагӣ, таърихи миллӣ ва амсоли 

инҳо таҷассум ёфтаанд.   

Аз ин лиҳоз, масъалаи омӯзиши сарчашмаҳои З/М ҳоло метавонад 

мавриди омӯзиш қарор дошта бошад. Аз ҷиҳати пайдоиш зарбулмасалҳои 

англисиро асосан ба ду гурӯҳ: аслӣ ва иқтибосӣ (асосан аз забонҳои лотинӣ ва 

фаронсавӣ) ҷудо мешаванд [121, 864].  

Муҳаққиқ В. Мидер бар он истинод менамояд, ки як теъдод З/М-ҳои 

муосир аз воситаҳои ахбори омма ба вуҷуд омадаанд; як қатор шеъру 
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таронаҳои машҳур ва филмҳо, шиору эълонҳо ва ғ. ба зудӣ метавонанд ба 

зарбулмасал табдил ёбанд [127, 77], ки ҳақ бар ҷониби гуфтаҳост. 

З/М-ҳои аслии англисӣ назар ба сарчашмаҳои хаттӣ (18,5%) бештар аз 

фолклор (43%) ба вуҷуд меоянд ва ҷузъи милливу маданиро дар ганҷинаи 

паремиологияи забони англисии муосир ташкил медиҳанд. Бояд тазаккур дод, 

ки байни З/М-ҳои британӣ ва америкоӣ аз рӯи сарчашмаи пайдоиш фарқи 

бузург мушоҳида мешавад. Масалан, З/М-ҳои британӣ асосан аз фолклор 

пайдо шуда, З/М-ҳои америкоӣ бошад, бештар аз сарчашмаҳои адабӣ интишор 

меёбанд [121, 867].    

З/М-ҳои англисие, ки аз дигар забонҳо иқтибос шудаанд, асосан ба 

сарчашмаҳои гуногуни хаттӣ (22,5%) мансуб дониста мешаванд. Шумораи 

З/М-ҳои иқтибосӣ ба сарчашмаҳои пайдоиши забонҳои гуногун вобастагӣ 

дорад. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки ба забони англисӣ З/М нисбат ба 

сарчашмаҳои адабӣ ду маротиба бештар аз фолклори лотинӣ ва 4 карат 

зиёдтар аз забонҳои юнонӣ иқтибос шудаанд. Инчунин аз забонҳои ирландӣ 

ва немисӣ 2 маротиба зиёд буда, иқтибос аз забонҳои испанӣ ва форсӣ бошад, 

танҳо аз сарчашмаҳои хаттӣ сурат мегирад. Муносибати мухталиф барои 

зарбулмасал низ хос аст. Масалан, “иқтибос аз забонҳои италиявӣ (аз 

маъхазҳои хаттӣ назар ба фолклор 5 маротиба камтар), шотландӣ (3 маротиба 

камтар) ва фаронсавӣ (тақрибан 1,5 маротиба камтар) бештар, аммо аз забони 

хитоӣ бошад, танҳо аз фолклор ворид гардидааст” [121, 867]. 

Таҳлили этимологии воҳидҳои маъмули паремиологияи забони англисии 

муосир исбот намудааст, ки З/М-ҳои аслии забони англисӣ 61,5%-ро ташкил 

медиҳанд (аз он ҷумла 2,5% америкоӣ), ки дар байни онҳо 38,5%, аз дигар 

забонҳо ворид гаштаанд.  

З/М-ҳои иқтибосии дар забони англисӣ мавҷударо забоншиноси рус Е.И. 

Евгений ба се гурӯҳ тасниф намудааст: 1. забонҳои классикии аврупоӣ (26%); 

2. забонҳои муосири аврупоӣ (11,5%); 3. забонҳои берунмарзии аврупоӣ (0,5%). 

Аз ду забони классикӣ забони лотинӣ (20%) нисбат ба забони юнонӣ (6%) 
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миқдоран афзалият дорад. Забонҳои муосири аврупоиро чун пайдоиши З/М-

ҳои англисӣ, метавон ба ду гурӯҳи номутаносиб ҷудо намуд: забонҳои Шоҳҳои 

Муттаҳида (2%) ва забонҳои минтақавии Аврупо (9,5%). Гурӯҳи якуми 

забонҳо - забонҳои шотландӣ (1,5%) ва ирландӣ (0,5%) буда, гурӯҳи дуюм 

забонҳои фаронсавӣ (7%), немисӣ (0,5%), испанӣ (0,5%) ва италиявӣ (1,5%) ба 

ҳисоб мераванд. Забонҳои хитоӣ ва форсӣ (0,25%) ба гурӯҳи забонҳои 

берунмарзии аврупоӣ шомил мешаванд [121, 866]. 

Гуногуншаклии вазифа, услуб ва жанрии сарчашмаҳои хаттии З/М-ҳои 

забони англисӣ. Манбаъҳои хаттии З/М-ҳои аслӣ ва иқтибосии забони англисӣ 

аз рӯи хусусиятҳои вазифавӣ, услубӣ ва жанриашон тафовути амиқ ва 

нобаробар доранд: “Матнҳои динӣ - Китобҳои муқаддас (6,5%), корномаҳои 

динӣ (1,5%), ваъз (0,5%), қонун ва қоидаҳои ҷамъиятҳои динӣ (0,5%); матнҳои 

ҳуқуқӣ (0,5%); матнҳои илмӣ - асарҳои илмии фалсафӣ (4,25%), филологӣ 

(0,5%), таърихӣ (0,75%), масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ (камтар аз 0,15%), тиббӣ 

(камтар аз 0,15%), ҷуғрофӣ (камтар аз 0,15%), хоҷагии қишлоқ (камтар аз 

0,15%); матнҳои робитаҳои оммавӣ - шиорҳо (0,5%); матнҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ 

(публитсистӣ) - мақолаҳои газетаву журналҳо (1%), рисолаҳо (0,5%), маҷмӯи 

асарҳои шоиру нависандагони гуногун (алманах) (камтар аз 0,15%); 

суханрониҳои умумӣ (1,5%), навиштаҷоти насабӣ (0,25%), ёддоштҳо, (0,25%), 

матнҳои бо услуби мактуб навишташуда (1%), адабӣ - назм (9%), наср (6%), 

асарҳои драмавӣ (5,25%)” [121, 867]. 

Муаллифии З/М-ҳои адабии забони англисӣ. Аксарияти мутлақи З/М-ҳои 

сарчашмаҳои хаттӣ муаллифи худро доранд, аммо на зиёда аз 1% З/М-ҳои 

англисӣ аз сарчашмаҳои номаълуми хаттӣ гирифта шудаанд. Муҳимтарини ин 

матнҳо маҷмӯи қонуну қоидаҳои роҳиб «Анкрин Ривл (Анкрин Вайс)»-ро 

инъикос менамоянд, ки ба соли 1250 тааллуқ дорад ва сарчашмаи якчанд З/М-

ҳои муосири забони англисӣ гаштааст. Зиёда аз 20 сарчашмаи хаттии 

номаълум, рӯзномаву маҷаллаҳои «The Thames Journal XIXth century», The 
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New York Gazette & Weekly Mercury XVIII century, навиштаҷоти насабӣ «The 

Loseley manuscript» XVI - century) ва дигарро дар бар мегирад. 

Шумораи умумии муаллифии зарбулмасалҳои адабии британӣ хеле зиёд 

аст, аммо аз лиҳози нишонаҳои забонӣ хеле нобаробаранд. Ба ҳамин васила 

муайян шудааст, ки онҳо аз зарбулмасалҳои осори муаллифони америкоӣ 

бартарӣ доранд. Бояд тазаккур дод, ки З/М-ҳои муаллифони британӣ назар ба 

америкоӣ 6 маротиба зиёд мебошанд (шумораи З/М-ҳои адабии британӣ - 16%, 

америкоӣ - 2,35%) [121, 868].  

Асрҳои XIII-XVI давраи хеле пасти ғанӣ гаштани захираи паремиологияи 

англис ба ҳисоб рафта, асосан бо матнҳои динӣ, адабӣ, илмӣ ва инчунин 

воситаҳои ахбори омма ба анҷом расидааст.   

Садаҳои XVI-XVIII чун сермаҳсултарин давраи ғанӣ гаштани захираи 

паремиологияи англисӣ ба қайд гирифта шудааст. Нависандагон, шоирон, 

драманависон шумораи зарбулмасалҳоро ривоҷу равнақ додаанд. Инчунин 

саҳми муаллифони асарҳои илмӣ (фалсафӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ғ.), 

матнҳои динӣ, ки яке аз манбаъҳои ғанӣ гаштани забони англисӣ бо воҳидҳои 

паремиологӣ мебошанд, низ каме бошад ҳам, ба назар мерасиданд. Асарҳои 

публитсистӣ, навиштаҷоти насабӣ, ёддоштҳо ва асарҳои ба услуби мактуб 

навишташуда яке аз сарчашмаҳои навине ба ҳисоб рафта, боиси пайдо шудани 

як қатор ибораҳои устувор шудаанд, ки дар охир он ибораҳои устувор ҳамчун 

зарбулмасал эътироф шудаанд.  

Дар асрҳои XVIII-XIX сарчашмаҳои муҳиму бузурги пайдоиш ва 

вусъатёбии зарбулмасал матнҳои адабӣ ба ҳисоб мерафтанд. Матнҳои иншо, 

ёддоштҳо, навиштаҷоти насабӣ эътибори кам доштанд. Матнҳои динӣ ва 

илмӣ, инчунин матнҳои ахбори омма, суханрониҳои умумӣ ҳамчун сарчашмаи 

зарбулмасал ба қайд гирифта нашуда буданд.  

Дар давоми асрҳои XIX-XX матнҳои адабӣ яке аз сарчашмаҳои асосии 

зарбулмасалҳои нави забони англисӣ ба ҳисоб мерафт. Матнҳои илмӣ, публит-
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систӣ ва матнҳои воситаҳои ахбори омма низ дар ин давра ба феҳристи зарбул-

масалҳои забони англисӣ таъсири худро расонидаанд.  

Мавриди ёдоварист, ки иқтибоси суханони пурмуҳтавои Вилям Шекспир 

дар захираи зарбулмасалҳои забони англисӣ мавқеи бузург надоранд. 

Шумораи умумии онҳо 18 воҳидро дар байни 800 зарбулмасали маъмули 

муосири англисӣ (бештар аз 2%) ташкил медиҳад. Бо вуҷуди ин, агар мо ин 

шумораро бо зарбулмасалҳои дигар нависандагони машҳури англис ба 

монанди: Г. Чосер (7 воҳид) Ф. Бэкон (5 воҳид), А. Поп (4 воҳид) ва Г. Лили (4 

воҳид) қиёс намоем, Вилям Шекспир пешсаф аст. Ба ҳамин сабаб суханони 

Вилям Шекспир дар забони англисӣ мавқеъ ва мақоми хоса дорад.    

Бо истифода аз муносибатҳои таърихӣ, услубӣ ва вазифавӣ мо 

сарчашмаҳои хаттии аслии забони англисиро таҳқиқ намуда, ба чунин далелҳо 

ва маълумотҳо ноил гаштем. 

Мавзӯъ, симо ва шакли З/М-ҳои тоҷикӣ, ки бо таърихи халқамон алоқаи 

зич дорад, вазъиятҳои иҷтимоии онро инъикос намуда, ба мо аз ҳақиқати ҳаёт 

дарак медиҳад. З/М-ҳои халқиятҳои гуногун аз диди ҷуғрофӣ, таърихӣ, 

пайдоиш ва забонӣ ба ҳамдигар монанд мебошанд.  

Тадқиқотҳои паремиологии муосир собит намуданд, ки сарчашмаҳои 

мазкур, гарчанде тамоми З/М-ро фаро нагиранд ҳам, комилан лоиқи таваҷҷуҳ 

мебошанд. Ба ин муносибат барои муҳаққиқ масъалаи муайян кардани 

омилҳои асосии пайдоиш ва такмили З/М ба миён меояд.  

Сарчашмаи асосии пайдоиш ва вусъатёбии З/М-ҳои халқӣ ҳам дар 

адабиёти форсу тоҷик ва ҳам дар адабиёти англис мушоҳидаҳои тӯлонии воқеӣ 

ба ҳаёти иҷтимоию мадании халқ буд ва дар асоси ин мушоҳидаҳо З/М-ҳои 

гуногун оҳиста-оҳиста пайдо шудаанд.  

Таҳлили этимологии забонҳо, пайдоиши аксарияти зарбулмасалҳои 

маъмул дар забони англисии муосир шаҳодат аз он медиҳад, ки захираи 

паремиологияи забони англисӣ зери таъсири ду омил ташкил ёфтааст. Омили 

аввалин - ин муносибати амиқ ва байнифарҳангӣ мебошад, ки дар натиҷа 
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шумораи бениҳоят зиёди зарбулмасал иқтибос шудааст (аз ҳар зарбулмасал як 

ададаш хориҷӣ аст). Омили дуюм - анъанаи хаттӣ, ки ба туфайли он қариб 

нисфи зарбулмасалҳои забони англисӣ аз сарчашмаҳои хаттӣ ба вуҷуд меоянд, 

ки аз нуқтаи назари судмандӣ фарқ карда, аз ҷиҳати хусусиятҳои вазифавӣ, 

услубӣ ва жанриашон гуногун мебошанд. Бинобар ин, паремиологияи забони 

англисӣ ба таъсири беруна нисбат ба захираи паремиологии дигар забонҳо то 

андозае пӯшида мондааст. Аз панҷ зарбулмасали иқтибосӣ чор адади он аз 

забонҳои классикӣ ва фаронсавӣ ба вуҷуд меояд. Таъсири ин забонҳо ба 

забони англисӣ дар давраҳои қадим хеле бузург ба назар мерасид ва дар 

охирҳои давраи миёнаи инкишофи забони англисӣ ба охир расидааст. Дар он 

давра аз чор се муаллифи зарбулмасалҳои сарчашмаҳои хаттӣ британиҳо ва 

америкоиҳо ба ҳисоб мерафтанд. Бурҳонҳои овардашуда шаҳодат аз он 

медиҳанд, ки дар забони муосири англисӣ як қатор зарбулмасалҳои аслӣ 

мавҷуданд, ки аз инкишофи босуръати забони англисӣ дар тӯли тараққиёти 

таърихи он дарак медиҳанд. Инчунин бояд қайд намуд, ки забони англисӣ 

ҳамчун яке аз забонҳои асосии муносибати байналмилалии замони муосир ба 

ҳисоб меравад.  

1.2.  Масъалаҳои шарҳу тавзеҳи зарбулмасал ва мақол 

Захираи паремиология аз замонҳои қадим диққати бисёр олимону забон-

шиносонро ба худ ҷалб намудааст. Аввалин шахсе, ки З/М-ро тасниф намуда, 

ба низом даровардааст, мутафаккир Аристотел (384-322 то милод) ба ҳисоб 

меравад. Ӯ қайд менамояд, ки З/М як ҷузъи фалсафаи қадима буда, ба туфайли 

кӯтоҳ буданаш боқӣ мондааст. З/М-ро шоирони атиқа Гомер ва Гесиод (дар 

садаи VIII то милод), инчунин Аристофан ва Менандр дар шеърҳои худ 

истифода намудаанд. Ҳамчунин ба ҷамъоварии зарбулмасалҳо олимони 

Юнон, Рим ва Александрия диққати махсус зоҳир намудаанд. Соли 1500 Эразм 

Роттердамский маҷмӯаи зарбулмасалҳои атиқа «Adagia»-ро аз чоп мебарорад. 

Олимони баъдӣ ҷамъоварӣ ва омӯзиши зарбулмасалҳои атиқаро идома 

медиҳанд.  
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Зиёда аз 300 сол пеш сокини Ҳабалруд ном деҳаи Фирӯзкӯҳи Мозандарон 

Муҳаммадалии Ҳабалрудӣ бори нахуст маҷмӯаи З/М-ҳоро бо унвони 

«Маҷмаъ-ал-амсол» тартиб дод. Иқдоми неки ӯро аҳли фазл давом дода, 

маҷмӯаҳо мураттаб намуданд. Муаллифони фарҳангҳо низ дар қатори 

калимаҳои дигар З/М-ро шарҳу тавзеҳ додаанд [164, 3]. 

Дар тӯли асрҳо захираи маводи ҳикматҳои халқ ба вуҷуд омада, ба 

омӯзиши илмии паремиология маводи бисёр муҳайё намуд, ки ба таркиби ин 

мавод З/М шомил буда, барҷастатарини онҳо ба ҳисоб меравад.  

Яке аз масъалаҳои асосӣ ва баҳсталабе, ки дар забоншиносии муосир роиҷ 

аст, шарҳи истилоҳи «зарбулмасал» ва «мақол» буда, муқаррар кардани 

тафовути байни ин ду воҳиди забон мебошад. Модом ки мо онро истифода 

менамоем, бояд нуқтаи назари худро иброз намоем. Чунин менамояд, ки 

мақол дар гурӯҳи воҳидҳои забонӣ мавқеи номуайян дорад, ки олимони 

гуногун дар тафсири он фикру ақидаҳои гуногун баён кардаанд ва бинобар ин 

он захираи зарбулмасали забонро фарох ё танг месозад.  

Тибқи таърифоти халқ, мақол – “гули сари сабад”-и нутқ, яъне “гул” 

мебошад, зарбулмасал бошад, ғояи комил, пухта, баохиррасида - “мева” ба 

ҳисоб меравад. Ин муқоиса шаҳодат аз он медиҳад, ки халқ қаробати З/М-ро 

дарк кардааст. Мақол ҳамчун ибораи хушобуранг нисбат ба зарбулмасал бо 

ҳодисаҳои забонӣ бисёртар наздикӣ дорад. Дар мақол назар ба зарбулмасал 

маъно ва мафҳуми миллӣ, умумихалқӣ бисёртар ба назар мерасад ва 

вижагиҳои ҳодисаҳои забонӣ ба онҳо бештар хос аст.  

 З/М-ҳои тоҷикӣ аз ҷиҳати мазмун ниҳоят гуногун буда, ҳодисаҳои 

иҷтимоӣ, таърихӣ, маишӣ-оилавӣ, ахлоқӣ ва меҳнатии халқи тоҷикро дар бар 

мегиранд. Аз ин рӯ, З/М ҳамчун як аслиҳаи муборизаи синфӣ нақши муайяне 

бозидааст. 

Аз ин лиҳоз, З/М на танҳо ҳикмати халқ, боигарии маънавӣ ва дурдонаҳои 

ақлу заковати халқ мебошанд, балки забони фасеҳи халқанд, ки аз онҳо 

алалхусус нависандаи бомаҳорат барои тасвири хислатҳои қаҳрамонони асари 
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худ, барои кушода додани рӯҳияи онҳо, муносибат ва ҷаҳонбинии персонажҳо 

ба таври васеъ истифода мебарад. Азбаски зарбулмасалҳо симои объектҳо ё 

зуҳуроту падида ва амалиёти мухталифро ифода менамоянд, яъне дар онҳо 

тавсиф, ташхис, ташбеҳу истиора ва киноя нақши муҳим мебозад, дар байни 

маънои бевосита ва маҷозии онҳо муносибатеро мушоҳида намудан мумкин 

аст, ки ҳодисаи манзум ба ҳисоб рафта, вижагии воқеии зарбулмасалро 

таҷассум менамояд. Масалан, зарбулмасали сари дарахти мевадор хам аст ё 

санги вазнинро об намебарад - англ. “Deep rivers move in silence, shallow brooks are 

noisy”-ро мегирем. Сараввал, дар ҳар дуи ин зарбулмасал объект ва ҳодисаи 

интихобшуда воқеӣ мебошанд, яъне бе маънои маҷозиашон ҳам сари дарахти 

мевадор хам аст ва санги вазнинро дар ҳақиқат об намебарад. Дар баробари 

ин ҳодисаи монандшаванда, яъне маънои маҷозӣ низ воқеӣ буда, одами доною 

боақл, ки вай хоксор, ҳалим аст ва одами вазнини бомулоҳиза, ки рафтори 

шоёни таҳсин мекунад, аз ҷиҳати хислаташон ва вазъияти ҳол ба хам будани 

сари дарахти мевадор ва санги вазнин монандӣ доранд. Аз ин ҷост, ки маънои 

бевоситаи зарбулмасал бо маънои маҷозии он бе муносибат ва беасос дарҷ 

нагардидааст. 

Аммо дар мақол қисса тамоман дигар аст. Мақол хусусияти зикршудаи 

зарбулмасалро надорад, яъне ташбеҳ, истиора, равшанбаёнии фикр дар мақол 

дида намешавад. Мақол нисбат ба зарбулмасал сода ва беобуранг буда, дар он 

фикр ошкоро ифода мешаваду дар паси парда симо нигоҳ дошта намешавад. 

Мисол: Сукут аломати ризост - Silence gives / means consent.  

 Аммо аксар вақт қисми дуюми зарбулмасал тахфиф карда шуда, ба 

зиракии шунаванда вогузор карда мешавад ва дар он вақт зарбулмасалро аз 

мақол фарқ намудан ғайриимкон аст. Мисолҳои зарбулмасалҳои мукаммалро 

баррасӣ менамоем: Дӯст гирёнда гап мезанад, душман хандонда - A friend’s frown 

is better than a foe’s smile; Ба  даст  оҳани  тафта кардан  хамир, Беҳ  аз  даст   

бар  сина  пеши  амир - Better to reign in hell, than serve in heaven; Зи чоҳе, ки хӯрдӣ 

аз ӯ оби пок, Нашояд фикандан дар ӯ сангу хок - Cast no dirt into the well that hath 
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given you water; Макун бад ба кас, гар нахоҳӣ ба хеш - Do unto others as you would 

they should do unto you ва ғ. Ҳамаи зарбулмасалҳои зикргардида дар шакли 

пурра дода шудаанд. Масалан мисоли аввалро тахфиф менамоем: Дӯст 

гирёнда гап мезанад /душман хандонда/. Дар ин сурат зарбулмасали мо ба мақол 

табдил ёфт, чунки он танҳо аз муҳокима иборат аст. Дарк намудани ҷузъи 

дуюми зарбулмасал (душман хандонда) ба ҳассосии шунаванда вогузор карда 

мешавад. Агар шунаванда доно, зирак ва ботаҷриба бошад, он гоҳ дарк 

мекунад, ки сухани душман чун шакар аст.     

Мисолҳои мақолро дида мебароем: Майдон аз далер аст - Fortune favors 

the bold (brave); Бо як гул баҳор намешавад - One swallow does not make a summer. 

Чи тавре ки маълум аст, дар мисолҳои зикргардида хулоса вуҷуд надорад, 

суханро ба охир намерасонад. Онҳоро метавон дар таркиби нутқ истифода 

намуд, чунки хулосаи ҷамъбастӣ надоранд. Аммо зарбулмасал бошад, ҷумлаи 

комил, мутлақ ва ҷамъбастшуда аст.    

Нишонаи фарқкунандаи дақиқи зарбулмасал дутаркиба будани он ба 

ҳисоб мерававд, ки аз қадим диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб намудааст. 

Аристотел зарбулмасалро чун “истиора, ки як синфро ба дигараш алоқаманд 

менамояд”, муайян намудааст [20, 28].  

Дар муносибати истиорагӣ чун ҷузъи ҳатмии зарбулмасал муҳаққиқони 

хориҷӣ ҳамфикр нестанд. Гурӯҳе муқаррар намудаанд, ки “истиора - 

тавсифшаванда аст, лекин тарҳи ҳатмии зарбулмасал нест” [48, 10]. Зумрае 

чунин меҳисобанд, ки “зарбулмасалҳо одатан, истиоравӣ буда, воҳидҳои 

ғайриистиоравии мутааллиқ ба сухани ҳикматнокро ташкил медиҳанд” [131, 

46].  

Дар “Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик” мафҳуми зарбулмасал 

чунин омадааст: “Зарбулмасал - жанри фолклорӣ, сухани муҷаз, ҳикматнок, 

барҷаста, образнок, вирди забонгардида”  [168, ҷ.1.454]. “Масал асари хурдест, 

ки дар шакли ривояти рамзнок, ҳикояҳои воқеии ибратомӯз, муколамаҳои 

кинояомез таълиф гардида, тамсил низ номида мешавад” [168, ҷ.2.163]. 
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Муҳаққиқони муосири хориҷӣ кӯшиши ҷудо кардан ва тасвир намудани 

тарҳи муайяни зарбулмасалҳоро мекунанд. Одатан онҳо ба чунин ҷиҳати 

зарбулмасалҳо диққати махсус зоҳир кардаанд, ба монанди овозӣ (услуби 

шеърнависӣ, арӯз, ритм, вазн), маъноӣ (таҷассумкунӣ, маҷоз, муболиға, фикре, 

ки бо ақидаҳои маъмулӣ мувофиқат намекунад, истеҳзо, истиора, муқоиса), 

грамматикӣ (масалан, бештар набудани артикл, мавҷуд набудани ҷонишинҳои 

шахсӣ, инверсия, эллипсис, параллелизми сохтори синтаксисӣ), луғавӣ (архаизм 

ва вожаҳои таърихӣ) ва ғ.   

Нишонаи муҳими зарбулмасал омили анъанавӣ ба ҳисоб меравад, чунки 

дар нутқи шифоҳии халқ васеъ истифода мешавад. Ҳамзамон, чи тавре ки В. 

Мидер қайд менамояд, қоидаву тартиботи муқаррар намудаи халқро муайян 

намудан хеле душвор аст, чунки он тадқиқотҳои иловагиро талаб менамояд 

[173, 6]. Илова бар ин, панду ҳикматҳое мавҷуданд, ки танҳо дар гурӯҳҳои 

иҷтимоии хеле танг истифода мешаванд, бо вуҷуди ин, маҷмӯи тавсифи 

назаррас доранд, то ки онҳоро ба гурӯҳи зарбулмасалҳо ворид намоем. 

Мақол хусусиятҳои дар боло зикргардидаи зарбулмасалро надорад. Ба 

ибораи дигар, санъати шоиронаи нутқи бадеӣ: тасвир, таъна, истиора ва ғ. 

дар мақол истифода намешавад. Объектҳо, ҳодисаҳо ба маънои аслии худ 

истифода мешаванд. Ташбеҳ чун тарзи тасвир истифода намешавад. Ба ҳамин 

сабаб мақол нисбат ба зарбулмасал хеле сода ва беобуранг мебошад. Дар 

мақолҳо маҷоз хеле кам истифода мешавад ва одатан фикр ба маънои аслии 

худ баён мешавад. 

Муҳаққиқон якдилона қайд менамоянд, ки зарбулмасал - ҳикмати баён-

кунандаи халқ натиҷаи таҷрибаи санҷидашудаи ниёгон аст, ки “ба он вазифаи 

дидактикӣ, даъват ба пайравӣ намудан ба меъёрҳои муайяни ахлоқӣ хос аст” 

[62, 11]. Зарбулмасалҳо дар нутқи шифоҳии халқ пайдо шуда, ҷумлаҳои кӯтоҳ 

ба ҳисоб мераванд. Ҳамзамон В. Мидер қайд мекунад, ки “на ҳама 

зарбулмасалҳо кӯтоҳанд” [128, 83]. Б. Уайтинг бар он аст, ки “зарбулмасалҳо 

воҳидҳое мебошанд, ки дар байни халқ пайдо шуда, дар нутқи шифоҳӣ 
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мавҷуданд ва ҳамчунин сарчашмаи адабии гуфтугӯиро низ доранд. Инчунин 

аз рӯйи нишонаҳои пайдоиш меъёри захираҳои зарбулмасалро муайян карда, 

зарбулмасалро ба андарз монанд мекунанд” [134, 20].  

Бештари муҳаққиқон бар онанд, ки зарбулмасал ба истиснои баъзе  

зарбулмасалҳои дар қолаби ибора мавҷуда ҷумла аст. Бинобар ин, 

зарбулмасалҳои дар қолаби ибора мавҷударо, масалан, дар “Фарҳанги 

зарбулмасалҳои Оксфорд” дохил кардаанд [174, 14].  

Мувофиқи таърифоти “Фарҳанги зарбулмасалҳои Оксфорд” 

“зарбулмасал ҷумлаи маҷозӣ ва ғайримаҷозӣ буда, бо услуби шеърӣ ва бе он, 

ки ҳақиқати воқеии бо таҷрибаҳо исботшудаи халқро ифода менамояд, тавлид 

ёфтааст” [174, 12]. 

Г.Л. Пермяков табиати сегонаи зарбулмасалро чунин тавсиф кардааст. 

“Аз як тараф, зарбулмасал ҳодисаи забонӣ ба ҳисоб рафта, аз тарафи дигар 

воҳиди мантиқие мебошад, ки ақидаву мулоҳизаро баён месозад, табиати 

сеюми он миниатюраи бадеӣ мебошад” [78, 79]. 

Мақол дар асари бадеӣ асосан воситаи ороиш аст. “Зарбулмасал дар 

асари бадеӣ асосан воситаи исбот, асосноккунӣ аст” [37, 42]. С.Г. Гаврин роҷеъ 

ба масъалаи фарқи зарбулмасал аз мақол ибрози андеша карда, аз ҷиҳати 

танқидӣ нуқтаи назари ниёгони худро муҳокима намудааст ва як қатор меъёри 

байни зарбулмасал ва мақолро муайян намуда, фарқияташонро баррасӣ 

намудааст [38, 27-38]. 

Зарбулмасал метавонад чизеро омӯзонад, маслиҳат диҳад ва ё худ 

тавсияеро барои вазъиятҳои гуногуни ҳаёт пешкаш намояд (дар ин ҳолат 

насиҳат бештар барои боз доштан аз коре ё чизе дода мешавад): Дур кун 

занбӯрро нохӯрда неш! - A little fire is quickly trodden out; аз нохушӣ қаблан 

хабардор намояд: Бо оли Алӣ ҳар кӣ дарафтад, барафтад - If you play with 

matches, you will get burned; аз маҳсули таҷрибаҳои ҳаётӣ намуна орад: Доно бо 

ишораи абрӯ кор кунад, нодон ба захми чавгон - A wise man changes his mind, a fool 

never will; Аз пайи ҳар гиря охир ханда аст - After a storm comes a calm; сарзаниш, 

маломат ва танқид кунад: Дари хонаатро бубанду ҳамсояатро дузд макун - A 
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careless hussy makes many thieves; мадҳу ситоиш ва ҳавасманд созад: Айби худро 

гуфтан - даҳони душманон бастан - Confession is good for the soul; тамасхур 

кунад: Бемор бошӣ беҳ, ки бекор бошӣ - A lazy sheep thinks its wool heavy ва ғ.  

Азбаски масъалаи муайян кардани меъёри З/М ҳоло ҳам дар маркази 

баҳсу талош қарор дорад, мо оид ба фарқи “зарбулмасал” ва “мақол” чунин 

ибрози андеша менамоем: 

Зарбулмасал Мақол  

Ҷумлаи том, фикри анҷомёфта: Об ба сой 

менигарад, пул ба бой - Wrinkled purses make 

wrinkled faces. 

Ифодаест, ки фикри анҷомёфта надорад: 

Дар ҳован об кӯфтан - To drop a bucket into 

an empty well. 

Ҳикмати ибратбахш, насиҳатомез: То ранҷ 

таҳаммул накунӣ, ганҷ набинӣ - Things turn 

out for the man who digs. 

Маънои насиҳатомез надорад: Аз марг 

халосӣ нест - All men are mortal. 

Саршор аз панду насиҳат: На ҳар он чиз, ки 

зард бувад, бошад зар - All are not hunters that 

blow the horn. 

Ибораест, ки бо калимае иваз кардан 

мумкин аст: Пеш аз тӯй нағора = пешхезӣ 

кардан - Never cackle till your egg is laid. 

Зарбулмасал дорои муҳокима ва хулоса: 

Гул бе хор намешавад, гӯшт бе устухон - No 

land without stones, or meat without bones. 

Мақол дорои муҳокима, яъне як қисми 

зарбулмасал буда, хулоса надорад: Гул бе 

хор намешавад - No land without stones.  

Мавзун (назмӣ) аст: Ганҷ бе ранҷ нест, ранҷ 

бе ганҷ нест - No pains, no gains. 

Беқофия аст: Пурсидан айб нест - Nothing is 

lost for asking. 

Ҳикматест, ки зуҳуроти мухталифи ҳаётро 

ҷамъбаст менамояд, фикри ҷамъбастӣ 

дорад: Ҳар чӣ дар оина ҷавон бинад, пир дар 

хишти пухта он бинад - Old birds are not 

caught with chaff. 

Ягон зуҳуроти ҳаётиро дақиқан муқаррар 

менамояд: Қарсак аз ду даст мебарояд - One 

hand will not clasp. 

 

Зарбулмасал ҳикмати муҷази халқӣ бо маънои ибратбахш буда, ҳикмати 

халқ ба ҳисоб меравад, аммо мақол бошад, ибораи хушобуранг ва бар хилофи 

зарбулмасал фикри ба итмом расидаест, ки ҳикмат ба ҳисоб намеравад. 

Муҳаққиқон В.П. Адрианов-Перетс, А.М. Астахова ва К.П. Дмитров 

нуқтаи назари худро доир ба ин мавзӯъ зикр кардаанд. Тибқи ақидаи онҳо, 

мақол назар ба зарбулмасал он қадар сермаъно нест, хулосаи дар он 
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дарҷгардида нисбат ба зарбулмасал муқаррарӣ ба назар мерасад ва ниҳоят, 

барои мақолҳо шакли якаъзогӣ бештар хос аст [4, 516].  

Ба назари мо дар илми забоншиносии муосир таърифи З/М дар тавзеҳи 

В.П. Жуков ҷоиз аст, ки ҳам ба махсусияти таркибиашон ва ҳам ба маъно такя 

мекунанд. “Зери мафҳуми зарбулмасал” - менависад ӯ, “дар маънои амиқу 

ҳаматарафа мо гуфторҳои муҷази халқиро мефаҳмем, ки дар як вақт онҳо ҳам 

маънои аслӣ ва ҳам маҷозӣ ва ё танҳо маънои маҷозӣ касб намудаанд ва 

ҷумлаи баохиррасида ба ҳисоб мераванд” [147, 11]. 

Зарбулмасалҳо на танҳо шароитҳои гуногуни ҳаётро таҷассум менамоянд, 

инчунин онҳо дар як вақт ҳолату вазъиятҳои барҷаста ва намунавии гуногунро 

ба танзим медароранд. Вазъиятҳои муайянро ифода намуда, ҳамзамон 

зарбулмасал ҷузъҳои асосии вазъият ва хусусияти муносибати байни онҳоро 

муайян месозад, яъне ҳамчун воситаи тарҳрезии як “дарёи” таҷрибаву дониши 

халқ истифода мешавад. 

Мавзӯи мақолҳо маҳдудтар аст, онҳо бештар ҳиссиёти одамонро нишон 

медиҳанд, инчунин на танҳо симоро тавсиф мекунанд, балки метавонанд 

ҳолати рӯҳиро низ тасвир намоянд. Мақолҳо ҳиссиётро бо амалҳои гуногуни 

одамон метавонанд нишон диҳанд. 

Муҳаққиқ Х. Касарес мафҳумҳои “зарбулмасал” ва “мақол”-ро ҳамчун 

муродиф ва ивазшавандаи ҳамдигар истифода намуда, зарбулмасалро ҳамчун 

“таркиби мустақил ва пурраи ҷумла муайян менамояд, ки дар маънои аслӣ ё 

маҷозӣ дастурамал, насиҳат, натиҷаи таҷрибаро ифода менамояд” [51, 206].  

Хусусияти асосии зарбулмасал мукаммалӣ ва мундариҷаи дидактикии он 

ба ҳисоб меравад. Мақол бо нопуррагии хулосаҳо, набудани ҷиҳатҳои 

ибратбахш аз зарбулмасал фарқ мекунад. Одатан ба сифати мақол чунин 

ибораву ҷумлаҳоро ба кор мебаранд, ба монанди: Кай думи шутур ба замин 

расад; Вақти гули ҷорӯб - When two Sundays come together; When pigs can fly. 

Баъзан фарқ кардани зарбулмасал аз мақол ва ё тафовут гузоштан байни 

онҳо хеле мушкил аст. Мақол бо зарбулмасал қаробат дорад ва ё худ ҳангоми 
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зам намудани як калима ба он ё тағйир додани тартиби калима мақол ба 

зарбулмасал табдил меёбад. Мисол: Панҷ ангушти даст баробар нест - Every 

man after his fashion - мақол ба ҳисоб меравад. Панҷ ангушти даст баробар 

нест, ҳама кас ба як хӯю як хос нест - A good cow may have an evil calf - 

зарбулмасал аст. Дар нутқи шифоҳӣ пайваста табдил ёфтани мақол ба 

зарбулмасал ва зарбулмасал ба мақол аз ҳақиқат дур нест. 

Дар таркиби З/М чунин воситаҳои фасеҳи бадеӣ, ба мисли қофияи дақиқ 

мавқеи хос дорад: Бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ - Who deals in 

dirt has foul fingers; Давлат дорӣ, савлат дорӣ - The golden key opens every door; 

То набошад чӯби тар, фармон набарад гову хар - Spare the rod and spoil the child. 

Дар мисоли аввал калимаҳои моҳ бо сиёҳ, дар мисоли дуюм давлат бо савлат 

ва дар мисоли ниҳоӣ тар бо хар ба ҳам қофия шудаанд. Б.В. Томашевский 

менависад: “... муҳим нест, ки ду вожаи гуногун чӣ тавр навишта мешаванд, 

аммо муҳим он аст, ки онҳо якхела шунида шаванд” [101, 67]. Мисоли қофияи 

англисӣ: A drop of ink may make a million think - Ҳар набишта ба як хондан арзад; 

A good guest is not a pest - Меҳмон ҳар кӣ бошад, дар хона ҳар чӣ бошад; Good 

advice is beyond price - Ҷомаи бомаслиҳат буридашуда кӯтоҳ намеояд. Дар 

мисолҳои англисӣ калимаҳои ink бо think, guest бо pest ва advice бо price қофия 

шудаанд. Шакли содаю муҷазбаёнӣ З/М-ҳоро фаромӯшнашуданӣ ва дар нутқ 

зарурӣ сохтааст.  

Дар таркиби З/М воситаҳои гуногуни фасеҳи бадеӣ, ки мавқеи бузург 

доранд, мушоҳида мешаванд. Масалан: Ассонанс - ҳамоҳангӣ ва такрори 

овозҳои садонок, инчунин қофияи носаҳеҳ низ мегӯянд: Little strokes fall great 

oaks; A stitch in time saves nine. Дар мисолҳои баррасишуда дифтонги [əu] дар 

калимаҳои stroke ва oak ва дифтонги [ai] дар калимаҳои time ва nine мушоҳида 

мешавад. Дар мисоли тоҷикӣ баррасӣ менамоем: Нодон ба кори худ ҳайрон; 

Овози дуҳул аз дур хуш аст. Дар мисоли якум овози [о] дар калимаҳои нодон, 

кор, ҳайрон ва дар мисоли дуюм бошад, овози [у] дар калимаҳои дуҳул, дур, 

хуш мушоҳида мешавад.  Коссонанс - ҳамоҳангӣ ва такрори овозҳои ҳамсадо: 
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So many men, so many minds; Watch which way the cat jumps. Дар мисоли аввал 

овозҳои [s, m, n] ва дар мисоли дуюм бошад, овозҳои [w, ʧ] мушоҳида 

мешаванд. Ба мисоли тоҷикӣ назар мекунем: Ё ба зорӣ, ё ба зӯрӣ, ё ба зар; 

Шутур шуд пиру шошидан наёмӯхт. Дар мисоли аввал овозҳои [з, р] ва дар 

мисоли дуюм бошад, овозҳои [ш, р, д] мушоҳида мешавад. Аллитератсияи 

омехта - ҳамоҳангӣ ва такрори овозҳои садонок ва ҳамсадо: A job worth doing 

is a job worth doing well; A lion among sheep and a sheep among lions. Дар мисоли 

аввал овозҳои [ ᴐ, wə:, du] дар калимаҳои job, worth, doing ва дар мисоли дуюм 

овозҳои [lai, mᴧ, ʃi:] дар калимаҳои lion, among, sheep мушоҳида мешаванд. 

Чунин воситаи бадеӣ дар мисоли тоҷикӣ: Замона бо ту насозад, ту бо замона 

бисоз; Бе дарди саре нишаста будам, пул додаму дарди сар харидам. Дар мисоли 

аввал овозҳои [за, мо, на, со, бо, ту] дар калимаҳои замона, бо, ту, насозад ва 

дар мисоли дуюм овозҳои [да, са] дар калимаҳои дарди, сар, будам, додам 

мушоҳида мешаванд. 

Инчунин барои хушоҳангӣ дар З/М-ҳои тоҷикӣ омоним ва тавтология 

истифода мешаванд. Мисоли омоним: Чил - камоли шаст, шаст - заволи шаст. 

Дар ин ҷо калимаи шаст ду маротиба ба маънои «суръати баланди афзоиш», 

«нашъунамо, авҷ» ва як маротиба ба маънои шумораи миқдорӣ омадааст. Дар 

таркиби З/М-ҳои англисӣ омоним мушоҳида нашуд. Мисолҳои тавтологияро 

дида мебароем: Саги сафед ҳам сагу саги сиёҳ ҳам саг; Сӯзандузд ҳам дузду 

говдузд ҳам дузд.  

Дар зарбулмасалҳои зикргардида вожаҳои «саг» ва «дузд» чор маротиба 

такрор шудаанд. Вожаи «дузд» ду маротиба мустақилона ва ду маротиба дар 

таркиби вожаи мураккаб такрор шудааст. Тавтология дар мисоли англисӣ: 

You cannot play a fiddle without a fiddle-stick. Дар мисоли зикршуда калимаи 

fiddle ду маротиба такрор шудааст, ки як маротиба мустақил ва як маротибаи 

дигар дар таркиби калимаи мураккаб мебошад.  

Шакли одии баробарвазнии зарбулмасал усули муттасили маъмул ба 

ҳисоб меравад, мисол: Аз мардумозор - ҳама безор; Аввал - панд, он гаҳ - банд; 

Гар ёр аҳл аст, кор саҳл аст. Ба мисоли англисӣ назар мекунем: More haste, less 
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speed; Easy come, easy go; Like father, like son. Чунин намуди зарбулмасалҳо дар 

хотир тез нақш мебанданд, чунки сохти муҷаз ва мавзун доранд. 

Муҷазбаёнӣ ҷанбаи асосӣ ва воқеии дар хотир нақш бастани З/М ба ҳисоб 

меравад. Танҳо миқдори хеле ками онҳо таркибан бисёрвожа буда, аксарияти 

онҳо аз панҷ калима зиёд нестанд: Ба нармӣ барояд зи сӯрох мор; Асои пир ба 

ҷои пир; Арзонёфта хор бошад; Морбача ҳам мор аст; Одат табиати сонист; 

мисолҳои англисӣ: Boys will be boys; Dead men tell no tales; Better late than never; 

Practice makes perfect ва ғ. 

Дар З/М зиндагию ҷаҳонбинӣ, рафтору кирдор, ҳадду ҳудуд ва меъёрҳои 

одобу ахлоқ, арзишҳои этникӣ ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ бозтоб 

мешаванд, ки инро хонандаи хушзеҳн метавонад ба осонӣ дарк кунад. З/М 

равзанаест, ки ба омӯхтани фарҳанг, маданият, маънавиёт ва муносибатҳои 

иҷтимоии халқҳои ҷаҳон мусоидат мекунанд. Дар намунаҳои фолклорӣ, аз 

ҷумла З/М ва ибораҳои устувори ин ду халқи бузург маводеро дарёфт намудан 

мумкин аст, ки айнан иқтибос ва қисман тарҷума шудаанд. Масалан, мақоли 

англисӣ A wolf in a sheep’s clothing калима ба калима ба мақоли тоҷикӣ Гург дар 

ҷомаи меш рост меояд. Мисоли дигар As dumb as fish - Моҳӣ барин хомӯш чи 

тавре мебинем, мисоли зикршуда низ таҳтуллафзан рост меояд. Ё худ ба 

зарбулмасали тоҷикӣ рӯ меорем: Ба кӯрпаат нигоҳ карда, поятро дароз кун - 

Stretch your legs according to your coverlet. Дар зарбулмасалҳои зерин низ 

калимаҳои таркиби зарбулмасалҳо ба ҳам таҳтуллафзан мувофиқат мекунанд. 

1.3.  Масъалаи дохил намудани зарбулмасал ва мақол  

ба таркиби воҳидҳои фразеологӣ 

Чун воҳидҳои фразеологӣ З/М хусусияти миллӣ ва мадании забонро 

таҷассум намуда, барои забоншиносии миллӣ аҳамияти бузург дорад, зеро ки 

барои ифшо намудани роҳу воситаҳои ворид шудан ба маданият, фарҳанг, 

расму оин ва арзишҳои миллии забонӣ мусоидат менамояд. Масъалаи шомил 

намудани З/М ба радифи ВФ солҳои охир объекти баҳсу мунозираи олимон ва 

забоншиносон гардидааст.  
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Шарл Балли бори аввал ба таснифоти ибора машғул шуда, чор навъи 

онро муаян намудааст: а) ибораҳои озод, б) ибораҳои маъмул; в) қаторҳои 

фразеологӣ; г) ибораҳои фразеологӣ [6, 11]. 

В.В. Виноградов, ки саҳми бузургеро дар соҳаи фразеология гузоштааст, 

андешаҳояш дар кори А.И. Ефимов мақому манзалати хос дошта, ба таври 

васеъ натиҷагирӣ карда шудааст. А.И. Ефимов ду доираи ВФ-ро ҷудо 

менамояд: ба доираи якум ВФ-и бо ибораҳо тавъамро шомил месозад; доираи 

дуюм хеле фарох буда, зарбулмасал, мақол, афоризмҳои ходимони адабиёт, 

ибораҳо, қолабҳои устувор ва ғайраро фаро мегирад [46, 68]. 

А.С. Аксамитов чунин қайд мекунад: “Маълум аст, ки дар зарбулмасалҳо 

фразеологизмҳое мавҷуданд, ки бо роҳҳои гуногун берун аз онҳо сохта 

мешаванд. Аммо аксарияти фразеологизмҳо аз зарбулмасалҳо сохта 

шудаанд... Умуман, зарбулмасалҳо ва ВФ дорои маънои маҷозӣ мебошанд”  

[80, 23].   

Муҳаққиқ И.В. Арнолд ҷонибдори ин ақида буда, муносибати амиқтари 

худро нисбат ба зарбулмасалҳо ва ВФ нишон медиҳад: “Зарбулмасал” - 

менависад ӯ, “ба мафҳуми ВФ дохил намешавад, чунки он фикри мутлақ ҳисоб 

мешавад ва мувофиқи таркиби синтаксисӣ ба ҷумлаи мукаммал мувофиқат 

мекунад. Ҳамзамон, зарбулмасалҳо аз рӯи истифодаи воситаҳои бадеӣ, услубӣ 

ва сохторашон бо ВФ умумият доранд. Дар аксари ҳолат ВФ аз зарбулмасалҳо 

сохта мешаванд” [21, 11]. Аммо андешаи ӯ дар хусуси мақол мукаммал нест, 

чунки мақол чунин аст: “Мақол ғункунандаи таҷриба ва мушоҳидаҳои халқ 

аст, лекин аз фикри мутлақ маҳрум аст ва онро мумкин аст, ки бештар ба ВФ 

нисбат донем” [43, 37]. 

А.В. Кунин ВФ-и забони англисиро вобаста ба хусусияти сохторӣ-маъноӣ 

тасниф намуда, тибқи сохтор онҳоро ба панҷ гурӯҳ ҷудо намудааст: а) ВФ-и 

якқабата; б) фразема; в) ВФ-и дорои сохтори хабарӣ; г) ВФ-и феълӣ; ) ВФ-и 

дорои сохтори ҷумлаи сода ва мураккаб [57, 12-13].   
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Вобаста ба хусусияти сохторӣ-маъноӣ А.В. Кунин ВФ-ро ба чор синф 

тасниф менамояд: а) ВФ-и унвонӣ; б) ВФ-и унвонию коммуникативӣ; в) ВФ-и 

нидоӣ ва ВФ-и модалии хусусияти нидо надошта; г) ВФ-и коммуникативӣ 

(зарбулмасал ва мақол) [59, 125-176]. 

Дар забоншиносии тоҷик аввалин коркарди ВФ ба солҳои 40-50-уми асри 

ХХ рост меояд, ки омӯзиши он дар доираи фразеологияи рус инкишоф ва рушд 

ёфтааст. Оид ба масъалаи фразеологияи тоҷикӣ пажӯҳишгарони машҳури 

тоҷик, аз ҷумла А. Мирзоев, М. Фозилов, Д.Т. Тоҷиев, Н.М. Маъсумӣ, Ҳ. 

Маҷидов  ва дигарон сухан ронда, фикру андешаҳои худро роҷеъ ба масъалаи 

шомил намудани З/М ба таркиби ВФ иброз намудаанд. 

Забоншинос Ҳ. Маҷидов вижагиҳои махсуси ВФ, тобишҳои маъноӣ, 

навъҳои таснифот, сарчашмаҳои пайдоиш, хусусиятҳои луғавӣ, грамматикӣ, 

маъноӣ ва услубии онҳоро муфассал ба риштаи таҳқиқ кашидааст [68, 21-94].  

Баъдтар якчанд корҳои муқоисавӣ рӯи кор омад, ки дар онҳо ҷанбаҳои 

мухталифи ВФ дар забонҳои гуногун дида баромада шудаанд. М. Н. Азимова 

[9, 10], М.М. Раҷабова [82], О.Ш. Икболов [49] ва дигарон аз зумраи он олимоне 

мебошанд, ки як қатор корҳои илмиро роҷеъ ба масъалаи ВФ дар тарҳи 

муқоисавӣ ба анҷом расонидаанд.       

Мафҳуми воҳидҳои фразеологӣ. Тибқи таърифоти Е.М. Верешагин ва В.Г. 

Костомаров “фразеологизм - ин воҳиди забонии созандаи (бевосита бо 

фаъолияти мутаносиби забон) мустақилмаъноест (на ба калима ва на ба 

ҳикматҳои забонӣ дохил мешавад), ки шакли (ибора) синтаксисии ба ҷузъҳо 

ҷудошуда буда, дар ҷумла вазифаи синтаксисии аъзои ҷумларо ифода 

менамояд” [32, 89]. 

Аксарияти олимон бар он ақидаанд, ки ба таркиби илми фразеологияи 

забон бояд ибораҳои устуворе ворид шаванд, ки ҳам ба калима ва ҳам ба ҷумла 

муносибат дошта бошанд.  

В.П. Жуков бар хилофи фикри мазкур на ҳамаи З/М-ҳоро ба таркиби 

фразеологияи забони русӣ дохил мекунад, ӯ танҳо он ҷузъҳоеро мансуб 

медонад, ки “фразеологизмҳои зарбулмасалӣ” меноманд [150, 160].  



40 
 

Ӯ қайд менамояд, ки дар ташаккули ВФ танҳо омилҳои луғавию маъноӣ 

нақши муҳим доранд, аммо омилҳои грамматикиро ӯ рад месозад. Мавсуф 

қайд мекунад, ки “ВФ ҳамон лаҳзае оғоз меёбанд, ки вазифаи маъноии он ба 

охир расад” [148, 6].  

Мафҳуми ВФ ҷанбаҳои мухталиф ва самтҳои бисёр дорад. Чунин 

тафсирро муайян намуда, забоншиносон на танҳо ҷанбаи таркибӣ ва маъноии 

онро аз назар гузарондаанд, балки хусусияту вижагии ташаккулёбии онро дар 

ин ё он ҷомеа муҳокима намудаанд. Ҳамин тавр, ВФ номи умумии аз лиҳози 

маъно ба ҳам пайвасти калимаҳо ва ҷумлаҳо мебошанд, ки бар хилофи сохти 

синтаксисиашон мувофиқи қонунияти интихоби умумӣ ва мувофиқати 

калимаҳо ҳангоми баёни гуфтор офарида намешаванд, аммо дар шакли 

устувори сохтори маъноӣ ва таркибии муқарраршудаи луғавӣ ва грамматикӣ 

ба кор бурда мешаванд.  

Мафҳуми “парема”. Солҳои охир дар забоншиносии ҷаҳонӣ самти 

алоҳидае зери унвони парема ба миён омад, ки махсусан З/М-ро меомӯзад. 

Ҳамин тавр, парема ҳамчун шакли “хурд”-и жанрҳои фолклорӣ маркази 

таҳқиқоти на танҳо фразеологҳо ва фолклоршиносон, балки забоншиносон 

низ қарор мегирад.  

Дар забоншиносии муосири тоҷик бошад, профессор Т.С. Шокиров бо 

истилоҳи таъбирот, ки фарогирандаи зарбулмасал мақол ва ҳикматнома 

(афоризм) мебошад, истилоҳи паремаро иваз намуд. Ӯ қайд менамояд, ки 

“...беҳтар мебуд, агар вожаи таъбиротро чун муодили тоҷикии парема ҷорӣ 

намоем” [118, 55]. 

Зарбулмасал ҳикматест, ки пайдоиши фолклорӣ дошта, ба он муҳокима ва 

хулоса хос аст ва мустақилияти маънои бевосита ва маънои мантиқии матн хос 

аст: Ҳар фарозеро нишебе, ҳар нишеберо фарозе - A blustering night, a fair day. 

Маънои бевоситаи он дар он зоҳир мегардад, ки ҳар як баландӣ пастӣ ва ҳар 

пастӣ баландӣ дорад. Аз лиҳози маънии маҷозиаш ба он ишора шудааст, ки аз 

ноумедиҳо, нобарориҳо ва нокомӣ инсон набояд рӯҳафтода гардад ва баръакс, 

пайваста саъю талош кунад. Мусаллам аст, ки дар ҳар ду мисоли забонҳои 
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мавриди назар ҳам муҳокима (Ҳар фарозеро нишебе - A blustering night) ва ҳам 

хулоса (ҳар нишеберо фарозе - a fair day) инъикос шудаанд. 

Дар мақол бошад, чунин хусусият дида намешавад. Мақол ибораи устувор 

буда, эквиваленти муҳокима ба ҳисоб намеравад. “Вай мустақилияти 

бевоситаи маъноӣ надорад ва кори он дар бештари маврид оро додан, обуранг 

ва ҷило додани нутқ мебошад” [11, 248]. Мақолро метавон бевосита дар 

таркиби ҷумла истифода намуд. Мисол: Бо ғалбер об кашондан - To beat the air. 

Мақоли мазкурро дар таркиби ҷумла истифода менамоем: Ӯ бо ғалбер об 

кашонида истодааст - He is beating the air [мисоли муаллиф]. Мисоли дигар: Ба 

пои худ теша задан - To build a fire under oneself: Ту бо ин амалҳои зиштат ба 

пои худат теша мезанӣ - You will build a fire under yourself with these disgraceful 

behavior [мисоли муаллиф]. 

Чи тавре мебинем, мақол аз матн вобастагӣ дорад, аммо зарбулмасал 

ҷумлаи баанҷомрасида, комил ва мутлақ буда, чун мақол дар таркиби ҷумла 

истифода намешавад. Зарбулмасал барои тасдиқи фикри зикршуда истифода 

мешавад. Масалан: Мо бояд барои ба даст овардани ҳадафи худ саъю талош 

кунем. Чуноне ки мегӯянд: То ба об надароӣ, шиновар нашавӣ - We should endevour 

to achieve our drifts. As it is said he who would search for pearls must dive below 

[мисоли муаллиф].           

Бо вуҷуди он ки роҷеъ ба ҷанбаву паҳлуҳои гуногун ва масъалаҳои 

омӯзиши З/М ва ВФ андешаҳо, фикру ғояҳо, асарҳо ва корҳои гуногуни илмӣ 

таълиф шуда бошанд ҳам, то ҳол тадқиқотҳои мукаммали илмӣ ва фикру 

ақидаҳои муайян ва амиқ роҷеъ ба тафовути З/М аз ВФ роиҷ нестанд ва баҳсу 

талош то ҳол байни олимон мавҷуд аст. 

Тафовути фразеологизмҳо аз зарбулмасал ва мақол. Фразеологизмҳо ва 

З/М намудҳои устувори воҳидҳои забонӣ мебошанд, ки ҳар кадоме бо хусусият 

ва вижагиҳои сохторӣ, маъноӣ ва вазифавӣ тавсиф карда мешаванд. 

Ба таҳқиқи сохтори фразеологизмҳо бисёр олимону забоншиносон 

пардохта, ҳар яке аз онҳо ҷузъҳои навро дар таркиби ВФ муайян намудаанд. 
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Масалан, олими машҳури рус А.В. Кунин ҷузъҳои фразеологизмро “лексема” 

номидааст [59, 2].  

Муҳаққиқ Т.Н. Федуленкова фразеологизмҳоро ҳамчун воҳидҳои забоние 

мефаҳмад, ки ба онҳо дихотомияи дугонӣ (тақсимот ба ду қисм): “мундариҷа 

ва мафҳум” хос аст: а) мундариҷаи ВФ - мафҳуми ВФ, б) мундариҷаи тимсоли 

генетикии ВФ - мафҳуми тимсоли генетикии ВФ-ро дида баромадааст. 

“Мундариҷаи тимсоли генетикии ВФ-ро моҳияти моддӣ, овозӣ ва ё ҳуруфотии 

калимаҳои таркибӣ ташкил медиҳад, мафҳуми он аз маънои калимаҳои 

таркибӣ ташкил меёбад” [109, 5]. 

Хусусиятҳои ташаккулёбии фразеологизмро ба инобат гирифта, 

аломатҳои асосии онҳоро ошкор намудан мумкин аст. Бисёр забоншиносон, 

аз он ҷумла Н.М. Шанский зикр намудааст, ки “фразеологизмҳо як қатор 

хусусиятҳоеро доро мебошанд, ки онҳоро ҳам аз калима ва ҳам аз комплексҳои 

мустақил ҷудо месозад. Асосан ҳамаи ин вижагиҳо маънои онро доранд, ки 

ВФ сохти маъноӣ дошта, дар нутқ ба вуҷуд намеоянд, аммо дар шакли тайёр 

айнан такрор карда мешаванд” [115, 6].  

Н.Ф. Алефиренко мегӯяд, ки “З/М аз фразеологизмҳо аз лиҳози сохт ва 

маъно фарқ мекунанд: онҳо ҷумлаҳои мутлақ ба ҳисоб мераванд. Мундариҷаи 

томи маъноии онҳоро на ин ки мафҳум, балки фикру мулоҳиза ташкил 

медиҳад. Бинобар ин, З/М соҳиби маънои луғавӣ буда наметавонад, чунон ки 

ба фразеологизмҳо хос аст. Маънои онҳо танҳо тавассути ҷумла фаҳмида 

мешавад, ҳол он ки маънои фразеологизмҳо тавассути калима ва ё ибора 

таҷассум мегардад” [11, 33-36]. 

Зарбулмасалҳо дутаркиба буда, мақолҳо маънои луғавии мустақил 

доранд. Ин хусусиятҳо дар фразеологизмҳо дида намешаванд, ки қисматҳои 

он бакуллӣ ва ҷузъӣ аз мустақилияти маъноӣ маҳрум мебошанд. Калимаҳое, 

ки ба таркиби З/М шомиланд ва паҳлӯҳои муҳимтарини фикрро ифода 

менамоянд, ба ҳар ҳол, бо задаи мантиқӣ махсус қайд карда мешаванд. Аммо 

қариб дар ягон ҷузъи фразеологизмҳо задаи мантиқӣ гузоштан мумкин нест. 
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Ҳамин тариқ, чун ҷумла, яъне воҳидҳои таркибашон ба ҳам пайваст, З/М 

мукаммалии маъноӣ ва оҳангӣ, категорияи хабарӣ ва модалиро доранд, ки 

онҳоро аз ВФ, ки бештар бо калима ва ё ибора ифода ёфтаанд, фарқ 

мекунонад. 

Бояд қайд намуд, ки З/М-ро дар забони тоҷикӣ аз ҳамдигар фарқ намудан 

қариб мумкин нест, аммо онҳо аз ВФ хеле фарқи калон доранд. Аввалан, онҳо 

аз ҷиҳати мантиқ тафовут доранд: Асоси мундариҷаи маъноии томи 

зарбулмасалро муҳокима ва хулоса ташкил медиҳад, аммо дар ВФ бошад - 

мафҳум ба ҳисоб меравад. Мисол, Даст диҳӣ, оринҷро  меқапад - Give him an inch 

and he'll take an ell. Асоси мундариҷаи зарбулмасали мазкурро муҳокима 

ташкил дода, “беҳаёӣ”, “кӯрнамакӣ” ва “ҳарисӣ”-и шахс зикр шудааст. 

Эквиваленти он дар забони тоҷикӣ зарбулмасали зерин мебошад: Дил диҳӣ, 

сина меҷӯяд, хона диҳӣ, ганҷ меҷӯяд; Мисоли дигар: Даст бишканад дар остин 

ҷузъи дуюми ин зарбулмасал: сар бишканад, дар кулоҳ - It is an ill bird that betrays 

/ fouls its own nest метавонад то охир гуфта нашавад.        

ВФ-и тоҷикиро муқоиса менамоем: Моли касеро хӯрдан - Easy gain, easy go; 

Баҳори умр - In the prime of life; Бемори касе будан - To fall in love with smb.; Ҳар 

ду поро дар як кафш кардан - To be persistent in any matter ва ғ. Дар ВФ-и мазкур 

муҳокима ва хулоса тамоман мавҷуд нест. Дар он танҳо мафҳум дида мешавад. 

Мисолҳои англисӣ: pull smb’s leg - касеро аҳмақ кардан; A wise head on young 

shoulders - Гурги борондида; With the eyes open - Кӯтоҳу фаҳмо шунидан ва ғ. 

Дуюм ин, ки вожаҳои калидии З/М аксаран махсус қайд карда мешаванд 

ва ё ақаллан бо задаи мантиқӣ аз дигар калимаҳо ҷудо карда мешаванд. 

Мисол, дар зарбулмасали тоҷикии меваи дарахт - зери дарахт - The apple 

doesn’t fall far from the tree таъкид карда шудааст, ки себ танҳо зери дарахти себ 

меафтад, на ин ки дар зери дарахтони дигар. Қариб ягон ҷузъи онро мантиқан 

таъкид кардан мумкин нест. Бо ишора ба себ сухан дар бораи фарзанд меравад, 

яъне ҳар як фарзанд ба падару модари хеш монанд мешавад. Зарбулмасалҳои 
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забонҳои муқоисашаванда ба ҳам эквивалент буда, тарҷумаи антонимӣ 

истифода шудааст.  

Сеюм, қайд намудан зарур аст, ки истифодаи ВФ дар нутқ афкори фардӣ: 

тавсиф, таҳқиқи ягон объекти нутқ, хушобуранг баён кардани фикру мулоҳиза 

ва баланд бардоштани самараи он ва ғайраро маълум менамояд, аммо парема 

бошад, афкори умумиро муаррифӣ менамояд. 

Умумияти фразеологизмҳо бо зарбулмасал ва мақол. З/М ва ВФ ду воҳиди 

мустақили забон буда, бо ҳам аз бисёр ҷиҳат қаробат доранд. Онҳо ба тамоми 

ҳодисаҳои воқеӣ эътино менамоянд, гуногуншаклии ҳаёт ва ҷаҳонбинии 

халқро таҷассум менамоянд, нуқтаи назари иҷтимоӣ, маишӣ, динӣ, эстетикии 

мардумро тасвир месозанд. 

Ҳам З/М ва ҳам ВФ ҳамеша ибратангез ва пандомез буда, ҳеҷ кас онро бе 

ягон асос ва бесабаб ёдоварӣ наменамояд. Онҳо ҳамеша дар асоси ягон ҳодиса 

зикр карда мешаванд, онҳоро ҳамеша барои маслиҳат ва насиҳатҳои муфиду 

судманд оид ба вазъиятҳои мухталифи зиндагии инсон мувофиқи мақсад 

истифода мебаранд. Дар ВФ ва махсусан дар З/М, тарзи ҳаёт, зист, таърих ва 

маданияти мардум кушоду равшан таҷассум ёфтааст. Онҳо дар худ иқтидори 

бузурги маданӣ касб намудаанд, ки барои ҳалли масъалаҳои баҳсноки фарҳанг 

мусоидат менамоянд. Ин хусусияти умумии онҳо ба ҳисоб меравад. 

Бештар фразеологизмҳо ҷумлаи мукаммали тасдиқӣ, насиҳатӣ ва ё 

ҷамъбастӣ мебошанд. Ба ин гуна ВФ зарбулмасал, мақол ва ҳикматнома 

(афоризмҳо) мисол шуда метавонанд [андешаи муаллиф].   

Чунин фикру ақидаи тафовути З/М ва ВФ-ро Ҳ. Маҷидов низ тарафдорӣ 

менамояд: “З/М аз ҷиҳати сохт ва маъно ҷумлаҳои пурра ва комил ба ҳисоб 

мераванд. Аксар вақт онҳо фикри томро ифода намуда, аз мулоҳиза ва 

хулосабарории ҷудогона таркиб ёфтаанд. Мазмун ва мундариҷаи З/М-ро 

тасвир намудан мумкин аст, аммо ВФ бошанд, одатан ба калима ва ибораҳои 

мустақил ҳаммаъно мебошанд” [68, 12-13]. Баъдан, Ҳ. Маҷидов мавқеи 

тафовути З/М-ро аз ВФ ташаккул дода, дар тадқиқотҳои охирини худ 
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нишонаҳои на он қадар муҳими фарқкунандаи зарбулмасалҳоро аз ВФ нишон 

додааст: “... парема аз ҷиҳати маъно мураккабтар аст ва як қатор фикрҳои 

пурраю баохиррасидаро баён месозанд. Онҳо дар худ аксиомаҳои муайяни 

ҳаётиро доранд, ки дар натиҷа танҳо дар ҳолатҳои муайяни нутқ амалӣ 

мегарданд... Бар хилофи ҳамаи намудҳои ташаккулёбии парема, ВФ ҷузъи 

фикр ё шуурро ифода намуда, доираи васеи татбиқшавӣ доранд” [66, 11].  

Бояд зикр кард, ки З/М бо як қатор хусусиятҳои худ бо ВФ монандӣ 

доранд: таркиби луғавии онҳо доимӣ мебошад, яъне шакли устувор доранд; 

маънои маҷозӣ доранд; онҳо дар нутқ тавлид намеёбанд, дар шакли тайёр 

такрор мешаванд; шакли тайёри грамматикӣ доранд. 

Ҳамин тавр, дар давраи ҳозираи инкишофи илми забоншиносӣ монандӣ 

додан ба З/М ва ВФ аз бисёр ҷиҳат ҷоиз аст. Мо чунин хулоса мебарорем, ки 

З/М-ро ба радифи ВФ зери унвони “воҳидҳои коммуникативии фразеологӣ дар 

тарҳи ҷумлаи сода (мақол) ва мураккаб (зарбулмасал)” шомил намудан 

қобили қабул аст. 

Чунон ки таҳлилҳо собит менамоянд, З/М аз ВФ аз бисёр ҷиҳат тафовут 

дошта, ҳар яке хусусиятҳои ба худ хосро доро аст ва таҳқиқи амиқу 

ҳамаҷонибаи илмии баъдиро тақозо менамояд. 

1.4. Хусусиятҳои сермаъноии калима дар зарбулмасал ва мақол  

Муайян намудани маънои аслии калима бисёр душвор аст, чунки бисёр 

калимаҳо бо маънои маҷозӣ кор фармуда мешаванд. Аз ин рӯ, калимаҳо дорои 

маънои аслӣ, маънои маҷозии якум ё маънои асосӣ, маънои маҷозии дуюму 

сеюм ва ғайра мешаванд. Чунин вижагии калимаҳо ба дарк намудани мазмуну 

муҳтавои зарбулмасал ва мақол мушкилӣ ба миён меорад.  

Ҷумлаи мутлақ - зарбулмасал аз ҷиҳати маъно ҳамеша дутаркиба 

мебошад:  

1. Мазмуни аслии мундариҷаи зарбулмасал, ки вожаҳои таркиби он ба 

маънои аслии он мувофиқат мекунанд. Мисол, Ҳар кӣ бадӣ кард, ба бад ёр шуд 

– He that mischief hatches, mischief catches; Пулро пайдо кардан осон, лекин нигоҳ 
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доштан мушкил - It’s easy to earn money but hard to keep it. Чи тавре аз мисолҳо 

бармеояд, калимаҳои таркиби ҳам мисолҳои забони тоҷикӣ ва ҳам англисӣ ба 

маънои аслӣ мувофиқат мекунанд. 

2. Мазмуни маҷозии мундариҷаи зарбулмасал, ки вожаҳои таркиби он 

тамоман ба маънои он мувофиқат намекунанд. Мисол, Буз камтар, чиги-

чигиаш камтар - One chick keeps a hen busy; Кӯҳро агар саҳар гирӣ, оҳуро даргирӣ 

- The early bird catches the worm.  

Мазмун ва мундариҷаи маҷозии зарбулмасал метавонад тавсиф ёбад, 

тафсир карда шавад ва ё шарҳу тавзеҳ ёбад. Масалан, Ба касофати як шум, 

сӯзад шаҳри Рум - A fly in the ointment > A little spark kindles a great fire.   

Мундариҷаи зарбулмасали мазкурро муҳокима менамоем:   

1. Маънои бевоситаи зарбулмасали мазкур ба ҳамон шахс ишора 

шудааст, ки гӯё аз бадхоҳӣ метавонад шаҳри Румро сӯзонад.  

2. Маънои маҷозияш ба шахси бераҳм равона карда шудааст, ки рафтори 

ношоистааш сабаби беобрӯйӣ ва шармандагии дигарон мешавад.  

 Муҷазбаёнӣ ва саҳеҳии вожаҳои таркиби зарбулмасал ва мақол. Дар 

теъдоди бисёри З/М калимаҳои гуфтугуӣ истифода мешаванд, чунки онҳо дар 

байни мардуми одӣ дар асоси таҷрибаи ҳаётиашон пайдо шудаанд. Ҳатто дар 

халқи одӣ ягон роҳу усули ҳифз намудани З/М вуҷуд надошт. Бинобар ин, онҳо 

танҳо аз даҳон ба даҳон ҳифз карда шуда, вирди забони халқ мегаштанд. Аз 

ин рӯ, истифодаи васеи калимаҳои гуфтугӯйӣ хусусияти зарбулмасалҳо ба 

ҳисоб меравад. Мисол, Қурбоққаро ҳам зер кунӣ, ваққас мекунад - Even a worm 

will turn; Гуноҳи бача ба гардани оча - One law for the rich and another for the poor; 

Як гӯсолаи рихин подаро меолонад - The rotten apple injures its neighbors, 

калимаҳои ваққас, оча, рихин ба нутқи гуфтугӯӣ марбут мебошанд. Истифодаи 

вожаҳои гуфтугӯӣ ба зарбулмасал то дараҷае салиқаи ҳаётӣ, фасоҳати амиқ 

мебахшад, ки дар хонанда ва шунаванда як ҳиссиёти самимӣ эҳё месозад.  

Ҳамин тавр, ҳикмати забон, ки дар зарбулмасалҳо хеле равшан таҷассум 

гардидааст, дарвоқеъ, равшану возеҳ сифатҳои пурарзиши забон: содагӣ, 
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саҳеҳӣ, фасоҳат ва пурмаъноиро инъикос менамояд. З/М, ки саршор аз 

воситаҳои муассири нутқ мебошанд, ба сухани нотиқ таровати хушеро зам 

менамояд.  

1.4.1. Мавқеи воситаҳои муассири забон дар зарбулмасал ва мақол 

 З/М дар хотираи шахс нақши устувор мебандад. Аз худ намудани онҳо бо 

тарзҳои мухталифи услубӣ ва воситаҳои тасвирии забон осон мегарданд. Дар 

байни зарбулмасалҳо намунаҳои мухталифи муболиғаи суханпардозӣ, 

воситаҳои муассири суханро, ки васеъ истифода мешаванд, дарёфт намудан 

мумкин аст. Онҳо барои пуробурангу муассир ва образнок ифода намудани 

фикр кумак расонида, маъноро дилкашу ҷаззоб мегардонанд. Намунаҳои 

барҷастатарини онҳоро дида мебароем:   

Метафора - metaphor намуди маъмулу машҳури маҷози забон аст. Дар 

метафора ду предмет ё ҳодисаи аз ягон ҷиҳат ба ҳам монандро бо як калима 

ном мебаранд. Барои зарбулмасалҳои халқӣ истифодаи метафора хос аст. 

Метафора аз рӯи сохтори забонӣ равшан, сода ва аз ҷиҳати маъно мураккаб 

мешавад. Аристотел метафораро “ташбеҳи мухтасар” номидааст [20, 124].  

Метафора тасвирест, ки яке аз ҷузъҳои ташбеҳро ба вуҷуд меорад. Вале 

нисбат ба ташбеҳ ва тавсиф дар ин ҷо объект ва аломати он номбар карда 

намешавад. Дар он якбора ду маъно пайваст карда мешавад: маънои аслӣ ва 

маҷозӣ. Чунин вижагӣ метафораро бар хилофи ташбеҳ ба радифи воситаҳои 

муассири сабкшиносӣ шомил месозад. Дар метафора доимо як қувваи ниҳонӣ, 

муассир ва пурмаъно дарк карда мешавад. 

Дар илми тоҷик ду шакли метафораро қайд мекунанд: 1) метафораи 

пӯшида - метафораи шакли моҳ (moon), гул (flower) ба бадали маҳбуба, булбул 

(nightingale) ба бадали ошиқ, мӯр (ant) ба бадали шахси меҳнатдӯст ва ғ., ки 

ивазкунандаи калимаи дигар мебошад: Баҳри як гул заҳмати сад хор мебояд 

кашид - If you dance, you must pay the fiddler. Дар мисоли зикргардида калимаи 

“гул” исми беҷон буда, ба исми ҷондор “маҳбуба” нисбат дода шудааст. Баҳри 

ба даст овардани маъшуқа хеле талош кардан, уқубат кашидан ва заҳмати хеле 

бисёреро талаб мекунад. Ба мисоли дигар назар мекунем: Ҳар гулеро булбуле ва 
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ҳар дилеро дилситоне аст - There is one good wife in the country, and every man 

thinks he has her. Чи тавре аз мисоли англисӣ кушоду равшан бармеояд, барои 

ҳар кас ҳамсари худ авлотар аст. Дар мисоли тоҷикӣ калимаи “гул” ба духтар 

ва калимаи “булбул” ба писар нисбат дода шудааст; 2) метафораи кушода: 

Дасти пок аз ангабин наёлояд - A clear conscience can bear any trouble. Ибораи 

“дасти пок” ба шахси бегуноҳ, бовиҷдон, бетамаъ ва ростгӯю ростқавл нисбат 

дода шудааст, ки дар мисоли англисӣ ибораи “clear conscience” бо ибораи 

“дасти пок” муродиф аст. Дар метафораи кушода ба ашёи беҷон ва мафҳумҳои 

номуайян ягон хусусияти хоси исмҳои ҷондор нисбат дода мешавад. 

Дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ истиораи гурӯҳи якум (метафораи пӯшида) 

назар ба гурӯҳи дуюм (метафораи кушода) камтар истифода мешавад.  

Дар зарбулмасалҳои тоҷикии тоинқилобӣ барои тасвир намудани 

симоҳои намояндагони синфҳои истисморгар (шоҳҳо, ҳокимон, қозиён, бойҳо, 

шайхҳо, муллоҳо ва дигар шахсони манфӣ) ба сифати метафора чунин 

калимаҳоро истифода мебаранд: гург-wolf; паланг-tiger; рӯбоҳ-fox; бӯзина, 

маймун-monkey; хирс-bear; шайтон-devil; шағол-jackal; гов-cow; хар-donkey, ass; 

гӯсола-calf; гурба-cat; саг-dog; мор-snake; зоғ-crow; сангпушт-tortoise, turtle; 

қурбоққа-frog; гунҷишк-sparrow; магас, пашша-ant; кайк-flea ва ғ., ки мувофиқи 

хислати ҳилагарӣ, беадолатӣ, маккорӣ, беназокатӣ ва бефаросатиашон махсус 

қайд карда мешуданд.  

Халқ инсонро бо чунин намуди парандагону ҳайвоноти хунхор, айёр ва 

нодон муқобил мегузоранд: Мисол: Арзанро гунҷишк мехӯрад, калтакро бедона 

- One law for the rich, and another for the poor (дар ҳолате зикр мегардад, ки 

гунаҳро дигар кас кунаду шиканҷаро каси дигар бинад); Саги зард - ёри гург - 

Between two evils 'tis not worth choosing (дар ҳолате зикр мегардад, ки ду кас ё ду 

чиз дар ҳеҷ сурат аз ҳам фарқ надоранд); Ҳар хар мувофиқи худ пордум дорад - 

There is a skeleton in every house (ҳар кас мувофиқи ҳоли худ ташвиш дорад); 

Кадом вақт гурба ба муш, шағол ба мурғ, гург ба гӯсфанд маслиҳати хуб 

додааст? > Гург бо гӯсфанд ошноӣ надорад - Tigers and deer do not stroll together 
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(нисбат ба сарватмандон гуфта мешавад); Гургу гӯсфанд аз як ҷо об мехӯранд - 

A good cow may have an evil / a black / a bad / an ill calf (дар ҳолате зикр мегардад, 

ки аз оилаи хуб фарзанди бад ба воя расад). 

Маҳз хусусияти истиоравӣ, рамзнокӣ ва маҷозии зарбулмасал аст, ки он 

аз рӯи чунин хусусияташ бо муаммо наздик шуда, фаҳмидани мазмун, мантиқ, 

мундариҷа ва мафҳуми он мушкил мегардад.   

Метонимия - metonymy яке аз намудҳои сермаъноӣ ба ҳисоб меравад. 

Мавриди зикр аст, ки метонимия танҳо аз сабаби маънои маҷозӣ доштанаш бо 

истиора қаробат дорад, вале бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунад. 

Метонимия калимаи юнонӣ буда, маънояш “тағйири ном” аст. Дар он ашё ё 

мафҳум бо номи аслаш зикр намешавад, он бо калимаи маънан ба худ наздик 

иваз мешавад. Ҳодисаи одии метонимӣ чунин аст: ду предмети ба ҳам 

алоқаманд як ном доранд, яъне бо як калима ифода карда мешаванд. Агар дар 

истиора дар ягон маврид маъно (мафҳум) бетағйир монад, дар метонимия 

предмет ва мафҳум куллан тағйир меёбанд. Ба зарбулмасалҳои зерин 

менигарем: Қалам гуфто, ки ман шоҳи ҷаҳонам, Қаламкашро ба мақсад 

мерасонам - The pen is mightier than the sword. Дар мисолҳои зикршуда 

калимаҳои қалам, қаламкаш ва pen, sword ҳамчун метонимия истифода 

шудаанд. “Қалам” номи асбоби хатнависӣ аст, вале дар таркиби калимаи 

“қаламкаш” маънои “хат навиштан” ва “истеъдод” инъикос ёфтааст. Ҳангоми 

истифодаи калима ҳамчун метонимия маънои он аз ҳисоби маънои маҷозиаш 

васеъ мешавад, яъне маънои аслии калимаҳои зикршуда мураккаб шудаанд. 

Чунин мушкилшавии маънои аслии калима дар истиора ба вуҷуд намеояд. 

Мисоли дигар: Мушк худ бибӯяд, на ин ки аттор бигӯяд - Good wine needs no 

bush. Дар мисолҳои зикршуда калимаҳои wine ва мушк ҳамчун метонимия 

истифода шудаанд. Чӣ нисбат хокро бо олами пок? - A diamond is valuable though 

it lies on a midden. Дар мисолҳои зикршуда калимаҳои хок - midden, олами пок - 

diamond муаррифгари метонимия мебошанд. 
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Муболиға - Hyperbole яке аз санъатҳои маънавӣ ва воситаҳои тасвири 

бадеӣ буда, ба василаи он зебоӣ ва зарофати сухан афзуда, мазмуни сухани 

бадеӣ барҷаста, ғанӣ ва рангин мегардад. Одатан онро барои равшантар 

ифода кардани ягон падидаи зиндагӣ, мумтоз нишон додани ашёе ё воқеае, 

фавқулодда таҷассум намудани сифатҳои хуб ва ё хислатҳои зишти инсонӣ ба 

кор мебаранд. Дар назми форсу тоҷик чунин мафҳумҳоро, ба мисоли иғроқ ва 

ғулув дар баробари муболиға муҳокима менамоянд. Бар хилофи муболиға, 

иғроқ ва ғулув муболиғае мебошанд, ки на аз рӯи ақлу тасаввур, на аз ҳасбу 

одати зиндагӣ, на дар воқеият мавҷуд гардиданаш мумкин аст. Мисол, Дар 

хӯрдан - наҳанг, дар кор - хари ланг - The tongue of idle persons is never idle (нисбат 

ба шахси танбал гуфта мешавад). Дар мисоли зикргардида муболиға истифода 

шудааст. Аз қошу қавоқаш барфу борон меборад - As melancholy as a cat / a sick 

monkey (нисбат ба шахсе гуфта мешавад, ки изҳори норозигӣ менамояд). Бо 

гап ба чӯб либос пӯшонда, аз пашша фил месозад - То make a mountain out of a 

molehill (нисбат ба шахсе гуфта мешавад, ки муболиғаро дӯст медорад).  

Аз ду мисоли охирин бармеояд, ки дар онҳо иғроқ истифода шудааст, 

чунки дар ҳақиқат падидаҳои зикргардидаи таркиби онҳо беасос аст. Ҳеҷ гоҳ 

аз қавоқи ҳеҷ кас барфу борон намеборад ва ё бо гап ба чӯб либос пӯшондаву 

пашшаро ба фил мубаддал кардан тамоман аз ҳақиқат дур аст. Таъкид кардан 

бамаврид аст, ки он муболиғае, ки аз ҳақиқат дур аст, онро ғулув ва иғроқ 

мегӯянд.   

Киноя - irony. Киноя як намуди маҷозест, ки маънои луғавиаш сухани 

пӯшида, яъне пӯшида сухан гуфтан аст. Бо мақсади пӯшида, рамз ва ё ишора 

сухан гуфтан аз киноя истифода мебаранд, яъне калима ва ё ибора на ба 

маънои аслии худ, балки ба маънои акс истифода мешавад. Дар ин сурат 

маънои аслӣ ва маънои иловагӣ бояд мантиқан ва шабеҳан ба ҳам наздик 

бошанд. Масалан, тоҷ. Гавҳар дар кон беқадр асту дар бозор бақимат - англ. 

The darkest place is under the candlestick. Дар мисолҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

айбҷӯйӣ ва беқадрии наздикон киноя шудааст.  
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Киноя низ яке аз намудҳои воситаҳои баён ба ҳисоб рафта, дар он маънои 

ҳақиқӣ низ имкон дорад. Чунин хусусиятҳоро дар зарбулмасалҳои зерин дида 

мебароем: Дарро задам, девор кафид - I talk to you of cheese, you talk to me of 

chalk. Ин зарбулмасал нисбат ба одаме гуфта мешавад, ки ҳақиқати суханро 

дарк накарда, ҷавоби берабту подарҳаво медиҳад, аммо задани дару кафидани 

девор ба маънои аслӣ низ наздик аст; зарбулмасали тоҷикии салла биёред гӯянд, 

калла меоваранд - A nod from a lord is a breakfast for a fool дар ҳаққи касе гуфта 

мешавад, ки дар иҷрои хоҳиш ва ё кори супурдаи касе барои худнамойӣ ва ё 

хушомадгӯйӣ ба ифроту зиёдаравӣ роҳ медиҳад; зарбулмасали тоҷикии ҳамая 

мон - аммая меҳмон - To strain at a gnat and swallow a camel вақте гуфта мешавад, 

ки инсон корҳои муҳимро як сӯ гузошта, ба корҳои беҳуда машғул мешавад; 

зарбулмасали худама кушу бузама накуш - Moles and misers live in their graves 

нисбат ба шахсони ҳарис ва чашмгурусна гуфта мешавад. 

Киноя яке воситаҳои муҳими тасвири бадеӣ ба ҳисоб рафта, намудҳои 

гуногун дорад. Вобаста ба он, ки зарбулмасалҳои истеҳзоомез ба кӣ равона 

карда шудаанд, мо гоҳе истеҳзои мулоим, шӯхиомез, ҳаҷвӣ, гоҳе заҳрханда, 

истеҳзои бераҳмона - писхандро мушоҳида менамоем. Зарбулмасалҳои 

истеҳзоомез одатан зидди душманони синфӣ ва ё персонажҳои манфӣ равона 

мешаванд. Зарбулмасали тоҷикии Гӯшти хар, дандони саг - Dangers are 

overcome / conquered by dangers нисбат ба муносибати душманон дар байни худ 

зикр мегардад; зарбулмасали Харро “шаҳ” гӯянд ҳам хар аст - Send a donkey to 

Paris, he’ll return no wiser than he went нисбат ба шахси баде гуфта мешавад, ки 

зоҳиран худро дигар кардааст. 

Киноя усули тамасхуру ришханд буда, нисбат ба объекте, ки мавриди 

тамасхур қарор мегирад, фикру мулоҳиза пешниҳод менамояд. Дар киноя 

маънои дукарата вуҷуд дорад, бинобар ин, он як изҳороти мустақим нест, 

балки баёншаванда аст. Басомади истифодаи киноя фаҳмо ва оқилона буда, 

истифодаи маҷози мазкур сифатҳои ришхандро тақвият медиҳад ва таваҷҷуҳи 

хосро ба он ҷалб менамояд. Масалан: Шайхро ҳунар нест, хонақоҳ танг - муқ. 

A bad shearer never had a good sickle. Дар услубшиносӣ кинояро ҳамчун “ифодаи 



52 
 

тамасхур тавассути истифодаи калимаи муқобил бевосита ба маънои асосии 

он ва бо мулоҳизаҳои бевоситаи муқобил, ҳамду санои бардурӯғ, ки воқеан 

мазаммат ва сарзаниш карда мешавад, ба кор мебаранд” [21, 128].  

Таҳқиқи услубии киноя дар таркиби З/М на танҳо ба мо мусоидат 

менамояд, ки “механизм”-и ҳаматарафаи киноя, инварианти 

интернатсионалии онро хубтар дарк намоем, балки ҷузъи миллии ин каломи 

нутқро сарфаҳм равем. Сарфи назар аз ҳамаи тафовутҳои он, ки дар 

консепсияи “тамасхур” мавҷуданд, онҳо ба ҳамдигар мухолифат наменамоянд, 

зеро онҳо ҷанбаҳои инфиродии тамасхурро инкишоф медиҳанд.  

З/М-ҳои киноявӣ роҳи суботи мавҷудияти киноя буда, барои он хос 

мебошанд, ки “инкор ва тасдиқ дар ифодаи том бо ҳам муттаҳид мешаванд” 

[81, 6]. Дар назмшиносии тоҷик киноя ба андозае мафҳуми васеъ дорад. Киноя 

гуфта он калима, ибора ва ё ҷумлаҳои томеро мегӯянд, ки ба маънои маҷозӣ 

истифода мешаванд ва одатан истеҳзоомез ба ҳисоб мераванд. Киноя то 

андозае ба истиора ва муболиға монанд аст, ки он якеро номбар намуда, 

дигареро зимнан дар назар дорад ва ҳодисаро муболиға менамояд: Хум хӯсиду 

хар шикаст, манораи Бухоро аз сӯзан гузашт, ки дар он оид ба сухани бемаънӣ 

ва ҳарзагӯӣ сухан меравад. Мисоли англисӣ: One hair of a woman draws more 

than a team of oxen. Магар бо як тори мӯй ақаллан як барзаговро кашола 

намудан мумкин аст? Албатта, не. Дар ин ҷо сухан оид ба макру найранг ва 

дасисакории зан сухан меравад. 

Аз нуқтаи назари назмшиносӣ дар З/М-ҳои зерини тоҷикӣ низ киноя дарҷ 

ёфтаанд: Дарро задам девор кафид (дар мавриди ҷавоби берабту подарҳаво) - I 

talk to you of cheese, you talk to me of chalk; Аз касофати як шум, бисӯзад шаҳри 

Рум (оид ба амали носазои як бадкирдор) - All men think their enemies ill men; 

Гӯсолаи мо пир шуду гов нашуд (оид ба шахсе, ки калон шудаву таҷрибаву ақлу 

идрок надорад) - Muckle head, little wit; Буз агар хирман мекӯфт, ҳоҷати 

барзагов набуд (ҳар кас аз иҷрои ҳар кор намебарояд) - A cobbler should stick to 

his last; Худама кушу бузама накуш (оид ба хасис) - Moles and misers live in their 
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graves. Киноя дар мисолҳои англисӣ: An ant may well destroy a whole dam (A small 

problem can sometimes cause a lot of harm) - Ҳазор калоғро кулӯхе бас аст; A bad 

tree does not yield good apples (A bad parent does not raise good children) - Аз 

падари беҳунар чӣ меомӯзад писар?; Beware of Greeks bearing gifts (Don't trust your 

enemies) - Забони душман ширин мешавад ва ғ.    

Дар З/М намудҳои гуногуни киноя вомехӯранд. Вобаста аз он ки ба кӣ 

З/М-ҳои киноявӣ нигаронида шудаанд, мо баъзан кинояҳои боилтифот, 

ҳазломез, ҳаҷвомез ва баъзан кинояи нешдор, заҳрдор - таънаи истеҳзоомез, 

писхандро мушоҳида менамоем. З/М-ҳои истеҳзоомез одатан бар зидди 

душманони синфӣ ва ё қаҳрамонони манфӣ равона карда мешаванд: То 

набошад чӯби тар, фармон набарад гову хар; Хар чӣ донад лаззати қанду набот?; 

Бечора хар орзуи дум кард, ноёфта дум, ду гўш гум кард; Фарёди сагон кам 

накунад ризқи гадоро; ҳоло ба зарбулмасали забони англисӣ рӯ меорем: The 

mad dog bites his master; Does the moon care for the barking dog?; An ass is but an 

ass, though laden with gold. 

Аксари теъдоди З/М-ҳои киноявӣ ва истеҳзоомези халқи тоҷик дар 

мавридҳои эҳсосӣ баён карда шуда, барои бадеиву муассир расонидани фикр 

кумак мекунанд. Масалан: Чашми мӯру пои мору ширу мурғу нони мулло кас 

надид > Аз нони мулло ситора наздиктар аст - Covetousness is always filling a 

bottomless vessel; Дар ҷое, ки ош аст, мулло имом фаррош аст - Everyone fastens 

where there is gain. Инчунин Ҳофизи бузургвор дар ин мавзӯъ хеле хуб қайд 

кардааст: ... Тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунанд?! Дар забони 

англисӣ низ зарбулмасале роиҷ аст, ки эквивалент ба гуфтаи Ҳофизи бузург 

аст: The devil can quote/cite Scripture for his purpose; The friar preached against 

stealing and had a goose in his sleeve.  

Дар захираи паремиологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ тасвирҳои 

классикии вазифаи киноя мавҷуданд:  Кал ҳам заду кӯр ҳам зад, пасмонда кулӯх 

ҳам зад; Кал фулӯзе шавад, чу ёфт кулоҳ; императиви киноявӣ: Хирс шикор 

нокарда, пӯсташро мафурӯш - Don’t sell the bear’s skin before you’ve caught it; Аз 
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абри сияҳу аз одами лаққӣ натарс, аз абри сафеду одами хаппакӣ битарс - Have 

a care of a silent dog and a still water. 

Параллелизм - Parallelism. Аз ҷиҳати синтаксисӣ бо низоми муайян 

истифода шудани ҳиссаҳои нутқ, яъне баробар ҷобаҷо кардани аъзоҳои 

ҷумлаи ба ҳамдигар монанд ё наздик, такроршавии услубии калима, ибора ва 

таркибҳои наҳвиро параллелизм меноманд.  

Ба З/М-ҳои тоҷикӣ чунин намудҳои параллелизми маъноӣ хос аст: 

муродифӣ, антонимӣ ва омехта. 

Мисоли параллелизми муродифиро баррасӣ менамоем: Аввал бубин ҷои 

худ, баъд бимон пои худ - Look before you leap, but having leapt never look back; 

тоҷ. Илм хоҳӣ, такрор кун, ҳосил хоҳӣ, шудгор кун - Learn weeping, and you shall 

gain laughing. Дар мисолҳои зикргардидаи забони тоҷикӣ параллелизми 

муродифӣ истифода мешавад, ки ҳамон як фикр такроран бо ибораҳои гуногун 

баён ёфтааст. Чунин намуди параллелизмро дар таркиби З/М-ҳои англисӣ низ 

мушоҳида мекунем: Love me little and love me long - Муҳаббат / Меҳр ду сар 

дорад; As you make your bed, so must you lie on it - Аз ҳар даст бидиҳӣ, аз ҳамон 

даст хоҳӣ гирифт ва ғ. 

Мисолҳои параллелизми антонимӣ: Одами камбағал парвои пул надорад, 

одами бойро бинед, аз бепулӣ менолад - Covetousness is always filling a bottomless 

vessel.  Пурдида пурдон, нодида нодон - Travel broadens the mind. Дар 

зарбулмасалҳои тоҷикӣ муқобилгузории маъноӣ мушоҳида мешавад. Чунин 

намуди параллелизмро дар таркиби З/М-ҳои англисӣ низ мушоҳида мекунем: 

Rich today, poor tomorrow - Бошад - Ҳотам, набошад - мотам; Scatter with one 

hand, gather with two - То донге ба дигарон нагузорӣ, дираме натавонӣ хӯрд. Чи 

тавре ки аз мисолҳо бармеояд, дар мисолҳои ҳар ду забон параллелизми 

антонимӣ ифода ёфтааст. Дар мисоли якум калимаи rich бо калимаи poor ва 

калимаи today бо калимаи tomorrow ба ҳам қиёс карда шудааст. Дар мисоли 

тоҷикӣ калимаи бошад бо калимаи набошад, калимаи Ҳотам бо калимаи 

мотам муқоиса шудааст.    
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Як силсила зарбулмасалҳои тоҷикӣ мавҷуданд ки хусусиятҳои ду намуди 

параллелизми зикргардидаро надоранд. Мисол: Саг меҷакад, корвон мегузарад 

- The dog barks, but the caravan goes on. Дар мисолҳои зикргардида паралле-

лизми муродифӣ ва антонимӣ дида намешавад. Ин гуна параллелизмро 

параллелизми омехта ё тасвирӣ ва ҳикоягӣ меноманд. Мисоли дигареро 

мебинем: Сар кафад, зери тоқӣ, даст шиканад, зери остин - Don’t wash your dirty 

linen in public. Дар мисоли зикргардидаи тоҷикӣ падидаи дарҷёфта дар ҷузъҳои 

ҷумла ба ҳам омезиш ёфтаанд, яъне як қисми ҷумла ба қисми дигараш 

ҳаммаъно ва ё зид нест. Маълум аст, ки дар ин мисол параллелизми омехта 

инъикос гардидааст. 

Антитеза - antithesis. Як тарзи услубист, ки дар он тасвирҳо, мафҳумҳо, 

фикрҳо, эҳсосот, ҳиссиёт ва ё образҳои мухолиф бо ҳам муқоиса карда 

мешаванд. Онро дар мисолҳои тоҷикӣ дида мебароем: Аз одами хом деви пухта 

беҳ - An open enemy is better than a false friend; Аз гӯсфанди сиёҳ барраи сафед - A 

black hen lays a white egg; Андар паси ҳар ханда дусад гиря муҳайёст - After rain 

comes fair weather. Дар мисоли зикргардидаи аввал калимаҳои хом ва пухта ва 

дар мисоли англисиаш ибораҳои open enemy ва false friend, дар мисоли дуюм 

калимаҳои сиёҳ - black, сафед - white ва дар мисоли сеюми тоҷикӣ калимаҳои 

ханда, гиря, дар мисоли англисиаш rain, fair weather бо ҳам муқоиса шудаанд.  

Бояд тазаккур дод, ки антитеза бо параллелизми антонимӣ қаробат 

дошта, мафҳум, симо ва вазъиятҳои аз ҷиҳати сохтор ё маъно ба ҳам 

алоқамандро қиёс менамоянд. Бо вуҷуди ин, байни онҳо меъёре мавҷуд аст, ки 

онҳоро аз ҳамдигар фарқ мекунонад. Одатан антитеза ҳодисаҳоро ба таври 

кушоду равшан нишон дода, бештар тавассути калима-антоним ифода 

мегардад. Дар параллелизми антонимӣ бошад, муқобилгузории маъноӣ 

мушоҳида мешавад. 

Тамсил - Personification ҳамчун усули бадеӣ дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ 

бисёр истифода мешавад. Тамсил ба асарҳои бадеӣ возеҳӣ, равшанӣ, фасоҳат 

ва хушобурангии фавқуттабиӣ зам менамояд. Дар замонҳои қадим агар инсон 
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ягон падида ва ё мафҳумро намефаҳмид, табиат ва ашёҳои беҷонро монанд 

карда, ба онҳо сифатҳои одамиро касб менамуд, дар натиҷа тамсил ҳамчун 

воситаи тасвири бадеӣ бошуурона истифода бурда мешавад. Хусусияти ин 

навъи маҷоз дар он аст, ки ба ашёҳои беҷон хусусият ва амали мавҷудоти зинда 

нисбат дода мешавад. 

 Бо вуҷуди он, ки тамсил ба истиора монанд аст, бояд онҳоро фарқ намуд. 

Ба мисолҳои зерин назар менамоем: Сӯзан ҳамаро мепӯшонаду худаш урён аст 

- The tailor’s wife is the worst clad; Лаб гуфт: “Омад”. Даҳон гуфт: “Даромад”. 

Ишкам гуфт: “Дар боло чӣ буд, ки поён нафаромад?” - Covetousness is always 

filling a bottomless vessel (вақте хӯрокро кам мехӯранд, гуфта мешавад). Дар ҳар 

ду зарбулмасали зикргардида амали шахс (пӯшонидан, гуфтан) ба ашёҳои 

беҷон - сӯзан ва лаб, даҳон, ишкам нисбат дода шудааст.  

 Аммо дар мисоли якум зери мафҳуми “сӯзан” - “инсон” дар назар дошта 

шудааст, яъне он шахсе, ки бо сӯзан кор мекунад, медӯзад ё худ меҳнат 

мекунад. Истиора будани он дар ин мисол баръало маълум аст. Дар мисоли 

дуюм бошад, ба таври дигар аст. Калимаҳои «лаб-lip», «даҳон-mouth», «ишкам-

belly» ба маънии аслӣ истифода шудаанд, аммо онҳо чун инсон сухан мегӯянд. 

Дар ин мисол баръало тамсил истифода шудааст.  

 Дар назми тоҷик ба тамсил ҳамон ҳолату вазъиятҳое дохил карда 

мешаванд, ки хусусиятҳои хоси инсонӣ (гап задан, хандидан, либос пӯшидан) 

ба ҳайвон нисбат дода мешавад. 

 Ба мисли масалҳо, тамсилҳо, чистонҳо, афсонаҳо дар бораи ҳайвонот дар 

зарбулмасалҳои тоинқилобии тоҷикӣ бисёр мисолҳои ифодагари хусусиятҳои 

инсонии дар асл ба ҳайвонот хос вомехӯранд. Мисол: Ба шутурмурғ гӯянд: 

“Бор каш!” Гӯяд: “Мурғам”. Гӯянд: “Парвоз кун!” Гӯяд: “Уштурам”. - The elbow 

is near, but try and bite it.   

Синекдоха - synecdoche. Синекдоха ё маҷози мурсал ба истиораи луғавӣ 

шабоҳат дорад, ки як навъи сермаъноӣ ба ҳисоб меравад. Хусусияти хоси ин 

намуди сермаъноӣ он аст, ки ба ҷойи мафҳуми кулл ҷузъ ва ё баръакс ба ҷойи 

мафҳуми ҷузъ кулл дар назар аст. Баъзе забоншиносон синекдохаро дар 
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қатори метонимия меоранд. Бояд гуфт, ки метонимия ва синекдоха аз ҷиҳати 

маъно ва тарзи ифодаи худ аз ҳам фарқ мекунанд. Албатта, дар баъзе мавридҳо 

онҳо ба ҳамдигар қаробат доранд. Мо синекдохаро дар таркиби З/М дида 

мебароем: Нони зағораи худ беҳ аз палови касон - A man thinks his own geese 

swans; Агар сар боядат, сирро нигаҳ дор - A wise man's loss is his secret; Дар 

мисолҳои зикршуда калимаҳои “нон, палов” синекдоха буда, воситаи зиндагӣ, 

ризқу рӯзист, ки ҷузъ ба ҷойи мафҳуми кулл истифода шудааст. Калимаи “сар” 

номи узви танаи инсон буда, маънии “ҳаёт”-ро мефаҳмонад. Синекдохаро дар 

таркиби мисолҳои англисӣ дида мебароем: The early bird catches the worm - Кирм 

насиби мурғе, ки саҳархез аст; Many hands make light / quick work - Ба иттифоқ 

ҷаҳон метавон гирифт. Дар мисолҳои зикргардида ибораҳои the early bird ва 

many hands синекдоха буда, ибораи the early bird ба маънои “шахси саҳархез”, 

ки ҷузъ маънии куллро ифода кардааст ва ибораи many hands ба маънои 

“одамони бисёр” омада, кулл ба маънии ҷузъ истифода шудааст.        

Аллегория - Allegory яке аз намудҳои санъати сухан буда, гӯянда маъноро 

тамоман ба тарзу маънои дигар, ки мантиқан ба ҳам наздиканд, ифода 

мекунад: Дарахт дар як ҷой сабз мешавад - A rolling stone gathers nо moss. Дар 

зарбулмасали зикршудаи тоҷикӣ зери мафҳуми вожаи дарахт ва дар мисоли 

англисӣ a rolling stone инсон дар назар аст. Дар ин ҷо таъкид карда мешавад, 

ки инсон набояд аз пайи ину он шуда, ба ҳар тараф худро занад. Ӯ бояд аз пайи 

як кор шуда, барои зиндагии хеш саъю талош кунад, вагарна оқибати он хуш 

нест. Мисоли дигар: Моҳӣ аз сар ганда гардад, не зи дум - Fish begins to stink at 

the head. Фисқу фасод аввал аз бузургон ва калонсолон сар зада, сипас боиси 

вайроншавии хурдсолон мегардад. Чунин намуди санъати сухан дар таркиби 

зарбулмасал хеле фаровон истифода мешавад.     

Қофия - Pun.  Ба маънои истилоҳи калимаҳои ҳамшакл, ҳамоҳанг ё 

ҳамвазнеро қофия меноманд, ки дар бештари маврид дар охири мисраъҳои 

шеър омада, вазн ва оҳангнокии онро муайян месозад. Қофия дар таркиби З/М 

низ, ки нутқро мавзун ва дилчасп месозад, бисёр истифода мешавад: Чил - 
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камоли  шаст, шаст - заволи шаст - Life begins at forty. Дар зарбулмасали 

зикршуда калимаи шаст ду маротиба такрор ёфта, ба ҳам қофия шудаанд. 

Шаст дар ин мисол маънои авҷу камол ва нашъунаморо дорад. Мисолҳои 

дигар: Агар ростӣ, корат оростӣ - A good anvil does not fear the hammer; Бегорӣ 

беҳ, ки бекорӣ - Lazy folks take the most pains. Дар мисоли аввал калимаҳои 

ростӣ ва оростӣ ва дар мисоли ниҳоӣ калимаҳои бегорӣ ва бекорӣ ҳамқофия 

мебошанд. Қофия дар таркиби З/М-ҳои англисӣ: The same stew only the name is 

new - Тағйири исм тағйири мусаммо надиҳад; Store is no sore - Нони пасмонда - 

ба рӯзи дармонда. Дар мисоли аввал калимаҳои stew бо new ва дар мисоли дуюм 

калимаҳои store бо sore ҳамқофия мебошанд.        

Эллипсис - ellipsis (юн. elleipsis - афтиш, партофтан) дидаву дониста 

партофтани калима ё ибора дар ҷумла буда, онро ба осонӣ метавон аз қисми 

аввали матн барқарор кард. Ин воситаи баён дар таркиби зарбулмасал бисёр 

мушоҳида мешавад: Дӯст гирёнда гап мезанад, душман хандонда (гап мезанад) 

- A friend’s frown is better than a foe’s smile; Ҳар баҳореро хазоне, ҳар камолеро 

заволе (дар пеш аст) - Every advantage has its disadvantage. Мисолҳои зикршуда 

исбот менамоянд, ки дар З/М хабари ҷумла партофта шудааст ва ҳамин 

хабарҳои ҷумла нишондиҳандаи эллипсис дар таркиби зарбулмасал 

мебошанд. Мисолҳои эллипсисро дар З/М-ҳои англисӣ низ дидан мумкин аст: 

Accidents will happen (in the best regulated families) - Аз як палак чанд хел ҳандалак. 

Дар мисоли мазкур ибораи in the best regulated families партофта шудааст, ки аз 

зикр накардани он маънои зарбулмасал тағйир намеёбад, балки пурра 

намудани он ба зиракии шунаванда вогузошта мешавад. 

Ҳамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки истифодаи эллипсис ба 

сухан фасоҳати хос, салосат ва хушобурангӣ зам менамояд. 

Ташбеҳ - Comparison. Ташбеҳ яке аз маъмултарин воситаҳои санъати сухан 

ба ҳисоб рафта, барои бевосита таъсир намудан ба ҳиссиёт мақоми бориз 

дорад. Ифодаҳои маҷозӣ дар забон тибқи монандии зоҳирӣ ё ботинӣ ва зинда 

тасвир намудани ашёҳо бо ёрии санъати ташбеҳ ба вуҷуд меоянд. Ташбеҳ дар 
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таркиби З/М дар сатҳи намоён аст. Мисоли тоҷикиро дида мебароем, ки дар 

таркиби он ташбеҳ мавҷуд аст: Чун қаланфур тез машав, монанди зардак рост 

бош, мисли шалғам гарму нарму дар замин ҳамвор бош - Deep rivers move in silence, 

shallow brooks are noisy. 

 Дар мисоли овардашуда се ташбеҳ бо тамоми ҷузъиёташ мавҷуд аст. 

Ташбеҳи аввал: чун қаланфур тез машав (don’t be pungent as a pepper), ташбеҳи 

дуюм: монанди зардак, ташбеҳи сеюм: мисли шалғам ба ҳисоб меравад. Дар 

ташбеҳи сеюм се аломат (гарм - warm, нарм - soft, ҳамвор - plain) номбар карда 

шудааст, ки якҷоя бо ҳам як хислати инсон “хоксорӣ - modesty”-ро ифода 

менамоянд. 

Ташбеҳ дар мисоли англисӣ чунин омадааст: A mаn of words and not of deeds 

is like a garden full of weeds - Дусад гуфта чун ними кирдор нест. Дар мисоли 

мазкур ташбеҳи сареҳ мушоҳида мешавад. Дар ин ҷо шахси сергап, пургӯй, 

ҳарзагӯй ва умуман инсонеро, ки бисёр сухан карда амал намекунад, ба боғи 

пур аз алафҳои худрӯю бегона монанд кардааст. 

Тавсиф - Epithet. Тавсиф аломати доимиро тавсиф намуда, моҳият ва ё 

нишонаҳои хоси объекти тасвиршаванда, ҳодисаҳо, амалро ошкор месозад ва 

ба калима тобиши муассире зам менамояд. Чунончи, тавсиф дар З/М-ҳои 

халқӣ васеъ истифода мешавад. Мисол, Ба некномӣ мурдан беҳ аз ба бадномӣ 

зистан - Better a glorious death than a shameful life; Ҷамоли хубрӯёнро Худо ҳам 

дӯст медорад - A thing of beauty is a joy forever; Моргазида аз ресмони ало 

метарсад - A bitten child dreads the dog. Дар мисоли англисӣ: Smooth waters run 

deep - Вал-валакон лаб-лаби бом, фис-фисакон кора тамом; A lazy dog catches no 

meat / finds no bone - Музд он гирифт, ҷони бародар, ки кор кард; A little spark 

makes a great fire - Фаввора чун баланд шавад, сарнагун шавад ва ғ. 

Тавсиф метавонад сифат, зарф, феъл бошад, ки ба калимаи ҳамроҳшуда 

тобиши муассире зам менамояд. Мисол, Шайтон  барои  одами  бекор  кор  

пайдо  мекунад - The devil finds work for idle hands. Дар мисоли зерин тавсиф 

бекор (idle) муайянкунанда буда, бо сифати аслӣ ифода ёфтааст. Мисоли 

дигар: Зуд хобидану зуд бархостан мардро солиму сарватманду оқил мекунад - 
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Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Дар ин ҷо 

тавсиф «солим, сарватманд, оқил» (healthy, wealthy, wise) хабари номӣ буда, бо 

сифатҳои аслӣ ифода ёфтаанд.  

Дар ҳар як зарбулмасал объект, ҳодиса, амал аз ягон ҷиҳат муайян карда 

мешавад, танҳо як хусусияти воқеӣ, як аломати муайяншаванда таъкид меёбад. 

Барои тавсиф калимаи бештар нишонрасу мувофиқ интихоб карда шуда, он 

аломат, хусусият ва калимаро возеҳу равшан шарҳ медиҳад.   

Сохтори мураккаби зарбулмасал. Зарбулмасал аз ҷиҳати сохтор 

яктаркиба, дутаркиба ва бисёртаркиба мешавад. В.И. Дал қайд менамояд, ки 

“дутаркибагӣ яке аз вижагиҳои асосӣ ва хоси ин воҳиди забон ба ҳисоб 

меравад” [143, 12]. Дар ҳақиқат зарбулмасалҳои дутаркиба назар ба дигар 

намудашон ғанитар мебошанд. Мисол, Аз мардумозор - ҳама безор - Men hate 

where they hurt. Қисми дуюми зарбулмасалҳои тоҷикӣ ва англисӣ қисми якуми 

онҳоро тавзеҳ медиҳад. Мисоли дигар: Аз мушк бӯй ояд, аз коҳ дуд - Self-praise 

is no recommendation. Дар мисоли мазкури тоҷикӣ услуби параллелизм 

истифода шудааст.  

Аксарияти зарбулмасалҳои дутаркиба дар шакли муқоиса ё антитеза 

сохта шудаанд: Хар ҳамон хар аст, полонаш дигар аст - Send a donkey to Paris, 

he’ll return no wiser than he went; Гадоро даст додӣ, оринҷ меқапад - Set a beggar 

on horseback and he’ll ride to the devil; Санг ояд, ба пойи ланг ояд - Little thieves are 

hanged, but great ones escape; На худ хурад, на кас диҳад - Live and let live. Чи 

тавре ки аз мисолҳои зикршудаи ҳар ду забон бармеояд, зарбулмасалҳо сохти 

ҷумлаи дутаркибаро доранд. Ошиқам, пул надорам, кӯзаатро бидеҳ, об биёрам! 

(барои булҳавасон) - Love me little and love me long; Масҷид набуд, намоз набуд, 

имоми ришдароз набуд, масҷид бишуд, имом бишуд, пашша ба ҳар таом бишуд - 

Prosperity makes friends, and adversity tries them. Мисолҳои тоҷикӣ бисёртаркиба 

буда, мисолҳои англисӣ бошанд, ба радифи зарбулмасалҳои дутаркиба 

мансубанд. Дар маводи ҷамъовардаи мо зарбулмасали бисёртаркибаи англисӣ 

мушоҳида нашуд.  
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Мақол аз зарбулмасал аз ҷиҳати сохт низ фарқ мекунад. Мақол ҳамеша 

яктаркиба аст: Кори имрӯзаро ба фардо магузор - Anytime is / means no time. 

Мисоли мазкур мақол аст, чунки дар он сухан ошкоро баён шудааст. 

Мисолҳои зерин низ мақол ҳисобида мешаванд: Иштиҳо зери / бехи дандон аст 

- Appetite comes with / in eating; Одамӣ ба умед зинда аст - As long as there is life 

there is hope ва ғ. Дар мақол фикр баён карда мешавад, аммо дар зарбулмасал 

фикру андешаи баёншуда бо дигаре қиёс ё хулосабарорӣ (ҷамъбаст) карда 

мешавад: Бо бад шинӣ, бад шавӣ, бо нек шинӣ - гул - Who keeps company with the 

wolf, will learn to howl. Дар мисоли мазкур бад бо нек муқоиса шуда, бартарияти 

некӣ тавассути вожаи гул таъкид карда шудааст.  

З/М суханро мавзун, рангин, пурмуҳтаво, хушобуранг ва муассиру 

пурғановат мегардонанд. Дар ҷараёни таҳлил муайян гардид, ки сарчашмаҳои 

пайдоиши ин воҳидҳои забонӣ дар ҳар ду забони мавриди муқоиса ба ҳам 

қаробат доранд, яъне он сарчашмаҳое, ки ба забони англисӣ мутааллиқанд, ба 

забони тоҷикӣ низ нисбат дода мешаванд. Дар зарбулмасал бисёр намунаҳои 

воситаҳои баён, санъати сухан ва намунаҳои мухталифи ҳодисаҳои забон 

таҷассум гардида, барои дар хотир нақш бастан мусоидат менамоянд. Аз ин 

лиҳоз, мардум онҳоро хеле фаровон дар нутқ истифода намуда, барои ифодаи 

мафҳуми онҳо дар забонҳои мавриди таҳқиқ аз бисёр вожаҳои гуногун 

фаровон истифода менамоянд.  

Ҳамин тариқ, таҳлилу қиёс ва муқоисаи З/М-ҳои забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ бори дигар собит намуд, ки ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам забони англисӣ 

аз чунин воситаҳои гарону қиматбаҳо, муассиру таъсирбахш ва ороишгари 

ҳам нутқи шифоҳӣ ва ҳам адабӣ бою ғанӣ мебошанд. Онҳоро чун “дастури 

методӣ” метавон дар ҷараёни таълиму тарбияи насли наврас, ки саршор аз 

панду насиҳат, суханҳои мавзун, фикру андешаҳои тару тоза, ғояҳои оливу 

муҷаз, ҷозибаву салосати сухан, мафҳумҳои амиқи ҳаётӣ, дурандешиҳои 

файласуфона ва ҳикмат мебошанд, истифода намуд. 
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БОБИ II.  

ТАҲЛИЛИ ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ  

Инкишоф ва рушди эҷодиёти даҳанакии халқ бо вусъати ҷамъияти инсонӣ 

вобастагии ногусастанӣ дорад. Қаҳрамон ва эҷодкори асосии асарҳои фолклор 

халқ аст. Халқ на танҳо қувваест, ки ҳамаи чизҳои қиматбаҳоро меофарад, 

балки ӯ сарчашмаи яккаву хушкнашавандаи сарватҳои маънавӣ ҳисобида 

мешавад.  

Агар фолклор яке аз сарчашмаҳои асосии омӯзиши таърихи халқи 

меҳнаткаш бошад, в-он гаҳ худи таърихи халқ, дар навбати худ, реша ва 

воситаи омӯзиши асарҳои эҷодиёти даҳанакии халқ маҳсуб меёбад. Бинобар 

ин, таърихи халқро надониста, омӯхтани фолклор ғайриимкон аст. Аз ин ҷост, 

ки омӯзиши фолклор бо пешравии таърихи халқ вобастагии зич дорад.  

Дар паремиология бошад, таснифи З/М аз рӯи вожаҳои калидӣ кайҳо 

муқаррар шудааст ва ба таври васеъ роиҷ аст, ки онро таснифи энсиклопедӣ низ 

меноманд [78, 12]. Интихоби чунин усули омӯзиши З/М бо он вобаста аст, ки 

он ба ҳалли баъзе масъалаҳои марбут ба тарҷумаи З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

мусоидат менамояд. Ҳамин тариқ, муайян намудани хусусиятҳои луғавӣ ва 

маъноии З/М ба таҳлили бомуваффақияти тарҷумаи онҳо ва омӯзиши 

хусусиятҳои истифодаи ганҷинаҳои миллиро тақозо менамояд.  

З/М баробари маҳсули фолклорӣ буданашон ҳамчун объекти таҳқиқоти 

забон низ фаъолона амал мекунанд, инчунин “чун матнҳои фолклорӣ ва 

воҳидҳои забонӣ” баҳо дода мешаванд [78, 8]. “Маънои З/М, мундариҷа ва 

нақши муҳими онҳо танҳо дар матн ва сухан пурра ифшо мегардад. Бидуни 

матн ва ё иртибот бо рӯйдодҳову амалҳо З/М маънои аслии худро пайдо карда 

наметавонанд ва ҳатто баъзеи онҳо нофаҳмо ба назар мерасанд” [24, 14]. Айни 

замон, тарҷумаи З/М ба як масъалаи махсуси назарияи тарҷума табдил 

ёфтааст. Ошкор намудани хусусиятҳои луғавию маъноии З/М ба ташаккули 
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тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани сифати тарҷума ва ҳалли 

мушкилоти алоҳидаи тарҷума мусоидат менамояд.  

Дар боби мазкур мо З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисиро мувофиқи маънои 

вожаҳои калидиашон гурӯҳбандӣ намудем. Тасниф намудани вожаҳои 

калидии З/М ба ду гурӯҳи калон мувофиқи мақсад аст: 1. Вожаҳои ифодагари 

моддиёт; 2. Вожаҳои ифодагари маънавиёт.  

2.1. Вожаҳои ифодагари моддиёт дар зарбулмасал ва мақол 

Вожаҳои ифодагари моддиёт фарогири калимаҳое мебошанд, ки 

объектҳои мушаххасро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон ифода 

мекунанд. Дар илми забоншиносӣ маънои моддӣ (объективӣ) мафҳуми васеъ 

дошта, ҳам исмҳои ҷондор ва ҳам беҷон мутааллиқ мебошанд. Дар асоси ин, 

мо баррасӣ намудани гурӯҳи вожаҳои ифодагари моддиётро дар зергурӯҳҳои 

алоҳида кори хайр мешуморем.  

2.1.1. Вожаҳои ифодагари мафҳуми инсон дар зарбулмасал ва мақол 

Ба сифати ҷузъи асосии З/М дар забонҳои мавриди муқоиса калимаҳое, 

ки шахсро ифода мекунанд, хеле фаъоланд.  Дар байни ин калимаҳо вожаи 

одам - man, human васеъ истифода мешавад: Одам ба одам мерасад, кӯҳ ба кӯҳ 

намерасад - Men may meet, but mountains never greet; Одамизод шири хомхӯрда 

аст - To err is human; Одамӣ ба айби хеш нобино бувад - Every man has his faults. 

Чи тавре мебинем, дар аналогҳои англисии мисолҳои тоҷикӣ низ вожаи одам - 

man, human истифода шудааст. Дар мисоли аввали забони англисӣ калимаи 

man дар шакли ҷамъаш (men) омадааст.  

Дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ антропонимҳо барои ифодаи инсон, шахс 

васеъ истифода мешаванд, ба монанди: Исо, Мӯсо, Аҳмад, Музаффар, Рустам, 

Зайнаб, Луқмон, Алӣ, Умар, Юсуф, Сулаймон, Хисрав, Ширин, Лайлӣ, 

Маҷнун, Эшмат, Тошмат, Хӯҷалӣ, Алихӯҷа ва ғ.:  Исо ҳам ба роҳи худ, Мӯсо 

ҳам ба роҳи (дини) худ - Every herring must hang by its own gill; Лайлиро бо чашми 

Маҷнун бояд дид - Beauty is in the eye of the beholder; Бача дар (камар) сафар, 

номаш Музаффар; Бача  дар  шикам, номаш  Рустам - First catch your hare, and 
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then cook it; Булбули Ватан аз тахти Сулаймон беҳтар аст - Dry bread at home 

is better than roast meat abroad; Хирс дар кӯҳ Бӯалӣ Синост - In the country (land) 

of the blind the one-eyed man is a king. Дар мисолҳои овардашуда исмҳои хоси 

забони тоҷикиро, ки дар забони англисӣ бо кадом вожа ва таркибҳо ифода 

ёфтаанд, дида мебароем: Исо ва Мӯсо - Every herring, Лайлӣ - Beauty, Маҷнун - 

beholder, Музаффар (Рустам) - hare, тахти Сулаймон - roast meat abroad, Бӯалӣ 

Сино - king.  

Дар зарбулмасалҳои англисӣ чунин антропонимҳо дарёфт шуданд: Jack 

(12), Jill (5), Cicero (1), Tom Stiles (1). Маводи ҷамъовардаи мо исбот 

менамоянд, ки дар таркиби зарбулмасалҳои англисӣ антропонимҳо хеле кам 

истифода шудаанд. Аз мисолҳо бармеояд, ки тимсоли антропоними тоҷикӣ 

Маҷнун дар забони англисӣ Jack буда, тимсоли Лайлӣ - Jill ба ҳисоб меравад: 

If Jack’s in love, he’s no judge of Jill’s beauty - Агар дар дидаи Маҷнун нишинӣ, ба 

ғайр аз хубии Лайлӣ набинӣ.  

Номи мо - ин таърихи халқи тоҷик ва қисми ҷудонопазирии забони 

тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Нақши ном дар ҳаёти инсон хеле бузург аст. Ҳар як 

шахсро бешубҳа номгузорӣ кардан мумкин аст, бинобар ин ҳама корҳои хуб 

ва бади ӯ бо номаш маълум карда мешавад, ба ҳар як антропоним як қолаби 

рафтор, хулқу атвор насб ёфтаанд. Номҳои шахсии одамон як ҷузъи таърих ва 

фарҳанги умумибашарӣ мебошанд, зеро онҳо таҷассумгари ҳаёти ҳамарӯза, 

орзу, хаёлот ва эҷодиёти бадеии мардум ба ҳисоб мераванд. Дар З/М исмҳои 

хос ба чунин хислатҳои инсон: хирад, хоксорӣ, беақлӣ, якравӣ, бепарвоӣ, 

бемасъулиятӣ, танбалӣ, парешонхотирӣ, ошиқӣ ва ғ. ишора менамоянд.  

Инчунин маънои шахс дар З/М бо ҷонишинҳо ифода меёбад: ман-I, ту-

you, ҳар-every, each ва ғ.: Ҳар кӣ атвори неку бад гирад, Ҳама за ҳамнишини худ 

гирад - A man is known by the company he keeps; Ба қадри дониши худ ҳар кас кунад 

идрок - Every medal has its reverse; Маро гар дӯст дорӣ, хубу бадамро низ дӯст 

дор - Love me, love my dog. Дар ду мисоли аввал ҷонишини ҳар - every ва дар 
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мисоли дуюм ҷонишини ман ба вазифаи пуркунанда маро - me омадааст. Ҳамин 

ҷонишинҳо дар мисоли англисӣ низ дида мешавад. 

Инчунин гурӯҳи дигари З/М, ки касбу ҳунари мо дар он таҷассум 

ёфтааст, роиҷ ҳастанд. З/М мутааллиқ ба касб, меҳнат, ҳунар, маҳорат ва пеша 

ба он бахшида шудаанд, ки мо ҳаёти худро бо чӣ алоқаманд месозем ва барои 

пешравии ҳаёти худ чӣ тавр меҳнат мекунему заҳмат мекашем. Аз замони 

пайдоиши инсон меҳнат ӯро хӯронидааст, таъмин намудааст ва як ҷузъи ҳаёти 

инсониятро дар бар гирифтааст.  

Ҳам мардуми тоҷик ва ҳам англис хеле мардуми меҳнатдӯст буда, дар 

ҷамъияти онҳо аз қадим маданияти меҳнатдӯстӣ рушд ёфтааст. Табиист, ки 

ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам англисӣ аз З/М-ҳое, ки оид ба масъалаи меҳнат, кор, 

қарз, меҳнатдӯстӣ ва танбалӣ офарида шудаанд, ғанӣ мебошад.  

Вожаҳои маъмуле, ки дар таркиби З/М дида мешаванд, инҳоянд: омӯзгор-

teacher, кафшдӯз-shoemaker, табиб-doctor, устод-master, доя-nurse, фаррош-

charwoman, оҳангар-blacksmith ва ғ.  

Мо хеле хуб медонем, ки ҳар як ҷомеаи инсонӣ аз мактабу маориф 

сарчашма мегирад. Бе омӯзгор ҷомеаро тасаввур намудан гумроҳист. Омӯзгор 

аст, ки моро аз тамоми дарду ранҷ, нодонӣ, гумроҳӣ раҳо месозад. Мо бояд ба 

тамоми сахтиҳои ӯ тоқатфарсо бошем: Музд агар металабӣ, тоати устод 

бибар - Nothing can be got without pains. Ҳақ аст, ки ба устод аз шогирди 

тайёркардааш баҳо медиҳанд: Муаллим чӣ тавре бошад, шогирд ҳамон тавр аст 

- Like teacher, like pupil. Аммо бо вуҷуди ҳамаи ин Саъдии бузургвор қайд 

менамояд, ки на ҳамаи инсонро тарбия намудан имконпазир аст: Саъдиё, 

Шерозиё, таълим мадеҳ бадзотро, бадзот агар олим шавад, сар мезанад 

устодро. Сухани Саъдии бузургро бо чунин мисоли англисӣ баён месозем: You 

cannot wash charcoal white. Мисоли дигар: Сафар мураббии мард асту устоди 

ҳунар - He that travels far knows much. .Албатта, ҳангоми сафар инсон доно, оқил 

ва пухта мегардад, бисёр чизҳоро меомӯзад, аз муносибатҳои мухталифи инсон 

бархурдор мешавад.  
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Ҳатто зарбулмасал моро таъкид менамояд, ки ҳар як шахс бояд кори 

худро кунад: Кор мешавад табоҳ, агар наългар заргарӣ кунад - A cobbler should 

stick to his last. Дар мисоли забони тоҷикӣ ду касб “наългар-blacksmith” ва 

“заргар-jeweller” ифода ёфтааст, ки он дар мисоли забони англисӣ дида 

намешавад. Аммо дар мисоли забони англисӣ “cobbler-мӯзадӯз” ифода 

гардидааст, ки аз ҷиҳати маъно ба ҳам мувофиқат мекунанд.  

Зарбулмасал моро хотиррасон менамояд, ки саломатии худро бо 

моддаҳои ғизоии табиӣ таъмин намоем: Рӯзе як себ хӯрдан беҳ аз дидори табиб 

- An apple a day keeps the doctor away. Ба қавле, ҳамаи навъҳои себро бихӯранд, 

агар ба моддаҳои гарммизоҷи дар меъда буда бирасад, онҳоро дафъ мекунад. 

Мо хеле хуб медонем, ки дар таркиби себ микроэлементи Fe (оҳан) ва дигар 

моддаҳои ба организми инсон муфид мавҷуд аст.   

Бояд гуфт, ки ҳунар дар ҳама давру замон чун шиносномаи ҳар қавму 

миллат аст ва ҳунарманд ҳамеша обрӯманду болонишин маҳсуб меёбад. 

Инсони ҳунарманд ҳаргиз рӯйи хориро намебинад, нони ҳалоли худро бо 

шарофати ҳунараш дармеёбад. Он гуна ки Носири Хисрав фармуда: “Зи касби 

даст беҳтар ҳосиле нест”.  

Дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 104 воҳиди луғавӣ бо номгӯи касбу кор 

пайдо карда шуда, дар таркиби З/М-ҳои англисӣ 71 адад дарёфт карда шуд. 

Истифодаи номгӯи касбу кор дар забони тоҷикӣ 3,5 % ва дар забони англисӣ 

3,6%-ро ташкил медиҳад [таҳлили муаллиф]. 

Бояд қайд намуд, ки мавқеи махсусро дар ин гурӯҳ барои ифодаи шахс 

вожаҳо бо мафҳуми хислат ишғол намудаанд. Худи калимае, ки шахсро ифода 

менамояд, зикр намешавад, он ҳангоми истифодаи калима меафтад, вале онро 

барқарор кардан мумкин аст. Зарурият барои барқарор намудан дар 

зарбулмасалҳо нест, чунки ба онҳо муҷазбаёнӣ, фишурдагӣ, мухтасарӣ хос аст, 

ки хусусияти хоси онҳо ҳамчун воҳиди мустақил ба ҳисоб меравад. Ин 

хусусияти забонии зарбулмасал ба маънои онҳо табиати ҷамъбастӣ зам 

менамояд. Дар маводи гирдовардаи мо зарбулмасалҳои бисёр бо вожаҳои 
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зерин дарёфт шуданд: кӯр - blind, танбал - lazy, якрав - obstinate, ҳарис - covetous, 

мумсик - mean, хасис - greedy, нодон - stupid, silly, кал - bald, кӯса - unbearded, 

бемор - ill, гурусна - hungry, сер - well-heeled, гадо - beggar, бекор - unemployed, 

касофат - foul, беҳунар - unskilled, пир - old, ҷавон - young ва ғ.: Кӯр ба чароғ 

эҳтиёҷ надорад - A blind man gets small good of a lantern; Ба танбал кор фармо, 

панд шунав - Idle folks lack no excuses; Ба ҳарис гов диҳӣ, ба чашмаш гӯсола 

метобад - Covetousness is always filling a bottomless vessel. Дар мисоли аввал 

танбал-idle ва дар мисоли дуюм ҳарис-covetousness омадааст, ки кулли ҳамин 

гуна ашхосро ифода мекунанд. Мисолҳои дигар: Аз нони мумсик ситора 

наздиктар аст - As good beg of a naked man as miser; Агар кӯҳи Қоф нон шавад ва 

дарёи Аму шӯрбо, гурусначашм сер намешавад - Greedy folk have long arms; Аҳмақ 

риш орояд, доно сухан - All asses wag their ears; Доно бо ишораи абрӯ кор кунад, 

нодон ба захми ҷавгон - A wise man changes his mind, a fool never will; Сер чӣ парвои 

гурусна дорад - He that is warm thinks all so; Гадоро рӯи хуш додӣ, мерос даъво 

мекунад - Set a beggar on horseback and he'll ride to the devil ва ғ.  

Ҳамин тавр, дар ин ҳолат бояд гуфт, ки гурӯҳҳои алоҳидаи сифатҳо ба 

вазифаи исм, дар як вақт аҳамияти шахс ва аҳамияти ягон аломатҳои ҷисмонӣ 

ва ё хаёлиро ифода менамоянд, ки дар натиҷа на танҳо ба кулли инсон ишора 

карда мешавад, балки ба як шахси сифатан муайяну аниқ, ки бо ягон хусусият 

тафовут дорад: Агар хоҳӣ, ки бар дилат ҷароҳате нарасад ва ҳеҷ марҳам 

напазирад, бо  ҳеҷ нодон мунозира макун - If an ass (donkey) brays at you, don't 

bray at him. 

Дар З/М-ҳои тоҷикӣ нуқтаи назари халқ ба нишонаҳои хислати мусбӣ ва 

манфӣ ва рафтору кирдори инсон бағоят бисёр зикр шудааст. З/М инсонро 

ҳаматарафа, дар вазъиятҳои мухталиф, ҳолатҳои зиндагӣ тасвир менамояд. 

Мафҳуми меҳнат, рафтору кирдор, ҳаёт бо инсон алоқаманд аст, ки дар бисёр 

З/М дарҷ гардидаанд. Инсонро зуд фаҳмидан ва омӯхтан хеле мушкил аст, ӯро 

аз рӯи рафтору кирдораш, амалаш ва ҳатто аз суханаш мешиносанд. З/М оид 

ба нақши инсон дар ҷамъият, вобастагии инсон аз ҳамдигар, нақши Худо ва 
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боварӣ ба ӯ, мақсад ва ҳадафи зиндагӣ, ҷавонӣ ва пирӣ, ному нанг дарак 

медиҳад.   

Нишонаҳои далерӣ, ҷасорат ва матонат, ки симои шахси суботкор ва 

далерро ташкил медиҳанд, дар З/М ифода мегардад: Майдон аз далер аст - 

Fortune favors the bold; Шуҷоат зафар меорад - Cheek brings success; Агар тарсӣ 

аз хатар, макун орзуи сафар - Faint heart never won fair lady; Далерӣ кун, ки 

майдон аз далер аст - Fortune gives her hand to a bold man. Дар мисолҳои 

зикршудаи англисӣ низ симои далерӣ инъикос гардидааст.  

Рафтору кирдор ва хислати мусбати инсон дар З/М чунин акс ёфтаанд: 

Маҳтоб, ки нури пок дорад, Аз бонги саге чӣ бок дорад? - The moon does not heed 

the barking of the dogs; Номи баланд беҳ аз боми баланд - A good name is better than 

a golden girdle; Аз дӯст як ишорат, аз мо ба сар давидан - When a friend asks, there 

is no tomorrow; Сабр кунӣ, найшакар гардад шакарқанд - Diligence is the mother of 

success; Қадри зар заргар шиносад, қадри гавҳар ҷавҳарӣ - When the pinch comes, 

you remember the old shoe; Каси доно бувад пайваста хомӯш, Ки деги пухта 

камтар мезанад ҷӯш - No wisdom like silence; Зи чоҳе, ки хӯрдӣ аз ӯ оби пок, 

Нашояд фикандан дар ӯ сангу хок - Cast no dirt into the well that hath given you 

water; Нахуст андеша кун, он гаҳ гуфтор, Ки номаҳкам бувад беасл девор - First 

think then speak; Ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад - Hold with the hare and 

run with the hounds; Доно бо ишораи абрӯ кор кунад, нодон ба захми ҷавгон - A wise 

man changes his mind, a fool never will; Боғбон ризқи худ аз пушти гулистон 

мехӯрад - Chief cook and bottle-washer; Нобурда ранҷ ганҷ  муяссар  намешавад - 

He, who would search for pearls, must dive below ва ғ.  

Дар З/М нишонаҳои манфии хислат ва рафтори инсон объекти танқид 

қарор мегирад: Дарахти каҷ ҷуз ба оташ рост намешавад - Can the leopard 

change his spots? Дар мисоли мазкур ибораи дарахти каҷ ба калимаи leopard 

мувофиқ омадааст, ки зери мафҳуми онҳо шахси бадтинату бадхӯйро 

мефаҳманд. Мисоли дигар: Дурӯғгӯ агарчӣ гувоҳии рост диҳад ҳам, напазиранд 

- A liar is not believed when he speaks the truth. Чунон ки мебинем, мисоли англисӣ 
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эквиваленти пурраи зарбулмасали тоҷикӣ аст. Гургзода оқибат гург шавад, 

гарчӣ бо одамӣ бузург шавад - Bring a cow to the hall and she’ll run to the byre; Бо 

моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ - If you lie down with dogs, you will get 

up with fleas. Дар мисоли аввал вожаи гург бо вожаи англисии a cow рост 

омадааст. Дар мисоли дуюм бошад, калимаи моҳ ҳамрадифи англисӣ надошта, 

вожаи дег бо вожаи dogs баробар карда шудааст. Дег ба дег гуфтааст, ки рӯят 

сиёҳ - The pot calls the kettle black; Дар дил мадда, дар лаб ханда - A honey tongue, 

a heart of gall ва ғ. Мисолҳои англисӣ эквиваленти пурраи мисолҳои тоҷикӣ ба 

ҳисоб мераванд. 

Натиҷаи омӯзиш нишон дод, ки вожаҳои марбут ба шахс, хислат ва 

рафтори ӯ дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ гурӯҳи калони вожаҳои ифодагари 

моддиётро ташкил медиҳанд. Ҳамагӣ 758 воҳиди луғавӣ дар забони тоҷикӣ ва 

487 воҳид дар забони англисӣ, ки таҷассумгари шахс мебошанд, ошкор карда 

шуд: 1. Вожаҳое, ки шахсро ифода кардааст - тоҷикӣ: 363 воҳид; англисӣ: 261 

воҳид; 2. Исм гаштани калима ба маънои сифат - тоҷикӣ: 156 воҳид; англисӣ: 

97 воҳид; 3. Калимаҳои муаррифгари касб - тоҷикӣ: 123 воҳид; англисӣ: 54 

воҳид; 4. Калимаҳои ҷонишинӣ - тоҷикӣ: 78 воҳид; англисӣ: 56 воҳид; 5. 

Номҳои хос - тоҷикӣ: 38 воҳид; англисӣ: 19 воҳид. Таҳлилҳо собит менамояд, 

ки вожаҳои ифодагари шахс 25,26%-ро дар таркиби З/М-и тоҷикӣ ва 24,35%-

ро дар таркиби З/М-и англисӣ ташкил медиҳад [таҳлили муаллиф]. 

2.1.2. Соматизмҳо дар зарбулмасал ва мақол 

Вожаҳои соматикӣ, ки яке аз ҷузъҳои асосии З/М ба ҳисоб мераванд, 

таваҷҷуҳи паремиологҳо ва забоншиносонро ба худ ҷалб намудаанд. Роҷеъ ба 

масъалаи мазкур аз ҷониби олимони тоҷик як қатор дастовардҳо ба илми 

забоншиносии тоҷик ворид гаштаанд, вале масъалаи мазкур ба таври пурра ва 

амиқ ҳалли худро наёфтааст. Илова бар ин, вожаҳои соматикӣ дар таркиби 

З/М то ҳол дар илми забоншиносии тоҷик ба таври алоҳида дида баромада 

нашудааст. Мо таҳқиқоти миқдорӣ (оморӣ)-и вожаҳои соматикиро дар 

таркиби З/М дар асоси зиёда аз 4000 З/М-ҳои тоҷикӣ ва 2000 З/М-ҳои англисӣ 
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рӯи кор овардем. Объекти асосии таҳқиқоти мазкур ҷилдҳои I, II ва III-и 

“Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ”-и М. Фозилов 

[166] ва “The Oxford Dictionary of Proverbs” [174] ба ҳисоб меравад. 

Аввалин маротиба ин истилоҳро олими эстонӣ Ф.О. Вакк ҷорӣ намудааст. 

Ӯ ба хулосае омадааст, ки “соматизмҳо яке аз қадимтарин шохаи фразеология 

ба ҳисоб рафта, ҷузъи серистеъмолтарини вожаҳои ҳамаи забони ҷаҳонро 

ташкил медиҳанд” [31, 23]. Ҳамин тавр, аз нимаи дуюми қарни XX, истилоҳи 

“соматика” дар таҳқиқи луғатҳои ифодагари узвҳои бадани инсон ва ё ҳайвон 

истифода бурда мешавад. 

Дар забоншиносии тоҷик М.Н. Азимова таҳлили соматизмҳоро дар 

рисолаи номзадии худ зери унвони “Таҳлили муқоисавии вожаҳои соматикӣ 

ва фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” ба риштаи таҳқиқ кашидааст, 

ки аввалин кори илмии муқоисавӣ дар ин раванд ба ҳисоб меравад [8]. 

Вожаҳои соматикӣ (аз калимаи юнонӣ «soma» - «тана») - яке аз гурӯҳҳои 

барҷастаи вожаҳои умумиҷаҳонӣ буда, обекти маъмултарини таҳқиқот дар 

асарҳои муқоисавию таърихӣ, забоншиносии ҳам ватанӣ ва ҳам хориҷӣ ба 

ҳисоб меравад, ки дар системаи луғавию мавзӯии ҳамаи забонҳои ҷаҳон 

ҳамчун масъалаи аввалиндараҷа махсус таъриф карда мешавад. 

Вожаҳои соматикӣ чунин воҳидҳое мебошанд, ки ҷузъҳои онҳо калимаҳои 

номгӯи узвҳои танаи инсон ва ҳайвонот ба ҳисоб мераванд. Онҳо маъноҳои 

монандӣ, хислату хусусияти шахс, тарзи иҷрои кору бор, эҳсосот ва маънои 

мухталифро ба худ касб намудаанд. 

Дар робита бо хусусиятҳои маъноии ибораҳои устувори соматикӣ якчанд 

гурӯҳҳои луғавию маъноӣ, ба монанди: хусусият, вазъияти ҷисмонӣ, вазъияти 

ҳиссӣ, муносибат, хусусиятҳои сифатии инсон, фаъолияти фикрӣ, тасвир, амал 

ва кирдори инсон, вазъияти иҷтимоӣ, дараҷаи дурӣ аз объект мавҷуданд.  

Ҳамаи вожаҳои соматикӣ вобаста аз хусусияти вазифаи объект ба гурӯҳҳои 

зерин, ки дар кори Р.Ю. Мугу оварда шудааст, ҷудо мешаванд [73, 81-82]: 
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1) вожаҳои сомонимӣ (аз калимаи юн. soma - тана + onim - ном) барои 

ифодаи узвҳои зоҳирии танаи инсон хизмат мекунанд (сар - head, бинӣ - nose, 

чашм - eye ва ғ.): Забон дар даҳон посбони сар аст - A wise head has a close mouth 

to it; Дарди сар камтар беҳтар - A crown is no cure for the headache; Девор муш 

дорад, муш гӯш - Small pitchers have long ears; Аз дида (чашм) дур, аз дил дур - 

Far from eye, far from heart; Касе, ки айби туро пеши чашм бингорад, бибӯс, дидаи 

ӯро, ки бар ту ҳақ дорад - A friend’s eye is a good mirror. Чи тавре ки аз мисолҳои 

зикргардида бармеояд, зарбулмасалҳои ин ду забон аз ҷиҳати маъно ба ҳам 

муодили тайёр мебошанд, яъне он соматизмҳое, ки дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ 

дида мешаванд, дар З/М-ҳои англисӣ низ вомехӯранд. Гурӯҳи мазкур ҳам дар 

забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ нисбат ба дигар гурӯҳҳо гурӯҳи 

сермаҳсултарин ба ҳисоб меравад. 

2) вожаҳои остеонимӣ (аз калимаи юн. osteon - устухон), ки барои ифодаи 

устухони танаи инсон ва пайвастшавии онҳо хизмат мекунад (устухони тағояк 

- endochondral bone, раг, пай - tendon ва ғ.): Саги устухонхӯрда андеша дорад - A 

good dog deserves a good bone; Ба раги мурда нештар назананд - Let the dead bury 

their head, Шикастаустухон донад баҳои мӯмиёиро - Health is not valued till 

sickness comes. Чунин вожаҳо дар зарбулмасалҳои англисӣ: A joke breaks no 

bones; An old man is a bed full bones. Ҳам дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ ва ҳам 

англисӣ чунин вожаҳо хеле кам ба назар мерасанд.    

3) вожаҳои спланхнонимӣ (аз калимаи юн. splanchna - узвҳои дохилӣ), ки 

барои ифодаи узвҳои дохилии танаи инсон хизмат мекунанд (дил - heart, гурда 

- kidney, ҷигар - liver ва ғ.): Дар дил мадда, дар лаб ханда - A honey tongue, a heart 

of gall; Забони сурх сари сабз медиҳад барбод - An ill tongue may do much; Забони 

ту зиёни туст, маҷрӯҳаш кун аз дандон - A fool's tongue is long enough to cut his 

own throat. Чунин вожаҳо дар таркиби З/М-ҳои англисӣ: Changing of words is the 

lightening of hearts; Distance makes the heart grow fonder; They are both of the same 

kidneys; Cheat me in the price, but not in the gut. Вожаҳои мазкур дар таркиби З/М-
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ҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба таври кофӣ ба чашм мерасанд. Вожаи назарраси ин 

гурӯҳ дар ҳар ду забони муқоисашаванда вожаи дил - heart ба ҳисоб меравад.   

4) вожаҳои ангионимӣ (аз калимаи юн. angeion - раг), ки барои ифодаи 

системаи хунгарди организми инсон хизмат мекунанд (раги варид - vein, раги 

хурдтарин - capillary, раги шараён - artery ва ғ.): Реши бадро доруи бад ёфт раг 

- An eye for an eye, and a tooth for a tooth, tit for tat. Ҳангоми омӯзиш дар таркиби 

З/М-ҳои англисӣ вожаҳои гурӯҳи мазкур мушоҳида нашуданд.   

5) вожаҳои сенсонимӣ (аз калимаи юн. sensus - ҳиссиёт), ки барои ифодаи 

узвҳои ҳиссиёти организми инсон хизмат мекунанд (қувваи шомма - sense of 

smell, сомеа - hearing, ламс - touch, зоиқа - taste, басират - eyesight, кайфият - 

emotion, гувоҳии дил - intuition ва ғ.): Гапро кобӣ, гап мебарояд, партовро кобӣ - 

бӯй - The more you stir, the worst it stinks; Шунидан кай бувад монанди дидан? - 

Seeing is believing; Гувоҳи рӯбоҳ - думаш - Every bird is known by its feathers. 

Мисолҳои англисӣ: Hindsight is always twenty-twenty; A rose by any other name 

would smell as sweet; Be silent, or speak something worth hearing; One touch of nature 

makes the whole world kin. Вожаҳои гурӯҳи мазкур низ дар таркиби З/М-ҳои ҳам 

тоҷикӣ ва ҳам англисӣ мавқеи хоса доранд. Ҳиссиёт дар ҷараёни инкишоф ва 

тарбияи инсон ба вуҷуд омада, ба кор бурда мешавад. Онҳо арзишҳои ҳама 

гуна падида, ашё, воқеа ва рӯйдодҳоро барои шахс, ҷаҳони ботинӣ, эҳтиёҷот 

ва далелу бурҳонҳои ӯро инъикос менамоянд. 

6) вожаҳое, ки беморӣ, дард ва бемориро ифода менамоянд ва дар 

организми инсон пайдо мешаванд (тапиши дил - heart attack, зуком - influenza, 

саратон - cancer ва ғ.): Дарди ҳар кас дар дили худаш аст [164, 68] - Every heart 

has its own ache; Дарди сар камтар беҳ(-тар) - A crown is no cure for the headache. 

Мисоли англисӣ: Love and cough cannot be hidden. Ин гурӯҳи вожаҳо низ дар 

таркиби З/М хеле нодир мебошанд. 

Маълумотҳои бадастомада басомади истифодаи ин ё он соматизмро дар 

фарҳангҳои забони тоҷикӣ [166] ва англисӣ [174] нишон медиҳад. Ҳамин тавр, 

чунин соматизмҳои назаррас дар таркиби З/М ба қайд гирифта шуданд: сар, 
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калла - head (тоҷ. 3,4%, анг. 1,8%), даст - hand, arm (тоҷ. 3,5%, анг. 2,8%), дил, 

қалб - heart (тоҷ. 3,1%, анг. 1,7%), пой - foot, leg (тоҷ. 1,3%, анг. 1,6%), чашм, 

дида - eye (тоҷ. 1,6%, анг. 1,5%), забон - tongue (тоҷ. 1%, анг. 1,4%), даҳон - mouth 

(тоҷ. 0,7%, анг. 1%), пушт - back (тоҷ. 0,5%, анг. 0,6 %), гардан - neck (тоҷ. 0,4%, 

анг. 0,1 %), шикам - belly (тоҷ. 0,4%, анг. 0,1 %), гӯш - ear (тоҷ. 0,4%, анг. 0,3 %), 

мушт - fist (тоҷ. 0,5%, анг. - %), риш - beard (тоҷ. 0,3%, анг. - %), бинӣ - nose (тоҷ. 

-, анг. 0,6 %) ва ғ. [таҳлили муаллиф]. 

Воҳидҳои соматикӣ дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ гурӯҳи 

сермаҳсултарин ва ҷаззоб ба ҳисоб мераванд. Тибқи таҳқиқи миқдории 

гузаронидаи мо басомади истифодаи соматизмҳо дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 

17% ва дар З/М-ҳои англисӣ қариб 13,6%-ро ташкил медиҳад [таҳлили 

муаллиф]. 

Бояд қайд намуд, ки ба хотири тафовут доштани эҳсосот дар мардум, 

соматизмҳои онҳо низ аз ҷиҳати имову ишора, қиёфасозӣ ва ғ. фарқ мекунанд. 

Сар, яке аз узвҳои муҳимтарини танаи инсон ба ҳисоб меравад, чунки он 

ҷараёни ақлонии инсон ва ҳолати онро идора менамояд. Дар фарҳангҳои 

забони тоҷикӣ ва англисӣ мо чунин таърифоти вожаи сар-head-ро пайдо 

намудем: 

Сар: 1) узви  бадани  инсон  ва  ҳайвон, ки мағз, чашм, гўш, бинӣ ва даҳон 

дар он қарор дорад, калла; 2) оғоз, аввал, ибтидо; асос; 3) болои чизе; рӯйи 

чизе; 4) нӯги чизе, қисми интиҳои чизе (ришта, сӯзан, чӯб ва ғ.); 5) маҷ,.фикру 

андеша; қасду ирода; 6) нўг; 7) раис, сардор; 8) хўша; 9) маҷ. майл, рағбат, ҳавас 

ва ғ. [163, 193-194] .  

Head: 1) The part of the human body which contains the organs of hearing, 

seeing, tasting and smelling; 2) A chief; a principal person; a leader; a commander; 

3) The first place; the place of honor, or of command; 4) Countenance; presence; 5) 

Understanding; faculties of the mind; 6) Face; front; forepart; 7) The top of a thing; 

7) The brain; 8) The principal source of a stream; 9) Power; armed force; 10) Liberty; 

freedom from restraint and etc. [178, 2109].  
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Дар радифи З/М соматизми сар-head метавонад ба киноя истифода бурда 

шавад. Азбаски вазифаи асосии сар фикр кардан ба ҳисоб меравад, дар З/М-

ҳои тоҷикӣ ва англисӣ сар ва head сифатҳои инсонро, ки бо зеҳн, ақл, хирад 

вобастагӣ дорад, масалан, зиракӣ, фаросат, хушфаҳмӣ, девонагӣ, аҳмақӣ, 

беақлиро ифода менамояд. Дар З/М-ҳое, ки ба таври киноя сохта шудаанд, сар 

ва head махзани ақли инсон ба ҳисоб меравад. Мисол: Сари бад - дар балои бад; 

Сар, ки бемағз бувад, нағзии дастор чӣ суд?; Сари фатиларо чарб мебояд кард; 

Сари ҳақ сангин аст; англисӣ: Two  heads  are  better  than  one; You  can’t  put  a  

wise head  on  young  shoulders; A scald head is soon broken. 

Дар ҷараёни омӯзиш мо ошкор намудем, ки дар З/М-ҳои англисӣ вожаи 

head бо маънои соматикӣ бо чунин сифатҳо: bald-кал, wise-оқил, scald-сӯхта, 

idle-бемағз, old-пир ишора карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки чунин 

сифатҳоро дар З/М-ҳои тоҷикӣ низ метавон дарёфт. Мо инчунин ҳолатҳоеро 

баррасӣ намудем, ки мансубияти соматизми мазкур дар он дарҷ ёфтааст: man’s 

head - сари инсон, мард (1), smb’s head - сари касе, head of a dog/an ass/a pike - сари 

саг, хар, шӯртан (1): A fool may chance to put something into a wise man’s head; 

Better be the head of an ass, than the tail of a horse; Дар З/М-ҳои тоҷикӣ ибораҳои: 

сари маймун, сари хар, сари дарвеш, сари бача, сари шамшер ва ғ. дарҷ 

гардидаанд: Балои тавила ба сари маймун аст; Вақти зарурат чу намонад гурез, 

Даст бигирад сари шамшери тез. 

З/М-ҳое дарёфт шуданд, ки дар он сар муносибатҳои инсониро ифода 

менамоянд. Масалан: Сарбурида беҳтар аз парбурида; Ду сар ба як кулоҳ 

намеғунҷад; Як сар бало сар, ду сар мардона сар; англисӣ: Each head is a different 

judgement. Дар З/М-ҳои мазкур “сар” ҳамчун муродифи инсон ба кор бурда 

шудааст.  

Дар З/М-и тоҷикӣ ҷузъи сар метавонад ҳушёриро нишон диҳад. Сар, 

ҳамчун ҳамоҳангсози амалҳо, бояд барои натиҷа ва оқибатҳои он “масъул” 

бошад: Масалан: Сар бори дигар зи тан нарӯяд, на най аст [166, 40]; Сар гардад 

ранҷур чу афсар ду шуд [166, 44]. 
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З/М-ҳои англисӣ метавонанд вазъиятҳои ҳаррӯзаро инъикос намоянд. 

Масалан: Fish begins to stink at the head. Дар ин сурат, мо метавонем аҳамияти 

роҳбариро дар манзараи ҷаҳони англисӣ, вақте ки тафриқаи ягон гурӯҳ бо 

одамони дорои обрӯву эътибор ва қудрат оғоз меёбад, мушоҳида намоем. Дар 

манзараи ҷаҳони англисӣ дарки сар ҳамчун қисми асосии бадан дар давраи 

қадимаи англисӣ, ки пешвоён ва куҳансолон аллакай вуҷуд доштанд, пайдо 

шудааст, ки хусусияти анъанавии ҷамъияти англисро муайян месозад. Дар 

забони тоҷикӣ муодили зарбулмасали мазкур вуҷуд дорад: Моҳӣ аз сар ганда 

гардад, не зи дум [166, 303]. 

Ҳамин тавр, З/М-ҳои зикршударо омӯхта истода, хулоса баровардан 

мумкин аст, ки бисёр З/М-ҳои забони англисӣ бо З/М-ҳои тоҷикӣ мувофиқат 

менамоянд. Мо ошкор намудем, ки дар забони тоҷикӣ З/М бо соматизми сар 

назар ба англисӣ head бисёртар мебошанд.  

Унсури луғавии “даст ва hand” дар таркиби З/М-ҳои ҳам англисӣ ва ҳам 

тоҷикӣ фаровон истифода шудааст. “Даст” узви асосии бадани инсон аст. 

Қариб ҳама кору фаъолияти инсон тавассути даст ба сомон расонида мешавад. 

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин маъноҳои он нишон дода 

шудааст: 1. узви бадани инсон аз шона то нӯги ангуштон; каф ва панҷаи даст, 

яд; 2. маҷ. ҷавр, бедод, тааддӣ; 3. сӯй, тараф, ҷониб; 4. дафъа, карат, бор; 

навбат (дар қиморбозӣ) [163, 422]. Дар “Фарҳанги Webster” 21 тафсири вожаи 

“даст” дода шудааст [178, 2079].  

Дар ҷараёни омӯзиш мо ошкор намудем, ки дар З/М-ҳои англисӣ вожаи 

hand/даст бо маънои соматикӣ бо чунин сифатҳо: cold (2) - хунук, steady (2) - 

устувор, broken (2) - шикаста, gentle (1) - нозук, clean (1) - тоза, iron (1) - оҳанин, 

left (2) - чап, right (2) - рост ишора карда мешавад.  

Дар таркиби як қатор З/М-ҳои тоҷикӣ вожаи “даст” бо киноя истифода 

мешавад. Мисол: Дасти беҳунар кафчаи гадоӣ; Даст болои даст бисёр аст; 

Даст аз даст муборактар бувад. Дар мисолҳои мазкур соматизми даст рамзи 

инсонро ифода намуда, инчунин ба ӯ як сифати муайянеро касб менамояд.  
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Дар З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ фаъолияти меҳнатии инсон ҳамчун як 

падидаи муқаррарӣ, рӯзмарра тавассути ҷузъҳои даст/hand инъикос меёбад. 

Дар манзараи ҷаҳони англисӣ вожаи hand аксар вақт рамзи комёбиҳои меҳнат 

мебошад: Many  hands  make  light  work; All hands on deck - Бароед! Ҳама ба боло! 

(барои кори ҳашар). Мардуми тоҷик меҳнатро на чун уҳдадорӣ, балки чун 

шароити зиндагӣ дарк мекунанд. Мисол: Даст агар дар кор машғул аст, по 

осуда аст; То дастат наҷунбад, даҳонат намеҷунбад.  

Дӯстӣ барои мардуми тоҷик аз қадимулайём хос аст. Одамон дар натиҷаи 

тамоюли тарзи зиндагӣ дӯстӣ карданро шурӯъ менамоянд ва ин воқеияти 

муҳим ба муносибати инсон марбут аст. Дар идроку шуури мардуми тоҷик ва 

англис маҳз соматизми даст/hand ин хусусиятро тасвир менамояд. Мисол: Чу 

дасте натонӣ газидан бибӯс! Муодили англисии зарбулмасали мазкур: Kiss the 

hand that you cannot bite.  

Чун ду даст, ки кумакрасони ҳам мебошанд, инсон низ кумаки беғаразонаи 

мутақобилаи худро ба дилхоҳ шахс дареғ намедорад: Даст дастро мешӯяд, об 

хунро; Аз як даст садо намебарояд; Дастак ба як даст натвон зад ва ос ба як 

санг натвон кард; англисӣ: You can’t clap with one hand; One hand may wash the 

other, but both the face. 

Ҳам дар З/М-и тоҷикӣ ва ҳам англисӣ бо вожаи даст/hand масъалаҳои риоя 

накардани садоқат, вафодорӣ ва имконияти рафтору кирдори хоинона аз 

ҷониби шахси наздик дарҷ меёбад, ки аз васеъ паҳн будани хиёнат, махсусан 

байни хешу табор шаҳодат медиҳад: Дасте, ки натавон бурид, бояд бӯсид - 

Many kiss the hand they wish to cut off. 

Мо З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисиро бо соматизми даст/hand таҳлил намудем, 

ки тӯли тамоми ҳаёти инсон бо ӯ мебошад, аз рӯи маъно бо чунин зуҳуротҳо: 

меҳнат, муносибати байни одамон, сифатҳои инсонӣ, камбудӣ, нуқсон, ҳаёт ва 

ғ. вобастагии зич дорад. Дар як қатор З/М соматизми мазкур ба маънои киноя 

ва истиора истифода мешавад. 

Мусаллам аст, ки вожаи дил/heart узви асосии танаи инсон ба шумор рафта, 

фаъолияти тамоми узвҳои организми инсонро бо маводи ғизоӣ ва оксиген 
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таъмин мекунад. Аз ин рӯ, як қатор З/М-ро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

метавон вохӯрд, ки дар таркиби худ воҳиди луғавии “дил” доранд. Ин гуна 

З/М маъноҳои гуногунро ифода намуда, ба шахс нигаронида шудаанд. 

Дар ФТЗТ маънои вожаи “дил” чунин нишон дода шудааст: 1. узви 

марказии низоми гардиши хуни одам  ва  ҳайвон,  ки  ҳаракати  хунро  идора 

мекунад, қалб; 2. маҷ. марказ, васат, миён, дарун; 3. замир; хотир, ботин; 4. 

маҷ. майл, хоҳиш ҳавас; азму ирода,  ният; 5. кит., маҷ. ҷуръат; далерӣ, ҷасорат 

[163, 446]. Дар “Фарҳанги Webster” тафсири вожаи “heart” чунин дода шудааст: 

1. A muscular viscus, which is the primary  organ of the blood's motion in an animal  

body , situated in the thorax . From this organ all  the arteries arise, and in it  all  tlie 

veins terminate; 2. The inner part  of any  thing; the middle part  or interior; as the 

heart  of a country, kingdom or empire; the heart of a town; the heart  of a tree; 3. 

The chief part; the vital  part ; the vigorous orefficacious part [178, 2116]. 

Аз тафсири вожаи дил/heart бармеояд, ки монандии маъноӣ дар забонҳои 

мавриди муқоиса мушоҳида мешавад. 

Дар ҷараёни омӯзиш мо ошкор намудем, ки дар З/М-ҳои англисӣ 

соматизми heart/дил бо маънои соматикӣ бо чунин сифатҳо: warm (2) - гарм, 

good (1) - хуб, happy (2) - хурсанд, sad (1) - ғамгин, stout (2) - ҷасур ишора карда 

мешавад. Мо инчунин ҳолатҳоеро баррасӣ намудем, ки мансубияти соматизми 

мазкур дар он дарҷ ёфтааст: fool’s heart (1) - дили аҳмақ, lion’s heart (1) - дили 

шер, lord’s heart (1) - дили подшоҳ, man’s heart (1) - дили инсон. Дар мисолҳои 

тоҷикӣ бо сифатҳои: шикаста - broken, бераҳм - cruel, хуш - merry, сӯхта - burnt, 

торик - dark ва таркибҳои: дили ошиқ, дили мусофир, дили дӯстон ва ғ. дарҷ 

ёфтаанд.  

Дар як қатор З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ вожаи дил/heart ба маънои 

маҷозӣ барои тасвир намудани сифати шахс истифода мешавад. Масалан, дар 

мисолҳои тоҷикӣ: дили шикаста ба шахси маъюс, қалби ранҷида, гирифтори 

андӯҳ гуфта мешавад; дили хуш - хушу  хурсанд; дили сиёҳ - дили одами бадкор, 

бадният; дили сӯхта - ба касе ё чизе тараҳҳум кардан, шафқат кардан ба касе 

ва ғ. Дар З/М-ҳои англисӣ низ маънои маҷозии соматизми мазкур мунъакис 
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гаштааст: happy heart - рӯҳияи инсонро нишон медиҳад; warm heart, light heart - 

сифатҳои мусбии он, ба монанди меҳрубонӣ, садоқат, аммо faint heart - сифати 

беэътимодӣ, сустиродагии шахсро мефаҳмонад; heart of wax бепарвоии шахсро 

нисбат ба рӯйдод ва ягон ҳодисаи нохуш нишон медиҳад. 

Дар З/М-и тоҷикӣ, вақте ки шахс ақлро аз даст медиҳад, дил ба худ 

аломати манфиро касб менамояд: Дил агар бо забон набошад ёр, ҳар чи гӯяд 

забон, бувад бекор. Муодили англисии зарбулмасали мазкур: What the heart 

thinks the tongue speaks. 

Ба пиндори мардуми тоҷик беҳдошти инсон аз рӯҳияти ӯ вобастагӣ дорад 

ва барои ҳамин таассуроти рӯҳӣ, эҳсосоти манфӣ, ки ба саломатии инсон зарар 

мерасонад, дар З/М инъикос ёфтааст: Дил зи пур гуфтан бимирад дар бадан, 

гарчи гуфтан-ш буд дурри Адан; Дил дилро мехӯрад ва дарди дил ҷигарро; Дили 

тангам балои ҷонам; Дил сӯзад аз чашми кӯр об мерезад. Бо ҳамин маъно 

зарбулмасали англисӣ: Two things prolong thy life, a quiet heart and a loving wife. 

Дар З/М-и тоҷикӣ инчунин бо вожаи дил сияҳдарунии инсонро нишон 

медиҳанд. Гурӯҳи инсонҳое мавҷуданд, ки гуфтаашон бо амалашон мувофиқат 

наменамояд. Мисол: Бар забон тасбеҳу дар дил гову хар, инчунин тасбеҳ кай 

дорад асар -  The devil can quote / cite Scripture for his purpose.  

Дар З/М-ҳои англисӣ бо вожаи heart ҳиссиёти муассири ғаму андӯҳ 

тавассути сифати broken - шикаста, пора-пора тасвир меёбад. Мисол: A broken 

heart mends quickly when repair; Nobody dies of a broken heart.  

Ҳиссиёти шодмонӣ дар З/М-ҳои англисӣ тавассути вожаи heart таҷассум 

меёбад: A light heart lives long; A light heart makes light work; Blithe heart makes a 

blooming visage.  

Дар З/М-и англисӣ муносибат нисбат ба ҳисси амиқ, чун садоқат, ихлос 

дар тамоми вазъият, махсусан ҳангоми муроҷиат ба Худо ифшо мегардад. 

Мисол: If your heart is in your prayer, God will know.  

Дар З/М-и англисӣ тавассути соматизми heart чунин хислати инсон, ба 

монанди далерӣ, ҷасурӣ дарҷ мегардад. Дил манбаи қувва ва мардонагӣ ба 

шумор меравад. Чунин хислатҳо, ба монанди: қатъӣ будан, диловарӣ ва озодӣ 
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барои “дили англис” хос аст. Мувофиқи ақидаи онҳо шахси ҷасур, нотарс ва 

далер ҳамеша ба комёбӣ мушарраф мегардад: Nothing is impossible to a brave 

heart; A stout heart crushes ill luck.  

Воқеан ҳам, дар З/М-и англисӣ тарси дил маломат ёфта, тамасхур карда 

мешавад: Faint heart sleeps alone; Faint heart never won fair lady. 

Инчунин дил маркази асосии ишқ, дилсӯзӣ, порсоӣ ба шумор меравад. 

Муҳаббат дар З/М-ҳои тоҷикӣ бо соматизми дил худро ҳамчун меҳри маънавӣ, 

ҳиссиёти идоранашаванда, амиқ ва қавию муассир нишон медиҳад. Мисол: 

Хушрӯӣ калиди дилҳост; Як ёр басанда кун, чун як дил дорӣ; Рўи зебо марҳами 

дилҳои хаста асту калиди дарҳои баста; Даст ба кору дил ба ёр; Дил беишқ, ишқ 

бе рашк нест. Дар таркиби мисоли англисӣ: Fire in the heart sends smoke into the 

head - Ҳеҷ ошиқ айби маъшуқ набинад; The heart that once truly loves never forgets 

- Ишқ - ишқи аввал.  

Таҳлилҳои зикргардида ба мо мусоидат менамоянд, ки чунин хулосабандӣ 

намоем. Дар З/М-ҳои забонҳои муқоисашаванда бештар узвҳои зоҳирии танаи 

инсон - сар-head, рӯй-face (ва ҷузъҳои таркибии он - бинӣ-nose, чашм-eye, даҳон-

mouth, гӯш-ear) - аз як тараф ва аз тарафи дигар, дасту по - hand and foot 

истифода шудаанд. 

Монандии хусусият ва вазифаҳои мусовии соматизмҳо дар таркиби З/М-

ҳои ин ду забони муқоисашаванда мушоҳида мешаванд. Соматизмҳо бо 

маънои худ ба тавсифи симои инсон ва фаъолияти ӯ ирсол карда мешаванд.  

2.1.3. Муносибатҳои хешу таборӣ дар зарбулмасал ва мақол 

Низоми истилоҳи хешу таборӣ яке аз ҷузъҳои қадимтарин ба ҳисоб 

рафта, нақши аломатҳои иҷтимоиро, ки тағйироти таҳаввулиро дар таркиби 

муносибатҳои хешӣ инъикос менамояд ва арзишу нишонаҳои муҳимтарини 

оила, ки дар фарҳанги муқарраршуда таҳия шудаанд, хотирнишон менамояд.  

Таҳлили забониву мадании вожаҳои мутааллиқ ба муносибатҳои оилавӣ 

дар таркиби З/М бо омилҳои беруна - бо таърихи мамлакат, бо маданият, ҳаёту 

тарзи зиндагии мардум ва ғ. зич алоқаманд аст. Забон бо фарҳанг қаробати 
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ногусастанӣ дорад: он дар фарҳанг месабзад, такмил меёбад ва таҷассумгари 

он ба ҳисоб меравад.  

Дар забоншиносии тоҷик истилоҳи хешовандӣ дар шумораи зиёди 

воҳидҳои луғавӣ, ки муносибатҳои хешутабории одамонро ифода мекунанд, 

истифода мешавад. Дар чунин луғатҳо ҳаёти иҷтимоии чандинасраи мардум 

таҷассум ёфтааст, аммо дар шакли синхронӣ - системаи воқеии генетикӣ 

(волидон - фарзандон - parents - children), хешу таборӣ (бародар - хоҳар - brother 

- sister), синну солӣ (набера - бобо - grandchild - grandfather), ҳуқуқӣ (шавҳар - 

зан - husband - wife) ва дигар вазъиятҳои шахс бо як сохтори муайяни иҷтимоӣ 

- ҷамъияти тоҷик тақвият меёбанд.  

Ду системаи истилоҳи мазкур мавҷуд аст: тасвирӣ, ки дар он ҳар як хеши 

нав ё бо истилоҳи нав ё тавсифан тавассути маҷмӯи истилоҳҳои маъруф ифода 

мегардад: хоҳари модари хоҳаршӯй - the sister of the sister-in-law’s mother, зани 

ҷиян - nephew’s wife, шавҳари хоҳари бибӣ - the husband of grandmother’s sister; 

таснифотӣ, ки дар он истилоҳ шахси муайянро ифода наменамояд, балки 

синфи хешу таборро нишон медиҳад. Масалан, ҳам дар системаи хешии 

аврупоӣ ва ҳам дар тоҷикӣ вожаҳои амак, тағо-uncle ва амма, хола-aunt на 

танҳо хешу табори падару модарро инъикос менамояд, балки тамоми авлоду 

аҷдод ва шахсоне, ки ба онҳо қаринӣ доранд, фаро мегирад. Ҳамчунин, 

вожаҳои бибӣ ва бобо ба ду шахси гуногун (хешу табори падарӣ ва модарӣ) 

ишора мекунад.  

Таҳлили луғавии З/М мусоидат намуданд, ки чунин муносибатҳои хешу 

табориро муайян намоем:   

Зарбулмасал ва мақолҳо роҷеъ ба падару модар ва фарзанд. Аз таҳлилҳои 

овардашуда бармеояд, ки зарбулмасалҳои тоҷикӣ арзиши робитаи байни 

падару модар ва фарзандонро таъкид менамоянд. Дар тафаккури мардум 

масъулияти баланд бо хусусиятҳои баланди маданиву ахлоқӣ барои наслу 

аҷдоди худ ва муҳофизати миллати худ инъикос гардидааст, мисол: Зода агарчӣ 

ҳама хокистар аст, сурмаи чашми падару модар аст - The beetle is a beauty in the 
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eyes of its mother; Бачаи бисёр - ҳузури ҷон - A babe in the house is a well-spring of 

pleasure;; Хонаи бачадор - бозор, хонаи бебача - мазор - The house without children 

is a cemetery; Модарро дил сӯзад, дояро доман - A mother's love changes never. 

Албатта, барои ҳамагон фарзанд гавҳари ноёб аст, меваи ҳаёти инсонист, 

дастгиру мададгори падару модар ба ҳисоб меравад. Гузашта аз ин, ҳар як 

падару модарро зарур аст, ки бо вуҷуди чун гавҳараки чашм ҳифз кардан ба 

тарбияи ӯ низ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, то ки фарзанд дар оянда ба корҳои 

ношоиста шомил нашавад, ки доғи дили худи волидайн мегардад: Фарзанди 

нағз - боғи падар, фарзанди бад - доғи падар - Happy is he that is happy in his 

children. Ҳатто меҳрубонии падар ва аҳамият надодани фарзанд ба ӯ дар 

зарбулмасал мушоҳида мешавад: Аз як падар чил писар осуда буд, Аз чил писар 

як падар озурда шуд - A father maintains ten children better than ten children one 

father. Муқаддастарин ва волотарин ахлоқи ҳамидаи инсон - ин тарбия аст. 

Зарбулмасал моро барои ба танзим даровардани одобу рафтори фарзанд 

водор менамояд: Бача азиз аст, одобаш аз вай азизтар - Spare the rod and spoil 

the child; Хирс мулло мешавад аз зарби чӯб - It is the bridle and spur that make a 

good horse; Бача, ки доман шинохт, бар замин нанишинад - A child may have too 

much of his mother's blessing. Зарбулмасал волидайнро дар симои фарзанд 

тавсиф менамояд, ки ҳақ бар ҷониби ин гуфтаҳост: Бача чӣ гуна? Оча намуна; 

Аз гандум ҷав, аз ҷав гандум нарўяд - As the mother, so the daughter; Чунон бувад 

падарӣ, к-аш чунон бувад фарзанд; Бозро бача ҳаме монад бад-ӯ - Like father, like 

son. Инчунин бояд қайд намуд, ки на ҳамаи фарзанд ба падару модараш 

меравад: Булбул ҳафт бача мегузорад, яке булбул мешавад; Зи як падар ду писар 

неку бад аҷаб набувад - There is a black sheep in every flock.  

Зарбулмасал ва мақолҳо оид ба хешу таборҳои дуюмдараҷа. Дар ин 

зергурӯҳ мо истеъмоли З/М-ҳоро бо вожаҳои амак, тағо - uncle ва хола - aunt - 

бародар ва хоҳари падару модар мушоҳида менамоем. Тағо ба ҷойи ҳафт падар 

- таҳт. An uncle is instead of ten fathers; Аз беамакӣ - хара амак, аз бенамакӣ - 

санга намак - In the country of the blind the one-eyed man is a king; Холаи ҳамакора, 

ҳама кораш нимкора - To know everything is to know nothing; Jack of all trades is of 
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no trade. Дар зарбулмасали охирин вожаи хола ба маънои зан истифода 

шудааст, ки нишонаи махсуси одоби муоширати халқи тоҷик ба ҳисоб 

меравад. Мардуми тоҷик вожаи хола ва амакро дар муносибат бо зан ва марди 

ношиноси аз худ калонсол истифода мебаранд. Вожаҳои aunt ва uncle дар 

таркиби зарбулмасали англисӣ: If my aunt had been a man, she’d have been my 

uncle - “Кошкӣ”-ро коштанд, сабз нашуд.  

Зарбулмасал ва мақолҳо оид ба зану шавҳар. Ҳангоми хонадоршавӣ 

тамоми ҷидду ҷаҳд ва диққати аъзоёни оила ба арӯс ва домод нигаронида 

мешавад. Аз интихоби дуруст ва муносиб ояндаи оилаи ҷавон, пешрафти он, 

пирии орому осудаи падару модар, солимии обрӯву эътибори хоҳару бародар 

вобастагии қавӣ дорад. Бисёр зарбулмасалҳо ба масъалаи интихоби радифи 

оянда бахшида шудаанд: Шаби тӯй зан хуш макун, рӯзи борон асп - Choose a 

horse made, and a wife to make; Карбос харӣ, ба милкаш нигар, Духтар гирӣ, ба 

очаш нигар. Ишқ ва ҳамсар монанди намозанд. Ният ки кардӣ, дигар набояд 

ба атроф назар кунӣ: Ҳар кӣ хоҳад, ки занаш порсо монад, гирди занони дигар 

нагардад - He who does not honour his wife dishonours himself. Зарбулмасал мегӯяд, 

ки бахти аввал бахт аст ва онро устувор нигаҳ доред: Зани аввал ҳалво (савдо), 

дуюмаш - ғавғо - The first wife is matrimony, the second - company, the third heresy; 

Зан зани аввал, бахту осоиш бо зани аввал; Як ёр басанда кун, чун як дил дорӣ - A 

man who has two wives experiences only trouble. Зарбулмасале мавҷуд аст, ки ба 

шӯхиҳои бачагона монанд аст: Зани ҷавону шӯи пир, сабад биёру чӯҷа гир - A 

noseless husband suits a bald-headed woman. Инро вақте ба ёд меоранд, ки фикри 

тамасхуромезро нисбат ба домод ва арӯс иброз доранд. 

Зарбулмасалҳо ба мард оид ба интихоби ҳамрадифи зиндагии оянда 

«маслиҳат медиҳанд». Роҳаша бину аспаша гир, Очаша бину духтараша гир; 

Зангирӣ осону осиёбравиҳо дорад - In choosing a wife, and buying as word, we ought 

not to trust another; Зан нодида нагир, гарчанде ки ҳур аст - Choose a wife rather 

by your ear than your eye; Зангирӣ - савдои умр - Marriage is a lottery.  Мисолҳои 

зикршудаи ҳар ду забон барои интихоби ҳамсари оянда маслиҳат медиҳанд. 
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Зарбулмасал дарак аз он медиҳад, ки ҳангоми интихоби ҳамсар бояд 

аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда шавад, ҳамсари хуб нуру чароғи хонадон аст: Зани 

солеҳа ба ҳар хона дарояд, равшанӣ ба равшанӣ афзояд - A virtuous woman, though 

ugly, is the ornament of the house; Зани бад бадтар бувад аз мори бад - A scolding 

wife and a smoking chimney are two bad companions. Дар мисоли дуюм зани бадро 

аз мор ҳам бадтар медонанд. Ҳангоми интихоби ҳамрадифи зиндагӣ набояд ба 

зебоӣ ва намуди зоҳирии ӯ аҳамият дод: Хушрӯгиро дар табақ намегузоранд; 

Ҳусну ҷамол ошу нонат намедиҳад - Beauty is but/only skin deep.  

Воқеан ҳам мард занро идора мекунад. Танҳо ӯ метавонад занро 

омӯзонад: Ба суроғи занон меравӣ? Тозиёнаро фаромӯш накун - Women are ships 

and must be manned. 

Ҳамин тавр, дар З/М вазъиятҳои дуҷониба мушоҳида мешавад: зан дар 

як вақт ҳам вазифаи роҳбарӣ ва ҳам тобеиятро иҷро менамояд. Чунин ҳодисаи 

тасодуфӣ (парадокс) дар зарбулмасалҳои зерин ифода ёфтаанд: Зани оқилаи 

порсо кунад марди дарвешро подшоҳ - A good wife makes a good husband; Мард сар 

асту зан - гардан - Man is the head, but woman turns it; Мард корею зан коре то 

бигардад рӯзгоре - Man reigns and woman rules; Зан надорӣ, ғам надорӣ - He that 

has a wife, has a strife. 

Зарбулмасалҳои зерин муносибати манфиро нисбат ба зан ҳамчун шахси 

пур аз камбудӣ ва нуқсон ҷамъбаст менамояд. Яке аз онҳо пургӯии ӯст: Зан 

танҳо як чизро пинҳон медорад ва он чизе аст, ки намедонад - A woman’s tongue 

is the last thing about her that dies; One tongue is enough for a woman. Боз як хислати 

маъмули зан исрофкории ӯст: Зан ҳарчипаз шавад, шавҳар ҳарчихур шавад -The 

smiles of a pretty woman are the tears of the purse; Асп, зан, мулло ва мурғ сериро 

намедонанд - Women, priests, and poultry, haven ever enough. 

Аҷаб бошад ҳам, ҳатто зебоӣ ва ҳусну ҷамоли зан ҳамчун як норасоӣ 

дарк карда мешавад: Зани хушрӯй - зани кас; Зинат бо занон дархӯр аст - A fair 

wife and a frontier castle breed quarrels.  

Халқи тоҷик занро манбаи хушбахтии оила меҳисобад. Дар ҳақиқат, 

мақому манзалати зан дар ҷомеае, ки худро пешрафтаву мутамаддин 
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меҳисобад, басо арзанда ва баланд аст: Зани хуби фармонбари порсо, кунад 

марди дарвешро подшо - A good wife and health area man’s best wealth; Зан балост, 

ҳеҷ хонае бе бало набошад - A man’s best fortune or his worst is his wife.  

Тибқи зарбулмасалҳои овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки 

дар ҳар ду фарҳанг зарбулмасалҳои дорои маънои мусбат ва манфӣ роиҷ 

мебошанд, ки дар он зан маҷмӯи хислатҳои манфӣ, ба монанди: суҳбаторои аз 

ҳад зиёд, исрофкорӣ ва ҳатто аблаҳиро дорад. Аммо бо дарназардошти 

меҳнати вазнин ба манфиати худ ва атрофиён, ӯ метавонад узви арзанда ва 

бебадали ҷомеа бошад. Барои ин ӯ бояд ҳамсари содиқ, фармонбардор, 

бовафо ва кадбонуи болатофат бошад. 

Ҳамин тавр, дар зергурӯҳи маъноии мазкур вожаҳои зерин бисёртар 

истифода шудаанд: модар-mother, падар-father, духтар-daughter, хола-aunt, 

амак, тағо-uncle, зан, ёр-wife, шавҳар, ҳамсар, шӯ-husband ва ғ.  

Ҳамагӣ дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 163 ва дар таркиби З/М-ҳои англисӣ 

85 воҳиди луғавӣ бо маънои истилоҳи хешу таборӣ дарёфт карда шуданд, ки 

дар забони тоҷикӣ 5,4% ва дар забони англисӣ 4,25%-ро ташкил доданд 

[таҳлили муаллиф].  

2.1.4. Ашёҳои муҳити атроф дар зарбулмасал ва мақол 

Дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ ғайр аз гурӯҳҳои таснифшуда боз вожаҳои 

алоҳидае мавқеи хос доранд, ки муҳити атроф ва моддаҳои дигари фаъолияти 

инсонро ифода менамоянд: замин-land, осмон-sky, ситора-star, кӯҳ-mountain, 

оташ-fire, дуд-smoke, боғ-garden, дарахт-tree, гул-flower, хор-thorn, чоҳ-well, 

барф-snow, борон-rain, офтоб-sun, кулӯх-clay, санг-stone, девор-wall ва ғ.  

Зарбулмасалҳои тоҷикӣ ба мо мусоидат менамоянд, ки нисбат ба 

мавҷудоти зинда меҳр пайдо намоем, ҷангал ва дарёҳоро ҳифз намоем: Алав 

афтад дар ҷангал, ҳам хушк бисўзад ҳам тар - A bad compromise is better than a 

good lawsuit.  Ватан хонаест, ки ҳар яки мо уҳдадорем онро обод намоем. Ватан 

чун модар аст, моро мепарварад, рушду такомул меёбем, барояш дил 

мебандем: Ҳубби ватан аз мулк (ё аз тахт)-и Сулаймон хуштар - It’s good to be 

visiting, but it’s better at home. Замин модари мост. Як бурда нони кишоварзон 
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аз пушти замин аст. вақте ки мо ба он хуб ва аз таҳти дил нигоҳубин менамоем, 

хуб коркард мекунем, албатта, он моро хӯронда мепӯшонад: Замин сер, одам 

сер - A well tilled land is a great rich; Замини шӯра сунбул барнаёрад, дар ӯ тухми 

амал зоеъ магардон - A wild goose never laid a tame egg. Дар зарбулмасали 

зикргардида “замини шӯра” ифодагари “инсони бад, разил” аст. Чуноне, ки: 

Аз каждум каждум мерӯяд, аз мор - мор - As the scorpion, so the snake. Зиндагӣ 

худ саҳна аст ва мо пешагони ин саҳнаем. Бисёр ҳолатҳои ғайричашмдоштро 

инсон метавонад бубинад, дучор шавад. Дар ҳолатҳои ногувор, ки ислоҳу 

чораи он номумкин бошад, мо ин зарбулмасалро ба нутқ меоварем: Замин 

сахту осмон баланд - Between the upper and nether millstone. 

Муҳити атроф дорои захираҳои бойи об, киштзорҳо ва минтақаҳои кӯҳӣ, 

инчунин як қатор намудҳои камёфти набототу ҳайвонот мебошад: Кӯҳ ба кӯҳ 

намерасад, одам ба одам мерасад - Men may meet, but mountains never greet; Оташ 

агарчи андак бошад, ҳақир мадон - A little fire burns up a great deal of corn; Оташ 

дӯсту душман надорад - Fire is a good servant but a bad master; Гули роҳат бе хори 

ҷафо нарӯяд - He who would search for pearls must dive below; Офтоб ҳам доғ дорад 

- There are lees to every wine. 

Мисолҳои забони англисиро дида мебароем: Come with the wind, go with 

the water - Ҳарчиро бод оварад, бодаш барад; As white as the driven snow - Сап-

сафед мисли барф; Neither heat nor cold abides always in the sky; After rain comes 

fair weather/sunshine - Ба ҳангоми сахтӣ машав ноумед, ки абри сияҳ борад оби 

сафед.  Stars are not seen by sunshine - Пеши офтоб зарра куҷо дар ҳисоб ояд?; No 

smoke without some fire - Ҳеҷ дуде бе оташе нест. Чи тавре мебинем, дар ҳар ду 

забон зарбулмасалҳо эквиваленти тайёр ба ҳисоб мераванд.  

Дар забони англисӣ зарбулмасалҳое мавҷуданд, ки бо зарбулмасалҳои 

тоҷикӣ аз ҷиҳати шакл мувофиқат мекунад: A tree is known by its fruit - Аз 

дарахти калон фоидаи калон, аз дарахти хурд - фоидаи кам; The highest branch 

is not the safest roost - Шохе, ки баланд рафт, табар хӯрд; We never miss the water 

till the well runs dry - То аз ман намонӣ қадри ман надонӣ ва ғ. Дар мисоли якум 

калимаи а tree - дарахт, дар мисоли дуюм калимаи branch - шох ва дар мисоли 
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сеюм калимаи water - об муаррифгари маънои аслии худ набуда, балки ба 

инсон ишора шудаанд, яъне зери мафҳуми ин вожаҳо инсон дар назар дошта 

шудааст. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки дар ҳар ду забони мавриди муқоиса 

вожаҳои марбут ба моддаҳои муҳити атроф ба ҳамдигар мувофиқат 

менамоянд. Бисёр вожаҳое, ки ба муҳити атроф вобастагӣ доранд, дар З/М 

дарёфт кардан мумкин аст. Ҳамаи ин вожаҳо дар зарбулмасал ба тавсифу 

танқиди инсон, ки “меҳвари зарбулмасал” мебошад,  нигаронида шудаанд. 

Тибқи маводи ҷамъовардаи мо дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 496 воҳиди луғавӣ 

бо истилоҳи муҳити атроф ва дар мисолҳои англисӣ 246 воҳиди луғавӣ дарёфт 

карда шуданд. Вожаҳои марбут ба муҳити атроф дар забони тоҷикӣ 16,5% ва 

дар забони англисӣ 12,3%-ро ташкил медиҳанд. 

2.1.5. Маҳсулоти хӯрока, асбоби рӯзгор дар зарбулмасал ва мақол 

Зарбулмасалҳо ганҷинаи донишу хиради мардум мебошанд, ки қариб 

тамоми қонунҳои дар таҷриба ба даст омадаи коинот, биосфера, ноосфера, 

одам ва ҷомеаро тасвир менамоянд. Аммо мо инҳоро дарк наменамоем ва ба 

онҳо аҳамияте зоҳир наменамоем. Фикр мекунем, ки онҳо беаҳамиятанд ва 

ғайримуҳиманд.  

Ғизо организмро бо энергияи зарурӣ барои ҳаракат ва фаъолияти корӣ 

таъмин менамояд, ҳамчун манбаи моддаҳои ғизоӣ, сафедаҳо, равғанҳо ва 

карбогидратҳо, инчунин витаминҳо ва намакҳои минералӣ хизмат менамояд, 

ки дар натиҷа мубодилаи ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо ба амал меояд. Мубодилаи 

моддаҳои (метаболизм) бадан, фаъолияти узвҳо ва системаҳо, бофтаҳо ва 

ҳуҷайраҳо аз хусусият ва пурарзишии ғизо вобаста аст. Бо ғизои дуруст 

устувории муҳити дохилии бадани инсон таъмин мешавад, ки ин гарави 

саломатӣ, фаъолияти ҷисмонӣ ва дарозумрии инсон мебошад.  

Инсон ба мисли як чакрае дар баҳр аст, ба олами азиму беканор тааллуқ 

дорад ва як ҷузъи табиат аст. Мутобиқати байни организми мо ва ҷаҳони 

растаниҳо ниҳоят наҷиб аст. Дар бадани инсон аминокислотаҳо асосан аз 
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хӯрокҳои растанӣ пайдо мешаванд. Маҳз ба ҳамин сабаб, мардум ин қадар 

З/М-ҳоро роҷеъ ба муҳимияти сабзавот ва меваҷот эҷод намудааст. Мисол: 

Рӯзе як себ хӯрдан беҳ аз дидори табиб - Eat an apple going to bed; make the doctor 

beg his bread; Ангурро хӯру боғашро мапурс! - Look not a gift horse in the mouth.  

Ҳамин тавр, ҳамчун як ҷузъи З/М мо воҳидҳои луғавиро бо маънои 

маҳсулоти хӯрока, зарфҳои ошхона ва бисёр чизҳои дигари ба ашёи хонагии 

мо алоқаманд баррасӣ намудем. Вазифаи чунин ҷузъҳоро калимаҳои зерин бо 

маънои меваҳои гуногун ва маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ фаъолона иҷро 

менамоянд: харбуза-melon, лаблабу-beetroot, каду-pumpkin, шалғам-turnip, пиёз-

onion, ангур-grapes, анор-pomegranate, себ-apple, анҷир-fig, гандум-wheat, хурмо-

persimmon, ҷав-barley, қаламфур-pepper, турб-radish ва ғ. 

Баррасиро бо калимаҳое, ки меваю сабзавоти кишоварзиро ифода 

мекунанд, оғоз менамоем: Аз гандуми дур ҷави наздик беҳ - Little is better than 

none; Ҳар мурғе анҷир нахурад; Мурғе, ки анҷир мехӯрад, нӯлаш каҷ аст - Let the 

cobbler stick beyond to his last; Аз гандум гандум рӯяд, аз ҷав - ҷав - As you brew, 

so drink; Як анору сад бемор - There are more ways to the wood than one; Фоидаи 

сабзӣ паси шалғам - He robs Peter to pay Paul; Харбуза аз харбуза мегирад ранг - 

He that lives with cripples learns to limp; Лаблабую каду - лаънат ба ҳар ду - All 

tarred with the same brush. 

Дар мисолҳои англисӣ маҳсулоти ғизоӣ низ вомехӯранд: You can't draw 

blood from a turnip - Чарбу аз пӯлод наёяд; Foxes, when they cannot reach the grapes, 

say they are not ripe - Пиразанро даст ба дарахти олу нарасид, гуфт: маро худ 

турш насазад; An apple, an egg, and a nut, you may eat after a shot - Рӯзе як себ 

хӯрдан беҳ аз дидори табиб; A barley-corn is better than a diamond to a cock - Нони 

хушку рӯйи тоза. Дар мисоли аввалини англисӣ калимаи turnip - шалғам ва дар 

тоҷикии он чарбу, дар мисоли дуюми англисӣ grapes - ангур ва дар тоҷикии он 

олу, дар мисоли сеюм калимаҳои an apple, an egg ва a nut ва дар тоҷикии он себ, 

дар мисоли ниҳоӣ a barley-corn ва дар тоҷикии он нон ифода ёфтааст, ки ҳама 

маҳсулоти хӯрока мебошанд. 
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Шояд аз он сабаб, ки сир ва пиёз талх аст, баъдтар бисёр одамро бӯй 

мекунад: Сирпиёз нахӯрдаам, ки аз бӯяш тарсам - A rose by any other name would 

smell as sweet. Мо танҳо метавонем ин гиёҳҳоро ҳамчун дору истифода намоем. 

Шарт нест, ки дору таъми хуш ва бӯйи хуш дошта бошад. Бесабаб нагуфтаанд: 

Бе талхӣ набошад айш ширин - Bitter pills may have blessed effects. Ҳадаф ва 

мақсади ягонаи дору - ин шифо додан ва аз бемориҳо муҳофизат намудан аст, 

ки дар мисоли англисӣ сареҳтар ифода ёфтааст.  

Ба хӯрок муносибати дуруст намудан шарт ва зарур аст. Мо хеле бисёр 

хӯрок, ҳатто аз меъёр зиёд истеъмол менамоем ва ин боиси рух додани бисёр 

нохушиҳо ба саломатии мо мегардад: Иллати мардум зи пурхӯрӣ бувад, хӯрдани 

пур тухми беморӣ бувад - A belly full of gluttony will never study willingly; Кам  

хӯрдану роҳ гаштан - шаҳбоз яке, пур хӯрдану хоб кардан - бемор яке - After dinner 

rest a while, after supper walk a mile.  

Мисолҳои овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки вожаҳои мансуб ба 

истилоҳи мева ва сабзавот дар таркиби зарбулмасалҳои англисӣ хеле кам 

истифода шудаанд.  

Инчунин дар таркиби З/М вожаҳое, ки нӯшокиҳои гуногунро ифода 

менамоянд, сермаҳсул ба назар мерасанд: об-water, шир-milk, май-wine, шароб-

wine ва ғ.: Бо шир андарун шуда, бо ҷон бадар равад - What is bred in the bone will 

not go out of the flesh; Дар оби лойолуд моҳӣ доштан - To fish in troubled waters; 

Шароб ба дарун, ҳақиқат ба берун; Шароб ар хар хурад, полон бибахшад  - When 

wine is in wit is out; Оби ором аз таг мекӯбад - Beware of a silent dog and still water; 

Аз шир сӯхта дӯғро пуф мекунад - Once burned by milk one will blow on cold water; 

Заҳри ёр аз шарбати ағёр беҳ - A friend’s frown is better than a foe’s smile; Шароби 

муфтро қозӣ ҳам мехӯрад - Look not a gift horse in the mouth. 

Мисолҳои англисӣ бо вожаҳои мансуб ба нӯшокӣ: A great ship must have 

deep water - Боми ҳар кас беш - барфаш  бештар; A man may lead his horse to water, 

but cannot make him drink - Кас натавонад гирифт домани давлат ба зӯр; Black 
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cows give white milk - Аз паси ҳар шоме субҳе ҳаст; Beware of vinegar made of sweet 

wine - Лафзи шакар нест шакар. 

Инчунин З/М бо вожаҳои: шакар-sugar, асал-honey, мавиз-raisins, ҳалво-

halva, чормағз-nut, фатир-unleavened bread, хамир-dough, нон-bread, равған-oil, 

қанд-candy, заҳр-poison, намак-salt, тухм-egg, чалпак-pancake мавҷуданд.  

Халқи тоҷик ба нон муносибат ва эҳтироми хоса дорад. Бисёр З/М ба ин 

маҳсули пурқимати хӯрока, ки мавқеи асосӣ ва муҳимро дар рӯи дастархон 

дорад, бахшида шудааст: Нони ҷавини худ беҳтар аст аз кабоби дигарон - Dry 

bread is better with love than a fat capon with fear; Нимтаи нон - роҳати ҷон, яктои 

нон - балои ҷон - A half loaf is better than no bread. Муҳим будани нонро махсус 

қайд намуда истода, З/М оид ба зарурият доштани рангорангӣ дар ғизоро 

таъкид менамояд: Бе нон зиндагӣ кардан шояд, на бе об - A man cannot live by 

bread alone. Маънои маҷозии он дар он дарҷ ёфтааст, ки мо на танҳо барои 

ошомидан зиндагӣ менамоем. Инчунин инсон ғайр аз ғизои бадан, боз ба 

ғизои рӯҳӣ, ки ақлу хирад ва ҷону дили ӯ таъмин мешаванд, ниёз дорад: Қандро 

бо душман хӯру заҳрро бо дӯст - Better have the enemy in the front than in the rear; 

Ҳар кас дасти равғанашро ба сари худ мемолад - Every miller draws the water to 

his own mill; Як чалпаку чил арвоҳ - What’s enough for one is enough for two. 

З/М-ҳое мавҷуданд, ки дар таркибашон вожаҳои мансуб ба зарф доранд, 

ба монанди: дег - cauldron, чумча, қошуқ - spoon, коса - bowl: Ҳар чӣ дар дег аст, 

ба чумча меояд - Every cask smells of the wine it contains. Мисолҳои англисӣ: Put 

not the cat near the goldfish bowl - Гӯспандро ба гург супориданд; When it rains 

porridge, the beggar has no spoon - Бечора агар кишт кунад, об намеёбад ва ғ. 

Зергурӯҳи дигаре мавҷуд аст, ки дар он вожаҳои калидӣ лавозимоти 

маишӣ, техника, яъне асбобҳои рӯзгор ба ҳисоб мераванд: каланд - mattock, 

табар - axe, тарозу - scales, ресмон - rope, қуфл - lock, корд - knife, шона - comb, 

оина - mirror ва ғ:  Ҳар кас каландро ба тарафи худ мезанад - Every miller draws 

the water to his own mill; Табарзан як танга, балегӯй сад танга - One beats the bush, 

and another catches the bird; англисӣ: The squeaky axe / gate / wheel gets the oil / the 
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grease - То нагиряд тифл, кай нӯшад / ҷӯшад лабан?; You cannot chop wood with a 

penknife / cut blocks with a razor - Кӯҳ дар суроғи сӯзан кай равад ва ғ. 

Пӯшида нест, ки халқи тоҷик аз замонҳои қадим бо кишоварзӣ машғул 

буд ва ин аст, ки дар З/М-ҳои мо вожаҳои мансуб ба зергурӯҳи мазкур фаровон 

истифода шудаанд.   

Ҳамин тавр, дар забони тоҷикӣ 530 воҳиди луғавӣ бо маънои хӯрокворӣ 

ва зарф ва дар забони англисӣ 196 воҳиди луғавӣ мушоҳида карда шуданд, ки 

истифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ 17,6 % ва дар забони англисӣ 9,8%-ро 

ташкил медиҳанд [таҳлили муаллиф]. 

2.1.6. Ҳайвонот дар зарбулмасал ва мақол 

З/М оинаи таърихии ҳаёти ҷомеа буда, тасвирҳои аз олами ҳайвонот 

гирифташударо бештар инъикос менамоянд. Ҳангоми омӯзиш кас мехоҳад 

бифаҳмад, ки то чӣ андоза хислат, рафтор ва кирдори он дар З/М, шеърҳо ва 

ибораҳои устувор инъикос ёфтааст. Одамон тӯли ҳазорҳо сол бо олами 

ҳайвонот робитаи лағвнопазир доштанд. Инсон ба атрофи худ назар карда, 

дар объектҳои атрофи худ чорпои шиносро дидааст.  

Агар дар бораи З/М роҷеъ ба ҳайвонот сухан равад, он гоҳ он хислату 

рафтори ношоям, ноқис, дағал ва норасои инсон фаҳмида мешавад. Ин ё он 

зарбулмасалро дар вазъияти мушаххас истифода намуда, инсон мекӯшад, ки 

моҳияти гуфтаашро тасдиқ ва таъкид намояд.  

Тамаддун ва фарҳанги Англия ва Тоҷикистон хеле фарқ дошта, ҳар яки 

онҳо решаҳои амиқ ва вижагиҳои хоси худро молик аст. Муқоисаи ин ду забон 

тавассути З/М ва ҳамчунин ҷустуҷӯ намудани робитаи бардавом ва обуранги 

беназири миллӣ айни муддаост. Маънои зарбулмасалро сатҳӣ фаҳмидан хеле 

душвор аст. Дар чаҳорчӯбаи қатъии фарҳанги онҳо, ҳамчун ҷаъбаи рамздор, 

марворидҳои ҳикмати халқӣ гирифта шудаанд ва барои ворид шудан ба он 

қаср моро лозим меояд, ки калиди дурустро интихоб намоем.  

Дар З/М-ҳои англисӣ бештар чунин аломатҳои махсус, ба монанди 

маккорӣ, душманӣ, мағрурӣ, хасисӣ ва ғ. ба назар мерасанд. Аммо дар З/М-
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ҳои тоҷикӣ бошад, душманӣ, тарсу ваҳм, сустиродагӣ дарҷ ёфтаанд. Ин 

зуҳуротро метавон бо он тавзеҳ дод, ки ҳадафи З/М-ҳои офаридашуда 

тамасхур ва танқид намудани норасоӣ ва камбудиҳои одамон мебошад. Дар 

мавриди сифатҳои мусбат хусусиятҳои меҳнатдӯстӣ, вафодорӣ (дар З/М-ҳои 

англисӣ) ва далерӣ, қувват, вафодорӣ (дар З/М-ҳои тоҷикӣ) аз шарафи махсуси 

соҳибони забонҳои мазкур бархурдоранд.  

Ба ҳайвоноте, ки дар зарбулмасалҳо мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд, 

мулоҳизаҳои мусбат, манфӣ ва бетарафона дарҷ ёфтаанд. Ҳамин тавр, дар 

таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 92 воҳиди луғавии ифодагари хислатҳои мусбат, 263 

воҳиди луғавии ифодагари хислатҳои манфӣ ва 64 воҳиди луғавии ифодагари 

хислатҳои бетарафона пайдо шуданд [таҳлили муаллиф].  

Дар зарбулмасалҳои англисӣ 79 воҳиди луғавии ифодагари хислатҳои 

мусбат, 189 воҳиди луғавии ифодагари хислатҳои манфӣ ва 53 ҳолати дигар 

воҳиди луғавии ифодагари хислатҳои бетарафона ба назар расид [таҳлили 

муаллиф].  

Дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ чунин вожаҳои мансуб ба 

ҳайвоноти хонагӣ бештар ба чашм мерасанд: хар-donkey, ass, гов-cow, буз-goat, 

саг-dog, асп-horse, гӯсола-calf, гӯсфанд-sheep, гурба-cat, мурғ-hen, хурӯс-cock, 

пашша-fly, барра-lamb; ҳайвоноти ваҳшӣ: муш-mouse, гург-wolf, хирс-bear, фил-

elephant, рӯбоҳ-fox, хук-pig, мӯрча-ant, шер-lion, уштур-camel ва ғ.  

Гуногунии хусусиятҳои ҳайвонот дорои якчанд монандӣ бо рафтору 

кирдори инсон мебошад. Бинобар ин, ҳайвонот дар З/М рамзҳои гуногунро 

нишон медиҳанд. Рамзҳои ҳайвонотро аз рӯи басомади истифодаи рамзҳои 

ҳайвоноти дар З/М-ҳои овардашуда ба якчанд намудҳои рамз метавон ҷудо 

намуд. Аломат ва рамзҳоро барои нишон додан ва ишора намудани объект ба 

кор мебаранд. Дар ҳақиқат, рамзҳои гуногун мавҷуданд, ки аз ҳисоби мавҷуд 

будани ҳазорҳо рамз дар ин ҷаҳон ҳамчун як объект мебошанд.  

Фразеологизми тоҷикиро мисол меорем, Кай ки думи шутур ба замин 

расад, ки барои ифодаи ғайриимкон будани ягон амал истифода мешавад. 
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Муодилҳои англисии ин ибора: When pigs fly ва To wait till the cows come home 

мебошанд. 

Маълум аст, ки думи уштур дароз намешавад, аммо барои чӣ маҳз уштур 

ва барои чӣ маҳз думи он? Ба ин савол мо ҷавоби қонеъкунанда дода 

наметавонем. Дар ин маврид ибораи англисӣ хеле мантиқӣ ба назар мерасад.  

Дар замони офаридани зарбулмасали To wait till the cows come home 

зиндагии як англиси одӣ бо чорводорӣ вобаста буд. Одамони оқилу доно 

барои ибораҳои баргузида хуб фикр накарда, калимаҳои одӣ, фаҳмо ва 

маъмулро интихоб менамуданд, ки ҳеҷ кас шубҳае надошт, ки гов худ ба хона 

намеравад ва бинобар ин лаҳзаи бо сум дар кӯфтани онро дар хона нишаста 

интизор шудан бефоида аст.  

Гов ҳамчун рамзи аблаҳӣ, беақлӣ дар З/М инъикос гардидааст, ки дар 

таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 39 воҳиди луғавӣ ва дар таркиби З/М-ҳои англисӣ 17 

воҳид дарёфт карда шуданд [таҳлили муаллиф].  

Аҳмақӣ нишонаи бемаданиятӣ ва бефарҳангӣ аст. Шахси аҳмақ чизе ё 

ягон масъалаеро ба тезӣ дарк намекунад, фикру ақидаҳои одамонро 

намепазирад, ба онҳо кумак расонидан намехоҳад ва амсоли чунин рафтору 

кирдор сифатҳои махсуси аҳмақист: Гар набудӣ чӯби тар, фармон набурдӣ гову 

хар - Spare the rod, spoil the child. Дар зарбулмасали тоҷикӣ гуфта шудааст, ки 

шахси бадахлоқро то шиканҷааш накунӣ, одам намешавад. Яъне 

зарбулмасали дигар: Хирс мулло мешавад аз зарби чӯб низ ҳамин мафҳумро 

дорад. Мисоли дигар: Моро чӣ аз ин қисса, ки гов омаду хар рафт - It is as broad 

as it is long.  Дар симои “гов ва хар” инсоне тавсиф ёфтааст, ки аз қадам мондани 

ӯ суде нест. Аз ин гуна шахсон танҳо нохушӣ меояд, на ин ки пешравӣ. 

Ҳайвоноти мухталиф, аз ҷумла хачир, гов ва уштур ба аҳмақӣ ва аблаҳӣ 

марбут мебошанд. Вожаи уштур дар таркиби 31 адад З/М-ҳои тоҷикӣ ва 5 адад 

дар З/М-ҳои англисӣ дарёфт карда шуд. Шутур дар ҷустуҷӯйи шох гӯшҳояшро 

гум кардааст - The camel going to seek horns lost his ears.  Чи тавре мебинем, ду 

зарбулмасали зикршуда бо ҳам мувофиқ омадаанд. Ин аз ҳувайдо будани 

қаробати ин ду забони ҳиндуаврупоӣ шаҳодат медиҳад. Ҳайвоноте, ки аҳмақ 
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ва аблаҳ тавсиф карда шудаанд, сустҳаракат, абкам, фармонбардор мебошанд. 

Рамзи ниҳонии аҳмақӣ ба аломати чизе ишора мекунад. Гов ҳамеша ҳамчун 

симои аблаҳ тасвир карда мешавад. Рамзи аблаҳӣ ба хусусиятҳои хоси гов 

мансуб дониста мешавад, ки бояд ромшуда, меҳрубон ва содиқ бошад, на ин 

ки хашмгин ва ҳамин тавр онро бо шахсони аблаҳ алоқаманд менамоянд.  

Дар таркиби зарбулмасалҳои тоҷикӣ ва англисӣ муқобил гузоштани 

«муш - гурба» роиҷ аст: Муши зинда беҳ аз гурбаи мурда - Better a live coward 

than a dead hero; Мушро ҷон кандан, гурбаро бозӣ - Some have the hap, others stick 

in the gap; Мушу гурба, ки боҳам сохтанд, дӯкони ассорӣ хароб аст; англисӣ: 

Don’t make yourself a mouse, or the cat will eat you - Аҷали саг, ки расад, нони чӯпонг 

мехӯрад; «гург - гӯсфанд»: Гург бо гӯсфанд ошноӣ надорад; Гург чун ба гала 

афтод, вой дар он, ки як гӯсфанд дорад ва ғ. англисӣ: He that makes himself a 

sheep shall be eaten by the wolves - Чӯби мулоимро / нармро кирм / мӯр мехӯрад. 

Ба мисоли зерин менигарем: Neither peacock nor sparrow мувофиқати 

тоҷикии он На шайхи Мазор, на дузди бозор. Зарбулмасалҳое, ки тавассути 

пайвандаки на... на... таркиб ёфтаанд, он шахсонеро тасвир менамоянд, ки аз 

рӯи ақидаву фикр ва шавқу завқи худ аз як гурӯҳи одамон канора ҷуста, ба 

гурӯҳи дигар ҳамроҳ намешавад., яъне гӯшанишинӣ мекунад. Дар ҳар ду мисол 

фарқи амиқи байни ду гурӯҳи одамон, ки рамзи парранда дар мисоли англисӣ 

мебошад, таъкид карда мешавад. Тасвири рамзӣ дар зарбулмасал дар 

муқоисаи болу пари муҳташами товус бо гунҷишки хоксор ва зоғ сохта 

шудааст.  

Дар забони тоҷикӣ ва англисӣ як қатор гунаи зарбулмасалҳо мавҷуданд. 

Мисол: Гунҷишк дар даст беҳ аз лайлак дар ҳаво - A sparrow in the hand is better 

than a cock on the roof; Гунҷишки нақд беҳ зи товус ба насия - A sparrow in hand is 

worth a pheasant that flies by. Муқоисаи онҳо барои муайян намудани 

хусусиятҳои тасвири рамзии воқеӣ ва ғайривоқеӣ мусоидат мекунад.  

Фил ҳайвони калони азимҷусса ва дорои қувваи ғайриоддии ҷисмонӣ 

мебошад, ки бераҳм, золим, ваҳшӣ ва даҳшатнок буда, маънои шахси 
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пурқувватро дорад: Аз ҳуҷуми пашша чӣ халал ояд ба пои фил? - Doth the moon 

care for the barking dog? Ин ҳайвон ҳамчун рамзи тавоноӣ дар асоси 

хусусиятҳои ҳайвонот - филҳо, аждаҳо ва Гаруда (як навъи паррандаи 

дарранда)-ро дар бар мегиранд. Масалан, мувофиқи асотирҳо Гаруда як 

паррандаи азимҷуссаест, ки агар ҳуҷум намояд, метавонад тамоми 

мамлакатро несту нобуд созад. Ҳамин тавр, дар З/М ҳайвонот бо чунин 

тавоноӣ, ба монанди: фил, шер, уқоб, паланг, аждаҳо ва гаруда ба муқоиса 

кашида мешаванд ва бо рафтори инсон робита доранд. Паланг яке аз 

ҳайвоноти даррандае мебошад, ки аз он раҳо ёфтан ногузир аст: Ҳар беша 

гумон мабар ки холист, шояд, ки паланг хуфта бошад. Зарбулмасали мазкур 

моро огоҳ месозад, ки шахси пурқувваттарин дар тамоми ҷой вуҷуд дорад ва 

мумкин аст ба мо ғолиб ояд. Бинобар ҳамин ҳам дар аналоги англисии 

зарбулмасали мазкур гуфта мешавад, ки аз шахсони дамбаста ва камгап бояд 

эҳтиёт шуд: Have a care of a silent dog and a still water ё Dumb dogs are dangerous. 

Вожаи паланг дар мисоли англисӣ: Tigers and deer do not stroll together - Гург бо 

гӯсфанд ошноӣ надорад.  

Мисоли дигар: Далерӣ кун, ки майдон аз далер аст, агар рӯбаҳ далер 

афтад, шер аст. Инсони далер, шуҷоъ, нотарс ҳамеша зафар ёфта, дар 

фаъолияти худ пайваста пирӯз мешавад, ки ҳақ ба ҷониби гуфтаҳост. Барои 

тасдиқи ин гуфтаҳо аналоги англисии онро меорем: Fortune favors the bold 

(brave) ё Fortune dreads the brave, and is only terrible to the coward. Дар мисоли 

англисӣ рӯбоҳ дар симои душман омадааст: When the fox preaches, take care of 

your geese - Душмани бадгумон намешавад меҳрубон. 

Хусусияти мусбии “асп” асосан бо он вобастагӣ дорад, ки давраҳои зиёд 

ва тӯлоние инсон ва асп бо ҳам дар ҳамоҳангии рӯҳонӣ ва ҷисмонӣ буданд: 

Харро ба задан асп натавон кард - One cannot make a silk purse out of a sow's ear. 

Ин зарбулмасалро А. Фирдавсӣ тасдиқ менамояд: Зи нопокзода мадоред умед, 

ки зангӣ ба шустан нагардад сафед.  

Асп рамзи қобилият, зебоӣ, файз, қувваи ҳаётӣ, хушандомӣ ва ҷолиби 

ҳамоҳанг аст. Рамзи вафодорӣ ва ҳамзамон озодии бебаҳо, нотарсӣ, шаъну 
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шарафи ҳарбӣ мебошад: Агар асб тозист, як тозиёна бас аст - A nod is as good 

as a wink to a blind horse; Асби даванда бе харидор намемонад - Pleasing ware is 

half sold. Дар мисоли якум дар симои асб шахси доно дар назар дошта шудааст 

ва мисоли ниҳоӣ муаррифгари он аст, ки бозори моли нағз ҳеҷ гоҳ касод 

нахоҳад шуд, ҳамеша ба инсони хуб харидор ёфт мешавад.  

Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ рамзи ҳилагарӣ ва 

маккорӣ гурба ба ҳисоб меравад. Гурба дар хонаи соҳибаш шер аст - Every cock 

is valiant upon his own dunghill. Гурбаро аз ҳар тараф боло биандозӣ, чаҳор дасту 

по поин меравад - A cat falls on his legs; англисӣ: A cat’s walk is little way and back 

- Давидани гӯсола то ба каҳдон. 

Хар ноиб ва дӯсти инсон аст. Харро одатан дар корҳои хоҷагидорӣ 

истифода мебаранд. Хари кирояро то дари хона савор мешаванд - A hired horse 

tires never. Дар мисоли зерини тоҷикӣ вожаи “хар” ва дар англисӣ “асп” ифода 

ёфта, як мафҳуми томро ифода мекунанд. Инсони якрав, гарданшах, танбал ва 

аҳмақро бо хар баробар менамоянд: Хар Маккаву Мадина рафта омаду, боз 

ҳамон харигариаш!; Хар ҷилди атлас пушад ҳам, хар аст - An ass is but an ass, 

though laden with gold; Асал  на  барои даҳони  хар  аст - Honey is not for the ass’s 

mouth.  

Симои гург тобиши маъноии манфиро дар тӯли замонҳои зиёд касб 

намудааст. Дар анъанаву расму русумҳои қадим гург чун азозил, симои марг 

ва торикиро ба худ гирифтааст. Talk of the devil, and he'll either come or send - 

Гурга ёд кунед, гург мебарояд. Дар забоншиносии тоҷик ва англисӣ симои гург 

нишонаи хислат ва сифатҳои манфии инсон ба ҳисоб меравад. Оқибат гургзода 

гург шавад, гарчи бо одами бузург шавад - A wolf is a wolf though it has torn no 

sheep. 

Дар зиндагӣ гӯсфанд рамзи нотавонӣ, оҷизӣ ва кӯтоҳбинӣ мебошад. Ба 

симои гӯсфанд рамзи ношоистагӣ хос аст. Гӯсфандсурати гургсират - A wolf in 

sheep's clothing. Дар ин мақол риёкорӣ ва дурӯягии инсон сарзаниш мешавад, 

ки барои ба даст овардани мақсаду маром ва ҳадафи худ, зоҳири худро пинҳон 

сохта, худро чун шахси олиҳиммат, бегуноҳ тавассути воситаҳои тазодии 
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аксиологии «гург» ва «гӯсфанд» нишон медиҳад. Дар воҳиди зерин вазъияте 

тасвир карда мешавад, ки вақте як ҷузъи системаи бадеӣ худро ба ҷои дигар 

вонамуд мекунад.  

Зарбулмасали гург гургро намехӯрад - Wolves never prey upon wolves қонуни 

тағйирнопазири ҳастии ҳамаи ҷамъиятро хушобуранг тасвир менамояд. Он ба 

он далолат менамояд, ки аъзоёни тамоми ҷамъият ҳаққу ҳуқуқи ба ҳамдигар 

зарар расониданро надоранд. Ҳар як намояндаи ин ё он ҷамъият расму русум 

ва характеру табиати худро маъқул медонад: Who keeps company with a wolf will 

learn to howl - Аспро ба охури хар бандӣ, хар мешавад.  

Ҳақ бар ҷониби гуфтаҳост, ки табиати инсон паст, разил ва қабеҳ аст ва 

мисли он ки гург дар пӯстини худ ҷон ба саломат медиҳад, зарбулмасали зерин 

онро тасдиқ менамояд: The wolf must die in his own skin, The wolf may lose his teeth 

but never his nature - Дарахти каҷро алав рост мекунад - одами бадро (каҷро) гӯр. 

Зарбулмасали мазкур тағйирнопазирии табиати инсонро тасвир менамояд.  

З/М-ҳои  гурги  гурусна  оғил  мекобад; гурги гушна аз чӯпон натарсад - 

Hunger fetches the wolf out of the woods, A hungry wolf is fixed to no place 

хотирнишон менамояд, ки мардуми асримиёна ба гуруснагӣ ва муҳтоҷӣ 

диққати махсус додаанд ва роҷеъ ба ин, гуруснагӣ ҳатто чунин даррандаро, ба 

монанди гург, маҷбур месозад, ки хӯ ва рафтори худро тағйир диҳад: Гург 

ҳамеша гурусна аст; Бо дуо даҳони гург баста намешавад; Шиками гург сер 

шавад ҳам, чашмаш сер намешавад - Greedy folk have long arms. Ин 

зарбулмасалҳо ба гурӯҳи он шахсоне равона карда шудааст, ки аз майлу 

рағбати музир ва ғаразноки худ рад наменамоянд, мисли он ки гург аз сайди 

худ даст намекашад.  

Ҳамин тариқ, мафҳумҳои омӯхташаванда як қатор хусусиятҳои маъри-

фатию баҳодиҳиро ифода менамоянд. Симои гург барои таҷассум намудани як 

қатор сифатҳои манфӣ, ба монанди: риёкорӣ, хасисӣ, таҷовузкорӣ, ҳисси 

гуруснагӣ истифода мешавад. Гӯсфанд - ин рамзи вазниниву сабурӣ, содагӣ, 

заифӣ ва ношоистагӣ буда, ҷонфидои имконпазири таҷовузкор - гург аст. Бояд 
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қайд намуд, ки симои гург дар доираи таркибҳои марбута як аломати мусбати 

қабулшуда - ҳамбастагӣ бо коллективро инъикос менамояд.     

Бояд қайд намуд, ки аз номҳои ҳайвоноти истифодашуда дар таркиби 

З/М бештар ҳайвоноти хонагӣ ва баъзе номгӯи паррандаҳо мебошанд. Ин 

табиист, зеро шахс дар тӯли ҳазорҳо сол бо онҳо умр ба сар мебарад. Дар ҳар 

ду забон дар байни ҳайвоноти хонагӣ ҳайвоноти саг, асп, гурба, хар, уштур, 

мурғ, гов, шер бисёртар истифода мешаванд, ки шояд аз ҳисоби рушди умумии 

таърихии тамоми инсоният дарак медиҳад. Бо вуҷуди ин, дар ин раванд якчанд 

тафовут низ мушоҳида мешаванд: ҳайвони маъмултарини тасвирёфта дар З/М-

ҳои англисӣ - асп - horse ва парранда - bird, дар тоҷикӣ - хар - ass, donkey, саг - 

dog ва гов - cow ба чашм мерасанд. 

Дар ин зергурӯҳ мавқеи истифодаи З/М, ки вожаҳои асосии онҳоро 

паррандагон ташкил медиҳанд, бузург аст. Бо вуҷуди ин, онҳо назар ба 

ҳайвоноти хонагӣ камистеъмол мебошанд: Аз байзаи зоғ бачаи товус набарояд 

- A wild goose never laid a tame egg. Ба ҳамин маънӣ зарбулмасали зерин: Бозро 

бача ҳаме монад бад-ў омадааст. Мисоли англисӣ: The eagle does not hawk at flies 

- Шоҳин ба шикори пашша накшояд чанг; Eagles do not breed doves - Набошад 

морро бачча ба ҷуз мор. Дар мисоли аввал уқоб (eagle)-ро ба шахси бузург 

нисбат дода, таъкид менамояд, ки шахсони баландмартаба бояд кори ба худ 

муносибро кунанд. Дар мисоли дуюм бошад, ба инсони паст, разил ва 

бадтинат ташбеҳ шудааст.   

Инчунин зарбулмасалҳое низ мавҷуданд, ки дар онҳо як қатор хазандаҳо 

ифода ёфта, симо ва рафтору кирдори инсониятро инъикос мекунанд. Онҳоро 

дар мисоли зерин дидан мумкин аст: Аз каждум каждум мерӯяд, аз мор - мор - 

As the tree, so the fruit. Дар ин ҷо ду намуди хазанда “каждум” ва “мор” 

омадааст, ки ҳар ду бо заҳру неши худ ба ҳамагон маълум аст. Ҳақ аст, ки ҳеҷ 

як одами ростқавлу поквиҷдон, донишманду соҳибхирад фарзанди худро ба 

роҳи каҷ ҳидоят наменамояд. Падару модар чӣ тавре бошанд, фарзанди ӯ 

ҳамон хел ба воя мерасад. 
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Забонҳои мавриди таҳқиқ саршор аз З/М-ҳои муродифӣ мебошанд, ки 

мафҳум ва муҳтавои як З/М-и дигарро тасвир менамоянд. Ҳамин тавр, якчанд 

З/М-ро меорем, ки мафҳуми зарбулмасали зикргардидаро инъикос менамоянд: 

Моли хона ба соҳибхона меравад; Ниҳоли бед туро найшакар нахоҳад дод; Мол 

ба соҳибаш монанд набошад, ҳаром аст; англисӣ: Like mother, like daughter; 

Children are what the mothers are; A wild goose never laid a tame egg; A bad tree does 

not yield good apples. 

Таҳлили муқоисавӣ нишон дод, ки дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ вожаи 

«хар - donkey, ass» назар ба забони англисӣ (дар тоҷикӣ 124 адад ва дар англисӣ 

24) миқдори истеъмоли зиёд дорад. Гарчанде тасвири ин ҳайвони хонагӣ дар 

З/М-ҳои ин ду забон шабеҳанд, бакуллӣ онҳо мувофиқат намекунанд.  

Дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 623 воҳиди луғавӣ бо номи ҳайвонот, 

парранда ва ҳашарот пайдо карда шуда, миқдори вожаҳои ҳайвонӣ дар 

таркиби З/М-ҳои англисӣ 398 ададро ташкил медиҳанд. Истифодаи номгӯи 

ҳайвонот ва парранда дар забони тоҷикӣ 20,7 % ва дар забони англисӣ 19,9%-

ро ташкил медиҳанд [таҳлили муаллиф]. 

Бояд тазаккур дод, ки халқ дар З/М он категорияи калимаҳоеро, ки 

бисёртар дар ҳаёти худ дучор мешаванд, истифода менамоянд.  

Одатан, мафҳуми вожаи “либос” ҳамаи он чизҳое, ки мо ба бар мекунем, 

тафсир менамояд, яъне он ашёҳое, ки аз матоъ, чарм, мӯина таркиб ёфтаанд ва 

ба бадан пӯшонда онро пинҳон месозанд. Мусаллам аст, ки мо дар бораи ин 

калима ҳарф заданӣ нестем, аммо саъю талоши мо дарёфт намудани тасвири 

амиқи аҷдодони худ аст. Дар ин ҷо мо ба маҳорат ва истеъдоде, ки аз 

қадимулайём ҳикмати ниёгони моро ба ӯҳдаи худ дорад - ба З/М назар 

меафканем. З/М роҷеъ ба сару либос ба он бахшида шудааст, ки он моро аз 

олами зоҳирӣ ё пинҳон месозад ва ё мекушояд. Сару либос дар муошират 

кардан бо одамон имкон медиҳад, ки мо хомӯшона дар бораи худ нақл кардан 

мехоҳем. Назаррастарин вожаҳое, ки дар З/М “либос”-ро тасвир менамоянд, 
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инҳоянд: шалвор-trousers, ҷома-robe, остин-sleeve, гиребон-collar, кафш-shoes, 

тоқӣ-skullcap, кулоҳ-cap ва ғ.   

Онҳоро дар таркиби З/М дида мебароем: Одаму либос, хонаву палос. 

Албатта, ҳусни инсон дар либос аст ва ҳар чӣ қадар мо либоси қимат ба бар 

кунем, ҳамон қадар мо зебо ва ҳусни дигар зам мекунем. Аналоги забони 

англисиаш: Clothes make the man. Мо худ хеле хуб медонем, ки имрӯзҳо ба сару 

тан ва либоси инсон назар карда, бо ӯ ҳамон тавр муносибат мекунанд, ки инро 

зарбулмасали англисӣ хеле хуб тасдиқ менамояд: Good clothes open all doors - 

Ҷамоли хубрӯёнро Худо ҳам дӯст медорад.  

Бо вуҷуди оне, ки либос ба мо ҳусни зебо медиҳад, ин маънои онро 

надорад, ки мо худ низ зебо ҳастем. Зарбулмасал мегӯяд, ки: Сурататро чӣ 

кунам, гар ту надорӣ сирате - Prettiness dies first / makes no pottage; Берун карру 

фар, дарун хаси тар - Sweet as honey, bitter as gall. Дар ин мавзӯъ Лоиқи бузург 

хуб қайд кардааст: Ало беақлу беғамҳо, ки фарқи сурату сират намедонед. 

Ҳамаи ин зарбулмасалҳоро бо як зарбулмасали англисӣ иброз доштан низ 

мумкин аст: A fair face may hide a foul heart. Бояд қайд намуд, ки дар зери либос 

инсонҳои гуногун ниҳон ҳастанд ва мо набояд ба намуди зоҳирии онҳо назар 

намоем: Гап дар салла не, дар калла - It is not the gay coat that makes the gentleman.  

З/М моро огоҳ месозад, ки аз ифлосӣ, нопокӣ ва чизҳои олуда канораҷӯӣ 

намоем, вагарна либоси худро ифлос месозем: Деги сияҳ ҷома сияҳ мекунад. 

Агар ҷомаи мо ба деги сиёҳ расад, албатта, ҷомаи мо сиёҳ мешавад. Аммо дар 

ин зарбулмасал “деги сияҳ” маънои маҷозӣ дошта, шахси бадрафтор, 

бадкирдор ва бадгуҳарро дар симои худ дорад. Ин зарбулмасал маънои онро 

дорад, ки бо кадом тоифае, ки мо муносибат мекунем, ҳамон хел мешавем. Ин 

гуфтаҳоро бо мисоли англисӣ тасдиқ менамоем: Who keeps company with a wolf 

will learn to howl.  

Як мисоли дигарро меорем: Аввал гиребони худ бибӯй, баъд айби дигарон 

биҷӯй! Дар ин ҷо гуфта шудааст, ки инсон ба гуноҳ ва камбудиҳои худ кӯр аст, 

онҳоро бинад ва донад ҳам, иқрор намешавад. Аммо ба ҷустани гуноҳ ва айби 
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дигарон мо моҳир ҳастем. Ф. Аттор чунин қайд менамояд: Айби худ аблаҳ 

набинад дар ҷаҳон, бошад андар ҷустани айби касон. Дар мисоли англисӣ чунин 

қайд шудааст: The pot calls the kettle black - Дег ба дег мегӯяд,ки кунат сиёҳ аст. 

Мисоли дигар: Шалвор надорӣ, банди шалворро чӣ мебандӣ? - Put not your hand 

between the bark and the tree. Дар мисоли мазкур гуфта мешавад, ки то ба чизе 

эҳтиёҷ наафтад ва лозим будани он муқаррар нагардад, ба он кордор набояд 

шуд. 

Дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 81 воҳиди луғавӣ бо номгӯи сару либос 

пайдо карда шуда, дар таркиби З/М-ҳои англисӣ 28 адад дарёфт карда шуд. 

Истифодаи номгӯи сару либос дар забони тоҷикӣ 2,7 % ва дар забони англисӣ 

1,4%-ро ташкил медиҳанд [таҳлили муаллиф]. 

Эҳтироми зиёд нисбат ба силоҳ ва яроқ дар З/М тасвир ёфтаанд. Мо 

тасмим гирифтем, ки З/М-ҳоро роҷеъ ба қоидаҳои истифодаи силоҳи беоташ, 

ки дар ҷомеаи инсонӣ қабул шудаанд, дида бароем. Истилоҳоти низомӣ, 

номҳои намудҳои яроқ, мавҷудияти қабила ё табақа дар замонҳои қадим 

омодагии халқро дар ҳама гуна шароит барои дифоъ аз ватани худ ва озодиҳои 

онҳо тасдиқ менамояд. Калимаҳои маъмултарин дар байни вожаҳои силоҳ дар 

З/М инҳоянд: тир-bullet, камон-bow, синон-edge, силоҳ-weapon, найза-javelin, 

шамшер-sabre, теғ-sword ва ғ.  

Якчанд З/М-ҳоро дар ин мавзӯъ дида мебароем, ки бо чӣ мақсад онҳо 

ифода ёфтаанд. Масалан, агар ду фард, ки бо ҳирс ва тамаъ чашм ба раёсату 

ҳукмфармоӣ медӯзанд, ҳаргиз бо ҳам созиш ва мувофиқат нахоҳанд кард. Дар 

зарбулмасал чунин ифода ёфтааст: Нағунҷад ду шамшер дар як наём. Ин 

зарбулмасал ба таври дигар низ ифода ёфтааст: Ду теғ дар як наём нағунҷад; 

Ду теғ ба ҳам дар як наём натавон ниҳод. Ҳамин маъниро зарбулмасали 

англисӣ возеҳтар нишон додааст: Two kings in one kingdom cannot reign. Мисоли 

англисӣ: He who lives by the sword shall perish by the sword - Теғи худаш, гардани 

худаш.  
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Зарбулмасал моро огоҳ месозад, ки ҳеҷ гоҳ ба шамшер, асп ва зан бовар 

набояд кард: Аспу зану шамшери вафодор кӣ дид? Ба ҳамин маъно зарбулмасали 

англисӣ чунин омадааст: A horse, a wife and a sword may be showed but not lent. 

Зарбулмасали англисӣ моро дар ин аснод боз огоҳ месозад, ки бо шамшер 

будан оқибати хуб надорад: He who lives by the sword shall die by the sword - 

Пардаи касро мадар, то пардаат монад ба ҷой! Албатта, ҳақ ба ҷониби ин 

гуфтаҳост. Шахсе, ки бадиро оғоз менамояд, сараввал ӯ ба пои худ теша 

мезанад ва баъд ба дигарон. Таърих худ саршор аз ин гуна ҳодисаҳост. 

Масалан, вақте ки соли 1941 Германияи фашистӣ ба ИҶШС ҳуҷуми ногаҳонӣ 

кард, дар охир худ шикасти сахт хӯрд.  

Аҷдодон ва гузаштагони мо дар З/М тасвир намудаанд, ки аз яроқу 

аслиҳа тезтару тундтар ва бурротар воситаҳое мавҷуданд. Масалан, Аз сӯзани 

кӯтоҳқад коре ояд, ки аз найзаи баланд наояд ё Аз сӯзани хурдқомат коре ояд, ки 

найзаи дарозқад дар он оҷиз бимонад - Though thy enemy seems a mouse, yet watch 

him like a lion. Дар мисоли англисӣ дар симои “сӯзани хурдқомат” “mouse” ва 

дар симои “найзаи баланд” “lion” тасвир ёфтааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, 

ки мо набояд душмани худро ҳақиру бечора шуморем: Душман натавон ҳақиру 

бечора шумурд - All men think their enemies ill men. 

Дар мисоли англисӣ You can’t fight guns with sticks - Бо калонон ситеза 

кардан - хуни худро ба шамшери тез рехтан аст вожаи “guns-милтиқ”-ро ба 

шахсони олирутба ва зӯру тавоно нисбат дода, вожаи “sticks-таёқ”-ро ба омма 

баробар кардааст. 

Дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ 47 воҳиди луғавӣ бо номгӯи яроқу аслиҳа 

47 воҳиди луғавӣ ва дар англисӣ 26 воҳиди луғавӣ дарёфт карда шуд. 

Истифодаи номгӯи яроқу аслиҳа дар забони тоҷикӣ 1,6% ва дар забони 

англисӣ 1,3%-ро ташкил медиҳанд [таҳлили муаллиф]. 

2.1.7. Мафҳумҳои хоси миллӣ дар зарбулмасал ва мақол  

Ҳамчун илм, тарҷума дар раванди инкишофёбии худ шумораи бисёри 

масъалаҳои баҳснокро фаро мегирад. Тарҷумоне, ки бо тарҷумаи З/М, ВФ ва 
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ё идиома (ибораҳои рехта) машғул аст, бо муаммои тарҷумаи мафҳумҳои хоси 

миллӣ бисёр дучор мешавад. Мафҳумҳои хоси миллӣ ба унсурҳои номутобиқи 

забон марбут буда, онҳо мафҳум ва падидаҳоеро фаро мегиранд, ки хусусияти 

миллӣ ва этникӣ доранд ва барои фарҳанги ғайр бегона буда, ба дигар забон 

тарҷума намешаванд ё тасвиран тарҷума мешаванд. Ҳангоми тарҷума чунин 

мафҳумҳо мушкилоти казоиро ба миён меоранд. Тарҷумаи ин гуна падидаҳо 

як қисми масъалаи тарҷумаи ҳуввияти таърихӣ ва хусусиятҳои миллист. Аз 

тарафи дигар, ин муаммо таваҷҷуҳи хосро ба ин масъала талаб менамояд.  

Воҳидҳои хоси миллӣ воҳидҳои забонии миллие мебошанд, ки 

истинодҳои беназири хоси забониву фарҳанги додашударо ифода менамоянд 

ва дар умумияти забониву фарҳангии забони муқоисашаванда мавҷуд нестанд 

[119, 25].  

А.В. Федоров чор принсипи асосӣ, ки тарҷумаи воҳидҳои хоси миллиро 

имконпазир месозад, ба миён овардааст: 1. Ҳуруфчинӣ кардани калимаҳо, яъне 

бо ҳуруфи алифбои худӣ навиштани калимаи забони тарҷумашаванда, ки онро 

транслитератсия ё транскрипсия меноманд. Масалан, калимаи мулло дар 

зарбулмасали зер: Муллоро ба гуфтааш куну, ба кардааш не - Do as mullah rules, 

not as he does; муқ. Fine words dress ill deeds. Дар мисоли мазкур вожаи “мулло” 

ба шахси рӯҳонӣ тааллуқ дорад ва он бидуни тарҷума қабул карда шуда, бо 

ҳуруфи англисӣ навишта шудааст. 2. Сохтани калимаи нав ва ё ибора ё як 

калимаи мураккаб барои интихоби ашёи мувофиқ дар заминаи унсурҳо ва 

муносибатҳои сарфие, ки аллакай дар забон мавҷуданд... 3. Истифодаи 

калимае, ки аз рӯи вазифа ягон наздикӣ (гарчанде шабеҳ набошад ҳам) дорад... 

4. Тарҷумаи гипонимӣ ё ҷамъбастиву тахминӣ, ки ҳангоми тарҷума калимаи 

забони аслӣ, ки мафҳумҳои мушаххасро ифода мекунад, ба забони 

тарҷумашаванда мафҳуми ҷинсро ифода мекунад [106, 150-151]. 

Бояд қайд намуд, ки дар забони тоҷикӣ калимаҳое, ки мафҳумҳои хоси 

миллиро ифода менамоянд, хеле бисёр ва гуногун буда, метавонанд мавзӯи 

алоҳидаи таҳқиқоти этнолингвистӣ қарор гиранд. Ин гуна З/М аз тарҷумон 
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донистани хуби таърих, расму оини мардум, урфу одати халқро талаб 

менамояд.  

Бо ин мақсад, таҳлили усулҳои тарҷумаи ин калимаҳо ва нишон додани 

мансубияти онҳо ба ин ё он соҳаи ҳаёти моддӣ ва маънавӣ мувофиқи мақсад 

аст. Мисолеро дида мебароем: Гуфтаи муллоро куну кардаашро не - The devil 

can quote Scripture for his purpose. Чи тавре мебинем, мисоли англисӣ аналоги 

тайёри мисоли тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Азбаски ки баъзе муллоҳо чизеро 

тавсия дода, худ баръакси гуфтаҳояшон амал мекунанд, дар мисоли англисӣ 

муллоро ба шайтон нисбат додаанд. Онҳо баробари намоз хондан ва тоату 

ибодат намудан боз принсипҳои Қуръони Каримро вайрон мекунанд. Ҳамин 

хислатҳову рафторҳои мулло ба пайдо шудани чунин зарбулмасал асос 

шудаанд.  

Мисоли дигар: Як саҷда нашояд дар ду меҳроб - No man can serve two 

masters. Вожаи меҳроб як тоқча дар қисми дохилии девори масҷид аст, ки ба 

Макка ишора мекунад, барои халқ ва миллати дигар чун як вожаи ношинос ба 

назар мерасад, ки дарки он душвор мегардад. Чунин калимаҳо бояд дар эзоҳ 

ва ё дар дохили матн дар қавс таъриф дода шаванд.   

З/М-ҳое, ки дар таркиби худ вожаҳои антропонимӣ доранд, барои 

мардуми маданияташ ғайр як нишонаи муассири миллӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

ин матнҳо антропоним ҳамчун исми хос буда, аз маъноҳои иловагӣ ва 

робитаҳои шабеҳи гуногун бой аст, аммо онҳо маънои маҷозӣ дошта, дар 

баъзе ҳолатҳо истифода мешаванд.  

Гурӯҳи З/М-ҳое, ки яке аз ҷузъҳои он ном ва насаби анъанавии тоҷикӣ 

мебошанд, ҷолиби диққат аст. Масалан: Лайлӣ, Маҷнун, Рустам, Музаффар, 

Ширин, Хисрав, Абдукарим, Алихӯҷа, Хӯҷаалӣ, Исо, Мӯсо ва ғ. 

Ҳамин тавр, масалан, антропонимҳои Лайлӣ, Маҷнун, Хисрав дар 

зарбулмасали «Лайлиро  ба  чашми  Маҷнун  бояд  дид - Beauty lies in lover’s eyes» 

мавқеи худро аз даст надодаанд, чунки маънои “маъшуқа ошиқ, шефта, шайдо, 

ҷозиб”-ро ба вуҷуд меоранд. Дар забони англисӣ муодили зарбулмасали 



104 
 

зерини тоҷикӣ роиҷ аст - If Jack is in love, he is no judge of Jill's beauty, ки шаклан 

бо мисоли тоҷикӣ мувофиқат менамояд.  

Боз як нуқтаи муҳими дигар, ки бояд қайд намуд, омӯзиши З/М, ки дар 

таркиби худ топоним доранд. Чунин матнҳо дар забони ғайр аксар вақт 

муодили худро надоранд. Дар сурати мавҷуд будани муодилҳои топонимии 

забони ғайр ба З/М муодилҳои топонимӣ ҳисобида намешаванд. Чунин хулоса 

ба он воҳидҳои хоси миллие мансуб дониста мешавад, ки объект ва зуҳуротҳои 

беназири муҳити зист ва воқеиро ифода мекунанд. З/М ба шарофати 

беҳамтоии худ, асосан, ба фарҳанги танҳо як халқ мансуб дониста шуда, дар 

фарҳанги халқи дигар монандӣ надоранд. Мавҷуд будани зарбулмасали зерин 

бо топоними муодил дар фарҳанги тоҷикӣ ва англисӣ «Лаъл ба Бадахшон 

бурдан» ва «То carry coals to Newcastle» аз он дарак медиҳад, ки пеш аз ҳама, 

дар Тоҷикистон лаъли Бадахшон машҳур аст ва дар Англия бошад, саноати 

истихроҷи ангишт маълум аст ва дуюмин, мувофиқати тасаввуротҳои зеҳнӣ 

дар ифода намудани мафҳумҳои амалҳои номатлуб. Сарфи назар аз муодилии 

мафҳумҳои сермаъно, воҳидҳои хоси миллии топонимӣ «Бадахшон» ва 

«Newcastle» ҳар як зарбулмасалро ба фарҳанги муайян марбут медонанд.  

Бояд қайд намуд, ки дар забони англисӣ шумораи бисёри З/М бо 

топонимҳо мавҷуданд, ки муодили тоҷикии худро надоранд ва дарк намудани 

онҳо хеле мушкил аст: To wear one’s heart upon one’s sleeve - одами кушодадил; 

To make clothes for fishes - бо ғалбер об кашондан; То be on the high-road / highway 

to Needham - дучори нокомӣ/шикаст шудан. Барои муайян намудани мафҳуми 

мақоли охирин манзараи тимсолии онро муайян намудан зарур аст, ки бо 

мавзеи аҳолинишин, ба мисли Needham, мумкин робитае дошта бошад. Тахмин 

намудан мумкин аст, ки шояд барои хушобурангу маҷозан нишон додани 

мафҳуми муфлисшавӣ /шикасти англис, чунин калимаи топоними “Needham”-

ро, ки дар ин мақол устувор гардида, маҳсули исми “need” (мӯҳтоҷӣ, 

камбағалӣ) мебошад, мураттаб намудаанд. Хусусияти миллии тасвир дар ин 

матн дар забоншиносӣ фош мегардад. Ҳамроҳ намудани пасванд, ки хеле бисёр 
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дар номҳои шаҳрҳои англисӣ, ба монанди Nottingham, Birmingham, ба мақол 

хусусиятҳои миллӣ (ҳамчун мафҳум калимаи топоними мураттаб намудаи 

мардум истифода мешавад) ва муҳимияти бадеӣ (тасвире мураттаб шудааст, 

ки дар фарҳанги дигар вуҷуд надорад) касб менамояд.  

Ҳамин тавр, З/М-ҳое, ки дар таркиби худ топоним доранд, мардуми 

фарҳанги ғайрро бо хусусиятҳои ҳаёти дигар мардум ва ҷуғрофияи мамлакати 

ӯ шинос месозад.  

Зарбулмасали тоҷикии мушк он  аст, ки  худ  бибӯяд, на он, ки аттор 

бигӯяд бо муодили англисиаш good wine needs no bush мушоҳидаҳои 

намояндагони ҷомеаҳои гуногуни забонӣ ва фарҳангиро ҷамъбаст менамояд, 

ки молу чизи хуб он молҳое мебошанд, ки хубии онҳоро худи харидор дарёбад, 

на онҳоеанд, ки эҳтиёҷ ба таърифу тавсифи фурӯшанда дошта бошанд, яъне 

моли нағз худ ифодаи хубист. Барои дуруст ва саҳеҳ тафсир намудани мафҳуми 

зарбулмасали англисӣ, донистани манзараи он зарур аст, ки сохти дохилии 

зарбулмасали мазкурро тасвир менамояд. Ин аз расму русуми соҳибони 

майхона, ки як шохи гули ошиқи печонро гирифта, ба дари майхона ҳамчун 

аломати фурӯши шароб овезон мекарданд, дарак медиҳад. Вагарна, робитаи 

байни таркибҳои зарбулмасал «wine-шароб» ва «bush-шохча»-ро фаҳмидан 

ғайриимкон аст. Зарбулмасали англисӣ тафсири махсуси расму оини қадимаро 

ифода менамояд, чунки асоси мушоҳидаҳои мардуми англис дар бораи он 

мебошад, ки агар шароб дар фурӯш хуб бошад, он гоҳ мардум бидуни овезон 

будани шохи гули печон инро медонанд. Бинобар ба сифати манзараи 

тимсолии он расму оин дарҷ ёфтанаш зарбулмасали англисӣ дақиқтар аст ва 

аз ин ваҷҳ чизҳои муайян “wine”, “bush” зикр гардидаанд. Зарбулмасали 

тоҷикӣ хосияти ҷамъбастӣ дорад. Воҳиди луғавиии он “мушк” ба дарк 

намудан мусоидат менамояд, ки бӯйи мушк ҳеҷ гоҳ пинҳон намемонад. 

Бинобар ин, зарбулмасали тоҷикӣ “Бӯи мушк пинҳон намемонад” мушоҳидаҳои 

намояндагони ҷамъияти забониву мадании тоҷик дар бораи ашёҳои дорои 

сифат ва хислатҳои шоёну хуб мебошанд. Барҷастагии тасвир тавассути 
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ташхис ба миён оварда мешавад. Дар ин сурат ба ашё хислати инсон - 

қобилияти баҳо додан, ситоиш намудан марбут дониста мешавад. Ҳамаи 

молҳои фурӯхташаванда аз тарафи фурӯшанда таърифу тавсиф карда 

мешаванд, аммо агар мол хуб бошад, он гоҳ харидор онро дида, ба он баҳо 

медиҳад. Ҳамин тавр, на таърифи фурӯшанда, балки сифати худи мол 

муаррифгари он мешавад. Бинобар сода ва возеҳ будани ин зуҳуроти воқеӣ, 

ин ифода бо мурури замон ба таркиби зарбулмасалҳои халқи тоҷик ворид 

гаштааст.  

Ҳамин тавр, З/М-ҳое, ки дар таркиби худ вожаҳои ифодагари мафҳумҳои 

хоси миллӣ доранд, асоси воқеаҳои таърихӣ, расму оин, таомул ва мафҳумот 

мебошанд, аз мардуми фарҳанги ғайр маълумотҳои таърихиву этимологиро 

талаб менамоянд. Заминаи дохили ҷумлагии онҳо, ки одатан ҳамчун маҷози 

беасоси одӣ фаҳмида мешавад, инъикоси мафҳумҳои муайяни милливу 

таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки қаблан мавҷуд буданд ва ба ин васила 

хусусиятҳои таснифоти воқеиятро аз ҷониби соҳибони фарҳанги дигар муайян 

кардаанд.  

Одатан мафҳумҳои маишӣ дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ номгӯи таомҳо, 

нӯшокиҳо, воҳидҳои пулӣ, ченакҳо ва ғ. истифода мешаванд. Дар зарбулмасали 

ба атолаи бадбахт ҳам устухон меафтад мафҳуми хоси миллии тоҷикӣ 

“атола” маънои муайяни худ - таоми маъмули халқи тоҷикро ба вуҷуд меорад. 

Муодили англисии ин зарбулмасал: An unfortunate man would be drowned in a 

teacup. Ихтилофи таркиби луғавии зарбулмасалҳои мазкур бори дигар собит 

менамояд, ки барои ифодаи ғояҳои ҳамранг ҳар як халқу миллат тасвирҳои 

муқаррарӣ ва он аломатҳоеро, ки ғояҳои алоҳидаро равшантару возеҳтар 

инъикос менамоянд, интихоб менамояд.  

Ҳамин тавр, дар таркиби З/М-ҳои тоҷикӣ қариб 56 воҳиди луғавӣ ва дар 

таркиби З/М-ҳои англисӣ 23 воҳиди луғавӣ, ки ифодагари мафҳумҳои хоси 

миллӣ мебошанд, мушоҳида шуданд. Истифодаи чунин вожаҳо дар забони 

тоҷикӣ 1,9% ва дар забони англисӣ 1,15%-ро ташкил доданд [таҳлили 
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муаллиф]. Онҳо аз рӯи маъно ба соҳаҳои гуногуни фарҳанг ва зиндагии халқ 

марбут мебошанд.  

Ҳамин тавр, хусусияти З/М-ҳое, ки мафҳумҳои хоси миллӣ доранд, дар 

он ифода мегардад, ки аксарияти онҳо дар забони ғайр воҳиди муодилии 

луғавӣ надоранд.  

2.2. Вожаҳои ифодагари маънавиёт дар зарбулмасал ва мақол 

Гурӯҳи дигаре, ки мо дар он З/М-ро ҷамъоварӣ намудем, дорои вожаҳои 

ифодагари маънавиёт мебошанд. Ба вожаҳои ифодагари маънавиёт мо он 

калимаҳое марбут донистем, ки мафҳуми амал, ҳолат, хусусият, аломати ашё, 

мафҳуми шумора ва ғайраро мефаҳмонад. Баррасӣ намудани ин гурӯҳи 

мазкурро дар зергурӯҳҳои алоҳида мувофиқи мақсад мешуморем.  

2.2.1. Амал ва ҳолати ашё дар зарбулмасал ва мақол 

Дар таркиби зиёди З/М калимаҳо бештар бо маънои амал истифода 

мешаванд, аммо дар бисёр ҳолатҳо вазифаи онҳо танҳо бо танзим даровардани 

таркиби анҷомёфтаи воҳидҳо ва ё бо ифодаи хабарияти онҳо қонеъ гардонида 

мешавад. Баъзан чун калимаи асосии фаъоли З/М, ки намояндаи асосии 

маъноии онҳо мебошанд, истифода мешаванд. Инчунин бояд нишонаҳои 

махсуси истифодаи калимаҳоро бо маънои амал қайд намуд. Дар аксари 

ҳолатҳо истифодаи онҳо дар шакли амрӣ, пандомезӣ мушоҳида мешаванд. 

Мисол: Пой аз гилеми хеш берун манеҳ - Stretch your legs according to your 

coverlet. Чи тавре мебинем, мисоли англисӣ ба мисоли тоҷикӣ бо ҷумлаи 

тасдиқӣ маънои манфӣ медиҳад, ки инро тарҷумаи антонимӣ меноманд. 

Муродифҳои мисоли зикршударо меорем: Ба кӯрпаат нигоҳ карда, поятро 

дароз кун; Ба ҷогаҳи худ нигоҳ карда пой дароз кардан; Ба дахлу харҷи худ ҳар 

дам назар кун, чу дахлат нест, харҷ оҳистатар кун; мисоли англисӣ: Cut your 

coat according to your cloth; Stretch your arm no further than your sleeve will reach; 

Put your hands no further than your sleeve will reach ва ғ. Мазмуни феъли шахси 2-

юм, ки бо шакли феълии (феъли амрӣ) дароз кун-stretch, назар кун-look ифода 

ёфтааст, ба ҷонишини шахси 2-юми танҳо ту равона карда шудааст.  



108 
 

 Ба сифати чунин шаклҳо калимаҳо бо маънои амал дар шакли амрӣ, 

пандомезӣ истифода мешаванд. Чунин суханони ҳикматнокро шоирон ва 

нависандагон дар асарҳои худ васеъ истифода менамоянд. Ф. Аттор мегӯяд, ки 

Бехабар бар хони кас меҳмон машав, меҳмонат гар расад пинҳон машав, ки гунаи 

он дар забони англисӣ An unbidden guest knows not where to sit аст. Феълҳои 

меҳмон машав - пинҳон машав дар мисоли тоҷикӣ дар шакли сиғаи амрӣ 

истифода шудааст.     

 Ҳамин тавр, калимаҳо бо ифодаи амал бо маънои асосӣ дар шакли якуми 

зикрнамудаи мо истифода мешаванд. Дар байни шаклҳо бо истифодаи 

калимаҳо бо маънои амал ин шакли маъмултарин ба ҳисоб меравад, ки барои 

З/М-ҳои тоҷикӣ хос аст. Дар ҳама ҳолат, ин калимаҳо бо шаклҳои гуногун 

ифода ёфта, ба зарбулмасалҳо хусусияти ҷамъбастиро медиҳанд, чунки он 

чизе, ки бо онҳо тасвир меёбад, на ба шахси муайян, балки ба доираи 

ҷамъбастии одамон равона карда мешавад. Маҳз ҳамин нақши махсуси онҳо 

дар таркиби зарбулмасалҳо аст. Бо вуҷуди ин, миқдори умумии вожаҳо бо 

маънои амал хеле кам ба назар мерасад. Калимаҳое, ки ба маънои амал дар 

таркиби З/М бештар истифода мешаванд, инҳоянд: дидан - see, гуфтан - say, 

tell, рафтан - go, шунидан - hear, омадан - come ва ғ. Аз рӯи ҳисоби мо дар забони 

тоҷикӣ 368 воҳиди луғавӣ бо маънои амал ва ҳолат ва дар забони англисӣ 213 

воҳиди луғавӣ дучор шуданд, ки дар забони тоҷикӣ 12,3% ва дар забони 

англисӣ 10,6%-ро ташкил медиҳанд [таҳлили муаллиф].  

2.2.2. Хусусият ва аломати ашё дар зарбулмасал ва мақол 

З/М нишон медиҳанд, ки чӣ гуна роҳҳои ифода намудани маънои аломат 

ва хислати ашё мавҷуданд. Вожаҳои назарраси таркиби З/М-и тоҷикӣ ва 

англисӣ чунин калимаҳо ба ҳисоб мераванд: нек-kind, бад-bad, беҳуда-in vain, 

хомӯш-calm, ширин-sweet, талх-bitter, сиёҳ-black, сафед-white, пок-clean, оқил-

wise, доно-clever, нодон-foolish, stupid, ҳасудхӯр-mean, сахӣ-generous ва ғ.   

Зарбулмасали зеринро таҳлил менамоем: Зарфи холӣ овози баланд дорад - 

The empty vessel makes the greatest sound. Дар мисолҳои зикргардида ҳар ду 
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зарбулмасал ҳатто калима ба калима мувофиқат мекунанд. Дар мисоли тоҷикӣ 

сифатҳои дараҷаи одии холӣ ва баланд ва дар мисоли англисӣ сифати аввал 

empty одӣ буда, сифати дуюм great дар дараҷаи олиаш greatest омадааст. 

Гузашта аз ин, дар забонҳои мавриди муқоиса боз З/М-ҳое роиҷ мебошанд, ки 

аналоги зарбулмасали боло мебошанд: Гови бешира овозаш баланд; Ҳар чӣ 

бемағзу миёнтиҳӣ аст, бонгаш бештар аст; Шохи бемева кашад сар ба қиём, 

шохи пурмева шавад хам ба салом. Мисолҳои англисиашро мебинем: An empty 

vessel gives a greater sound than a full barrel; It is the empty can that makes the most 

noise; Shallow streams make most dins. Мусаллам аст, ки шахсони тиҳӣ, нодон ва 

ҳатто тоифаи одамони аз дур таҳдидкунанда аз ӯҳдаи коре намебароянд. Онҳо 

танҳо таҳдид мекунанд, доди беҳуда мезананд ва овози баланди гӯшхарош 

доранд. Дар ин маврид овардани зарбулмасали дигареро қобили қабул 

медонем: Саги лоянда гиранда набошад - A barking dog was never a good hunter. 

Дар мисоли забони англисӣ вожаҳое, ки аломат, чигунагӣ, хусусият ва 

мансубияти ашёро ифода менамоянд, “barking” ва “good” мебошанд. Вожаи 

аввал герундия буда, дар ин ҷумла вазифаи мубтадоро иҷро менамояд. 

Калимаи дуюм сифати дараҷаи одӣ ва шакли каммаҳсули дараҷаи қиёсӣ буда, 

бо роҳи супплетивӣ good - better - best сохта мешавад.   

Як қатор ҳолатҳоеро низ мушоҳида кардан мумкин аст, ки аломати ашё 

тавассути калимаҳои сохта ифода меёбанд. Дар ин ҳолат пешвандҳои бе-, но-, 

бо- ҷузъи таркибиро ташкил медиҳанд. Якҷоя бо калимаҳои маъноии моддӣ 

ва дигар мафҳумҳо он аломати ашёро нишон медиҳад: нохоҳам-undesirable, 

нохонда-unbidden, бехирад-unwise, irrational, бохирад-wise, rational ва ғ.: Дили 

нохоҳам - узри бисёр - Unwillingness easily finds an excuse. Меҳмони нохонда иззат 

надорад - An unbidden guest knows not where to sit; Дӯсти бехирад аз душмани 

бохирад бадтар бувад - An open enemy is better than a false friend.  

Дар З/М ҳамчунин сифатҳои нисбӣ, ки бо пасванди -ӣ сохта шудаанд, 

истифода мешаванд: Вақти нокомӣ тавон донист ёр - A friend is best found in 

adversity; Дӯсти ҷонӣ бош, на дӯсти нонӣ! - Bought friends are not friends indeed. 
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Душман хурдию калонӣ надорад - Though thy enemy seems a mouse, yet watch him 

like a lion ва ғ.  

Оид ба дараҷаи сифат сухан ронда қайд кардан бамаврид аст, ки дар З/М 

се дараҷаи он истифода шудааст. Мо дар боло оид ба дараҷаи одии он сухан 

рондем. Ҳоло дараҷаи қиёсӣ (-тар) ва олии (-тарин) онро дида мебароем: 

Интизорӣ бадтар аз ҷон кандан аст - A watched pot never boils. Мисоли дигар: 

Ҳамла беҳтарин навъи дифо аст - Attack is the best form of defense. Дар забони 

англисӣ ҳолатҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки шакли грамматикии 

калима аз решаҳои гуногун сохта мешавад. Ин шакли тасрифро супплетивӣ 

меноманд. Дар мисоли зерин сифати дараҷаи олии хуб беҳтарин - best бо ҳамин 

усул сохта шудааст.  

2.2.3. Шумора, адад дар зарбулмасал ва мақол 

Вожаҳо бо маъно ва мафҳуми шумора дар зарбулмасали муосири халқи 

тоҷик каммаҳсул ба назар мерасад. Назаррастарини онҳо дар байни вожаҳои 

асосӣ вожаи як - one ба ҳисоб меравад: Ҳамаро бо як газ чен кардан нашояд - All 

bread is not baked in one oven, яъне инсон мухталиф аст. Мисоли дигар: Баҳри як 

гул заҳмати сад хор мебояд кашид - He who would search for pearls must dive below. 

Шоёни диққат аст, ки вожаи як-one дар истифода якҷоя бо вожаи сад-

hundred ба ибора мафҳуми махсус мебахшад. Аз ҷумла, дар мисоли зикршуда 

онҳо аз ҷиҳати маъно ба ҷуфти зидмаъноӣ шомил гаштаанд, ки метавон 

онҳоро бо ҳам муқобил гузошт.  

Дар забони тоҷикӣ З/М бо вожаҳои ду-two, панҷ-five, ҳазор-thousand, 

ҳафт-seven, чил-forty мушоҳида мешаванд: Ду понздаҳ як сӣ - It is as broad as it 

is long; Кайвону пур/нӯҳ шуд, зувола гум шуд - Too many cooks spoil the broth; 

Пароканда лашкар наояд ба кор, дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор - In unity there 

is strength; Чил камоли шаст, шаст заволи шаст - Life begins at forty.  

Тарҷумаи мақоли зерин бо вожаи панҷ-five низ ҷолиби диққат аст: Панҷ 

панҷа баробар нест - All bread is not baked in one oven. Ҳақ аст, ки панҷ ангушти 

даст баробар нест, аммо ин маънои на танҳо панҷаи даст ва пойро дорад, 
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балки ишора ба инсон шудааст, яъне ҳама як хел шуда наметавонад. Аналоги 

дигари англисии мақоли мазкурро меорем: There is a black sheep in every flock - 

Ҳама кас ба як хӯю як хос нест, даҳ ангушти мардум ба ҳам рост нест.  

 Шумора дар забон ба миқдор ё тартиби предметҳои олами моддӣ далолат 

мекунад ва ба миқдорию тартибӣ ҷудо мешавад. Дар З/М-ҳои англисӣ шумора 

зиёд дучор намешавад. Таҳлили мисолҳо нишон дод, ки бештар шумораи 

миқдории “one” истифода шудааст: One fire drives out another; One scabby sheep 

will mar a whole flock; One day is worth two tomorrow; Four eyes see more than two. 

 Истифодаи шумораи тартибӣ дар зарбулмасалҳои англисӣ низ дида 

мешавад: The first blow is half the battle; First deserve and then desire. 

Дар З/М-ҳои мазкур шумораи тартибии “first” истифода шудааст. Ҳамин 

тавр, дар маводи ҷамъовардаи мо шумораи миқдории “one” 50 воҳиди луғавӣ 

ва шумораи тартибии “first” 29 воҳиди луғавиро ташкил доданд, ки нисбат ба 

дигар шумораҳо зиёдтар мебошанд [таҳлили муаллиф]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вожаҳои ифодагари маънавиёт назар ба 

вожаҳои ифодагари моддиёт каммаҳсул аст. Вожаҳо бо мафҳуми амал дар 

шаклҳои гуногуни феъл пайдо шуда, басомади махсуси истифода доранд.  

Тибқи таҳлили гузаронидаи мо дар забони тоҷикӣ 328 воҳиди луғавӣ ва 

дар забони англисӣ 195 воҳиди луғавӣ бо маънои шумора вомехӯранд, ки 

ниҳоят дар забони тоҷикӣ 11% ва дар забони англисӣ 9,7%-ро ташкил 

медиҳанд [таҳлили муаллиф]. 

Ҳамин тавр, таҳлили гузаронидаи мо собит менамояд, ки вожаҳои 

калидии З/М-ҳои ду забони мавриди муқоиса аз шароиту вазъияти ҳаёти 

ҳаррӯзаи мардум сарчашма мегирад. Халқ, ки меҳвари асосӣ ва сарчашмаи 

хушкнашавандаи сарватҳои маънавӣ ба ҳисоб меравад, он ҳодисаю воқеаҳои 

бо чашми худ медидаро тавсиф намуда, вобаста ба он калимаҳои муносибро 

интихоб менамояд.  
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БОБИ III. 

 ХУСУСИЯТҲОИ ВАЗИФАВӢ-МАЪНОИИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛ 

ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ  

Забон доимо дар тараққиёт ва рушду инкишоф буда, нуқтаи назари навро 

марбут ба мураттаб намудани маводи забоншиносӣ тақозо менамояд. Мақсад 

ва ҳадафи асосии боби мазкур барои ифшо намудани хусусиятҳои вазифавӣ-

маъноии З/М дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ равона гардидааст.  

Маводи забонҳои мавриди муқоиса шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар З/М 

тобишҳои гуногуни маъноӣ таҷассум ёфтаанд, ки вобаста ба он мо тасниф 

намудани З/М-ҳоро ба навъҳои зерин мувофиқи мақсад меҳисобем: З/М-ҳои 

аслӣ, зарбулмасалҳои огоҳкунанда, зарбулмасалҳои аломат, зарбулмасалҳои 

қаблан огоҳкунанда, зарбулмасалҳои ташреҳӣ, зарбулмасалҳои аналогӣ, 

зарбулмасалҳои муқаррарӣ.  

З/М-ҳои аслӣ бевосита ва бавосита ба манъ намудани ягон амале ишора 

мекунанд. Манъ намудани иҷрои ҳама гуна амал дар таркиби З/М бо ду роҳ 

сурат мегирад: манъи пешгирикунанда ва манъи монеъшавӣ.  

Манъи пешгирикунанда садди роҳи иҷрои амалҳои ношоиста мешавад, 

яъне намегузорад, ки он амал иҷро шавад:  Афтодаро намезананд - англ. Don’t 

kick/hit a fellow when he is down; Ба Луқмон аз ҳикмат дам мазан - англ. Never 

offer to teach fish to swim. Мисолҳои мазкур аз иҷрои амал пешигирӣ менамоянд, 

яъне зидди иҷрои амалҳои ношоиста мебошанд.  

Манъи монеъшавӣ амру фармон, талабот ва ғайраро ифода менамояд. Ин 

гуна З/М бештар огоҳкунанда мебошанд: Аёз, дар бехудиҳо ҳадди худ бишинос, 

агар нашиносӣ, ана чоруқ, мана дос - англ. Bind the sack before it be full. Чунин 

гурӯҳи З/М маънои огоҳкунӣ дошта, аз шунаванда даъват ба амал оварда 

мешавад, ки аз амалҳои носоз дурӣ ҷӯяд.  

Вижагиҳои муҳимтарини З/М-ҳои аслӣ дар он ифода мегардад, ки “онҳо 

танҳо барои ифодаи чунин мушоҳидаҳое истифода мешаванд, ки шунаванда 

онҳоро ҳатмӣ ва баҳснопазир меҳисобад. З/М-ҳои аслӣ шунавандаро аз 

оқибатҳои номатлуб ва ё манфӣ огоҳ менамояд ва ё аз он бозмедорад.  
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Шакли махсус ва дигари зарбулмасал зарбулмасалҳои огоҳкунанда ба 

ҳисоб меравад: Аз гунҷишк / чумчуқ тарсӣ, арзан макор! Аналоги он дар забони 

англисӣ: He that fears every bush must never go a birding; Аз абри сиёҳу одами лаққӣ 

натарс, аз абри сафеду одами хаппакӣ тарс - англ. Beware of a silent dog and still 

water.  

Ҷумлаҳои думасдардор дар таркиби зарбулмасалҳо яке аз воситаҳои 

назарраси изҳор намудани пешгӯӣ ба ҳисоб мераванд: Донистан - тавонистан 

аст. Дар мисоли мазкур масдари донистан бо тавонистан қиёс карда шуда, 

ҳушдор медиҳад, ки агар шахс кореро тавонад, маълум мешавад, ки онро 

медонад. Мисоли дигар: Маънии хондан фаҳмидан аст. Дар мисоли зикршуда 

калимаҳои хондан ва фаҳмидан масдар буда, ба он ишора менамояд, ки аз 

хонда маънои онро дарк накардан нахондан беҳтар аст. Мисоли англисии 

думасдардор: A man apt to promise is apt to forget; A ready way to lose your friend 

is to lend him money. Дар мисоли аввал калимаҳои to promise ва to forget ва дар 

мисоли дуюм калимаҳои to lose ва to lend масдар ба ҳисоб мераванд. 

Масдар дар таркиби ин намуди ҷумлаҳо тасодуфан истифода нашудааст. 

Ба қисми хабариву масдарии ҷумла муносибатҳои эҳтимолӣ ва ногузир, ки яке 

аз хусусияти зарбулмасалҳо мебошад, мегузарад. Пешомади оянда тавассути 

ҳар ду қисмати ҷумла фаҳмида мешавад.    

Зарбулмасалҳои огоҳкунанда аз ҳаёт, саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, 

беҳбудии шахс изҳори нигаронӣ намуда, шунавандаро аз оқибатҳои 

эҳтимолии манфӣ дар ҳолати риоя накардани дастурҳо, ки дар зарбулмасал 

дода шудааст, огоҳ менамояд: Ба дӯст ҷафо кардан ба душман вафо кардан аст. 

Дар мисоли зикргардида масдарҳои ҷафо кардан ва вафо кардан ба ҳам 

муқобил гузошта шуда, аз пайомади нохуши амал воқиф месозад, яъне зулму 

ситам ба дӯстон дили душманон шод кардан аст. Мисолҳои дигар: Пулро пайдо 

кардан осон, лекин нигоҳ доштан мушкил; Васл кардан метавон, пайванд кардан 

мушкил аст. Дар мисолҳои мазкур калимаҳои пайдо кардан, нигоҳ доштан, васл 

кардан ва пайванд кардан масдар буда, як амал огоҳкунандаи натиҷаи амали 
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дигар аст.  Мисолҳои англисӣ: Be swift to hear, slow to speak; Be slow to promise, 

and quick to perform. Дар зарбулмасали аввал масдарҳои to hear, to speak ва дар 

мисоли дуюм масдарҳои to promise ва to perform ба ҳам чун антоним истифода 

шудаанд. 

Дар зарбулмасалҳои огоҳкунанда асосан вазъият ва пешгӯиҳои манфӣ 

инъикос ёфта, он вазъияту ҳолатҳое тасвир ёфтаанд, ки бояд аз онҳо 

канораҷӯӣ намуд, яъне вазъияти бартарафсозӣ доранд. Дар зарбулмасалҳои 

огоҳкунанда махсус вазъиятҳои манфӣ зикр мешаванд: Ба ҷое набояд дарун 

омадан, ки натвон аз он ҷо бурун омадан. Зарбулмасали мазкур бевосита моро 

талқин менамояд, ки пеш аз ба ҷое ворид шудан бояд аз оқибати он фикр 

кунем. Агар он амал оқибати хуб надошта бошад, ба он набояд даст зад. 

Мисоли дигар: Ба кор будан дар роҳат, бекор будан дар ғурбат. Зарбулмасали 

зикршуда аз оқибати нохуши бекорӣ ҳушдор медиҳад. Дар мисоли зерини дили 

дӯстон озурдан муроди душманон баровардан аст гуфта шудааст, ки набояд бо 

дӯстон суханҳои тезу тунд гуфта, дили онҳоро ранҷонид. Бо ранҷонидани дӯст 

душман қавитар мегардад. Ба мисолҳои англисӣ менигарем: Better to reign in 

hell, than serve in heaven - Дар об мурдан беҳ, ки аз ғук зинҳор хостан. Мисоли 

англисӣ таъкид менамояд, ки аз нокасон амон, кумак, мадад хостан бадтар аз 

мурдан аст. Better to have than to wish - Нақд - асал, насия - касал. Дар мисоли 

мазкур таъкид шудааст, ки он чӣ ба даст омад, онро бояд аз худ кард, ғанимат 

шуморид.   

Ҳамин тавр, зарбулмасалҳои огоҳкунанда маънои модалӣ дошта, дар онҳо 

мафҳуми эҳтиёт намудан, боздоштан аз иҷрои амалҳои хавфнок, ки оқибатҳои 

нохуш доранд, таҷассум ёфтаанд.  

Зарбулмасалҳои аломат маълумотҳои мухталифи мутааллиқ ба корҳои 

хоҷагии қишлоқ, бархе аз ҳурофотҳоеро, ки ба инсон ва саломатии ӯ, ҳаёт ва 

марг, таваллуд, беморӣ ва ғ. алоқаманд аст, дар бар мегиранд. Хусусияти 

асосии чунин намуди зарбулмасалҳо сохтори ҶМТ ба ҳисоб меравад: Агар хоҳӣ 

ба қавли ту кор кунанд, ба қавли хеш кор кун; Илм хоҳӣ такрор кун - ҳосил хоҳӣ 
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шудгор кун; Аз абри сияҳ бошад афзунии боронҳо. Мисолҳои англисӣ: A dry 

March, a wet April and a cool May fill the barn and cellar and bring much hay; A dry 

May and dripping June bring all things into time; A May flood never did good.  

Вижагии дигари чунин гурӯҳи зарбулмасалҳо ҶМТ-и пайрави шарт ба 

ҳисоб меравад: Агар дил бисӯзад, аз чашми кӯр об меояд; Агар хоҳӣ ба дӯстони 

худ душман шавӣ, ваъда куну вафо не; Агар хоҳӣ беҳтарини халқ бошӣ, чизе аз 

халқ дареғ мадор; Агар хоҳӣ, ки фирефта нашавӣ, нокардаро карда машумор. 

Мисоли англисӣ: If a wife has her husband's support, she is likely to climb a dunghill 

and quarrel; If in February there be no rain, trees neither good for hay or grain; If the 

old dog barks he gives counsel. Вазъияти таҷассумгардидаи зарбулмасалҳои 

аломат бо хулоса ва пешгӯӣ маълум карда мешавад.  

Аз лиҳози модалнокӣ дар чунин зарбулмасалҳо баъзе вижагиҳои хос 

мушоҳида мешаванд. Онҳо, пеш аз ҳама, бо шаклҳои замонии феъл алоқаманд 

мебошанд. Ҳамин тавр, модалнокии эҳтимолият аз модалнокии тахминӣ 

бештар ифода меёбад: Бод агар абрро биҷунбонад, чун ба кӯҳ расад, фурӯ монад; 

Гар бибандӣ аспи тозиро замоне пеши хар, рангашон ҳамгун нагардад, табъашон 

ҳамгун шавад. Мисолҳои англисӣ: If the sky falls, we shall catch larks; If you chase 

two rabbits, you will not catch either one. Агар пешгӯии дар ҷузъи дуюми 

зарбулмасал додашуда дар ҷузъи аввали зарбулмасал ҳатман амалӣ шавад, он 

гоҳ зарбулмасал ба оянда нигаронида шудааст. Агар феъл дар ҷузъи аввали 

зарбулмасал дар шакли сиғаи хабарии замони гузашта ояд, он гоҳ феъли 

номбурда дар ҷузъи дуюм ҳамеша дар шакли сиғаи хабарии замони оянда 

меояд, чунки зарбулмасал ояндаро пешгӯӣ мекунад.  

Зарбулмасалҳои қаблан огоҳкунанда. Қаблан ё худ пешакӣ хабар додан 

аксар вақт ҳикмати муҷазест, ки таҷрибаи гӯянда (адресант)-ро инъикос 

менамояд. Чунин намуди зарбулмасалҳо шунаванда (адресат)-ро аз иқдоми 

барғалат эҳтиёт менамояд. Ҷумлае, ки маънои “қаблан хабар додан”-ро дорад, 

дар шакли сиғаи амрӣ ифода меёбад ва ё моҳияти пешгирикунанда дорад. 

Зарбулмасалҳои қаблан огоҳкунанда аз лиҳози маъно бо зарбулмасалҳои 
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огоҳкунанда қаробат доранд: Тухмдузд охир шутурдузд мешавад - He that will 

steal an egg will steal an ox; Кирм насиби мурғест, ки саҳархез аст - Early birds 

pick up the crumbs / worms; Зуд ба манзил расад, ҳар кӣ равад роҳи рост - A clean 

hand wants no washing. Мисолҳои зикршудаи англисӣ низ таҷассумгари 

мафҳуми қаблан огоҳкунанда мебошанд.  

Зарбулмасалҳои қаблан огоҳкунанда муносибати воқеиро ба ҳодиса 

нишон медиҳанд: Аз ақиби душмани гурехта набояд рафт. Моҳияти ин 

зарбулмасал чунин аст: “набояд ба кас ва ё хасми батангомада дарафтид”. Ҳар 

як амале, ки инсон мекунад, бояд ҳаматарафа аз пайомади он фикр кунад. 

Воқиф сохтан аз амалҳои ношоиста қарзи ҳар як инсон аст, аммо иҷрои он ба 

салоҳияти шунаванда вогузошта мешавад.  Мисоли англисӣ: Don’t put new wine 

into old bottles. Пешгӯӣ дар ҳар ду ифода махфӣ ифода ёфтааст. Шунаванда 

бояд аз оқибати иҷро кардан ва накардани он амал фикр кунад. 

Нишонаи возеҳу сареҳи маънои зарбулмасал ногузирии пешгӯӣ аст, яъне 

ҳангоми риоя кардан ва накардани шартҳои махсус хулосаю пешгӯӣ баръало 

равшан мегардад.  

Ҳамин тавр, зарбулмасалҳои қаблан огоҳкунанда дорои хусусиятҳои 

эҳтиётӣ, воситаи баёни забонӣ - сиғаи амр, шакли манфии он, инчунин масдар 

ва сиғаи хабарии шахси 2-юми шумораи танҳо ба ҳисоб меравад. Мундариҷаи 

зарбулмасалҳои қаблан огоҳкунанда панду насиҳат, нишона ва аломатҳои 

марбут ба зиндагии инсонист.  

Зарбулмасалҳои ташреҳӣ чунин намуди зарбулмасалҳое мебошанд, ки 

шакли ҷумлаи мураккаби аз ду ҷузъи дар шакли ҷумлаи хабарӣ истифодашуда 

таркиб ёфтаанд: Аҳмақ риш орояд, оқил - сухан - A wise man cares not for what he 

cannot have; Аз каждум каждум мерӯяд, аз мор - мор - A wild goose never laid a 

tame egg; зарбулмасалҳои англисӣ: Love heats the brain, and anger makes a poet; 

Mischief comes by the pound, and goes away by the ounce. Ҳамин тавр, дар 

зарбулмасалҳои ташреҳӣ, мисли дигар намуди зарбулмасалҳо “вазифаи хулоса 

ва таъкидоти эҳсосӣ маълум мегардад” [53, 398]. Чунин намуди зарбулмасалҳо 
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маҷмӯи воситаҳои алоқаи асосӣ ва иловагиро доро мебошанд. Воситаҳои 

асосӣ дар ин намуди зарбулмасалҳо пайвандакҳо ба ҳисоб мераванд: Аз 

пушаймонӣ чӣ суд акнун, ки кор аз даст рафт; Агар бинӣ, ки нобино ба чоҳ аст, 

агар хомўш биншинӣ, гуноҳ аст; Бодинҷон арзон аст, аммо харҷаке дорад; Сабр 

талх аст, валекин бари ширин дорад. Дар мисолҳои мазкур пайвандакҳои ки, 

агар, аммо ва валекин истифода шудааст. Дар мисолҳои зерини англисӣ: 

Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die; If a job / a thing is worth 

doing it is worth doing well пайвандакҳои but ва if дида мешаванд.  

Чунин воситаҳои алоқа хусусиятҳои сохтории ҷузъҳои хабариро дар 

зарбулмасалҳо тавсиф менамояд. Ҷузъҳои ҷумлаҳои сертаркибаи бепайвандак 

ба як гурӯҳи мураккабтар тасниф карда мешаванд. Дар чунин намуди 

зарбулмасалҳо тамоми сохтор ба ду гурӯҳи калон - хилофӣ ва ё қиёсӣ ҷудо 

мешаванд. Шаклҳои мухталифи чунин намуди зарбулмасалҳо мавҷуданд: дар 

як ҳолат алоқаи байни як ҷузъи ҶМБ бо ҷузъи дуюм, ки ҳамчунин ҶМБ 

мебошад, бепайвандак сурат мегирад: Дигарон  коштанд,  мо  хўрдем,  мо  

мекорем,  дигарон  бихўранд; Аз мукофоти амал ғофил машав, гандум аз гандум 

бирўяд, ҷав зи ҷав. Ҳамаи ҷузъҳои ҷумла бе пайвандак ба ҳам алоқаманданд. 

Мисоли англисӣ: No matter how dark room can be, man goes still locate woman 

breast; Old soldiers never die, they just fade away. Хусусияти фарқкунандаи 

зарбулмасалҳои тоҷикӣ аз англисӣ дар он зоҳир мегардад, ки зарбулмасалҳои 

тоҷикӣ аз се-чор ҷузъ ва зарбулмасалҳои англисӣ аз ду ҷузъ таркиб ёфтаанд.  

Инчунин муносибатҳои хилофӣ дар таркиби як қатор зарбулмасалҳо низ 

омада, муносибатҳои байни субъекту объектҳои қисми грамматикии ҷумлаҳои 

мураккабро нишон медиҳанд. Чунин хусусият ба он ҷумлаҳои сертаркибаи 

бепайвандаке хос аст, ки дар он ҷумлаҳои сода таркибан ва маънан ба як гурӯҳ 

муттаҳид мешаванд: Аввал гиребони худ бибўй, баъд айби дигарон биҷўй! Мисоли 

англисӣ: A lawyer must first get on, then get honor.  

Ҳамин тавр, чунин намуди зарбулмасалҳо ҶМБ ва ё ҷумлаҳое мебошанд, 

ки бо пайвандакҳои хилофии аммо, валекин - but ба ҳам алоқаманданд.  
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Ба ҳиссиёти шахс таъсир намуда истода, зарбулмасалҳои ташреҳӣ барои 

дарк намудан, аз худ намудани донишҳои махсус, бой гардонидани таҷрибаи 

шахсӣ мусоидат менамоянд.  

Зарбулмасалҳои аналогӣ. Зарбулмасалҳои аналогӣ навъи махсусро ташкил 

медиҳанд. Чунин гурӯҳи зарбулмасалҳо ба оянда нигаронида мешаванд. 

Чунин навъи зарбулмасалҳо бо ҶМТ тавассути ҷонишинҳои нисбӣ ифода 

мешаванд ва доираи муайяни маънои модалӣ, монанди: матлуб, номатлуб ва 

эҳтимолиро доранд: Нек кун, то нек пеш ояд туро - англ. Do well, if you expect 

to receive it; Мева зи мева ранг гирад, ҳамсоя аз ҳамсоя панд - англ. If you lie down 

with dogs, you will get up with fleas; Ҳар кӣ ширинӣ фурӯшад, муштарӣ бар вай 

биҷӯшад - англ. Honey catches more flies than vinegar. Дар ин ҷо низ мисолҳои 

англисӣ ҳамон маъноро доранд.   

Дар зарбулмасалҳои гурӯҳи мазкур ду вазъият қиёс карда мешавад, ки яке 

аз онҳо шарти пешакӣ ва дигаре хулоса (натиҷа)-и онро тасвир менамоянд ва 

ба ташаккул ёфтани таркибҳо бо маънои умумии зарбулмасалҳои аналогӣ 

мусоидат менамояд: Он кӣ кирдори бад раво бинад, худ зи кирдори худ ҷазо бинад 

- He that mischief hatches, mischief catches. Дар чунин намуди ҷумла нақши 

предмет ва ё ҳодисае, ки бо ҷонишини нисбии он кӣ - that ифода гардидааст, 

тақвият меёбад.  

Зарбулмасалҳои аналогӣ гурӯҳи каммаҳсул ба ҳисоб мераванд. Хусусияти 

асосии роҳи баёни он ҶМТ тавассути ҷонишинҳои нисбӣ мебошад.  

Зарбулмасалҳои муқаррарӣ. Шакли баёни зарбулмасалҳои муқаррарӣ 

ҷумлаи содаи дутаркибаи тафсилӣ мебошад. Дар чунин ифодаҳо бештар 

мафҳуми тарсонидан ва то андозае таҳдид намудан дарк карда мешавад. Дар 

зарбулмасалҳои муқаррарӣ феъли мутлақ одатан шакли замони оянда ва 

феълҳои давомдори феъл шакли замони ҳозираро доранд: Бар бод равад, ҳар 

он чӣ аз бод ояд - англ. Come with the wind, go with the water.  

Вижагии ин намуди зарбулмасалҳо дар он зоҳир мегардад, ки онҳо дар 

шакли муҷаз ҳам вазъият ва ҳам хулосаро дар бар мегирад. Зарбулмасалҳои 
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муқаррарӣ ягон ҳақиқати мутааллиқ ба таҷриба ва ҳикмати зиндагиро тасдиқ 

мекунанд. Ҳамин тавр, “пешгӯӣ” хусусияти чунин зарбулмасалҳо ҳисобида 

мешавад, ки одатан дар як вақти муайян ба вуҷуд меояд: Худо ба хар шох 

надодааст - англ. A curst cow has short horns; Аз бараҳна пўстин натавон гирифт 

- англ. The beggar may sing before the thief.  

Дар ин намуди зарбулмасалҳо аллегория роиҷ аст: Забон дар даҳон посбони 

сар аст - англ. A close mouth catches no flies. Ба тафсири вожаи забон рӯ меорем: 

“1. Маҷмӯи воситаҳои овозӣ ва луғавию дастурӣ, ки натиҷаи кори тафаккурро 

инъикос намуда, алоқа ва мубодилаи афкори одамонро таъмин менамояд; 2. 

Гуфтор, нутқ; таҳрир, баён; забони китобатии умумихалқӣ, ки меъёрҳои 

муайян дорад; 3. Узви дохилии даҳон, ки барои ба гулӯ додани ғизо, донистани 

таъм ва инчунин барои инсон дар нутқ хизмат мекунад” [163, 498-499].  

Ҳамин тавр, забон ҳеҷ гоҳ посбон шуда наметавонад, аммо барои зарару 

манфиати инсон забони ӯ аҳамияти калон дорад, ки дар зарбулмасали зерин 

омадааст: Балои одамӣ бошад забонаш, ки дар вай баста шуд суду зиёнаш - англ.  

The tongue is not steel, yet it cuts.  

Муқаррар намудани меъёри байни намудҳои зарбулмасалҳои зикршуда аз 

лиҳози маъно хеле мушкил аст, чунки ҳамаи онҳо бо ҳам алоқаи зич доранд. 

Бо вуҷуди ин, дар онҳо аломатҳои дақиқи фарқкунанда дида мешаванд, ки 

барои махсус қайд намудан мусоидат менамоянд, ки бархе аз вижагиҳои 

асосии онҳоро мо зикр намудем.  

З/М арзи ҳастӣ доштанд, доранд ва хоҳанд дошт. Рангорангӣ ва шумораи 

З/М ва ифодаҳои шабеҳи З/М беҳадду каноранд. Сарфи назар аз синну соли 

инсон, макони зист ва нажоди ӯ З/М як қисми мероси онҳо ба ҳисоб мераванд. 

З/М қисми зиёди ақли солим, таҷрибаву хирад ва, пеш аз ҳама, ҳақиқатро дар 

бар мегиранд.  

Ҳангоми омӯзиши зарбулмасалҳо саволе ба миён меояд, ки барои чӣ 

одамон умуман зарбулмасалро истифода мебаранд? Чӣ хеле ки мо медонем, 

онҳо на танҳо барои ороиши нутқи манзум истифода мешаванд, балки онҳоро 

барои амалӣ ва татбиқ намудани мақсадҳо дар шароитҳои гуногуни ҳаррӯза 
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истифода мебаранд. Тибқи гуфтаи В. Мидер “аз ҳисоби истифодаи 

зарбулмасалҳо дар нутқ мо мехоҳем далелҳои худро пурзӯр намоем, хулосаҳои 

худро изҳор карда, ба атрофиён таъсир расонем, камбудиҳои худро такмил 

диҳем, ноадолатиҳои иҷтимоиро сарзаниш карда, ҳолатҳои ногуворро 

тамасхур намоем” [128, 57]. 

Ҳангоми таҳлил намудани вазифаи З/М бояд ба он аҳамият дода шавад, 

ки З/М-ҳои анъанавӣ то чӣ андоза мавриди истифода қарор доранд ва дар 

замони муосир чӣ гуна вазифаро мебозанд. “Бешубҳа, зарбулмасалҳо дар нутқ 

нақши муҳимеро мебозанд, ки онҳо дар насиҳат, дастурдиҳӣ, маслиҳат додан 

ва мулоҳиза рондан истифода мешаванд” [128, 58]. З/М-ҳои машҳури ниёгони 

мо бештар таҷдиди назар карда мешаванд, то ки барои замони муосир 

мутобиқ бошанд.  

Пеш аз ҳама, зарбулмасалҳо вазифаи дидактикӣ доранд. Тавассути онҳо 

мо метавонем одамонро сабақ омӯзонем, ба онҳо маслиҳатҳои муфид 

пешниҳод намоем, дар вазъиятҳои ноилоҷ кумак расонем, ба онҳо исбот 

намоем, ки дар ҳаёт чӣ хуб асту чӣ бад, чӣ муҳим асту чӣ беаҳамият ва ба онҳо 

роҳи дурустро тавсия диҳем. Сарчашмаи асосии бештари зарбулмасалҳои 

дидактикӣ Қуръон ва Инҷил ба ҳисоб меравад. Дар чунин З/М, монанди: 

Ҷӯянда  ёбанда аст - Seek and you shall find, Аз гург шубонӣ (чӯпонӣ) наёяд - You 

cannot put new wine in old bottles; Макун бад ба кас, гар нахоҳӣ ба хеш - Do as you 

would be done by; Он ҷо, ки намак хӯрдӣ, намакдон машикан - Don’t bite the hand 

that feeds you; То ранҷ таҳаммул накунӣ, ганҷ набинӣ - He who would search for 

pearls must dive below ва ғ., вазифаҳои дидактикие дарҷ ёфтаанд, ки онҳоро дар 

тарғиботҳои динӣ ва суханҳои насиҳатомез истифода мебаранд.  

Дуюм, З/М-ҳоро бештар дар ҳамкориҳои шахсӣ фаровон истифода 

мебаранд. Онҳоро метавон чун яроқи огоҳкунанда истифода намуд: Ба даҳони 

пӯшида пашша намедарояд - A close mouth catches no flies; Бори  каҷ  ба  манзил  

намерасад - A cracked bell can never sound well; Берун карру фар, дарун хаси тар 

- A fair face may hide a foul heart. Мусаллам аст, ки ҳам мисолҳои тоҷикӣ ва ҳам 
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англисӣ хусусияти эҳтиётӣ доранд, яъне барои иҷрои амале бомулоҳиза 

буданро тавсия медиҳанд.    

Инчунин З/М-ҳое мавҷуданд, ки хусусияти пешниҳод намуданро доранд: 

Чунин гуфт Пайғамбари ростгӯй, зи гаҳвора то гӯр дониш биҷӯй - Learn / Seek 

knowledge from the cradle to the grave. Зарбулмасали мазкур моро талқин 

менамояд, ки тамоми умр бояд омӯзем, ки ин танҳо пешниҳод аст. Аммо 

имрӯзҳо на ҳама пешниҳодро мепазиранд. Дар мисоли дигар: Кам хӯрдану роҳ 

гаштан - шаҳбоз яке, пур  хӯрдану хоб кардан - бемор яке - Live not to eat, but eat 

to live гуфта шудааст, ки оқибати пурхӯрӣ беморист. Мо бояд ба андоза хӯрему 

ба андоза нӯшем.  

З/М-ҳое, ки ҳангоми маломат намудани ягон шахс истифода мешаванд: 

Маҳтоб, ки нури пок дорад, аз бонги саге чӣ бок дорад? - The moon does not heed 

the barking of the dogs; Ҳар чӣ бемағзу миёнтиҳӣ аст, бонгаш бештар аст - It is 

the empty can that makes the most noise; Дурӯғгӯ агарчи гувоҳии рост диҳад ҳам, 

напазиранд - A liar is not believed when he speaks the truth.  

З/М-ҳое, ки ҳангоми шарҳ додани ягон ҳодисае истифода мешаванд: Захми 

забон бадтар аз захми шамшер аст - Many words hurt more than swords; Гардани 

хамро шамшер намебурад - Confession is the first step to repentance.  

З/М-ҳое, ки хулоса ва ё эзоҳро ифода мекунанд: Адабро аз беадабон биомӯз 

- Learn wisdom by the follies of others; Кунҷкобӣ ба хубӣ анҷом намеёбад - Care / 

Curiosity killed the cat ва амсоли инҳо.  

Сеюм, зарбулмасалҳо воситае мебошанд, ки мо метавонем тавассути онҳо 

касеро тамасхур ва ришханд намоем, касе ва ё вазъиятеро танқид ва сарзаниш 

кунем. Тавассути зарбулмасал метавон маҷмӯи васеи ҳиссиёт ва масъалаҳои 

ҳаёти муосири одамони муҳимро ҳаҷвомезона ва насиҳатомезона тасвир 

намуд.  

Мураттаб намудани ҳамоҳангии антропоним дар зарбулмасал аҳамияти 

бузург дорад: Бача дар сафар, номаш Музаффар; Бача дар шикам, номаш 

Рустам - англ. Catch the bear before you sell his skin, антропонимҳои Рустам ва 

Музаффар ба сифати вазифаи қофиявию назмӣ истифода шудаанд. Мисолҳои 



122 
 

англисиро баррасӣ менамоем: Jack Sprat he loved no fat, and his wife she loved no 

lean, and so betwixt them both they licked the platters clean. Дар мисоли овардашуда 

исмҳои хос ва ҷинс ба сифати вазифаи қофиявию вазнӣ истифода шудаанд. 

Антропонимҳо ба З/М фасоҳат ва хушобурангиро касб менамояд. Қоида ва 

вижагиҳои хоси вазни чунин З/М ба дурусттар аз худ намудани онҳо мусоидат 

менамоянд.  

Ба сифати мухотаб дар таркиби З/М исмҳои ҷинс истифода мешаванд. Дар 

ин ҷо вазифаи онҳо низ арзанда ва шоёни таҳсин аст. Мухотаб дар шакли исми 

ҷинс аломати хосро ҷудо намуда, онро дар шакли ҷамъбастӣ ба шахс равона 

месозад ва ба ягон аломати З/М маънои бонуфузи хос ато менамояд: Бар рама 

бошад балои бас бузург, чун саги даранда бошад ёри гург - муқ. Careless shepherds 

make many a feast for the wolf. Ҷузъи возеҳ ва равшани мисоли мазкури тоҷикӣ 

муқобилгузории саг - гург ва дар мисоли англисӣ shepherd - wolf ба ҳисоб 

меравад. Гург як ҳайвони ваҳшӣ, дарранда ва нисбат ба саг бадҳайбат аст, ки 

он ҳамроҳи инсон умр ба сар мебарад. Зарбулмасали мазкур аз он дарак 

медиҳад, ки мо бояд нисбат ба рақиби тавонои худ эҳтиёт бошем, чунки 

мумкин аст оқибатҳои манфиро ба миён орад.  

Актуалӣ будани баъзе зарбулмасалҳо баён намудани ягон ахборот 

мебошад ва чунин зарбулмасалҳо мутобиқи нутқи идиомавӣ тафсир карда 

мешаванд. Гурӯҳи дигари онҳо аз рӯи маънои маҷозиашон фаҳмида шуда, дар 

сурати ба ҳиссиёту фикрронӣ ё амали шунавандагон натиҷаҳои муҳим ба миён 

оварданашон ҳамчун санадҳои перлокутивӣ шинохта мешаванд.  

Зикр кардан ҷоиз аст, ки зарбулмасалҳо ба матн (контекст) вобастагӣ 

доранд (сарфи назар аз якчанд зарбулмасалҳои Инҷил ва Қуръон, ки вазифаи 

дидактикӣ доранд) ва муайян намудани нақши зарбулмасал бе истинод дар 

матни истифодашудааш ғайримумкин аст. Мафҳум ва муҳтавои онҳо 

тавассути матн фаҳмида мешавад.  

Бархе аз шахсон, ки он қадар забонро хуб намедонанд, метавонанд 

мантиқи зарбулмасалҳоро дарк карда натавонанд, чунки маънои онҳо аз 

маънои таҳтуллафзиашон хеле дур аст. Муҳтавои зарбулмасалҳо метавонад 
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дар матн таҷассум гардад, чунки зарбулмасалҳо дар матн истифода мешаванд. 

Маъно ва вазифаи З/М одатан ба вазъияте, ки он истифода мешавад, марбут 

аст. Масалан, “Шоҳнома”-ро охираш хуш - All's well that ends well метавонад 

ҳамчун изҳорот, узр ё шарҳдиҳӣ истифода шавад.  

Дар ҷараёни таҳқиқот З/М бо мухотаб, ки маънои истиорагӣ ва киноявӣ 

доранд, қайд карда шудаанд. Дар аксари ҳолатҳо чунин З/М ба З/М-ҳои 

огоҳкунанда марбут дониста мешаванд. Вазифаҳои асосии мухотаб дар 

зарбулмасалҳо: баҳогузорӣ, тавсифнамоӣ, қофиясозӣ, вазнсозӣ ва мутаносибӣ 

ба ҳисоб мераванд. Ҳамин тавр, З/М бо мухотаб мусоидат менамоянд, ки мо 

алоқаи байни вазифаи мухотаб ва маънои З/М-ро вусъат диҳем.  

3. 1. Муродифот ва гунанокии зарбулмасал ва мақол  

Масъалаи гунанокӣ ва муродифии З/М, пеш аз ҳама, дар луғатшиносӣ 

муҳим аст. Ҳар як тартибдиҳандаи фарҳанги паремиологӣ метавонад бо ин 

муаммо дучор шавад; махсусан масъалаи таснифи гуна ва муродиф ҳангоми 

тартиб додани фарҳангҳои таълимӣ ба миён меояд. Ҳангоми интихоби З/М-

ҳои аз лиҳози маъно наздик ба таври амиқ фарқ кардани муродиф ва гуна 

зарур аст. Ҳар як муродиф бояд ҳамчун як воҳиди мустақили алоҳида интихоб 

карда шавад, аммо гунаҳо бошанд, воҳиди алоҳидаро ташкил намедиҳанд ва 

дар чорчӯбаи ҳамон З/М, ки гунаи он ба ҳисоб мераванд, дида баромада 

мешаванд.  

Ҳалли муаммои муродифии З/М на танҳо аз ҳисоби мавҷуд набудани 

меъёри муайян дар байни муродифҳо ва гунаҳо мушкил мегардад, инчунин 

фолклоршиносон ҳамаи З/М-ҳои маънояшон наздикро низ гуна меноманд. 

Чунин шуморида мешавад, ки “гунанокии З/М асосан дар шакли синтаксисӣ 

ва услубии онҳо зоҳир мегардад” [70, 83]. Ҳатто чунин ҷуфтҳои З/М-ро: Аз 

беамакӣ - хара амак, аз бенамакӣ - санга намак - Better one-eyed than stone-blind; 

Ин мурда ба гиристан намеарзад - The game is not worth the candle. 

фолклоршиносон гуна меҳисобанд, ки ба назари мо он қадар саҳеҳ нест.  
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3.1.1. Устувории матни зарбулмасал ва мақол 

Устувории воҳидҳои забонӣ - зарбулмасал ва мақол, ҳифзи сохтори 

доимии ҷузъ ва маънои онҳо дар ҳама мавридҳои нутқ риоя карда мешавад. 

Устуворӣ тағйинопазирӣ, мустаҳкамии шакл ва мундариҷа аст.  

Муаммои устуворӣ аз тарафи забоншиносон, пеш аз ҳама, дар чорчӯбаи 

назарияи фразеология дида баромада мешавад, ки ба он масоили зарбулмасал 

низ дохил мешавад. Дар ин назария масъалаҳои баҳснок хеле бисёранд, аммо 

“оид ба масъалаи устуворӣ ягонагии андешаи аксари муҳаққиқон мавҷуд аст 

ва онҳо чунин мешуморанд, ки ВФ шакли устувор дошта, ҳангоми таҷдид дар 

шакли тайёр зоҳир мегарданд” [57, 76].  

З/М-ро навъи махсуси ВФ дониста, гуфтан мумкин аст, ки ба онҳо чунин 

таърифи устуворӣ марбут аст: “Зери мафҳуми устувории ВФ мо устувории 

таркиби он, тағйирнопазирии сохтори онҳоро мефаҳмем, ки дар забон дар 

натиҷаи истифодаи бисёр дар таркиби додашуда ва бо маънои дар он 

мустаҳкамшуда ба вуҷуд меояд” [90, 39]. Ин таърифот дар алоқамандии зич бо 

устуворӣ ва таҷдиди назар кардан ба миён меояд.  

Ба устувории З/М мансубияти жанрии онҳо мусоидат менамояд. Инҳо 

воҳидҳои фолклории муҷазтарин ба ҳисоб мераванд, ки дорои маънои 

мустақил мебошанд. Сохти З/М бо як ҷумлаи ягона зикр мегардад. Ва аллакай 

ҳамин ҳолат матни З/М-ро назар ба матни достон, қисса ва афсона бештар 

мустаҳкам мегардонад. З/М қолаби шифоҳӣ дошта, дар муҳити васеи халқ 

истифода мешавад. Аз ин лиҳоз, аз худ намудан ва ба хотир гирифтани он 

мушкил нест. Матне, ки дар хотир нигоҳ доштан душвор аст, аз тарафи халқ 

фаромӯш карда мешавад ё ба шакли осони азхудшаванда табдил меёбад. Дар 

таърифи маъруфи “халқӣ” будани З/М дар байни паремиологҳо, ки онро В. 

Мидер тартиб додааст, шакли азхудшавандагӣ - memorizable form яке аз 

муҳимтарин вижагиҳои З/М ба ҳисоб меравад [126, 119].  

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки З/М бо намунаҳои одии ҷумлаҳо, ки дар 

нутқ озодона сохта мешаванд, тартиб меёбанд. Ин ҳолат, дар навбати худ, ба 
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заиф гардидани устувории онҳо ва пайдо шудани гунаҳои матни он мусоидат 

менамояд.  

 “Шакли забонии зарбулмасалҳо анъанавӣ аст... Маҳз ҳамин ҳолат, яъне 

анъанаи нутқ ба тағйироти луғавию грамматикӣ ва ивазшавии шакли 

зарбулмасалҳо халал мерасонад, зеро ки барои чунин тағйирот ва 

шакливазкунӣ дигар монеаҳо (сохторӣ ё маъноӣ) вуҷуд надоранд” [83, 49]. 

Чуноне ки таҷрибаҳо нишон медиҳанд, анъанаи нутқ назар ба қоидаҳои 

қатъии сохтори забон аз тарафи суханварон хеле бисёр вайрон карда мешавад. 

З/М-ро танҳо анъана мустаҳкам месозад, ки баъзе аз инҳирофҳоро эътироф 

мекунад. Бинобар ин, чи тавре ки В.И. Дал қайд кардааст, “ҳар як З/М бо 

якчанд созиш, махсусан ҳангоми татбиқи он дар ягон ҳодиса гуфта мешавад” 

[142, 10].  

Дар муқаддимаи яке аз маҷмӯаи З/М В.П. Адрианова-Перетс менависад: 

“... шумораи зиёди З/М бо намудҳои гуногун истифода мешаванд, аз он ҷумла 

гуна метавонад ҳам ба шакл ва ҳам ба мазмуни маҷозии он тобиш ва ҷилои 

нав бахшад” [4, 10].  

Ҳангоми суханронӣ дар бораи панду ҳикматҳои фолклорӣ (ва, пеш аз 

ҳама, дар бораи зарбулмасалҳо) Г.Л. Пермяков қайд мекунад: “Ягона омиле, 

ки чунин матнҳои гуногуншаклро ба як категорияи забон муттаҳид месозад, - 

ин шакли маъмули устувории он мебошад. Ҳамаи онҳо пайвастшавии устувори 

калимаҳо ё, чунон ки забоншиносон мегӯянд, онҳо ибораҳои забонзадшуда ба 

ҳисоб мераванд” [78, 15]. Илова бар ин, мавҷуд будани худи фарҳангҳо, 

маҷмӯаҳо ва феҳристҳо шаҳодат медиҳанд, ки зарбулмасалҳо воҳидҳои тайёр, 

маҳз “ready-made utterances” ба ҳисоб мераванд [56, 101]. 

Метавон гуфт, ки З/М дар байни матнҳои фолклор аз ҳама устувортар 

буда, вале дар байни воҳидҳои фразеологӣ ноустувортар аст. Муқоиса 

намудани фарҳангҳои гуногун ва феҳристҳо нишон медиҳад, ки бархе аз 

матнҳои зарбулмасал то ба 4-5 намуд иваз мешаванд. Мисол: Аз ҳар чӣ / Ҳар 

чиз бигзарад, сухани ёр / дӯст хуштар аст; Сар равад ҳам / Сар раваду сир 
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наравад; Сарфаи сари оташдон - /беҳ аз/ савдогари Ҳиндустон; Иштиҳо зери / 

бехи дандон аст.  

Ҳамин гуна ивазшавии луғавӣ дар таркиби З/М-ҳои англисӣ низ 

мушоҳида мешавад: Appetite comes with / in / while eating; Where / while there’s a 

life there’s a hope; As melancholy as a cat / a sick monkey ва ғ. 

Аз мисолҳои овардашуда бармеояд, ки тағйири матн ба баъзе тағйироти 

мазмун, баъзан ба тағйирёбии қатъӣ оварда мерасонад. Ғайр аз ин, олимон 

қайд менамоянд, ки зарбулмасал матни беҳамтои эҷодӣ мебошад, ки дар он 

шакли  бадеӣ, хушобурангии забони халқ қисми ҷудонашавандаи таркиби он 

мебошад. Инчунин қайд менамоянд, ки “З/М формулаи назмии тайёри фикр 

ба ҳисоб меравад” ва мазмуни бадеӣ бошад, “вижагии асосии пурмаъноӣ дар 

зарбулмасал” аст [14, 262-278]. Бинобар ин, ақидаи Г.Л. Пермяков дар бораи 

он, ки “ҳамаи зарбулмасалҳо бо як мазмун (як вазъиятро ифода карда) гуна ба 

ҳисоб меравад, аммо худи вазъият бошад - инварианти онҳо аст”  [78, 22], он 

қадар қаноатбахш ба назар намерасад.  

Дар ин ҷо ба шакли бадеии зарбулмасал, ки нақши муҳимро дар 

ташаккули мафҳуми зарбулмасал мебозад, дуруст аҳамият дода нашудааст.  

Иваз намудани ҷузъҳои З/М то андозае дар шакли бадеии онҳо, инчунин 

дар сохти хушобурангию истиоравӣ, дар ташаккули овозиву оҳангии онҳо ва 

ҳатто дар мундариҷаи онҳо низ инъикос мешавад. Муқоиса менамоем, 

масалан: Кӯрро ба тамошои гулистон чӣ кор; Ба чашми кӯр шабу рӯз яксон аст; 

Кӯр ба чароғ эҳтиёҷ надорад; Кӯрро ба чароғ чӣ ҳоҷат. Дар ду мисоли аввал 

ҷузъҳои З/М дар мундариҷа тағйир ёфта, дар ду мисоли ниҳоӣ шакли бадеии 

онҳо иваз шудааст. Дар эквиваленти англисии мисолҳои боло: A blind man gets 

small good of a lantern; A pebble and a diamond are alike to a blind man; A blind man 

will not thank you for a looking-glass; Blind men should not judge of / can judge no 

colours тағйирот дар мундариҷаи онҳо дида мешавад. Мисоли дигар: Хар ҷилди 

атлас пӯшад ҳам, хар аст; Хар Маккаву Мадина рафта омаду боз ҳамон 

харигариаш!; Ҳар чанд сари харро дар дасти зар гиранд, аммо дарозии гӯшаш 
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гувоҳи ҳол аст. Эквиваленти англисии мисолҳои мазкур: An ape’s an ape, a 

varlet’s a varlet, though they be clad in silk or scarlet; An ass in a lion’s skin; An ass is 

but an ass, though laden with gold. 

Тағйироти гуногун ба тағйирёбии мухталифи сохториву маъноӣ оварда 

мерасонад. Дар робита ба ин саволе ба миён меояд: кадом тағйирот ба 

ташаккули гунаҳои танҳо як З/М ва кадом тағйирот ба тавлиди З/М-и наву 

муродифӣ оварда мерасонанд? Ба ибораи дигар, бо маводи дақиқи З/М кор 

карда истода, бояд муаммои фарқи гунаро аз муродиф ҳал намуд. Дар ин ҷо 

бояд ба ду ҷиҳат диққати махсус зоҳир намуд.  

Сараввал, азбаски мо муаммои муродифро дар ҷанбаи тафовути гуна ва 

муродиф баррасӣ менамоем, диққати моро, пеш аз ҳама, ҷуфтҳои аз ҷиҳати 

генетикӣ наздик, яъне матнҳои З/М-ҳои алоқаманд ҷалб менамоянд. Матнҳои 

гуногун гунаи ҳамон як З/М ҳисобида намешаванд: Оҳанро дар гармиаш 

мекӯбанд; То танӯр гарм аст, нон бояд баст; Намоз дар вақташ фарз аст; 

Кӯдакро - дар кӯдакиаш, арӯсро - дар арӯсиаш; То танӯр доғ аст, нонро часпон. 

Мисолҳои англисӣ: Strike while the iron is hot; Bend the willow while it is young; 

Best to bend while it is a twig; Make hay while the sun shines.  

Чи тавре мебинем, матнҳои З/М-ҳои зикршуда мухталиф мебошанд. 

Матнҳои гуногуни таркиби З/М-ро муродиф меҳисобем. Ҳамаи З/М-ҳои 

мазкур ба ҳам муродиф мебошанд, барои мо гуногунии онҳо фарқе надорад. 

Мустақил будани ҳар яки ин З/М мусаллам аст.  

Агар матнҳои З/М ба ҳам аз ҷиҳати генетикӣ алоқаманд бошанд, (азбаски 

онҳо дар натиҷаи таҳвили ягон инвариант пайдо шудаанд), он гоҳ онҳо 

нишонаҳои пайдоиши умумӣ доранд, ки дар натиҷаи тағйирёбии гуногун 

пайдо шудаанд. Чунин нуқтаи назаре мавҷуд аст, ки тағйироти матнҳои аз 

ҷиҳати генетикӣ алоқаманд буда, на ба муродифӣ, балки ба гунанокӣ оварда 

мерасонад, бинобар ин “З/М-ҳои муродифӣ дар якҷоягӣ бо гуна бо З/М-ҳои аз 

ҷиҳати генетикӣ гуногун муқобил гузошта мешаванд” [27, 47]. Аммо ин нуқтаи 

назар низ он қадар қаноатбахш нест, чунки ду матни ба ҳам монанд ва аз 

ҷиҳати генетикӣ алоқаманд ҳам аз лиҳози маъно ва ҳам аз лиҳози шакли бадеӣ 
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чунон фарқ карда метавонанд, ки онҳоро метавон, бешубҳа, муродиф ҳисобид, 

на ин ки гуна.  

Матнҳои тағйирёфтаи З/М-ро муқоиса намуда, муродифро аз гуна 

тафовут намудан кори саҳл нест. Масалан, чӣ қадар муродиф ва гуна дар 

мисолҳои зерин нишон дода шудаанд: Бе таҳаммули ранҷе ба ганҷе натавон 

расид; Ганҷе бе ранҷ надидааст касе; То ранҷ таҳаммул накунӣ, ганҷ набинӣ; 

Ганҷ бе ранҷ муяссар намешавад; То ранҷ набарӣ, ганҷ барнагирӣ; Ганҷ бе ранҷ 

намешавад; Наёбад  касе  ганҷ  нобурда  ранҷ. Муодилҳои англисии мисолҳои 

мазкур: No pains, no gains; No gains without pains; Nothing to be got without pains, 

but poverty.   

Умумияти ҷузъҳои асосӣ (ганҷ бе ранҷ - no pain, no gain) аз алоқамандии 

генетикии ин матнҳои З/М дарак медиҳад, инчунин монандии маҷозӣ ва 

тамсилӣ дар бунёд ва дар тағйироти матнӣ мушоҳида мешавад. Мусаллам аст, 

ки на ҳамаи тағйироти матн муродифи З/М-и навро тавлид мекунанд. 

Намудҳои гуногуни тағйирёбӣ дар матнҳои наздики З/М ва нақши ин 

тағйирёбӣ дар бунёди муродиф ва гуна бояд дар диссертатсияи мавриди назар 

мавзӯи мубоҳиса қарор гирад.  

Дуюм мушоҳидае, ки ба навъи махсуси тағйирёбӣ мансуб аст, маҳз барои 

матнҳои зарбулмасал хос мебошад. Ҳангоми истифодаи озодонаи зарбулмасал 

дар нутқ на ҳамеша зарбулмасал комилан равшан талаффуз мешавад. Гӯянда 

(нависанда) на танҳо яке аз гунаҳои бетағйирро интихоб менамояд, балки ба 

матни зарбулмасал унсурҳои озоди ба ҳам пайвастро роҳ медиҳад. Дар ин ҷо 

якчанд намуна аз кори  И.Ш. Иқболов [49, 23] гирифта шудааст, ки роҷеъ ба 

масъалаи хусусиятҳои хоси луғавию маъноии З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар 

асоси маводи «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ мебошад: Як дари 

баста, сад дари кушода - Дурусту рост бувад ин масал: худои варо, «Агар 

бубаст яке дар, ҳазор дар бикшод»; Гар даре барбаста шуд, даҳ дар гушод, Гар 

қуче шуд, Ҳақ иваз уштур бидод; Ки як дар баста гардад, сад дари дигар шавад 

пайдо [49, 23]. Муодили англисии зарбулмасали зикршуда: There are more ways 

to the wood than one. Мисоли дигарро баррасӣ менамоем: Моли мӯъмин, хуни 
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мӯъмин - Моли эшон хуни эшон дон яқин, з-он ки мол аз зўр ояд дар ямин - 

Moslem’s property is the blood of moslem [49, 54].  

Аз мисолҳо бармеояд, ки порчаҳои матнии дар онҳо қайдшуда тағйироти 

ҷудогона ва тасодуфии зарбулмасал ба ҳисоб меравад. Интиқоли озоди чунин 

намудро баъзан “фардӣ-муаллифӣ” [149, 15] (нисбат ба халқӣ) ё “нутқӣ” 

меноманд [88, 8] (нисбат ба забонӣ), зеро ки онҳо такрор намешаванд ва танҳо 

барои чунин вазъияти муайян тасодуфан офарида мешаванд. Ин падида боз 

исми хуб - тағйирдиҳӣ аз ҷониби муаллиф дорад, ки зери ин мафҳум “ҳамаи он 

зарбулмасалҳое, ки дар таҷрибаи соҳиби забон мустаҳкам нашуда, аз ҷиҳати 

луғавӣӣ, сохт ё маъноӣ тағйир меёбанд” [76, 13], фаҳмида мешавад.  

Дар бораи муродифоти зарбулмасал ва мақол. Фарқи байни муродиф ва 

гуна, пеш аз ҳама, ба чӣ гуна шарҳ додани мафҳуми муродиф вобаста аст. 

Муродиф гуфта воҳидҳоеро мегӯянд, ки аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздиканд. 

Дар хусуси “монандии маъно” ва дар таърифи монандӣ мухолифати фикру 

андешаҳои муҳаққиқон хеле бисёранд. 

Зарбулмасал худ ҷумла ба ҳисоб меравад, “зарбулмасал - ин мафҳуми 

мустақил ва яклухти бадеӣ аст” [96, 47]. Ҳангоми истифодаи зарбулмасал дар 

нутқ он ба монанди дигар ҷумлаҳо бо ҷумлаҳои ҳамшафаташ пайваст 

намешавад.  

Монандии маъно дар ҳамон воҳидҳое пайдо мешавад, ки ҳамон як 

мафҳумро ифода менамоянд. Ин талабот одатан дар муайян намудани 

муродиф истифода мешавад: “Муродифҳо калимаҳое мебошанд, ки ҳамон як 

падидаи ҳақиқиро ифода менамоянд” [115, 52].  

Оид ба аломатҳои муҳимтарини муродиф ба ВФ В.П. Жуков чунин ибрози 

андеша мекунад: “Талаботи умумӣ ва асосии муродифи ВФ дар он ифода 

меёбад, ки онҳо як мафҳуми умумиро ифода мекунанд. Ҳамзамон, 

фразеологизмҳое, ки ба радифи муродифҳо шомиланд, метавонанд аз 

ҳамдигар бо тобишҳои маъноӣ, услубӣ, доираи вазифавию нутқӣ ва баъзан 

дар як вақт бо ҳамаи ин сифатҳо фарқ кунанд” [150, 4].  
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Бо вуҷуди ин, З/М аз калимаҳо ва аз дигар ВФ, пеш аз ҳама, бо он фарқ 

мекунанд, ки онҳо на ин ки мафҳум, балки мулоҳиза ва вазъиятҳои якхеларо 

ифода менамоянд. Бинобар ин, муродифҳои З/М бояд вазъиятҳои монанд ва 

комилан мувофиқро ифода намоянд, он гоҳ онҳо маънои зарурии наздикро 

пайдо менамоянд.  

Дар баробари монандии маъноӣ муродифҳо бояд як қатор фарқҳои 

марбут ба тавлиди сохт, маъно ва истифодаи онҳо дошта бошанд. “Калимаҳои 

муродифӣ”, - қайд мекунад А.П. Евгенева, - “барои ифода намудани тобишҳои 

маъноии ин ё он ҳолати пурҳаяҷон, муассир ё тобишҳои услубӣ хизмат 

мекунанд” [145, 3].  

Азбаски З/М хеле бисёр дар нутқи шифоҳӣ истифода мешаванд, дараҷаи 

муродифҳои услубӣ дар муродифҳои З/М чун дар луғат ба таври возеҳ дарҷ 

наёфтаанд. Ҳамзамон, дар З/М-ҳои гуногун хусусияти хоси муассир ва 

баҳодиҳии онҳо хеле гуногун таҷассум мегардад. Муқоиса менамоем: Гург бо 

гӯсфанд ошноӣ надорад; Обу оташро бо ҳам чӣ оштӣ / ошноӣ? - англ. Geese with 

the geese and women with the women. Ин доираи фаъолияти онҳоро (ҳатто дар 

доираи нутқи гуфтугӯӣ, ки гуногунҷабҳа аст) ба таври назаррас муайян 

месозад. Аз ин лиҳоз, дар бораи таснифи муродифҳои услубӣ дар байни З/М 

метавон сухан ронд.   

Ҳангоми муқоисаи муродиф ва гуна бояд бештар на ба хусусиятҳои 

умумӣ, балки ба хусусиятҳои мухталифи ин ё он воҳид таваҷҷуҳ зоҳир намуд. 

Мусаллам аст, ки нисбат ба муродифҳо гунаҳо бояд фарқи камтар дошта 

бошанд, чунки онҳо боиси ташаккули воҳидҳои мустақил намегарданд. Дар 

бораи чунин тафовутҳо сухан ронда, муҳаққиқ И.Л. Федосов чунин ибрози 

андеша мекунад: “Гунаҳои фразеологӣ... метавонанд танҳо бо як калимае, ки 

тағйироти хурди маъноӣ ё услубӣ ворид месозад, фарқ кунанд”. Ҳамзамон, 

хотирнишон менамоем, ки “ин тафовутҳо он қадар ночизанд, ки боиси 

ташаккули муродифҳои ВФ намегарданд” [108, 119], ки ин ба З/М низ мансуб 

дониста мешавад.   
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Ҳангоми муқоисаи муродиф ва гунаҳои З/М мо мафҳумҳои зерини гунаро 

ба назар мегирем: “Гунаи зарбулмасалҳо намудҳои зарбулмасалҳои луғавию 

грамматикӣ буда, бакуллӣ аз рӯи маъно ба вазифаи услубиву синтаксисӣ 

монанданд ва як инварианти умумии луғавӣ бо таркиби луғавии ҷузъан 

гуногун дорад” [92, 7].  

Тавре ки зикр намудем, З/М-ҳои мазмунан наздики аз ҷиҳати генетикӣ аз 

ҳам дур гуна буда наметавонанд, онҳо метавонанд танҳо муродиф бошанд. 

З/М-ҳои аз ҷиҳати генетикӣ алоқаманд ҳам гуна ва ҳам муродиф шуда 

метавонанд. З/М-ҳои ба ҳам наздик дар натиҷаи тағйироти гуногуни матни 

З/М пайдо мешаванд.   

3.1.2. Намудҳои тағйироти матни зарбулмасал ва мақол 

Дар ҷараёни истифодаи З/М дар нутқ “тағйироти гуногун ва динамикии 

матнҳо (ба як намуд марбут дониста мешаванд) ҳам дар луғат ва ҳам дар 

синтаксис ва фонетика ба вуҷуд меояд” [56, 101]. Ин тағйирот то андозае 

маънои З/М-ро иваз менамояд. Вобаста ба он, ки кадом ҷузъи З/М ба тағйирот 

дучор мегардад, одатан [88, 8; 78, 137] чунин тағйиротро ҷудо менамоянд: а) 

луғавӣ; б) грамматикӣ; в) сохторӣ; г) зарбулмасалҳои мухаффаф. 

а) тағйироти луғавӣ дар матни З/М (дигаршавии ҷузъҳои луғавӣ) хеле 

бисёр ва гуногун мебошанд.  

Аксар вақт ин ё он калима дар таркиби З/М бо муродифи худ иваз 

мешавад: Иштиҳо зери / бехи дандон аст - англ. Appetite comes with / in / while 

eating; Дам / вақт / фурсат ғанимат аст - англ. Time and tide wait / stay / tarry 

for no man.  

Дар мисолҳои зикршудаи ҳам тоҷикӣ ва ҳам англисӣ тағйирёбии луғавӣ 

бо муродифҳои худ мушоҳида мешавад. Масалан, дар мисоли нахустини 

тоҷикӣ калимаи зери бо бехи ва дар мисоли дуюм калимаҳои дам, вақт ва 

фурсат ба ҳам муродиф буда, метавонанд ҳангоми истифода яке дигареро иваз 

намояд. Дар мисоли аввалини англисӣ калимаҳои with, in, while ва дар мисоли 

ниҳоӣ калимаҳои wait, stay, tarry ивазкунандаи ҳамдигар мебошанд. 
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Чунин тағйирот маънои З/М-ро бакуллӣ иваз наменамояд. Шояд ба ҳамин 

сабаб тағйироти муродифии ҷузъҳо дар матнҳои З/М хеле бисёр дучор 

мешаванд. Азбаски аз байн рафтани маъно ҳангоми чунин тағйирот хеле кам 

ба назар мерасад, матнҳоеро, ки ҷузъҳои тағйирёбандаи муродифӣ доранд, 

гунаи ҳамон як З/М метавон ҳисобид.  

Дар аксар ҳолат дар матнҳои З/М ҷузъҳои луғавӣ бо муродифҳои услубӣ 

иваз мешаванд. Аммо наметавон гуфт, ки чунин тағйирёбӣ ҳатман ба 

ташаккули муродифҳои услубии З/М оварда мерасонанд. Мисол: Ақли 

нодон/аҳмақ пас аз пешин/нисфирӯзӣ медарояд - муқ. It is easy to be wise/clever 

after the event; Аз дида/чашм дур, аз дил/қалб дур - муқ. Far from eye/sight, far from 

heart; Ба гил хуршед/офтоб натавон андуд - муқ. What is done by night/in the dark 

appears by day; Ба доно/оқил як ишорат/имо бас аст - муқ. A word is enough to the 

wise/ clever. 

Ҳангоми чунин тағйироти услубии ҷузъҳо тобишҳои услубии тамоми 

матни З/М каме тағйир меёбад. Чунин ҳолат, пеш аз ҳама, барои он ба вуқӯъ 

меояд, ки сарбории услубии вожаҳои калидӣ бо тобиш ва обуранги услубии 

З/М суст шудааст. Мусаллам аст, ки ҳангоми чунин тағйироти услубӣ дар З/М 

гунаҳои нав пайдо мешаванд, на муродиф.  

Бештар дар З/М таркиби луғавӣ на бо калимаҳои муродифӣ, балки бо 

калимаҳои аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздик иваз мешаванд: Бача - дар камар / 

сафар, номаш Музаффар - Don't count your chickens before they are hatched; 

Бегунаҳ аз дарраи / чӯби Умар натарсад - A clear / good conscience is a good / soft 

pillow. Дар мисолҳои тоҷикӣ калимаҳои камар ва сафар, дарра ва чӯб ва дар 

мисоли англисӣ бошад, калимаҳои clear ва good ба ҳам ҳаммаъно мебошанд.  

Мусаллам аст, ки бо иваз намудани калимаҳои таркиби З/М тавассути 

калимаҳои аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздик мазмуни З/М-ро каме тағйир 

медиҳад, аз ин лиҳоз, матнҳои ин намуд тағйиротро метавон гуна ҳисобид.  

Ҳангоми иваз намудани вожаҳои калидӣ бо ғайримуродифӣ матнҳои З/М 

ба таври назаррас тағйир меёбанд. Тағйироти ғайримуродифӣ то андозае 
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маънои З/М-ро дигар мекунанд, ки ба иваз шудани истиора, ки як қисми 

мундариҷаи З/М мебошад, оварда мерасонад. Чунин тағйирот ба пайдоиши 

воҳидҳои нав - зарбулмасалҳои муродифӣ оварда мерасонад. Мисолҳои чунин 

тағйирот хеле бисёранд: Аз гандуми насия коҳи нақд беҳтар > Аз  думбаи насия 

шуши нақд беҳ > Қаламфури нақд беҳ аз ҳалвои насия > Гунҷишки нақд беҳ зи 

товус ба насия. Чунин намуди тағйирот дар таркиби зарбулмасалҳои англисӣ 

низ мушоҳида мешавад: A bird in the hand is worth two in the bush > A bird in the 

net is worth a hundred flying > A feather in hand is better than a bird in the air.  

Бояд тазаккур дод, ки тағйироти луғавӣ, ки боиси пайдо шудани муродиф 

мешавад, набояд ба ҳамаи ҷузъҳои матни зарбулмасал, балки маҳз ба вожаҳои 

калидӣ таъсири худро гузорад. Гарчанде ки матни фолклор аз ҷониби халқ ба 

дараҷаи олӣ “таҳрир” карда шудааст ва дар он ягон ҷанбаи изофӣ вуҷуд 

надорад, дар зарбулмасалҳо ҷузъҳое мавҷуданд, ки дорои сарбории маънои 

асосӣ ва хушобуранги маҷозӣ мебошанд. Аз рӯи ҳамин унсурҳои асосӣ мо 

зарбулмасалро ҳатто то охир нашунида, метавонем мантиқи онро дарк 

намоем. Чунин қисми фаҳмидашавандаи зарбулмасалро “мағзи зарбулмасал” 

меноманд [131, 45]. Ба “мағзи зарбулмасал” одатан калимаҳои сермаъно - исм, 

сифат, феъл ва ғ. дохил мешаванд.  

б) тағйироти грамматикӣ дар матнҳои З/М хеле бисёр мушоҳида 

мешаванд. Дар ин сурат на худи калима, балки шакли грамматикии он иваз 

мешавад. Мисол: Бузро / буза ғами ҷон, қассобро / қассоба ғами чарбу - The 

tongue ever turns to the aching tooth. Дар мисоли мазкур калимаи бузро бо буза 

ва калимаи қассобро бо қассоба иваз шудааст. Пасванди адабии “-ро” бо гунаи 

шевагию умумиистеъмолию шифоҳии “-а” иваз шудааст. Мисоли дигарро 

меорем: Дарди сар камтар беҳ / беҳтар - A crown is no cure for the headache. Дар 

мисоли зикршудаи тоҷикӣ сифати дараҷаи одӣ беҳ бо дараҷаи қиёсиаш беҳтар 

иваз шудааст.   

Тағйироти грамматикӣ дар З/М-ҳои англисӣ низ вомехӯрад: Forbidden 

fruit is sweet / the sweetest - Оши ҳамсоя ширинтар аст. Дар мисоли зикршудаи 
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англисӣ сифати дараҷаи одӣ sweet бо дараҷаи қиёсиаш the sweetest иваз 

шудааст. Мисоли дигар: Не that will / would thrive, must rise at five - Кирм насиби 

мурғест, ки саҳархез  аст. Дар зарбулмасали мазкур феъли ёридиҳандаи 

замони оянда will бо замони гузаштаи худ would иваз шудааст.  

Ба чунин ҳолатҳои ивазшавӣ намудҳои ҷонишинро мансуб донистан низ 

мумкин аст: Бегона агар вафо кунад, хеши ман/ту/вай/мо/шумо/онҳо аст - A good 

friend is my/your/his/her/our/their nearest relation. Чи тавре ки аз мисолҳои 

овардашуда аён аст, ҷонишинҳои соҳибӣ иваз шудаанд. Аз ту/ман/шумо/вай 

/мо салом, аз ман/ту/мо/шумо/вай алейк - Claw me/him/us/them and I/he/we/they 

will claw you. Дар зарбулмасалҳои мазкур ҷонишинҳои шахсӣ дар шакли 

субъективӣ ва объективӣ иваз мешаванд. Дар зарбулмасали англисӣ 

ҷонишини you иваз намешавад, чунки ин ҷумла ҷумлаи амрӣ аст.  

Дар баъзе ҳолатҳо тағйироти грамматикӣ ба иваз шудани ҳиссаҳои нутқи 

яке аз ҷузъҳо ва ба тағйироти муносиби таркиби матни зарбулмасал оварда 

мерасонад. Мисол: Ба кӯрпаат/кӯрпа нигоҳ карда, поятро/пой дароз кун/кардан 

- Stretch your legs according to your coverlet; мисоли англисӣ: Take / To take a hair 

of the dog which bit you - Макун бадӣ ба касе, гар нахоҳӣ ба хеш; Don’t / To make 

a mountain out of a molehill - Аз пашша фил масоз/сохтан. 

Инчунин ба намуди тағйироти грамматикӣ иваз шудани пешояндҳо ва 

пайвандакҳоро дар баъзе матнҳои зарбулмасал мансуб донистан мумкин аст: 

Кор мешавад табоҳ, агар/вақте наългар заргарӣ кунад - A cobbler should stick to 

his last. Дар мисоли зикршудаи тоҷикӣ пайвандаки агар бо вақте иваз шудааст. 

Ивазшавии пешоянд ва пайвандак дар мисолҳои англисӣ низ вомехӯранд: He 

beats about/around the bush - Шаф - шаф гуфтан; He that/who pays the piper calls 

the tune - Ба шоҳин тарозу нигоҳ мекунад. Чи тавре мебинем, дар мисоли аввал 

пешояндҳои about, around ва дар мисоли дуюм пайвандакҳои that, who бо ҳам 

иваз мешаванд.  

Дар ҳамаи ҳолатҳои зикргардида тағйироти грамматикӣ ба баробарии 

маънои зарбулмасал халал намерасонанд. Шакли бадеии матни зарбулмасал 
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низ асосан тағйир намеёбад. Ҳамин тавр, ин намуди тағйирёбӣ боиси ба вуҷуд 

омадани гуна мегардад, на ин ки муродиф.  

в) тағйироти сохторӣ барои матнҳои зарбулмасал дар радифи тағйироти 

луғавӣ ва грамматикӣ аст. Тағйироти сохториро бисёр вақт “тағйироти 

синтаксисӣ низ меноманд” [78, 137], зеро сохти синтаксисии зарбулмасал иваз 

мешавад.  

Зарбулмасалҳое, ки тағйироти сохторӣ доранд, ба ду гурӯҳи калон ҷудо 

мешаванд. Дар гурӯҳи якум қариб пурра танзими бадеиву истиорагии матни 

зарбулмасал ҳифз карда мешавад. Дар гурӯҳи дуюм бошад тағйироти қатъии 

ҳам таркиб ва ҳам фасоҳат мушоҳида мешавад.   

Ба гурӯҳи якум чунин ҷуфти матнҳои зарбулмасалҳоро мансуб медонанд: 

Аз  думбаи насия шуши нақд беҳ - Қаламфури нақд беҳ аз ҳалвои насия; муодили 

англисии зарбулмасали мазкур, ки ба ин гурӯҳ низ тааллуқ дорад: A feather in 

hand is better than a bird in the air - A sparrow in hand is worth a pheasant that flies 

by. Мисоли дигар: Кӯрро ба чароғ чӣ ҳоҷат? - Барои кӯр торику равшан яксон 

аст; муодили англисии зарбулмасали мазкур, ки ба ин гурӯҳ низ тааллуқ 

дорад: A blind man gets small good of a lantern - A pebble and a diamond are alike to 

a blind man.  

Дар ин ҷуфтҳои зарбулмасал маҷоз андаке тағйир ёфтааст, чунки дар онҳо 

ҷузъ ё тағйир наёфтааст ё онҳо бо калимаҳои аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздик 

иваз мешаванд (тоҷ. думба - ҳалво, чароғ - равшан; англ. bird - pheasant; lantern 

- pebble and diamond). Чунин ивазшавӣ фасоҳати матни зарбулмасалро табдил 

намедиҳад. Азбаски дар ин ҷуфтҳо на маъно ва на фасоҳат пурра иваз нашу-

дааст, ҳар яки ҷуфти мазкурро метавон гунаи ҳамон зарбулмасал ҳисобид.   

Дар зарбулмасалҳои гурӯҳи дигар фасоҳат (образнокӣ) комилан тағйир 

меёбад: тоҷикӣ: Дӯстон оинаи якдигаранд - Гул гулро дида мешукуфад; Баъд аз 

ғарқ шудан, чӣ як қаду чӣ сад қад - Об, ки аз зону гузашт, чӣ то миён, чӣ то гулӯ; 

Оби дари хона қадр надорад - Гавҳар дар кон беқадр асту дар бозор бақимат; 

англисӣ: A close mouth catches no flies - Speech is silver, silence is golden; A constant 
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guest is never welcome - Fish and guests smell at three days old/after three days; An 

ant may well destroy a whole dam - A little fire burns up a great deal of corn.  

Чи тавре аз мисолҳои овардашуда бармеояд, ивазшавии фасоҳат 

(образнокӣ) “хусусияти эстетикӣ” ва мундариҷаи зарбулмасалро комилан 

тағйир медиҳад. Ҳамзамон, тағйирёбии ҷузъҳо аксар вақт ба андозае 

хусусияти вазъиятро, ки зарбулмасал тавсиф менамояд, низ тағйир медиҳад. 

Баъзан бо тағйирёбии ҷузъҳо матни зарбулмасал як тобиши услубӣ ба худ зам 

менамояд. Дар ин ҳолат метавон исроркорона гуфт, ки “мулоҳизаи 

зарбулмасал мустақилияти пайдоиши шаклҳои нави маъноӣ ва бадеӣ ба даст 

меорад” [13, 10]. Бинобар ин, ивазшавии сохториву маъноӣ боиси пайдошавии 

муродиф мегардад.   

г) зарбулмасалҳои мухаффаф гурӯҳи махсусеро ташкил медиҳанд, ки онҳо  

ҳангоми истифода мунтазам ихтисор мешаванд. Бештар яке аз ҷузъҳои матни 

зарбулмасал ихтисор мешавад: Аз (одами) бекор ҳама безор - муқ. A lazy man is 

the beggar’s brother; Зан (чун) шамъу чароғ аст - муқ. A virtuous woman is a crown 

to her husband; Аз насиба (-и пагоҳирӯзӣ) рӯй нагардон - муқ. Never refuse a good 

offer. Дар мисолҳои зикршудаи тоҷикӣ калимаҳои дохили қавс - одами, чун ва 

пагоҳирӯзӣ тахфиф шудаанд. Бо тахфиф намудани чунин калимаҳои таркиби 

З/М маънои онҳо тағйир намеёбад. Тахфифи калимаҳои таркиби З/М дар 

мисолҳои англисӣ: Every (dark) cloud has a silver lining - Аз паси ҳар шоме субҳе 

ҳаст; (The) Best defense is offence - Ҳуҷум беҳтарин тарзи мудофиа аст; Eaten 

bread is (soon) forgotten - Шикам фаромӯшӣ дорад. Дар мисоли якум вожаи dark, 

дар мисоли дуюм артикли the ва дар мисоли сеюм зарфи soon тахфиф карда 

шудааст. 

Як қатор зарбулмасалҳое мавҷуданд, ки одатан ҷузъи дуюми онҳо тахфиф 

карда мешавад. Илова бар ин, зарбулмасалҳо дар шакли ихтисоршуда ва 

нопурра назар ба шакли мукаммал бисёртар истифода мешаванд. Матни 

пурраи зарбулмасалро қариб ҳама медонад. Мисол: Дилро ба дил раҳест (дар 

ин гунбади сипеҳр) - One hand may wash the other, but both the face; Дузди 

ногирифта султон аст (пас аз гирифтан гирён аст) - All are presumed good, till 
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they are found in a fault. Дар ду мисоли зикршудаи тоҷикӣ ҷузъи дуюм тахфиф 

шудааст. Мавриди зикр аст, ки зарбулмасалҳо бештар дар нутқи шифоҳӣ 

тахфиф карда мешаванд. Дар мисолҳои зерини англисӣ: Accidents will happen 

(in the best regulated families) - Аз як палак чанд хел ҳандалак; Every man for 

himself (and the devil take the hindmost) - Рӯзӣ ба пойи худ аз дари кас дарун наояд; 

East is East and West is West (and never the twain shall meet) - Гург бо гӯсфанд 

ошноӣ надорад (муҳ. two things are so different that they can never come together 

or agree) низ ҷузъи дуюм тахфиф шудааст.  

Тахфиф ҳамчун ҷузъи алоҳида ва ҳамзамон ҳамчун ҷузъи зарбулмасал 

маънои матни зарбулмасалро тағйир намедиҳад, чунки зарбулмасал ҳам дар 

таркиби пурра ва ҳам дар таркиби мухаффаф ҳамон як вазъиятро ифода 

менамояд. Хушобурангӣ ва фасоҳатии зарбулмасалҳои мухаффаф ҷузъан 

тағйир меёбанд, зеро зарбулмасал дар шакли асосиаш бетағйир мемонад. Ин 

аз он шаҳодат медиҳад, ки матнҳои комил ва мухаффаф воҳидҳои алоҳидаро 

ташкил намедиҳанд, балки гунаи ҳамон зарбулмасал ба ҳисоб мераванд. A.В. 

Кунин онҳоро “гунаҳои квантитативӣ” меномад [60, 253], зеро онҳо тавассути 

ихтисор ёфтани як ҷузъи матни зарбулмасал ба вуҷуд меоянд.  

Зарбулмасалҳои мухаффаф эллипсисро дар фразеология хотиррасон 

месозанд. Ба ақидаи С.Г. Гаврин, “эллипсисҳо - ин як гурӯҳи ибораҳои 

ихтисоршудаи фикру андешаҳои маъмули ҳамарӯза мебошанд... Ташаккул ва 

фаъолияти эллипсисҳо ба як меъёри умумӣ - ба тобеияти таркибҳои мутлақ, 

тавсифӣ ба вазифаи муҷазбаёнии нутқ пайравӣ менамояд” [38, 35]. 

Зарбулмасалҳои мухаффаф маҳз барои муҷазбаёнии нутқ истифода бурда 

мешаванд. Онҳоро метавон ба арсенали воситаҳои ифодаи мухтасари 

вазъиятҳои маъмули намунавӣ мансуб донист.  

Муҳаққиқ В.П. Жуков тахфифи мунтазами матни зарбулмасалро 

“факултативӣ” меномад, ки тибқи гуфтаи ӯ, “аз гунанокӣ ба таври қатъӣ 

тафовут дорад”. Аммо барои мо муҳим нест, ки факултативӣ аз гунанокӣ чӣ 

тафовут дорад, барои мо муҳим он аст, ки “факултативӣ ба хусусияти 
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дараҷавии зарбулмасал таъсир намерасонад” [149, 17] ва аз ин ваҷҳ, боиси 

пайдо шудани воҳидҳои мустақили зарбулмасал намегардад.  

Ҳамин тавр, тағйирёбии сохториву ҷузъии баррасишудаи матни зарбул-

масал, ки ҳангоми истифодаи он дар нутқ ба вуҷуд меояд, аксар вақт боиси 

пайдо шудани гунаҳои зарбулмасал мегардад. Муродифҳои мустақили 

зарбулмасал асосан дар он сурате ба вуҷуд меоянд, ки агар: 1) дар матни 

зарбулмасал тағйироти ғайримуродифии ҷузъҳо ба вуҷуд ояд; 2) тағйирот ҳам 

ба сохтор ва ҳам ба таркиби ҷузъии матн дахолат намояд.  

Дар ин ҳолатҳо тағйироти куллӣ ҳам дар мундариҷаи зарбулмасал ва ҳам 

дар шакли маҷозиву истиорагии онҳо ба вуҷуд меояд. Аз ин рӯ, дар матнҳои 

зарбулмасалҳое, ки чунин тағйирот дида мешавад, гуна набуда, балки 

муродиф ба ҳисоб меравад.  

3. 2. Хусусиятҳои антонимии зарбулмасал ва мақол  

Яке аз вижагиҳои асосии З/М дар он аст, ки онҳо бештар ду объект ва ё ду 

зуҳуротро муқоиса менамоянд. Халқ онҳоро ё қиёс менамояд ё муқобил 

мегузорад. Масалан: Аз пайи ҳар шабе бувад рӯзе - муқ. A blustering night, a fair 

day. Дар мисоли мазкури тоҷикӣ вожаи шабе бо вожаи рӯзе ва дар мисоли 

англисӣ вожаи night бо вожаи day ба ҳам антоним ба ҳисоб мераванд. Чи тавре 

мебинем, вожаҳои забонҳои мавриди муқоиса ба ҳам мувофиқат мекунанд. 

Вожаҳои антонимии мазкур ба маънои аслии худ наомадаанд, дар симои шаб 

ғаму андӯҳ, бадбахтӣ, ноомади кор ва ғ. ва дар симои рӯз бошад, хурсандӣ, 

шодӣ ва болидахотирӣ таҷассум ёфтааст.  

Дар забонҳои мавриди муқоиса З/М-ҳое, ки дар таркибашон вожаҳои 

антонимӣ мавҷуданд, хеле бисёр ба чашм мерасанд. Масалан, ба мисолҳои 

зерин назар мекунем: Ганҷ бе ранҷ муяссар намешавад - муқ. No pains, no gains; 

Гул бе хор намешавад - муқ. Every rose has its thorn; No rose without thorn / prickles 

ва ғ. Мувофиқати вожаҳои мисолҳои зикршуда мусаллам аст: ганҷ-gains, ранҷ-

pains, гул-rose, хор-thorn/prickles. 



139 
 

Тибқи таърифи худ, антонимҳо ё худ зиддият бо чунин мафҳум ва моҳияти 

зерин: мухолифат (аз лот. oppositio - муқобилгузорӣ), муқоиса - “муқоисакунӣ 

бо нишон додани монандӣ ва фарқият” хеле зич алоқаманд аст. Антонимҳо 

калимаҳое мебошанд, ки мафҳум ва маъноҳои ба ҳам зидро ифода мекунанд. 

Мухолифати мафҳум тибқи эътирофи бисёр муҳаққиқони З/М яке аз 

вижагиҳои асосии зарбулмасал ба ҳисоб меравад. Масалан, Ҷ. Милнер мегӯяд, 

ки “аз қадим ба зарбулмасал сохтори чортаркиба хос аст, ки дар он чор гурӯҳи 

хурдтарин ба ду гурӯҳ гурӯҳбандӣ шуда, зимнан ин ду порча яке ба дигаре 

муқобил мебошад” [129, 200]. Олим М. Кууси дар асоси таҳлили сохторӣ ба 

хулосае омадааст, ки “барои таснифи зарбулмасалҳо бо пайдарпайии зиёд 

метавонад низоми зиддиятҳои ҷуфтӣ истифода шавад ва ҳар як зарбулмасалро 

метавон ҳамчун интихоби байни ду имконияти мухталиф шарҳ дод” [61, 56]. 

Инчунин ба ҳамагон маълум аст, ки ҷузъҳои зарбулмасалҳои дутаркиба 

бештар байни ҳам монандӣ доранд ва ё худ мухолиф мебошанд. Бинобар ин, 

воситаҳои тасвириву фасеҳи маъмултарин - қиёс ва муқоиса (антоним, 

антитеза) ба ҳисоб меравад.  

Принсипи умумии антоним дар панду ҳикматҳои зарбулмасал бевосита бо 

хусусиятҳои мантиқиву семиотикии сохти зарбулмасал, ки аломати вазъияти 

муқаррарӣ ё муносибатҳои байни падидаҳо ба ҳисоб меравад, алоқаманд аст. 

Мувофиқи ақидаи Г.Л. Пермяков, “мавзӯи воқеии ягон зарбулмасал ё мақол 

на ин ки ин ё он калима, на ин ки ин ё он фикр ва ҳатто на ин ё он доираи 

фаъолияти инсонӣ ба ҳисоб меравад, балки баъзе ҷуфтҳои инварианти ба 

ҳақиқат муқобил, ки ба он маънои симои дар зарбулмасал истифодашаванда 

равона карда мешавад, ба ҳисоб меравад” [78, 107].  

Антонимҳои бинарӣ ҳамчун тарзи тавлиди тарҳи асотириву назмӣ ва 

зарбулмасалҳо. Усули бинарии тақсим кардан ва ба танзим даровардани 

воқеияти муҳит ва атроф ҳам барои асотир ва ҳам барои зарбулмасал хос аст.  
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Макон, масоҳат: боло-поён - up-down, осмон-замин - sky-ground, рӯйи 

замин-зери замин - on the ground-under the ground, рост-чап - right-left, шарқ-ғарб 

- east-west, шимол-ҷануб - north-south; 

Вақт: шаб-рӯз - night-day, баҳор-зимистон - spring-winter, имрӯз-пагоҳ - 

today-tomorrow, гузашта-ҳозира - past-present ва ғ.; 

Ранг: сафед-сиёҳ - white-black ё худ сурх-сиёҳ - red-black; 

Зуҳуроти табиат ва иҷтиоию маданӣ: тар-хушк - wet-dry, хом-пухта - raw-

ripe, об-оташ - water-fire, гарм-хунук - warm-cool, сард-тафсон - cold-hot;  

Иҷтимоӣ: занона-мардона - male-female, хурдсол-калонсол - young-old, 

ниёгон-наслҳои оянда - ancestors-rising generation, хешованд-бегона - relative-

outsider, наздик-дур - near-far, дӯст-душман -  friend-enemy ва ғ.;  

Зиддияти умумӣ: хушбахтӣ-бадбахтӣ - joy-calamity, некӣ-бадӣ - good-bad, 

зинда-мурда - alive-dead, ҳаёт-марг - life-death, аввал-охир - first-last, доноӣ-

нодонӣ - wise-foolish, ростӣ-дурӯғ - truth-lie ва ғ.  

Амал: рафтан-омадан - go-come, ҷамъ кардан-тақсим кардан - multiply-

divide; додан-гирифтан - take-give; хазидан-давидан - creep-run; шунидан-дидан 

- hear-see; фурӯхтан-харидан - sell-buy. 

Ихтилофи мавҷуда, одатан, бо дараҷаи мухталифи мавҳумияти худи 

таснифот ва гунанокии тасвияҳо алоқаманд аст. Ҳамин тавр, антоним 

принсипи назмии зарбулмасал буда, метавонад ҳамчун як усули архетипӣ оид 

ба дарк намудани олам, ки дар асоси ҷуфти мафҳумҳо асос ёфтааст, баррасӣ 

шавад.  

Матни зарбулмасал дорои чунин хусусиятҳои зерин аст: а) ин хурдтарин 

матнест, ки бо якпорчагии маъноӣ, сохторӣ ва алоқамандӣ баён ёфта, як 

фикрро ифода менамояд; б) ин матни маъмулест, ки логоэпистема (юн. логос - 

забон, нутқ ва эпистема - таркиб, системаи ғояҳо, ки ба дониш, фаҳмиш 

мебарад) мебошад ва/ё тафсифкунандаи он аст; в) заминаи муҳими маъноии 

матн зерматн - мафҳум ва маънои назарӣ, ки ба принсипи маънои дуюм 
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мувофиқат менамояд, ба ҳисоб меравад; г) хусусияти музокира, мунозира ва 

динамикӣ дорад. 

3.2.1. Хусусиятҳои луғавӣ ва маъноии антоним  

дар зарбулмасал ва мақол 

Таҳқиқи зарбулмасалҳои антонимӣ моро боварӣ ҳосил мекунонад, ки 

васоити забонии ифодаи антоним як низомест, ки сохторҳои қисми таркибӣ 

дошта, ҳамаи вижагиҳои онро хос мебошад. Ҳангоми муайян намудани 

сохтори дохилии қисми таркибӣ ҳам мундариҷа ва ҳам шакли забонии 

воҳидҳо, ки зиддиятҳои антонимиро ба вуҷуд меоранд, ба ҳисоб гирифта 

шуданд. Чунин васоити назаррастарини ифодаи антоним дар таркиби З/М 

вомехӯранд:  

Дар таркиби З/М антонимҳое вомехӯранд, ки аз решаҳои мухталиф 

таркиб ёфтаанд, ки онҳо бидуни калимасозӣ ба вуҷуд меоянд: Некӣ набувад 

сазои бадкирдорӣ. Мисоли англисӣ: Money is a good servant, but a dangerous 

master. 

Антонимҳои гуногунтаркиб: а) гуногунтаркибии маъноӣ: Забон хомӯш, 

валекин пур аз арабист (антонимҳо хомӯш-сергап, пур-тиҳӣ); Замин сахт, осмон 

баланд (антонимҳо сахт-мулоим, баланд-паст); Мисоли англисӣ: Where the 

river is deepest, it runs quietest (антонимҳо deepest-shallow, quietest-noisiest) б) 

гуногунтаркибии грамматикӣ: Мурдан ба ном беҳ, ки зиндагонӣ ба нанг; Гар 

набошад тарси мурдан, зиндагӣ душвор нест; Дузди ногирифта султон аст, пас 

аз гирифтан гирён аст; мисоли англисӣ: When children stand quiet, they have done 

some harm. в)  гуногунтаркибии услубӣ: Ба фардо манеҳ кори имрӯзаро!; Як 

луқмаи пагоҳ беҳ аз сад луқмаи бегоҳ; мисоли англисӣ: Better an egg today than a 

hen tomorrow; Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today. 

Антонимҳои омехтаи гуногунтаркиб: Аз берун нақшу нигор асту дарун 

нолаи зор; Сарфи беҳуда хонавайронат кунад, эҳтиёткорӣ ободат кунад; Аз 

мард монад симу зар, аз номард дарди сар. Мисоли англисӣ: Better to reign in hell, 

than serve in heaven; Easily earned money quickly spent. 
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Соҳаи дуюми зиддияти калимаҳоро ҷузъи ҳамаҷонибаи маъноӣ, ки 

расман бо асос ё вандҳо ва ё бо дигар навъҳои зидмаъноӣ мувофиқат мекунанд, 

ташкил медиҳад.  

Антонимҳои калимасоз:  

а) антонимҳои калимаҳои сохта: Безабонӣ зи жожхоӣ беҳ!; Безабонӣ ҳама 

забондонист; мисоли англисӣ: Bind so as you may unbind; Fortune and misfortune 

are two buckets in the well; From fame to infamy is a beaten road; Every advantage 

has its disadvantage.  

б)  антонимҳои тавлидӣ ва муштақ: Бас ки бар ногуфта шодон будаам, бас 

ки бар гуфта пушаймон будаам; Берӯзӣ куҷо равад, ки ёбад рӯзӣ; Ба кор будан 

дар роҳат, бекор будан дар ғурбат; мисоли англисӣ: Nothing so bad as not to be 

good for something;  

в) антонимҳои таҷассумёфта: Нокардакор - туро ба ин кор чӣ кор? мисоли 

англисӣ: Nothing is profitable which is dishonest; The reward of unlawful pleasure is 

lawful pain.  

Антонимҳои якреша ё воҳидҳои гурӯҳи калимаҳои ҳамрешаи калимасоз, 

ки антоним намебошанд, вале дар матнҳои зерин ба ҳам муқобил гузошта 

шудаанд: На ҳар кӣ ҳаст сухангӯй ҳам сухандон аст; Бемордорӣ бадтар аз 

беморӣ аст; Зарро дӯст бисёр асту зардорро душман бешумор; антонимҳои 

вандӣ, ки мафҳуми ҷуфти калимаҳои гуногунрешаро бо вандҳои антонимӣ 

ифода менамоянд: Зи осонӣ наёяд некномӣ, зи беранҷӣ наёяд шодкомӣ; Агар  

шароб  нодонӣ  хўрд  заҳр  аст,  в-агар  бидонӣ  хўрдан  подзаҳр; Аз  бисёри  бемаза  

ками  бомаза  беҳ!; англисӣ: A good imitation is the most perfect originality; Nothing 

is more precious than time, yet nothing less valued; Revision is the mother of learning; 

антонимҳои омонимӣ: Бо касе ошно намегардам, чун шудам ошно, намегардам; 

Дуздон ҳама ҳозиранду ҳозир ҳама дузд. Одами бекор, зан худро ба зану девор; 

англисӣ: Bye and by is easily said; No sweet without (some) sweat; Ill will never said 

well; Like likes like; As one cooked the porridge, so must he eat it. 

Парофонҳо калимаҳое мебошанд, ки аз ҷиҳати маъно гуногун ва 

мувофиқати дилхоҳи овозӣ доранд ва антонимҳои луғавии фикран монанди 



143 
 

хусусияти ғайрисистемавӣ доштаро ифода менамоянд: Хушомад бар худо 

гуфтам, хуш омад; Сангин раву рангин биё; Санг ояд ба пойи ланг ояд; Баҳри ду 

нон миннати дунон чаро; Симурғ дигар асту сӣ мурғ дигар; англисӣ: A good wife 

and health are a man's best wealth; A little house well filled, a little land well tilled, and 

a little wife well willed, are great riches. 

Антонимҳои феълҳои мусбат ва манфӣ: Бошад-ҳотам, набошад-мотам; 

Бузургон омадан доранду рафтан надоранд; англисӣ: What is done cannot be 

undone; Man proposes but God disposes; Better unborn than inbred; Better be untaught 

than ill-taught. Чи қадаре ки маънои феълҳо фарқ кунанд, ҳамон қадар 

антонимеро, ки онҳо ифода менамоянд, бояд муғлақ (норавшан) гардад. 

Аммо, бо сабаби он ки зиддияти тасдиқ ва инкор василаи лозима ва равшани 

ифодаи мухолифати мантиқ ба ҳисоб меравад, ҳатто муқоисаи ғайрисистемавӣ 

ба осонӣ ҳамчун антоним фаҳмида мешавад: Болои хизмат - тӯҳмат; 

Гирифтан хубӣ дорад, пас додан бадӣ; Ханда кардан дили хуш мехоҳаду гиря 

кардан сару чашм; англисӣ: If you laugh before breakfast you'll cry before supper; 

An hour may destroy what an age was building. 

Конверсивҳо ё калимаҳои актантӣ (персонажӣ) воҳидҳое мебошанд, ки 

дар забон алоқаи воқеии онтологии предметҳои ба ҳам вобастаро инъикос 

менамоянд ва таъсири ғайрисимметрии мутақобил доранд, бинобар ин 

муқоисаи калимаҳо бо маънои мутақобилаи “баръакс”-и ҳамон як амал ва 

робита мунтазам ва такроршаванда ба ҳисоб меравад: Додан ба девонагӣ, 

гирифтан ба оқилӣ; Омадан ба иродат рафтан ба иҷозат; англисӣ: To go for 

wool and come home shorn; Charity is more blessed to give than to receive.  

Хусусияти маъноии конверсивҳо пайвастагии мутақобилаи онҳо буда, 

онҳо тахмин менамоянд ва ҳамзамон ҳамдигарро истисно месозанд, байни худ 

мавқеи аломатро, ки асоси он робитаи далелҳо мебошад, тақсим менамоянд. 

Ин пайвастагии возеҳи антонимҳо борҳо тавассути ҳикмату дониши халқ қайд 

карда шудааст: Гили зану шавҳарро дар як тағора сириштаанд; Зану шавҳар – 

ширу қаймоқ; англисӣ: An obstinate wife and a haughty husband; A good husband 

makes a good wife, чунончи, зиддияти онтологии объектҳо, аломат ва 
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муносибати онҳо дар антитеза хеле бисёр ифода меёбад: Агар рафтӣ, бурдӣ, 

вагар хуфтӣ, мурдӣ; Аз мушк бўй ояд, аз коҳ дуд; Дӯстон нифоқ варзанду 

душманон иттифоқ; Дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шакарвор; англисӣ: 

Speak well of your friend; of your enemy say nothing; An open enemy is better than a 

false friend; If you buy cheaply, you pay dearly. 

Гурӯҳи дигари калимаҳо, ки маънои антонимӣ доранд, квазиконверсивҳо 

мебошанд. Квазиконверсивҳо аз конверсивҳо бо он фарқ мекунанд, ки 

вожаҳои ифодакунандаи мафҳуми антоним пурра мувофиқат намекунанд: 

Дастро диҳӣ, аз китф меканад; муқ. конверсивҳо додан-гирифтан; кандан-ҷудо 

кардан, гусехтан; Зишт/бад бувад додану боз хостан, додан-гирифтан; хостан-

хоҳиш кардан, талаб кардан; англисӣ: It is easier to give good counsel than to follow 

it; муқ. конверсивҳо to give-to take; to follow-to defy;  Ба қатори конверсивҳои 

носаҳеҳ шакли дуузваҳои зерин марбут мебошанд: модар-фарзандон, модар-

духтар (муқ. бо конверсияи волидайн-фарзандон)'. Бача то нагиряд, модар шир 

надиҳад; Модар ба исми бача мехӯрад қанду кулча; Момо, ки дуто шуд, сари бача 

каҷ берун ояд; англисӣ: He who takes the child by the hand takes the mother by the 

heart; He that would the daughter win must with the mother first begin. Дар мисолҳои 

ниҳоӣ, тақсими нақшҳои иҷтимоӣ, ки дар он модар бо духтар ва падар бо 

писар муомила менамоянд, аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ҷуфтҳое, ки аз рӯи 

вазифа бо зиддиятҳои конверсивӣ алоқаманданд, дар ин ҷо низ марбут 

донистан мумкин аст: дар хона - дар меҳмонӣ, яъне маконе, ки мо меҳмон ё 

мизбон мебошем: Меҳмон ҳар кӣ бошад, дар хона ҳар чӣ бошад; Ёр дар хонаву 

мо гирди ҷаҳон мегардем; англисӣ: A saint abroad and a devil at home; Dry bread 

at home is better than roast meat abroad. 

 Дар таркиби З/М низ зиддиятҳои калимаҳое, ки як заминаи маъноиро 

ташкил медиҳанд, инчунин аз рӯи маънои грамматикиашон муқобил гузошта 

шудаанд, пайдо кардан мумкин аст:  

 Зиддиятҳои муродифӣ: Зар зар кашад дар ҷаҳон ганҷ ганҷ; Вақте модар 

набошад, бо зани падар бояд сохт; На дониш бошад он касро, на фарҳанг, ки 
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вақти оштӣ пеш оварад ҷанг; мисоли англисӣ: Butter is gold in the morning, silver 

at noon, and lead at night; Don’t triumph before the victory; Every couple is not a pair. 

 Зиддиятҳои шуморавӣ: Коҳилро як кор фармо, сад панди пирона бишнав; 

Хонаи бенаво чӣ панҷу чӣ шаш; Як дари баста ҳазор дари боз; Чашм ба як роҳ, 

дил ба сад роҳ; Сад ман илмро дусад ман ақл даркор аст; Як чалпаку чил арвоҳ, 

инчунин шумораҳои тартибӣ низ мавҷуданд: Зани аввал ҳалво (савдо), дуюмаш 

- ғавғо; Савдои аввал-савдо, савдои дуюм-ғавғо; мисоли англисӣ: He that makes 

one basket may make a hundred; He who serves two masters must lie to one; Rain 

before (at) seven, fine before (at) eleven; A thousand probabilities do not make one 

truth; A man at sixteen will prove a child at sixty; Jests are seldom good the first time, 

but the second time distasteful; Drive not a second nail till the first be clinched.  

 Зиддиятҳои грамматикӣ. Грамматика низ воситаи объективикунонии 

забон ба ҳисоб меравад. Агар мо танҳо ҷанбаи парадигматикии ифодаи 

антонимро дар хотир нигоҳ дорем, пас дар ифодаҳои халқӣ зиддиятҳои 

грамматикӣ дар замон, намуд, шахс, шумора, ҷинс, дараҷаҳои сифат, тарз ва 

ғ. тасвир ёфтаанд.  

1) Зиддиятҳо тибқи замон: гузашта-оянда: Дигарон коштанд, мо хўрдем,  

мо мекорем, дигарон бихўранд; гузашта-ҳозира: Арӯс наметавонист бирақсад. 

мегуфт:Утоқ каҷ аст; ҳозира-оянда: Ба гуфтаи худ кор кун, то ба гуфтаи ту 

(дигарон) кор кунанд; мисоли англисӣ: ҳозира-оянда: A friend that you buy with 

presents will be bought from you; оянда-ҳозира: A fool will laugh when he is drowning; 

A peasant will not cross himself before it begins to thunder: ҳозира-гузашта: There 

are as good fish in the sea as ever came out of it; гузашта-ҳозира: A man was better 

be half blind than have both his eyes out.  

2) Зиддиятҳо тибқи тарз (active and passive) (конверсияи грамматикӣ): 

Аспро, ки фурӯхтед, зинаш ҳам гум мешавад; Ба нодон он чунон рӯзӣ расонад, ки 

сад доно дар он ҳайрон бимонад; Агар хоҳӣ бар ту эрод нагиранд, ту бар худ эрод 

бигир; Агар хоҳӣ, ки фирефта нашавӣ, нокардаро карда машумор; мисоли 

англисӣ: No one will repeat the matter if it be not said; When a man is stung by a bee, 

he does not destroy all beehives. 
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3) Зиддиятҳо тибқи ҷинс: Дар забонҳои муқоисашаванда ҷинсият роиҷ 

нест. Азбаски дар забони тоҷикӣ ҷинсият вуҷуд надорад, мо метавонем бо 

калимаҳои махсуси зан-woman ва мард-man ҷинсияти онро муайян созем: Зани 

мардваш беҳ аз марди занваш; Зан кор кунад, мард лоф занад; Зан кореву мард 

коре, то бигардад рӯзгоре. Дар мисолҳои англисӣ ҷонишинҳои шахси сеюми 

танҳо: ӯ (мард)-ӯ (зан) - he-she, his-her, him-her, himself-herself ба ҳам муқобил 

гузошта шудаанд: A man is as old as he feels, and a woman as old as she looks; The 

wife thinks she can make her husband love her by making him take an oath. 

4) Зиддиятҳо тибқи дараҷаҳои сифат: Як роҳбари хуб беҳтар аз молу пулу 

зар; Бо мағлуб мардӣ беҳ нашуд, батар шуд; Як китоби хуб беҳтар аз як хазинаи 

бузург; Бача азиз аст, адабаш аз вай азизтар; Ҳифзи ҷон воҷиб аст, ҳифзи ватан 

аз он воҷибтар; Гург дидан муборак, надидан муборактар; мисоли англисӣ: A 

man’s best fortune, or his worst, is a wife; Best is the enemy of the good; Enjoy your 

little while the fool seeks for more.  

5) Зиддиятҳо тибқи зарф: Як луқмаи пагоҳ беҳ аз сад луқмаи бегоҳ; Ҳар он 

чӣ зуд ба даст ояд, дер напояд; Оҳиста рав, ҳамеша рав; Кори имрӯзаро ба фардо 

магузор!; мисоли англисӣ: Beast that goes always never wants blows; Feast today 

and fast tomorrow; Fortune sometimes favours those whom she afterwards destroys; 

Get a name to rise early, and you may lie all day. 

6) Зиддиятҳо тибқи ҷонишин: Аз ту коҳ, аз ман роҳ, аз ту ҷав, аз ман дав; 

Аз шумо аббосӣ аз мо раққосӣ; Ман аз осиё омадаму шумо мегӯед, ки дӯл холӣ; 

Ангушт ба дари касе мазан, то дари ту ба мушт накӯбанд; мисоли англисӣ: Roll 

my log and I will roll yours; Though thy enemy seems a mouse, yet watch him like a 

lion; A man is as old as he feels, and a woman as old as she looks; Ashes fly back in the 

face of him that throws them.  

7) Зиддиятҳо тибқи пешоянд: Дар боло будан беҳтар аз бими бало; На ба 

дами боло бирав, на аз бало бигурез; То аз сари чизе нахезӣ, бар сари чизе нарасӣ; 

мисоли англисӣ: It may be insane to live in a dream, but it is madness to live without 

one; Fair without, foul (false) within; If God be with us who shall be against us?; Where 

you cannot climb over you must creep under. 
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8) Зиддиятҳо тибқи пайвандак: Агарчи бе дўст набояд, аммо ҳар кас низ 

дўстиро нашояд; Меҳмон гарчи азиз аст, валекин чу нафас, хафа месозад, агар 

ояду берун наравад; Агар бад кунӣ, чашми некӣ мадор, ки гар хор корӣ, суман 

надравӣ; мисоли англисӣ: One is happy when one has books, but happier still when 

one has no needs of them; If in February there be no rain, trees neither good for hay or 

grain; A bellyful is a bellyful whether it be meat or drink.  

 Инчунин дар зарбулмасалҳо барои ифодаи антоним навъҳои мухталифи 

зиддиятҳои дорои хусусияти фикран монанди ғайрисистемавӣ мушоҳида 

мешаванд, масалан, ҷуфтҳои қофиядори миллӣ: Хонаи мулло - деги боло; Хона 

бар дӯш, як бинию ду гӯш; Хонаам коза бошад, дилам тоза бошад; Нақд - асал, 

насия - касал; мисоли англисӣ: A mackerel sky is never long dry; Almost and very 

high saves many a lie; Pain is forgotten where gain comes; Money spent on the brain is 

never spent in vain; антонимҳои иловагӣ (коннотативӣ) - ҳамчун зиддиятҳои 

калимаҳо бо ҷузъҳои маънодори гуногунтаркиб ва муқобил фаҳмида 

мешаваyд: Дурӯғи маслиҳатомез, беҳ аз рости фитнаангез; Аввал баҳор, охир 

хазон; Дар даъво ҳалво ҳг намекунанд; Шоҳон тахт тавонанд бахшид, аммо 

бахт натавонанд; мисоли англисӣ: What cannot be cured must be endured; A drop 

of ink may make a million think; Better are small fish than an empty dish; One man's 

meat (gravy) is another man's poison. 

 Қайд кардан бамаврид аст, ки гурӯҳҳои таснифшудаи мазкур гарчанде то 

андозае намудҳои мухталифи антонимро пурра ошно сохта бошанд ҳам, 

таснифи мутлақи антоними таркиби зарбулмасалҳо ба ҳисоб намераванд. 

 Силсилаи муқоисашавандаи луғавию синтаксисӣ тибқи принсипҳои 

айният, монандӣ, тафовут ва зиддият ба роҳ монда мешавад. Ҳамин тавр, дар 

ташкили тезисҳои антонимӣ навъҳои гуногуни такрорро низ мушоҳида кардан 

мумкин аст. Ба зарбулмасалҳои тоҷикӣ, ки дар онҳо такрори луғатҳои гуногун 

мушоҳида мешаванд, рӯй меорем:  

 такрори шаклҳои гуногуни як калима: Ба хубон- хубӣ, ба бадон бадӣ;  Зани 

бад бадтар бувад аз мори бад;  
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 такрор: Зар зар кашад дар ҷаҳон ганҷ ганҷ; На ҳар зан - зан бувад, на ҳар зода 

- фарзанд; Аз мукофоти амал ғофил машав, гандум аз гандум бирўяд, ҷав зи 

ҷав; Аз рўи кина кинаву аз рўи меҳр меҳр. 

 такрори калимаҳои ҳамреша: Бадандешро бад бувад рӯзгор; Накӯбӣ дареро, 

накӯбанд даратро;  

 ибораи этимологӣ: Ба дуои муш - намурад калламуш; Барои ҳар нахӯр як 

бихӯр пайдо мешавад; Бозро бозвор будан беҳ, чуғдро чуғдвор будан беҳ; 

Дар мисолҳои англисӣ низ такрорёбии калимаҳо мафҳуми антонимро 

ифода мекунанд: A bad beginning makes a bad ending. Дар мисоли мазкур 

сифат такрор мешавад. Дар мисоли зерин такрори исм дида мешавад: A 

man without money is no man at all. Дар мисоли дигар такрори шумораи 

тартибӣ мавҷуд аст: First come, first served. Дар мисоли зерин артикли 

номуайянӣ, исм ва зарф такрор мешавад: A lion among sheep and a sheep 

among lions. Мисоли дигаре мавҷуд аст, ки дар он такрори пешоянд дида 

мешавад: A lord without riches is a soldier without arms.  

 Инчунин мавридҳои истифодаи такрори луғатҳои ҳамреша диққатҷалб-

кунанда ба назар мерасанд: When in Rome, do as the Romans do. Дар мисоли 

мазкур тақвияти хушобурангӣ аз ҳисоби ду ҷуфти исм Rome - the Romans ба 

миён омадааст, дар мисоли дигар такрори феъл ва исм: Nothing succeeds like 

success мушоҳида мешавад.  

Инчунин дар забони англисӣ зарбулмасалҳое мавҷуданд, ки якчанд 

вожаҳои таркиби онҳо такрор шудаанд: So many men, so many minds; Out of 

sight, out of mind; In for a penny, in for a pound.  

Дар маводи таҳқиқшаванда мисолҳое мавҷуданд, ки дар онҳо маҷмӯи 

воситаҳои равшанбаёнӣ таҷассум ёфтаанд. Масалан, Desperate deseases have 

desperate remedies. Сифати такроршавандаи desperate бо исми аз ҷиҳати маъно 

мухолиф desperate ва remedies маъноро таъкид менамояд ва ба ибора як оҳанги 

муассир зам намуда, мантиқи ибораро тақвият медиҳад. Боз як мисолеро 

баррасӣ менамоем: A man is as old as he feels, a woman is as old as she looks. Матни 

ин зарбулмасал комилан ба такрори калимаҳо ва ҷуфтҳои антонимӣ асос 
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ёфтааст. Ҷуфти исми антонимӣ мавҷуд аст: a man - a woman; ҷуфти феълҳое 

мавҷуданд, ки танҳо дар матни мазкур нақши антонимро мебозад: feels – looks; 

ибораи такроршаванда as old as мавҷуд аст, ки бо сифати old дар дараҷаи одӣ 

сохта шудааст. Нақши мавзунии ин матн, ки боиси такрори калима, такрори 

овозӣ, истифодаи қиёс, зиддияти ҳодисаҳо ва амалҳо низ гаштааст, ҳамаи ин 

дар якҷоягӣ матни хеле пуробуранг ва мавзунро ташкил медиҳанд.  

Асосан, ҳамаи намудҳои такрори дар боло зикршударо ҳамчун намудҳои 

мухталиф зери як навъ - луғати этимологӣ ҷамъ овардан мумкин аст, ки дар 

таркиби зарбулмасалҳо на ин ки вазифаи пурмазмун намуданро иҷро мекунад, 

балки вазифаи маъноиро, ки ба синкретсемия (якҷоя кардани назария ва 

фикрҳои ба ҳам зид)-и таркибиву синтагматикӣ оварда мерасонад: Некӣ некро 

бадӣ бадро (расад); Ба некӣ-некӣ, ба бадӣ-бадӣ; Боҷа боҷаро дӯст медорад, гов 

кунҷораро; Пул пулро меёбад, бепул дарди сарро; англисӣ: Talk is but talk; but 'tis 

money that buys land; Kindness begets kindness; Money begets/makes money; A 

bargain is a bargain.  

Намуди дигари антитеза - зиддият (контраст) ба ҳисоб меравад, ки дар 

ташаккули он дар баробари антонимҳои забонӣ воҳидҳои унвонӣ низ ширкат 

меварзанд, ки дар парадигма маънои муқобилро ифода наменамоянд: Дард кӯҳ 

барин меояду мӯ барин меравад; Тире зи худо садо надорад, гар мезанадат даво 

надорад; Ман омадам ба дилхушӣ, аз пешам баромад ғӯзакашӣ; англисӣ: Sleep is 

better than medicine; The pen is mightier than the sword; The precious pearl has 

become a black mark. Дар чунин ҳолатҳо нақши васоити ифодаи зиддияти 

стандартӣ дар ташкили антитеза хеле бузург аст.  

Маводи мавриди назар исбот намуданд, ки ҳам ҳиссаҳои мустақилмаъно 

ва ҳам номустақили нутқ метавонанд такрор шуда, ифодагари мафҳуми 

антоним бошанд. Дар ниҳоят хулоса баровардан мумкин аст, ки шумораи 

мисолҳои З/М-ҳои тоҷикӣ, ки дар онҳо маҷмӯи такрор ва муқоиса истифода 

шудаанд, аз шумораи мисолҳои англисӣ ду маротиба зиёд мебошад, ки 
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мутлақо аз истифодаи сермаҳсули воситаҳои забонӣ дар зарбулмасалҳои 

тоҷикӣ шаҳодат медиҳад. 

Дар ниҳоят метавон қайд намуд, ки зарбулмасал ва мақол ҳамчун воситаи 

муассири забон саршор аз хусусият ва вижагиҳое мебошанд, ки таҳлилу 

таҳқиқи минбаъдаро дар тарҳи муқоисавӣ дар забоншиносӣ тақозо менамояд. 

Бори дигар қайд менамоем, ки омӯзиш ва таҳқиқи З/М имконият медиҳад, ки 

бо таърих, фарҳанг, расму оин ва дигар хусусиятҳои соҳиби забон шинос шуд.   
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Х У Л О С А 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

 Диссертатсияи мавриди назар роҷеъ ба муаммо ва вижагиҳои З/М дар 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бахшида шуда, дар он тадқиқоти олимони ватаниву 

хориҷӣ мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтаанд. Мавзӯи мазкур иқдоми нек 

дар забоншиносии тоҷик ба ҳисоб меравад. Муаллиф дар раванди пажӯҳиш барои 

ифшо намудани вижагиҳои З/М-ҳои ин ду забони муқоисашаванда кӯшиш ба харҷ 

дода, ба чунин натиҷаҳои илмӣ расидааст:     

1. Муайян карда шуд, ки З/М-ҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ фарогири 

тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсон мебошанд. Дар забони тоҷикӣ онро «масал», 

«матал», «андарз», «ҳикмат», «тамсил» «афсона», «зарбулмасал», «қавли бузургон, 

азизон, мардум, гузаштагон» ва ғ. низ меноманд. Дар забони англисӣ бошад, бисёр 

вожаҳои гуногун: «a saw», «a byword», «an adage», «a parable», «an enigma», «a 

nayword», «a watchword», «a prophecy» ва ғ. бар ивази мафҳуми зарбулмасал 

истифода мешаванд [1-М]. 

2. Ҳамчунин вожаи “ҳикмат - wisdom, aphorism”-ро ҳамчун панд, ки ҳоло 

ҳам дар забони гуфтугӯӣ ва ҳам адабӣ истифода мешавад, ба ҷои калимаҳои З/М 

истифода бурдан мувофиқи мақсад аст. Гузашта аз ин, мушоҳидаҳо нишон доданд, 

ки мафҳуми зарбулмасал, мақол, иқтибос, ҳикмат, панд баъзан дар байни халқ 

ҳамчун қавли гузаштагон, азизон, бузургон, мардум (ancestor’s words, devout’s, 

great men’s, people’s) фаровон истифода мешаванд [7-М]. 

3. З/М бо вуҷуди аз тарафи фарди алоҳида офарида шуданашон бо мурури 

замон умумиистеъмолу бемуаллиф интишор меёбанд. Дар раванди пажӯҳиш чунин 

сарчашмаҳои асосии пайдоиши З/М-и тоҷикӣ ва англисӣ муқаррар карда шуд: а) 

фолклор, б) аз эҷодиёти адибон, г) аз китобҳои муқаддас, ғ) иқтибос намудан аз 

суханҳои пандомези бузургон, д) иқтибос аз забонҳои ғайр [7-М].   

4. З/М дорои як қатор хусусиятҳо будааст. Онҳо тарҷуманопазиранд. 

Ҳангоми таҳвил намудани онҳо аз як забон ба забони дигар бояд эквиваленти тайёр 

ё худ муодили мувофиқ ба ҳар як З/М интихоб карда шавад, чунки зимни тарҷумаи 
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таҳтуллафзии онҳо латофату зарофат ва ҳикматашон коста мегардад ва на ҳамеша 

тарҷума матлуб мебарояд [1-М, 3-М].  

5. Раванди таҳқиқ собит намуд, ки мавқеи соматизмҳо дар таркиби З/М-ҳои 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле назаррас ва ҷолибанд. Басомади соматизмҳои 

таркиби З/М-ро чунин арзёбӣ менамоем: сар, калла - head (тоҷ. 3,4%, англ. 1,8%), 

даст - hand, arm (тоҷ. 3,5%, англ. 2,8%), дил, қалб - heart (тоҷ. 3,1%, англ. 1,7%), 

пой - foot, leg (тоҷ. 1,3%, англ. 1,6%), чашм, дида - eye (тоҷ. 1,6%, англ. 1,5%), забон 

- tongue (тоҷ. 1%, англ. 1,4%), даҳон - mouth (тоҷ. 0,7%, англ. 1%), пушт - back 

(тоҷ. 0,5%, англ. 0,6 %), гардан - neck (тоҷ. 0,4%, англ. 0,1 %), шикам - belly (тоҷ. 

0,4%, англ. 0,1 %), гӯш - ear (тоҷ. 0,4%, англ. 0,3 %), мушт - fist (тоҷ. 0,5%, англ. - 

), риш - beard (тоҷ. 0,3%, англ. - ), бинӣ - nose (тоҷ. -, англ. 0,6 %) ва ғ.  

 Тибқи таҳқиқи омории мо басомади истифодаи соматизмҳо дар таркиби З/М-

ҳои тоҷикӣ 17% ва дар З/М-ҳои англисӣ қариб 13,6%-ро ташкил медиҳад [5-М].   

6. Муайян карда шуд, ки дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ ва англисӣ намунаҳои 

мухталифи санъати сухан, ҳамаи воситаҳои баён, ки васеъ истифода мешаванд, 

мавқеъ ва мақоми арзандаю ҷолиби диққатро доранд. Чунин воситаҳои баён 

ташбеҳ - comparison, тавсиф - epithet, метафора - metaphor, муболиға - hyperbole, 

киноя - irony, параллелизм - parallelism, антитеза - antithesis, синекдоха - synecdoche. 

ва ғ. таъсири сухан, ҳусни баён, таровати нутқро афзуда, дар қолабҳои муҷаз 

андешаҳои зиёдро ифода мекунанд.  

7. Услубиёти З/М хеле оливу ҷозиб буда, аз ифодаву мафҳумҳои антонимӣ 

фаровон истифода мешаванд. Чунин роҳу усулҳои барҷастатарини антонимҳо 

барои З/М хосанд: дизъюнксия (лот. disjunctio - ҷудокунӣ) - «ё-or» ба маънои ё А ё 

Б - either A or B ё ҳар ду дар як вақт; формулаҳои умумии афзалият - «беҳтар аз, 

беҳ аз, аз...беҳ - better than»; дезидентификатсия - А...Б нест, В аст; амфитеза - ҳам 

А, ҳам Б - both…and; акротеза - 1) А аст, Б нест, 2) А нест, Б аст; диатеза - на А, на 

Б - neither…nor ва ғ. [6-М]. 

8. З/М ва ВФ воҳидҳои устуворе мебошанд, ки ҳар яке аз онҳо бо хусусият ва 

вижагиҳои таркибӣ, маъноӣ ва вазифавӣ тавсиф меёбанд. Муаммои шомил 

кардани З/М ба радифи ВФ ва муайян намудани ҷанбаҳои тафовутии онҳо дар 
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ҷараёни омӯзиш бори дигар собит намуд, ки онҳо ҳам муносибати хешӣ ва ҳам 

бегонагӣ зоҳир мекунанд. Масалан, сохти маъноии ВФ дар шакли тайёр айнан 

такрор карда мешаванд. З/М аз фразеологизмҳо аз ҷиҳати сохти маъноӣ фарқ 

менамоянд: З/М ҷумлаҳои мутлақ ба ҳисоб мераванд. Мундариҷаи томи маъноии 

З/М-ро на ин ки мафҳум, балки фикру мулоҳиза ташкил медиҳад. Бинобар ин, З/М 

дорои маънои луғавӣ буда наметавонад: маънои З/М танҳо тавассути ҷумла 

фаҳмида мешавад, ҳол он ки маънои ВФ тавассути калима ва ё ибора фаҳмида 

мешавад. 

Чун ҷумла, яъне воҳидҳои таркибашон ба ҳам пайваст, З/М мукаммалии 

маъноӣ ва оҳангӣ, категорияи хабарӣ ва модалиро дороанд, ки онҳоро аз ВФ, ки 

бештар бо калима ва ё ибора ифода ёфтаанд, фарқ мекунонад. Бо алоқаи пайваст ва 

тобеъ ташаккул меёбанд. 

З/М ва ВФ - ду воҳиди мустақили забон, ки нақшаи ифода ва мундариҷа 

доранд, бо ҳам аз бисёр ҷиҳат қаробат доранд.  

 З/М ҳамеша ибратбахш ва пандомезанд. Мувофиқи ягон ҳодиса, барои 

маслиҳат ва насиҳатҳои муфиду судманд оид ба вазъиятҳои мухталифи зиндагии 

инсон истифода мебаранд. Дар ВФ ва махсусан дар З/М, хусусиятҳои тарзи ҳаёт, 

зист, таърих ва маданияти мардум кушоду равшан таҷассум гардидаанд. Онҳо дар 

худ иқтидори бузурги маданӣ касб намудаанд, ки барои ҳалли масъалаҳои 

баҳсноки фарҳанг мусоидат менамоянд. Хусусияти умумии онҳоро ба инобат 

гирифта, мо З/М-ро ба радифи ВФ зери унвони “воҳидҳои фразеологии 

коммуникативӣ дар тарҳи ҷумлаи сода (мақол) ва мураккаб (зарбулмасал)” шомил 

намудем [9-М]. 

9. Дар раванди омӯзиши З/М чор гурӯҳи асосии мақолҳо аз ҷиҳати 

сермаъноиашон муқаррар карда шуданд: 1) мақолҳои устувори вобаста ба ҷузъҳо - 

ҷумлаҳои ҳикоягӣ, саволӣ, амрӣ ва хитобӣ; 2) мақолҳои устувори гунадор вобаста 

ба ҷузъҳо; 3) мақолҳои устувори тағйирёбанда вобаста ба ҷузъҳо; 4) мақолҳои 

устувори гунадор, тағйирёбанда вобаста ба ҷузъҳо. Зарбулмасалҳо бошанд, ба ду 

намуд ҷудо мешаванд: 1) зарбулмасалҳои устувори вобаста ба ҷузъҳо; 2) 

зарбулмасалҳои устувори гунадор вобаста ба ҷузъҳо. Дар таркиби мақолҳои забони 
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тоҷикӣ чор намуди ҷумла: хабарӣ, саволӣ, амрӣ ва хитобӣ мавҷуд буда, аммо дар 

таркиби зарбулмасалҳои англисӣ бошад, ҷумлаи хитобӣ мушоҳида карда нашуд [8-

М]. 

10. Маводи таҳлилшаванда собит намуд, ки З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

тобишҳои гуногуни маъноӣ доранд. Дар асоси маводи мавриди назар мо 

тасниф намудани З/М-ҳоро ба навъҳои зерин мувофиқи мақсад меҳисобем: 

З/М-ҳои аслӣ, зарбулмасалҳои огоҳкунанда, зарбулмасалҳои аломат, 

зарбулмасалҳои қаблан огоҳкунанда, зарбулмасалҳои шарҳдиҳӣ, 

зарбулмасалҳои аналогия, зарбулмасалҳои муқаррарӣ. 

Хусусиятҳои вазифавии З/М дар он зоҳир мегардад, ки онҳоро на танҳо барои 

ороиши нутқи манзум, қонеъ гардонидани талаботи инсон, суханпардозии 

хушкухолии философӣ истифода мебаранд, инчунин онҳоро амалан барои татбиқ 

намудани мақсаду маром дар шароитҳои гуногуни ҳаррӯза истифода менамоянд. 

Тавассути онҳо метавон дар нутқ далелҳои худро пурзӯр намуд, хулосаҳои худро 

изҳор карда, ба атрофиён таъсир расонд, камбудиҳои худро такмил дод, аз 

ноадолатиҳои иҷтимоӣ ва ҳолатҳои ногувор ибрози назар намуд. 

З/М дар насиҳат кардан, дастур додан, маслиҳат додан ва мулоҳиза рондан 

истифода мешаванд. Барои мутобиқ намудани зарбулмасалҳо дар замони муосир 

онҳо бештар таҷдиди назар карда мешаванд.  

 Азбаски зарбулмасалҳо аксиомаи ҳаётӣ буда, вазифаи дидактикӣ доранд, 

онҳоро метавон барои сабақ омӯзонидан, маслиҳатҳои муфид пешниҳод намудан, 

дар вазъиятҳои ноилоҷ кумак расонидан, барои исбот намудани хубӣ ва бадӣ, 

барои нишон додани роҳи дуруст ва амсоли инҳо истифода намуд [10-М]. 

11. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки З/М чӣ дар ҷараёни нутқ ё чӣ дар эҷодиёти 

адибон, яъне дар матн хеле бисёр ва ҳатто гуногун тағйир меёбанд. Онҳо дар байни 

матнҳои фолклор аз ҳама бештар устувор буда, дар байни воҳидҳои фразеологӣ аз 

ҳама камтар сохтори устувор доранд ва метавонанд то ба 4-5 таҳвил дучор гарданд.  

 Таҳлилҳо гузаронидаи мо муътакид бар онанд, ки матнҳои зарбулмасалҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ ба тағйирот дучор мегарданд. Барои З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ 
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тасниф намудани намудҳои тағйиротро кори хайр медонем: а) луғавӣ; б) 

грамматикӣ; в) сохторӣ ё синтаксисӣ; г) зарбулмасалҳои эллипсисӣ [7-М]. 

12. Ҳангоми омӯзиши хусусиятҳои антонимии таркиби З/М-и тоҷикӣ ва 

англисӣ чунин вижагиҳои хоси антонимии З/М муайян карда шуданд: 

- антоним метавонад аз решаҳои мухталиф иборат бошад; 

- таркибҳои гуногун - маъноӣ, грамматикӣ, услубӣ ва таркибҳои омехта 

метавонанд ба ҳам зид бошанд;  

- чунин антонимҳои калимасоз - зиддиятҳои калимаҳои сохта, антонимҳои 

мунъакис, зиддиятҳои якреша, зиддиятҳои вандӣ, зиддиятҳои омонимӣ, 

зиддиятҳои феълҳои мусбат ва манфӣ мушоҳида мешаванд;  

- воҳидҳои луғавӣ - парофонҳо, конверсивҳо, квазиконверсивҳо, ки маънои 

антонимӣ доранд, муайян карда шуданд;  

- вожаҳои таркиби З/М аз рӯи маънои грамматикӣ - зиддиятҳои муродифӣ, 

шумораҳо; грамматикӣ - тибқи замон, тарз, адад, ҷинс, дараҷаҳои сифат, 

зарф, ҷонишин, пешояндҳо, пайвандакҳо метавонанд зид бошанд [6-М].  

 Ҳамин тавр, дар ташкили мулоҳизаҳои антонимӣ навъҳои гуногуни такрор 

истифода мешаванд. Ҳатто мавридҳое мушоҳида мешаванд, ки вожаҳои ҳамреша 

ба ҳам метавонанд антоним бошанд. 

 Умуман, З/М мисли ВФ дорои беҳтарин, пурғановаттарин вижагиҳои луғавӣ-

маъноӣ буда, яке аз муҳимтарин омилҳои ғановати забон ва нутқ маҳсуб меёбад, ки 

маводи фаровони баррасишудаи ин ду забон бурҳони қотеи ин гуфтаҳоянд. 

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои диссертатсия: 

 Ҳамин тариқ, таҳлилу қиёс ва муқоисаи З/М-ҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

бори дигар собит намуд, ки ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам забони англисӣ аз чунин 

жанрҳои гарону қиматбаҳо, муассиру таъсирбахш ва ороишгари ҳам нутқи шифоҳӣ 

ва ҳам адабӣ бою ғанӣ мебошанд. Онҳоро чун “дастури методӣ” метавон дар 

ҷараёни таълиму тарбияи насли наврас, ки саршор аз панду насиҳат, суханҳои 

мавзун, фикру андешаҳои тару тоза, ғояҳои оливу муҷаз, ҷозибаву салосати сухан, 
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мафҳумҳои амиқи ҳаётӣ, дурандешиҳои файласуфона ва ҳикмат мебошанд, 

истифода намуд.  

 Ҳамчунин мавод ва хулосаҳои диссертатсияро дар амалияи таълими забонҳои 

хориҷӣ дар донишгоҳҳо, дар кафедраҳои луғатшиносӣ, семасиология, бахшҳои 

махсус оид ба омӯзиши муқоисавӣ-типологии забонҳои гуногун, инчунин дар 

амалияи тарҷума, таҳияи луғатҳо, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, дар маҷмӯъ барои 

рушди минбаъдаи масъалаҳои назариявии З/М метавон истифода намуд. 

Диссертатсия ба муаммоҳои З/М-ҳои забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шуда, 

дар асоси ақидаҳои олимони русу тоҷик ва хориҷӣ мисолҳо ва далелҳои илмӣ 

оварда шудаанд, ки барои донишҷӯён дар омӯзиши луғатшиносӣ, типологияи 

муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, инчунин барои навиштани корҳои курсӣ 

ва дигар корҳои тадқиқотӣ хидмат мекунад. Ҳамзамон, натиҷаҳои рисолаи 

мазкурро магистрантҳо, аспирантҳо, докторантҳо ва онҳое, ки бо омӯзиши чунин 

таҳқиқотҳои илмӣ машғуланд, метавонанд истифода намоянд. 
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