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Маќолаи мазкур оид ба ифодаи категорияи њудуди перфектї дар забонњои муосири 
англисї ва тољикї бахшида шудааст. Аз рўи маънои њудуди худ ин шаклњои феълии ду 
забон ба амали анљомёта далолат мекунанд. Ин шаклњо аз лињози категорияи њудуд 
тазодди худро доранд, ки амали ќаблии баанљомрасида ё давомдорро зикр менамоянд. 
Дар системаи феъли забони тољикї категорияи грамматикии алоњида људо карда 
нашудааст, њарчанд ки ба дараљае онњо мављуданд, ки аз мисолњои тањлилгардидаи 
маќола аён мегардад. Ќайд карда шудааст, ки барои изњори маънои  шакли перфекти 
давомдор дар  забони тољикї  шаклњои махсус вуљуд надоранд. Ин шакл  ба воситаи  
шакли давомдори  сиѓаи наќлї, сиѓаи хабарї ва ба тарзи лексикї  иброз мешавад. 

 
Ключевые слова: глагол, категория глагола, категория вида, перфектные формы, кате-

гория временной отнесенности, одновременные действия, предшествующие дейстия  
 

Рассмотрено выражение категории перфекта в современных английском и та-
джикском языках. Две названные видовые формы в изучаемых языках чаще указывают 
на совершенные действия в соответствии с их значением. Эти формы имеют собствен-
ную оппозицию в соответствии с категорией вида, что указывает на завершенные или 
продолжающиеся действия. В таджикской языковой системе нет такой грамматиче-
ской категории, хотя в некоторой степени её можно обнаружить в приведённых в ис-
следовании примерах.Отмечается, что в таджикском языке нет особой формы для вы-
ражения формы продолжительного перфекта.Данная форма выражается посредством 
формы повествовательного наклонения (сигаи накли), изъявительного наклонения, дру-
гими лексическими средствами.  
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form, the category of time relation, simultaneous actions, preceding action   

The article dwells on perfect tenses of the verb in Modern English and Tajik languages. The-
se two aspectual forms existing in the studied languages indicate to terminated actions in ac-
cordance with their meaning. The forms in question have their own opposition in compliance 
with the category of aspect pointing to an action either accomplished or continuing. In the system 
of the Tajik language there is no such grammatical category though its approximate patterns can 
be observed to some extent in a number of certain examples. It is underscored that in the Tajik 
language there is no special form for expressing continuous perfect inherent in the English lan-
guage. The form in question is expressed by means of that one natural for narrative mood (sigai 
nakli), indicative mood and other lexical media. 

 
Ба хусусиятҳои фарқкунандаи шаклҳои перфектии феъл ва шаклҳои катего-

риалии ҳудуд ва замон аксари забоншиносон эътибори хосса додаанд. Ба ақидаи 
А.И.Смирнитский перфект категорияи махсуси грамматикиро (вобаста ба ҳудуд ва 
замон) ифода менамояд, ки онро категорияи нисбияти замонї меноманд [11, с.135]. 
Забоншиносон Л.С.Бархударов, Д.А. Штелинг [13, с.8] ва дигарон низ ин аќидаро та-
рафдорї кардаанд.  

Забоншинос Е.Н.Аксютина бо хусусияти дар боло қайдгардидаи шаклҳои пер‐
фектии феъл ҳамфикрї баён намуда, қайд менамояд, ки онҳо на танҳо нисбияти замо‐
ниро ифода мекунанд, балки нисбияти бевосита ё нисбияти перфектиро низ ифода 
мекунанд [1, с.98]. Забоншиносон В.С.Хаймович ва Б.И.Роговская ба ҷои категорияи 
нисбияти замонї, категорияи тартибро пешниҳод намудаанд [16, с.19]. Азбаски ба 
мансубияти категориалии ҳудуди перфектї ақидаи ягона вуҷуд надорад, маънои 
асосии грамматикии чунин шаклҳо ба таври гуногун муайян карда шудаанд. Аксари 
наҳвиён нодуруст будани ин аќидањоро таъкид карда, мазмуни ҳудуди перфекти 
ҳозира ва гузаштаро бо ҳам мувофиқ меҳисобанд, гарчанде хусусиятҳои гуногуни 
истифодаи маъноҳои шаклҳои мазкур вуҷуд доранд. 

Бисёре аз забоншиносон шаклҳои перфектиро чун шаклҳои замонҳои нисбї 
қаламдод мекунанд. Ҳ.Суит қайд мекунад, ки маънои асосии замонии перфект – пеш 
аз ягон амал ба вуқӯъ пайвастани дигар амал, яъне амали гузашта мебошад [18, с.92]. 
Чунин ақидаро забоншиносон М.А.Брайнт [14, с.57], Ҳ.А.Поустма [17, с.89] ва 
дигарон ҷонибдорї менамоянд. Аз ин лиҳоз, Г.М.Райхел дуруст қайд менамояд, ки 
амали пеш аз амали дигар ба вуқӯъ пайваста, яке аз се маънои категорияи тартиби 
иҷрошавии амал, яъне амали пешомад, амали ҳамзамон ва амали ояндаро ифода 
мекунад ва категорияи тартиби иҷрошавии амал бошад, бо категорияи замон 
алоқамандї надорад. Нисбияти замон ва замон ҳар ду як маъноро надоранд ва 
набояд қаблият (амали пеш аз амали дигар ба вуқӯъ омада)-ро маънои замонї 
ҳисобид, зеро қаблият маънои он мебошад. Г.М.Райхел шакли Present Perfect – ро аз 
назар мегузаронад ва маънои пеш аз як амал ба вуқӯъ омадани амали дигарро 
омӯхта, қайд мекунад, ки шакли мазкур (Present Perfect) маъноҳои амали паёпай ва 
амали баанҷомрасидаро дорад [8, с.36]. 

Оид ба категорияи ҳудудҳои перфектї дар забони тољикї низ якчанд корњои 
илмї таълиф шудааст, ки дар онҳо фикрњои мухталиф доир ба муайян намудани 
моњияти ҳудудњои перфекти забони тољикї дар муносибат бо роњњои ифода ба назар 
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мерасанд. Шаклњои перфектї низ аз тарафи наҳвиёни тоҷик мавриди тадќиќ ќарор 
гирифтаанд. Онњо шакли алоќаи пайдарпайии шакли перфекти (хондаам, мехондаам, 
хонда будаам, хонда истода будаам)- ро ҳамчун замони гузаштаи мутлақ, аммо шакли 
перфекти гузаштаи забони англисиро шакли замони гузаштаи дур мењисобанд, ки дар 
натиља робитаи мављуда байни перфектњои гузаштаву њозира инкор мегардад [4, с.70]. 

Забоншиносон Н.Березин шакли перфекти њозираро замони гузаштаи номуайян 
зикр менамояд; хусусиятњои асосии онро чун ифодаи таъсири номуайян бидуни 
мафњуми замони муайян, вале шакли перфекти гузаштаро –замони гузаштаи дур; 
хусусиятњои асосии онњоро чун ифодаи таъсири амали бавуќўъпайваста ва ё ин ё он 
таъсир ба гузашта муайян менамояд [3, с.180-181].  

Забоншинос О.А. Сухарева замони перфекти ҳозираро замони гузаштаву њозира 
номбар мекунад, ки он на ба таъсири амал, балки ба натиљаи он, вазъияти 
давомнокии он ишора менамояд [12, c.30]. Аќидањои болоиро Ш. Рустамов тањлил 
намуда, ӯ низ замони перфекти ҳозираро “замони гузаштаву њозира”, перфекти гу-
заштаро замони “гузаштаи дур” мењисобад [10, с.14]. 

Оид ба таърифи дурусти ҳудуди перфект дар забони тоҷикї метавон ақидаи 
забоншинос Н.Маъсумиро овард, ки чунин қайд менамояд: “Феъли гузаштаи дур 
амали гузаштаро ифода мекунад, ки фосилаи замонаш мутлақо ё нисбатан дур мебо‐
шад. Ин маъно гоҳо аз мазмуни умумии сухан (матн) баъзан аз калимаҳо, ибораҳои 
алоҳида фаҳмида мешавад [6, с.255].  

Модарам як ҷуволча мавиз хушконда монда буд (19, c.129). Он вақт муборизаи 
синфии зидди кулакҳо дар қишлоқ ба авҷаш расида буд (22, c.112) . 

Забоншиноси мазкур ҳудуди перфекти гузаштаро дар забони тоҷикї замони гу-
заштаи дури нақлї номида, чунин таърифро пешниҳод кардааст, ки ин ақидаро мо 
низ ҷонибдорї мекунем: “Замони гузаштаи дури нақлї аз феълї ҳол (сифати феълии 
замони гузашта ба суфикси –а) ва шакли нақлии феъли “будан” сохта шуда, монанди 
замони гузаштаи дур амалеро ифода менамояд, ки пеш аз рӯй додани амали дигар 
воқеъ шуда анҷом ёфтааст ва натиҷааш низ аён аст. Ин шакл ҳам дар шакли мазмуни 
сухани дигарон ва ҳам дар хулосабарории мантиқї кор фармуда мешавад” [6, с.259]. 
Барои тасдиқи гуфтаҳои болої ба мисолҳо муроҷиат мекунем:  

Падарам хатту савод дошта, дар вақтҳои ҷавониаш чанд сол дар мадрасаҳои Бу-
хоро истиқомат карда будааст. Мадрасаи Олимҷон дар аввал мадраса бино карда 
нашуда будааст (22, c.17)  

Забоншинос Б.Н.Ниёзмуњаммадов замони перфекти ҳозираро замони гузаштаи 
одии номуайян ва дар тадқиқоти минбаъдааш ба монанди дигар забоншиносон замо-
ни гузаштаи номуайян, замони перфекти гузаштаро “замони гузаштаи дур” [6, с.193) 
зикр кардааст.  

Муҳаққиқ А.З.Розенфелд замони перфекти ҳозираро гузаштаи одї номида қайд 
менамояд, ки аз рўи хусусиятњои натиљавї ин замон метавонад хосияти бо тартиб 
иҷро гардидани амалро ифода намуда натиҷаи хулосањои мантиќиро муайян менамо-
яд. Ӯ замони перфекти гузаштаро чун амали гузаштаи дур номидааст [9, с.42-45]. Таф-
сири ин шакли замонї дар «Грамматикаи забони тољикї» инъикоси худро ёфтааст [4, 
134-137].  

Хусусияти асосии замони перфекти ҳозира дар таъсири натиљавї, замони 
перфекти гузашта дар таъсири гузашта мавҷуд мебошад. 
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Забоншиносони тоҷик шаклҳои перфектро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунанд:  
а) шакли «мехондааст» аксар шакли перфекти давомдор;  
б) шакли «хонда будааст» шакли перфекти гузаштаи дур;  
в) шакли «хонда истода будааст» шакли муайяни перфект;  
Забоншинос Ҳ. Суит қайд менамояд, ки маънои амали баанҷомрасида ба худи 

шаклҳои перфектї хос набуда, балки аз контекст ва аз маънои луғавии феъл сарчаш-
ма мегирад. Ба ақидаи ӯ лаҳзаи баанҷомрасида бо лаҳзае, ки дар маълумот дода 
шудааст ё ин ки дар замони Past Perfect бо ягон замон дар гузашта бо ҳам муносибат 
пайдо мекунад, шабоҳат дорад [18, с.56-58]. 

Ба ақидаи И.П.Иванова дар баъзе ҳолатҳо маънои натиҷавии перфект мушоҳида 
карда мешавад, яъне маънои вазъияти нав – чун натиҷаи амали ба вуқӯъ овардашуда 
ба амал омадааст. Бинобар ин, ў маънои асосии перфектро натиҷавї намеҳисобад. 
Маънои асосии перфектро забоншинос ҳамчун амали ҷудогонаи то лаҳзаи нутқ 
иҷрошуда муайян менамояд, ё ин ки маънои амали иҷрошуда, амали пуррагардидае, 
ки охирон ба ягон марҳилаи муайян ҷудо карда нашудааст ва дар шакли умум омӯхта 
мешавад [5, с.15].  

Забоншинос А.И.Смирнитский ба наҳвиёни дар боло зикрёфта, ки шаклҳои пер-
фектиро ҳамчун шаклҳои замонї ба маънои замони гузашта маънидод мекунанд 
пайравї намуда, қайд менамояд, ки “шаклҳои перфектї нисбат ба баъзе лаҳза ё 
марҳилаи замон, ки дар назар дошта шудааст ё дар бораи он сухан меравад, маънои 
замони гузаштаро мефаҳмонад” [11, с.301]. Ӯ худ маъноҳои байни категорияи нисби-
яти замониро бо категорияи ҳудуд ва замон як мешуморад, ки ин ақида хилофи ҷудо 
кардани категорияи грамматикии махсус чун категорияи нисбияти замонї мебошад.  

Забоншиносон Л.С.Бархурдаров, Д.А.Штелинг, И.Б.Хлебникова, К.В.Авдеев ва 
дигарон низ шаклҳои перфектиро ба категорияи нисбияти замонї мувофиқ мешумо-
ранд [2, с.23]. Забоншинос И.Б.Хлебникова собит менамояд, ки “шаклҳои перфектии 
феълҳои забони англисї аз ҷиҳати маъно духӯраанд: амале, ки пеш аз амали дигар ба 
вуқӯъ мепайвандад, яъне замони перфекти ҳозира ва амале, ки бо амали дигар дар як 
замон ба вуқӯъ мепайвандад, амали ҳамзамон аст. Ин тазоди асосии категорияи нис-
бияти замониро ташкил менамояд. Чї хеле ки зикр шуда буд, тазоди духӯра дар 
низоми забон яке аз намудҳои алоқаро ташкил медиҳад ва тафовут байни муноси-
батҳои номуайянї ва перфектї, ки аз ҳисоби амали қаблї ё набудани он амал, ё худ аз 
муносибати амал ба ҷараёнёбии дохилии он асос меёбад. Шаклҳои перфектї метаво-
нанд ҳам маънои муносибатҳои замонии нисбї ва ҳам мутлақро ифода намоянд. 

Гурӯҳи дигари наҳвиён ақидаҳои забоншинос А.И.Смирнитскийро тарафдорї 
намуда, таърифҳои дигари перфектро пешниҳод мекунанд. Забоншинос Е.Н.Аксю-
тина дар мақолаи худ “Системаи ягонаи феъл” шабоҳати хусусияти системаи феълро 
дар забони муосири англисї қайд менамояд ва ҳамзамон ӯ ба ҷои таърифи маъмули 
шаклҳои перфектї чун категорияи нисбияти замонї, ки аз тарафи профессор 
А.И.Смирнитский пешниҳод шудааст, таърифи худро манзур мекунад. Ба аќидаи ў: 
“Категорияи нисбият ба иҷро расидани як амал нисбат ба лаҳзаи дигар ё нисбат ба 
амали дигарро нишон медиҳад” ва ӯ ду шакли нисбиятро ҷудо менамояд: нисбияти 
бевосита (Immediate Correlation) ва нисбияти перфектии муқобил (Perfect Correlation) 
[11, с.13]. Ин ақидаро забоншинос Б.А.Илиш дар асари худ “Сохти забони муосири 
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англисї” ҷонибдорї намуда, ба ҷои истилоҳи “бевосита” “(Immediate) истилоҳи “ғай-
риперфект” (Non Perfect) – ро пешниҳод менамояд [15, с.99].  

Аз таҳлили ақоиди дар боло зикршуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки амалҳои 
феълї дар шаклҳои перфектї ҳаракатеро ифода менамоянд, ки то лаҳзаи нутқ ба 
анҷом расидааст. Онро дар забони тоҷикї бо истилоҳи “замони гузаштаи мутлақ” 
ифода кардаанд. Барои исботи гуфтаҳои болої ба мисолҳо муроҷиат мекунем: 

Quality has vanished from the aims of the book business and quantity has taken its 
place (2.7.). It took me some time to realize that he had completely forgotten the dollar (2.1.) 
Jack, oh, before the end of the week I shall have got rid of him. I’ll say he died in Paris of 
apoplexy (24, c.29).  

Мусаллам аст, ки хусусиятњои асосии перфект дар сиѓаи хабарї на њама ваќт бо 
њаракати натиљавї, яъне вазъияти нави объект, субъект ва њодиса робита дорад. 
Маъмулан, натиља на аз шаклњои перфект сарчашма мегирад, балки пеш аз њама, бо 
маънои худи феъл мувофиќ меояд ё аз вазъият ва контекст вобаста мебошад. 

Масалан: «Ман дар Самарќанд калон шудаам» (21, c.49); «Ман ба Њукумати 
Шўро душманї накардаам» (19, c.371); «Ин љавон бародари њамон духтар аст, ки 
Љамилаи моро ба духтарї гирифтааст» (22, c.215).  

Дар њамаи мисолњои овардашуда шакли асосиро њаракат ифода мекунад, ки он 
дар лањзаи ахбор сурат гирифтааст, яъне дар вазъияти комил иљро шудаву ќарор 
мегирад. Алоқаи лаҳзаи амал бо лаҳзаи нутқ бо воҳидҳои зарфї ё бидуни онҳо ифода 
мегарданд:  

“I’ve never seen you before in my life” (23, c.47). Have you ever heard of the Siberian 
wolves? (23, c.86). She began to think of all that had happened during the day (25, c.197). 

Хусусияти асосии лаҳзаи вақт ба ғайр аз ифодаи маънои замон  метавонад дигар 
маъноҳоро ба вуљуд орад, ки тартиби иҷрошавии амалро ифода менамояд. Ин ху-
сусиятро дар ҳудуди перфект мушоҳида кардан мумкин аст, ки амалҳо дар лаҳзаҳои 
гуногуни вақт марҳила ба марҳила иҷро мегарданд.  

Чандин ваќт ин тараф, ки харбуза нахўрдаї, дањонат маззафањмиро гум кардааст, 
-гуфт Валї малулу мањзунона (22, c.65). Хушкї ва ќањтии ду соли пай дар пай ба 
кўњистони Њисору Кўлоб рўй оварда, ҳатто кўдакони хурдсолро њам алафшинос кар-
дааст (21, c.63). Зебї бошад, холо Одил Саркорро надидааст, аз ў аризаро нагирифта-
аст, чї тавр шуд, ки фармон аллакай тайёр (21. c.70).  

Лаҳзаи вақт, ки дар он амал ба вуқӯъ пайвастааст ва ба ҳудуди худ расидааст, як-
чанд хел мешавад. Мисол:  

I‘ve just left the Prime Minister you are to have vacant seat in the Cabinet (25, c.18). I 
was four years old when that was locked Barbara. It’s never been opened since (23. c.290). 
He had just installed a new American lift at Head Office (24. c.55). The early years of their 
marriage had been happy enough. At that time, he and Nan had talked about nothing but 
themselves (25, c.63)  

Чунон ки мебинем хусусияти њаракати натиља на дар худи шакли феъл шароит 
фароњам овардааст, балки бо маънои лексикии феъл ё вазъияту контекст сурат меги‐
рад. Гарчанде ки мисолҳои овардашуда, ба назари аввал ба ҳудуд вобаста набошад 
ҳам, лекин гӯянда на ба чунин ҳолат, балки ба лаҳзаи алоҳидаи он чун натиҷаи ҳудуд, 
инчунин ба анҷом расидан ва яклухтии он амал диққати касро ҷалб мекунонад. Дар 
забони тоҷикї шакли ҳудуди перфект мавҷуд аст ва маънои асосии он чун амали ба-
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анҷомрасида ва том мебошад. Намуди шакли перфект дар сиғаи хабарї бояд аз ша-
клҳои сиғаи феъли нақлї алоҳида баррасї гардад.  

Аз таҳлили боло чунин хулосаҳо бармеояд: 
1) ҳудуди перфектї дар забонҳои муқоисашаванда бо услуби аналитикї таркиб 

меёбад: дар забони англисї – бо сифати феълии II ва феъли ёвари «to have», дар забо-
ни тоҷикї низ бо сифати феълии замони гузашта ва феъли ёвари «будан» (ҳаст) дар 
шаклҳои тасрифшаванда ифода карда мешавад.  

Маънои асосии грамматикии ҳудуди перфект чун дар забони англисї ва дар за-
бони тоҷикї низ ин ифодаи амале мебошад, ки дар ҳудуди муайяни вақт воқеъ шуда-
аст ва амалу ҳолати яккаратаи баанҷомрасида мебошад.  

Ҷонишини шумо нағз ғайрат кардаанд (20, c.723).  
2) Вобаста аз контекст, ҳолат ва ифодаҳои адвербиалие, ки бо онҳо ҳудуди 

перфект истифода мешаванд, маънои натиҷавї, алоқаи паёпайї байни амалҳо ва 
амали қаблиятро ифода менамоянд. 

3) Дар забонҳои муқоисашаванда ҳудуди перфект баъзан бо мазмуни муайяни 
вақт ифода меёбад.  

4) Шакли ҳудуди перфектии забони англисї бо ду шакли фарқкунанда бо забони 
тоҷикї мувофиқат мекунад, ки ба сиғаҳои гуногун дохил мешавад: агар дар забони 
англисї хосияти амал ду хел бошад, «ҳудудї» ва «нақлї» амал бо як шакл иброз 
карда мешавад ва дар забони тоҷикї бошад, он бо феълҳои гузаштаи наздик ва нақлї 
ифода меёбад. 

5) Мазмуни ҳудуди мутлақ дар забони тоҷикї назар ба забони англисї бо ду 
шакли замонї баён мешаванд: замони ҳозира ва гузашта, дар ҳолате ки дар забони 
англисї шакли перфекти давомдор низ мавҷуд бошад. Маънои мазкур дар забони 
тоҷикї асосан бо ҳолатҳои лексикї баён мешавад. 

Ҳамин тавр, аз фикрҳои дар боло қайдгардида бармеояд, ки истифодаи шаклҳои 
ҳудуди перфектї дар забонҳои муқоисашаванда бисёр монандї доранд, лекин 
истифодаи ин шаклҳо дар забони англисї назар ба забони тоҷикї васеътар мебошад. 
Ин шаҳодат аз он медиҳад, ки дар забони тоҷикї ин амали замонї аз шаклҳои сиғаи 
хабарї оҳиста-оҳиста ба шаклҳои сиғаи алоҳида гузашт, ки бештар аз маънои 
якхелаи шаклҳои ҳудуди мутлақи давомдори забони англисї бармеояд. 

Барои изҳори маънои шакли перфекти давомдор дар забони тоҷикї шаклҳои 
махсус вуҷуд надоранд. Ин шакл бо воситаи шакли давомдори сиғаи нақлї, сиғаи 
хабарї ва тарзи лексикї, бо роҳи феълҳои мураккаби мувофиқоянда бо шакли наму‐
ди мутлақ иброз мешавад. 

Чунон ки маълум аст, дар забони англисї шакли “Past Perfect” низ мавҷуд буда, 
дар забони тоҷикї “замони гузаштаи дур”-ро ифода мекунад. Ин шакл низ амалеро 
иброз медорад, ки қабл аз ягон лаҳзаи гузашта оғоз гардидааст ва то он лаҳзаи вақти 
дигар анҷом ёфтааст.  
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