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Калидвожањо: «Маснавии маънавї» - и Љалолуддини Румї, њиссањои номустаќили нутќ, 
пешояндњо, пешояндњои аслии сода, пайвандак, пайвандакњои тобеъкунанда ва 
пайвасткунанда, аз таърихи пешоянду пайвандакњо, услуби шоир.   

 

Дар маќола бори аввал тобишњои маъноии пешоянду пайвандакњои «Маснавии 
маънавї» - и Љалолуддини Румї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Бояд гуфт, ки то 
њол ин тобишњои унсурњои луѓавї дар дастурњои забони тољикї ва кутуби дарсї ба 
мушоњида намерасад. Аз ин рў, муаллифи маќола бо такя дастурњои забонњои ѓайр 
вазифа ва маъноњои тозаи ин аносири луѓавиро манзур кардааст, ки њангоми навиштани 
дастурњои нави забони тољикї ба назар гирифтани онњо аз фоида холї нахоњад буд. 
Масалан, њангоми тањлил кардани пешоянди содаи аслии «аз» чордањ тобиши маъноии 
он дарёфт карда шуда, таъкид гардидааст, ки ин пешоянд дар ашъори Љалолуддини 
Румї бо тобишњои зиёди маъної ба назар расида, чунин имконоти баён дар забони 
адабии њозираи тољикї мањдуд шудааст.  Њамчунин ќайд шудааст, ки њангоми аз назар 
пинњон мондани тобишњо ва вазифањои ин аносири луѓавї мо ба дарки матлаби аслии 
шоир нахоњем расид. Аз ин лињоз, мавриди омўзиш ќарор додани муаммои мавриди назар 
акуталї ва сариваќтї мебошад.       

 
Ключевые слова: «Маснави ма`нави» Джалолуддина Руми, несамостоятельные части 

речи, предлоги, первичные предлоги, союзы, подчинительные и соединительные 
союзы,  история предлогов и союзов, стиль 
 

Впервые проанализированы смысловые оттенки предлогов и союзов из «Маснави 
ма`нави» Джалолуддина Руми. Подчеркивается, что выявленные смысловые оттенки 
предлогов и союзов в произведении Руми не зафиксированы в грамматиках и учебниках 
таджикского языка. Поэтому с опорой на теоретические  положения грамматик других 
языков определены  новые функции и оттенки семантики  указанных лексических элемен-
тов. Например, подчеркивается,  что в поэме Джалолуддина Руми встречаются четыр-
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надцать смысловых оттенков первичного предлога «аз». Данный факт свидетельствует 
об ограниченности функции  предлога «аз» в современном литературном  таджикском  
языке. Отмечается, что выявление всех смысловых оттенков  и задач предлогов и союзов  
содействует более точному  и глубокому  восприятию смысла стиха, что обусловливает 
актуальность и своевременность  поставленной темы.  

 
Key words: "Masnavi Ma'navi" by Djaloliddin Rumi, non-self-sufficient parts off speech, 

prepositions, primary prepositions, conjunctions, subordinate and co-ordinate conjunctions, 
history of prepositions and conjunctions, style 
 

The shades of meaning in regard to prepositions and conjunctions from "Masnavi Ma'navi" 
by Djaloliddin Rumi have been analyzed for the first time. It is underscored that the elicited 
shades of meanings of prepositions and conjunctions in Rumi's literary production are not 
registered in grammar and other educational text books of the Tajik language. That's why new 
functions and semantic shades of meaning of the mentioned lexical elements are determined with 
a buttress on theoretical provisions of grammars appertaining to other languages. For example, 
it is emphasized that in Djaloliddin Rumi's poem there occur fourteen shades of meaning of the 
primary preposition "az". The given fact testifies to the limitation of the function of the 
preposition "az" in Modern Tajik literary language. It is marked that elicitation of all shades of 
meanings and assignments of prepositions and conjunctions promotes a more precise and 
profound perception of the sense of the verse and preconditions well-timed actualness of the 
theme put. 

 
Оид ба њунари волои баён доштани Љалолуддини Румї аз љониби муњаќќиќон 

андешањои зиёд манзур карда шудааст, ки онњоро дар маќола ва монографияњои 
људогона метавон мушоњида кард. Масалан, профессор А.Њасанзода  аз хусуси 
љозибањои забонии «Маснавии маънавї» сухан карда, таъкид меварзад, ки: 
««Маснавии маънавї» ба таври умум як асари басо мураккаб буда, аз бесобиќа 
будани вусъати назар ва баландии андешаи муаллиф шањодат медињад. Дарк карда 
шудани мазмуну мўњтавои ин асари пурмуаммо бе иттилооти њамаљониба аз 
фарњанги исломї ва ошноии комил бо зарофатњои хоси форсизабонон ѓайриимкон 
аст... Љалолуддини Румї маъноњои бою ѓаниро бо забони фасењу љолиби диќќат ва 
услуби нигориши барояш хос ифода намудааст. Дарёфту бардошти калимаву таркибу 
иборот барои ифодаи маънї ва огоњона истифода гардидани онњо дар маснавии 
мазкур омўзишу тадќиќи доманадору алоњидаеро таќозо менамояд» (14, с.134 – 135).     

Аз ин рў, мо бо такя ба андешањои муњаќќиќи мазбур хостем оид ба вазифа ва 
маъноњои пешоянду пайвандакњои асари мазкур таваљљуњ зоњир карда, то ќадри 
имкон вижагињои ин навъи аносири луѓавиро кашф намоем. Бояд гуфт, ки маводи 
фактологии дар ихтиёр буда аз он шањодат медињад, ки ба вазифаи якдигар истифода 
шудани њиссањои номустаќили нутќ низ дар ин асари арзишманд хеле зиёд аст. Аммо 
мо ба хотири фароњам овардани замина ба пажўњишоти муфассали баъдинаи илмї 
танњо аз хусуси маъноњои мухталифи  ин навъи калимањо андешаронї хоњем кард.  

Дар дастурњои забони тољикї вазифа ва маъноњои пешоянду пайвандакњо 
мавриди тадќиќ ќарор гирифта, муњаќќиќон имконоти маъноии онњоро ба гурўњњои 
људогона дастабандї кардаанд (5, с.285 – 322; 7, с.375 – 421; 4). Њангоми аз назар 
гузаронидани дастурњои забонњои ѓайр (16, с.311 – 326; 6, љ.5, љ.10, љ.11, љ.22, љ.24, 
љ.25; 13, љ.3, с.211 – 421; 2, љ.1, с.386 – 439; 3, с.223 – 252; 1; 10) маълум мегардад, ки 
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имконоти маъноии ин навъи калимањо ба таври муфассал, нисбат ба забони тољикї, 
баррасї шудааст. Аз ин рў, њангоми таснифи маъноњои пешоянду пайвандакњои 
“Маснавї...” бештар ба њамин дастурњо такя карда шуд.    

Пешоянди «аз». Муњаќќиќони таърихи забон аз гузаштаи дури корбурди ин 
пешоянд дар заминаи осори манзуму мансур андешаронї карда таъкид кардаанд, ки 
ин унсур дар гузаштаи дур ба гунаи “hačā” ва минбаъд дар порсии миёна ба шакли 
“āĵ” мавриди истифода ќарор гирифтааст (12, с.70; 15, ќ.1, с.60; 15, ќ.2, с.69; 13, љ.3, 
с.311).  

Маводи фактологии дар ихтиёр бударо, ки маъноњои гуногун доштани пешоянди 
содаи “аз” – ро дар ин асар далолат мекунад, ба њайси шоњид метавон овард:   

А. Васила ва воситаро дар анљом додани коре нишон медињад:   
Кунгура вайрон кунед аз манҷаниқ,/ То равад фарқ аз миёни ин фариқ (11, с.33). 

Калимаи “манљаниќ//манљаник” дар ФЗТ ба маънои “олати фалохунмонанд, ки онро 
бар сари чўбе љойгир карда, сангњои калон ва ё гулўлањои оташро дар он монда, ба 
тарафи ќалъаи душман меандохтаанд” маънигузорї шудааст (љ.1, 637). Чунонки аз 
маънои байт маълум аст, пешоянди мавриди назар маънои “ба воситаи; тавассути” -  
ро дорад, ки дар ГЗАЊТ ин вазифаи пешоянд сарфи назар шудааст (5, с.288 - 289).  

Б. Бар вобастагии чизе ба чизе далолат мекунад (интисоб):  
Қанди ҳикмат аз куҷо? Зоғ аз куҷо?/ Кирми саргин аз куҷо? Боғ аз куҷо? (11, 

с.607). Дарки чунин маъно, пеш аз њама, дар он зоњир мешавад, ки дар ин маврид, 
бештар, пас аз пешоянди «аз» љонишини саволии «куљо» меояд.  

В. Бар гуна ва љинси чизе далолат мекунад: 
Ту ҳамон дидӣ, ки Иблиси лаъин/ Гуфт: «Ман аз оташам, Одам зи тин» (11, с.274). 

Нишон додани аз кадом мавод сохта шудани шайъ ва ё афзор вазифаи дигари 
пешоянди мавриди тањлил аст.  

Г. Барои баёни иллат (сабаб) – и феъл меояд: 
Аз харӣ ӯро намегуфт: «Эй лаъин!/ Ту аз он ҷойӣ, чаро зорӣ чунин? (11, с.508). 

Чунонки аз муњтавои байт маълум аст, омили «нагуфтан» (феъл) «аз харї» (таркиб) 
буда, корбурди пешоянди «аз» барои тавзењи феъл нигаронида шудааст.     

Ѓ. Ба баёни аљзои чизе мепардозад: 
Саҷдаи халқ аз зану аз тифлу мард/ Зад, дили Фиръавнро ранҷур кард (11, с.254). 

Нишонаи асосии дар ин маъно истифода гардидани пешоянди мавриди тањлил ба 
таври чида омадани баъзе аз љузъњои љумла мебошад.   

Д. Бар рафъи ибњом далолат карда, маъниро ошкортар (тавзењ) менамояд:  
Дар баёни ин се, кам ҷунбон лабат,/ Аз заҳобу аз заҳаб в-аз мазҳабат (11, с.42). 

Мисраи дуюми байти шоњид (маънои мисраи аввал ба таври пўшида (ибњом) баён 
гардидааст) маъноро комил гардонида,  номафњумии мисраи аввалро бартараф 
кардааст.  

Е. Бар сифат, њолат ва чигунагии фоил ё мафъул далолат мекунад: 
Мурғак омад сӯйи ӯ аз ношинохт,/ Пас тавофе карду пеши мард тохт (11, с.570). 

Дар љумла (мисраъ) – и аввал сабаби иљрои амали фоили бевосита (Мурѓак омад) ба 
мафъул (аз ношинохт) – и он робитаи ногусастанї дорад. Пешоянди «аз» бо сифат 
(ношинос) – и мафъули љумла омадааст. Дар китоби «ЗАЊТ» (8) њангоми баррасии 
хелњои пуркунандаи бавосита аз рўи маъно, ки бо пешоянди «аз» омадаанд, шаш 
тобиши маъноии он нишон дода шудааст (8, с.125 - 128). Мутаассифона, дар ин 
сарчашма чунин вазифаи пешоянди мазкур сарфи назар шудааст.         
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Ё. Вуќўи феълеро дар замоне ё маконе нишон медињад:    
Гарчи дузд аз мункирӣ тан мезанад,/ Шаҳна он аз аср пайдо мекунад (11, с.368). 

Дар далели мазкур пешоянди «аз» барои нишон додани замони иљрои амал мавриди 
истифода ќарор гирифтааст.  

Ж. Нишон медињад, ки чизе ба љои дигар аст ва бадали он мебошад: 
Чун ғараз даллола гашту восифе,/ Аз се газ карбос ёбӣ Юсуфе (11, с.646).  
З. Бар бозшинохтани ду чиз аз якдигар далолат мекунад: 
Қаҳрро аз лутф донад ҳар касе,/ Хоҳ доно, хоҳ нодон ё хасе (11, с.253). 
И. Бар њамроњии чизе бо чизи дигар далолат мекунад: 
Гуфт пайғамбар: «Адоват аз хирад/ Беҳтар аз меҳре, ки аз ҷоҳил расад» (11, 

с.164). 
Й. Бар рў ба рў (муќобил) будани ду чиз далолат мекунад: 
Чун чароғе бе зи зайту бе фатил,/ На касир асташ зи шамъу на қалил (11, с.671). 
К. Миќдор (миќёс) ва андозаро далолат мекунад: 
Оби Ҷайҳунро агар натвон кашид,/ Ҳам зи қадри ташнагӣ натвон бурид (11, 

с.561).  
Ќ. Мувофиќат ва мутобиќат (нишон медињад, ки коре мувофиќ ва созгор бо 

мурооти чизи дигар ба анљом расидааст): 
Пас авонон омаданд, ӯ тифлро/ Дар танӯр андохт аз амри Худо (11, с.239). 
Нињоят, маводи мавриди тањлил аз он шањодат медињад, ки пешоянди содаи «аз» 

дар ашъори Љалолуддини Румї бо тобишњои зиёди маъної корбаст шуда, чунин 
имконоти баён дар забони адабии њозираи тољикї мањдуд шудааст.    

Пешоянди «ба».  Бино ба ќайди забоншинос Парвиз Нотили Хонларї ин 
пешоянд «ба сурати patiy дар порсии бостон ва paiti дар авастої њам пешванди исм ва 
њам њарфи изофа (пешоянд-З.Ќ.)  аст. Дар пањлавї бо њузвориши PWN навишта ва pat 
ё pad хонда мешавад. Дар «Позанд» ѓолибан сурати pa дорад. Дар форсии миёнаи 
турфонї њам ба сурати pad вуљуд дорад» (13, с.345).  

Маълум мешвад, ки дар оѓози ташаккули забони адабии њозираи тољикї вусъати 
тобишњои маъноии ин пешоянд, нисбат ба даврањои пешин, густарда аст.   

А. Васила ва воситаро дар анљом додани коре нишон медињад:   
Шаб зи дарди пушту аз ҷӯъи шикам/ Орзумандам ба мурдан дам ба дам (11, 

с.297). 
Б. Барои баёни иллат (сабаб) – и феъл меояд: 
Он Худое, ки фиристод анбиё/ На ба ҳоҷат, бал ба фазлу кибриё (11, с.141). 
В. Бар рафъи ибњом далолат карда, маъниро ошкортар (тавзењ) менамояд:  
Ту ба тан ҳайвон, ба ҷонӣ аз малак,/ То равӣ ҳам бар замин, ҳам бар фалак (11, 

с.211). 
Г. Бар сифат, њолат ва чигунагии фоил ё мафъул далолат мекунад: 
Як савора тохт то қалъа ба кар,/ То дари қалъа бибастанд аз ҳазар (11, с.635). 
Ѓ. Нишон медињад, ки чизе ба љои дигар аст ва бадали он мебошад: 
Пурс-пурсон, к-ин ба чанду он ба чанд?/ Аз пайи таъбири вақту ришханд (11, 

с.580).  
Дар ГЗАЊТ њашт маънои пешоянди «ба» нишон дода шудааст (5, с.289 - 290). Аз 

мисолњои љамъкардаи мо маълум гардид, ки се тобиши маъноии (ќисмњои в, г, ѓ) он 
дар китоби мавриди назар ба мушоњида намерасад.    
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Пешоянди «бар». Чунонки маълум аст, вазифањои маъноии пешоянди «бар» дар 
забони адабии њозираи тољикї нисбат ба пешояндњои дигар мањдуд аст. Аз ин љост, 
ки дар ГЗАЊТ танњо ду вазифа (а. ба сўи предмет, бештар ба сатњ ё ба болои предмет 
равона шудани амал; б. ба объект ишора мекунад, ки мавриди муњокима аст ва ё 
нисбат ба он ягон њиссиёт зоњир карда мешавад) – и ин пешоянд ба назар мерасад (5, 
с.290). Аммо, баръакси ин њолат, дар «Маснавї …» доираи маънои ин пешоянд аз 
пешояндњои дигар фарохтар мебошад:  

А. Васила ва воситаро дар анљом додани коре нишон медињад: 
Ақл роҳи ноумедӣ кай равад?/ Ишқ бошад, к-он тараф бар сар давад (11, с.609). 
Б. Бар бисёрии чизе далолат мекунад:   
Нуқл бар нуқл асту май бар май, ҳало!/ Бар манора рав, бизан бонги сало (11, 

с.511). Коса бар косасту нон бар нон мудом/ Аз барои ин шикамхорони ом (11, с.519). 
В. Бар сифат, њолат ва чигунагии фоъил ё мафъул далолат мекунад: 
«Чанд бар амё давонӣ асбро?/ Бояд усто пешарову касбро (11, с.663). 
Г. Бар љињат (сўй, љониб) -  и феъл далолат мекунад: 
Пеш аз он бар росту бар чап медавид,/ Ки бичинам дарди ту, чизе начид (11, 

с.650). 
Ѓ. Бар мухолифати чизе бар чизе далолат мекунад: 
Пас масал бишнав, ки дар афвоҳ хост,/ К-ин чӣ бар мост, эй бародар, ҳам зи мост 

(11, с.645). 
Д. Миќдор (миќёс) ва андозаро далолат мекунад: 
Одамӣ бар қадди як ташти хамир/ Барфузуд аз осмону аз асир (11, с.562). 
Е. Мувофиќат ва мутобиќат (нишон медињад, ки коре мувофиќ ва созгор бо 

мурооти чизи дигар ба анљом расидааст): 
Маҳ фишонад нуру саг ав-ав кунад,/ Ҳар касе бар хилқати худ метанад (11, с.559). 
Муоинаи тобишњои маъноии пешоянди мазкур аз он далолат мекунад, ки ин 

пешоянд, дар аксари маврид, дар таркиби пуркунанда ва, дар мавриди камтар, бо њол 
меояд. Маълум мегардад, ки ин тамоюл аз оѓози ташаккули забони адабии њозираи 
тољикї то замони мо идома дорад. Ба ин масъала забоншинос Н. Маъсумї низ 
њангоми тањлили вижагињои маъноии пешояндњои аслии содаи «Марги судхўр» - и 
устод Айнї ишора кардааст (9, с.258).   

Пешоянди «дар/андар». Муњаќќиќ П.Н.Хонларї оид ба таѓйири шакл ва маънои 
ин унсур бар ин андеша аст: «Калимаи «андар» дар форсии бостон – antar ва дар 
авастої – antarǝ ва дар форсии миёна (пањлавї) андар ба маънои дохил ва дарун аст 
ва дар њар се забон њам пешванди феъл ва њам њарфи изофа (пешоянд – Ќ.З.) аст (13, 
с.380).    

Профессор А.Њасанов аз хусуси таърихи баромади ин пешоянд андешаронї 
карда, таъкид мекунад, ки ин унсур дар сарчашмањои ањди бостон ба гунаи patiy (15, 
ќ.1, с.60) дучор шуда, дар давраи миёнаи забонњои эронї маъноњои маконї, замонї ва 
монанди инњоро ифода менамуд (15, љ.2, с.69). 

Маликушшуаро Бањор њангоми баррасии истифодаи ин пешоянд дар заминаи 
осори назму насри асримиёнагї, ки ба гунањои «дар» ва «андар» дучор мешавад, 
чунин андеша дорад: «Дар замони Сомониён ба њеч ваљњ калимаи «дар» дар наср нест 
ва ба ашъори мансуб ба он давра њам эътимоди комил наметавон кард, вале дар 
кутуби насри ќадимї, ки метавон ба онњо эътимод кард њар ќадар љустуљў шуд њама 
љо «андар» истеъмол шудааст ва лафзи «дар», ки мухаффафи «андар» аст дар ањди 
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Ѓазнавиён пайдо омад… » (2, с.360 - 361).  Њарчанд «Маснавї…» мањсули асри Х111 
аст, бо вуљуди ин таносуби корбурди пешоянди «андар» нисбат ба ќаринаи дигараш – 
«дар» бештар ба назар мерасад. Маълум мегардад, ки дар назм тадриљан пас аз асри 
Х111 гунаи «дар» бартарият пайдо кардааст.  

Нињоят, тобишњои маъноии ин пешоянд дар асари мавриди назар ба гунаи зайл 
аст:     

А. Иттисол ва пайвастани чизеро ба чизе мефањмонад: 
Ҳин, савори тавба шав, дар дузд рас,/ Ҷомаҳо аз дузд бистон бозпас (11, с.571). 

Чун бисозӣ бо хасии ин хасон,/ Гардӣ андар нури суннатҳо расон (11, с.613). 
 Б. Бар бисёрии чизе далолат мекунад:   
Вораҳӣ аз тангиву аз нангу ном/ Ишқ андар ишқ бинӣ, вассалом (11, с.403). 

Сарнигунафтодагонро з-ин манор/ Менигар ту сад ҳазор андар ҳазор (11, с.594). 
В. Бар рафъи ибњом далолат карда,  маъниро   ошкортар (тавзењ) менамояд: 
Рӯяш аз гулзори Ҳақ гулгун бувад,/ Аз ман ӯ андар мақом афзун бувад» (11, с.388). 

/Оташи Намруд Иброҳимро/ Сафвати ойина омад дар ҷило (11, с.611). Гуна-гуна(й) 
хӯрданиҳо сад ҳазор,/ 

Ҷумла як чиз аст андар эътибор (11, с.651). 
Г. Будани чизеро дар чизе ё вуќўи феълеро дар замоне ё маконе нишон медињад: 
Ҳамчунон ҳар косибе андар дукон/ Баҳри худ кӯшад, на ислоҳи ҷаҳон (11, с.614). 
Ѓ. Нишон медињад, ки чизе ба љои дигар аст ва бадали он мебошад: 
Ман туро моҳе ниҳодам дар канор,/Ки ғурубаш нест то рӯзи шумор. 
Дар ҷазои он атои нури пок/ Ту задӣ дар дидаи ман хору хок?  (11, с.679). 
Д. Санљиш миёни ду чизро нишон медињад (муќоиса ва нисбат): 
Андар он баҳру биёбону ҷибол,/ Мунқатеъ мегардад авҳому хаёл./ Ин биёбон дар 

биёбонҳои ӯ/ Ҳамчу андар баҳри пур як тои мӯ (11, с.370). Аз Аёз ин худ муҳол асту 
баъид,/ К-ӯ яке дарёст, қаъраш нопадид./ Ҳафт дарё андар ӯ як қатрае,/ Ҷумлаи ҳастӣ 
зи мавҷаш чакрае (11, с.493). 

Е. Бар њамроњии чизе бо чизи дигар далолат мекунад: 
Як гурўҳи дигар аз дониш тиҳӣ,/ Ҳамчу ҳайвон аз алаф дар фарбеҳӣ (11, с.380). 
Дар ГЗАЊТ чор маъно (а. барои нишон додани макони амалу њолат; б. барои 

нишон додани замони воќеъ гардидани амал; в. барои нишон додани машѓулияту 
амал; г. сарчашмаи аломатро нишон медињад) – и ин пешоянд (5, с.290)  мушоњида 
шуд, ки дастабандии далелњои дар ихтиёрбуда аз ин миќдор таљовуз мекунад. 

Тобиши маъноии пайвандакњо низ ба мисли пешояндњо дар «Маснавї…»  
љолиби диќќат буда, пањлугардонии маонии ин аносири луѓавї дар возењ 
гардонидани матлаби аслии шоир мусоидат мекунад.  

Пайвандаки «агар». Забоншинос Н. Бозидов њангоми тањќиќи пайвандакњои 
забони тољикї таъкид мекунад, ки «… маъмултарин ва машњуртарин вазифаи 
пайвандаки агар ифодаи муносибати шартї мебошад… Тањлили материалу фактњои 
забони тољикї ба он шањодат медињанд, ки ин пайвандак тобиши дигари маъної њам 
дорад. Яке аз он тобишњом маъної ифодаи муносибати хилофї мебошад» (4, с.74).  

Дар зер мо барои ифодаи се маънои ин пайвандак мисолњоеро намуна хоњем 
овард: 

А. Барои ёдоварии матлабе мепардозад: 
Гар туро чашмест, бигшо, дарнигар,/ Баъди «ло» охир чӣ мемонад дигар? (11, 

с.612).  
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Б. Ба шакку дудилагї далолат мекунад: 
Чун асоро мор кард он чустдаст,/ Гар туро ақлест, он нукта бас аст (11, с.614). 
В. Барои ифодаи шарт меояд:  
Ҳисси ҳайвон гар бидидӣ он сувар,/ Боязиди вақт будӣ гову хар (11, с.615). 
Далелњои мо шањодатгари он аст, ки ин пайвандак дар «Маснавї…» бештар ба 

гунаи «гар» мавриди истеъмол ќарор гирифтааст.  
Пайвандаки «то». Пайвандаки «то» низ дар забони адабии њозираи тољикї барои 

ифодаи шарт омада, њамчун воситаи алоќа байни сарљумла ва љумлаи пайрав 
мебошад. Дар баробари ин, барои ифодаи шакку шубња низ меояд:  

А. Далолат бар шакку шубња мекунад: 
Хайри ту ин аст, ҷомеъ меравӣ,/ То чӣ бошад шарру визрат, эй ғавӣ!» (11, с.621). 
Б. Дар таркиби љумлаи пайрав омада, сарљумларо шарњу тавзењ медињад: 
Чун бар он шуд, то равон гардад расул,/ Ғайрати Ҳақ бонг зад: «Машнав зи ғул 

(11, с.189). 
В. Нишон медињад, ки њукми љумлаи пайрав њосили њукми сарљумла аст: 
Ҷузвҳо бар ҳоли кулҳо шоҳид аст,/ То сабақ ғаммози хуршед омадаст (11, с.597). 
Бояд гуфт, ки аз пайвандакњои тобеъкунандаи шартї доираи истифодаи 

пайвандаки «то» барои баёни маънои шарт вусъатнок аст.  
Пайвандаки «ва». Чунонки маълум аст, дар забони тољикї пайвандаки 

пайвасткунандаи «ва» ва гунаи дигари он – «-у» нисбат ба пайвандакњои дигари 
пайвасткунанда серистеъмоланд. Њарчанд пайвандаки пайвасткунандаи «-у» ќаринаи 
пайвандаки «ва» дониста мешавад, аммо байни онњо тафовуте ба назар мерасад, ки 
забоншинос Н.Бозидов чор нишонаи фарќкунандаи ин ду пайвандакро асоснок 
кардааст (4, с.26 – 27). Ян назари иљмолї ба тадќиќотњои соњаи забоншиносии тољик, 
ки ба тањќиќи тобиши маъноии ин пайвандак рабт доранд, нишон медињад, ки онњо 
бештар ба тобиши маъноии њамзамонї, пайдарњамї, сабабї – натиљагї, хилофї, 
эзоњї ва њамроњї доштани ин унсур ишора кардаанд. Њоло дар зер мо барои ифодаи 
тобишњои нави маъноии ин унсур, ки дар заминаи «Маснавї …» ба даст омад, 
мисолњо хоњем овард:            

А. Нишон медињад, ки гирд омадани ду чиз имконнопазир аст: 
Он зи ишқи ҷон давиду ин зи бим,/ Ишқ куву бим ку? Фарқе азим (11, с.501). 
Б. Шигифтї аз гирд омадани ду чизро нишон медињад: 
Барҷаҳ, эй ошиқ, баровар изтироб,/ Бонги обу ташнаву он гоҳ хоб?» (11, с.574). 
В. Вуќўи феълеро беист пас аз вуќўи феъли дигар нишон медињад:  
Боз бар мавҷуд афсуне чу хонд,/ З-ӯ дуасба дар адам мавҷуд ронд./ Гуфт дар гӯши 

гулу хандон-ш кард,/ Гуфт бо сангу ақиқи кон-ш кард (11, с.53). Гуфт Фиръавне 
«аналҳақ», гашт паст,/ Гуфт Мансуре «аналҳаққ»-у бираст (11, с.497). 

Забоншинос Н.Бозидов њангоми муайян кардани вижагињо ва вазифањои 
пайвандакњои мазкур хулосањояшро дар њашт банд љамъбаст кардааст (4, с.27 – 28). 
Илова бар хулосањои мазкур месазад инро афзуд, ки дар назм бештар ин пайвандак 
ба гунаи «-у» дучор мешавад.  

Њамин тариќ, мавриди тањќиќ ќарор додани тобишњои маъноии пешоянду пай-
вандакњои «Маснавї …» ин нуктаро мусаллам месозад, ки дар забоншиносии тољик 
то њол баъзе аз вазифа ва маъноњои ин навъ унсурњои забонї ба таври бояду шояд 
забт нашудааст. Мо бо такя ба дастурњои дар ихтиёрдоштаамон бори аввал вазифа ва 
маъноњои пешоянду пайвандакњои ин асарро манзур кардем, ки итминон дорем мин-
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баъд барои навиштани дастурњои забони тољикї ва китобњои дарсї коромад хоњад 
буд. Гузашта аз ин, то ваќте ки оддитарин вазифа ва маъноњои аносири луѓавии 
ашъори шоир кашф карда намешавад, њадафи мењварї ва матлаби аслии адиб мавњум 
боќї хоњад монд.     
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