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ЗАБОНШИНОСӢ / ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 
НАҚШИ БОБОҶОН ҒАФУРОВ ДАР ОМӮЗИШИ  

ЗАБОНҲОИ ҚАДИМАИ ҲИНДУОРИЁӢ 
 

Султонзода С.А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Мо медонем, ки академик Бобоҷон Ғафуров аз рӯйи касбият муаррих буд, на 
забоншинос. Вале ҳангоме ки асарҳои ӯро, хусусан асари барҷастааш «Тоҷикон»-ро мутолиа 
мекунем, ба хубӣ дарк менамоем, ки вусъати андешаи ин донишманд дар доираи танҳо 
масоили таърихӣ маҳдуд нест ва фаротар аз он по ниҳода, ба дигар илмҳо сари кор дорад. 
Бинобар ин Б. Ғафуров набояд мутахассиси одии таърих шуморида шавад, балки вай ҳамчун 
як файласуфи соҳаи таърих аст, ки ба воситаи афкори ҳакимонааш аз масири таърих ба дигар 
имлҳо тори маънӣ танидааст. Барои мудаллалу муътамад сохтани андешаҳои худ доир ба 
масъалаҳои таърихӣ ин донишманди шаҳир ба давлату сиёсат, дину фарҳанг, фалсафаю 
ҷамъият, забону адабиёт, иқтисоду тиҷорат, илми нуҷуму ҳисобу ҳандаса ва ғайраҳо такя 
мекунад.  

Албатта забоншиносони барҷастаи ватанию хориҷӣ таърихи забони тоҷикиро хеле амиқ 
омӯхтаанд ва онро ба се давра ҷудо намудаанд: забони форсии давраи қадим ва забони 
авестоӣ, забони форсии миёна ва ё паҳлавӣ ва забони тоҷикӣ, дарӣ ва ё форсии имрӯза. Аммо 
ин ҷо ҳадафи мо нишон додани назару андешаҳои забоншиносони касбӣ, ки забонҳои 
форсии қадима ва миёнаро омӯхтаанд, набуда, балки дар асоси таҳлилу баррасиҳои китоби 
«Тоҷикон» пешкаш намудани андешаҳои аллома Бобоҷон Ғафуров аст. 

Ба ҳар ҳол набояд фаромӯш сохт, ки дар шарҳу тавзеҳи калимаю вожаҳои форсии қадим, 
авестоӣ, санскритӣ ва умумияту фарқияти онҳо олимону муаррихон ва забоншиносоне чун 
Абаев В.И., Андреев М.С., Бартолд В.В., Бертельс Е.Э., Боголюбов М.Н., Герценберг Л.Г., 
Дюперрон А., Дьяконов И.М., Зеймаль Е.В., Иванов В.В., Лазар Ж., Лившиц В.А., Луконин 
В.Г., Мандельштам А.М., Массон В.М., Нёлдеке Т., Оранский И.М., Пьянков И.В., Ранов 
В.А., Расторгуева В.С., Розенберг Ф., Струве В.В., Тарн К., Толстов С.П., Тревер К.В., 
Хромов А.Л., Бенвенист Э., Кристенсен А., Дебевоис Н., Еноки К., Гершевич И., Гиршман Р., 
Гёбл Р., Хеннинг В.Б., Маркварт Ҷ., Пуллейбланк Э., Шефер Ш., Шлумбергер Д. ва 
таърихнависону донишмандони Юнону Рими Қадим чун Геродот, Диодор, Квинт Куртсий, 
Ксенофонт, Плутарх, Полибий, Прокопий Кесарийский, Птолемей ва дигарон таҳқиқоти 
арзандаю назаррас анҷом додаанд, ки аз натиҷаи онҳо академик Б. Ғафуров ба таври вофир 
баҳра бардоштааст. 

Донишманди тоҷик омӯзиши забонҳои форсии қадима ва миёнаро аз ибтидо, аз замони 
ташаккулёбии забонҳои ҳиндуориёӣ шуруъ намудааст. Ба гурӯҳи забонҳои форсии қадимаи 
Осиёи Миёна забонҳои бохтарӣ, суғдӣ, хоразмӣ ва хутану сакоиро дохил намуда, онҳоро 
забонҳои шарқиэронӣ меномад ва забони портиро ҳарчанд забоншиносон ба гурӯҳи забонҳои 
ғарбиэронӣ дохил намуда бошанд ҳам, вале Б. Ғафуров бинобар сабаби таҳти таъсири 
забонҳои шарқиэронӣ қарор доштани ин забон, онро ба забонҳои қадимаи Осиёи Миёна 
ворид намудааст [1, с.39]. Ҳамчунин академик бар он бовар аст, ки дар нимаи аввали ҳазораи 
якуми қабл аз милод дар яке аз вилоятҳои Осиёи Миёна лаҳҷаи мустаъмале буд, ки ҳамчун 
асос ба забони авестоӣ хидмат кардааст. 

Ба навиштаи академик ба гурӯҳи забонҳои эронӣ забони форсӣ дохил мешавад, ки се 
давраро аз сар гузаронидааст: форсии қадим, форсии миёна ва форсии нав. Забонҳои тоҷикӣ, 
курдӣ, балуҷӣ ва дигар забонҳои ғарбиэронӣ, ҳамчунин забонҳои афғонӣ, яъне пашту, осетӣ, 
помирӣ ва як қатор забону лаҳҷаҳои шарқиэронӣ ба ин забонҳо дохил мешаванд. Забонҳои 
эронӣ ба гурӯҳи забонҳои ҳиндӣ, ё худ ҳиндуориёӣ, ки ғайр аз забону лаҳҷаҳои мустаъмали 
имрӯза лаҳҷаи ведӣ, санскрит ва палии дар матнҳои қадима боқимондаро дар бар мегирад, 
алоқаи хеле наздик доранд [1, с.39]. Бо ин назардошт, олими тоҷик таъкид мекунад, ки 
забонҳои форсӣ бо забонҳои ҳиндӣ яке аз шохаҳои асосии забонҳои оилаи ҳиндуаврупоиро 
ташкил медиҳанд, ки ба онҳо забонҳои славянӣ, германӣ, келтӣ, романӣ, юнонӣ, арманӣ ва 
ғайраҳо дихиланд. Умумияту шабоҳатҳои ин забонҳоро ҳам дар гузашта ва ҳам имрӯз ба 
инобат гирифта, Б. Ғафуров чунин менависад: «Қаробати ҳамаи ин забонҳо, ки хусусан дар 
замонҳои қадим ва қисман имрӯз ҳам дар бисёр бобатҳо мушоҳида мешавад, аз ҷиҳати асли 
пайдоиши худ ба як оила тааллуқ доштани онҳоро нишон медиҳад» [1, с.39]. 

Б. Ғафуров монандии забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва ҳиндуориёиро қиёс намуда, ба хулосае 
меояд, ки забонҳои ҳиндуориёӣ дар марҳилаҳои аввал як гурӯҳи воҳиди забониро ташкил 
мекардаанд. Хусусан забонҳои авестоию форсии қадим ва ведию санскрит ҳам аз ҷиҳати 
сохти грамматикӣ ва ҳам аз ҷиҳати захираи асосии луғавӣ ба ҳам сахт наздик будаанд. 
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Бинобар ин донишманди тоҷик як қатор мисолҳоро пешкаш менамояд, ки воқеан аз хешии 
ин забонҳо дарак медиҳанд. Масалан, об дар забонҳои эронии қадим ап, дар ҳиндии қадим 
ҳам ап; замин, мутобиқан буми ва бҳуми; бод – вата ва вата; тан – тану; даст – заста (ё 
даста) ва ҳаста; калима, овоз – ваҷаҳ ва вачас; ном – наман; либос – вастра; падар – питар; 
бародар – братар ва бҳаратар; андар – антар; ду – два; чаҳор – чатвар; панҷ – панча ва 
паньча; ҳафт – ҳапта ва сапта; ҳашт – ашта; даҳ – даса ва даща, дувоздаҳ – двадаса ва 
двадаща; сад – сата ва щата ва ғайраҳо [1, с.40; 2, с.28].  

Чунин тарзи қиёс ишора бар он мекунад, ки академик Б. Ғафуров аз асолати забонҳои 
қадимаи эронию ҳиндӣ огоҳии хеле хуб доштааст. Бояд ёдовар шуд, ки чунин қиёсҳои 
пешниҳоднамудаи донишманди номбурда имкон фароҳам меоаваранд, ки муҳаққиқони 
забоншинос дар заминаи он таҳиқоти дигареро анҷом дода, калимаҳои мазкурро бо дигар 
забонҳои ҳиндуаврупоӣ қиёсу муқобала намуда, то кадом андоза асолати ягона доштани 
забонҳои ҳиндуаврупоиро исбот намоянд. Масалан, аксар калимаҳои дар боло зикршуда, дар 
забонҳои қадимаи эронию ҳиндӣ мустаъмал будаанд ва бо каме тағироти фонетикӣ дар 
забони имрӯзаи тоҷикӣ мавриди истифода қарор доранд. Гузашта аз ин, калимаҳои 
зикршуда, на ин ки дар забони имрӯзаи тоҷикӣ, балки дар дигар забонҳои ҳиндуаврупоии 
мустаъмал ба мушоҳида мерасанд. 

Масалан, тавре ишора шуд, об дар забонҳои эронии қадим ап, дар ҳиндии қадим ҳам ап, 
дар забони франсавии имрӯза eau [6, 699], яъне о талаффуз мешавад аз як реша баромадаанд; 
бод – вата ва вата дар забони франсавӣ le vent [7, с.574-575], яъне ван талаффуз мешавад, 
ҳамчунин дар русӣ ветер аз решаи умумӣ доштанашон дарак медиҳад; ном – наман, дар 
забони франсавӣ le nom [7, с.380] ҳамрешаанд; падар – питар, дар франсавӣ père [7, с.424] ё 
papa, дар англисӣ father, дар русӣ папа, дар испанию италиянӣ padre, дар олмонӣ Vater, дар 
лотинӣ pater; бародар – братар ва бҳаратар дар забонҳои форсӣ ва ҳиндии қадима, дар 
лотинӣ frater, дар олмонӣ Bruder дар англисӣ brother дар русӣ брат [5, 8] ва дар дигар 
забонҳои ҳиндуаврупоӣ бо андаке тағироти овоӣ якранганд; андар – антар, дар франсавӣ 
entre; ду – два, дар франсавӣ deux; чаҳор – чатвар дар франсавӣ quatre; панҷ – панча ва 
паньча; ҳафт – ҳапта ва сапта; ҳашт – ашта; даҳ – даса ва даща, дувоздаҳ – двадаса ва 
двадаща; сад – сата ва щата низ дар забонҳои ҳиндуаврупоӣ аслан ҳамрешаанд. Бояд гуфт, 
ки хусусан шуморагон дар забонҳои ҳиндуаврупоӣ сахт монанд буда, дар забонҳои қадимаю 
имрӯзаи гурӯҳи забонҳои эронӣ, ба хусус забонҳои тоҷикию помирӣ ва яғнобӣ қариб ягон 
фарқе надоранд [4]. 

Б. Ғафуров на фақат калимаю вожаҳои ҳамрешаро дар забонҳои ҳиндуэронии қадима 
омӯхтааст, балки тарзи тасрифи феълҳоро дар шахсу шумораҳо низ мавриди омӯзиши қиёсӣ 
қарор дода, бо ин роҳ низ қаробати хешигарии ин забонҳоро ба субут расонидааст. Масалан, 
феъли бар, яъне бурдан дар замони ҳозира чунин шакл доштааст: шахси якуми танҳо – 
барами (мебарам), шахси дуюми танҳо бараҳӣ (мебарӣ) ва шахси сеюми танҳо барати 
(мебарад), ки дар забони ҳиндии қадима ба ҳамин сахт монанданд: бҳарами, бҳарасӣ ва 
бҳарата [1, с.40; 2, с.29]. 

Аз ин рӯ, Б. Ғафуров дар асоси қиёси калимаю вожаҳои форсии қадима ва ҳиндии бостон 
ба ин натиҷа мерасад, ки забонҳои ҳиндӣ ва эронӣ аз як мабдаи забонӣ ба вуҷуд омада, 
асосҳои сохти грамматикӣ ва луғавии худро аз он мерос гирифтаанд [1, с.40]. Бояд гуфт, ки 
донишманди тоҷик дар асоси умумиятҳои забонии эрониёну ҳиндиёни қадим умумиятҳои 
динию фарҳангии зиёдеро низ бо далелҳои муътамад ошкор намуда, дар ин самт асосан ба 
матнҳои «Авесто» ва «Вед»-ҳо такя мекунад. Ба шаҳодати Б. Ғафуров расму оин ва урфу 
одатҳои эрониёну ҳидниён аз қадимулайём бо ҳам хеле шабеҳ будаанд. Онҳо дар парастиши 
оташ, дар таҳияи нушобаи муқаддаси хавма ё ба ҳиндӣ сома, дар эътиқод бо сухани 
ҳакимона ва сеҳромези мантра аз якдигар қариб ҳеҷ тафовуте надоштаанд.  

Номи худоёни эронию ҳиндии бостонӣ низ дар ҳар ду забон якранг будаанд. Чунончи: 
Митра аз худоёни асосии ҳам тоифаҳои қадимаи ведӣ ва ҳам эрониён ҳисоб меёфтааст. 
Худои боду ҷанг Вайу ва дигар худои бод Ватаро ҳар ду тоифа баробар мепарастидаанд. 
Подшоҳ ва қаҳрамонҳои авестоӣ Йима, писари қаҳрамони меҳрсон Виваҳвонт, бо қаҳрамони 
ведӣ Йама, писари Вивасвонт мутобиқати комил дорад [1, с.41]. 

Ба ҳамин монанд мафҳуми «арта» ба маънии ҳақиқат ва адлу инсоф, ки аксари қавоиди 
муҳими динӣ ва умуман тасаввуроти васеътари мафкуравиро муайян мекард, барои ҳам 
эрониён ва ҳам ҳиндувон муштарак будааст. Ин мафҳум бо худо – бо асура Варунаи 
«Ригведӣ» ва Аҳура Маздои эрониён марбут аст (асура мутобиқи аҳура аст, ки ҳар ду маънии 
«соҳиб» ва «ҳукмрон»-ро ифода менамоянд) [1, с.41]. Ба навиштаи Б. Ғафуров мардумони 
эронию ҳиндии қадим дар дарки пайдоиши олам, се муҳити коинот, асотиру қиссаҳо, 
ҳамосаҳо ва ғайра низ мушобеҳи якдигар будаанд. Ба қавли донишманди тоҷик якчанд 
қиссаҳои асотирии тоҷикие мебошанд, ки аз давраи умумияти ҳиндуориёӣ дарак медиҳанд. 
Барои исботи ин иддао дар такя ба андешаи М.С. Андреев мисол меорад, ки асотири Падар – 
Осмон ва Модар – Замин, «Ду волидаи бузург»-и «Ригведа» то ҳол дар тасаввуроти тоҷикон 
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боқӣ мондааст. Ҳамчунин, мисол меорад, ки дар Язғуломи ноҳияи Ванҷ осмонро ҳоло ҳам 
дед – падар, заминро нан – модар меноманд. Дар «Ригведа» ҳам Замин ва Осмон ҳамчун 
Модар ва Падар, ҳамчун ҷуфти ҷудоинопазир тасвир мешавад. Чунин шабоҳатҳоро Б. 
Ғафуров танҳо хоси эрониёну ҳиндиёни бостонӣ надониста, балки миёни қавмҳои аврупоӣ 
низ қоил аст, ки аз умумиятҳои забонию динӣ ва фарҳангии мардумони ҳиндуаврупоӣ дарак 
медиҳад. 

Б. Ғафуров калимаҳои монандро дар соҳаи чорводорию кишоварзӣ, ки дар дунёи қадим 
миёни мардумони ҳиндуориёӣ маъмул буданд нишон додааст. Чунончи: гав – гов; аспа ва 
ашва – асп [3, с.74]; уштра – уштур; қаршӣ ва кришӣ – ҷӯяк ва шудгор; йава – ғалладона ва ғ. 
Дар соҳаи коркарди металлургия низ чунин шабоҳати калимаҳоро донишманди тоҷик 
пешкаш намудааст: айах (эронӣ) ва айас (ҳиндӣ) – умуман фулуз ё мис, биринҷ, баъдтар 
оҳан; зараня ё дараня (эронӣ) ва хираня (ҳиндӣ) – тилло; аршата (эронӣ) ва раҷата (ҳиндӣ) 
– нуқра ва ғайра. Дар соҳаи ҳарбӣ низ калимаю вожаҳои яксон кам нестанд, ба мисли рата 
(эронӣ) ва ратҳа (ҳиндӣ) – дучархаи ҳарбӣ, ратайштар (эронӣ), ратхештҳа (ҳиндӣ) – дар 
дучарха ростистода [1, с.42-43].  

Дар соҳаи сиёсат ва давлатдорӣ калмаҳое чун хшай, ки ба қавли Б. Ғафуров калимаи шоҳ 
аз он баромадааст ва калимаи ҳиндии қадим кшай (ҳукм рондан, ҳукмфармоӣ кардан), 
ҳамчунин калимаҳои эронии хшатра ва ҳиндии кшатра – ҳокимият, ҳукмронӣ, подшоҳӣ хеле 
наздику қаробатноканд. Ҳамаи чунин монандию умумиятҳои забонию динӣ ва асотирию 
фарҳангиро Б. Ғафуров муқоиса намуда, баъдан ба мафҳуми машҳурӣ «ориё» руҷуъ 
намудааст. Ба навиштаи муаррихи шаҳир мафҳуми «ориё» дар матнҳои қадимии ҳам эронӣ, 
ҳиндӣ ва ҳам дигар сарчашмаҳои таърихӣ ба таври васеъ истифода гардидааст. Ба навиштаи 
олими тоҷик калимаи «Эрон»-и имрӯза низ реша дар ҳамон «ориё» дорад, яъне аз шакли 
қадимаи «Арянам» («Кишвари ориёно») ба вуҷуд омадааст. Калимаи ҳиндии «Аряварта» 
(«Кишвари ориёно») – Ҳиндустони Шимолӣ ё як қисми он бо маркази байни наҳрҳои Ҷамна 
ва Ганга, истилоҳи авестоии «Аирянам вайҷаҳ» («Паҳнои ориёно») ҳама ишора бар ягонагии 
забонҳои ҳиндуэронӣ дар ибтидо мекунанд. 

Бо ин назадошт Б. Ғафуров ваҳдати ҳиндуориёиҳоро на фақат ваҳдати забонӣ, балки 
ваҳдати таърихӣ шуморидааст, ки дар давраи муайяни таърихӣ ва дар як сарзамини ягона 
ҷуғрофӣ мавҷудияти худро нигоҳ доштааст. 

Академик Б. Ғафуров дар омӯзиши забони китоби динии эрониёни қадим «Авесто» низ 
таҳқиқоти ҷолиб дорад. Ба навиштаи Б. Ғафуров пас аз он ки «Авесто» ба таври шифоҳӣ ва 
хаттии оканда то замони Сосониён омада мерасад, баъдан ба таври ҷиддӣ китобат карда 
мешавад. Алифбои авестои дар замони Хусрави 1 (531-579) ба вуҷуд оварда шудааст. Ба 
ташреҳи Б. Ғафуров худи номи «Авесто» аз калимаи форсии миёнаи apastâk, баъдан aβastâv 
– ба маънии «асос» (ва ё мувофиқи тафсироти дигар «гузориш», «дастур», «ниёиш» ва ғ.). 
Замимаҳои китоби «Авесто» - «занд» аз забони форсии миёна баромада, маънояш «дониш» 
шарҳ дода шудааст [1, с.65].  

Б. Ғафуров дар хусуси забони «Авесто» таваққуф намуда, менависад, ки аз 72 боби 
«Ясно» 17-тоашро «Готҳо», 7-бобро «Ясна ҳаптаҳатӣ» (яъне Яснои ҳафтбоба), ки аз ҷиҳати 
забон ва замони офариниш ба «Готҳо» наздик аст, ташкил менамоянд. Лаҳҷаи «Готҳо» ва 
«Яснои Ҳафтбоба» нисбат ба ҷузъи дигари «Авесто», ки «Хурд-Авесто» ном гирифтааст, 
кӯҳнатар мебошад ва аз он ба хусусиятҳои лаҳҷавӣ фарқ мекунад [1, с.67]. 

Бо назардошти назару андешаҳои олимони забоншинос Б. Ғафуров таъкид менамояд, ки 
муҳаққиқоне чун П. Тедеско ва А. Мейе забони авестоиро ба забонҳои эронии ғарбӣ нисбат 
додаанд. Муҳаққиқони дигар чун Х. Нюберг онро аз забонҳои шарқиэронӣ мешуморанд. 
Олимони дигар, аз ҷумла К. Гоффман бошад онро забони алоҳида ва В. Ҳеннинг онро дар 
байни забонҳои ғарбию шарқии эронӣ ҷой додааст. Вале Б. Ғафуров таъкид менамояд, ки як 
қатор хусусиятҳои алоҳидаи забони авестоӣ, аз ҷумла, лаҳҷаи «Готҳо» бо забонҳои 
шарқиэронӣ мувофиқат мекунад. Аммо дар «Хурд-Авесто» таъсири забонҳои эронии ғарбӣ 
ҳис карда мешавад [1, с.67]. Ҳамин тавр, Б. Ғафуров пас аз баррасии назару андешаҳои 
олимони гуногун дар хусуси ба вуҷуд омадани «Авесто» дар минтақаҳои мухталифи 
сарзамини Эрони бостон чунин натиҷагирӣ менамояд, ки ба таври дақиқ ҷои пайдоиши онро 
гуфтан ҳанӯз барвақт аст, вале ба ҳар ҳол дар заминаи мадракҳои таърихӣ он бояд дар 
минтақаи Осиёи Миёна ва ё ноҳияи ҳамсарҳади он ба вуҷуд омада бошад [1, с.70].  

Б. Ғафуров ба сохи ҷамъияти замони авестоӣ таваҷҷуҳ намуда, калимаҳои қадимаи 
эронии марбут ба оиларо аз қабили нмана – оила, нманопати – кадхудо, мард - сарвари оила, 
нманопатни – кадбону, зани калони оила ва ғайраро ишора менамояд [1, с.73]. Ба ҳайси узви 
ноқисулҳуқуқи оила дар Эрони Бостон Б. Ғафуров ба мафҳумҳои – вира, вайса ва парийатар 
низ таваҷҷуҳ намуда, аз ҷумла вираро ба маънии «мард», «сарбоз» шарҳ дода, вале ба маънии 
«ғулом» низ истифода гардидани онро таъкид менамояд. Мафҳуми висро бошад қабила, 
гурӯҳ, деҳа шарҳ додааст. Ба ташреҳи Б. Ғафуров дар ҷомеаи авестоӣ «родмардон», 
«ашрофон» мақоми махсус доштаанд, ки онро ба забони авестоӣ «азата» («асилзода») 
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мегуфтаанд [1, с.75] ва ба назари мо мафҳуми «озод» ва «озода»-и имрӯза дар забони тоҷикӣ 
реша ба ҳамин мафҳуми қадима бояд дошта бошад.  

Ҳамчунин мафҳуми занту, яъне қабила, ҳанҷамана, яъне анҷуман, даҳйу - вилоят, 
мамлакат, даҳйупати – роҳбари вилоят, давлат, састар – ҳукмрон, ҳоким, даҳйусасти – 
ҳокимият дар ноҳияҳо, даҳйунам фратэмадато – шӯрои бузургон ва ғ. шарҳу тавзеҳ дода 
шудаанд [1, с.75-76]. 

Дар шарҳу тавзеҳи мафҳуму вожаҳои таълимоти зардуштия низ Б. Ғафуров андешаҳои 
ҷолиб пешниҳод намудааст. Нахуст номи Зардуштро – шутурбон шарҳ дода, аз дудмони 
Спитама будани он хабар медиҳад. Исми суғдии Спитамана, ки юнониёни қадим Спитамен 
меномиданд, ба гуфтаи олими тоҷик бояд аз ҳамон Спитама баромада бошад. Вожаи дайва 
(дар ҳиндӣ дева), баъдтар дар эронӣ дев [3, 74] шудааст – худои қадимаи ҳиндуэрониён аст. 
Вожаи дев дар давраҳои минбаъда маънои худоияшро аз даст дода, ба маънои зиддихудо 
гузаштааст, ки имрӯз ҳам дар миёни мардум ҳамчун қувваи бадӣ маъмул аст. Аҳура-Маздо 
бошад аз решаи ҳиндуаврупоии асура ё дар эронӣ аҳура ба маънои луғавии сарвар, худованд 
шарҳ дода шудааст [1, 82]. Маздо бошад ба маънои доно ва дар якҷоягӣ Аҳуро-Маздо, яъне 
худои доно шарҳ дода шудаанд. Ҳангоми шарҳи калимаю мафҳумҳои таълимоти зардуштия 
ҳамчунин мафҳумҳои арта ба маънои ростӣ, драуга, друг ё друҷ ба маънои дурӯғ шарҳ 
ёфтаанд. Дар заминаи таҳқиқоти анҷомдодаи Б. Ғафуров метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки 
ҳатто мафҳуми «худо», ки имрӯз дар забони тоҷикӣ истифода карда мешавад реша дар 
Аҳурои Эрони Бостон дорад. Вожаи Аҳуро бо мурури замон ва давраҳои гуногуни таърихӣ 
ба тағироти фонетикӣ дучор омада, аз Аҳура ба Ахура, баъдан ба Ахуда, сипас ба Хỳда, 
сониян ба Хỳдо ва ҳамакнун ба Худό табдил ёфтааст. 

Ба ҳамин монанд метавон аз китоби «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров мисолҳои зиёдеро овард, ки 
ба забонҳои форсии қадима ва миёна марбут буда, як миқдори муайяни онҳо дар забони 
имрӯзаи тоҷикӣ бо каме тағироти фонетикӣ ҳанӯз мустаъмаланд ва як миқдори муайяни онҳо 
на танҳо дар забони тоҷикӣ, балки дар доираи дигар забонҳои ҳиндуаврупоӣ бо тағйиротҳои 
андаки фонетикӣ истифода мешаванд. Албатта дар шарҳу тавзеҳи калимаю вожаҳои 
забонҳои форсии қадим, авестоӣ, санскритӣ ва умумияту фарқияти онҳо академик Б. 
Ғафуров ба таҳқиқоти муаррихону забоншиносон ва таърихнависон такя намуда, онҳоро 
мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор дода, хулосаҳои худро баровардааст.  
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НАҚШИ БОБОҶОН ҒАФУРОВ ДАР ОМӮЗИШИ  
ЗАБОНҲОИ ҚАДИМАИ ҲИНДУОРИЁӢ 

Донишманди тоҷик омӯзиши забонҳои эронии қадима ва миёнаро аз ибтидо, аз замони 
ташаккулёбии забонҳои ҳиндуориёӣ шуруъ намуда, ба гурӯҳи забонҳои эронии қадимаи Осиёи 
Миёна забонҳои бохтарӣ, суғдӣ, хоразмӣ ва хутану сакоиро дохил намуда, онҳоро забонҳои 
шарқиэронӣ меномад ва забони портиро ҳарчанд забоншиносон ба гурӯҳи забонҳои 
ғарбиэронӣ дохил намуда бошанд ҳам, вале Б. Ғафуров бинобар сабаби таҳти таъсири 
забонҳои шарқиэронӣ қарор доштани ин забон, онро ба забонҳои қадимаи Осиёи Миёна 
ворид намудааст. Ҳамчунин академик бар он бовар аст, ки дар нимаи аввали ҳазораи якуми 
қабл аз милод, дар яке аз вилоятҳои Осиёи Миёна лаҳҷаи мустаъмале буд, ки ҳамчун асос ба 
забони авестоӣ хидмат кардааст. Ба навиштаи академик ба гурӯҳи забонҳои эронӣ забони 
форсӣ дохил мешавад, ки се давраро аз сар гузаронидааст: форсии қадим, форсии миёна ва 
форсии нав. Забонҳои тоҷикӣ, курдӣ, балуҷӣ ва дигар забонҳои ғарбиэронӣ, ҳамчунин 
забонҳои афғонӣ, яъне пашту, осетӣ, помирӣ ва як қатор забону лаҳҷаҳои шарқиэронӣ ба ин 
забонҳо дохил мешаванд. Забонҳои эронӣ ба гурӯҳи забонҳои ҳиндӣ, ё худ ҳиндуориёӣ, ки ғайр 
аз забону лаҳҷаҳои мустаъмали имрӯза лаҳҷаи ведӣ, санскрит ва палии дар матнҳои қадима 
боқимондаро дар бар мегирад, алоқаи хеле наздик доранд. Бо ин назардошт, олими тоҷик 
таъкид мекунад, ки забонҳои форсӣ бо забонҳои ҳиндӣ яке аз шохаҳои асосии забонҳои оилаи 
ҳиндуаврупоиро ташкил медиҳанд, ки ба онҳо забонҳои славянӣ, германӣ, келтӣ, романӣ, 
юнонӣ, арманӣ ва ғайраҳо дихиланд. Б. Ғафуров монандии забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва 
ҳиндуориёиро қиёс намуда, ба хулосае меояд, ки забонҳои ҳиндуориёӣ дар марҳилаҳои аввал 
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як гурӯҳи воҳиди забониро ташкил мекардаанд. Хусусан забонҳои авестоию форсии қадим ва 
ведию санскрит ҳам аз ҷиҳати сохти грамматикӣ ва ҳам аз ҷиҳати захираи асосии луғавӣ 
ба ҳам сахт наздик будаанд. Бинобар ин донишманди тоҷик як қатор мисолҳоро пешкаш 
менамояд, ки воқеан аз хешии ин забонҳо дарак медиҳанд. Дар шарҳу тавзеҳи мафҳуму 
вожаҳои таълимоти зардуштия ва хусусан китоби «Авесто» низ Б. Ғафуров андешаҳои 
ҷолиб пешниҳод намудааст.  

Калидвожаҳо: забон, тоҷикӣ, ориёӣ, ҳиндуориёӣ, ҳиндуаврупоӣ, эронӣ, форсӣ, санскрит, 
ведӣ, шарқиэронӣ, ғарбиэронӣ. 

 
РОЛЬ БОБОДЖОНА ГАФУРОВА В ИССЛЕДОВАНИИ 

ДРЕВНИХ ИНДО-АРИЙСКИХ ЯЗЫКОВ  
Таджикский ученый изучает древние и средневековые иранские языки с самого начала, 

со времен формирования индоарийских языков, и включает в группу древнеиранских языков 
Средней Азии бактрийский, согдийский, хорезмский, хутанский, сакский и назвает их 
восточноиранскыми языками. Хотя лингвисты включили портийский язык в группу 
западноиранских языков, Б. Гафуров ввел этот язык в древние языки Средней Азии 
благодаря влиянию восточноиранских языков на нём. Академик также считает, что в 
первой половине первого тысячелетия до нашей эры в одном из центральноазиатских 
регионов существовал диалект, послуживший основой авестийского языка. По мнению 
академика, персидский принадлежит к группе иранских языков, прошедшей три периода: 
древнеперсидский, среднеперсидский и современный персидский. К ним относятся 
таджикский, курдский, белуджийский и другие западные языки, а также афганские языки, 
такие как пушту, осетинский, памирский и ряд восточных языков и диалектов. Иранские 
языки тесно связаны с группой индийских языков, или индоиранскими, которые, помимо 
общих сегодня языков и диалектов, включают ведический, санскритский и палийский 
диалекты, сохранившиеся в древних текстах. Имея это в виду, таджикский ученый 
подчеркивает, что персидский и индийский языки являются одной из основных ветвей 
языков индоевропейской семьи, в которую входят славянские, германские, кельтские, 
романские, греческие, армянские и другие языки. Б. Гафуров сравнивает сходство между 
индоевропейскими и индоарийскими языками и приходит к выводу, что индоевропейские 
языки изначально составляли единую языковую группу. В частности, древние авестийские и 
персидские языки, ведические и санскритские языки очень близки как по грамматической 
структуре, так и по основным лексическим ресурсам. Поэтому таджикский ученый 
приводит ряд примеров, которые действительно показывают близость этих языков. В 
объяснении понятий и слов зороастризма, и особенно книгы «Авесто» Б. Гафуров 
показывает интересные факты. 

Ключевые слова: язык, таджикский, арийский, индоарийский, индоевропейский, 
иранский, персидский, санскрит, ведический, восточноиранский, западноиранский. 

 
ROLE OF BOBOJON GAFUROV IN RESEARCH 

ANCIENT INDO-ARYAN LANGUAGES 
The Tajik scientist has been studying ancient and medieval Iranian languages from the very 

beginning, since the formation of the Indo-Aryan languages, and includes Bactrian, Sogdian, 
Khorezm, Khutan, Saki into the group of ancient Iranian languages of Central Asia and calls them 
East Iranian languages. Although linguists included the Portian language in the group of Western 
Iranian languages, B. Gafurov introduced this language to the ancient languages of Central Asia 
due to the influence of the Eastern Iranian languages on it. The academician also believes that in 
the first half of the first millennium BC in one of the Central Asian regions there was a dialect that 
served as the basis for the Avestan language. According to the academician, Persian belongs to the 
group of Iranian languages that have passed through three periods: ancient Persian, Middle 
Persian and modern Persian. These include Tajik, Kurdish, Baluchian and other Western 
languages, as well as Afghan languages such as Pashto, Ossetian, Pamir, and a number of eastern 
languages and dialects. Iranian languages are closely related to the group of Indian languages, or 
Indo-Iranian, which, in addition to the common languages and dialects today, include the Vedic, 
Sanskrit and Pali dialects preserved in ancient texts. With this in mind, the Tajik scholar 
emphasizes that Persian and Indian languages are one of the main branches of the Indo-European 
family, which includes Slavic, Germanic, Celtic, Romance, Greek, Armenian and other languages. 
B. Gafurov compares the similarities between Indo-European and Indo-Aryan languages and 
comes to the conclusion that the Indo-European languages originally constituted a single linguistic 
group. In particular, the ancient Avestan and Persian languages, Vedic and Sanskrit languages are 
very close both in grammatical structure and in basic lexical resources. Therefore, the Tajik 
scientist gives a number of examples that really show the closeness of these languages. In 
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explaining the concepts and words of Zoroastrianism, and especially the book "Avesto" B. Gafurov 
shows interesting facts. 

Key words: language, Tajik, Aryan, Indo-Aryan, Indo-European, Iranian, Persian, Sanskrit, 
Vedic, East Iranian, West Iranian. 
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МАҚОМИ МАЪНОИ ЭМОТИВӢ ДАР МУНДАРИҶАИ ВОҲИДҲОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИК 
 

Дӯстзода Ҳ.Ҷ. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Муқаррар шудааст, ки маънои эмотивӣ (эҳсосотӣ) дар мундариҷаи маъноии воҳидҳои 
забон, аз қабили калима ва воҳиди фразеологӣ мавқеи муҳим дорад. Он ҳамчун як навъи 
маъно ифодакунандаи тобишҳои эҳсосоти гуногуни инсонӣ дар ин воҳидҳои забонӣ 
мебошад. Омӯзиши эҳсосоти инсонӣ мавзӯи доманадор аст, ки ба он шумораи зиёди 
таҳқиқотҳои равоншиносӣ ва забоншиносӣ бахшида шудаанд. Метавон гуфт, ки олами 
маънавии инсон масъалаи эҳсосотро дар системаи донишҳои илмӣ ба қатори яке аз 
масъалаҳои меҳварӣ мегузорад. Ин ҳолат бо он тасдиқ карда мешавад, ки бештари 
муҳаққиқон ба он таваҷҷуҳи зиёд доранд ва дар ин замина аллакай таҳқиқотҳои арзишманд 
рӯйи кор омадаанд. Бо вуҷуди чунин дастовардҳо эҳсосотро ба қатори яке аз мушкилотҳои 
ба пуррагӣ омухтанашудаи падидаҳои ҳаёти инсонӣ дохил намудан мумкин аст. 

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои равоншиносии муосир аз он шаҳодат медиҳанд, ки эҳсосот дар 
фаъолияти рӯзмарраи инсон мавқеи асосӣ дорад. Ба қавли забоншиноси рус Синелникова 
И.И., он фаъолияти инсонро ташаккул дода, онро қувват мебахшад ва ба самти муайян 
равона месозад. Эҳсосот дар шуури инсон ба шакли инъикоси дониш ва арзёбии ҷаҳони 
обйективӣ, тассурот, хаёлҳои гуворо ва ногувор, муносибати шахс ба олам ва инсонҳо ҷараён 
гирифта, натиҷаи фаъолияти амалии ӯ мебошад. Махсусияти эҳсосот дар он ифода меёбад, 
ки он на танҳо муносибатҳои миёни мақсадҳо ва иҷрои онҳоро инъикос мекунанд, балки 
инчунин фаъолияти инсонро шарҳ медиҳанд. Маълум аст, ки хислат ва шахсияти инсон дар 
он ҳолат ифода меёбад, ки ӯро чизе хурсанд ва ғамгин месозад, ба ташвиш меорад. 
Таассуроти эҳсосотӣ ҳама паҳлуҳои равонии инсонро фаро мегирад. Маҷмӯи эҳсосоти шахс 
имкон медиҳад, ки кас дар бораи олами равонӣ ва ботинии ӯ тасаввуроти муайяне пайдо 
кунад [33, с.18]. 

Маълум мегардад, ки эҳсосот, навъҳои он ва ифодаи онҳо дар воҳидҳои забон кайҳо боз 
диққати олимони соҳаро ҷалб намуда, дар ин замина як қатор асару мақолаҳои илмӣ рӯйи 
чоп омадаанд. Дар забоншиносии рус ба ин масъала олимони зиёде таваҷҷуҳ карда, дар 
таълифоти хеш, асосан, ба ифодаи навъҳои эҳсосот дар калимаҳои забон диққат додаанд. 
Чунончи, забоншиноси машҳури рус Шмелёв Д.Н. дар бораи эҳсосот ва маънои эмотивии 
калима ақидаҳои ҷолиб пешниҳод менамояд. Ба қавли ӯ, миёни забоншиносон дар мавриди 
он ки забон на танҳо яроқ барои ифодаи фикр, балки воситаи ифодаи эҳсосот мебошад, 
гуногунандешӣ вуҷуд надорад. Дар ин замина эҳсосот метавонад бо ёрии воситаҳои 
гуногуни забонӣ ифода шавад, аз қабили оҳанг, тартиб ва интихоби калимаҳои муайян ва 
ғайра [46, с.104]. Ӯ ду омили муайян намудани маънои эмотивиро дар калима пешниҳод 
намуда, таъкид медорад, ки ин омилҳо дар якҷоягӣ зоҳиршавии маънои эҳсосотиро дар 
калима таъмин мекунанд: омили дохилӣ, яъне имкониятҳои эҳсосотии худи калима ва омили 
зоҳирӣ, яъне обурангҳои махсус, ки дар заминаи архаизмҳо, неологизмҳо, калимаҳои 
жаргонӣ ва дигар гурӯҳҳои калимаҳо сурат мегирад [46, с.112]. 

Муҳаққиқи дигари шохаи маъношиносӣ Шаховский В.И. дар хусуси муносибати миёни 
калима ва маънои эмотивӣ сухан карда, роҳу усулҳои ба вуҷуд омадани ин муносибат ва 
мафҳуми маънои эмотивиро дар калима равшан намудааст. Номбурда аз ҷумла қайд мекунад, 
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ки ифодаи маънои эмотивӣ ба тавассути калимаҳо дар забон ҳодисаи нав набуда, одамон бо 
роҳҳои гуногун ин амалро ба роҳ мондаанд. Назарияҳои зиёд дар бораи маънои эмотивӣ аз 
ҷониби забоншиносон аллакай мавҷуданд. Моҳияти ин падидаи забонӣ то ба охир муайян 
карда нашудааст, дар ҳоле ки ин ҳодиса вуҷуд дорад ва онро бояд муқаррар намуд [45, с.47]. 

Ӯ ақидаҳои забоншиносонро дар мавриди маънои эмотивӣ дар калима таҳлил намуда, ба 
хулосае меояд, ки ин навъи маъно метавонад дар алоҳидагӣ аз маънои мантиқӣ-шайъӣ (яъне 
мафҳумӣ – Ҳ.Д.), ки дар таркиби маънои луғавии калима ҷойгир аст, инкишоф ёбад. 
Масалан, ду калимае, ки маънои мафҳумии якхела доранд, метавонанд бо ягон унсури 
эҳсосотии худ аз якдигар фарқ кунанд. Маъноҳои эҳсосотии калима дарк мешаванд, эътироф 
мегарданд, аз ҷониби соҳибони забон огоҳона ва фарқкунанда истифода шуда, ҳамчунин ба 
таври якхела ба тамоми онҳо хизмат мерасонанд. Вобаста ба ин, метавон гуфт, ки маъноҳои 
эмотивӣ, бешубҳа, қобилияти коммуникативият доранд, аз эҳсоси муайян дарак медиҳанд. 
Калимаҳои ифодагари эҳсосот дар доираи матни муайян огоҳона аз ҷониби гӯянда интихоб 
мешаванд, яъне интихоб дар доираи тафаккур ва вобаста ба шароити гуфтор сурат мегирад. 
Ҳамин тавр, хусусияти хабаррасонии унсурҳои эҳсосотӣ дар он зоҳир мешавад, ки онҳо аз 
ҳаяҷони ботинии гӯянда дарак дода, ба ин васила маълумоти эҳсосотии муайянро ба 
шунаванда интиқол медиҳанд ва вокуниши ҷавобии эҳсосотиро ба вуҷуд меоранд, аз қабили 
таҳқир, бадбинӣ ва ғайра [45, с.49]. 

Бояд иқрор шуд, ки маънои эмотивии калима инъикоси эҳсосоти танҳо гӯянда ба ҳисоб 
намеравад. Он ҳодисаи алоҳидаи нутқи шахси муайяне нест, балки дар худ инъикоси умумии 
«эҳсосоти иҷтимоӣ»-ро фаро мегирад. Ба ин нисбат маънои эмотивии калима ҳамон вазифаи 
иҷтимоиро дорад, ки маънои мантиқӣ-шайъӣ дорад, он бо эҳсосоти ҳар як соҳиби забон 
таъкид карда мешавад. Дар ҳолатҳои муқаррарӣ одамон эҳсосоти ба ҳам монандро ифода 
мекунанд, ҳар як фард дар ин самт метавонад эҳсосоти мухталифро вобаста ба маҳорату 
забондонии худ ба ин ё он калима бор кунад, вале ин амал дар доираи таҷрибаи иҷтимоӣ 
бояд сурат гирад.  

Ба таври дигар, маънои эмотивӣ ҷузъе аз эҳсосоти иҷтимоӣ мебошад, ки он дар ҳар 
қавму миллат ба ҳар шакл зуҳур мекунад. Аз ин ҷост, ки инъикоси маънои эмотивӣ дар 
калима ва воҳидҳои фразеологии забонҳои мухталиф то андозае аз ҳам фарқ мекунад. 
Масалан, муқаррар шудааст, ки дар забони тоҷикӣ ифодаи навъҳои он дар воҳидҳои 
фразеологӣ як қадар равшан ва ба зудӣ даркшаванда аст. Шояд ин ҳолат ба он рабт дошта 
бошад, ки тоҷикон мардуми пурэҳсос буда, онро дар мавридҳои зарурӣ ба ҳар роҳу восита ба 
тавассути воҳидҳои забон хеле хуб баён месозанд. «Ҷиҳати дигари фарқкунандаи маънои 
эмотивӣ дар он аст, ки он дар нисбати маънои мантиқӣ-шайъӣ ба зудӣ дарк мешавад. 
Муқаррар шудааст, ки то дарки маънои мантиқӣ-шайъии калима инсон сараввал маънои 
эҳсосотии онро мефаҳмад (хуб ё бад аст, таҳқир мекунад, қаҳру ғазабро ба вуҷуд меорад ё 
баръакс навозиш мекунад ва ғайра). Таъсири фаврии маънои эмотивӣ дар шуури инсон аз 
мавҷудияти тафаккури эҳсосотӣ дар инсон гувоҳӣ медиҳад [45, с.49]. Масалан, дар 
фразеологизмҳои феълии зерин дар баробари ифодаи маънои мафҳумӣ маънои эҳсосотӣ хеле 
равшан зоҳир шудааст: ба чизе дандон тез кардан «нисбати чизе кина доштан» (ифодаи 
нафрат), ду пои касеро аз осмон овардан «нияти ҷазо додан доштан» (ифодаи таҳдид), ба 
пӯст нағунҷидан «шод, хурсанд шудан» (ифодаи фараҳ), тоқиро ба осмон партофтан «аз 
иҷрои коре қаноатманд шудан» (ифодаи ризоият): 

Англисҳо ва дигар давлатҳои Ғарбу Шарқ, ки ба давлати шӯроии Русия дандон тез 
кардаанд, аз аксулҳаракат ва аксулинқилобиюни Бухоро ва Хева истифода мебаранд [10, 
с.106]. Дар асоси ин ду шикоят шуъбаи маориф ду пои Муродиро аз осмон мебиёрад [25, 
с.108]. Аз гиряи ту душманҳо хурсанд мешаванд, ба пӯсташон намеғунҷанд [II. 5, 170]. 
Лекин дигар бачаҳои ҳамсиннат ҳам ту барин аз дунё бохабар мешуданд, ман ба гуфти шумо 
тоҷикҳо, тоқиама ба осмон мепартофтам [22, с.98]. 

Донишманди дигар Стернин И.А. маънои эмотивиро дар калима бо тобиши баҳодиҳӣ 
тавъам дониста, қайд менамояд, ки макроунсури коннотативии маъно ҷузъҳои семантикии 
“баҳодиҳӣ” ва “эҳсосӣ”-ро дар бар мегирад. Баҳодиҳӣ ва эҳсосот дар шакли аломатҳои 
семантикие баромад мекунанд, ки ба мушаххаскунандаи семаҳо мувофиқ мебошанд. Дар ин 
маврид калимаҳои ғайрибаҳодиҳӣ ва ғайриэҳсосотӣ ҳамчун вожаҳое фаҳмида мешаванд, ки 
дар онҳо баҳодиҳӣ ва эҳсосот ба андозаи сифр аст, яъне калимаҳои дорои унсурҳои 
семантикии мустақили “эҳсосот” ва “баҳодиҳӣ”, ки бе мушаххаскунандаҳои семагӣ ташкил 
ёфтаанд. Ӯ маънои эмотивӣ ва баҳодиҳиро ба ҳамдигар алоқаманд дониста, таъкид медорад, 
ки онҳо якдигарро мукаммал мегардонанд [34, с.70]. 

Дуруст аст, ки ҷузъҳои эҳсосотӣ ва баҳодиҳӣ дар сохтори маънои калима ва воҳиди 
фразеологӣ бо ҳам зич алоқаманд буда, баъзан ҳолат онҳоро аз якдигар фарқ кардан мушкил 
аст. Ин дар ҳолест, ки баҳодиҳӣ метавонад тавассути ҷузъи эҳсосотӣ сурат гирад, ҷузъи 
эҳсосотӣ бошад, дар калима ва воҳиди фразеологӣ бе баҳодиҳӣ пайдо шуда наметавонад. 
Яъне дилхоҳ эҳсосот характери баҳодиҳӣ дорад, дар ҳоле ки на ҳама баҳодиҳӣ ҳатман бояд 
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эҳсосотӣ бошад. Ин ҳолат дар воҳидҳои фразеологӣ бештар мушоҳида мешавад, ки далели 
он маводи зайл шуда метавонад: як қад паридан “безобита шудан” (ифодаи тарсу ҳарос), 
алови чашми касеро гирифтан “касеро тарсондан” (ифодаи таҳдид), роҳи сафед “сафари 
бахайр” (ифодаи нияти нек), хандаи ширин “хандаи зебову ҷолиб” (ифодаи мамнуният) ва 
монанди инҳо:  

Як вақт чашми Алихӯҷа ба вай афтода, аз тарсаш як қад парид ва ҳатто аз ҷояш хеста 
рафт [37, с.44]. … худашро баланд бардоштааст, ба хаёли алови чашми мардумро гирифтан, 
тарсондан, сиккаашро шинондан афтида [18, с.212]. Хайр, саломат бош, Худо ба ту роҳи 
сафед диҳад [37, с.153]. … аз рухсораҳояш бӯса ситонаду вайро хандонад, хандаҳои ширини 
Парвона ба Рустам мефорад [18, с.239].  

Мувофиқи ақидаи Стернин И.А., баҳодиҳӣ метавонад дар ҷузъи денотативӣ (яъне 
мафҳумӣ)-и маъно низ ифода ёбад, ё ҳама гуна номгузорӣ метавонад дар умум баҳодиҳиро 
ифода кунад. Масалан, калимаи нобакор “одами бад”-ро ном мебарад, дар ин ҳолат унсури 
“нохуб” ба ҷузъи денотативии “одами бад” илова мешавад, зеро денотати аломати мазкур 
танҳо одами бад мебошад, на шахс бо баҳои манфии он. Баҳодиҳии коннотативӣ ва 
денотативиро аксаран фарқ кардан мушкил аст. Фарқи миёни онҳоро танҳо ба воситаи усули 
таҳвилии (трансформатсионӣ) тафсири маъно дар ифодаи муайян, ки бо ҷузъи “ин хуб/бад” 
анҷом меёбад, фаҳмидан мумкин аст. Агар маънои калима мухтасар таҳлил гардида, ба он 
калимаҳои баҳодиҳанда дохил нашаванд ва дар ин ҳолат маъно ифодаи шартии “ин хуб/бад”-
ро ҷамъбаст кунад, ин навъи баҳодиҳӣ коннотативӣ ва иловагӣ мебошад. Агар тафсири 
обйективии маъно мумкин набошад, дар ин ҳолат баҳодиҳӣ ба ҷузъи денотативии маъно 
дохил мешавад ва калима (номинация) дар умум баҳодиҳиро ифода мекунад [34, с.71]. 

Забоншинос Носенко Э.Л. бошад, дар таҳқиқоти худ оид ба эҳсосот ва таъсири он ба 
нутқи инсон таваҷҷуҳ намудааст. Ӯ дар заминаи таҳлили назарияҳои олимони соҳа эҳсосотро 
ба мусбат ва манфӣ ҷудо намуда, ҳар яке аз онҳоро боз ба қабатҳои махсус ҷудо мекунад. 
Чунин табақабандӣ имконият медиҳад, ки дар калима ва воҳидҳои фразеологӣ ифодаи ин ё 
он навъи эҳсосот дақиқан муайян карда шавад. “Махсусияти эҳсосот дар он зоҳир мегардад, 
ки онҳо инъикоси психикии воқеияти ашё ба ҳисоб нарафта, балки нақши аломатҳои 
дохилиеро мебозанд, ки муносибатҳои баҳодиҳии субйектро нисбат ба вазъияти имконпазир 
ва фаъолияти худ инъикос мекунанд” [28, с.15]. Умуман, дар китоби мазкур масъалаи 
инъикоси эҳсосоти инсон дар ҳолатҳои гуногуни равонӣ ва таъсири онҳо ба нутқи шахс 
баррасӣ шудааст. Хулосаҳои муаллиф аз он шаҳодат медиҳанд, ки ифодаи эҳсосот дар нутқи 
инсон як ҷузъи ҳатмии он буда, ҳолати равонии гӯяндаро бозгӯ менамояд.  

Муҳаққиқи риштаи маъношиносӣ Телия В.Н. бошад, эҳсосотро ҳамчун категорияи 
махсус баррасӣ намуда, таъкид медорад, ки он “асаби асосии” обуранги ифоданокӣ мебошад: 
он ҳам фазои эҳсосотии равонӣ ва ҳам қабати вокуниши иҷтимоиро ба ҳаракат медарорад. 
Ҳамчун асос дар сохтори маънои ифоданокӣ-баҳодиҳӣ эҳсосият омили образнокиро фароҳам 
меоварад, ки имконияти асосиро барои тавлиди ҳиссиёт ба вуҷуд оварда, дар якҷоягӣ асоси 
мазкурро оммавитар мегардонад [35, с.76].  

Ӯ натиҷаҳои таҳқиқоти илмии худро дар мавриди ифодаи эҳсосот дар воҳидҳои забон 
чунин хулоса мекунад: “Эҳсосият дар худ ду паҳлуи баҳодиҳӣ –сифат ва миқдорро ғайр аз ин 
ду доминант – эҳсосотӣ ва антропометрикиро ҷамъбаст мекунад. Дар натиҷа навъҳои зерини 
эҳсосият ба вуҷуд меоянд: эҳсосотӣ-ифоданокӣ, баҳодиҳӣ-ифоданокӣ ва миқдорӣ-баҳодиҳӣ. 
Эҳсосият ҳамчун категорияи бо ҷанбаи эҳсосотии равонӣ алоқаманд ва унсуре, ки шахсро ба 
фаъолияти дарки ҷаҳон омода месозад, аз рӯи мундариҷа бо навъҳои муайяни фаҳмишҳои 
эҳсосотӣ – ҳиссиёт-муносибат мувофиқат мекунад. Ин навъи муносибатҳои эҳсосотӣ 
метавонанд дар шакли қобили қабул ва ғайри қобили қабул нисбат ба ашёи ифодашаванда 
сурат бигирад. Ба муносибатҳои мусбат ва қобили қабул иззату эҳтиром, таъриф ва ғайра ва 
ба муносибатҳои манфӣ ва ғайри қобили қабул таҳқир, беэҳтиромӣ, таънаву маломат ва 
монанди инҳо дохил мешаванд [35]. 

Забоншиноси дигар Цыбулевская А.В. як фасли рисолаи хешро ба воҳидҳои фразеологии 
эмотивӣ бахшида, назарияҳои ҷолибро пешниҳод месозад. Таъкид мегардад, ки ҳангоми 
таҳлили воҳидҳои фразеологии эмотивӣ бояд ба якчанд ҷанбаҳои муҳимми онҳо диққат дода 
шавад. Сараввал дар вақти муқаррар кардани маънои эмотивӣ дар воҳиди фразеологӣ 
гурӯҳҳои маъноии он бояд ба инобат гирифта шавад, зеро маълум аст, ки ифодаи маъно дар 
идиомаҳо нисбат ба фразема ва ифодаҳои ғайриидиоматикӣ фарқ мекунад [47].  

Дар таснифоти воҳидҳои фразеологии эмотивӣ ӯ, асосан, ба тобишҳои эҳсосоти мусбат 
ва манфӣ такя намуда, зикр мекунад, ки дар чунин навъи фразеологизмҳо қабатҳои гуногуни 
эҳсосотӣ ифода меёбанд. Аз қабили тарсу ҳарос, қаноатмандӣ, хашму ғазаб, хушнудӣ, 
нафрат, кайфият, норозигӣ ва ғайра [47, с.18-19]. 

Мутахассиси машҳури соҳаи маъношиносӣ дар забони русӣ Алефиренко Н.Ф. низ ба 
масъалаи эҳсосот, маънои эмотивӣ ва ифодаи он дар воҳидҳои забон таваҷҷуҳ намудааст. Ба 
қавли олими мазкур, аксарияти мутлақи муҳаққиқон мавҷудияти эмосемаро дар мундариҷаи 
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маъноии калимаҳо ва воҳидҳои фразеологӣ инкор намекунанд. Мавҷудияти эҳсосот дар 
калима ва воҳидҳои фразеологӣ аз ҳиссиёти хоси гӯянда аз дарки мавзӯи пешниҳодшуда 
дарак медиҳад. Он метавонад дар шакли эҳсоси ҳамдардӣ, қаноатмандӣ, муҳаббат ё баръакс, 
беэътиноӣ, нафрат, бадбинӣ ва ғайра ифода ёбад.  

Семаҳои эҳсосотӣ дар маънои калимаҳо ва ифодаҳои фразеологӣ бо семаҳои баҳодиҳӣ 
робитаи зич доранд. Баъзан онҳоро фарқ кардан хеле душвор аст. Дар ин робита, онҳо аксар 
вақт ба номҳои гуногун, ба монанди "эҳсосотӣ-баҳодиҳӣ" истифода мешаванд, аммо, бояд ба 
инобат гирифт, ки ин ду навъи маъно бо вуҷуди қаробати наздик аз ҳам фарқ карда, дар 
системаи маъноии забон бо истилоҳҳои алоҳида ёдоварӣ мешаванд [4, с.168].  

Дар забоншиносии тоҷик низ вобаста ба маънои эмотивӣ дар калима ва воҳидҳои 
фразеологӣ қайдҳои заруриро вохӯрдан мумкин аст. Дар ин самт назарияҳои профессор Ҳ. 
Маҷидов ҷолиби диққатанд, ки маънои эмотивиро ҳамчун як навъи маънои луғавии калима 
шарҳ дода, сарҳади онро муайян намудааст. Таъкид мегардад, ки маънои эмотивӣ дар 
калимаҳои забон ба тавассути эҳсосоти мухталифи соҳибони забон бе олоиши дигар 
тобишҳои маъноӣ зоҳир мешавад. “Маънои луғавии эҳсосотӣ, ки анвои мухталифи ҳаяҷону 
эҳсосоти инсониро ифода кардааст, мумкин аст, дар шакли холис, бе олоиши унсури 
мафҳумӣ низ зоҳир шавад. Масалан, калимаҳои аҳсан, ҳайф, ҳайҳот, лаббай, сабил, 
зормонда, тирмизак, ҳарина, маҳмадоно, шайтон, хаппак ва амсоли инҳо ифодагари ҳамин 
гуна маъноҳо мебошанд. Дар ин гуна калимаҳо эҳсосоти мухталиф, аз қабили шодӣ, нафрат, 
райъ, изтироб бе иловаи ягон олоиши маъноии дигар ифодаи мушаххаси худро ёфтаанд” [15, 
с.21].  

Мавсуф, ки яке аз муҳаққиқони варзидаи риштаи фразеологияи забони тоҷикӣ 
мебошанд, ба масъалаи ифодаи маънои эмотивӣ дар воҳидҳои фразеологӣ низ таваҷҷуҳ 
намудаанд. Ҷилваҳои гуногуни эҳсосотиро дар фразеологизмҳои забонамон яке аз шартҳои 
асосии мавҷудияти онҳо дониста, зикр мекунанд, ки дар қисмате аз захираи фразеологии 
забони тоҷикӣ, аз қабили ифодаҳои рехтаи имову ишоратӣ, дуою ниятҳои фразеологӣ ва 
ғайра ифодаи бевоситаи ҷилваҳои эҳсосотии инсон мушоҳида мешавад [16, с.267-268]. 
Ҳамчунин таъкид мегардад, ки баъзе паҳлуҳои муайяни ҳолати равонии инсон, ки бо 
калимаҳо ифода шуда наметавонанд, маҳз тавассути ифодаҳои рехта баён мегарданд. “Агар 
маънои фразеологӣ бо паҳлуҳои гуногуни шуури инсон алоқаманд бошад, метавонад аз 
ҷиҳати эмотсионалӣ бой шавад. Тавре ки аллакай зикр гардид, ҳарчанд чунин мешуморанд, 
ки ҳолати рӯҳии инсон тавассути воситаҳои забонӣ интиқол дода намешавад, аммо баъзе 
ҷанбаҳои он, алахусус паҳлуҳои алоҳидаи дарки ҳиссиёти инсон, ба тавассути воситаҳои 
забонӣ, аз ҷумла воҳидҳои фразеологӣ ифода карда мешаванд” [13, с.117]. Тасдиқи гуфтаҳои 
профессор Ҳ. Маҷидовро дар воҳидҳои фразеологии китф дарҳам кашидан ба маънои 
“ҳайрон шудан”, ба касе дандон доштан “нисбати касе кина доштан”, дар курта нағунҷидан 
“аз ҳад зиёд хурсанд, қаноатманд шудан”, хонаи касеро сӯзондан “нисбати касе бераҳмӣ 
нишон додан, касеро азоб додан” ва монанди инҳо мушоҳида кардан мумкин аст:  

Ӯ ба оина наздик шуд ва ба рухсораҳои мисли себи навпухта тару тоза, чашмони ҳалқа-
ҳалқаи шаҳло, сафи мижгонҳои дароз… лаҳзае зеҳн монд ва китф дарҳам кашид [32, с.132]. 
Ба ту ман дандон дорам, дандонгаз кунамат, дилам хунук намешавад, - чанд лаҳза хомӯш 
гашт [18, с.42]. Улфатов аз ин таърифҳо дар куртааш намеғунҷид [26, с.157]. – Мо дар ин 
кӯҳпораҳои дур аз оламу одам чӣ медонем, ки вай хонаи чанд бечораро сӯзонда бошад? [2, 
с.14].  

Профессор Ҳ. Маҷидов ифодаи лаҳзаҳои гуногуни эҳсосотиро яке аз нишонаҳои асосии 
мундариҷаи маъноии воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ медонад. Таъкид 
мегардад, ки инъикоси лаҳзаҳои эҳсосотӣ ба бештари фразеологизмҳои феълие хос аст, ки 
маънои мафҳумиву образнокро соҳибанд. Дар мундариҷаи ин навъи воҳидҳои фразеологӣ 
дар баробари дигар тобишҳо метавон ифодаи эҳсосоти мухталифро ба мушоҳида гирифт [13, 
с.241]. Масалан, ифодаи шодиву хурсандӣ дар воҳиди фразеологии дар ҷома нағунҷидан 
“хурсанд шудан”, беэҳтиромӣ ва дағалият дар линги касеро аз осмон овардан “касеро ҷазо 
додан” ва муносибати ҷангҷӯёна ё нафрат дар фразеологизми сояи касеро аз дару девор 
кандан “нисбати касе нафрати зиёд доштан”:  

– Нағз, акаҷон, - ҷавоб дод Давлат, ки ҳоло аз хурсандӣ дар ҷома намеғунҷид [42, с.94]. 
Линги ҳамин як Косимро худатон ҳам аз осмон оварда метавонистеду беҳуда маро оварондед 
[42, с.199]. Ба дараҷае ки сояи якдигарро аз дару деворҳо кандан мехостанд, дар ҷое, ки яке 
нишинад, дигаре аз он ҷой парҳез буд [17, с.62]. 

Муҳаққиқи риштаи маънои феъли забони тоҷикӣ Гулназарова Ж. дар рисолаи доктории 
хеш дар баробари таҳлили маъноҳои гуногуни забонӣ дар феълҳо ба маънои эмотивӣ низ 
таваҷҷуҳ намуда, онро яке аз унсурҳои мундариҷаи маъноии феълҳои забони тоҷикӣ ва 
воҳидҳои фразеологӣ медонад. “Мавриди зикр аст, ки ҳангоми баррасии маънои эҳсосотӣ 
дар сатҳи калима барои муайян намудани вижагии он матни интихобшуда бояд пурра ба 
инобат гирифта шавад, зеро як калима вобаста ба маънои худ метавонад чанд навъи эҳсосро 
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ифода кунад ва ҳамзамон як эҳсос метавонад тавассути воҳидҳои гуногуни луғавӣ ифода 
шавад.” [5]. 

Ӯ низ маънои эмотивиро бо маънои баҳодиҳӣ алоқаманд медонад ва зикр мекунад, ки 
дар бисёр маврид ин маъноҳо бо истилоҳи эҳсосотӣ-баҳодиҳӣ зикр мегарданд. “Бояд қайд 
намуд, ки эҳсосот хамчунин бо маънои баҳодиҳӣ низ робитаи зич дорад ва аз ин рӯ, маънои 
мазкур аксар вақт ҳамчун маънои эхсосотӣ-баҳодиҳӣ ёд мешавад. Вобаста ба ин махсусият 
ақидае мавҷуд аст, ки семантикаи баҳодиҳӣ хусусияти денотативӣ дорад ва маъноҳои 
эҳсосотӣ дар он махсусияти ифоданокиро инъикос мекунанд ва ин ҳолат на танҳо маънои 
баҳодиҳиро аз мавқеи денотативӣ берун намекунад, балки сабаби афзоиши маънои 
прагматикӣ дар заминаи маънои денотативӣ мегардад” [5, с.32]. 

Ба таври умум, аз таҳлили назарияҳои илмии олимони соҳа маълум мегардад, ки маънои 
эмотивӣ ҳамчун як навъи маънои забонӣ дар мундариҷаи маъноии калима ва, хосатан, 
воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ мавқеи устувор дорад. Ба тавассути он гӯянда ё 
соҳибзабон қабатҳои мухталифи олами эҳсосоти худро баён мекунад. Ин қабатҳо метавонанд 
ба эҳсосоти манфӣ ва ё баръакс эҳсосоти мусбати шахс иртибот дошта бошанд. Аз 
мушоҳидаҳо бармеояд, ки зоҳиршавии маънои эҳсосотӣ бо унсурҳои эҳсосотии манфӣ дар 
ифодаҳои рехтаи забонамон бештар аст. Масалан, ифодаи тобишҳои эҳсосотии нафрат, 
маломат, таҳқир, ғазаб ва таҳдид дар воҳидҳои фразеологии саг барин ҷакидан “ишора ба 
сергап будани шахс”, ду даст дар бинӣ “бо дасти холӣ”, очаи касеро шӯ додан “касеро 
беобрӯ кардан”, осмонро ба сари касе чаппа кардан “касеро сахт сарзаниш кардан”, рӯзи 
сиёҳро ба сари касе гардон кардан “касеро ба бало гирифтор кардан” ва ғайра:  

– Вай ҳоли намемурад, дар кадом маъракае мана бинад, саг барин дар ҷакиш медарояд 
[17, с.59]. Сад не, ҳазор кас хонаи мову шумо биоянд, ду даст дар бинӣ меоянд [8, с.283]. 
Ман бошам очаи чандин душману душманбачаро шӯ додам [8, с.263]. Ғазаби Ҳоҷӣ Бобо 
чунон боло гирифт, ки агар меҳмонон намебуданд, осмонро ба сари писар чаппа мекард [24, 
с.307]. Раис рӯзи сиёҳро ба сари ӯ гардон кард [24, с.177].  

Тавре зикр гардид, ифодаи қабатҳои эҳсосотии манфӣ дар воҳидҳои фразеологии забони 
тоҷикӣ хеле зиёданд, ки ҳар кадоми онҳо бо тобишҳои нозуки маъноӣ зоҳир шудаанд. Ба 
назари инҷониб, чунин бартарӣ ба он вобаста мебошад, ки воҳидҳои фразеологӣ нисбат ба 
калимаҳо имкониятҳои бештари ифодаи унсурҳои эҳсосотии манфиро доранд. Истифодаи 
калимаву таркибҳои феълие, ки тобишҳои маъноии манфиро доранд, дар таркиби чунин 
ифодаҳои рехта яке аз шартҳои ҳатмӣ ба ҳисоб меравад. Метавон гуфт, ки инъикоси равшани 
унсурҳои эҳсосотии манфӣ маҳз бар дӯши чунин ҷузъҳои дохилии фразеологизм мебошад. 
Ин ҷо ифодаи якчанд унсурҳои эҳсосоти манфиро дар мундариҷаи маъноии ифодаҳои рехта 
бо мисолҳо нишон додан мумкин аст, ки зоҳиршавии бештар доранд: 

1) Ифодаи дағалият: гапро пӯст кандан “асли мақсадро гуфтан”, онаи касеро нишон 
додан “ба касе таҳдид кардан”, дар гӯри касе алов задан “ба касе ҷазои сахт додан”:  

Раис қарор дод, ки гапро пӯст канда гӯяду монад [36, с.125]. … лекин дар он тараф, дар 
Ӯзбекистон онаи зората нишон медиҳанд, аз пилишки сӯзан мегузаронандат [39, с.57]. Аз 
паи мо боз ояндаи зӯре меояд, ки хокамонро бо ғалбер мебезаду хандааш дар гӯрамон алов 
мезанад [2, с.14]. 

2) Ифодаи таҳдид: ба сари касе санги осиё гардон кардан “ба касе таҳдид кардан, фишор 
овардан”, ба касе дандон тез кардан “нисбати касе кина доштан”, аз косахонаи сари касе 
ҷоми шароб сохтан “ба касе ҷазои сангин муқаррар кардан”, ба собуни касе ҷома нашустан 
“бо касе сару кор нагирифтан”:  

Барои ҳамин ҳам як Калтаи Мансур барин одам ба сари мардум санги осиё гардон 
кардаасту ҳама дам… [19, с.328]. Лекин Валиев ва тарафдорони вай ба ман дандон тез 
мекарданд [11, с.112]. Вагарна аз ҷони ҷавонат умедатро кан, мо аз косахонаи сарат ҷоми 
шароб месозем! [3, с.48]. – Ҳеҷ гап не, ҳоло ба собуни ман ҷома нашустааст паҳлавон! [2, 
с.26]. 

3) Ифодаи нафрат: сояи касеро аз осмон тарошидан “нисбати касе нафрати зиёд 
доштан”, қаҳру ғазабро ба сари касе рехтан “нисбати касе ғазаби зиёд доштан”, ба касе 
дандон доштан “нисбати касе адоват доштан”: 

Ҷавони китобдор аз Муродҷон домангир шуд, ба ҳадде ки сояи ӯро аз деворҳо 
метарошид [19, с.384]. … девонавор ҳама қаҳру ғазаби худро ба сари дӯстон ва шогирдони 
Аҳмади Дониш рехта истодаанд [3, с.257]. Ё ба Азиз дандон дорад? [11, с.35]. 

4) Ифодаи ноумедӣ: дасту дил аз дунё шустан “ноумед шудан”, дунё ба назари касе 
торик шудан “ба сари касе мусибат омадан”, аз чизе умед кандан “ноумед шудан”:  

Дасту дилашро аз дунё шуста буд [20, с.128]. Зеро ҳар гоҳ ҳатто номамро ба ёд орам, 
Ҳалимаи соҳибҷамол ба хотирам меояду дунё ба назарам торик мешавад [3, с.121]. … бемор 
ба ҳоле афтод, ки акнун нафақат додараш Тоҳирҷон, балки дигар дӯстонаш ҳам аз Ҳайрат 
умедашонро канданд [3, с.302]. 
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5) Ифодаи қаҳру ғазаб: оташ гирифтан «ба ғазаб омадан», оташи ғазаби касеро бедор 
кардан «касеро ба қаҳр овардан», аз чашми касе ғазаб боридан «дар ғазаб будан», савори 
аспи қаҳр «бадқаҳрона»:  

Аз ин суханони «дӯстона»-и мударриси қоқина Бадриддинхӯҷа якбора оташ гирифта, 
фарёд кашид [3, с.316]. Ғулом аз як ҷиҳат шод буд, ки ҳисси қасос ва оташи ғазаби Азизи 
оташмиҷозро бедор кард [11, с.10]. … афту андомаш бадтар тира мегашт, аз чашму 
қавоқҳояш ғазаб меборид [27, с.37]. … фаҳмид, ки вай савори аспи қаҳр аст ва ҳамин ҳозир 
сахт карда ягон чиз хоҳад гуфт [27, с.146]. 

6) Ифодаи андӯҳ: хуни ҷигар хӯрдан «дар азоб будан», ҷаҳон ба чашми касе тор шудан 
«ғамгин шудан», аз абрӯвони касе барфу борон рехтан «бо табъи хира»:  

То ба майдон баровардани ягон навъи кишт бисёр кор кардан, хуни ҷигар хӯрдан лозим 
мешавад [11, с.97]. Инро дида ҷаҳон ба чашми Неъмат тор шудааст [11, с.134]. Аз 
абрӯвонаш барфу борон мерехт [14, с.115].  

7) Ифодаи маломат: ба сар хок бехтан «худро ҷазо додан, гунаҳгор шумурдан», дами 
касе ба дарун афтид «касе хомӯш монд, аз сухан гуфтан бозистон», хапаки таги тапак киноя 
аз «хомӯш, оромтабиат будан», ба як пули сиёҳ нахаридан «арзиш надоштан»:  

Бозор бетоқатӣ мекард, гоҳо аз рафиқони худ дуртар ба канорае рафта ба сари худ хок 
мебехт, гоҳо ба канори Дарғам нишаста, дар ғами ин воқеа аз чашмони худ хун мерехт [1, 
с.85]. – Чӣ дамат ба дарунат афтида монд, гап зан, охир, - хитоб кард капитан [14, с.124]. 
Мисли кампират як умр хапаки таги тапак мегардӣ [2, с.10]. Ҳатто гапи падарамро бо як 
пули сиёҳ нахариданд [2, с.75].  

8) Ифодаи тамасхур: мусичаи бегуноҳ ба маънои «беозор, бегуноҳ будан», ба изори касе 
кайк даромадан «беқарор, безобита шудан», ба бинӣ хат кашидан «ҳоли табоҳ доштан»: 

Ҳа, зуд думашро хода карда, худро мусичаи бегуноҳ нишон доданӣ шуд [2, с.310]. – 
Ҳозир ба изораш кайк даромад, ба тарафи район рафт [38, с.49]. Рӯзҳои охир ба сахтӣ, гӯё ба 
бинӣ хат кашида ба кор рафта меомад [38, с.90]. 

9) Ифодат таҳқир: ҳафт пушти касеро кофтан «ба касе кордор шудан», тухми касеро 
хушк кардан «нисбати касе ҷазо муқаррар кардан», пӯсти касе тунук шуд ишора ба 
«нозуктабиат будани касе»: 

Баъзе рӯзноманигорон агарп азми ба колхоз омадан кунанд, ҳафт пушти раиси колхозро 
кофта мефаҳманд… [38, с.118]. Тухматро аз ин мамлакат хушк мекунам, аҳмақ! [38, с.148]. 
Дар шаҳр гашта пӯстатон тунук шудааст [40, с.25].  

10) Ифодаи хафагӣ: дили касеро сиёҳ кардан «касеро ранҷондан», гиреҳи дил во кардан 
«сухани дар дил бударо гуфтан», пӯстинро чаппа пӯшидан «норозӣ будан»:  

Не-е бо ҳазор иғво дили одамро сиёҳ мекунад [40, с.42]. Мардуми аламзада гиреҳи 
дилҳои сӯзони худро во мекарданд, ғавғо менамуданд… [36, с.225]. … аз баногоҳ бар 
хилофи аҳду паймони аввала афзуда мондани музди хизмат норозигӣ баён кунад, дигар 
тамом, усто пӯстинашро чаппа мепӯшиду қаҳр карда мерафт [23, с.88].   

Ифодаи маънои эмотивӣ бо унсурҳои эҳсосотии мусбат дар воҳидҳои фразеологӣ низ ба 
воситаи оҳангҳои гуногун зоҳир мешавад. Бояд иловатан қайд намуд, ки зоҳишавии 
унсурҳои эҳсосоти мусбат дар фразеологизмҳои забони тоҷикӣ нисбат ба қабатҳои эҳсосоти 
манфӣ камтар мушоҳида мешавад. Шояд ин ҳолат ба он вобаста бошад, ки воҳиҳои 
фразеологӣ нисбат ба калимаҳои забонамон имконияти маҳдуди инъикоси чунин унсурҳоро 
дар худ доранд, зеро муқаррар шудааст, ки ифодаи навъҳои гуногуни эҳсосоти мусбати шахс 
ба тавассути калимаҳо дар забони тоҷикӣ бештар ба назар мерасад. Бо вуҷуди ин дар гурӯҳе 
аз ифодаҳои устувори забонамон унсурҳои мусбати эҳсосотиро дучор шудан мумкин аст. Аз 
қабили: 

1) Ифодаи хурсандӣ: сари касеро банд кардан “касеро вобаста, ҷуфт кардан”, дари шодӣ 
кушода шудан “шод, хурсанд шудан”, гул-гул шукуфтан “болидан, қаноатманд гардидан”:  

… худо расонад, пас аз ду-се сол сарашро ба ягон ҷо банд карда, дар паи хонадор 
карданаш афтоданат даркор аст [1, с.55]. – Имрӯз гап задам, имрӯз дари шодӣ ба рӯям 
кушода шуду лекин падару модари Гулсумой… [11, с.28]. Ҷавон аз шодии дидани ин 
гулистон гул-гул мешукуфт ва ба дили худ мегуфт … [1, с.106]. 

2) Ифодаи қаноатмандӣ: дами беғам задан «истироҳат кардан», ба пӯст нағунҷидан 
«хурсанд шудан», нафаси роҳат кашидан «озод шудан»: 

Ғазалхониро мон, хез, зуд бош, ошро тайёр кун, ки ин шароби илоҳиро имтиҳон карда як 
дами беғам занем [1, с.150]. Ман бошам аз шавқу хурсандӣ ба пӯстам намеғунҷидам [10, 
с.269]. Эшонбибиро қима-қима карда, аз дами теғ мегузарониду баъд нафаси роҳате мекашид 
[9, с.289]. 

3) Ифодаи таҳсин: ба рӯйи каф бардоштан «ситоиш кардан», сар ба осмон совидан 
«мағрур, ҳавобаланд шудан», аз даҳони касе шираю шакар рехтан «сухани хуб гуфтан»: 

Ҳамаатон вайро дар рӯи кафатон бардошта мегардед [25, с.11]. Агар якта-нимта чизи 
тоза ёбад, чанд рӯз сарашро ба осмонҳо совида мегашт [22, с.267]. Роҳравон бӯй мекарду 
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«ҳай-ҳай читу хушбӯй, читу дӯстрӯй» гуфта чунон тавсиф мекард, ки аз даҳонаш шираю 
шакар мерехт [22, с.68]. 

4) Ифодаи шавқ: қабат-қабат шӯшт гирифтан «хурсанд, қонеъ шудан», сар ба осмон 
расидан «миннатдор, қаноатманд шудан», ширеш барин часпидан «ҷудонашаванда, якҷо»:  

Савганд ба муқаддасоти олам, ки дар мунозира вай ғолиб барояд ҳам, ман қабат-қабат 
гӯшт мегирам [21, с.20]. Агар не нагӯед, маро ба домодӣ қабул кунед, сарам ба осмон 
мерасад [11, с.182]. Ин чӯпонбача домони Мадинаро сар намедиҳад, ширеш барин ба вай 
часпидааст [18, с.314]. 

5) Ифодаи дилсӯзӣ: мисли хар савор шудан «бераҳмона, дар азоб», ҷигари касе об шуд 
“касе ғамгин гардид”, шабеҳи лимӯи ҷафида “нодаркор, аз истифода баромада”: 

Ин занаки кӯрбарзанги бо кӯрхату ҷоду даҳонашро баста, мисли хар савораш шудааст 
[31, с.187]. … ба болояш ҳафт ман хоки сиёҳ кашиданд, ки инро дида, ҷигари ҳама дӯстону 
мухлисони шоир об шуда, аз чашмонашон шашқатор мерехт [3, с.302]. Дар оина суробаш 
дар чашми ӯ шабеҳи лимӯи ҷафида метобад: пур аз чину гӯё тӯри тортанак [31, с.277]. 

Тавре зикр гардид, маънои эмотивӣ бо маънои баҳодиҳӣ зич алоқаманд буда, дар 
баробари ифодаи эҳсосоти муайян нисбат ба ашё ё ҳодисаву воқеа гӯянда ба он баҳои 
муносиб низ медиҳад. Чунин арзёбӣ, ки дар заминаи ифодаи маънои эмотивӣ сурат мегирад, 
дар мундариҷаи маъноии воҳидҳои фразеологӣ маънои баҳодиҳиро ба вуҷуд меорад. Ба 
таври дигар, ҳангоми ифодаи унсурҳои мухталифи эҳсосотӣ ба ашё ва ҳодисаву воқеа баҳои 
муайян низ дода мешавад. Яъне ифодаи эҳсосоти мухталиф дар воҳиди фразеологӣ як навъ 
баҳогузорӣ ба мафҳуми мавриди назар низ мебошад. “Аз ин бармеояд, ки маънои эҳсосотӣ 
муносибати мушаххаси гӯянда нисбат ба фикри гуфташуда буда, дар заминаи он гӯянда 
метавонад ба фикри баёншуда муносибати худро дар шакли баҳодиҳӣ низ ифода кунад. 
Маълум аст, ки гӯянда наметавонад дар як вақт ду навъи муносибат ё эҳсосотро истифода 
барад, аз ин рӯ, ифодаи саривақтӣ ва бамавриди ин ё он навъи эҳсосот дар калима ё воҳиди 
фразеологӣ метавонад ба пуробуранг баромадани он сабаб гардад” [6, с.36]. Ё ба ақидаи 
профессор Ҳ. Маҷидов: “Маънои мафҳумии образнок ҳамчунин метавонад бо оҳангҳои 
баҳодиҳӣ, ки ба тобишҳои эҳсосотӣ хеле наздиканд, ифода ёбад” [13, с.242]. Масалан, 
ифодаи тобиши номақбул донистан дар воҳидҳои фразеологии феълии зайл: аз лой гирифта 
ба лойдон задан ишора ба “таҳқир, шарманда кардан”, ба лаб кулӯх молида гаштан “хомӯш 
гаштанро афзал донистан”, тушбераро хом шумурдан киноя аз “бехабар, фориғбол будан”, 
лаб таги дандон кардан “сабру тоқат кардан”:  

Аз лой гирифта, ба лойдон мезанад [39, с.177]. Баъд шабонгаҳ ҷасади шахшудаи ӯро ба 
таҳхонаи торики бадвоҳима партофта, се рӯз «ба лаб кулӯх молида» гаштанд [3, с.44]. Эй ту 
сагбача, тушбераро хом шумурдӣ [42, с.389]. Бо вуҷуди он, лаб таги дандон карда, заҳру 
зақуми ин таҳқирро фурӯ мебурд [39, с.49]. 

Хулоса, Ҳамин тавр, маънои эмотивӣ дар воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ба 
монанди калимаҳои он ифодакунандаи тобишҳои муайяни олами ботинию равонии соҳибони 
он ба ҳисоб рафта, ба ин васила мундариҷаи маъноии ифодаҳои рехта пуробуранг ва 
рангинтар мегардад. Вобаста ба он ки дар воҳидҳои фразеологии эҳсосотӣ кадом навъи 
эҳсосоти шахс ифода меёбад, метавон онҳоро ба маънои эмотивии мусбат ва манфӣ ҷудо 
намуд, ки дар миёни онҳо зоҳиршавии эҳсосоти манфӣ бештар мушоҳида мешавад. 
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МАҚОМИ МАЪНОИ ЭМОТИВӢ ДАР МУНДАРИҶАИ ВОҲИДҲОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИК 
Дар мақолаи мавриди назар ба маънои эмотивӣ (эҳсосотӣ) ҳамчун як навъи маъно дар 

мундариҷаи маъноии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ таваҷҷуҳ шудааст. Муқаррар 
шудааст, ки олами эҳсосотии инсон гуногун буда, ифодаи унсурҳои алоҳидаи он дар забон, 
асосан, ба воситаи калима ва воҳидҳои фразеологӣ сурат мегирад. Чунини арзёбӣ дар забони 
тоҷикӣ афзалият дошта, он ба олами эҳсосотии мардуми тоҷик ҳамчун миллати дорои 
эҳсосоти баланд иртибот дорад. Дар ин миён нақши ифодаҳои рехта дар ифодаи унсурҳои 
эҳсосоти мусбат ва манфӣ махсус арзёбӣ мегардад. Дар заминаи таҳлили маводи фаровон 
маълум гардид, ки инъикоси қабатҳои мухталифи эҳсосоти манфии шахс дар 
фразеологизмҳо нисбат ба унсурҳои эҳсосоти мусбат бештар ба назар мерасад. Тобишҳои 
эҳсосотии нафрат, маломат, қаҳру ғазаб, таҳдид, тамасхур, таҳқир, беэътиноӣ, муҳаббат, 
шавқ, таҳсин, дилсӯзӣ ва ғайра дар мундариҷаи маъноии воҳидҳои фразеологӣ маънои 
эҳсосотиро ба вуҷуд меоранд, ки он ҳамзамон як навъ баҳодиҳӣ ба мафҳум ва ҳодисаву воқеа 
низ ҳаст. Аз ин ҷо бармеояд, ки маънои эҳсосотӣ бештар бо маънои баҳодиҳӣ алоқаманд 
буда, дар аксарияти мавридҳо ин ду унсури маъноӣ дар якҷоягӣ зоҳир мешаванд.  

Калидвожаҳо: эҳсосот, воҳиди фразеологӣ, маънои эмотивӣ, маънои баҳодиҳӣ, тобиши 
маъноӣ, эҳсосоти манфӣ, эҳсосоти мусбат, нафрат, тамасхур, шавқ, дилсӯзӣ. 
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РОЛЬ ЭМОТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

В статье особое внимание уделяется эмотивному значению как разновидности 
семантического содержания фразеологизмов таджикского языка. Установлено, что 
эмоциональный мир человека разнообразно, и выражение его отдельных элементов в языке 
происходит преимущественно через слова и фразеологизмы. Такая оценка преобладает в 
таджикском языке и связана с эмоциональным миром таджикского народа как народ с 
высокими эмоциями. При этом особо ценится роль фразеологических единиц в выражении 
элементов положительных и отрицательных эмоций. На основе анализа большого 
количества материалов было установлено, что отражение разных пластов отрицательных 
эмоций человека во фразеологии встречается чаще, чем элементы положительных эмоций. 
Эмоциональные оттенки ненависти, вины, гнева, угрозы, насмешки, оскорбления, 
пренебрежения, любви, интереса, восхищения, сострадания и другие в смысловом 
содержании фразеологизмов создают эмоциональное значение, которое также является 
своего рода оценка для понятий, явления и события. Отсюда следует, что эмоциональное 
значение более тесно связано с оценочным значением, и в большинстве случаев эти два 
элемента значения выражаются вместе. 

Ключевые слова: эмоция, фразеологическое единица, эмотивное значение, оценочное 
значение, смысловой нюанс, отрицательные эмоции, положительные эмоции, ненависть, 
насмешка, интерес, сострадание. 

 

THE ROLE OF EMOTIVE MEANING IN THE CONTENT OF  

PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE TAJIK LITERARY LANGUAGE 

The article deals with the emotive meaning as a kind of semantic content of phraseological 

units of the Tajik language. It is determined that the emotional world of a person is diverse, and the 

expression of its individual elements in language occurs mainly through words and phraseological 

units. Such an assessment prevails in the Tajik language and is associated with the emotional world 

of the Tajik people as a nation with high emotions. At the same time, the role of phraseological 

units in the expression of elements of positive and negative emotions is particularly appreciated. 

Based on the analysis of a large number of materials, it was found that the reflection of different 

layers of negative emotions of a person in phraseology is more common than elements of positive 

emotions. Emotional shades of hatred, guilt, anger, threats, ridicule, insults, neglect, love, interest, 

admiration, compassion and others in the semantic content of phraseological units create an 

emotional meaning, which is also a kind of evaluation for concepts, phenomena and events. It 

follows that the emotional meaning is more closely related to the assessment, and in most cases 

these two elements of meaning are expressed together. 

Keywords: emotion, phraseological unit, emotive meaning, evaluative meaning, semantic 

nuance, negative emotions, positive emotions, hatred, ridicule, interest, compassion. 
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ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКӢ - СЕМАНТИКӢ  
ДАР АСАРҲОИ АБДУЛҲАМИД САМАД 

 
Саидова Ҷ.С. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 
Диалектизмҳои лексикӣ - семантикӣ як қабати лексикаи лаҳҷаҳои маҳаллиро ташкил 

медиҳанд. Адибон, ки одатан дар асарҳои бадеӣ ҳаёти мардуми манотиқу маҳалҳои алоҳида, 
фаъолияту амалиёти аҳли заҳмат, касбу кор, машғулият, оиладорӣ, муносибату муоширати 
онҳоро ба қалам мегиранд, вобаста ба зарурати услубӣ аз ин навъи диалектизмҳо ҳамчун 
воситаи хуби эҷоди портрет, образҳои типпӣ, лавҳаҳои бадеӣ истифода мекунанд. 

Диалектизмҳои лексикӣ - семантикӣ калимаҳое мебошанд, ки шаклан бо унсурҳои 
забони адабӣ якхелаанд, аммо аз ҷиҳати маънӣ ба шеваю лаҳҷаҳои алоҳида дахл доранд 
[5,120]. Оид ба ин навъи воҳидҳои луғавӣ пештар аз ин Ф.П.Филин ҳам чунин як назария 
пешниҳод карда буд [2,38]. Баъдтар доир ба диалектизмҳои семантикӣ М.И. Фомина 
тадқиқот бурда, тафовути онҳоро аз дигар навъҳои диалектизм ба таври зерин бозгӯ 
намудааст: «Диалектизмҳои семантикӣ вожаҳоеанд, ки аз нигоҳи талаффуз ва навишт бо 
калимаҳои забони адабӣ мувофиқат мекунанд, вале аз ҷиҳати маънӣ бо онҳо умумият 
надоранд. Ин гурӯҳи диалектизмҳо аз рӯйи муносибат бо унсурҳои меъёрӣ силсилаи 
омонимҳоро ташкил медиҳанд» [3,172). Оид ба диалектизмҳои лексикӣ-семантикӣ Хоркашев 
С. чунин мегӯяд: «Калимаҳои умумихалқие, ки баробари маънои оммафаҳмии худ маънои 
иловагии хоси ин ё он шеваро дорад, ки ба забони адабӣ дохил нашудаанд, калимаҳои 
лексикӣ-семантикиро ташкил медиҳанд» [4, с.48]. 

Аз ин тафсилоти мухтасар бармеояд, ки диалектизмҳои лексикӣ - семантикӣ: а) зимни 
тафовути маъноии калимаҳои лаҳҷавӣ аз ҳамгунҳои меъёрии худи онҳо ба зуҳур меоянд; б) 
иддае аз вожаҳои меъёрӣ дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ маънии нав (лаҳҷавӣ) пайдо мекунанд, ки 
миёни маънии аввалаю баъдии онҳо ҳеҷ гуна умумият боқӣ намемонад; в) баъзе калимаҳои 
лаҳҷавӣ бо унсурҳои меъёрӣ тасодуфан монандӣ (аз ҷиҳати овозӣ) пайдо мекунанд, ҳол он 
ки маънии онҳо гуногун аст. 

Диалектизмҳои лексикӣ - семантикӣ чун воситаи хуби тасвир дар асарҳои бадеӣ гоҳ-гоҳ 
кор фармуда мешаванд. Инро мо метавонем дар эҷодиёти ҳама адибони тоҷик, аз ҷумла 
А.Самад ба мушоҳида гирем. 

А.Самад дар асарҳои худ аз ин навъи диалектизмҳо дар мавриди ба қалам гирифтани 
ҳодисаҳои олами воқеӣ ҳамчун омили муассир ифода намудани сухан ва офаридани 
лавҳаҳои бадеӣ бо ниятҳои услубӣ истифода кардааст. Барои мисол диалектизмҳои ғулба ва 
ҳангро мегирем. 

Вожаи ғулба дар луғати С.Айнӣ [1, с.504] ва Махмудов М.,Бердиев Б. [6, с.254] «асбоби 
обгузаронӣ, ки аз сафол ё оҳан месозанд, қубур» маънӣ шудааст. Вале дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 
диалектизми мазкур дар маънии «акка, алошақшақа» истеъмол меёбад [7,193], ки А.Самад 
низ инро дар повести «АБ» бо ҳамин маънӣ кор фармудааст: 

Ӯ...дид, ки ғулбае (акка) дар нӯлаш чормағз ... парвоз дорад (с.6). 
Чунон ки мебинем, нависанда зимни истифода аз диалектизми ғулба, ки дар ин матн 

хусусияти марказӣ дошта, калимаҳои дигар дар иртибот ба он оварда шудаанд, як лавҳаи 
хуби бадеӣ сохтааст. Муаллиф чун мефаҳмад, ки калимаи мазкур дар забони тоҷикӣ 
хусусияти умумиистеъмолӣ надорад, мисли устод С.Айнӣ муодили он (акка)-ро дар қавсайн 
меорад, то ки ҳадаф ва мароми эҷодии ӯ ба ҳама хонандагон равшан бошад. 

Калимаи ҳанг дар «ФЗТ» (1969) ба маънии «вазн, қад, ҷуръа, лашкар» зикр ёфтааст 
(с.730). Дар луғатҳои С.Айнӣ, В.С.Расторгуева, М. Маҳмудов ва Б.Бердиев он ба назар 
нарасид. Дар ҷануб ба маънии «қувва, нерӯ» истифода мешавад. Инчунин, дар лаҳҷаҳои 
ҷанубӣ ҳанг чандин маънӣ дорад, ки яке аз маъниҳои он «ҳайрон мондан» мебошад [7,795] ва 
А.Самад онро дар қиссаи «Ҳавои тирамоҳ» ба ҳамин маънӣ рӯйи кор овардааст: 

Ҳа, дар хона чунон китобҳои зӯр дорам, ки рангашонро бинед, ҳангатон меканад (с.91). 
Диалектизмҳои ғулба ва ҳанг дар эҷодиёти А Самад дар ду маврид ба кор рафтаанд: дар 

сухани тасвирӣ ва дар нутқи персонаж. Нависанда вожаи ғулбаро дар тасвироти худ 
истифода кардааст. Зеро медонад, ки: а) ғулба дар асл тоҷикист ва аз муодилҳои худ - акка ва 
алошақшақа аз ҷиҳати ҳам таркиби овозӣ ва ҳам талаффуз хеле сабук аст; б) дар забони 
адабии муосири тоҷик ғулба роиҷ набошад ҳам, дар забони адабиёти классикӣ бо ҳамин 
маънии имрӯз лаҳҷавии худ аз унсурҳои фаъоли нутқ буд [8, 656];в) агар ҳоло онро аз нав ба 
меъёр дарорем, метавонад боз як гӯшаи холии луғати забони адабии тоҷик пур гардад. Ана 
ҳамин аҳдофи эҷодӣ тақозо кардааст, ки муаллиф калимаи мазкурро дар сухани тасвирии худ 
ба кор андозад. Вале воҳиди луғавии ҳанг, ҳарчанд ки тоҷикист, ин гуна имконияти васеъ 
надорад. Зеро вай:а) бо он маъние, ки ҳоло дар лаҳҷа дорад, дар забони адабиёти классикӣ ба 
кор нарафтааст; б) ҳанг дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ аз унсурҳои сермаъност, ки ҳар як маънии он 
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дар забони ҳозираи тоҷик муодилҳои зебою хушоҳанги худро дорад.; в) вожаи ҳанги лаҳҷавӣ 
аз муодили адабӣ (ҳайрон) аз ягон ҷиҳат бартарӣ надорад. Ҳамаи инро ба ҳисоб гирифта, 
муаллиф дар забони адабии муосири тоҷик умумӣ намудани онро тарафдорӣ накардааст. 

Диалектизмҳои соф ва ашк низ дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ хусусияти семантикӣ доранд. 
Калимаи соф дар забони тоҷикӣ маънии «пок, тоза, зулол»-ро ифода мекунад. Дар баробари 
ин, дар ин лаҳҷаҳо боз дигар вожаи соф истеъмол меёбад, ки он аз унсурҳои сермаъност ва 
яке аз маъниҳояш «комилан, билкул» мебошад [7,628]. Ин калима аниқтараш ба лаҳҷаҳои 
Кӯлоб дахл дорад, ки маҳз вобаста ба ҳамин маънӣ ҳамчун диалектизми семантикӣ 
пазируфта мешавад. Вожаи мазкур ба ҷуз луғати шеваи ҷанубӣ дар дигар луғатҳо ба назар 
нарасид. Аз ин мебарояд ки, дар ҳақиқат, доираи густариши он танҳо лаҳҷаҳои кӯлобист. 
Воқеан, диалектизми соф бо ҳамин маънӣ дар лаҳҷаҳои Кӯлоб аз забони адабиёти классикӣ 
ба мерос мондааст. Зеро дар «ФЗТ» дар маънии «тамоман» истифода шудани он дар назми 
Ҳотифӣ зикр ёфтааст (с.262). 

Маънии афсонаи муаллимро соф нафаҳмидам (ШС.с.92). 
Маънии калимаи ашк дар забони адабии тоҷик «қатраи оби чашм» аст. Дар лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ ба ҷуз ин боз дигар вожаи ашк истеъмол меёбад, ки он дар «ФГҶЗТ» «ду дандони 
берунбаромадаи хуки ваҳшӣ» маънӣ шудааст (с.74). Аммо бояд гуфт, ки ашк дар шеваи 
ҷанубӣ аз диалектизмҳои сермаъност ва на танҳо нисбат ба дандонҳои хук, балки нисбат ба 
дандонҳои бақуввати қисми пеши даҳони ҳама гуна ҳайвоноти даранда, ҳатто нисбат ба 
дандонҳои саги хонагию инсон ҳам кор фармуда мешавад. 

...дандонҳои саги Усмон аз ашкҳои гург ҳам тезу бақувватанд (КД. с.108). 
Нависанда хусусияти лаҳҷавӣ доштани калимаҳои соф ва ашкро ба эътибор гирифта, 

онҳоро дар иртибот бо унсурҳои умумихалқии нафаҳмидан ва дандон ҷо додааст, то ки ба ин 
восита маънӣ ва моҳияти семантикиашон ба оммаи васеи хонандагон дастрас гардад. 

Диалектизмҳои шаст ва чанг низ хусусияти семантикӣ доранд. Аз инҳо вожаи шаст дар 
лаҳҷаҳои ҷанубӣ аз унсурҳои сермаъно буда, дар «ФГҶЗТ» шаш маънии он ба қайд гирифта 
шудааст (908), ки ин маъниҳо бо шаст (шумора) - и забони адабӣ ҳеҷ умумият надоранд. 
Аммо ба ҷуз ин, шаст дар лаҳҷаҳои мазкур боз маҷозан дар ифодаи мафхуми «ҳиммат, 
саховат, футувват» ҳам ба кор меравад, ки ин маънӣ дар луғат зикр наёфтааст. 

Воқеан, калимаи шаст дар забони адабиёти классикӣ низ аз вожаҳои сермаънӣ будааст, 
ки мураттибон дар «ФЗТ» аз панҷ маънии он ёд кардаанд (с.571). 

- Хайр, тағоияш сари ҳиммат омад, шасташа нагардон (АБ. с.10). 
Диалектизми чанг ҳам дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ сермаъно аст. Дар «ФГҶЗТ» панҷ маънии он 

зикр ёфтааст (820-821), ки яке аз он маъниҳо «хамида, қоматхамида, кӯзпушт» мебошад. 
Чунон ки мебинем, ин маъниҳо бо «номи асбоби мусиқӣ, чангу ғубори табиат», ки инҳо ба 
забони адабӣ дахл доранд, ҳеҷ гуна қаробат зоҳир намекунанд. А.Самад дар романи «ГД» аз 
диалектизми чанг ҳамчун воситаи хуби айнияти тасвир истифода кардааст: 

...тан - бемадору қомат - чанг ...ночор бояд аробаи зиндагиро бикашад (с.138). 
Маъниҳое, ки диалектизмҳои шаст ва чанг дар таълифоти А.Самад зоҳир кардаанд, ба 

ҷуз луғати лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар дигар лугатҳо дучор наомаданд. Аз ин рӯ, метавон онҳоро 
ҳамчун диалектизмҳои семантикии маҳдудистеъмол ба ҳисоб гирифт. Бо вуҷуди ин, 
нависанда онҳоро дар ҳамбастагӣ бо вожаҳои умумитоҷикӣ чунон устокорона рӯйи кор 
овардааст, ки муҳтавои онҳо ба хонанда дар назари аввал маълум шуда меистад. 

Нависанда диалектизми чангро, ки дорои эҳсоси баланд аст, дар нутқи тасвирӣ, вале 
шастро, ки маънии «ҳимматбаландӣ»-ро бо тобиши манфии «дағдагаю ҳавобаландӣ» ифода 
кардааст, дар сухани персонаж ба кор андохта, бо ин роҳ, аз як тараф, қувваи эҳсосотӣ ва 
муассирии лавҳаи тасвирро пурзӯр карда бошад, аз тарафи дигар, худписандию худхоҳии 
ашхоси алоҳидаро дар симои персонажи манфии «АБ» - Аҷик, ки образи типпист, нишон 
додааст. 

Хусусияти семантикӣ дар диалектизмҳои карат ва булбулак ҳам ба мушоҳида мерасад. 
Дар забони муосири тоҷик воҳиди луғавии карат ҳамчун истилоҳи арифметикӣ истифода 
мешавад. Вале дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ карат дар ифодаи маънии « бори дигар, ин маротиба» 
истеъмол меёбад, ки он мерос аз забони адабиёти классикист. Далел ин аст, ки дар назми 
Шамси Табрезӣ бо ҳамин маънӣ қаламдод гардидани он дар «ФЗТ» зикр ёфтааст (с.547). 
А.Самад диалектизми мазкурро дар повести «АБ» айнан бо ҳамон маънии классикиаш, ки 
дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ маҳфуз мондааст, дар тасвири худ ба кор бурдааст: 

Бод тундтар омад ва ин карат дасту рӯйи писаракро сӯзонд (с.6). 
Калимаи булбулак дар услуби бадеии забони адабӣдар ифодаи маънии «булбули ҷисман 

хурд, чӯҷаи булбул» ба кор меравад. Дар дигар мавридҳои услубӣ, хусусан дар ифодаи 
навозишу дӯстдорӣ аз роҳи маҷоз нисбат ба кӯдаки ширинзабон низ истифода шудани он 
истисно нест (булбулаки бобо). Аммо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ булбулак танҳо аз рӯйи ду 
маънии зерин роиҷ аст: а) ҳолати аз гул фаромадани бодиринг [7,125]; б) чӯбчаи зери торҳои 
дутор, танбӯр, ғижжак ва дигар созҳои мусиқӣ. Аз ин ду маънӣ маънии дуюм 
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маҳдудистеъмол аст ва аз доираи интишори лаҳҷаи зодгоҳи адиб берун намеравад. Дар нутқи 
соҳибони дигар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ин ашё номҳои дигар дорад. Аммо муҳим он аст, ки 
диалектизми мазкур дар бобати фарохтар кушодани симои персонаж ва амалиёти ӯ дар 
мавриди омодагӣ ба кори сарояндагӣ ба адиб кумак кардааст. 

Ӯ мизроб ба торҳо зада, даме гӯшакҳоро чапу рост тобид, булбулакро низ ҷойи дилхоҳ 
ниҳод (ШС.с.136). 

Вожаи булбулак аз унсурҳои этнографист. Аз ин рӯ, аз ниҳоди он тобишҳои маъноию 
ҷилоҳои услубӣ ба берун овардан имкон надорад. Лекин нависанда дар ин матн тавассути он 
тавонистааст як ҷузъиёти алоҳидаи тасвирро, ки хеле хурд аст, айнан ва ниҳоят барҷаста ба 
қалам гирад. 

Хулоса: Чунон ки қайд гардид, ин ду диалектизм дар тасвироти худи адиб ба қалам 
рафтаанд, ки ин сабаб дорад. Ба назари мо, сабаб дар он аст, ки хусусияти классикӣ доштани 
диалектизми карат ба нависанда маълум аст ва ӯ мехоҳад ин вожаи бо ҳукми «тақдир» 
моҳияти лаҳҷавӣ пайдокарда, ки дар забони адабиёти классикӣ фаъол буд, аз нав ба меъёр 
дарояд. Зеро ҳоло дар забони зиндаи халқ ин диалектизм муродифҳои харак, аспак, чертак 
низ дорад, ки аз инҳо яктоаш бояд ба меъёр дароварда шавад. Адиб ана ҳамин паҳлӯи 
масъаларо ба ҳисоб гирифта, онро ба хотири умумӣ кардан дар забони тоҷикӣ дар сухани 
тасвирӣ ба кор андохтааст. 
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ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКӢ - СЕМАНТИКӢ  
ДАР АСАРҲОИ АБДУЛҲАМИД САМАД 

Диалектизмҳои лексикӣ-семантикӣ як қабати лексикаи лаҳҷаҳои маҳаллӣ ҳисоб меёбанд. 
Инҳо вожаҳое мебошанд, ки шаклан бо калимаҳои меъёрӣ якхелаанд, вале маънии лаҳҷавӣ 
доранд. Масалан, вожаи ғулба дар луғати С.Айнӣ ва М.Маҳмудов, Бердиев «асбоби 
обгузаронӣ, ки аз сафол ё оҳан месозанд, қубур» маънӣ шудааст. Вале дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ 
калимаи мазкур дар маънии «акка, алошақшақа» истеъмол меёбад, ки А.Самад низ онро дар 
повести «АБ» ба ҳамин маънои лаҳҷавиаш кор фармудааст: Ӯ дид, ки ғулбае (акка) дар 
нӯлаш чормағз … парвоз дорад . Мисли ин калимаи ҳанг дар «ФЗТ» (1969) бо маънии «вазн, 
қад, ҷуръа, лашкар» зикр ёфтааст (с.730). Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳанг чандин маънӣ зоҳир 
мекунад, ки яке аз маъниҳои он «ҳайрон мондан» ва дигаре «қувва, нерӯ» аст: Ҳа, дар хона 
чунон китобҳои зӯр дорам, ки рангашонро бинед, ҳангатон меканад (ШС). Диалектизмҳои 
соф ва ашк низ дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ хусусияти семантикӣ доранд. Калимаи соф дар забони 
тоҷикӣ маънии «пок, тоза, зулол»- ро ифода мекунад. Дар баробари ин, дар ин лаҳҷаҳо боз 
дигар вожаи соф истеъмол меёбад, ки он аз унсурҳои сермаъност ва яке аз маъниҳояш 
«комилан, билкул» мебошад. Маънии афсонаи муаллимро соф нафаҳмидам (с.92). Маънии 
калимаи ашк дар забони адабии тоҷик «қатраи оби чашм» аст. Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба ҷуз 
ин боз дигар вожаи ашк истеъмол меёбад, ки он дар «ФГҶЗТ» «ду дандони берунбаромадаи 
хуки ваҳшӣ» маънӣ шудааст (с.74). Аммо ин калима дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ на танҳо нисбат ба 
дандони хук, балки нисбат ба дандонҳои бақуввати қисми пеши даҳони ҳама гуна ҳайвоноти 
даранда», ҳатто нисбат ба дандонҳои саги хонагию инсон ҳам кор фармуда мешавад: 
…дандонҳои саги Усмон аз ашкҳои гург ҳам тезу бақувватанд (КД с.108). 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.САМАДА 
Изучение лексико-семантических диалектизмов , и их стилистических особенностей в 

творчестве А.Самада, с целью вести некоторых из них в таджикский литературный язык. 
Цель статьи: Лексико-семантические диалектизмы один из слоев лексики, которые по 

форме идентичны нормативным словам, но по смыслу являются диалектными. Например, в 
словаре С.Айни и по утверждению М.Махмудова, Б.Бердиева, акка означает «труба, 
построенная из глины или железа». Но в южных говорах это слова употребляется в 
значение «галка, грач, ворона».  
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В толковом словаре таджикского языка слово «ҳанг» разъясняется как «вес, рост, 
войско». Но в южных говорах это слово имеет несколько значений, таких как «быть 
удивленным» и «сила, мощь». 

Слово соф в таджикском языке употребляется в значение «чистый, прозрачный». 
Наряду с этим, как диалект оно имеет значение «абсолютно». Маънии афсонаи муаллимро 
соф нафаҳмидам. (Совсем не могу взять в толк сказку, рассказанную учителем). 

Слово ашк в таджикском языке означает «капля слёзы». В некоторых словарях оно 
также передается «два передних клыка кабана». Но в южных наречиях этим словом 
обозначают не только клыки кабана, но и всех диких животных, домашних собак, и даже 
зубы человека: …дандонҳои саги Усмон аз ашкҳои гург ҳам тезу бақувватанд. ( … зубы 
собаки Усмона похлеще волчих клыков). 

По результатам исследования: В произведениях А.Самада также встречаются 
диалектизмы шаст и чанг, в качестве семантических диалектизмов. Диалектизм чанг в 
южных наречиях также имеет несколько значений. В толковом словаре указаны пять 
значений этого слва. Одно из них «сутулый, сгорбленный»: …тан бемадору қомат чанг, 
ночор бояд аробаи зиндагиро бикашад. (Тело хилое, сгорблен, а что делать, надо тащить 
жизни воз). 

Ключевые слова: семантические диалектизмы, по форме идентичны с нормативными 
словам, диалект, несколько значений. 

 
LEXICO-SEMANTIC DIALECTISMS IN THE WORKS OF A.SAMAD 

The research of the lexical - semantic dialectics, and their stylistic features in the work of A. 
Samad are reviewed in order to lead some of them into the Tajik literary language. 

Lexica-semantic dialectisms are one of the layers of vocabulary that are identical in form to 
normative words, but are dialectal in meaning. For instance, in the dictionary of S. Aini and 
according to M. Makhmudov, B. Berdiev, akka means "a pipe built of clay or iron." But in the 
southern dialects, these words were used in the meaning of "jackdaw, rook, and crow." 

In the explanatory dictionary of the Tajik language, the word "hang" is explained as "weight, 
height, and army". But in southern dialects, this word has several meanings, such as "to be 
surprised" and "strength, power." 

The word ‘sof’’ in the Tajik language was used in the meaning of "pure, transparent." Along 
with this, as a dialect, it has the meaning "absolutely". Маънии афсонаи муаллимро соф 
нафаҳмидам. (I can’t understand the fairy tale told by the teacher at all). 

The word ашк in the Tajik language means "a drop of tears." In some dictionaries it is also 
rendered as "boar's two front tusks". But in the southern dialects, this word refers not only to the 
fangs of a wild boar, but also to all wild animals, domestic dogs, and even human teeth: ... 
дандонҳои саги Усмон аз ашкҳои гург ҳам тезу бақувватанд. (... The teeth of Usmon's dog are 
worse than wolf fangs). 

In the works of A.Samad, dialectisms шаст and чанг are also found as semantic dialectisms. 
Chang dialect in the southern dialects also has several meanings. The explanatory dictionary lists 
five meanings of this word. One of them is “stooped, hunched”: ……тан бемадору қомат чанг, 
ночор бояд аробаи зиндагиро бикашад. (The body is frail, hunched over, but what to do, you have 
to drag a cart of life). 

Keywords: semantic dialectics, identical in form with normative words, dialect, several 
meanings. 
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МАНБАЪҲОИ ИСТИЛОҲОФАРИНИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Ҳакимова Б.Н. 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон  

 

Таърихи луғатсозӣ ва истилоҳофариниро дар забони форсии дарӣ аз ибтидо то оғози 
асри XXI ба шаш давра тақсим намудан мумкин аст: 

1. Аз замоне, ки тарҷума ва таълиф ба ин забон оғоз ёфт ва зарурати вожагузинӣ ва 
истилоҳсозӣ ба миён омад (асри IX нимаи дуюми XI). 

2. Аз замоне, ки ин осор аз лиҳози истилоҳшиносӣ каму беш устувор шуд ва пайравон 
пайдо кард (нимаи дуюми асри XI то охири асри XII). 

3. Аз давраи ба қудрат расидани сулолаҳои туркнажод дар Мовароуннаҳр ва истилои 
муғул то замони тобеъ шудани Осиёи Миёна ба Россия (асри XII нимаи аввали асри XIX). 

4. Истилоҳсозии забони тоҷикӣ дар марҳилаи маорифпарварӣ ва чопи нахустин 
рӯзномаву маҷаллаҳо ба забони тоҷикӣ (аз нимаи дуюми асри XIX то Инқилоби Октябр). 

5. Истилоҳсозии забони тоҷикӣ дар замони шӯравӣ, ки дар заминаи забони адабии 
муосири тоҷик сурат гирифтааст (аз солҳои 20-уми асри XX).  

6. Даврони навовариву марҳилаи сифатан нав (охири асри XX ва ибтидои асри XXI) [8, 
с.118].  

Дар давраҳои зикргардида низоми луғот ва истилоҳоти забони тоҷикӣ ҳам аз ҳисоби 
захираҳои дохилии худи ин забон ва ҳам аз роҳи баҳраҷӯӣ аз забонҳои дигар сифатан 
инкишоф ёфта, ғанитар гардид. Бархе аз калимаҳои забон вобаста ба соҳаҳои ҷудогонаи 
ҳаёти ҷомеа, расму оин, дину фарҳанг, касбу кор, илму маориф ва умуман тамаддуни халқ 
ташаккул ёфта, хусусиятҳои хос касб мекунанд. Онҳо ба системаи умумии луғавии забон 
фақат ба василаи низоми мушаххаси истилоҳӣ дохил шуда, ба онҳо муназзамӣ, қобилияти 
тафсир, тамоили якмаъноӣ дар чаҳорчӯбаи марзи истилоҳотии худ, яъне адами тобишҳои 
экспрессивӣ дар онҳо ва аз лиҳози услубӣ бетараф будани онҳо ҳамчун истилоҳи ин ё он 
соҳаи илму фан хос аст [5, с.508]. Ин воҳидҳои луғавӣ, ки дар илм чун «истилоҳ» ё термин 
маъруф мебошанд, дар баробари худи забон баёнгари ғаномандии фарҳангии миллат 
мебошанд ва ба ҳаёти моддию маънавии мардум пайванди ногусастанӣ доранд. 

Сарчашмаҳои хаттии ниёгони мо, ки ба соҳаҳои мухталифи ҳаёти инсон – адаб, илм, 
фарҳанг, сиёсат, иҷтимоиёт ва ғайра бахшида шудаанд, дар баробари дигар бахшҳои луғавии 
забони форсӣ-тоҷикӣ истилоҳоти миллиро, ки дар тӯли асрҳо ташаккул ва таҳаввул ёфтааст, 
низ дар бар гирифтааст. Яке аз муҳимтарин сарчашма ин шеър мебошад, ки дар забони 
форсӣ- тоҷикӣ тавоноии худро нишон додаст ва дар он ҳазорон вожаҳову таркибҳо ҳамчун 
ғановати луғавии забони адабӣ инъикос гардидаанд. Манбаи дигар – маҷмӯи осори 
мансурест, ки ба ин забон дар заминаи дин, сиёсат, иқтисодиёт, ахлоқ, ирфон, адаб, таърих ва 
соири илмҳои маъмул ва амсоли он таълиф гардидааст, ки танҳо феҳристи номи онҳо чанд 
ҷилд китоб мешавад. Инчунин, қомусҳои зиёде бо забони форсии дарӣ ба мисли «Луғати 
фурс»-и Асадии Тусӣ, «Фарҳанги ҷаҳонгирӣ»-и Ҳусайни Инҷу, «Баҳори аҷам»-и Рой 
Текчанди Баҳор, «Фарҳангнома»-и Хусайни Вафоӣ, «Фарҳанги Рашидӣ»-и Абдурашиди 
Таттавӣ, «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммади Ғиёсуддин, «Чароғи ҳидоят»-и Алихони Орзӯ, 
«Бурҳони қотеъ», «Шамс-ул-луғот» ва ғайра, ки аз асри XI ва баъд аз он таълиф шудаанд, 
инъикосгари луғоту истилоҳоти соҳаҳои мухталифанд. 

Рушду такомули риштаҳои гуногуни илм ниёз ба луғоту истилоҳоти мушаххас дошт, ки 
онҳоро ё аз манбаъҳои гуногун пайдо кардан лозим буд ва ё ин ки муодили онҳо бояд сохта 
мешуд. Аз ин лиҳоз муаллифон ва мутарҷимони насли дуюм бо таваҷҷӯҳ ба хусусиятҳои 
забони форсии дарӣ ба луғатсозию истилоҳофаринӣ пардохтанд. Дар ин давра асари «Ат-
Тафҳим»-и Абӯрайҳони Берунӣ (1029) ва «Донишнома»-и Ибни Сино (1027 – 1037) таҳия 
шуданд. Ин ду донишманд бо риояти иқтидор ва имконоти забони аҳди хеш калимаву 
истилоҳоте сохтаанд, ки дар осори муаллифони пешина дида намешавад, монанди: шумор, 
шуморгар, шуморанда, истодагӣ ба худи худ, ба хештан истодан, истода ба худ, 
баҳрапазир, пайвандпазир, пайванддор, ҷунбишпазир, кадомӣ, коркуниш, ҷузвӣ, ҳастидеҳ, 
монандагӣ, ҷустан ва ғайра. Абӯрайҳони Берунӣ ва Ибни Сино хизмати шоистае баҳри 
густариши доманаи луғоту истилоҳоти забони форсӣ ва мавридҳои истифодаи онҳо 
кардаанд. Таҷрибаи вожасозии онҳо нишон медиҳад, ки забони форсии дарӣ имконоти 
фаровони луғатсозиву истилоҳофариниро дорост. 

Дар заминаи инкишофи забони адабӣ суннати фарҳангнигории миллӣ низ аз нав эҳё 
гардид. Фарҳангнигории миллӣ на дар заминаи таъсири забон ва анъанаҳои луғатнависии 
забони ғайр, аз ҷумла забони арабӣ ба вуҷуд омада буд, балки собиқаи илмии миллӣ дошт. 
Дар аҳди Сомониён, чунончи Д.Саймиддинов зикр намудааст, «якҷо бо осори гуногуни 
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диниву фалсафӣ ва таърихиву адабӣ чанд фарҳангномаҳо низ таълиф гардидааст. Ин 
фарҳангномаҳо нахустин ва кӯҳантарин манобеъ дар таърихи фарҳангнависии форсӣ буда, 
баъдан дар усули танзим ва сохтори фарҳангномаҳои давраи порсии дарӣ низ таъсир 
гузоштаанд» [12, 3]. 

Дар баробари фарҳангҳо ва луғатномаҳои тарҷумавии арабӣ-форсӣ ҳамчунин 
фарҳангҳои тафсирии забони форсии дарӣ низ таҳия гардидаанд, ки сабаби аслии он боз ҳам 
инкишофи забон ва адаби миллӣ буд. Ба назари С.И.Баевский, «осори адабӣ, ки дар 
манотиқи ба таври чашмгир аз ҳам дур эҷод мегардиданд, бешак аз таъсири хусусиятҳои 
лаҳҷаҳои бумии забони форсӣ бархурдор буданд. Онҳо [ин калимаҳо –Ҳ.Б.] вориди матни 
осори адабӣ гардида, барои сокинони вилоёти дигар номаълум ва ғайри қобили фаҳм буданд. 
Таҳияи васоите барои хондани ашъор ба зарурати воқеӣ табдил ёфт ва ин боиси пайдоиши 
фарҳангҳо–луғатномаҳои тафсирии забони форсӣ гардид… Ҳамин вазифаҳои амалӣ дар 
муддати тӯлоние худи моҳияти фарҳангнигории асримиёнагии форсиро муайян менамуданд» 
[2, 3]. Хидмати ин фарҳангҳо дар ташаккул ва таҳаввули меъёри адабӣ ва рушду камолоти 
забони форсӣ-тоҷикӣ басо арзишманд аст. 

Даврони пас аз инқилоби Октябр марҳилаи наве дар ташаккулу таҳаввули истилоҳоти 
забони тоҷикӣ маҳсуб мешавад, ки дар шароити ҷадиди инкишофи ҷомеа сурат гирифтааст. 
Мактаби забоншиносии шӯравӣ ва шохаи истилоҳшиносии он дар марҳилаи инкишофу 
ташаккул буд.  

Тарзҳои истилоҳсозӣ ва такмили он дар забонҳои миллӣ дар даврони шӯравӣ чунин 
сурат гирифтааст: 

1.Гузаштани вожагони забони миллӣ ба қатори истилоҳот, яъне тарзи семантикӣ 
(маъноӣ): 

а) гузаштани вожагони «маъмулӣ»-и забони адабӣ ва ё умумихалқӣ ба қатори истилоҳот; 
б) гузаштани истилоҳоти лаҳҷавӣ ба қатори истилоҳоти миллӣ; 
в) гузаштани истилоҳот аз як соҳа ба соҳаи дигар. 
2.Калимасозӣ: 
а) тарзи морфологӣ ва ё синтаксисӣ (тавассути вандҳо); 
б) тарзи таҳлилӣ ва ё синтаксисӣ. 
3.Калкасозӣ, яъне тарҷумаи таҳтуллафзӣ, ки аз як тараф имкониятҳои ду тарзи аввалро 

истифода мебарад ва, аз тарафи дигар, дар байни онҳо робита барқарор мекунад. 
4.Ба орият гирифтани истилоҳоти омада [11, с.78-79]. 
Таҳлилу барассии истилоҳгузинии давраи шӯравӣ нишон медиҳад, ки муҳаққиқони 

забоншинос се манбаъро барои истилоҳофаринии забонҳои миллӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ 
пешбинӣ кардаанд: 

1.Забони миллӣ (тоҷикӣ), истифодаи таркиби луғавӣ ва имконоти дастурии он; 
2.Забони русӣ, ки забони тоҷикӣ мафҳум ва истилоҳоти омадаро аз он ба орият мегирифт 

ва ё тарҷума мекард; 
3.Манбаи байналмилалӣ. Вожагони марбут ба ин манбаъ асосан ба воситаи забони русӣ 

ворид мешуд ва имлои русӣ дар чунин калимаҳо барои забонҳои миллӣ намуна маҳсуб 
мегардид. 

Дар давраҳои гуногун пешравии истилоҳсозӣ бо роҳу усулҳои гуногун ташкил карда 
мешаванд. Масалан, дар истилоҳсозии забони туркӣ усули маъноӣ (семантикӣ) дар ҷойи 
аввал буд, дар замони ҳозира бошад, дар ҷойи аввал усули синтаксисӣ ва морфологӣ қарор 
дорад. 

Гузаштани (табдил ёфтани) калимаҳои забони модарӣ ба истилоҳ бо усули маъноӣ ин 
яке аз намудҳои пешқадами тартиб додани истилоҳот ба ҳисоб меравад ва ин тавр ба амал 
бароварда мешавад: бо тарзи луғавӣ-маъноӣ (лексикӣ-семантикӣ), тарзи маъноӣ (семантикӣ), 
ба истилоҳ табдил ёфтани калимаҳои маъмули забон, дигар шудани маънои калима, додани 
маънои нав ба калима ва ғайра. 

Таърихи истилоҳсозии забони тоҷикӣ нишон медиҳад, ки даврони шӯравӣ 
мутахассисони ин соҳа дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи забони адабии тоҷик кӯшиш 
намудаанд, ки баҳри ба низом даровардани он усул ва қоидаҳое таҳия ва тартиб диҳанд. Пас 
аз баҳсу мунозираҳои тӯлонӣ чандин усул ва шартҳои умумии истилоҳсозии забони тоҷикӣ 
муайян гардид. Ва акнун лозим буд, ки ба таври расмӣ дар қолаби дастурамал ва ё усулнома 
барои истифода ва татбиқ пешниҳод шавад. 

Чунин санади расмӣ соли 1936 бо номи «Установкаи терминологии забони тоҷикӣ» ба 
нашр расид. Ин «Установка» соли 1937 дар шакли китобчаи алоҳида чоп шуда, барои 
танзими фаъолияти истилоҳгузинии забони тоҷикӣ дастурамали қонунӣ гардид. Дар он 
дастурамал чунин таъкид гардидааст, ки «… ба муқобили ҳар гуна рафторе, ки бар зидди 
чунин установка буда ва ба пешрафти ин кор монеъгӣ мекунад… муборизаи қатъӣ бурда 
шавад» [15, 6]. 
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Дар пешгуфтори сиёсии он ҳадафҳои дастурамал баён гардидааст. Пас аз муайян 
намудани ҳадафҳои сиёсӣ бахши аввал оғоз мегардад, ки дар он сухан дар бораи роҳҳо ва 
усулҳои истилоҳгузинӣ, манбаъҳои истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ меравад. Мувофиқи он 
корҳои зерин бояд анҷом дода мешуд: 

-истилоҳоте, ки мафҳумро вайрон карда, «ба зиндагонии ҳозираи советӣ мувофиқат 
надоштанд» ва ҳамчунин «ивазкунии беҳуда, ки лозимӣ надоранд», бояд аз низоми 
истилоҳоти нави забони тоҷикӣ хориҷ карда шаванд. Мисолҳои «ғалат» чунинанд: 
«ҷаҳонгирӣ» ба ҷойи «империализм», «сарнишин» ба ҷойи «пассажир» ё худ «ликбез» ба ҷои 
«маҳви бесаводӣ» [15, 13].  

-истилоҳоте, ки дар забони тоҷикӣ маълум гашта, мафҳумро дуруст ифода мекунанд ва 
ба «ҳаёти ҳозираи советӣ» мувофиқат дошта, ба талаботи он ҷавоб медиҳанд, бояд иваз карда 
нашаванд, масалан «синф» ба «класс», «адабиёт» ба «литература» набояд иваз гарданд ва 
ғайра. 

Аз ҳама муҳим ин буд, ки мувофиқи дастурҳои ин санад, агар истилоҳи нав дар байни 
омма ҳанӯз «устувор барқарор нагардида» барои баёни он истилоҳи «советӣ-
интернатсионалӣ» мавҷуд бошад, «бояд аз ҷиҳати афзалӣ истилоҳи советӣ ва 
интернатсионалӣ ба кор бурда шавад», монанди: «монополия», «компания», «нагрузка» ба 
ҷои «инҳисор», «маърака», «сарборӣ». 

Инчунин тарҷума ва ҳатто тарҷумаи таҳтуллафзии мафҳуми таҳмилии бегона (калка) яке 
аз усулҳои муҳими такмили истилоҳгузинӣ дар ҳар забон мебошад. «Установка» ин шеваро 
дар маҷмӯъ мепазирад, вале дар айни ҳол дастур медиҳад, ки «..дар ҷойи тарҷумаи маъногӣ 
ҳеҷ вақт тарҷумаи механикии терминҳо (аз забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ), кор фармуда 
нашавад» ба монанди: методология-усулдонӣ, биология-ҳаётшиносӣ ва дигарон. 

Дар охири ин бахш аҳамияти тадвин ва таҳияи истилоҳот барои «сохтмони маданӣ дар 
Тоҷикистон» қайд шуда, ҳамзамон бори дигар такрор гардидааст, ки дар ин кор «сиёсати 
миллии лениниро ба роҳбарӣ гирифта, ба муқобили ҳама гуна каҷравиҳо ва уклонҳо дар 
масъалаи миллӣ ҳам ба муқобили шовинизми олимақомӣ ва ҳам бар зидди миллатчигии 
маҳаллӣ муборизаи қатъӣ бурда шавад» [15,22]. 

Бахши дувуми ин санад ба масъалаи имлои истилоҳот бахшида шудааст. Он тарзи 
навишти танҳо як бахши истилоҳгузинии забони тоҷикӣ, яъне луғат ва истилоҳоти 
тозавориди байналмилалӣ ва русиро муназзам месозад. 

Соли 1938 ду бор Маҷлиси машваратӣ (моҳи феврал ва ноябр) барпо шуд ва дар он 
роҳҳои инкишофи минбаъдаи забони тоҷикӣ муҳокима гардида, лоиҳае ҳам дар ин боб таҳия 
шуд. 

Бахши марбут ба истилоҳ дар лоиҳаи мазкур идома ва таъкиду тасдиқи принсипҳои 
«Установка»-и соли 1936 буд. Дар он «қоидаҳои қатъӣ» дар мавриди манобеъ ва роҳҳои 
такмили истилоҳоти забони тоҷикӣ нишон дода шудааст. Дар ин лоиҳа таъкид шудааст, ки 
«истилоҳоти русӣ ва байналмилалӣ фақат ба шарте, ки ба забони тоҷикӣ мувофиқи мазмуни 
онҳо айнан баробарниҳода бошад, тарҷума кардан мумкин аст». Муаллифони санад як шакли 
феъли арабиро пазируфта, шаклҳои дигари онро аз забони тоҷикӣ хориҷ кардаанд. Инчунин, 
мубориза бар зидди «истилоҳоти архаистӣ ва арабизму форсизм» давом дошт. Имлои як 
қатор вожагони забони тоҷикӣ хилофи қонуну қоидаҳои дастурии ин забон сурат мегирифт. 
Акнун ба ҷойи анбор анбӯр, танбӯр, шанбе – шаклҳои амбор, амбӯр, тамбӯр, шамбе, ба 
ҷойи қуфл, китф шаклҳои қулф, кифт ва ғайраҳо навишта мешуданд. Масалан, шакли «бояд 
кард» ҳамчун шакли архаистӣ кор «фармуда нашавад» ва феъли замони оянда ба шакли 
«хоҳад кард» ҳамчун шакли архаистӣ кор фармуда мешавад. 

Дастурамали савум соли 1971 зери унвони «Принсипҳои асосии терминологияи забони 
тоҷикӣ» аз чоп баромад, ки мураттиби он Я.И.Калонтаров буд. Ин дастурамал аз назари 
шаклу мазмуни худ такмили «Установка»-и соли 1936 мебошад. Бахшу усулҳои 
истилоҳгузинии он аз 8 банд, 10 зербанд иборат мебошад [9]. 

Бо вуҷуди камбудиҳо дар ин санад мушоҳидаҳо, муқаррарот ва матолиби судманде ҳаст, 
ки аз таҷрибаи ин соҳа дар даврони шӯравӣ гирифта шуда, дар таърихи истилоҳофаринии 
забони тоҷикӣ боқӣ мемонанд ва як силсила нуктаҳои судманди онро ҳангоми таҳияи 
дастурамалҳои оянда дар бахши истилоҳсозӣ метавон истифода кард. 

Дар даврони истиқлол садҳо истилоҳоти нав вориди забон гардида, боиси инкишофи 
забони тоҷикӣ гардид; нашри як зумра луғатҳои истилоҳотӣ ва соҳавии гуногунҳаҷм, 
асарҳои илмӣ-тадқиқотӣ, китобҳои дарсӣ, ки масъалаҳои тозаи фанҳои дақиқ, табиӣ ва 
иҷтимоиро фаро гирифтанд ва боиси пайдоиши истилоҳоти нави забони тоҷикӣ гардиданд; 
таҳияи ин маводи бешумор, ки бо сабки нав бар пояи дастовардҳои навини илмӣ эҷод 
шуданд, асосҳои методологии истилоҳсозии тоҷикро густариш бахшид.  

Пайдост, ки аз оғози бунёди давлатҳо забон яке аз рукнҳо, заминаҳои асосии давлатсозӣ 
ва давлатдорӣ дар таърихи башар будааст. Бинобар ин нерумандӣ ва тавоноии давлатҳоро 
дар давраҳои муайян ва ё дараҷаи пешрафту тарақии соҳаҳои гуногуни моддӣ ва ҳаёти 
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маънавии ҷомеаҳои дирӯз ва имрӯзи ҷаҳонро метавон бо иштибоҳоти ниҳоят кам аз рӯйи 
ғаномандӣ ва сарватмандии захоири луғоти забон, махсусан вазъи истилоҳоти он дарёфт [7, 
с.192]. 

Пешрафти иҷтимоӣ ифода намудани мафҳуми навро бо калимаҳои нав тақозо мекунад. 
Дар забони адабии муосири тоҷик (аз аввали қарни XX то рӯзҳои мо) вуруди доимии 
лексикаи нав, тобишҳои маъноии нав пайдо кардани калимаҳои кӯҳна, вомвожаҳои нав, 
воҳидҳои нави калимасоз ба мушоҳида мерасанд, ки дар забоншиносӣ ҳамаи онро бо 
истилоҳи «неологизм»-ҳо ё наввожаҳо ифода менамоянд. Таҳти ин истилоҳ маъмулан ҳама 
калимаҳои нав ва ҳам калимаҳои тобиши нави маъноӣ пайдокарда фаҳмида мешавад. Аксар 
ин наввожаҳо, ки бо усулҳо ва роҳҳои гуногун вориди забони адабӣ мегарданд, худ истилоҳ 
мебошанд. 

Вуруди наввожаҳо ба таври фаровон, истилоҳсозии муназзам ва ғайримуназзам яке аз 
вижагиҳои инкишофи луғоти забони адабии муосир ба ҳисоб мераванд. Солҳои 1980–1989 
миқдори зиёди кормандони илмӣ, маорифу маданият, матбуот, вазоратҳои дохиливу 
бехатарӣ ва ҳизбиву давлатӣ барои иҷрои вазифаи шаҳрвандӣ ба давлати Афғонистон 
фиристонида шудаанд. Ҳангоми бозгашт як силсила луғатҳои муравваҷ ва истилоҳоти он 
диёрро бо худ оварданд, ки имрӯзҳо низ ҳамчун воситаи муошират хизмат менамоянд. 

Дар баробари тағйиру таҳаввулот дар сохтори луғавии забони адабии муосири тоҷик, пас 
аз истиқлоли миллии Тоҷикистон нақши забони тоҷикӣ дар ҷомеа афзуд ва забони тоҷикӣ 
воқеан ба забони расмии давлатдорӣ ва забони миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфт. 
Шароити нави иҷтимоӣ-сиёсӣ дар пешорӯи забони адабии тоҷик вазифаҳои навинеро қарор 
дод, ки таҳаввулоти ҷадидро дар сохтори кулли забон тақозо дошт. Вобаста ба ин вазъ дар 
пешорӯи аҳли илми забоншиносӣ ва бахусус истилоҳшиносон вазифаҳои нав қарор 
гирифтанд ва дар ин амр ба ҳадди имкон иқдомоте низ сурат гирифт. Аз ҷумла, дар ин давра 
аз тарафи Кумитаи истилоҳот ва зери назари он беш аз 30 фарҳангномаҳои истилоҳот барои 
риштаҳои гуногуни илму фарҳанг ба табъ расид [7, с.228-229]. Фарҳангномаҳое, ки дар тӯли 
12 соли охир ба табъ расидаанд, ба сурати куллӣ асосан анъанаҳои вожагузинии забони 
форсӣ-дариро давом додаанд ва кӯшиши истилоҳгузинӣ ва вожасозӣ аз унсурҳои асили 
таркиби луғавии забони тоҷикӣ ба назар мерасад. Сониян, аз таҷрибаи вожагузинии 
ҳамзабонон ва корбурди онҳо истифода шудааст, ки ин албатта барои ривоҷу равнақи 
истилоҳофаринии забони тоҷикӣ кӯмаки амалӣ мерасонад.  

Бо вуҷуди ин пешравиҳо дар замони истиқлол истилоҳгузинӣ ва истилоҳшиносӣ дар 
забони тоҷикӣ ниёз ба бознигарӣ ва такмил дорад. Ин раванд бояд бидуни тақлидкориҳои 
хилофи табиати хоси забони тоҷикӣ сурат гирад, то ин ки чеҳраи зебо ва вижагиҳои 
таърихии онро, ки аз гузаштагон ба мо мерос мондааст, бо ҳамон рангорангӣ ба ояндагон 
мерос гузорем. 

Беҳуда нест, ки академик М.Шакурӣ аҳамияти омӯзиш ва шартҳои илмӣ ва дастовардҳои 
донишмандони эрониро барои «устувор кардани пояҳои назарӣ ва асосҳои миллии 
истилоҳоти форсӣ-тоҷикӣ» хотирнишон карда, дар айни замон «на коргирии кӯр-кӯрона», 
балки баҳрабардории оқилона ва эҷодгарона ҳамчун шарти асосии корбурди онҳо таъкид 
мекунад [17, с.54]. 

Бояд зикр намуд, ки имрӯзҳо баҳри густариши забони тоҷикӣ тамоми шароитҳои сиёсӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ фароҳам оварда шудааст, лекин ҳанӯз ҳам амалӣ намудани баъзе аз 
моддаҳои Қонуни забон мувофиқи матлаб нест ва зарур аст, ки нукоти ин қонун бояд ба 
меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шавад. Ба ҳамин муносибат президенти кишвар 
Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар маросими таҷлили Рӯзи забон моҳи июни соли 1996 зикр карда 
буд: «Имрӯз ба касе пинҳон нест, ки забони давлатӣ мақоми устувор гирифтааст ва ба он ҳеҷ 
чиз таҳдид намекунад. Фақат кӯшишу ҳиммат зарур аст, ки масъалаҳои умдаи забоншиносӣ, 
нашри китобҳои дарсии муосир, луғатҳои тафсирӣ ва луғатҳои забонҳои хориҷиро ба роҳ 
монем. Масъалаи таҳия ва ба тасвиб расонидани қоидаҳои имлои хуби забони адабии 
давлатӣ низ аз масъалаҳои хеле муҳим ба шумор меравад» [18, 26].  

Ояндаи неки ҷомеаи мутамаддин ва соҳибистиқлолро бе низоми пешрафтаи маориф ва 
таълиму тарбия тассавур кардан мушкил аст. Пешрафти ҳар миллат ва шукуфоии ҳар давлат 
усулан ба маърифату дониши ҳар фард ва дар маҷмӯъ ба сатҳи фарҳангии ҷомеа вобастагии 
қавӣ дорад. Пойдевори ташаккули забони илмии тоҷикӣ ин мактабу маориф ба ҳисоб 
меравад. 

Барои китобҳои дарсӣ таҳияи истилоҳномаҳо ва вожаномаҳои таълимӣ бояд дар сатҳи 
баланди илмиву методӣ ба роҳ монда шавад. Инчунин, тарҳрезӣ шудани рисолаву тадқиқоти 
илмӣ бо забони давлатӣ яке аз манбаъҳои ба забони илм табдил додани забони тоҷикӣ 
маҳсуб меёбад. 

Таҳрири фарҳангҳои гуногун, ҳамгунсозии истилоҳоти забони тоҷикӣ, ба тартиб 
овардани меъёрҳои имлои забони адабӣ яке аз масоилҳои мубрами забоншиносии муосир ба 
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шумор меравад. Амалӣ гардидани ин раванд дар таҳкими стандартсозӣ ва ҳамгунсози забони 
тоҷикӣ шароити мусоид фароҳам меорад. 

Аз ин сабаб, на танҳо масъалаҳои назарӣ, балки даҳҳо мавзӯъҳои мубрами дигари 
истилоҳгузинӣ ва истилоҳшиносии забони тоҷикӣ ҳанӯз ҳам дар интизори муҳақиқони 
хешанд. 

Шарл Балли, забоншиноси швейтсарӣ, зимни таҳқиқи сабкҳои забони фаронсавӣ ба 
ҷанбаҳои мухталифи истилоҳот низ таваҷҷӯҳ карда, тафовутҳои байни забони илм ва 
истилоҳоти илмиро нишон додааст. Ба ақидаи Ш.Балли, забони илм, аслан навъи махсуси 
баёни фикр мебошад, аммо истилоҳи илмӣ, асосан луғоти махсус мебошад. Ӯ зикр мекунад, 
ки истилоҳот маҷмӯи калимаҳост, ки ба забони умумӣ дохил намешавад ва ҷанбаи воқеӣ ва 
мантиқии ашёро амиқу дақиқ ифода менамояд. Ӯ ҳамчунин тафовути истеъмоли 
истилоҳотро дар муҳити худ ва берун аз он нишон дода, дар байни истилоҳоти илмӣ ва 
гӯишҳои касбӣ марз гузошта ва дигар хусусиятҳои хоси онҳоро нишон додааст [3, с.37-40].  

Мавзӯи истилоҳот, истилоҳсозӣ ва истилоҳгузинӣ дар забони адабии муосири тоҷик аз 
ибтидои солҳои 20-уми қарни XX то кунун мавриди баҳсҳои доманадоре қарор гирифтааст. 
Мубоҳисоте, ки дар солҳои 20-30 асри XX дар атрофии забони адабии муосири тоҷик сурат 
гирифта буд, бисёр масоили мубрами истилоҳшиносиро низ дар бар мегирифт [4, с.34]. 

Ҳамин тариқ, дар тӯли чанд соли охир ҳамчунин ба таҳқиқи муқоисавии истилоҳот ва 
луғоти соҳавии забони адабии муосири тоҷик бо забонҳои дигар, бахусус забонҳои русиву 
англисӣ таваҷҷӯҳ бештар шуда, дар ин бахш як қатор асару мақолаҳо [14, с.87-93] ба табъ 
расида, рисолаҳои илмӣ таълиф гардиданд [10; 11; 19; 6; 16]. 

«Имрӯз дар дунё ҳеҷ забоне ёфт намешавад, ки аз таъсири забонҳои дигар озод бошад… 
Миллат ва мамлакатҳои мухталиф ҳамеша аз эҷод ва донишҳои ҳамдигар истифода 
кардаанд. Забони онҳо низ аз ҳамин доду гирифт берун намондааст. Лекин тамоми ин 
миллатҳо ҳар чизе, ки аз берун гирифтаанд тамоман, ба қоида ва қонунҳои забонҳои 
худашон тобеъ кардаанд. Ҳеҷ яке аз онҳо калимаҳои хориҷиро айнан мисли худаш талаффуз 
намекунанд. Масалан, русҳо барои «қапқон» ҳарфи «қ»-ро дар забони худ ҷорӣ 
накардаанд[1]. 

Хулоса, раванди таърихии ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти миллӣ нишон медиҳад, ки 
инкишофи он бар мабнои ду замина - имконоти дохилии худи забони тоҷикӣ-форсӣ ва 
робитаи таърихии забони тоҷикӣ бо забонҳои дигар сурат гирифтааст.  

Бар асари равобити таърихии байни тоҷикон ва халқҳои дигар як қатор вожагону 
истилоҳоти бегона вориди таркиби луғавии забони тоҷикӣ гардидаанд, ки истеъмоли 
калимаҳои иқтибосии арабӣ, туркӣ, русӣ-аврупоӣ дар забони имрӯзаи тоҷикӣ гувоҳи ин 
нукта аст.  

Ба андешаи мо се манбаи зикргардида – забони миллӣ (тоҷикӣ), забони русӣ ва манбаи 
байналмилалӣ дар истилоҳсозии замони мо ва шояд дар ояндаҳо ҳам бо каме тағйиру 
иловаҳо боқӣ хоҳад монд. Бахусус, мафҳум ва истилоҳоти забони тоҷикӣ, ки аз забони русӣ 
ба орият гирифта ё тарҷума карда мешавад. Зеро, илова бар таъсири мустақими забони русӣ 
дар ташаккули истилоҳоти нави забони тоҷикӣ, ягонагии имло ва тарзи талаффузи луғату 
истилоҳоти бегона ин вобастагиро бисёр амиқ ва мустаҳкам кардааст.  

Манбаи байналмилалӣ вожагони навест, ки аз охири асри XX дар забони тооҷикӣ нуфуз 
карданд.Ин раванди маъмул буда, забони тоҷикӣ аз ибтидо (асосан нимаи дуввуми асри XIX) 
луғоту истилоҳоти истилоҳоти фарҳангу тамаддун ва ҷадидаро аз русӣ ва ё тавассути ин 
забон мегирифт ва ин анъана то имрӯз идома дорад. Ин омил, робитаҳои моро ба донишҳои 
ҷаҳонӣ, ки пайваста дар ҳоли пешрафт ва тараққӣ аст, густариш мебахшад. 

 “Албатта истилоҳот бояд чунин бошад, ба густариши робитаҳои илмии байни кишварҳо 
монеъ наояд, балки мусоидат кунад... Ҷанбаи байналмилалии истилоҳ бо рисолати миллии 
он зид нест. Агар истилоҳ чунон бошад, ки рисолати миллии худро ба хуби адо карда 
тавонад, вазифаи байналмилалии худро низ иҷро хоҳад кард” [17, с.246]. 

 
АДАБИЁТ 

1. Аз кӯҳна ба нав //чопи КМИ АИТ, Нашриёти давлатии Тоҷикистон, Тошканд-Душанбе, 1928 (Бойгонии 

Кумитаи истилоҳоти назди Раёсати АИ ҶТ, дастнавис). 

2. Баевский В.А. Раняя персидская лексикография IX-XV вв./В.А. Баевский–М.: Наука, 1989.–166 с. 

3. Балли Ш. Французская стилистика./Ш. Балли – М.: Наука, 1998. С.37-40. 

4. Забони тоҷикӣ дар мабнои мусоҳибаҳо. Тартибдиҳандагон А. Набавӣ., Н. Одинаев., П. Олимова. – 

Душанбе: Ирфон, 2007. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. – М: Советская энциклопедия, 1990. – 684 с. 

6. Мамаджанова Л.И. Семантико-структурный анализ юридичеких терминов в английском и таджикском 

языках. АКД./Л.И. Мамаджанова–Душанбе, 2006.–21с. 

7. Назарзода С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX./С.Назарзода–

Душанбе: Дониш, 2004. – 302 с. 



31 

8. Назарзода С. Лингвистическое изучение классических письменных памятников./С.Назарзода–Душанбе: 
Матбуот, 2004.–309 с. 

9. Принсипҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ (тартибдиҳанда Я.И.Калонтаров). – Душанбе: Дониш, 

1971.– 63 с. 

10. Пулатова Н. Семасиологические отношения в терминологии (на материале юридической лексики 
таджикского и английского языков). АКД. – Душанбе: - 2006. – 21 с. 

11. Развитие терминологии на языках союзных республик СССР. – М; Наука, 1986. – 276 с. 

12. Саймиддинов Д. Фарҳангномаҳои форсии миёна. / Д. Саймиддинов–Душанбе: Дониш, 1994.–87с. 

13. Саъдиева Г. Маълумот роҷеъ ба сохтори истилоҳоти кишоварзӣ дар забони муосири тоҷик. /Ахбороти 

АИ ҶТ. - 2006, №4.-С.87-93. 

14. Собирова С. Структурно-семантический анализ налоговой терминологии таджикского и английского 

языков. АКД. / С. Собирова –Душанбе. 2007.–22 с. 

15. Установкаи терминологияи забони тоҷикӣ // Тоҷикистони Сурх, №181, (2377), 8 августи 1936.  

16. Ҳаёти деҳот. – Душанбе. Маҷ. №2, 1991. – 215 с. 

17. Шукуров М. Хуросон аст ин ҷо. / М.Шукуров –Душанбе, Дониш,1991.–263с. 

18. Эмомалӣ Раҳмон. Маориф омили муҳимтарини таҳкими давлат ва наҷоти миллат аст. Душанбе: Ирфон, 

2007. – 319 с. 

19. Юсупов А.И. Медицинские термины «Ҳидоят-ул-мутаалли- мин фи-т-тиб» Ахвайни Бухороӣ. АКД. / 

А.И. Юсупов – Душанбе, 2004. 

 
МАНБАЪҲОИ ИСТИЛОҲОФАРИНИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

Манбаъҳои луғатсозию истилоҳофаринии забони тоҷикӣ ва марҳилаҳои рушду 
такомули он ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст.  

Мақсади мақола: Дар заминаи омӯзиши мавзӯъ имконотии дохилии забони миллӣ, 
бахусус нақши сарчашмаҳои хаттӣ, осори назмӣ, маҷмӯи осори мансур ва фарҳангномаҳо 
дар сохтани истилоҳоти миллӣ инъикос гардидааст. Исбот шудааст, ки мафҳум ва 
истилоҳоти тавассути забони русӣ ва вожагони байналмилалӣ, ки асосан ба воситаи 
забони русӣ ворид шудааст ва барои забонҳои миллӣ намуна аст, манбаъҳои муҳим дар 
истилоҳсозии забони тоҷикӣ маҳсуб меёбанд.  

Муаллиф ба хулосае расидааст, ки сарчашмаҳои истилоҳофарии забони тоҷикӣ имрӯзҳо 
низ мавриди истифода қарор гирифта, дар оянда ҳам боқӣ хоҳад монд.  

Натиҷаи татқиқот нишон дод, ки мафҳум ва истилоҳоти забони тоҷикиро, ки аз 
забони русӣ ба орият гирифта ё тарҷума карда шудааст, бисёр амиқ ва мустаҳкам 
меҳисобад. Манбаи байналмилалӣ, ки бешак ҳамчун вожагони нав пайваста дар ҳоли 
пешрафт ва тараққӣ аст ва дар забони тоҷикӣ нуфуз карданд, омили муҳим дар густариши 
робитаҳои мустақим ба донишҳои ҷаҳонӣ арзёбӣ шудааст. 

Калидвожаҳо: истилоҳофаринӣ, низоми мушаххаси истилоҳӣ, забони форсӣ-тоҷикӣ, 
маҷмӯи осори мансур, фарҳангнигории миллӣ, луғатномаҳои тарҷумавии арабӣ-форсӣ, 
тарзи семантикӣ (маъноӣ), манбаи байналмилалӣ, даврони шӯравӣ.  

 
ИСТОЧНИКИ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

Изучаются источники лексикографии и терминологии таджикского языка и этапы его 

развития.  

Цель статьи: На основе изучения темы отражен внутренний потенциал 

национального языка, в частности роль письменных источников, поэтических произведений, 

собрания произведений в прозе и словарей в построении национальной терминологии. 

Доказано, что понятия и термины через русский язык и интернациональные слова, которые 

в основном вводятся через русский язык и являются образцом для национальных языков, 

являются важными источниками в терминологии таджикского языка. 

Автор приходит к выводу, что источники терминологии таджикского языка 

используются до сих пор и останутся таковыми в будущем.  

По результатам исследования: Понятия и термины таджикского языка, 

заимствованные или переведенные с русского, автор считает очень глубокими и сильными. 

Международный источник, который, несомненно, является новым и постоянно 

развивающимся и влиятельным словом в таджикском языке, считается важным фактором 

в развитии прямых связей с мировыми знаниями. 

Ключевые слова: терминообразование, специфическая терминология, персидско-

таджикский язык, собрание произведений в прозе, национальная  
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культура, арабо-персидские переводные словари, семантический стиль, 

интернациональный источник, советский период. 
 

TAJIK LANGUAGE TERMINOLOGY SOURCES 
The sources of lexicography and terminology of the Tajik language and the stages of its 

development are studied.  
Purpose of the article: Based on the study of the topic, the internal potential of the national 

language is reflected, in particular the role of written sources, poetic works, collections of works in 
prose and dictionaries in the construction of national terminology. It is proved that concepts and 
terms through the Russian language and international words, which are mainly introduced through 
the Russian language and are a model for national languages, are important sources in the 
terminology of the Tajik language. 

The author comes to the conclusion that the sources of terminology of the Tajik language are 
still used and will remain so in the future.  

According to the results of the study: The concepts and terms of the Tajik language, borrowed 
or translated from Russian, are considered by the author to be very deep and strong. The 
international source, which is undoubtedly a new and constantly developing and influential word in 
the Tajik language, is considered an important factor in the development of direct links with world 
knowledge. 

Keywords: term formation, specific terminology, Persian-Tajik language, collection of works in 
prose, national culture, Arabic-Persian translation dictionaries, semantic style, international 
source, Soviet period. 
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ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ (МОДАРӢ) ВА НОЗУКИҲОИ  
ТАРҒИБИ ОН (дар мисоли барномаҳои радиоӣ) 

 

Рустамзода Д.А. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Забони модарӣ, ки муҳимтарин муқаддасоти рӯзгори ҳар як инсон ба шумор меравад, 
ҳамеша ба гиромидошту эҳтиром ва риояи ҳатмии муқаррарот ниёзманд аст, ҳамчунон ки 
худи инсон ҳам дар ҳар лаҳзаи ҳаёт ба забон эҳтиёҷ дорад. Ин пайвандӣ ва алоқамандии 
ногусастанӣ аз аслҳои бунёдиест, ки ҳар лаҳза азизу муътабар будани забони модариро 
хотиррасон мекунад. Дар ин пайвандӣ вобастагӣ ҳам ҳаст. Ин вобастагӣ дар он ифода 
меёбад, ки забон метавонад бидуни як нафар ҳам вуҷуд дошта бошад, аммо як нафар бидуни 
забон мавҷуди комил буда наметавонад. Аз ҳамин ҷост, ки забон барои инсон хеле азизу 
муътабар ва муқаддас аст.  

Ин фаҳмиши забон ба маънои фардӣ аст, ки баъдан дар фаҳмишҳои дигар ҳам бо ҳамин 
сатҳу мақом ифода меёбад. Ба гунаи мисол, вақте Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “забони миллат – 
ҳастии миллат”[2, с.5] мегӯянд, ҳамин маъниро дар назар доранд, ки миллат бидуни забон 
ҳеҷ гоҳ миллат буда наметавонад, зеро нахустин нишони ҳастии он забон аст, чун номи 
миллат бо номи забони он пайванд аст, аз ин рӯ, забон муҳимтарин нишонаи ҳар як халқу 
миллат ба ҳисоб меравад. Бесабаб нест, ки дар замони муосир давлатҳо ин муҳиммияти 
ҳаётиро пеш аз ҳама, дар шакли қонунӣ ифода карда, забонро ба ҳайси рукни асосии 
давлатдорӣ муқаррар мекунанд. 
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 Бо назардошти ин нуктаҳои муҳим, шоистаи зикр аст, ки масъалаи ҳифзу гиромидошти 
меъёрҳои забон, ки барои миллат забони модарӣ ва барои сокинони давлати миллӣ забони 
давлатӣ ба шумор меравад, бояд ҳамеша дар мадди назар бошад, зеро саҳлангорӣ дар ин 
масъалаи муҳимму нозук оқибатҳои ногувор дошта метавонад, ки коста гардидани меъёрҳои 
забони адабӣ ва ноустувор гардидани пояҳои забони модарӣ аз ҷумлаи онҳост. 

Воситаҳои ахбори омма дар ин самт – ҳифзу тарғиби меъёрҳои забони адабӣ нақши 
муассир доранд, зеро муҳимтарин омили фаъолияти онҳо ҳам маҳз забон аст, аз ин рӯ, чунин 
робитаи мутақобила аз рӯзноманигорон масъулияти бузургро тақозо мекунад. Онҳо аз як 
ҷониб, вазифадоранд аввалан худ меъёрҳои забони адабии модариро пурра аз худ ва риоя 
кунанд ва аз ҷониби дигар, чун намунаи ибрат барои аҳли ҷомеа баромад карда, ба ин восита 
тарғибгари талаботи меъёр ва муқаррароти қонунӣ бошанд. 

Радиои Тоҷикистон ҳамчун яке аз дастгоҳҳои муқтадири иттилоотӣ ва тарғиботии 
кишвар бо собиқаи беш аз 90-солаи фаъолият дар ин самт таҷрибаи ғанӣ дорад, ки имрӯз низ 
аз он ба таври фаровон истифода мешавад [3, с.62]. Шабакаҳои он дар маҷмуъ, дар тарғиби 
асолату ҳифзи забони модарӣ нақши муассир доранд. Ба таври мушаххас, мо чанд барномаи 
радиоиро, ки бевосита ба мавзуи мавриди назар алоқаманд ҳастанд, мавриди баррасӣ қарор 
медиҳем ва риояи назокатҳои таблиғро дар онҳо ҷӯё мешавем.  

Барои мисол, барномаи “Ангубин” аз шабакаи “Фарҳанг”-и Радиои Тоҷикистон, ки чун 
“роҳнамои олами маънӣ, афкори рангин ва ойинаи дороиҳои забони модарӣ” муаррифӣ 
мешавад, асосан ба ҳамин мавзуи муҳим таваҷҷуҳ мекунад. 

Дар оғоз муаллифи барнома пас аз муқаддимаи кӯтоҳ, бо таваҷҷуҳ ба “гирудорҳои 
пуртазоди замон” иброз медорад, ки мо бояд нозири фарҳанги миллӣ ва забони модарии худ 
бошем, нагузорем, ки як лаҳза ҳам дилу ақли мо аз онҳо ҷудо гардад, зеро агар мо ин 
пайванди заруриро ҳифз карда тавонем, хотири мо ҳеҷ гоҳ парешон нахоҳад шуд.  

Нуктаи муҳимме, ки дар идомаи сухани муқаддимавии муаллифи барнома зикр мешавад, 
он аст, ки дар олами забони модарии мо мавзуи зарур ва ғайризарурӣ вуҷуд надорад, яъне, 
забон ҳамеша мавзуи муҳим боқӣ мемонад.  

Пас аз чунин муқаддима муаллиф мавзуъ ва меҳмони барномаро эълон менамояд. 
Мавзуи навбатии барнома эҳтироми забони модарӣ, зарурати риояи қоидаҳои имло ва 
номгузориҳо буда, ҳамсуҳбати муаллиф мудири шуъбаи истилоҳоти Кумитаи забон ва 
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Зулфониён аст [7].  

Риояи назокатҳои мусоҳиба, ки асоси тарғиби муваффақонаи чунин мавзуи муҳим 
мебошад, дар мусоҳибаи мазкур ба роҳ монда шудааст. Масалан, муаллифи барнома доир ба 
фаъолияти кумита изҳори назар карда, иброз медорад, ки то ин дам масъулони кумита 
корҳои зиёдеро ба сомон расониданд, аммо бо вуҷуди ин, ҳоло ҳам бо таъсири рушди 
технологӣ ғалатҳои зиёде дар номгузорӣ ба назар мерасад, ки номҳои ғайримеъёрӣ ва бегона 
дар ин миён хеле зиёданд.  

Маълум аст, ки ба меҳмон чунин тарзи масъалагузорӣ хуш омадааст. Ин маънӣ аз посухи 
муфассали ӯ бармеояд, зеро чунин ба назар мерасад, ки ин ҳамон мафҳумест, ки ӯ мехост.  

Ин нукта ҳам аз назокатҳои мусоҳиба аст, ки муаллиф мувофиқ ба мавзуъ мусоҳиби 
худро интихоб карда тавонад. Ин масъалаи нозуки ахлоқи касбӣ аст, ки журналист пеш аз 
мусоҳиба ҳамин масъалаи муҳимро ба инобат гирад, зеро муваффақияти кор аслан ба ҳамин 
ҷанбаъ иртибот мегирад. 

Дар мусоҳибаи мавриди назар ҳамин ҷиҳат пурра ба инобат гирифта шудааст; маълум 
аст, ки журналист мусоҳиби худ ва самти фаъолияти ӯро хуб медонад ва мувофиқ ба он 
масъалагузорӣ мекунад. Вақте мусоҳибаро пурра мешунавем, эҳсос мекунем, ки журналист 
қолабӣ нест, яъне мусоҳибаи ӯ дар шакли саволу ҷавоби қолабӣ сурат нагирифтааст. Ӯ 
мусоҳиби худро бодиққат мешунавад, аз посухҳои дурусту мувофиқи ӯ хушҳол мешавад ва 
барои тақвияти суханҳои ӯ фикри худро баён карда, ҳамзамон, дар алоқамандӣ ба он савол 
медиҳад, яъне интизор намеистад, ки кай сухани мусоҳиб ба итмом мерасад ва ӯ саволи 
навбатии пешакӣ омодакардаи худро пешниҳод намояд, дар рафти суханони мусоҳиб пайдо 
шудани савол худ аз худ маълум мешавад. 

Дар ин намуна метавон ба натиҷае расид, ки нозукиҳои таблиғи забони давлатӣ дар 
барномаҳои радиоӣ ба эътибор гирифта мешавад, зеро журналист пеш аз ҳама, худ 
муҳиммияти мавзуъро дарк мекунад ва бо ҳисси масъулият ба мавзуъ муносибат менамояд. 

Дар ин баробар, бояд ба эътибор гирифт, ки дар барнома баъзан иштибоҳҳо ҳам ҷой 
доранд, масалан, муаллифи барнома калимаҳое истифода мебарад, ки чандон маъмул 
нестанд ва ба назари шунаванда чун шевагӣ мерасанд, инчунин, ҳангоми баррасии масъала 
мусоҳибон ба зиёдаравӣ роҳ медиҳанд: доир ба ҷараёни татбиқи Барномаи рушди забони 
давлатӣ барои солҳои 2020-2030, ки аз ҷониби Ҳукумати мамлакат қабул шудааст, ҳарф зада, 
вазорату идораҳои дигарро ба саҳлангорӣ ва бетаваҷҷуҳӣ гунаҳкор мекунанд. Албатта, ин 
нукта ҷой дорад, аммо асли мақсад танҳо дар танқид ифода намеёбад, ин ҷо зарур буд, ки 
омилҳои чунин бетаваҷҷуҳӣ, механизми татбиқи барномаи давлатии рушди забон мавриди 
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баррасӣ қарор мегирифт. Масалан, нақши Кумитаи забон ва истилоҳот, ки мақоми 
ваколатдори соҳа аст, агар таҳлил мешуд, сифати барнома боз ҳам беҳтар мегардид. Инҷо 
мусоҳибон ба эҳсосот дода шуда, масъаларо ҳассостар мекунанд, ки чандон қобили қабул 
нест, зеро дар зеҳни шунаванда ҳиссиёти дигареро нисбат ба тамоми вазорату идораҳо ба 
вуҷуд меорад. Ҳаҷми барнома ҳам нисбатан бештар аст (ҳудуди 30 дақиқа), аз ин рӯ, ба чанд 
паҳлуи мавзуъ дахл мешавад ва масъалаи асосӣ аз назар дур мемонад. Муҳаққиқони соҳа ҳам 
ба ин нуктаи нозук ишора карда, зарурати риояи талаботи жанриро тақозо мекунанд, ки 
иҷрои он ҳатман ба манфиати кор аст [1, с.107]. 

Барномаи дигари Радиои Тоҷикистон, ки бевосита ба масъалаи забон дахл мекунад, 
“Фасоҳати калом” дорад. Ин барнома чунин муаррифӣ мешавад: “маънии калимаҳо, ислоҳи 
ғалатҳо, тарзи дурусти калима ва пешниҳоди он, имло ва тарзи баён дар барномаи “Фасоҳати 
калом”. 

Дар намунае, ки мо дорем [8], дар атрофи таърих ва моҳияти калимаи Наврӯз сухан 
меравад. Дар аввал муаллифи барнома доир ба моҳияти ин ҷашни бузурги миллӣ сухан 
карда, доир ба таърихи он дар такя ба сарчашмаҳои таърихӣ маълумот медиҳад. Баъдан, 
қисме аз суханони мусоҳибашро пешакӣ зикр намуда, иброз медорад, ки дар ин бора 
директори Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон Саъдӣ Маҳдӣ чунин изҳори 
назар кард.  

Дар маҷмуъ, барномаи мазкур ҳам ба ҳадафҳои дар назди худ гузоштаи муаллифаш 
мувофиқ аст, яъне дар он доир ба маънии калима, тарзи дурусти истифодаи он сухан 
меравад, мусоҳиб ҳам дуруст интихоб гардидааст, дуруст ба он маъно ки ҳамчун мутахассис 
доир ба мавзуъ ҳарфи гуфтанӣ дорад. 

Аммо дар оғози барнома муаллиф чунин мегӯяд: “барномаи имрӯзаи мо атрофи таърихи 
пайдоиш ва вожаи калимаи “Наврӯз” аст...” Мутаассифона, чунин хатои дағал, ки журналист 
намедонад, вожа ва калима бо ҳам муродиф ҳастанд, ҳусни барномаро хеле коҳонидааст. 
Шояд ӯ гуфтан мехост, ки таърихи пайдоиш ва ташаккули “Наврӯз”, аммо чунин тарзи 
баёне, ки дар барнома ҳаст, барои шунавандагони огоҳ ғалати ҷиддӣ ба шумор меравад. 

Ҳамзамон, муаррифии мусоҳиб ҳам на чандон муваффақона аст, зеро Саъдӣ Маҳдӣ пеш 
аз ҳама, забоншинос ва гузашта аз ин, вожашинос аст ва дар ин барнома ҳам ҳамчун 
забоншинос изҳори назар мекунад, аз ин рӯ, аввалан ин нуктаро таъкид намуда, баъдан 
вазифаи ӯро зикр намудан ба мақсад мувофиқтар мебуд, зеро муҳтавои барнома чунин тарзи 
муаррифиро тақозо дорад, вале чанд маротибае, ки аз суханҳои ӯ истифода мешавад, танҳо 
ҳамин як тарзи муаррифӣ мушоҳида шуд. 

Тавре гуфтем, мавзуе, ки дар ин барнома баррасӣ гардид, ба муҳтавои он мувофиқати 
пурра надорад. Муаллиф имкон дошт бо шинохти пурраи мусоҳиб, ки дар атрофи вожаҳои 
“Шоҳнома” таҳқиқи илмӣ кардааст, дар мавзуи “Наврӯз” дар “Шоҳнома” барномаи ҷолиберо 
таҳия кунад. 

Ҳамин аст, ки муҳаққиқони соҳа ҳам шинохти пурраи мусоҳибро аз ҷониби журналист 
ҳатмӣ медонанд [5, с.38], зеро маҳз ҳамин омил асоси муваффақияти мусоҳиба мебошад. Дар 
мисоли ин барнома ҳамин таъкиди назариявӣ собит мешавад. 

Масъалаи дигар, ки ба муҳтавои аксар барномаҳои радиоӣ алоқаманд аст, такрори сухан 
мебошад. Масалан, журналист чанде аз суханони мусоҳибро ба тарзи дигар дар аввал мегӯяд 
ва баъд сабти суханони ӯ пахш мешавад. Ин ҳолатро то андозае чун муқаддима пазируфтан 
мумкин аст, аммо идомаи суханони мусоҳибро боз дар шакли дигар такрор кардан ғайри 
қобили қабул аст. Аз ин рӯ, ин масъалаи муҳимми касбӣ ва ахлоқӣ бояд ҳамеша дар мадди 
назари рӯзноманигорон бошад. 

Мо чанд барномаи дигарро ҳам, ки ба мавзуи забони давлатӣ ва тарғиби он бахшида 
шудаанд, баррасӣ кардем. Аммо дар мисоли ҳамин барномаҳои баррасишуда метавон ба 
натиҷае расид, ки дар баробари муваффақиятҳо риоя нагардидани чунин назокатҳо дар онҳо 
низ ба назар мерасад. Ҳамчунин, камбудиҳое, ки нисбат ба барномаи дуюм гуфта шуд, ба 
барномаҳои дигари ба мавзуъҳои мухталиф бахшидашуда дахл дорад, ки бартараф 
гардиданашон ба манфиати кор аст. 

Ғайр аз барномаҳое, ки бевосита ба мавзуи забони модарӣ ва тарғиби меъёрҳои забони 
адабӣ бахшида шудаанд, инчунин, ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ чандин барномаҳои 
дигар ҳам ба мавзуи забон рӯй меоранд ва дар тарғиби забони модарӣ саҳм мегузоранд. 

Шоистаи зикр аст, ки дар ҳамаи ин барномаҳо ба зиёдаравӣ роҳ дода намешавад, яъне ба 
забони модарии мо ҳамчун забони давлатӣ бартарӣ дода намешавад. Ба ибораи дигар, ин 
мазмун такрор ба такрору таъкидан иброз намегардад. Чунин тарзи муносибат, ки ба 
эҳтироми ақаллиятҳои миллии сокини мамлакат равона гардидааст, ба назари мо, ҳам дуруст 
аст. Ин нукта ҳам истисно нест, ки забони модарӣ дар алоҳидагӣ васфу тарғиби шоиста 
мегардад, аммо ин сухани мо ба он рабт дорад, ки ҳангоми сухан рондан дар атрофи забони 
давлатӣ ҳамин нозукӣ ба инобат гирифта мешавад. 
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Дар маҷмуъ, дар мисоли барномаҳои радиоӣ метавон ба натиҷае расид, ки назкоатҳои 
тарғиби забони давлатӣ (модарӣ) ба инобат гирифта мешавад ва журналистони ин боргоҳи 
бузурги сухан ба муҳимтарин воситаи амали хеш арҷ мегузоранд. 
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ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ (МОДАРӢ) ВА НОЗУКИҲОИ  
ТАРҒИБИ ОН (дар мисоли барномаҳои радиоӣ) 

Дар ин мақола муаллиф доир ба муҳиммияти забони модарӣ, нақши забон дар 
ташаккули шахсияти инсон, зарурати ҳифзи арзишҳо ва риояи меъёрҳои забони адабӣ ҳарф 
зада, мутаносибан робитаи мутақобилаи инсон бо забонро иброз намуда, асоси ҳастии 
инсон ва баъдан ҳар як миллат будани забонро таъкид менамояд.  

Дар идомаи мақола ба назокатҳои тарғиби забони давлатӣ (модарӣ) таваҷҷуҳ намуда, 
дар мисоли барномаҳои радиоӣ ин нуктаҳоро баррасӣ менамояд. Дар натиҷаи таҳлилу 
таҳқиқи барномаҳо ба хулосае меояд, ки ҳарчанд дар барномаҳои радиоӣ ба масъалаи муҳим 
- тарғиби меъёрҳои забони адабӣ ва ҳифзу гиромидошти забони модарӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир 
мешавад, назокатҳои тарғиб риоя мешавад, аммо бо вуҷуди ин, ҳолатҳое ҳам вуҷуд доранд, 
ки баъзан нозукиҳои муносибат риоя намешаванд. 

Калидвожаҳо: забон, забони давлатӣ (модарӣ), нозукӣ, тарғиб, журналистика, 
воситаҳои ахбори омма, радио, барнома, баррасӣ, таҳлил. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК (РОДНОЙ ЯЗЫК) И  

НЮАНСЫ ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ (на примере радиопередач) 
В данной статье автор говорит о значении родного языка, роли языка в формировании 

личности человека, необходимости защиты ценностей и соблюдения норм литературного 
языка, соответственно он выражает взаимоотношение между человека и языка, и 
подчеркивает тот факт, что язык является основой существования человека, а 
впоследствии и каждого народа.  

В продолжении статьи он уделяет внимание нюансам продвижения государственного 
(родного) языка и разбирает эти моменты на примере радиопередач. В результате анализа 
и исследования передач делается вывод, что хотя особое внимание в радиопрограммах 
уделяется важному вопросу пропаганды литературных языковых норм, сохранения и 
уважения родного языка, тонкости пропаганды соблюдены, но тем не менее, бывают и 
случаи, когда иногда наблюдаются нюансы взаимосвязи не наблюдается.  

Ключевые слова: язык, государственный язык (родной язык), нюанс, пропаганда, 
журналистика, СМИ, радио, программа, рецензия, анализ. 

 
STATE LANGUAGE (MOTHER LANGUAGE) AND NUANCES OF ITS 

PROMOTION (on the example of radio broadcasts) 
In this article, the author talks about the importance of the native language, the role of 

language in shaping a person's personality, the need to protect values and comply with the norms of 
the literary language, respectively, he expresses the relationship between a person and language, 
and emphasizes the fact that language is the basis of human existence, and subsequently every 
people.  

In the continuation of the article, he pays attention to the nuances of promoting the state 
(native) language and analyzes these points on the example of radio broadcasts. As a result of the 
analysis and study of broadcasts, it is concluded that although special attention is paid in radio 
programs to the important issue of promoting literary language norms, preserving and respecting 
the native language, the subtleties of propaganda are observed, but nevertheless, there are cases 
when sometimes nuances of the relationship are not observed.  

Key words: language, state language (mother tongue), sensitivity, propaganda, journalism, 
mass media, radio, program, review, analysis. 
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НАҚШИ УСТОД ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ  
БО УСУЛҲОИ МУОСИР (ДАР АСОСИ МАВОДҲОИ HEADWAY) 

 

Абдулфайзов С. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Яке аз самтҳои афзалиятноки ислоҳоти соҳаи маориф ин дар амал татбиқ кардани 
қарорҳои Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба маориф ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва 
нутқу баромадҳои роҳбарияти олии кишвар, ба вижа, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. 
Барои муваффақ шудан ба ин ҳадафҳои олӣ ин баланд бардоштани сатҳи таълими Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ба сатҳи байналмилалӣ расонидан мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо бештари 
кишварҳои ҷаҳон равобити дипломатӣ ва тиҷоратӣ дорад. Ворид шудани ҶТ ба ҷомеаи 
ҷаҳонӣ аз мо тақозо мекунад, ки дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ба хусус, омӯзиши забонҳои 
англисӣ ва русӣ пешравии назаррас ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ бошем. 

Бо пешравии замон ва тараққиёти илму техника ва босуръат тараққӣ кардани 
технологияи муосир дар соҳаи тадриси ҳама фанҳо низ дигаргунӣ ба амал омад. Аз он ҷумла 
дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омад.  

Пас моро месазад, ки дар раванди омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар замони муосир усули 
беҳтарини омӯзиши забони англисиро интихоб намоем. Вақте ки мо усули беҳтаринро қабул 
кардем, мо ба натиҷаи дилхоҳ соҳиб мешавем: сарфаи вақт, пешравӣ дар раванди таълим, 
ҷалб шудани оммаи синфхона ба мавзуъ ва кам кор кардани устод комёб хоҳем шуд. Барои 
аз усули беҳтарин истифода бурдан, бояд тамоми шароитҳои моддӣ, маънавӣ, психологӣ, 
техникӣ, аёният, фазои донишҷӯ бо донишҷӯ, донишҷӯ бо устод таъмин карда шавад. 

Устоди замони муосир, бояд аз шеваҳо ва усулҳои навтарини тадриси забони англисӣ 
огоҳ бошад. Аз беҳтарин техникаи таълимӣ ва роҳҳои махсуси омӯзиш бояд самаранок 
истифода кунад, то ки таваҷҷӯҳ ва шавқи забономӯзон дучанд шавад. Усулҳои 
коммуникативӣ (иртиботӣ, интерактивӣ) аз устоди замони муосир тақозо мекунад, ки барои 
комёб шудан ба натиҷаи дилхоҳ ва аз худ кардани маводи таълимӣ вай аз шеваҳои фаъол 
бояд истифода кунад. Дар таҷрибаи амалӣ чунин шаклҳои кор: фаъолияти фардӣ, ҷуфтӣ, 
гурӯҳӣ ва тимӣ (командавӣ) натиҷаҳои дилхоҳ доданд [1, c.32] 

Омӯзиши забони англисӣ раванди хеле мушкил аст ва аз устоди замони муосир 
фаъолияти пайвастаи эҷодиро тақозо мекунад. Ин раванд мутахассиси варзидаро яке аз 
омилҳои муваффақ шудан дар самтҳои асосии ворид кардани забони хориҷӣ дар ҷомеа 
мепазирад. Аз ин лиҳоз ҳамаи машқҳо ва вазифаҳо бояд, ки комуникативӣ (иртиботӣ) 
бошанд.  

Барои иҷрои ин вазифаҳо барои донишҷӯён иттилооти иловагӣ лозим аст, ки кушиши 
муайянеро анҷом диҳанд, ки фаъолияташон хубтару беҳтар аён гардад. Аз ҳама усули муфид 
ва нафърасон ин усулҳои фаъолияти ҷуфтӣ ва гурӯҳӣ маҳсуб мешаванд. 

Яке аз усулҳои пешрафта ва самаранок дар шароити кунунӣ, ин таснифоти усулҳои 
якҷоя амал кардани донишҷӯ ва устод мебошад, ки ин усул ва консепсияро Адамко М. А 
пешкаш намудааст. Усулҳои якҷоя амалкунӣ инҳо мебошанд: 

Устод маводи таълимии забониро ба донишҷӯён дар шакли (нақл-ҳикоя, маънидодкунӣ) 
пешкаш мекунад. 

Донишҷӯён ва устод роҷеъ ба маводе, ки дар раванди омӯзиши забони англисӣ омӯхта 
шуда буд,оид ба саволҳои мавзӯи мазкур табодули афкор анҷом медиҳанд. 
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Устод дар раванди омӯзиш мушоҳидаро оиди то чӣ андоза аз худ кардани мавзӯи 
омӯхташуда ва фаъолияти забономӯзон ташкил мекунад. 

Донишҷӯён зери роҳбарии устод мустақилона китоб хонданро меомӯзанд. 
Донишҷуён тавассути иҷрои корҳои амалӣ ва анҷом додани машқҳо дониши лозимиро 

соҳиб мешаванд [1, c.43-44] 
Устод барои тасвир намудани анҷоми вазифаҳои худ калимаҳои зиёди маҷозиро мавриди 

истифода қарор медиҳад. Баъзан вақт мегуянд, ки ба мисли ҳунармандони театр мебошанд, 
зеро ки онҳо доимо дар саҳна мебошанд. Дигарон тасаввур мекунанд, ки онҳо ба мисли 
дирижёри оркестр мебошанд, ки тамоми асбобҳои мусиқии оркестрро ба танзим меоранд. 
Қисмате аз онҳо муаллимро ба боғбон шабоҳат медиҳанд, ки дарахтро мешинонанд ва ба 
парваришу сабзиши ӯ назорат мекунанд. 

Фарҳангҳо роҷеъ ба вожаи устод паёмакҳои гуногунро медиҳанд. Фарҳанги англисии 
Вебстер иброз медорад, ки устод читавр нишон додани ягон амалро ва дигар намудани 
фикрро ифода мекунад. Ба ақидаи дигар гуем, устод муҳандиси рӯҳи одамизод аст[11, c.32]. 
Шоири классики форсу тоҷик мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ фармудаанд: 

Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор, 
Шавад тира аз бехирад рӯзгор. 
Пас аз ин гуфтаҳои боло маълум гардид, ки нақши устод дар ҳамаи ҷабҳаҳои зиндагӣ аз 

он ҷумла, дар синфхона ҳам муассир мебошад. 
Бисёре аз устодон ва муррабиён бар он назаранд, ки агар воқеан устод оқил бошад, ӯ 

ҳаргиз пешниҳод намекунад, ки шогирд ба хонаи хиради ӯ ворид гардад, балки устод 
шогирдро ба саҳнаи фикри мустақили худаш роҳбарӣ мекунад. Чунин эҳсосоти инсонӣ як 
муаммоеро дар тафаккури устодон ва таълимгирандагон ифшо мекунад. Оё мо омӯзиши 
интиқоли донишро аз устод ба шогирд таъмин кунем ё ба вуҷуд овардани шароите, ки 
шогирд ба ҳар гунае ки бошад аз фикри мустақили худаш чизеро ҳосил кунад? Ё худ дар 
пеши шогирдон истода, рафти корҳоро назорат кунем, ё гирди синфхона давр зада, дар баъзе 
хатогиҳои ислоҳ талаб ба онҳо кумак кунем? Усулҳои муосири тадриси забонҳои хориҷӣ, ба 
вижа англисӣ роҳи дуюмро қабул мекунад, яъне роҳи эҷоди фикри мустақили шогирдро [17, 
c.12]. 

Дар шароити замони муосир дар асоси назарияҳои мухталиф набояд устод дунболи 
иҷрои барномаи таълимӣ бошад, балки шогирд аз паи азхудкунии барномаи таълим бошад. 
Андешаи дарси хуб ин, на ин ки намоиши бештари фаъолияти устод, балки муваффақ 
шудани хонандагони синф мебошад.  

Зуҳури чунин фазо ва гароишҳои муосир дар синфхона таъмин карда шавад, то ки барои 
кор кардан вазифаҳо дода шавад ва рафти воқеии омӯзиши забони хориҷӣ баргузор гардад. 
Дар ин лаҳазоти ба вуҷуд омада устод нақши назоратчӣ ва кӯмакрасонро дар ҳалқаи 
шогирдон иҷро мекунад.  

Дар маҷмуъ дар ин гуна тарзи дарси муосир устодро сифатҳое, чун камолоти касбӣ ва 
малакаҳои махсуси таълимӣ лозим аст. Ба назар чунин мерасад, ки на ҳамаи устодон чунин 
тарзи раванди таълимро сарфаҳм мераванд ё ин равандро мепазиранд.  

Баъзе фаъолиятҳое ҳам ба назар мерасад, ки устод мехоҳад, ки дар сафи пеши фаъолият 
аз қабили маънидод кардан, роҳбарӣ кардан ва бештари раванди дарсро дар тамоми 
синфхона худаш анҷом диҳад. 

Аммо бисёр ҳолатҳое низ ҳаст ки бо роҳҳои рӯҳбаландкунӣ шогирдон худашон ё бо 
шарики паҳлуяшон ё бо гурӯҳ дар раванди омӯзиш ва фазои синфхона мувафақ мешаванд 
[11, c.7]. 

Вақте ба раванди омӯзиш шуруъ мекунед, ба шумо лозим аст, ки ба сатҳи дониши 
шогирд, ки вай дар сатҳи beginner аст ё elementary ё дар сатҳи pre-intermediate ё дар сатҳи 
intermediate or advanced бояд диққати ҷиддӣ дод. Яъне иттилооти комил бояд гирифт, ки 
шогирд аллакай чиро аз худ намудааст ва чиро бояд минбаъд омӯзад. 

Бисёр курсҳо барномаи заминавие доранд, ки ҳамчун як харита ё худ роҳнамое фаъолият 
менамоянд. Яке аз ин барномаҳои муосир ин барномаи Headway аст. Руйхати барнома 
заминаҳои асосӣ ва муфиди наҳв (грамматика) аст. Фонди луғавӣ ва вазифаҳо, ки шумо дар 
раванди таълим бояд иҷро кунед, ҳар як сатҳи таълимро он китобҳои сатҳи мухталиф 
beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate ё advanced пурра инъикос мекунанд. 
Китобҳое, ки марбут ба курсҳои Headway мебошанд дар саҳифаҳои аввали он аз оғоз то 
зинаҳои дигар, чӣ луғат бошад, чӣ қоидҳои грамматикӣ бошад, чӣ сӯҳбат бошад ба як шакли 
зина ба зина танзим карда шудааст. Бештари устодон ба он гурӯҳи донишҷӯёне эътимод 
мекунанд, ки онҳо аз зинаи beginner то зинаи advance пайравӣ мекунанд. Ин ба устодоне, ки 
зина ба зина бо донишҷӯён аз рӯи китобҳои Headway дарс мегуянд, фикр мекунам фоидаи 
хубе медиҳад [11, c.22]. 

Донишҷӯёне, ки аз китоби авали курсҳои Headway оғоз мекунанд, онҳо кӯдак нестанд. 
Бештари мардум дарк мекунанд, ки хоҳиши омӯхтани забони англисӣ дар ҳаёт лозим ва амри 
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зарурӣ аст. Донишҷӯёне, ки дар сатҳи beginner ба тарзи зебо дар замонҳои Present Simple ва 
Present Continuous гап зада наметавонанд ё дуруст навишта наметавонанд, онҳо 
наметавонанд ба зинаи дуюм, яъне elementary гузаранд. Дар сурате, ки онҳо тамоми 
қисматҳои beginner-ро пурра аз худ накунанд, ин иқдомро false Beginners (қаллобии 
Beginner) мегуянд. Яъне мо агар дуруст мушоҳида кунем баъди пурра ва хуб аз худ намудани 
15-20 соат мо ба сатҳи elementary ворид шуданро эҳсос мекунем. 

Дар китоби якум, яъне beginner қисматҳои зерини грамматика шомил мешаванд:[3, 
c.133] 

Ҷонишинҳои шахсӣ: I, you, he, she and so on. I see a boy in the picture. 
She works very hard in her English. 
Ҷонишинҳои ишоратӣ: this, that, these, those. This is a table and that is a desk 
Калимаҳои саволӣ: what, who, where and how. What is your name? Where is the teacher? 
Ҷонишинҳои соҳибӣ: my, your, his and hers. This is my textbook. It’s his flat[3, c.149]. 
Шумораи танҳо ва ҷамъи исмҳо 
Ибораҳои : there is, there are. 
Феъли to be дар шакли хабарӣ, инкорӣ ва саволӣ : 
I am, I am not, am I? 
Алфавит (The alphabet). 
Шумораҳо аз 1 то 100 (Numbers 1to100). 
Касбҳо (Jobs) : doctor, teacher, taxi-driver. 
Кишварҳо ва миллатҳо (Countries and nationalities): He is from the UK. He’s British [12, 

c.11]. She is from France. She’s French. 
Хӯрокҳои асосӣ (Basic food): fruit, vegetables, meat, soup, potatoes 
Рӯзҳои ҳафта (Days of the week) . Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 

and Saturday. What day is it today? Today is Wednesday. 
Ашёҳои ҳарӯза (Everyday objects), bag, pen, telephone 
Аъзоҳои оила (member family): mother, son, husband. My father is a doctor. Her husband is 

an English teacher. 
Ҳуҷраҳои хона (Rooms in the house): living room, bathroom, kitchen [4, c.13]. Our living 

room isn’t very large, but it’s very light. 
Дар зинаи elementary шогирд ё донишҷӯи навомӯз ғайр аз феъли to be (I am, You are, He 

is, She is, It is) феълҳои зиёдеро меомӯзад. Дар ин зина донишҷӯён бо феъли ёридиҳандаи to 
do шинос мешаванд, ки онҳо тавассути ин феъл метавонанд масофаи амалҳои ҳаррӯзаро 
бемамониат тай кунанд. Барои мисол: Do you like milk? Yes, I do. Do you like wine? No, I 
don’t. Ғайр аз ин дар зинаи elementary шогирд ёдонишҷӯ ба замони Past Indefinite ва Future 
Indefinite шинос мешавад, ки ин доираи фаъолияти забономӯзонро васеъ мекунад [12, c.13]. 

Дар қисмати грамматика дар зинаи elementary қоидаҳои зерини грамматика шомил 
мешавнд: 

Grammar to cover includes 
Феълҳои асосии Замони ҳозираи содда (Basic verbs in the present simple positive, negative 

and question forms): 
I live, I don’t I live, live? 
Зарфҳои маъмулӣ (такрорӣ) simple adverbs of frequency usually, sometimes 
Зарфҳои миқдор (Quantities): How much, how many? Some. any 
Намоиши қобилият ва тавоноӣ (Showing ability): using can/can’t. 
Феъли to be дар Замони ҳозираи содда (the past simple tense with to be): was /were 
Замони ояндаи содда (Future simple tense) : I will go. 
Замони гузаштаи содда бо феълҳои дуруст (past simple tense with regular verbs): I looked , 

I listened[13, c.46]. 
Ба қисмати луғот шомил мешаванд: 
Vocabulary to cover includes: 
Сифатҳои содда(Simple adjectives): opposites, colures. 
Тавассути забон вақтро гуфтан (Language for telling the time): what time is it?: it is half past 

three.What time will you come tomorrow? I’ll come at 12 o’clock. [10,88]. 
Тавассути забон хариду фурӯшро гуфтан (Language for shopping) : types of shops, asking 

for what you want. 
Пурсидани тарафҳо (Asking for directions): straight ahead, turn left/right. 
Моҳҳои сол (Months and years). 
Боду ҳаво (Weather): what is the weather like? It is raining. 
Сифатҳои қиёсӣ (comparative adjectives): bigger, nicer, and so on (superlatives wait until the 

next level) [13, c.40]. 
Дар зинаи pre-intermediate донишҷӯён муҳокима кардани таҷрибаҳо ва нақшаҳои 

ояндаашонро муҳокима мекунанд. Онҳо луғатҳое, ки марбут ба сайёҳат карданро меомӯзанд. 
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Илова ба ин онҳо малакаҳоеро дар бораи шуғлашон ва маънидод кардани афзалиятҳои хеш 
ҳосил мекунанд [14, c.17]. 

Дар қисмати грамматика зинаи pre-intermediate қоидаҳои зерин шомил мешавад: 
Grammar to cover includеs 
Феълҳои ҳатмият-модалӣ (Modal verbs): these give more meaning to the main verb in a 

sentence [2, c.575]. You must get up early my son! said mother. Ali can play football very well. 
Two examples are: can /can’t and must /mustn’t./I can’t wait any more 
because I must get to the shops. May I ask you a question? Shall we take part at the 

conference.[4,220] 
Ҷонишинҳои соҳибӣ шакли мутлақ (Possessive pronouns): mine, yours and so on. That’s not 

your textbook Bonu, it’s mine. 
Ибораи–ният кардан, мақсад доштан (to be going to): this isn’t a tense but you use this 

structure to talk about plant. I am going to study medicine at university. [2,90] 
Замони ҳозираи мутлақ (Present Perfect Tense): I have eaten -I’ve eaten [6,145]. 
Замони гузаштаи содда бо феълҳои нодуруст (Past Simple Tense with irregular verb): I ate, 

I thought. Ahmad wrote a letter, but he didn’t receive the answer. 
Замони гузаштаи давомдор (Past Continuous Tense): I was eating 
Зарф (Adverb): slowly, well, badly, nicely, easly 
Дар ин зина ба қисмати луғот шомил мешаванд: Қайд кардан лозим аст, ки дар ин зина 

баъзе суффиксҳо исмҳо, сифатҳо ва зарфҳо сохта мешавад. Мисол: аз феълҳои to teach- 
омӯзондан, to develop-рушд кардан, to comfort-ба роҳат кардан, тавассути суффиксҳои исмсоз 
ва сифатсози –er, ment, able исмҳо ва сифатҳои teacher, development, comfortable сохта 
мешавад. 

Vocabulary to cover includes: 
Намуди филмҳо (Types of films): comedy, western, thriller. 
Либосҳо (Clothes): trousers, shirt, coat. 
Шуғл ва таваҷҷӯҳ (Hobbies and interests): jogging, eating out, reading [17, c.16-17]. 
Муоширати забонӣ барои банд (харидан) кардани меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 

(Language for booking hotels and restaurants) Can I book a single room please? 
Калимаҳои манзара (табиат) (Landscape words): mountain, river, field. 
Қисматҳои бадан (Parts of the body: shoulder, knee). 
Инчунин шинос шудан ба дараҷаи олии сифат (Superlative): the best, the most wonderful. 

Cифатҳое, ки як ҳиҷоя ё дуҳиҷоя мебошанд дар дараҷаи олӣ суффикси-est қабул мекунанд. 
Мисол: largest, smallest, highest. Cифатҳои бисёрҳиҷоя дар дараҷаи олӣ калимаи most қабул 
мекунанд. Мисол: the most difficult, the most beautiful-мушкилтарин, зеботарин. Сифатҳои 
гурӯҳи сеюмро сифатҳои нодуруст низ меноманд, шаклашон дар дараҷаи олӣ тағир меёбад. 
Дар зинаи intermediate майли донишҷӯён ба амиқтар омӯхтани забони англисӣ ду чанд 
мешавад. Онҳо аллакай чигуна сохтани ҷумлаҳоро дарзамонҳои гузашта, ҳозира ва оянда 
медонанд. Инчунин онҳо як шумораи муайяни луғатҳоро аз худ кардаанд, ки онҳо барои 
сохтани дилхоҳ ҳикояҳо қодир мебошанд. Дар ин сатҳи омӯзиши забони англисӣ масдар 
зинаи intermediate дар қисмати грамматика мавзӯъҳои зерин шомил мешаванд [15, c.26]. 

Grammar to cover includes: 
Бештар дар атрофи феълҳои ҳатмият-модалӣ (More modаl verbs): (should, may. might). 

Too many model verbs exist to teach at once so you teach a few at a time. 
Ҷумлаи пайрави шартии 1 (доимо, муқаррарӣ) (Zero conditional): if it rains, I use my 

umbrella. 
Ҷумлаи пайрави шартии 2 (хоҳад анҷом ёфт) (First conditional) : if it rains, I’ll use my 

umbrella. 
Ҷумлаи пайрави шартии 3 (эҳтимол) (Second conditional): if it rained, I’d use my umbrella 

[15, c.142]. 
Ҷумлаи пайрави муайянкунанда (Non defining relative clauses): the man, who I thought 

looked great, was at the office. 
Герундия ва Масдар (Gerund and infinitive): going and to go [2,471-480]. 
Феъли will барои қарорҳои кӯтоҳ (the verb will for spontaneous decisions): I’ll pay; 
Замони ҳозираи давомдори мутлақ (Present Рerfect Сontinuous Тense): I have been singing, 

he has been dancing. 
Замони гузаштаи мутлақ (Past Perfect Tense): they had seen it, you had not watched it. Барои 

тақвияти фонди луғавӣ мавзӯъҳои зерин шомил мешаванд: 
Vocabulary to cover includes: 
Муқоиса ва мухолифат кардан (Comparing and contrasting): both, neither, whereas. 
Шаклҳои муносибати боэҳтиромона (Polite forms): would you mind? I’m afraid I can’t. 
Ибораҳои ба таври умӯмӣ гуфтан (Expressions for generalizing: on the whole, in general. 
Зинаҳои ҳаёт (Stages of life): infancy, childhood. 
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Баррасии филмҳо, китобҳо ва ғайраҳо (Reviewing films, books and so on): describing the 
plot, characters масъулияти донишҷӯ ба ҳаде мерасад, ки омӯзиши вай мушкилтар мегардад, 
зеро ки донишҷӯ ба омӯзиши чизҳои нав ниёз дорад.

 

Аз бузургтарин рукнҳои ташаккул, тараққиёт ва камолоти ҳар як миллат ин забони вай 
мебошад. Тавассути забон миллат метавонад қадами устувор ва собитро дар шоҳроҳи 
худшиносӣ ва мондагориву пояндагӣ бигзорад. Миллате, ки дар ҳимоят ва пуштибонӣ аз 
забони хеш, ки олитарин мерос аз аҷдоди ӯст, устувор ва босадоқат кӯшиш ба харҷ 
намедиҳад, ояндаи ӯ бас тира хоҳад буд, балки ӯ ҳамчун миллат ояндае надорад.  

 Дар тӯли таърихи башар ниёкони халқи тоҷик сарчашмаи ғанӣ, нодир ва мероси 
фарҳангии моро ҳифз намуданд. Дар асл забони тоҷикӣ ганҷинаи бебаҳо ва пурқимати 
миллати мо маҳсуб мешавад. Аз тамоми бойгарӣ ва дороӣ барои мо забон арзишмандтарин 
ва муқаддастарин чиз ба шумор меравад, зеро ки забон ҳастии миллат мебошад.  

 Бояд қайд кардан лозим аст, ки замони муосир аз мо тақозо мекунад, ки дар баробари 
забони тоҷикӣ мо барои ҳифзи далату миллати хеш, мо бояд омӯзищи забонҳои хориҷиро ба 
роҳ монем. Махсусан забонҳои англисӣ ва русӣ.  

 Тибқи Воситаҳои ахбори омма ҳаштод фисади аҳолии ҷаҳон ба забони англисӣ каме ва 
озодона ҳарф мезананд. Дар якчанд кишварҳои ҷаҳон забони англисӣ ҳамчун забони расмӣ-
давлатӣ пазируфта мешавад. Дар қисмати дигари давлатҳо забони англисӣ забони дуюми 
давлатӣ маҳсуб мешавад. 81,7 фисади газета, рӯзнома ва китобҳои олам ба забони англисӣ 
чоп мешаванд. Пас қотеъона хоҳем гуфт, ки забони англисӣ имрӯз забони муошират ва 
иртиботии байни халқҳо ва дар маҷмӯъ забони байналмилалӣ мебошад.  

 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки давлати мустақил мебошад, барои умури давлату давлатдорӣ 
ниёз ба мутахассисони забондон дорад. Ин гуна мутахассисонро устоди босавод ва 
бархӯрдор аз дониши аъло, ҷаҳонбинии васеъ ва огоҳ аз шеваҳои навтарини тадриси забони 
англисӣ ва технологияи муосир тарбия мекунад. 

 Хулоса омӯзиши забон як раванди илмӣ аст, ки банақшагирии дақиқ ва нақшаи 
моҳиронаи омӯзиши забонро тақозо мекунад. Як қатор пешравиҳо ба назар гирифта 
мешавад, ки донишҷӯ чӣ миқдор аз худ кардааст ва чӣ қадар дар хотироташ боқӣ гузоштааст. 

Мақолаи мазкур стратегияи заминаҳои омӯзиши забонро дар замони муосир таҳия 
мекунад ва онҳоро водор мекунад, ки аз дастовардҳои бузурги забономӯзии муосир баҳра 
гиранд ва дар омӯзиши забон аз шеваҳои навтарини тадриси забонҳои хориҷӣ истифода 
кунанд. 
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НАҚШИ УСТОД ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ  
БО УСУЛХОИ МУОСИР. (ДАР АСОСИ МАВОДҲОИ HEADWAY) 

Мақолаи мазкур ба яке масъалаҳои мубрами рӯз истифодаи усулҳои муосир дар раванди 
омӯзиши забони англисӣ ва нақши устод дар ин раванд бахшида шудааст. Дар ин қисмат 
муаллиф якчанд роҳҳое, ки дурнамо метавонад дар фаҳмиши инсон истифода шавад, то 
андозаи қобили қабул ва дурнамо дар раванди кунунии дарсҳои забонӣ якҷоя ворид шавад.  

 Муаллиф баъзан дар раванди дарси мактабҳо ширкат намудааст, ки дурнамои омӯзиш 
аз дарси забон ҷудо мебошад, зеро ки донишҷӯён муҳимияти дурнаморо мушкилтар 
мебинанд. Инчунин истифодаи ин стратегияро дар донишҷӯён мушкил мекунад. 



41 

 Стратегия- раванди ақлӣ ва муоширатӣ мебошад, ки барои омӯхтан ва истифодаи 
забон дар раванди омӯзиш истифода мешавад. Дар ин замина ҳар як масъалаи таълимӣ як 
ҳадафи стратегӣ қарор дорад. Қайд кардан ба мавридаст, ки бештари донишҷӯён он 
масъулияте, ки ба гардани онҳо вогузор ҳасту онҳо дар он масъалаҳои таълимӣ иштирокчӣ 
мебошанд, онҳо ин масъулиятро намедонанд.  

 Мақола ба категорияи омӯзиши малакаи нутқ бахшида шудааст. Муаллифи мақола 
нақшҳои гуногуни омӯзиши нутқ, грамматика ва лексикаро дар синфхона пажӯҳиш 
намудааст ва дар пажӯҳиши хеш аз адабиёти англисӣ ва усули омӯзиши забон истифода 
намудааст. 

Калидвожаҳо: оғоз, оддӣ, то миёна, миёна, аз миёна боло, пешрафта, сатҳи азхудкунӣ, 
омӯзиш, таълим, малакаи гапзанӣ, стратегия 

 
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ( НА БАЗЕ HEADWAY) 
Данная статья посвящается одной из важнейших проблем использования современных 

методов (на базе Headway)в процессе изучении английского языка и роли учителя в этом 
процессе. В этом разделе автор рассмотрел некоторые способы, при помощи которых 
стратегии обучения могут быть внедрены в сознание студентов. Автор считает, что, 
насколько это возможно, стратегии должны быть интегрированы в текущий процесс 
языкового урока.  

 Автор иногда посещал школы, где стратегии представлены отдельно от уроков языка, 
потому что учащимся сложнее увидеть актуальность. Это также усложняет учащимся 
применение этих стратегий к изучению языка. Стратегии - это умственные и 
коммуникативные процедуры, используемые для изучения и использования языка. В основе 
каждой учебной задачи лежит, как минимум, одна стратегия. Однако в большинстве 
классов учащиеся не знают о стратегиях, лежащих в основе учебных задач, в которых они 
участвуют.  

 Статья посвящена категории обучения речевым навыкам на занятиях. Автор статьи 
исследовал различные роли обучения говорению, грамматике и лексике в языковом классе. В 
своем исследовании автор использовал английскую литературу и методы обучения языку. 

Ключевые слова: начальный, элементарный, ниже среднего, средний, вышесредний, 
продвинутый, уровень владения, изучение, обучение, разговорные навыки, стратегия. 

 
TEACHER’S ROLE IN THE LEARNING PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE 

WITH MODERN METHODS (ON THE BASE OF HEADWAY) 
The article is devoted to one of the actual problems of using modern methods (on the base of 

Head Way) and teacher’s role in this process оf education. In this section the author had looked at 
some of the ways in which strategies can be introduced into the mind that, as for as possible, 
strategies should be integrated into the ongoing process of the language lesson.  

The author has sometimes visited schools where strategies are presented separately from the 
language lessons, because it makes harder from learners to see the relevance of the strategies. It 
also makes it more difficult for learners to apply the strategies to language learning. Strategies are 
the mental and communicative procedures learning use in order to learn and use language. 
Underlying every learning task is at least one strategy. However, in most classrooms, learners are 
unaware of the strategies underlying the learning tasks in which they are engaged.  

The article is devoted to speaking skills category of teaching in the classroom. The author 
article researched different roles of teaching speaking; grammar and vocabulary roles in the 
language classroom, the author used English literature and language teaching method in his 
research. 

Keywords: beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper –intermediate, 
advanced, proficiency, learning, teaching, speaking skills, strategy. 
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ИСТИЛОҲУ ВОЖАҲОИ АДЁНУ КЕШҲОИ ҚАДИМАИ МАРДУМИ 
ОРИЁИНАЖОД ДАР «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ 

 

Элназарова Х.А. 
Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

«Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ дар инкишофи забони адабӣ ва муайян намудани 
қонуниятҳои инкишофи он нақшу таъсири бузург гузоштааст. Оид ба омӯзиши ҷанбаҳои 
гуногуни «Шоҳнома» муҳаққиқони Шарқу Ғарб ҳазорҳо номгӯй асару мақолаҳо ба табъ 
расонидаанд. Ба хусус аз лиҳози лексикографӣ таҳқиқ намудани забони «Шоҳнома» 
таваҷҷӯҳи забоншиносонро ба худ ҷалб кардааст, зеро луғоти «Шоҳнома» аз лиҳози 
гурӯҳҳои маъноӣ, ҷилою дурахши маъниҳо, ташбеҳот, киноя, маҷоз ва соири санои бадеӣ ва 
тарзи ифодаи он фарогирии истилоҳоти соҳаҳои гунонун сарчашмаи нодири забонӣ буда, аз 
боигарии хазинаи луғавии давраи аввали ташаккули забони адабӣ шаҳодат медиҳад. Ин 
ҳаммосаи бузург, ки таъриху фарҳанги чандинҳазорсолаи ниёгони бузурги моро инъикос 
намудааст, намунаи барҷастаи шоҳкории адабӣ буда, боигарӣ, суфтагӣ ва фасоҳати забони 
адабии асри X-ро инъикос мекунад. 

Авесто. Вожаи Авесто мурраккаб буда, аз пешванди «а» ва сифати мафъулии «веста» аз 
масдари «вид» ё «ваед» (дар паҳлавӣ «виндотан») ба маънии шинохтан, донистан, ёфт 
шудан, падидор омадан» мебошад, ки бо вожаи «Веда» (вид) номи китоби динии ҳиндувон 
низ ҳамреша аст.Авесторо ба маънии «Огоҳинома» ё «Донишнома» ҳам метавон гуфт 
(Авесто, 2001,47). 

Куҳантарин кеши ҷаҳон дини зардуштӣ аст ва ба қавли Мэри Бойс муҳақкиқи инглисӣ ва 
нависандаи китоби «Зардуштиён» (бовариҳо ва одоби динии онҳо)» «беш аз ҳар дини дигар 
ба таври мустақим ё ғайри мустақим бар ҷаҳони башарӣ асар ниҳодааст»(Мэри Бойс 2002,5) 

Бешубҳа ин таъсир дар осори шоирону нависандагон бештар эҳсос гардида ва аз нигоҳи 
Фирдавасӣ низ берун наомадааст: 

Калимаҳо ва ибораҳое, ки дар ин асари безавол ба кор бурда шудааст, аз назари мавзӯъ 
ва гурӯҳои маъноӣ хеле васеъ ва густурда буда, мафҳумҳои гуногунро ифода менамоянд. 
Ҷавҳари умдаи луғати «Шоҳнома»-ро истилоҳу вожаҳои адёну кешҳои қадими мардуми 
ориёинажод ташкил медиҳанд, ба хусус вожаҳои хоси дини зардуштӣ, ки қабл аз ислом дар 
ин сарзамин густариш дошт. Дар «Шоҳнома» дар мавриди оини зардуштӣ, оташкадаҳо, 
мӯбад, мӯбадон, мӯъбадони мӯбад[1] маълумоти зиёд дода мешавад. 

Худи вожаи Зартушт дар Авесто ба маънии «дорандаи уштури зард» ва ба маънии дигар 
«дорандаи рӯшноии зарринранг», номи паёмбар ва бунёдгузори дини зардуштӣ ё 
маздопарастӣ ё дини беҳӣ ва сарояндаи «Готҳо» ё «Панҷ гоҳон аст», мебошад. 

Вожаи «оташкада» ба маънои ибодатгоҳи зардуштиён, парастишгоҳи муғон, мӯбади 
оташпарастон мебошад.  

Оташи Баҳром дар паҳлави Отахши Ваҳромон ё Отахши Варҳрон буда, бузургтарин ва 
муқаддастарин оташ ва оташкада аст. 

Вархрон, Вахронотахш бартарин оташи зардуштиён аст. Озари Баҳром яъне Оташи 
Баҳром яке аз ҳафт оташкадаи Эрон дар замони Сосониён ба шумор рафта номи оташкадаи 
махсус набуда, балки дар бисёре аз шаҳрҳои Эрон Озари Баҳром буд. 

Ардашери Бобакон ҳангоми раҳоӣ ёфтан аз ҷанги Ардавон ва расидан ба Халиҷи Форс 
дар он ҷо рӯшноие ба номи Ардашер бино кард ва бо фармони вай даҳ Оташи Баҳром бар 
канори дарё сохтаанд. 

Дармстетер дар маколаи дар бораи «Занди Авесто»- и худ менависад: «Ду қисм оташкада 
мавҷуд аст. Маъобиди бузургро Оташи Баҳром меноманд ва маъобиди хурдро Одарон ё 
Огёри меноманд.Фарқ байни Оташи Баҳром ва Одарон асосан дар чигунагии оташ ва сипас 
дар аслу тарзи таҳияи он мебошад. Таҳияи Оташи Баҳром як сол ба тӯл меанҷомад ва он аз 
сездаҳ қисм оташи мухталиф ташкил мешавад ва дар худ ҷавоҳири онҳоро, ки манзалаи 
ҳамаи оташҳо мебошад, тамаркуз медиҳад. 

Имрӯз яке аз муҳимтарин оташҳои Баҳром оташкадаи Навсории Хиндустон мебошад, ки 
тақрибан ҳафтсад солро дар бар мегирад. 

Дар фарҳангҳои порсӣ Оташкадаи Баҳромро киноя аз бурҷи Ҳамал гуфтаанд. 
Дар «Ясно» аз панҷ қисм оташ ном бурда шуда ва ба ҳар як ҷудогона дуруд фиристода 

шудааст, ки номи нахустини онҳо «Берези савгангҳа» ба «Баландсуд» - ё «Бузургсуд» 
тарҷума гардида ва дар паҳлавӣ номи умумии Оташи Баҳром хонда шудааст. 

Дар робита ба ин масъала Дарместр ёдовар мешавад, ки Оташи Баҳром ҳазору як оташ 
дошта ба шонздаҳ гурӯҳ тақсим карда шудааст. Наваду як оташи мурдодсӯз, ҳаштод оташи 
рангразон ва ба ғайр аз он, ки бо ҳам даромехта ва намоди заминии оташи осмонҳ аст. Ин 
оташ қонуни покист, ки ҳар оташи замини барои он ки ба қонуни нахустини худ 
бипайвандад, орзуи бозгаштро ба он дорад. 
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Дар «Вандидод» «Лайиту готу» омада, ки дар гузориши паҳлавӣ «Дотгос» яъне ба 
маънои мутлақи оташкада омадааст.Дарместер ин таркибро мутародифи Оташи Баҳром 
дониста, аммо дар баъзе манбаҳои дигар Ташт Баҳром дар канори Оташи Озаронва Оташи 
додгох яке аз се оташи муқаддаси зардуштиён башумор рафтааст. 

Чуноне М. Бойс менависад: «Оташҳои муқаддас се дараҷаанд. Муҳимтарини онҳо 
Оташи Баҳром аст, ки бо заҳмату кӯшиши фаровон аз таркиби шонздаҳ навъ оташ (аз ҷумла 
оташи ҳодис ва раду барқ) ба вуҷуд омада ва тақдиску ситоиш мешавад. Оташи Баҳром бояд 
ҳамвора ҳатто дар шаб ҳам бо шӯълаҳои дурахшон ва фурӯзанда бисӯзад. Маросим ва 
ибодоти хосе барои эҳтирому бузургдошти он ба амал меояд ва дар оғози ҳар панҷ гоҳ 
чӯбҳои хушбӯ дохили он сӯзонда мешавад. Фақат мӯбаде, ки аз ҳар лиҳоз ҳоизи салоҳияти 
комил бошад, метавонад вориди ҳарими он оташ шавад ва фақат адъия ва ниёише, ки марбут 
ба он оташ аст, бояд дар ҷавори он аз ҳифз тиловат гардад. Беҳдинон ва мубадони маъмулӣ 
фақат метавонанд Оташи Баҳромро аз миёни панҷараҳое, ки дар девори ҳарими оташ қарор 
дорад, бинанд ва аз ҳамон ҷо адъия ва ниёиш хонда ва чӯбҳои сндали хушбӯ нисор намоянд 
» (Авесто,2001,34).  

Оташи Баҳром аз шонздаҳ оташи гуногун падид омада пас аз ба ҷой овардани оинҳои 
печида ба даст меояд. 

Ҳангоме, ки ҳар як аз шонздаҳ оташ пас аз тайи маросим фароҳам омад, дар нахустин 
рӯз аз панҷ рӯзи поёни сол (хамсаи мустариқа) оташҳоро ба як оташдон мениҳанд ва дар 
ҳамаи нахустин моҳи солинав сурудҳои динӣ ба гирди он мехонанд. Баъд дар рӯзи муқаддас 
мубадон сафе меороянд ва гурзҳою шамшерҳоро, ки нишонаи изади Баҳром аст, дар даст 
мегиранд ва оташро дар ниҳояти эҳтиром ва бо муроқибати тамом дар хоначаи дохили 
оташкада бар ҷои хеш мениҳанд, шамшере ва гурзе бар девори он меовезанд ва дар ҳар кунҷе 
занги биринҷин ба занҷире меовезанд ва дар ҳар як аз панҷ гоҳи рӯз, ки бояд суруде бар оташ 
хонд, онҳоро ба садо дармеоваранд. 

Аслан се оташи эрониёни бостон вуҷуд дорад, ки номашон Фарнбағ, Гушасп ва 
Бурзинмеҳр вуҷуд дорад, ки аз навъи Озари Баҳроманд. 

 Оташи Баҳром –панҷумин ниёиш аз панҷ ниёиши «Хурда Авасто» аст, ки 20 банд дорад. 
Ин ниёишро дар ҳар панҷ гоҳи шабонарӯз, мӯбадон дар оташкадаҳо мехонанд ва дар 
Озаррӯзи ҳар моҳ низ хонда мешавад. 

АДАБИЁТ 
1. Авесто куҳантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ. Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ Душанбе, 2001 

2. Айнӣ С. «Куллиёт», ҷилди 11, китоби якум, / С.Айнӣ - Душанбе 1969 

3. Ализода И. Чанд сухан оид ба луғати «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ / И.Ализода - Известия отделения 

общественных наук №12,1957-с53-66  

4. Анварӣ С. Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома», / С. Анварӣ - Душанбе «Маориф»1994. 118 с 

5. Андреев М.С. Об этнографии таджиков: Некоторые сведения.- Таджикистан. Сборник статей, / М.С. 

Андреев - Ташкент,1925. 

6.  Андреев М.С. Средне-Азиатская версия Золушки (Сандилони) Св. Параскева –Пятница Деви Сафед по 

Таджикистану / / М.С. Андреев - Ташкент,1927 

7. Абулқосими Фирдавсӣ«Шоҳнома», ҷилди якум, / А. Фирдавсӣ - Душанбе, 1987 501с. 

8. Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома», ҷилди дуюм, / А. Фирдавсӣ- Душанбе, 1987 с 318. 

9. Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома», ҷилди сеюм, / А. Фирдавсӣ - Душанбе, 1988 527с. 

10. Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома», ҷилди чорум, / А. Фирдавсӣ - Душанбе, 1988 - 406 с. 

11. Абулқосими Фирдавсӣ«Шоҳнома», ҷилди панҷум, / А. Фирдавсӣ -Душанбе, 1988 - 489 с. 

12.  Абулқосими Фирдавсӣ«Шоҳнома», ҷилди шашум, / А. Фирдавсӣ -Душанбе, 1989 - 550 с. 

13. Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома», ҷилди ҳафтум, / А. Фирдавсӣ Душанбе, 1989 - 651 с. 

14. Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома», ҷилди ҳаштум, / А. Фирдавсӣ - Душанбе, 1990 611с. 
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ИСТИЛОҲУ ВОЖАҲОИ АДЁНУ КЕШҲОИ ҚАДИМАИ МАРДУМИ 
ОРИЁИНАЖОД ДАР «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ 

Куҳантарин кеши ҷаҳон дини зардуштӣ аст ва ба қавли Мэри Бойс муҳақкиқи инглисӣ ва 
нависандаи китоби «Зардуштиён» (бовариҳо ва одоби динии онҳо)» «беш аз ҳар дини дигар 
ба таври мустақим ё ғайри мустақим бар ҷаҳони башарӣ асар ниҳодааст» (Мэри Бойс 
2002,5) 

Бешубҳа ин таъсир дар осори шоирону нависандагон бештар эҳсос гардида ва аз нигоҳи 
Фирдавасӣ низ берун наомадааст: 

Калимаҳо ва ибораҳое, ки дар ин асари безавол ба кор бурда шудааст, аз назари мавзӯъ 
ва гурӯҳои маъноӣ хеле васеъ ва густурда буда, мафҳумҳои гуногунро ифода менамоянд. 



44 

Ҷавҳари умдаи луғати «Шоҳнома»-ро истилоҳу вожаҳои адёну кешҳои қадими мардуми 
ориёинажод ташкил медиҳанд, ба хусус вожаҳои хоси дини зардуштӣ, ки қабл аз ислом дар 
ин сарзамин густариш дошт. Дар «Шоҳнома» дар мавриди оини зардуштӣ, оташкадаҳо, 
мӯбад, мӯбадон, мӯъбадони мӯбад[1] маълумоти зиёд дода мешавад. 

Калидвожаҳо: «Шоҳнома», оташкада, Дарместр, Оташи Баҳром, Вожаи Авесто, 
«Вандидод», «Лайиту готу», шонздаҳ оташи гуногун, дини зардуштӣ, «Огоҳинома» ё 
«Донишнома». 

 
ТЕРМИНЫ И СЛОВА ДРЕВНЕЙ РЕЛИГИИ И ОБЫЧАИ  

НАРОДА АРИАНА В "ШАХНАМЕ" АБУЛКАСИМА ФИРДАВСИ 
 Древнейшей религией мира является зороастризм и, по мнению Мэри Бойса, английской 

исследовательницы и автора книги «Зороастрийцы» (их поверья и этика)» «больше всех 
других религий прямо или косвенно повлияло на человечество». 

Несомненно, это влияние больше чувствуется в творениях поэтов и писателей, и 
Фирдоуси не остался в стороне.  

 Лексические единицы и словосочетания, использованные в этом бессмертном 
произведении, с точки зрения содержания и тематических групп очень широки и 
развернуты, отражают различные понятия. Важнейшая часть лексики «Шахнаме» 
состоит из религиозной лексики и терминологии древних религий и верований арийских 
народов и особенно лексики, характерной зороастризму, который существовал на этой 
земле до ислама. В «Шахнаме» о традициях зороастризма, храме зороастрийцев, жрецов и 
главе жрецов дается ценная информация 

Ключевые слова: “Шахнаме”, “Уведомление» или «Книга знаний», храм зороастрийцев, 
Огонь Бахрома, шестнадцати разных огней, зороастризм, Слова Авесто, Олместр, 
«Вандидод», «Лайиту готу». 

 

THE TERMS AND WORDS OF THE ANCIENT RELIGION AND KESHES OF THE 

PEOPLE OF ORIANAJOD IN "SHAHNOMA" BY ABULKASIM FIRDAVSI 

The oldest religion in the world is Zoroastrianism and, according to Mary Boyce, an English 

researcher and author of the book "Zoroastrians: their beliefs and ethics more than all other 

religions directly or indirectly influenced humanity. Undoubtedly, this influence is more felt in the 

works of poets and writers, and Firdousi did not stand aside. 

The lexical units and phrases used in this immortal work, in terms of content and thematic 

groups, are very wide and detailed, reflecting various concepts. The most important part of the 

Shahname’s vocabulary consists of the religious vocabulary and terminology of the ancient 

religions and beliefs of the Aryan peoples, and especially the vocabulary characteristic of 

Zoroastrianism, which existed on this earth before Islam. The Shahname provides valuable 

information about the traditions of Zoroastrianism, the temple of the Zoroastrians, the priests and 

the head of the priests. 

Кey words:
 “

Shahname”, “Notification” or “Book of Knowledge”, Zoroastrian temple, Fringe 

Fire, sixteen different fires, Zoroastrianism, Words of Avesto, Olmestr, “Vandidod”, “Layitu 

Gotu”. 

Маълумот дар бораи муаллиф:  
Элназарова Хабиба Абдумамадовна–номзади илми филология, докторанти 

анъанавии «Кафедраи забонҳои хориҷии назди Раёсати Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон: amina-amina76@mail.ru; Тел: (+992) 934072499.  

Сведения об авторе: 
Элназарова Хабиба Абдумамадовна–кандидат филологических наук, докторант 

кафедры иностранных языков при Правлении Национальной Академии наук 

Таджикистана E-mail: amina-amina76@mail.ru; (+992) 934072499). 

About the author: 

Elnazarova Habiba Abdumamadovna – kandidat of philological sciences, doctoral 

student of the Department of Foreign Languages at the Board of the National Academy 

of Sciences of Tajikistan, E-mail: amina-amina76@mail.ru; Phone: (+992) 934072499. 
 
 

mailto:amina-amina76@mail.ru
mailto:amina-amina76@mail.ru
mailto:amina-amina76@mail.ru


45 

УДК: 811.21/.22 (875.34) 
ОМОРИ ОВОЗИИ ФОЛКЛОРИ САРИ ХОСОР 

 

Насимов Н. 
Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон – «Пайванд» 

 

Мувофиқи маълумоти бузургтарин феҳристи забонҳо – Ethnologue ба ҳолати соли 2022 
дар ҷаҳон 7151 забон арзи ҳастӣ дорад, ки ба 142 оилаи мухталифи забонҳо ҷудо мешаванд 
[20]. 

Аз ин шумора шаш забон – англисӣ, арабӣ, испанӣ, хитоӣ, русӣ ва франсузӣ забонҳои 
расмии Созмони Милали Муттаҳид маҳсуб меёбанд, ки аксарияти аҳолии сайёра бо ин 
забонҳо ҳарф мезананд. 

Вобаста ба овоз, фонетика ва фонология умуман дар забон ва бахусус забони тоҷикӣ 
асарҳои зиёде таҳия ва нашр шудаанд, ки маҷмуи мухтасари онҳо дар «Фонетикаи забони 
адабии тоҷик» [5], «Краткий очерк фонетики таджикского языка» [14], «Новые сведения по 
фонетике ираниских языков» [9], «Фонемы и фонологические единицы» [6], «Забони адабии 
ҳозираи тоҷик» [8], «Языковая система и речевая деятельност» [19], «Общая фонетика» [10], 
«Луғати терминҳои забоншиносӣ» [18], «Грамматикаи забони адабии тоҷик» [7], «Фонетикаи 
забони ададбии тоҷик» [17], «Сопоставительно-типологическая фонология бурятского и 
английского языков» [13], «Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ» [4], сомонаҳои интернетии 
https://ru. wikipedia. org/wiki/Фонетика [15] ва https://ru.wikipedia.org/wiki/ Фонология [16] 
баён гардидааст. 

Алифбо (ё алфавит) маҷмӯи ҳарфҳоест, ки низоми хатти ин ё он забонро ташкил 
медиҳад. На ҳар як забон алифбои хешро дорад. Аз ин рӯ, шумораи алифбо нисбат ба 
забонҳо хело кам буда, дар ҷаҳон бештар аз 50 ададаш маълуму машҳурнд. Ва ҳар як алифбо 
шумораи гуногуни ҳарфҳоро дорад. Мувофиқи Китоби рекордҳои Гиннесс ҳарфҳо аз ҳама 
зиёд дар забони кхемрӣ аст, ки 74 ҳарф дорад ва аз ҳама кам дар забони ротокас аст, ки 12 
ҳарфро дар бар мегирад [1]. 

Ҳар як алифбо аз ҷиҳати хусусиятҳои овозӣ боз ба гурӯҳҳои алоҳида, масалан, садоноку 
ҳамсадоҳо ҷудо мешаванд. Алифбои забони тоҷикӣ аз 35 ҳарф, аз ҷумла 6 садонок, 4 
йотбарсар ва 25 ҳамсадо, алфавити забони русӣ аз 33 ҳарф (10 садонок, 21 ҳамсадо, 2 аломат) 
ва алфавити забони англисӣ аз 26 ҳарф (6 садонок ва 20 ҳамсадо) иборат аст.  

Ва ҳамин тариқ дар ҳар як забон шумораи ҳарфҳою овозҳо аз рӯи алифбо (алфавит) 
таҳқиқ ва шумурда шудаанд. Аммо бахсус таҳқиқу таҳлили муфассалу ҳамаҷонибаи 
шумораи овозҳо ё омори овозии асарҳои адабӣ, фолкор ва матнҳои алоҳидаи фолклорӣ аз 
рӯи алифбо (алфавитҳо) дар забонҳо, аз ҷумла забони тоҷикӣ ба назар нарасид.  

Аз ин лиҳоз, лозим шумурдем, ки ин масъаларо дар мисоли фолклор ё матҳои фолклории 
Сари Хосор аз рӯйи асари Р. Амонов «Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб» [2] мавриди 
омӯзиш ва таҳқиқу таҳлил қарор диҳем.  

Фолклори Сари Хосор дар доираи 7717 номгӯйи калимаҳо бо назардошти иловаи 
морфемаҳои тобиши маъно ва алоқасоз маҷмуан бо шумули 3 шумора (рақам) 28701 
калимаро дар бар мегирад, ки ин аз 132963 овоз иборат мебошад.  

Шумораи калимаҳо дар мадди назар вобаст ба ҳар як овоз 121207 адад мебошад. 
Масалан, шумораи калимаҳо бо фарогирии овози а ё ташаккул бо овози мазкур 17041 адад 
буда, ин овоз дар ҳамин миқдор калима 22341 маротиба омадааст. 

Шояд дар ҳисоби баъзе овозҳо тақрибан аз 1 то 3 шумора кам ё зиёд саҳв шуда бошад. 
Аммо ин ба натиҷаи шумораи овозҳо фарқияти бузургеро ба миён намеоварад. 
Р/т Р/т 

ҳарфҳо 

дар 

алифбо 

Алифбо – 

ҳарфҳо 

(овозҳо) 

Оғози 

калимаҳо бо 

овозҳо  

Шумораи 

калимаҳо бо 

фаргирии овозҳо  

Шумораи 

умумии 

овозҳо  

 

Фоиз 

1.  1 А 1380 17041 22341 16,8 

2.  2 Б 3640 4604 4804 3,6 

3.  3 В 217 2167 2206 1,7 

4.  4 Г 1623 3244 3308 2,3 

5.  5 Ғ 188 402 412 0,31 

6.  6 Д 2944 7912 8388 6,3 

7.  7 Е 2 3489 3740 2,8 

8.  8 Ё 225 798 798 0,6 

9.  9 Ж - 24 24 0,02 

10.  10 З 485 1779 1800 1,4 

11.  11 И 608 7623 8129 6,1 

12.  12 Ӣ - 1308 1310 1,0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethnologue
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81
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13.  13 Й - 1942 1952 1,5 

14.  14 К 2537 4308 4423 3,3 

15.  15 Қ 544 1194 1276 0,96 

16.  16 Л 148 1983 2237 1,7 

17.  17 М 2734 6405 7162 5,4 

18.  18 Н 1143 6104 6662 5,01 

19.  19 О 739 7727 8722 6,6 

20.  20 П 1028 1436 1451 1,1 

21.  21 Р 852 8460 8917 6,7 

22.  22 С 1001 2765 2858 2,1 

23.  23 Т 908 5182 5441 4,1 

24.  24 У 369 4838 5031 3,8 

25.  25 Ӯ 26 109 111 0,1 

26.  26 Ф 128 1920 1925 1,44 

27.  27 Х 1074 1859 1865 1,4 

28.  28 Ҳ 1234 2148 2177 1,6 

29.  29 Ч 622 1277 1294 0,97 

30.  30 Ҷ 639 870 886 0,66 

31.  31 Ш 879 3258 3441 2,59 

32.  32 Ъ - 5943 6779 5,1 

33.  33 Э 204 204 204 0,2 

34.  34 Ю 5 85 85 0,1 

35.  35 Я 572 799 804 0,64 

  Шумора  3  - -  

  Ҷамъ 28701 121207 132963 100 

Дар фолклори Сари Хосор аз шумораи умумии овозҳо (ҳарфҳо) дар доираи бартарии 10 
ҷойи аввал а – 22341 маротиба (16,8 фоиз), р – 8917 маротиба (6,7 фоиз), о – 8723(6,6 фоиз), 
д – 8388 (6,3 фоиз), и – 8129 (6,1 фоиз), м – 7162 (5,4 фоиз), ъ – 6779 маротиба (5,1 фоиз, ба 
ҷойи садонокҳои тахфифӣ 6383 маротиба – 4,8 фоиз), н – 6662 (5,01 фоиз), т – 5441 (4,1 
фоиз) ва у – 5031 маротиба (3,8 фоиз) омадааст.  

Аз рӯйи таҳлил ва қиёси афзунии шумораҳои мазкур таркиби овозии фолклори Сари 
Хосорро бештар овозҳои садонок (37,3 фоиз) ташкил медиҳад. Дар маҷмуъ истифодаи 6 
овози садонок 42,1 фоиз аст. Ва истеъмоли ҳарфҳои ҳамсадои р, д, м, н ва т ба 27,8 фоиз рост 
меояд.  

Дар умум 28701 калима аз 132963 овоз ё ҳарф, аз ҷумла 55985 садонок (42,1 фоиз) ва 
75289 ҳамсадо (56,6 фоиз) ва 1689 йотбарсар (1,3 фоиз) иборат аст. 

Иштироки 10 ҳарфи мазкур аз шумораи умумии 35 ҳарфи алифбои забони тоҷикӣ ба 65,1 
фоиз мерасад. 

Р/т Тартиби 
рақам дар 
алифбо 

Овозҳо 
(ҳарфҳо) 

Оғози 
калимаҳо бо 
овозҳо 
(ҳарфҳо 

Шумораи 
калимаҳо бо 
фаргирии 
овозҳо  

Шумораи 
умумии 
овозҳо  

Фоиз 

1.  1 А 1380 17041 22341 16,8 

2.  21 Р 852 8460 8917 6,7 
3.  19 О 739 7727 8722 6,6 
4.  6 Д 2944 7912 8388 6,3 
5.  11 И 608 7623 8129 6,1 
6.  17 М 2734 6405 7162 5,4 
7.  32 Ъ - 5943 6779 5,1 
8.  18 Н 1143 6104 6662 5,01 

9.  23 Т 908 5182 5441 4,1 
10.  24 У 369 4838 5031 3,8 

Дар 10 ҷойи охир ҳарфҳои ч (0,97 фоиз), қ (0,96), ҷ (0,66 фоиз), я (0,64 фоиз), ё (0,6 
фоиз), ғ (0,31 фоиз), э (0,2 фоиз), ӯ (0,1 фоиз), ю (0,1 фоиз) ва ж (0,02 фоиз) меистанд, ки 
баробар ба 4,56 фоизанд. 

1.  29 Ч 622 1277 1294 0,97 

2.  15 Қ 544 1194 1275 0,96 

3.  30 Ҷ 639 870 886 0,66 

4.  35 Я 572 799 804 0,64 
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5.  8 Ё 225 798 798 0,6 

6.  5 Ғ 188 402 412 0,31 

7.  33 Э 204 204 204 0,2 

8.  25 Ӯ 26 109 111 0,1 

9.  34 Ю 5 85 85 0,1 

10.  9 Ж - 24 24 0,02 

Шумораи даҳ овози охир аз даҳ овози аввал 60,54 фоиз кам аст. 

Дар доираи матнҳои фолклории Сари Хосор аз рӯйи 35 ҳарфи алифбои забони тоҷикӣ бо 

овози (ҳарфи) а – 1380 калима, б – 3640 калима, в – 217 калима, г – 1623, ғ – 188, д – 2944, е 

– 2, ё – 225, з – 485, и – 608, к – 2537, қ – 544, л – 148, м – 2734, н – 1143, о – 739, п – 1028, р 

– 852, с – 1001, т – 908, у – 369, ӯ – 26, ф – 128, х – 1074, ҳ – 1234, ч – 622, ҷ – 639, ш – 879, э 

– 204, ю – 5 ва я – 572 калима оғоз ёфтаанд. Оғози калимаҳо бо ҳарфҳои ж, ӣ, й ва ъ ба назар 

нарасиданд. 

1.  2 Б 3640 4604 4804 

2.  6 Д 2944 7912 8388 

3.  17 М 2734 6405 7162 

4.  14 К 2537 4308 4423 

5.  4 Г 1623 3244 3308 

6.  1 А 1380 17041 22341 

7.  28 Ҳ 1234 2148 2177 

8.  18 Н 1143 6104 6662 

9.  27 Х 1074 1859 1865 

10.  20 П 1028 1436 1451 

Аз ҳама зиёд калимаҳо бо ҳарфҳои б (3640 калима), д (2944 калима), м (2734 калима), к 

(2537), г (1623), а (1380), ҳ (1234), н (1143), х (1074) ва п (1028 калима) оғоз ёфтаанд. 

Шумораи камтари оғози калимаҳо аз ҳарфҳои ғ (188 калима), л (148), ф (128), ӯ (26), ю (5) ва 

е (2 калима) иборат мебошанд.  

1.  5 Ғ 188 402 412 

2.  16 Л 148 1983 2237 

3.  26 Ф 128 1920 1925 

4.  25 Ӯ 26 109 111 

5.  34 Ю 5 85 85 

6.  7 Е 2 3489 3740 

7.  9 Ж - 24 24 

8.  12 Ӣ - 1308 1310 

9.  13 Й - 1942 1952 

10.  32 Ъ - 5943 6779 

Дар байни ҷадвали оғози калимаҳо бо ҳарфҳо ҳарфи ч бо 622 калима, ҳарфи и бо 608 
калима ва ҳарфи я бо 572 калима меистад.  

1.  29 Ч 622 1277 1294 0,97 

2.  11 И 608 7623 8129 6,1 

3.  35 Я 572 799 804 0,64 

Дар ин маврид овози и фарқ дорад. Агар дар оғози калима дар ҷойи байнӣ ҳам бошад, 
дар ташаккули 7624 калима 8130 маротиба омадааст, ки дар забони фолклори Сари Хосор 
мавқеи хосро доро мебошад. 

Ҳамчунин дар мадди назари такрорёбӣ шумораи калимаҳо бо назардошти овозҳо низ ба 
инобат гирифта шуданд. Маълум гардид, ки аз рӯйи бартарии 10 ҷойи аввал ҳарфи а дар 
17041 калима, р дар 8460 калима, д дар 7912 калима, о дар 7727, и дар 7623, м дар 6405, н 
дар 6105, ъ дар 5943, т дар 5182 ва у дар 4838 калима омадааст.  

1.  1 А 1380 17041 22341 

2.  21 Р 852 8460 8917 

3.  6 Д 2944 7912 8388 

4.  19 О 739 7727 8722 

5.  11 И 608 7623 8129 

6.  17 М 2734 6405 7162 
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7.  18 Н 1143 6104 6662 

8.  32 Ъ - 5943 6779 

9.  23 Т 908 5182 5441 

10.  24 У 369 4838 5031 

Яке аз хусусиятҳои овозии фарқноки фолклори Сари Хосорро Р. Амонов дар набудни 
фонемаи ӯ – садоноки устувори дароз қайд менамояд: «Бинобар он, ки хусусиятҳои ин шева 
дар китоби Р.Л. Неменова батафсил тасвир ёфтааст, зарурати қайд намудани ҷиҳатҳои 
лаҳҷавии материалҳои фолклорӣ аз байн бардошта мешавад. Фақат ҳаминро гуфтан лозим 
аст, ки дар шеваи Кӯлоб овози садоноки «ӯ» вуҷуд надорад. Ба ҷои он аксаран бо як навъ 
зада «у» ва қисман (пеш аз «ҳ»-и ҳалқӣ) фонемаи хоси ин шева, ки дар забоншиносии тоҷик 
одатан бо аломати «ъ» ишора шуда, садоноки кӯтоҳи пуштизабонӣ ва ғайрилабӣ ба шумор 
меравад, талаффуз меёбад (гуша – гӯша, му – мӯй, зур – зӯр; мъҳлат – мӯҳлат, мъҳтоҷ – 
мӯҳтоҷ) [2, с. 12].  

Масъалаи мазкурро Р.Л. Неменова асосан аз нигоштаҳои М.С. Андреев [3] овардааст [12, 
с.3, с.63]. 

Дар бораи хусусиятҳои асосӣ ва умумии фонемаҳои у-и кутоҳи ноустувор (буд – бъд), у-
и устувор (дуд) ва ӯ-и устувори дароз (рӯд) дар ҷилди 1 китоби «Шеваҳои ҷанубии забони 
тоҷикӣ» [12, с. 36-54] маълумоти муфассал дода шудааст, ки ба лаҳҷаи мардуми Сари Хосор 
низ мувофиқат намуда, аммо мисолҳо на аз матнҳои фолклорӣ, балки бештар аз гуфтугӯи 
дигар лаҳҷаҳои шимолӣ, аз ҷумла кӯлобӣ, роғӣ, муъминободӣ, кӯлобии Ҳисор, ҷанубӣ ва 
ғарбии Кӯлоб, ки дар фонди илмии шуъбаи таърихи забон ва лаҳҷашиносии Институти забон 
ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ солҳои 1965-1974 гирд оварда шудаанд, истифода гардидаанд 
[12, с.3]. 

Аммо аз мушоҳидаи матнҳои фолклории Сари Хосор бармеояд, ки овози ӯ-и устувори 
дароз дар ташаккули 55 номгӯйи калимаҳо омадааст. Ва ин калимаҳо 109 маротиба мавриди 
истифода қарор гирифтаанду овози ӯ бошад 111 маротиба дида мешавад.  

Бо овози ӯ 3 калима (ӯ, ӯзбак ва ӯро) оғоз гардида, 26 маротиба такрор меёбанд. Аз 
ҷумла калимаи ӯ – 19 маротиба, ӯзбак – 1 маротиба ва ӯро – 6 маротиба такроран вомехӯрад.  

Дар таҳлили матнҳои фолклорӣ аз назари лингвофолклористӣ мавқеи истифодаи ҳар як 
воҳиди забонӣ, аз ҷумла фонема (овоз), морфема, формант, калима, таркиб, ибора ва ҷумлаҳо 
ба инобат гирифта мешаванд: чунончи, калимаҳои ӯ ва ӯро (-ро – пасоянд) мустақил 
ҳисобида шуданд.  

Як ёраки хурдтараки маҳваш доръм, 
Аз бахшаки ӯ сина дар оташ доръм. 
Ҳар чан кардъм, ура надодан бар мо, 
То рузи қиёмата кашокаш доръм. [2, с.71]  

*** 
(Рубаҳ ба ӯ) гуфт, ки:… [2, с. 303]. 

*** 
Съҳарӣ руз шид, ки (занак) рафт, яг ӯзбак тиёқ сари арқа бозор мардикорӣ мерава [2, с. 

317]. 
*** 

(Одамон ӯро) даррав қапида овардан, гуфтан:… [2, с. 185]. 
*** 

Бадар рафтаку баъд яки (ӯро) бъринҷфъруш қатӣ қассоб дидан: … [2, с. 315]. 
Дар матнҳои фолклорӣ баъзе калимаҳо, таркибҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳо дар қавс дарҷ 

гардидаанд. 
Калимаҳои ӯ, ӯзбак ва ӯро (ура) дар матнҳои фолклорӣ бе ӯ-и устувори дароз (бо у-и 

устувор) низ истифода шудаанд. 
Гъли сияҳгуш ҳафтрангай, 
Миёни хору ҳам сангай, 
Ай у дилҳо хърсандай. 
Буҳори нав муборак бод! [2, с. 30] 

*** 
«Бъдай, набъдай, як кал бъдай, у карбосбоф бъдай...» [2, с. 189] 

*** 
«– Э акай узбак, – гуфт (зан), – къҷо мерай?» [2, с. 317] 

*** 
Як ёраки хурдтараки маҳваш доръм, 
Аз бахшаки ӯ сина дар оташ доръм. 
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Ҳар чан кардъм, ура надодан бар мо, 
То рузи қиёмата кашокаш доръм. [2, с. 71]  

*** 
Баъд бурда ура дар сағона гур мекънан [2, с. 328].  
Дар 55 номгӯйи калимаҳо (бо назардошти иловаи формант ё морфемаҳо ва шаклҳои 

гуногун) овози ӯ-и устувори дароз дида мешавад: бигӯй [2, с. 117], биринҷфурӯш [2, с. 311], 
бӯ [2, с. 94], бъгӯ [2, с. 148], бъринҷфурӯш [2, с. 148], гӯё [2, с. 296], гӯён [2, с. 247], гӯр [2, с. 
197], Гӯрӯғлишо [2, с. 105], Гӯрӯғлишо-е [2, с. 111], гурӯҳ [2, с. 256], гӯсфандро [2, с. 197], 
гӯш [2, с. 117], гӯша [2, с. 63], дӯзад [2, с. 53], дӯкон [2, с. 247], дӯст [2, с. 73], имрӯз [2, с. 
110], кӯза [2, с. 71], кӯҳ [2, с. 243], кӯраш [2, с. 264], кӯтал [2, с. 266], кӯча [2, с. 63], қӯш [2, с. 
240], «Майдо»-гӯӣ [2, с. 259], мегӯй? [2, с. 256], мегӯяд [2, с. 257], мегӯяму [2, с. 54], мепӯшӣ 
[2, с. 312], мехӯранд [2, с. 256], мӯ [2, с. 211], мӯйсафедро [2, с. 289], мӯминро [2, с. 242], нӯг 
[2, с. 247], нӯгашро [2, с. 247], орзӯ [2, с. 56], пӯшида [2, с. 228], рӯ [2, с. 211], рӯз [2, с. 66], 
рӯзе [2, с. 71], рӯй [2, с. 49], сӯй [2, с. 105], тӯй [2, с. 291], ӯсма [2, с. 239], ӯ [2, с. 71], ӯзбак 
[2, с. 317], ӯро [2, с. 315], ҳафрӯза [2, с. 249], чӯб [2, с. 248], чӯбашро [2, с. 248], чӯбаст [2, с. 
256], чӯбдасташ [2, с. 256], чӯбдастҳояшон [2, с. 254], ҷӯш [2, с. 240], шӯрида [2, с. 71].  

Аз ин калимаҳо ӯ, (ӯро) – 23 маротиба, рӯ, (рӯй) – 16 маротиба, кӯҳ – 5 маротиба, дӯст 
ва имрӯз – 3 маротибагӣ омадаанд. 

Имрӯз инҷа фардо дигар ҷо, 
Ҷои ист бигӯй ас нест ба мо, 
Кампир гуфт рута накун сиё, 
Шънохтамът, эй кокултилло. [2, с. 117] 

*** 
Ситораи равшанъма къҷо кардӣ, фалак! 
Събҳа ай миёни шаб ҷидо кардӣ, фалак! 
Моро ба фалак то ба қиёмат кор аст,  
Ай дӯсти ширин зиндаҷидо кардӣ, фалак! [2, с. 63] 

*** 
Занак хурсанд шуда, гӯсфандро кушта, Ҳасанаку шавҳарашро зиёфат мекунад [2, с. 

197]. 
*** 

Дидани кӯҳ шуд тамошо дар назар, 
Пора-пора ӯ фитод дар баҳру бар. [2, с. 243] 

*** 
Бачаҳак ҳардъ пошнай пора ҷъмбунда бъд, ки хар кард мут дар даму рӯи бъқагов, дар 

дъруни туда парид. Хар паноҳай, ҳиҷои хар диёр нест [2, с. 293]. 
Таҳқиқ нишон дод, ки дар фолклори Сари Хосор овози ҳалқии нарми ъ (сакта) дар 5943 

калима 6779 маротиба омадааст. Овози мазкур дар 381 калима бо овози аслии сактаи худ 
истифода шудааст. Дар 22 калима иловатан афзоиш ёфтааст. Дар 5548 калима 6377 маротиба 
ба ҷойи садоноҳои а, и, о, у, ӯ ва э (е) дарҷ гардидааст. Аз ҷумла дар 2065 калима ба ҷойи а 
2137 маротиба, дар 1059 калима ба ҷойи и 1230 маротиба, дар 2765 калима ба ҷойи у 2915 
маротиба, дар 93 калима ба ҷойи ӯ 93 маротиба ва дар 1 калима ба ҷойи е (э) 1 маротиба 
омадааст. 

 … се митър ай усън гашт, бърумад ба дар рафт [2, с. 312]. 
*** 

Дар ҳар гушаву канор, 
Пълона кардан иҷро. [2, с. 234] 

*** 
Гъръфт, ҳуйъш кард, ису усъ лав кард бахмала қатӣ пахтаҳо, ки руба тилло бастаст, 

қадди гъл хъшрувай [2, с. 305]. 
Баъзан овози ҳалқии нарми ъ дар як калима ба ҷойи 2, 3 ва 4 овози садонок ҳам 

омадааст. 
Беҳтараш, ки ай баҳри пулъш бъгзаръму ай паи коръм шавъм [2, с. 318]. 

*** 
«– Эй, – гуфт, – корчара биёр, бъкъшемъш, ай Қуқан ҳамуқа (чиз) овардам, навад солта 

басай!» [2, с. 310]. 
*** 

«– Агар ки мъра бъгирӣ, мъ ҳазор бор гъръфтъмът» [2, с. 308]. 
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Хулоса. Аз омӯзиш, таҳқиқ ва таҳлили омори овозии матнҳои фолклорӣ метавон дар 
бораи хусусиятҳои овозии забон ё лаҳҷаҳои мухталифи он иттилоот, натиҷа ва хулосаи илмӣ 
дастрас намуд.  
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ОМОРИ ОВОЗИИ ФОЛКЛОРИ САРИ ХОСОР 
Дар мақола аввалан оид ба забонҳои дунё, омӯзиши онҳо, мавқеи фонетика дар забон ва 

алфавит (алифбо) сухан меравад. Дар ҷаҳон 7151 забон арзи ҳастӣ дорад, ки ба 142 оилаи 
мухталифи забонҳо ҷудо мешаванд. Аз ин шумора шаш забон – англисӣ, арабӣ, испанӣ, 
хитоӣ, русӣ ва франсузӣ забонҳои расмии Созмони Милали Муттаҳид маҳсуб меёбанд, ки 
аксарияти аҳолии сайёра бо ин забонҳо ҳарф мезананд. 

Баъдан дар мақола дар бораи овозҳо ва маълумоти омории онҳо дар фолклори Сари 
Хосор сухан меравад. Фолклори Сари Хосор дар доираи 7717 номгӯйи калимаҳо бо 
назардошти иловаи морфемаҳои тобиши маъно ва алоқасоз маҷмуан 28701 калимаро дар 
бар мегирад, ки ин аз 132963 овоз иборат мебошад.  

Калидвожаҳо: Омор, забон, овоз, фонетика, фонология, фолклор, калима, морфема, 
лаҳҷа.  

 
ЗВУКОВАЯ СТАТИСТИКА ФОЛЬКЛОРА САРИ ХОСОР 

Во-первых, в статье исследуются мировые языки, их изучение, место фонетики в 
языке и алфавите. В мире насчитываются 7151 языка, которые делятся на 142 языковые 
семьи. Шесть из этих языков — английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский — являются официальными языками Организации Объединенных Наций, и на 
них говорит большинство населения мира. 

Во-вторых, в статье рассматриваются звуки и их статистическая информация в 
фольклоре Сари Хосора. Фольклор Сари Хосора включает в себя в общей сложности 28701 
слов в рамках 7717 словарных списков, включая морфемы значения и связи, которые 
состоят из 132963 звуков. 

https://ru/
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Ключевые слова: статистика, язык, звук, фонетика, фонология, фольклор, слово, 
морфема, диалект.  

 
SOUND STATISTICS OF SARI KHOSOR FOLKLORE 

First, the article explores the world languages, their study, the position of phonetics in the 
language and the alphabet. There are 7151 languages in the world which are divided into 142 
different language families. Six of these languages are English, Arabic, Spanish, Chinese, 
Russian and French which are the official languages of the United Nations and they are spoken 
by the majority of the world’s population. 

Second, the article deals with sounds and their statistical information in the folklore of Sari 
Khosor. Sari Khosor folklore includes a total of 28701 words within the scope of 7717 word lists, 
including morphemes of meaning and communication, which consists of 132963 sounds. 

Keywords: statistics, language, sound, phonetics, phonology, folklore, word, morpheme, 
dialect. 
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ЗАБОНИ ИЛМӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН, МУАЙЯН НАМУДАНИ 

ИСТИЛОҲОТИ ЗАБОНИ ИЛМИИ МАТЕМАТИКӢ 
 

Саторов А.А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Маълум аст, ки илм шохаҳои гуногун дошта, ҳар кадоми онҳо истилоҳот ва вижагиҳои 
забонии худро дорад, ки онро аз дигар соҳаҳои илм фарқ мекунад. Ҳар як илм барои тавсифи 
консепсияҳо (фаҳмишҳо, нуқтаи назар, даркнамоӣ) забони махсуси худро дорад. Тамоми 
соҳаҳои илм бо як консепсия муттаҳид мешаванд, ки падидаи беназир дар соҳаи 
забоншиносӣ мебошад. Ин мафҳум забони илмӣ аст. Ба ҳама маълум аст, ки забони илмӣ дар 
асоси қоидаҳо ва меъёрҳои забони адабӣ ба вуҷуд омада, грамматикаи махсуси худро 
надорад. Аммо он аз забони адабӣ бо вижагиҳои худ фарқ мекунад, ки дар кӯтоҳӣ, хулоса ва 
дақиқӣ ифода ёфтааст [1, с.57]. Илова бар ин, забони илмӣ хусусиятҳои дигаре дорад, ки 
онро аз забони адабӣ фарқ мекунанд. Он барои баён кардани мафҳумҳои илмӣ хизмат карда, 
кам мавриди истифода қарор мегирад, яъне, онро танҳо доираи одамоне истифода мекунанд, 
ки дар соҳаи махсуси илм кор мекунанд.   

Луғати забони илмӣ дар қатори калимаҳои адабии умумӣ инчунин истилоҳҳо ва 
номенклатураро (маҷмӯи номҳо барои таъини объектҳо дар ҳама гуна соҳаи илм ё саноат 
истифода мешавад). Услуби илмӣ ё забон ба соҳаҳои мухталифи илм ва технология 
мувофиқат дошта, раванди таълимро таъмин мекунад [2, с.87]. Дар чаҳорчӯбаи услуби илмӣ 
зерқисматҳои зерин ташкил ёфтанд: илмӣ-маърифатӣ, илмӣ-техникӣ, оммавӣ-илмӣ ва 
услубҳои воқеии илмӣ. Ҳамаи зергурӯҳҳо бо як ҳадафи умумӣ муттаҳид шудаанд - изҳори 
дақиқ, мантиқӣ ва яктарафа баён кардани фикрҳо. Хусусиятҳои умумии навъҳои услуби 
илмӣ умумикунонии абстрактӣ, пешниҳоди мантиқӣ мебошад. Абстрактизатсия ва ҷамъбаст 
ба воситаи он оварда мешавад, ки қариб ҳар як калимаи илмӣ ҳамчун нишонаи консепсияи 
абстрактӣ амал мекунад. 

Воситаҳои грамматикӣ (ибораҳои шахсии номуайян), воҳидҳои махсуси лексикӣ 
(калимаҳои муқаддимавӣ) хусусияти абстракционалии умумии лексикии забони илмиро 
таъкид мекунанд. Ҳамчун як зуҳуроти умумӣ, хусусияти истифодаи қисмҳои алоҳидаи нутқ 
низ пайдо мешавад. Истифодаи феъл бо истифодаи шакли воқеии беохир (он рӯй медиҳад), 
шаклҳои дорои маъноҳои сусти лексикӣ ва грамматикӣ дар вақтҳо, чеҳраҳо, рақамҳо (шумо 
метавонед мисол оред), шаклҳои номукаммал бо маънои абстрактӣ-умумӣ, шаклҳои ғайрии 
мушаххаси шахси сеюм хосанд. Истифодаи такрории ҷонишини "мо" муносибати омезиши 
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муаллифи матн ва хонандаро таъкид мекунад (мегирем, қабул мекунем). Исмҳои ҷудогона 
барои ифодаи мафҳуми умумӣ (ихтисорот, коррелятсия) хизмат мекунад .  

Услуби илмӣ бо истифодаи шумораи зиёди исмҳои ҷинси дуюмдараҷа (сифат, хусусият, 
ҳал) тавсиф карда мешавад. Хусусияти хоси услуби илмӣ пайдарҳамии қатъии мантиқи 
тамоми матни илмӣ аст: ибора, параграф, матн дар маҷмӯъ; принсипи мантиқ бо ёрии 
пайвасткунакҳо дар як ҷумла, калимаҳои муқаддимавӣ, иттифоқҳо амалӣ мешавад (бинобар 
ин, пеш аз ҳама, зеро), иншооте, ки пайдарҳамии муаррифиро (ҳоло, ва ҳоказо, бахулосае 
меоем) ифода мекунанд. Ибораҳои матни илмӣ асосан аз сохтори мураккаб иборатанд, қариб 
метафораҳо ва эпитетҳоро надоранд; ҳеҷ нишонаҳои услуби гуфтугӯ мавҷуд нест [5, с.63].  

Дар услуби илмӣ луғатҳои абстрактӣ ва истилоҳот, калимаҳои хеле махсус, истилоҳҳои 
мушаххас бо аломатҳо истифода мешаванд (S-матритса, F-функсия). Усули муаррифӣ асосан 
тавсиф, мулоҳиза аст. Дар тавсиф ҳеҷ сюжет ва аломатҳо амалкунанда мавҷуд нест. Мақсади 
тавсиф (тасвир) ошкор кардани аломатҳои ашё, раванд, ҳодиса (пайдошавӣ, бавуҷудои) 
мебошад. Далелҳо - як қатор пешниҳодҳо оид ба исбот ё рад, муқоиса ё муқобилият 
(масалан, тартиби исбот кардани теорема). Ҳадаф аз санҷиши ҳақиқат ё бардурӯғ будани ҳар 
изҳорот иборат аст. Жанрҳои матни илмӣ: монографияҳо, маърӯзаҳо, китобҳои дарсӣ, 
мақолаҳо дар мавзӯъҳои илмӣ, схемаҳо, формулаҳо, нақшаҳо, диаграммаҳо илова ба матнҳои 
илмӣ мебошанд, ки хусусан дар илмҳои дақиқ маъмуланд (масалан, сохторҳои графикӣ ва 
геометрӣ ва формулаҳо), хусусияти фарқкунандаи услуби илмӣ, бешубҳа, мавҷудияти 
истилоҳҳо дар матнҳо мебошад. 

Забони математика як системаест, ки аз ҷониби математикон барои интиқоли ғояҳои 
математикӣ байни худ истифода мешавад. Ин забон аз як зербанди баъзе забони табиӣ 
иборат аст (масалан, забони англисӣ), ки бо истифода аз истилоҳҳои техникӣ ва усулҳои 
грамматикӣ, ки ба ҳиссаи математикӣ хосанд, бо формати математикии махсус бо рамзи 
хаттии рамзӣ илова карда шудааст. Ба монанди забонҳои табиӣ дар маҷмӯъ, бисёр сабти 
номҳоро метавон дар як диско бо истифода аз забони математикӣ истифода кард. Мақолаҳои 
илмӣ дар маҷаллаҳои илмӣ манбаи муҳокимаи муфассали назариявӣ дар бораи ғояҳо дар 
бораи математика ва таъсири он барои ҷомеа мебошанд. Илмҳои риёзӣ як ҷузъи тамоми 
ҷанбаҳои ҳаёти рӯзмарра буда - ин фан хусусиятҳои муфиди муосир, аз қабили ҷустуҷӯи 
интернет, ташхиси тиббӣ, аниматсияи компютер, пешгӯиҳои обу ҳаво ва ҳама намудҳои 
алоқаи рақамиро дастгирӣ мекунад. Ҳаёти ин фанро олӣ медонад ва он барои аксари соҳаҳои 
илм ва техника ва дар маҷмӯъ барои миллат имкониятҳо фароҳам меорад ва тавсия медиҳад, 
ки тарбияи насли ояндаи олимони риёзиёт бо назардошти торафт афзояндаи илмҳои риёзӣ аз 
нав баррасӣ карда шавад.  

Ҳисоботи ҳамкории мутақобилаи ғояҳо ва одамон аз тамоми соҳаҳои илмҳои риёзӣ, 
таъкид мекунад, ки донишгоҳҳо ва ҳукумат бояд сармоягузориро дар тамоми доираи илмҳои 
математика идома диҳанд, то ки тамоми корхонаҳо дар муддати кӯтох рушду нумуъ ёбанд. 
Математика таърифи умумии қабулшударо надорад. Мактабҳои гуногуни тафаккур, алахусус 
дар фалсафа, таърифҳои тамоман гуногун доштанд. Ҳамаи таърифҳои пешниҳодшуда бо 
роҳи худ ихтилоф доранд. Математика забони илм номида мешавад. Астроном ва физики 
итолиёвӣ Галилео Галилей иқтибосро чунин шарҳ додааст: "Математика ин забонест, ки 
Худо оламро навиштааст." Эҳтимол, ин иқтибос мухтасари баёнияи ӯ дар Оперел Сагиаторе 
аст: то он даме ки мо забони давлатиро намеомӯзем ва бо аломатҳои дар он навишташуда 
шинос мешавем, (Олам) хонда намешавад. Он бо забони математикӣ навишта шуда ва 
ҳарфҳо секунҷаҳо, доираҳо ва дигар шаклҳои геометрӣ мебошанд, ки бе онҳо фаҳмидани як 
калима ғайриимкон аст. Аммо, оё математика дар ҳақиқат забонест ба монанди англисӣ ё 
чинӣ? Барои посух додан ба савол донистани забон ва истифодаи лексика ва грамматикаи 
математика ҳангоми сохтани ҳукмҳо муфид аст. 

 Бозёфтҳои асосӣ: Чаро математика забон аст. Барои забоне, ки забон ҳисобида мешавад, 
системаи коммуникатсия бояд луғат, грамматика, синтаксис ва одамоне дошта бошад, ки 
онро истифода ва фаҳманд. Математика бо ин таърифи забон мувофиқат мекунад. 
Забоншиносоне, ки математикаро забон ҳисоб намекунанд, истифодаи онро на шакли 
шифоҳии иртибот медонанд. 

Математика забони умумиҷаҳонӣ аст. Аломатҳо ва ташкили ташкили муодилаҳо дар ҳар 
як кишвари дунё якхелаанд. 

Истилоҳ - ин калимаи махсус аст, ки вазифаҳои хоси худро дорад. Сарфи назар аз 
адабиёти бой, адабиёт оид ба истилоҳот, дар байни олимони забоншиносӣ дар мавриди 
таърифи ин истилоҳ ҳамфикр нест. Академик В.М.Лейчик навиштааст, ки дар айни замон 
мафҳуми умумиҷаҳонии истилоҳи “термин” вуҷуд надорад. Вай қайд кард, ки Б.Н. Головин 
дар яке аз мақолаҳои худ ҳафт таърифи ин консепсияро номбар карда, онҳоро барои 
хатогиҳои мантиқӣ ва номувофиқии мӯҳлати муқаррарнамудаи таърифҳои хосиятҳо ва 
озодиҳо бо намуди воқеӣ, забонӣ ва даҳонӣ муайян менамояд.  
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Дар китобе, ки соли 1977 нашр шудааст, В.П. Далиненко 19 таъриф дода, таъкид 
мекунад, ки ин рӯйхати нопурра аст. Ин аз он дарак медиҳад, ки истилоҳ объекти як қатор 
илмҳо буда ва ҳар як илм кӯшиш мекунад, ки хусусиятҳоеро ҷудо кунад, ки аз нуқтаи назари 
он дар ин истилоҳ муҳиманд. Бояд қайд кард, ки дар солҳои охир дар Русия ва Тоҷикистон 
бисёр монографияҳо интишор ёфтанд, даҳҳо рисолаҳои докторӣ ва магистрӣ дифоъ карда 
шуданд, бисёр конфронсҳо гузаронида шуданд, шумораи зиёди ғояҳои судманде бой 
шуданд, ки назария ва амалияи фаъолияти истилоҳиро бойтар кардаанд (рисолаҳои доктории 
М.Б. Султонов, Т. Ҷураева К., рисолаҳои номзадии С.Ҷ.Ҷаматов, Р.Н. Аслитдинова, Л.М. 
Мамаджонова, Д.А. Хайдарова ва дигарон). Бо вуҷуди ин, саволҳои назарияи истилоҳ 
проблемавӣ боқӣ монда, ба доираи вазифаҳои муҳимтарини забоншиносии умумӣ дохил 
карда мешаванд. 

Дар Иттиҳоди Шӯравии пешин, дар охири солҳои 1920, барои омӯхтан, танзими 
истилоҳҳои миллӣ, кумитаҳои истилоҳотӣ ташкил шуда буданд. Дар Тоҷикистон аввалин 
кумитаи истилоҳот соли 1935 ташкил шудааст. Онро Кумитаи марказии алифбои нав ва 
истилоҳот номиданд. Дар омӯзиши мушкилоти забон ва истилоҳҳои илмӣ олимони шӯравӣ 
Д.С.Лотте, В.В. Виноградов, Г.O. Винокур, Б.Н. Головин, В.С.Кулебакин, Я.И.Климовицкий, 
К.А.Левковская, Л.В.Морозова, Л.А.Капанадзе ва дигарон. Масъалаи моҳияти истилоҳ 
ниҳоят ҳалли худро наёфт. Аксари олимони забоншинос мекӯшанд, ки истилоҳро аз 
калимаҳои адабии умумӣ ҷудо кунанд ва дар бораи вазифаҳои махсуси он сӯҳбат кунанд. 
"Функсияи махсусе, ки дар он калима ҳамчун истилоҳ амал мекунад," навиштааст Г.О. 
Винокур, "вазифаи номи консепсия аст." 

А.А. Реформатский муқаррароти асосии мақолаи Г.О.Винокурро танқид кард ва қайд 
кард, ки "Номинатсия вазифаи умумии ҳама калимаҳост, на танҳо истилоҳҳо [3, с.87]." А.А. 
Реформатский таърифи худро як истилоҳ пешниҳод мекунад, ки дар он миқёси истифодаи он 
таъкид шудааст: "Истилоҳот калимаҳои махсусе мебошанд, ки бо таъиноти махсуси онҳо 
маҳдуданд: калимаҳое, ки тамоюл доранд, ҳамчун ифодаи дақиқи консепсияҳо ва номи 
ашёро" ифода мекунад.  

Ба гуфти яке аз олимони пешбари соҳаи забоншиносӣ М.Б. Султонов, дар Тоҷикистон то 
ҳол омӯзиши амиқи мафҳумҳои истилоҳ ва номенклатура ҳамчун воҳидҳои лексикии забони 
илмӣ вуҷуд надорад. Аммо, дар аксари асарҳои илмӣ ва китобҳои дарсии олимони тоҷик, ба 
гуфтаи Султонов, таърифи шабеҳи ин истилоҳ оварда шудааст. Олим аз китобҳои дарсӣ ва 
энсиклопедияҳои гуногун мисолҳо оварда, ба хулосае омадааст, ки то ҳол таърифи ягонаи 
мафҳумҳои истилоҳ дар истифодаи илм вуҷуд надошта, хусусиятҳо ва таърифҳои зиёди ин 
мафҳум, ки олимони мухталиф додаанд, мувофиқ ё наздиканд

4
. М.Б. Султонов ҳама чизеро, 

ки дар пешниҳоди олимони гуногун қобили қабул аст, ҷамъбаст карда, мафҳумҳои зеринро 
медиҳад: Истилоҳ - ин калима ё ибораест, ки дар доираи илми муайян мафҳуми дақиқро 
ифода карда, ҳамзамон бо дигар воҳидҳои забонӣ, ки бо он алоқаманд ҳастанд, якпорча 
сохта, системаи терминологӣ номида мешавад. Мо бо чунин таърифи мафҳумҳои истилоҳ 
розӣ ҳастем, ки ба назари мо он метавонад ба истилоҳи математикӣ пурра вогузор шавад. 
М.Б. Султонов хусусиятҳои муҳими истилоҳро таъкид менамояд, ки онро аз калима ё 
морфема фарқ мекунад. 

1. Истилоҳ як калима (ибора) бо функсияҳои махсус мебошад;2. Истилоҳ як маънои 
махсус ва мушаххас дорад, дар ҳоле ки калимаи оддӣ метавонад якчанд маъно дошта бошад; 

3. Истилоҳ ба консепсия бениҳоят вобастагӣ дорад, аммо на ҳар як калима бо консепсия 
алоқаманд аст;  

4. Истилоҳ ҳудуди муайяни семантикӣ дорад. 
5. Истилоҳ, чун қоида, бо гузоштани калимаҳои оддӣ мазмуни мафҳуми илмиро ташкил 

медиҳад. 
Умуман, истилоҳ ду вазифа дорад: якум, истилоҳ ифодаи мафҳуми илмӣ мебошад; 

сониян, истилоҳ инъикоси мафҳуми илмӣ мебошад. Аммо ин шарт нест, ки истилоҳ пурра ба 
мундариҷа ва маънои консепсияи илмӣ мувофиқат кунад. Муҳим он аст, ки истилоҳ яке аз 
хусусиятҳои асосии консепсияро ифода карда ё бори вазнини асосии семантикии консепсия 
ба истилоҳ вогузор шудааст. Аз нишонаҳое, ки истилоҳотшиносон ба ин истилоҳ аҳамият 
медиҳанд, муҳимтар аз ҳама бояд ба назар гирифта шаванд, ки ҷавобгӯи талаботи зерин 
бошанд: 

а) якрангӣ. Зарур аст, ки дар соҳаи муайяни илм истилоҳ як мафҳуми мушаххаси илмиро 
ифода кунад;  

б) возеҳият. Дар робита ба параметрҳои грамматикии он, истилоҳ бояд ноқис бошад;  
в) Зичӣ (компактность). Истилоҳ бояд ба қадри имкон кӯтоҳ, мухтасар, барои талаффуз 

ва навиштан мувофиқ бошад. 
г) Мураккабӣ, бастакорӣ (композитсия). Зарур аст, ки истилоҳ дорои сифатҳои 

ташаккули калима ва истеҳсоли калима бошад, то дар ин асос истилоҳҳои нав барои ифодаи 
мафҳумҳои дигар ташаккул дода шаванд; 
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д) мувофиқати фонетикӣ. Истилоҳе, ки интихоб ё эҷод шудааст, барои ифодаи 
мафҳумҳои нав гирифта мешавад, набояд дағал, ношинам дар забон ва хилофи меъёрҳои 
садоӣ ва фонетикии забон бошад. 

Истилоҳҳои математикӣ ба талаботи мӯҳлат мувофиқат мекунанд. Хусусиятҳои асосӣ ва 
нишонаҳои истилоҳҳои математикӣ ба соҳаи махсуси дониш, қобилияти ифода кардани 
консепсияҳо мансубанд; муайян кардани дақиқии маъноӣ, мустақилияти контекстӣ, субот ва 
такроршавӣ дар нутқ, номинатсия, бетарафии стилистӣ. 

Истилоҳи математикӣ қисми асосии забони математикӣ, ҳамчун яке аз навъҳои забони 
илмӣ мебошад. Забони математикӣ як системаи семитикӣ мебошад, ки дар заминаи забони 
табиӣ таҳия шудааст [1, с.50]. Дар системаи абстраксияи забони математикӣ, аломатҳо 
семантикали холӣ буда, (a, б, c), онҳо худ ягон мундариҷа надоранд. Илова ба номаҳо, дигар 
унсурҳои графикӣ низ метавонанд пайдо шаванд: векторҳо, графикҳо, тензорҳо. Ҳарфҳо 
аломати забони математикӣ мегарданд, ки бо маъноҳои математикӣ ҳамчун як ҷузъи 
гуфтории математикӣ пайваст мешаванд. Анъанае, ки ГОСТ барои ифода кардани як маъно 
бо ҳарфҳои якхела муқаррар кардааст, барои ҳама фаҳмо месозад (масалан, плюс, минус, 
тақсимот, баробарӣ, зарб, квадрат ва ҷингила). Қадами пешрафта дар забони математикӣ 
ворид шудани аломатҳои арзишҳои доимӣ дар шакли ҳарфҳои калони алифбои лотинӣ аз 
ҷониби Ветнам (1591) мебошад. Ҳамин тавр, Ф. Виет созандаи формулаҳои математикӣ буд 
ва Рене Декарт аломатҳои алгебраро намуди зоҳирии муосир дода, ҳарфҳои алифбои хурди 
алифборо ба тағирёбандагони номаълум гузошта, ба зудӣ эътирофи умумиҷаҳониро 
гирифтанд (a, b, c, z, x, y). Дар рушди рамзҳои математикӣ хизмати бузурге Л. Эйлер, ки 
рамзҳои функсияҳоро ҷорӣ кард. Аз асри XIX нақши рамзҳо дар математика афзуда, 
зарурати стандартикунонии аломатҳои илмҳои дақиқ ба миён омадааст. Нуқтаи асосии ворид 
кардани аломатҳо дар он аст, ки онҳо дар муҳокимаи минбаъда объектҳои консептуалиро 
иваз карда, алифбои забони математикиро ташкил медиҳанд. Онҳо намудҳои амалиётро 
муайян карда, бо истилоҳҳо муқоиса мекунанд. Метавон исбот кард, ки дар вазъияти гуфтугӯ 
онҳо истилоҳҳоро (истилоҳоти нутқ) иваз мекунанд. Муҳим аст, ки маънои оперативии 
аломатҳо то ҳадди имкон дақиқ муайян карда шавад. Фаҳмиши аломатҳо ҳангоми сохтани 
матн дар назар дошта шудааст. 

Ҷиддӣ, якранг будани забони математикӣ маънои бечунучаро, маърифатро метезонад. 
Дар баробари ёддошти рамзӣ, математикон забони умумиро низ хуб истифода мебаранд. Дар 
ҷустуҷӯи дониши нав, инсоният ҳамеша забони табииро истифода мебарад. Ҳаёти муосир 
нишон медиҳад, ки донишҳои илмӣ ба яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти инсон табдил 
ёфта истодаанд. Имрӯз бояд тасаввуроти дақиқи табиат, типология ва хусусияти 
функсионалии аломатҳо, системаҳои терминологӣ дошта бошад, ки бо ёрии он донишҳои 
илмии муосир ташаккул ва интиқол дода мешаванд. 

Истилоҳоти математикӣ забони асосӣ ва қисми таркибии метаникаи математика 
мебошад. Истилоҳоти дақиқи ин илм дараҷаи баланди инкишофи математикаро нишон 
медиҳад. Математика яке аз илмҳои қадимаи рӯи замин аст. Терминологияи он, дар муқоиса 
бо техникӣ, масалан, системаи аз ҳама дуруст ва собитшудаи истилоҳҳо мебошад. Аммо дар 
айни замон, истилоҳоти математикӣ наметавонад як системаи комилан беасос ҳисобида 
шавад (ба мисли истилоҳҳои дигар илмҳо), аз ин рӯ, мушкилоти тартиби он вуҷуд дорад 
(тавсифи истилоҳ дар луғатҳо, омӯзиши усулҳои истилоҳот, шарҳи истилоҳҳои номуайян [2, 
с.67].). Илми математикӣ таҳаввулро идома медиҳад. Ҳар 4 сол як маротиба конгресси 
байналхалқӣ гузаронида мешавад, ки дар он маърӯзаҳо дар бораи кашфиётҳои нав дар соҳаи 
илмҳои дақиқ хонда шуда, муҳокима карда мешаванд. Аз соли 1898, инчунин Иттиҳоди 
байналмилалии математикӣ мавҷуд аст, маҷаллаҳои математикӣ нашр карда мешаванд, ки 
шумораи онҳо ба 250 мерасад. Муттаҳидсозии забоншиносӣ бо илмҳои дақиқ дар миёнаи 
асри XX оғоз ёфт. Дар он солҳо соҳаҳои махсуси математика - забоншиносии математикӣ ва 
назарияи омории забон пайдо шуданд. Дар тавсифи категорияҳои забони табиӣ усулҳои 
мантиқи математикӣ истифода мешаванд. Забоншиносии компютерӣ рушд ёфта, системаҳои 
мураккаби хизматрасонии компютериро тавассути забон эҷод мекунад. Ҳамаи ин рушди 
соҳаи забоншиносиро тақвият мебахшад, ки барои иҷрои маҳз ҳамин вазифаҳои амалӣ 
муҳиманд. Забон имрӯз барои ин илмҳо аҳамияти худро нигоҳ медорад . 
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ЗАБОНИ ИЛМӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН, МУАЙЯН НАМУДАНИ 
ИСТИЛОҲОТИ ЗАБОНИ ИЛМИИ МАТЕМАТИКӢ 

Дар мақолаи мазкур, забони илмӣ ва хусусиятҳои он, муайян намудани истилоҳоти 
забони илмии математикӣ таҳлил шудааст.  

Мақсади мақола Дар натиҷаи таҳлил, муайян шуд, ки илм шохаҳои гуногун дошта, ҳар 
кадоми онҳо истилоҳот ва вижагиҳои забонии худро дорад, ки онро аз дигар соҳаҳои илм 
фарқ мекунад Луғати забони илмӣ дар қатори калимаҳои адабии умумӣ инчунин истилоҳҳо 
ва номенклатураро (маҷмӯи номҳо барои таъини объектҳо дар ҳама гуна соҳаи илм ё 
саноат истифода мешавад). 

Натиҷаи татқиқот Ба ҳама маълум аст, ки забони илмӣ дар асоси қоидаҳо ва меъёрҳои 
забони адабӣ ба вуҷуд омада, грамматикаи махсуси худро надорад. Аммо он аз забони адабӣ 
бо вижагиҳои худ фарқ мекунад, ки дар кӯтоҳӣ, хулоса ва дақиқӣ ифода ёфтааст. Илова бар 
ин, забони илмӣ хусусиятҳои дигаре дорад, ки онро аз забони адабӣ фарқ мекунанд. Он барои 
баён кардани мафҳумҳои илмӣ хизмат карда, кам мавриди истифода қарор мегирад, яъне, 
онро танҳо доираи одамоне истифода мекунанд, ки дар соҳаи махсуси илм кор мекунанд.  

Дар он солҳо (1898-1890) соҳаҳои махсуси математика, забоншиносии математикӣ ва 
назарияи омории забон пайдо шуданд. Забоншиносии компютерӣ рушд меёфт, системаҳои 
мураккаби хизматрасонии компютериро тавассути забон эҷод мешуданд. Ҳамаи ин рушди 
соҳаи забоншиносиро тақвият мебахшид, ки барои иҷрои маҳз ҳамин вазифаҳои амалӣ 
муҳиманд. Забон имрӯз барои ин илмҳо аҳамияти худро нигоҳ медорад. 

Калидвожаҳо: ғояҳои математикӣ, забонҳои табии, ташхиси тиббӣ, аниматсияи 
компютер, системаи коммуникатсия, забони илмӣ, истилоҳоти нутқ. 

 
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ЯЗЫКА, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ТЕРМИНА И МАТЕМАТИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье анализируются научный язык и его особенности, определение 

терминов математического научного языка.  
Цель статьи В результате анализа было установлено, что наука имеет разные 

отрасли, каждая из которых имеет свою терминологию и языковые особенности, 
отличающие ее от других отраслей науки (используемых в какой-либо области науки или 
отрасли). 

По результатам исследования: Общеизвестно, что научный язык основан на правилах 
и нормах литературного языка и не имеет собственной грамматики. Но от литературного 
языка он отличается своими особенностями, которые выражаются в краткости, 
завершенности и точности. Кроме того, научный язык имеет и другие черты, отличающие 
его от литературного языка. Он служит для выражения научных понятий и используется 
редко, то есть используется только людьми, работающими в той или иной области науки. 

В эти годы (1898-1890) возникли специальные разделы математики, математическая 
лингвистика и статистическая теория языка. Развивалась компьютерная лингвистика, 
посредством языка создавались сложные системы компьютерных услуг. Все это усилило 
развитие языкознания, что важно для реализации этих практических задач. Язык и сегодня 
сохраняет свое значение для этих наук.  

Ключевые слова: математические идеи, естественные языки, медицинский диагноз, 
компьютерная анимация, системы связи, научный язык, речевые термины. 

 
FEATURES OF SCIENTIFIC LANGUAGE, ON THE DEFINITION  

OF THE TERM AND MATHEMATICAL SCIENTIFIC LANGUAGE 
This article deals with scientific language and its features, the definition of the terms of the 

mathematical scientific language.  
Purpose of the article As a result of the analysis, it was found that science has different 

branches, each of which has its own terminology and language features that distinguish it from 
other branches of science (used in any field of science or industry). 
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According to the results of the study: It is well known that the scientific language is based on 
the rules and norms of the literary language and does not have its own grammar. But it differs from 
the literary language in its features, which are expressed in brevity, completeness and accuracy. In 
addition, the scientific language has other features that distinguish it from the literary language. It 
serves to express scientific concepts and is rarely used, that is, it is used only by people working in 
a particular field of science. 

During these years (1898-1890) there were special branches of mathematics, mathematical 
linguistics and statistical theory of language. Computational linguistics developed, complex systems 
of computer services were created through language. All this strengthened the development of 
linguistics, which is important for the implementation of these practical tasks. Language still 
retains its significance for these sciences.  

Keywords: mathematical ideas, natural languages, medical diagnosis, computer animation, 
communication systems, scientific language, speech terms. 
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УДК 811.1/.2 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ ПАРАЯЗЫКОВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКОГО И  
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Сафялоева Л. С. 
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода 

 

В современных лингвистических исследованиях паралингвистика определяется как 
«область, изучающая явления, сопровождающие вообще всякую языковую деятельность» 
[Русина 2002: 56]. Согласно мнению Г.В. Колшанского, «понятие паралингвистики есть 
прежде всего функциональное понятие и поэтому паралингвистику следуют определить как 
вспомогательную область лингвистики, изучающую функциональное использование 
неязыковых средств для формирование конкретного речевого высказывания» [Колшанский 
2017. – с. 28]. 

Паралингвистика, как наука, включает в себя две подсистемы: паралингвистическую 
(виды фонации) и кинетическую. Под термином «кинесика» понимаются те выразительные 
телодвижения, жесты, мимика, которые участвуют в передаче информации в процессе 
коммуникации. 

Г.В. Колшанский выделяет следующие функции невербальных средств коммуникации: 
1. Функция подсобного элемента для достижения однозначности коммуникации; 
2. Функция компенсации элиминированных в реальном процессе коммуникации 

некоторых избыточных языковых средств [Колшанский 2017:21]. 
Исходя из того факта, что параязык и кинесика являются основной частью 

коммуникации, они должны найти свое отражение и в художественном дискурсе. 
Общеизвестно, что жест и мимика в речевой деятельности обычно являются 

непроизвольными, в то время, как в художественном дискурсе – это литературно-
стилистический прием, посредством которых кинетические явления передаются 
вербальными средствами. 

Как известно, в художественном тексте отсутствует ситуация, которая доступно 
чувственному восприятию. Данная ситуация является неотъемлемым элементом речевой 
ситуации. Чтобы в художественном тексте выполнялись все функции без ущерба процесса 
коммуникации, недостающие элементы должны быть восполнены языковыми средствами. 
Различные оттенки эмоции, чувства должны быть реализованы посредством лексико-
синтаксических средств, в то время как в устной речи различные эмоциональные оттенки 
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высказывания могут быть репрезентированы жестами, мимикой. Следовательно, мысль, 
которая передается языковыми средствами в художественной речи, требует для своего 
полного выражения сложных по сравнению с устной речью средств. 

Прежде чем показать разнообразие и многосторонность жестов, выраженных 
вербальными средствами, рассмотрим функционирование кинетических средств в 
художественном произведении. Употребление кинетических средств в письменной речи 
связано с передачей в процессе коммуникации некоторой информации, характеризующей не 
только само высказывание и ситуацию, связанную с содержанием высказывания, но и самого 
субъекта, производящего речевой акт. Следовательно, кинетические средства выполняют в 
письменной разновидности языка информативную функцию. Среди кинетических 
характеристик персонажей в художественном произведении мы нашли целесообразным 
выделить два типа. 

К первому типу относятся информативно-фактуальные кинетические описания, то есть 
описание движений, характеризующих коммуникации в определенных условиях общения, 
как, например, посмотрел, вскочил и т.д. Это тип назван фактуальным потому, что само 
поведение персонажа может прямо или косвенно относиться к его состоянию в данный 
конкретный момент. Информативно-фактуальные кинетические описания являются частью 
повествования, они несут содержательно-фактуальную информацию, то есть описывают 
экзистенциональное состояние персонажа. Приведем примеры: 

Хеле паси дари муҳаррир нишаст. Шавҳараш дари хуҷраро кушод, ӯро дида ақиб гашт, 
боз дарро нимроғ кард. Ба дилаш алов ғалтид, ки дур намерафт. Котибаро ба берун ҷеғ зад 
ӯ, пичир-пичирашонро шунид. Чӣ мегуфтанд онҳо? Ба ӯ маълум набуд... Аз ҷояш хеста паси 
дар қадам зад, аз истодан, равуо пойҳояш дард карданд, аз Мавлонзода дарак набуд 
Кароматуллоҳи Мирзо. Дар орзуи падар, 18) – Она сидела у дверей редактора. Муж открыл 
дверь комнаты, увидел ее, обернулся и оставил дверь полуоткрытой. Его сердце тревожно 
билось (горело), и не мог успокоиться. Он позвал секретаря снаружи, она слышала их 
шепот. Что они сказали? Он не знал... Он встал и прошел за дверь, ноги болели от 
хождения, Мавлонзаде не было видно. 

Grand-mère acheta un mimosa, en pot, qu'elle plaça sur la fenêtre de la cuisine et considérait 
avec mélancolie pendant que sa pâte à crêpes ou ses chaussons aux pommes reposaient.( Pancol, 
Katherine. J'étais là avant, 56) – Бабушка купила себе мимозу в горшке, поставила на 
подоконник в кухне и печально на нее смотрела, выпекая блинчики и яблочные пирожные. 

Elles vous jettent, entre les voiles qui leur couvrent la face, un regard noir et triste, un regard 
de prisonnières, et passent.( Maupassant, Guy de. La vie errante,56) – Из-под вуали, скрывающей 
лица, они бросают вам взгляд черных печальных глаз, взгляд пленниц, и проходят мимо. 

On eût dit qu’ils dînaient en ville… Puis, les repas terminés, l’air grave, l’œil triste, très 
dignes, ils remontaient chacun chez soi…( Mirbeau, Octave / Le journal d’une femme de 
chambre,23) - Можно было подумать, глядя на них, что они уходили каждый в свою комнату 
пусть с серьезным видом и печальным взглядом, но и с большим достоинством…( Sand, 
George. Consuelo. Tome III).  

En ce moment, Consuelo leva les yeux vers la coulisse qui s'ouvrit vis-à-vis d'elle, et la mesura 
des yeux avec une préoccupation mélancolique. …(Sand, George. Consuelo. Tome III) – В этот 
момент Консуэло подняла глаза на сцену, открывшуюся напротив нее, и с меланхолией 
окинула ее взглядом. 

Ко второму типу кинетических характеристик персонажа художественного произведения 
относятся информативно-характеризующие описания. К этому типу относятся описания 
жестов, мимики и телодвижений, которые имманентно присущи персонажу произведения. 
Это могут быть определенные привычные жесты, манера держаться, ходить и т.д. Жесты, 
мимика, поза несут многообразную информацию о человеке: его социальном положении, 
культуре, воспитании, темпераменте, национальной принадлежности и т.д., например: 

Ба гардан гирифт, - ҳисобот дод Александр. – Худам “гапзанон” кардам. Маънии 
“гапзанон” –и ӯро мефаҳмиданд ҳама. 

Илоҷ надорад, ноилоҷ аст, “не” мегуфт, фарзандҳояш, занашро ҳам меовардем.... 
Худаш дарк кард.  

Лазер пагоҳ, наздамон, ҳамин ҷо меояд, - эълон кард Александр. 
Ба ин муносибат қарсак заданд, “ғалаюа!” фарёд кашиданд (Кароматуллоҳи Мирзо. 

Дар орзуи падар, 249). – На себя взял ответственность, - отчитался Александр. Сам 
“договорился”. Значение “договорился” все понимали. 

У него нет выхода. Если сказал бы нет, тогда и детей и жену тоже привели бы. – 
Лазер завтра вечером сюда придет, - объявил Александр. В связи с этим, похлопал в ладоши, 
“победа!” – крикнул он. 

В настоящей статье ставится задача определить тот круг параязыковых средств, 
репрезентирующих эмоции радости и печали в таджикском и французском языках. Известно, 
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что семиотика уже определила функциональные назначения многих жестов, мимику, 
телодвижений. Например, эмоция радости, которая репрезентируется в контекстах, 
описывает улыбку, которая может быть представлена различными лексико-грамматическими 
конструкциями в зависимости от структуры языка, а также конкретизаторами. Рассмотрим 
языковые особенности паракинетических средств, которые репрезентируют эмоцию радости.  

В первую группу мы включили тексты, которые не включают определенные 
конкретизаторы. Эмоция радости включена в самой кинеме улыбка, свидетельствующая о 
положительной эмоции.  

Приведем примеры на материале таджикского и французского языков: 
Аз шавҳарат мондӣ? – гирди лабони Шаҳноза ханда давид. Гӯё ӯ Шаҳнозае набуд, ки то 

дина “апа” гуфта бо ҳазор забон ба вай хушомад мезад, дар наздаш сар боло намекард, деви 
афсонавие менамуд. Қоҳ-қоҳ мезад, сурат ва сирати шуме, тоқаташ намонд, ба сараш давид. 
Мӯйҳои майдабовти ӯро миёни панҷаҳояш печонд, базамин кашид, афтондан 
(Кароматуллоҳи Мирзо. Дар орзуи падар, 12). – Что, мужа лишилась? Шахноза рассмеялась. 
Она, как будто не была Шахнозой, которая всегда, называя ее «сестрой», старалась угождать 
ей. Она выглядела, словно сказочное «пери». Она не выдержала и бросилась на нее. Взяла ее 
за волосы и повалили ее на землю.  

J'avais beau sourire poliment à Duler, je ne pouvais m'empêcher de songer à cette phrase 
d'Adolf Hitler : « Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus 
stupides et les plus crues» (Beigbeder, Frederic,34) - Я вежливо улыбнулся Дулеру, но не мог не 
вспомнить фразу Адольфа Гитлера: «Если вы хотите симпатию масс, вы должны говорить 
им самые глупые и грубые вещи». 

-Taisez-vous donc, dit le chanoine en élevant un peu le ton, mais sans perdre son sourire 
enjoué; vous avez la voix aigre comme une crécelle, et si vous continuez à gronder, vous allez 
perdre la tête et manquer mon café.(Sand, George. Consuelo. Tome III) – Молчите тогда, сказал 
каноник, немного повысив голос, но, не теряя своей игривой улыбки, продолжал: если вы 
будете продолжать ворчать, вы сойдете с ума и испортите мое кофе 

Désirée, qui était restée agenouillée devant le cochon, lui tapant toujours sur le ventre, avait 
levé la tête, écoutait, sans cesser de sourire.( Zola, Emile. La Faute de l'Abbe Mouret,56) – Дезире, 
которая все еще стояла на коленях перед свиньей, все еще похлопывая ее по животу, подняла 
голову, слушала, не переставая улыбаться. 

Aussi, dès que ces peurs s'emparèrent d'elle, la forge devint son seul refuge ; là, elle redevint 
calme et souriante, sous la protection de Gouget, dont le marteau sonnant dissipa ses mauvais 
rêves.( Zola, Emile. L'Assommoir,56) – Итак, как только эти страхи овладели ею, кузница стала 
ее единственным убежищем; там она снова стала спокойной и улыбающейся, под защитой 
Гуже, чей звонкий молот разогнал ее дурные сны. 

В приведенных выше текстах эмоция радости выражается при помощи паракинемы 
улыбаться. Данные предложения показательны тем, что конкретизаторы или авторское 
уточнение не являются обязательными атрибутами параязыковых средств, которые 
реализуют эмоции.  

Во вторую группу мы включили тексты со словами-конкретизаторами. Конкретизаторы 
способствуют подробному описанию невербального поведения и детально характеризуют 
испытываемую персонажем те или иные эмоции. 

Дар равшании чароғҳои барқ аз ҳаррӯза зеботар метофт. Назари ҳама ва вай. Нигоҳи 
Мушарраф ҳам ба рӯи Шаҳноза. “Хуб хушрӯ аст ин ҷавонмарг”, хандидаҳояш ширин, 
даҳонаш гул барин... Вай рақсида-рақсида, бо ҳазор нозу адо пеши Мушаррафу шавҳараш 
омад, ба ӯ нимтаъзим кард ва Нозимиро ба рақс хонд. Маътали имо будааст Худозадаи 
шавҳараш. Ақаллан як бор ҳам не нагуфт, чи хеле мегӯянд нӯлпокизакунӣ ҳам накард. Ба 
рақс баромад (Кароматуллоҳи Мирзо. Дар орзуи падар, 12). – В свете электрических фонарей 
ее лицо, казалось, красивее, чем днем. Все смотрели на нее. Мушарраф тоже посмотрел на 
лицо Шахнозы. «Этот молодой человек очень счастлив», его смех сладок, его губы словно 
цветок..”. Она танцевала и танцевала, подошла к Мушаррафу и к своему мужу, поклонилась 
ему и пригласила Назими на танец. Он не отказался и пошел танцевать. 

На материале таджикского языка нами была выявлена лексическая единица, которая 
включая компонент заҳр – яд, придает слову улыбка отрицательную коннотацию. 

Шаҳноза куҷо шуда бошад? – Аз холаи Хиҷолат пурсид ..... Номи ӯро ба забон оварда 
ранги рӯяш канд, ларзааш омад. 

Нотинҷ шудӣ, бачам? – Заҳрханда кард холаи Хиҷолат. 
Апаю хоҳар барин будед-ку, ба ҳоли ту механдидам, ҳайрон будам (Кароматуллоҳи 

Мирзо. Дар орзуи падар, 12). – Куда делась Шахноза? – спросила она у тети Хиджалат. 
Произнеся ее имя, она побледнела, ее стало стрясти. – Что с тобой? Плохо себя чувствуешь? 
– спросила, и засмеялась злобно. Раньше вы были как сестры, смеялась над тобой, 
удивлялась твоему поведению.  
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Henri se retourna de son côté, préparant son meilleur sourire pour le recevoir.( Dumas, 
Alexandre. La Dame de Monsoreau. Tome III) – Генрих обернулся к брату, приготовив для него 
свою самую лучшую улыбку. 

В данных предложениях прилагательные ширин – сладкий и meilleur – лучший 
выступают интенсификатороми положительной окраски эмоции. Такие конкретизаторы 
необходимы писателям, чтобы придать контексту выразительность, так как они реализует 
неоднозначные эмоции и помогают лучше понять авторский замысел.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что паралингвистика не 
только расширяет категориальный аппарат и вносит ясность в малоизученные аспекты в 
системе разноструктурных языков, но также ставит перед учеными новые задачи. Исходя из 
этого, очень важно, на наш взгляд, изучение параязыковых средств на материале 
разноструктурных языков в художественном тексте. Авторское описание невербального 
поведения героев способствует воплощению художественного замысла, так как каждому 
писателю свойственны индивидуальные параязыковые средства выражения эмоции. Также 
было установлено, что каждый язык специфичен при выражении различных эмоций 
параязыковыми средствами.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ ПАРАЯЗЫКОВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКОГО И  
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Целью настоящей статьи является анализ особенностей репрезентации эмоций 
радости и печали в таджикском и французском языках параязыковыми средствами в 
художественном тексте. В лингвистической литературе есть два статуса паралингвизма. 
Одни лингвисты рассматривают его как вспомогательное средство или как 
«функциональную накладку» на собственно языковые явления. Паралингвистические 
элементы, передавая дополнительную информацию, зависят от языковых средств. Другие 
лингвисты высоко оценивают функциональный статус паралингвизма: лексические единицы 
могут выявить свою природу в контекстах физической реальности, так как жест, мимика 
обладают столь же общепринятыми значениями, как и другие языковые знаки. Знак, 
обладающий актуальным понятием, имеет мимический характер. Следовательно, 
вербальные и невербальные средства коммуникации следует рассматривать как 
двуединство способа коммуникации как в устной, так и в письменной речи, включая 
художественный текст. Кинесика, как языковой знак, имеет знаковый характер и в 
художественном тексте функционирует как знак знака, так как отражает явление – знак, 
элементом которого является также знак паралингвистической системы со своей 
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собственной семантикой. Автор статьи отмечает, что функционирование параязыковых 
средств в художественных произведениях значимы для понимания авторского замысла. 
Вербальная реализация жестов, мимики авторы осуществляют исходя из прагматических 
установок, и определяется спецификой языковой системы. Следовательно, актуальность 
исследования параязыка обусловлено значимостью параязыковых средств, различных 
функций, которые они выполняют в художественном тексте и индивидуально-авторским 
подходом к реализации параязыковых явлений. 

Ключевые слова: языковые средства, эмоциональные лексемы, таджикский язык, 
французский язык, параязык, жест, мимика, кинесика, вербальные, невербальные средства, 
индивидуально-авторский подход, репрезентация, параязыковые явления, параязыковые 
средства, художественный текст. 

 
ИФОДАИ ҲИССИЁТИ ХУРСАНДӢ ВА АНДУҲ ТАВАССУТИ  

ВОСИТАҲОИ ФАРОЗАБОНӢ (ДАР АСОСИ МАВОДИ  
ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ФАРОНСАВӢ) 

Мақсади мақолаи фавқ таҳлили хусусиятҳои ифодаи ҳиссиёти хурсандӣ ва андуҳ дар 
забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ тавассути воситаҳои фарозабонӣ дар матни бадеӣ ба 
шумор меравад. Дар адабиёти забоншиносӣ доир ба паралингвизм ду ақида мавҷуданд. 
Баъзе забоншиносон онро ҳамчун воситаи ёрирасони ва ё “рӯкаши корбурдӣ” ба худи 
ҳодисаҳои забонӣ маънидод мекунанд. Унсурҳои фарозабонӣ маълумоти иловагиро ифода 
карда, аз воситаҳои забонӣ вобастагӣ доранд. Гурӯҳи дигари забоншиносон ба воситаҳои 
фарозабонии ифода баҳои баланд медиҳанд: воҳидҳои луғавӣ метавонанд моҳияти худро дар 
робита бо воқеияти табиӣ зоҳир намоянд, дар ҳоле ки ҳаракатҳои ҷисмонӣ (жестҳо) ва 
қиёфабозӣ (мимика) ҳамон маъноҳои маъмулеро ифода мекунанд, ки онҳоро аломатҳои 
забонӣ ҳам ифода мекунанд. Аломат, ки мафҳуми муҳимро ифода мекунад, хусусияти 
мимикӣ дорад. Аз ин рӯ, воситаҳои забонӣ ва ғайризабонии муоширатро бояд ҳамчун 
воситаи дуҷонибаи муошират ҳам дар нутқи шифоҳӣ ва ҳам дар нутқи хаттӣ, аз ҷумла 
матни бадеӣ ҳам, ҳисоб кард. Кинесика (ҳаракатҳои ҷисмонӣ ҳангоми муошират, жест, 
мимика) ҳамчун аломати забонӣ дорои хусусияти аломат мебошад ва дар матни бадеӣ 
ҳамчун аломати аломат амал мекунад, зеро ҳодиса- аломатеро инъикос мекунад, ки унсури 
он инчунин аломати системаи фарозабонии дорои маънои худ мебошад. Муаллифи мақола 
қайд мекунад, ки амалкарди воситаҳои фарозабонӣ дар асарҳои бадеӣ барои фаҳмиши 
ақидаи муаллиф аҳамият дорад. Бо забон ифода кардани маънои ҳаракатҳои ҷисмонӣ 
(жестҳо) ва қиёфабозӣ (мимика)-ро муаллифон бо назардошти мақсади амалӣ ба кор 
мебаранд ва инро хусусияти системаи забон муайян мекунад. Бинобар ин,зарурати таҳқиқи 
фарозабон аз аҳамияти воситаҳои фарозабонии ифода, вазифаҳои мухталифе, ки онҳо дар 
матни бадеӣ ва бархурди фардии муаллиф ба ифодаи ҳодисаҳои фарозабонӣ бармеояд. 

Калидвожаҳо: воситаҳои забонӣ, лексемаҳои ифодакунандаи эҳсосот, забони тоҷикӣ, 
забони фаронсавӣ, фарозабон, жест, мимика, кинесика, воситаҳои забонӣ ва ғайризабонӣ, 
ҳодисаҳои фарозабонӣ, воситаҳои фарозабонӣ, матни бадеӣ. 

 
REPRESENTATION OF THE EMOTION OF JOY AND  

SAD BY PARA-LINGUISTIC MEANS (ON THE MATERIAL  
OF THE TAJIK AND FRENCH LANGUAGES) 

The purpose of this article is to analyze the peculiarities of the representation of emotions of 
joy and sadness in the Tajik and French languages by means of para-linguistic means in a literary 
text. There are two statuses of paralingualism in the linguistic literature. Some linguists consider it 
as an auxiliary tool or as a "functional overlay" on the actual linguistic phenomena. The 
paralinguistic elements, transmitting additional information, depend on the language means. Other 
linguists highly appreciate the functional status of paralinguism: lexical units can reveal their 
nature in the contexts of physical reality, since gesture and facial expressions have the same 
generally accepted meanings as other linguistic signs. A sign that has an actual concept has a 
mimic character. Consequently, verbal and nonverbal means of communication should be 
considered as a duality of the method of communication both in oral and written speech, including 
artistic text. Kinesics, as a linguistic sign, has a symbolic character and functions in a literary text 
as a sign of a sign, since it reflects a phenomenon – a sign, the element of which is also a sign of a 
paralinguistic system with its own semantics. The author of the article notes that the functioning of 
para-linguistic means in works of art are significant for understanding the author's intention. The 
authors carry out the verbal implementation of gestures and facial expressions based on pragmatic 
attitudes, and is determined by the specifics of the language system. Consequently, the relevance of 
the study of the para-language is due to the significance of the para-linguistic means, the various 
functions they perform in the literary text and the individual author's approach to the 
implementation of para-linguistic phenomena. 
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ЭТИМОЛОГИЯИ ЭЛЕМЕНТҲОИ ХИМИЯВИИ ЗЕРГУРӮҲИ АСОСИИ ГУРӮҲИ 
ЧОРУМИ ҶАДВАЛИ ДАВРИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ 

 

Солиева У.Л. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Дар қарни технологияҳои нав химия яке аз фанҳои муҳим мебошад, ки онро илми асри 
ХХІ низ меноманд. Омӯзиши пурратари мафҳумҳои химия ба бедор намудани шавқ ва хуб аз 
худ намудани ин фанни мушкил, вале шавқовар водор месозад. Дар китобҳои барои 
хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ тавсияшуда амалан истилоҳҳои этимологӣ 
вуҷуд надоранд [1-3], ки ин азхудкунии истилоҳҳои лотинии номҳои элементҳои химиявиро 
душвор месозад. Аз ин лиҳоз мо мақсад гузоштем, ки таърихи пайдоиш ва маънои номи 
элементҳои химиявии ҷадвали даврии Д.И.Менделеевро, дар мисоли элементҳои зергурӯҳи 
асосии гурӯҳи панҷум, ошкор намоем. Қаблан мо этимологияи элементҳои зергурӯҳи асосии 
гурӯҳҳои якум, дуюм ва панҷуми ҷадвали даврии Д.И.Менделеевро пешкаш кардаем [4, 5]. 
Дар ин мақола масъалаҳое, ки мо дар раванди таҳлил баррасӣ кардаем инҳоянд: 

- муайян намудаем, ки номҳои элементҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи чорум аз кадом 
забон сарчашма мегиранд; 

- муайян намудаем, ки аз рӯи кадом принсип дар забонҳои гуногун элементҳои 
зергурӯҳи асосии гурӯҳи чорум номбар шудаанд; 

- муайян намудаем, ки маънои номҳои элементҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи чорум чиро 
ифода мекунанд; 

- муайян намудаем, ки ҳамгироии элементҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи чоруми ҷадвали 
даврии элементҳои химиявии Д.И.Менделеев ва соҳаҳои гуногуни ҳаёти имруза чигунаанд. 

Номҳои элементҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи чорум дар луғатҳои лингвистикӣ пурра 
оварда нашудааст [6], вале зарурати донистани вай дар он аст, ки шахс таърихи пайдоиши 
истилоҳи химиявиро фаҳмида, алоқаи химиявиро бо забоншиносӣ, таърих, физика дарк 
менамояд. 

Таҳқиқоти мо ба химия вобаста аст, вале нақши асосӣ ба забоншиносӣ равона карда 
мешавад, аниқтараш ба ду қисмати забоншиносӣ-этимология ва ономастика. Этимология, 
ҳамчун илм дар бораи ҳақиқати пайдоиши истилоҳ, баъзан барои калимаро аз нав шунидан, 
онро аз мазмунаш фаҳмидан кӯмак мерасонад. Кори мазкур ба таҳқиқи этимологии номҳои 
элементҳои химиявӣ бахшида шудааст, ки ба омӯзиши пурратари номҳои элементҳои 
зергурӯҳи асосии гурӯҳи панҷуми ҷадвали даврии Д.И.Менделеев, инчунин зиёдшавии шавқ 
ба химия мусоидат мекунад. Ҷадвали даврии Д.И.Менделеев маълумотҳои зиёд дорад, ки 
танҳо дар як варақ ҷой дода шудааст. Бисёр номҳои элементҳои химиявӣ асосан аз забони 
юнонӣ ва лотинӣ омадаанд. Номҳои элементҳои химиявиро аз рӯи се принсипи асосӣ 
мегузоштанд: 

1. Аз рӯи номи ҷойҳо, ки ба ин элементҳо алоқаманданд, ё бахшида ба номи ягон давлат 
бошанд; 

2. Аз рӯи номи олимон; 
3. Аз рӯи хосияти элементҳои химиявӣ, ё аз рӯи хосияти пайвастҳои онҳо. 
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Дар ҷадвал истилоҳ, аломат, номи элементҳои зергуруҳи асосии гуруҳи чоруми ҷадвали 
даврӣ бо забонҳои тоҷикӣ, руссӣ, англисӣ оварда шудааст.  

Ҷадвал 
Истилоҳи химиявӣ ва номҳои элементҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи панҷуми 

ҷадвали даврӣ бо забонҳои тоҷикӣ, лотинӣ, русӣ ва англисӣ 
Истилоҳи химиявӣ Карбон Силитсий Германий Қалъагӣ Сурб 

Аломати химиявӣ C Si Ge Sn Pb 

Номи тоҷикӣ Карбон Силитсий Германий Қалъагӣ Сурб 

Номи лотинӣ Calculus Silitsium Germanium Stanium Plumbum 

Номи русӣ Уголь Кремний Германий Олову Свинец 

Номи англисӣ Coal Silicon Germanium Tin Lead 

Карбон (аз забони лот. carbonium) элементи химиявие, ки бо аломати С ишора мешавад. 
Он дар гурӯҳи 4-уми системаи даврӣ ҷой гирифтааст. Карбон ҳанӯз дар даври қадим маълум 
буд. Карбон дар намуди ангишти чӯбӣ дар замонҳои қадим барои гудохтани металлҳо 
истифода мешавад. Аз қадим модификатсияҳои аллотропии карбон маълум буд: алмос ва 
карбон [7]. Дар ҳудуди асрҳои XVII-XVIII назарияи флогистон ба амал омад, ки аз тарафи 
Иоган Бехе ва Георг Шталл пешниҳод шуд [8]. Ин назария дар ҳар як ҷисми сӯзанда, ки 
моддаи элементарии махсус – (невесомого флюида) – флогистонро дошт, ки дар вақти сӯзиш 
нест мешуд, қабул месохт. Маҳз бо ҳамин ҳарорати “флогистиронии карбон” қобилияти 
барқароркунии карбонро аз “оҳак” ва “маъдан” маънидод мекарданд. Флогистикони 
минбаъда Рео Мюр, Бергман ва дигарон аллакай мефаҳмиданд, ки ангишт моддаи 
элементариро ташкил мекунад. Вале аввалин маротиба ин “ангишти тоза” аз ҷониби Антуан 
Лавуазе қабул шуда буд, ки раванди сӯзиши ангишт ва дигар моддаҳоро дар ҳаво ва оксиген 
омӯхтаа буд. Дар китоби Гитон де Морво, Лавуазе, Бертоле ва Фуркруа бо номи “Усули 
номгузории химиявӣ” (1787) номи “карбон”(carbone) ба ҷои фаронсавии “ангишти тоза” 
(charbone) пайдо шуд. Зери ҳамин номгузорӣ карбон дар “ҷадвали ҷисмҳои содда” дар 
“китоби химияи элементарӣ” - и Лавуазе ҷой дорад [9]. Соли 1791 химики англис Тенард 
аввалин шуда карбони озодро ҳосил намуд; ӯ буғхои фосфорро дар болои бӯри тасфон 
мегузаронид, ки дар натиҷа фосфати калсий ва карбон ҳосил мешавад. Алмос ҳангоми 
гармкунии сахт бе боқимонда месӯзад. Ҳанӯз соли 1951 императори немис Франси I барои 
гузаронидани таҷриба бо алмос ва лаъл (ёқут) розӣ шуд. Баъд аз ин таҷрибаҳо маълум шуд, 
ки танҳо алмос месӯзад, лаъл (оксиди алюминӣ бо ғаши хром) гармкунии зиёдро талаб 
мекунад. Лавуазе таҷрибаи навро барои сӯзонидани алмос барои мошинаи калони сӯзонанда 
гузошт ва ба хулосае омад, ки алмос карбони кристаллӣ мебошад. Аллотропияи дуюми 
карбон-графит дар замони алхимикӣ ҷилои шаклдигаркардаи сурб буд, ки plumbado ном 
дошт, танҳо дар соли 1740 Потт дар таркиби графит мавҷуд набудани ғаши сурбро кашф 
намуд [10]. Шееле графитро тадқиқ намуд (1779) ва ҳамчун флогистикҳо онро ҷисми 
сулфурии намуди махсус, ангишти маъдании махсус, ки “кислотаи газӣ” – сарбаста (CO2) ва 
миқдори зиёди флогистҳоро дорад, ҳисоб менамуданд. Пас аз 20 сол Гиттон де Морво бо 
роҳи эҳтиётона гармкунии алмос онро ба графит ва сипас ба кислотаи карбонат табдил дод 
[3]. Дар аввали асри XIX дар адабиёти химиявӣ баъзан мафҳуми “углетвор” (Шерер 1807, 
Севергин 1815); истифода мешуд. Аз соли 1824 Соловв номи “углерод” – ро ворид намуд 
[11]. Пайвастагиҳои карбон дар ҷузъи карбон – аз лотинии carbo (carbonis) “ангишт” –ро 
доранд. 

Силитсий (Si аз лот.Silicium) – ғайриметалли аз рӯи паҳншавӣ дар қишри замин дар ҷои 
дуюм (баъди оксиген) меистад [12]. Новобаста барои электроникаи ҳозиразамон зарур 
мебошад. Соли 1810 аз тарафи Иёнс Якоб Берселиус пешгӯӣ карда шудааст. Баъдан (соли 
1823) ӯ силитсии амморфиро бо роҳи барқароркунии фториди силитсӣ тавассути калий ҷудо 
намуд ва хосиятҳои химиявии онро пурра шарҳ дод. Аввалин бор соли 1811 аз тарафи 
олимони франсуз Жозеф Луи Гей-Люссак ва Луи Жак Тенар силитсии тоза ба даст оварда 
шуд [13]. Соли 1823 химики швед Йёнс Якоб Берселиус бо роҳи боҳамтаъсиркунии калии 
металлӣ ба фториди силитсӣ (SiF4) силитсии тозаи элементариро ҳосил намуд. Ба элементи 
нав номи “силитсӣ”(аз лот.Sillex– санги чвқмоқ) дода шуд. Номи русии “кремнӣ” соли 1834 
аз тарафи химки рус Герман Иванович Гесс ворид шуд. Дар тарҷума аз мисрии қадим – 
“харсанг”, “кӯҳ” мешавад [14]. 

Германӣ –металли хос буда, рангаш сафеди нуқрагун аст, ҷилои металлӣ дорад. Ба 
монанди силитсий нимноқил аст. 

Химики рус Д.И. Менделеев дар мақолаи худ дар бораи қонуни даврии элементҳои 
химявӣ соли 1869 хусусан мавҷудияти якчанд элементи химиявии дар он вақт номаълумро ва 
инчунин германийро пешгӯйи кард. Дар мақолаи 11– уми декабри (29 ноябр бо солшумории 
кӯҳна) соли 1870 Д.И. Менделеев элементи кашфнашударо экосилитсӣ (аз ҳисоби мавқеъ дар 
системаи даврӣ) номид, масса ва дигар хусусиятҳои онро пешгӯӣ намуд [15]. 
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Дар соли 1885 дар Фрайбер (Саксония) дар яке аз конҳои ангиштсанг (шахта) маъдани 
нави аргонит кашф шуда буд. Ҳангоми таҳлили химияаии маъдани нав химики немис Кеменс 
Винклер элементи химявии навро кашф намуд. Ба олим муяссар гардид, ки соли 1886 ин 
элементро ҷудо намояд, инчунин ӯ тавонист шабоҳати германий ва сурмаро қайд намояд. 
Оиди кашфи элементи нав Винклер дар мақолаи дусаҳифагии 6– феврали соли 1886 – хабар 
дод ва дар он барои элементи нав номи Germanium– ро бо аломати Ge пешниҳод намуд [16]. 
Ва дар ду мақолаҳои калони минбаъдаи соли 1886 – 1887 Винклер хосиятҳои германиро 
пурра шарҳ дод [17, 18]  Аввалан Винклер мехост элементи навро “нептунӣ” нома, вале ин 
ном аллакай ба яке аз элементҳои пештар таҳлил шуда гузошта шуда буд, барои ҳамин ҳам 
элемент номашро ба шарофати зодгоҳи олим – Германӣ гирифт. 

То охири соли 1930 германиро дар саноат истифода намебурданд. Дар вақти .Ҷанги 
дуюми ҷаҳонӣ германий дар баъзе сохтмонҳо, асосан дар лампаҳои электронии дуэлектродӣ 
(диодҳо) истифода бурда мешуд. 

Қалъагӣ - ба гурӯҳи металлҳои сабук дохил мешавад. Дар шароити нормалӣ қалъагӣ 
нафис, чакушхӯр ва зудгудоз буда, металли ҷилодори рангаш сафеди нуқрагун аст. Қалъагӣ 
аллакай дар ҳазорсолаи чоруми то милод ба одамон маълум буд . Ин металл қиммат ва 
камёфт буд, бинобар ин ашёҳои аз он тайёркардашуда байни римиҳо ва мисриёни қадим кам 
во мехӯранд [19]. Қалъагӣ дар қатори мис яке аз компонентҳои биринҷӣ, ки дар охир ё байни 
ҳазорсолаи 4 –уми то милод кашф шуд, мебошад. Қалъагии тоза барвақттар аз асри XII кашф 
шуда буд, дар бораи он Р.Бэкон дар корҳояш зикр кардааст. То ин вақт қалъагӣ дар таркибаш 
миқдори тағйирёбандаи сурб дошт. Номи лотинии stannum, ки бо калимаҳои санскритӣ 
алоқаманд аст ва “устувор, маҳкам” – ро мефаҳмонад, аз ибтидо ба хӯлаи сурб ва нуқра 
нисбат дошт, аммо дертар ба дигар хӯлаи ба ҳамон монанд, ки тақрибан 67% қалъагӣ дошт, 
дод. Дар асри IV пеш аз милод номи хосашро қалъагӣ номиданд [20]. 

Калимаи қалъагӣ – умумисловянӣ буда, бо вуҷуди ин дар баъзе забонҳои словянӣ ҳамин 
гуна ва ё калимаи якрешадор (полянии olow, чехии olovo, сербии олово ва ғ) барои ифодаи 
дигар металли зоҳиран монанд – сурб истифода мебурданд. Калимаи қалъагӣ ба забонҳои 
балтикӣ (ср.лит. alavas, alvas, лотинии alva -“олово” мувофиқат мекунад. Ҳамин тавр металл 
азрӯи ранг номгузорӣ шудааст [20]. 

Сурб (лот.Plumbum, бо аломати Pb ифода меёбад) - нисбатан зудгудоз буда, металли 
вазнини рангаш сафеди нуқрагуни ҷилодор аст. Зичии сурб 11,35г/см

3
 буда, моддаи заҳрнок 

мебошад ва он аз замонҳои қадим маълум аст. Сурб давоми бисёр ҳазорсолаҳо истифода 
бурда мешавад. Гудохтани сурб яке аз аввалин ҷараёни металлургии ба мо маълум буд. 
Донаҳои (бусины) сурб, ки таърихан 6400 сол то милод буданд, ки дар маданияти даври 
Чатал-Хююк ёфт шуда буданд. Аз ҳама ашёи қадимтарин, ки аз сурб таёр шудааст, 
ҳайкалчаи зани ростистода дар юбкаи дарози давра сулолаи Мисриён, ки таърихан ба солҳои 
3100-2100 то милод рост меояд ва дар осорхонаи Британия (рақами инвертатиаш ЕА 32138) 
нигоҳ дошта шудааст, мебошад [21]. Онро аз ибодатгоҳи Осирисаи Абидос ёфтанд ва соли 
1899 аз Миср оварданд. Дар Мисри қадим медалёнҳои сурбӣ истифода бурда мешуданд. Дар 
асри наваи бринҷӣ дар қатори сурма ва марги муш (As) истифода бурда мешуд. Маълумотҳо 
дар бораи металли муайян дар ёдгории кӯҳна (Ветхом Завете) омдааст. 

Пайдоиши калима “сурб” номаълум аст. Ин металл бо забони болгарӣ “олово`юм” дорад, 
дар бисёр дигар забонҳои словянӣ (сербскохорватский, чехӣ, полшагӣ) сурб бо калимаи 
талаффузашон наздики “қалъагӣ” (олово) волава, olovo, olov ва ғайра номида мешавад. 
Калимаи бо ҳамон маъни вале бо талаффузашон фарқ мекунанд, дар забонҳои гурӯҳи 
балтикии svinas (литиявӣ), svins (лотинӣ), инчунин дар якчанд забонҳои словянӣ – русӣ , 
украинӣ (свинец), белорусӣ (свineц) ва словении (svinec) [22]. 

Plumbum-и лотинӣ калимаи англисии plumber –обгузаронанда(дар Рими Кадим трубаи 
обгузаронанда, махсусан аз анна ҳамин металл буда, бештар барои ҷило додан мувофиқ буд) 
ва номи маҳбаси венетсиянӣ бо боми сурбӣ – Помбӣ, ки аз рӯи баъзе маълумотҳо Казанова 
гурехта буд, мебошад [20]. 

Хулоса, Омӯзиши истилоҳҳои этимологии элементҳои зергуруҳи асосии гуруҳи чоруми 
ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ имконияти алоқаи байнифаннии химияро на танҳо бо 
таърих, балки бо забонҳои дигар ба амал оварда, инкишоф медиҳад. Дар зергурӯҳи асосии 
гурӯҳи чорум элементоҳои корбон, силитсий, германий, қалъагӣ ва сурб ҷойгир шудаанд, ки 
истилоҳҳи (аломати) химиявӣ ва номҳои онҳо вобаста ба таърихи пайдоиш, мавқеъ, ҷойи 
кашфшуда ва хосият дар забонҳои гуногун, мухталиф аст, ки он дар мақола пурра дарҷ 
гаштааст. 

АДАБИЁТ 

1. Зубайдов У.З. Химия (китоби дарси барои синфи 8). / У.З. Зубайдов, Ҳ.Иброҳимов, А.Тошов, А.Азизов, 
С.Ҳакимхуҷаев. –Душанбе, 2010. - 248с. 

Солиев Л. Химия (китоби дарси барои синфи 9). / Л.Солиев, Ҳ.Иброҳимов, С.Ҳакимхуҷаев. –Душанбе, 2013. 

224с. 



64 

2. Бобиев Ғ.М., Зубайдов У., Тӯхтаев Б. Химия (китоби дарси барои синфи 11). / Ғ.М. Бобиев, У.Зубайдов, 

Б.Тӯхтаев –Душанбе, ҶДММ “Ноширон”, 2011. - 240с. 

3. Жумаев М.Т., Солиева У.Л., Утаев М. Этимологияи элементҳои химиявии зергурӯҳи асосии гурӯҳи якум 

ва дуюми ҷадвали даврии Д.И.Менделеев. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. 2019, № 1 (78), - С. 106-110. 

4. Солиева У.Л., Жумаев М.Т., Утаев М.М.. Этимологияи элементҳои химиявии зергурӯҳи асосии гурӯҳи 

панҷуми ҷадвали даврии Д.И.Менделеев. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши илмҳои гуманитарӣ, 2019, 

№ 4 (81) - С. 47-51. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь (ЛЭС) // 1990, С.688. ISBN: 5-85270-031-2. 

6. Лейпунский О. И.Об искусственных алмазах // Успехи химии. -1939. - Вып. 8. С. 1519-1534 

7. Солиев Л. Химияи ғайриорганикӣ. / Л. Солиев –Душанбе: Эр-граф, 2018, 351с. 

8. Гринвуд Н. Н. Химия элементов. / Н. Н. Гринвуд - 3-е изд. 2015.-С.312-607 с. 

9. Менделеев Д. И. Естественная система элементов и применение её к указанию свойств неоткрытых 

элементов // Журнал Русского химического общества. - 1871. Т. III. С. 25-56. 

10. Winkler C. Mittheilungen über des Germanium // Journal für praktische Chemie. 1886. №. 34. рр. 177-229. 

11. Winkler C. Mittheilungen über des Germanium. Zweite Abhandlung // Journal für praktische Chemie: magazin. - 

1887. - Bd. 36, № 1. -S. 177-209. 

12. Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of 

Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, 

doi:10.1021/je1011086. 

13. Введенская Л. А., Колесников Н. П. Этимология: Учебное пособие // СПб: Питер, 2004. 122 с. 
14. Войткевич Г. В., Мирошников А. Е., Поваренных А. С., Прохоров В.Г.Краткий справочник по геохимии. 

М.:Недра, 1970 

15. Книжников В.А., Бережной Р.В., Рубцов А.Ф., Григорян Э.А., Марченко Е.Н., Самойлов Д.Н., Соркина 

Н.С., Цивильно М.А. Свинец // Большая медицинская энциклопедия: в 30 т./ гл. ред. Б.В. Петровский. 3 

изд. Москва: Советская энциклопедия, 1984. - Т.23. С. 21-26. 544с. 

 

ЭТИМОЛОГИЯИ ЭЛЕМЕНТҲОИ ХИМИЯВИИ ЗЕРГУРӮҲИ  
АСОСИИ ГУРӮҲИ ЧОРУМИ ҶАДВАЛИ ДАВРИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ 

Мақола ба таърихи пайдоиши (этимология) – и номҳои элементҳои химиявии зергурӯҳои 
асосии гурӯҳи чоруми ҷадвали даврӣ дар забонҳои лотинӣ, англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ бахшида 
шудааст. 

Мақсади мақола: Мақсади асосии мақола ба хонандагон, хусусан хонандагоне, ки ба 
илми химия шавқу ҳавас доранд, барои боз ҳам муфассалтар дарк намудани маънои номи 
элементҳои зургурӯҳҳои асосии гурӯҳи чоруми ҷадвали даврӣ ва таърихи пайдоиши онҳо 
маълумот расонидан мебошад. 

Натиҷаҳои тадқиқот: Тадқиқот дар асоси таҳлили луғатҳо ва китобҳои этимологӣ аз 
таърихи номҳои элементҳои химиявӣ асоснок карда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: элементи химиявӣ, этимология, забони англисӣ, таърихи кашф, 
ҷадвали даврӣ. 

 
ЭТИМОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП 

ЧЕТЫРЫЕ ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 
Статья посвящена истории открытия (этимологии) химических элементов главных 

подгрупп четвёртой группы периодической таблиц. 
Цель статьи. Цель статьи помочь читателям, в особенности начинающим химикам, 

освоит более глубокое понимание значения названия элементов главных подгрупп четвёртой 
группы. 

Результат исследования. По результатом исследование основано на анализе 
этимологических словарей и книг по истории названий химических элементов. 

Ключевые слова: химический элемент, этимология, английский язык, истории 
происхождения, периодическая таблица. 

 
ETYMOLOGY CHEMICAL ELEMENTS OF THE MAIN SUBGRUPS  

OF THE FOUR GROUPS OF THE PERIODIC TABLE D.I. MENDELEEV 
The article is devoted to the history of discovery (etymology) of chemical elements of the main 

subgroups of the fourth group of the periodic tables. 
Purpose of the article. The purpose of the article is to help readers, especially beginner 

chemists, gain a deeper understanding of the meaning of the names of the elements of the main 
subgroups of the fourth group. 

According to the results of the study. The study is based on the analysis of etymological 
dictionaries and books on the history of the names of chemical elements. 

Keywords: chemical element, etymology, English language, origin stories, periodic table 
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ВОСИТАҲОИ АСОСИИ АЛОҚАИ ТОБЕИ ҶУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ САБАБ ВА 
НАТИҶА БО САРҶУМЛА ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

 

Орзуева П.Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ яке аз рукнҳои асосии илми забоншиносӣ ба шумор 
мераванд.  

 Дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ муносибати ҷумлаҳои яктаркиба ва дутаркибаеро 
мушоҳида мекунем, ки яке аз чумлаҳо ба дигаре тобеъ аст. Ҷумлаи тобеъшаванда – ҷумлаи 
пайрав буда ҷумлаи тобеъкунанда сарҷумла номида мешавад. Сарҷумла аз ҷиҳати сохт пояи 
асосӣ ба шумор рафта, пайрав ба эзоҳи он меояд. 

Дар дохили ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ҷумлаҳои аз ҷиҳати сохт хеле гуногун мушоҳида 
мешаванд, ки ба воситаи онҳо муносибатҳои ҷузъҳо ва ҷумлахо мукаррар мегарданд. 

Ҳама гуна ҷумлаҳои пайрав дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ сарҷумла ва ё ягон 
аъзои онро шарҳу эзоҳ медиҳанд ва барои нишон додани чигунагии фикрҳои дар сарҷумла 
ифодаёфта хизмат мекунанд. Аз ин ҷост, ки онҳо чи аз ҷиҳати сохт ва чи аз ҷиҳати мазмун 
дорои аҳамияти бузург буда, хусусиятҳои ба худ хос доранд.  

Дар забони адабии тоҷик воситаҳои алоқаи тобеи ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла хеле 
гуногунанд. Пайвандакҳои сершумор, калимаҳои ба пайвандакҳо ҳамнисбат, мутобиқати 
шаклҳои феълӣ—хабарҳои сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрав ҷои ҷумлаи пайрав дар ҷумлаи 
мураккаби тобеъ ва интонатсия воситаҳои тобеъкунандаи ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла 
мебошанд, ки ҳар яки онҳоро алоҳида ва батафсил бояд омӯхт. 

Ба ақидаи забоншиноси тоҷик Д.Тоҷиев барои инкишофи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар 
таркиби сарҷумла омадани иҷораҷонишин, зарф ва таркибҳои зарфӣ низ муҳим аст, зеро ин 
воситаҳо барои боз ҳам зичтар алоқаманд шудани ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла нақши 
бузург мебозанд [9, с.11]. 

Пайвандакҳо яке аз асоситарин воситаи алоқаи синтаксисии ҷузъи ҷумлаи мураккаби 
тобеъ ба ҳисоб мераванд ва муносибатҳои гуногуни онхоро ифода менамоянд. Пайвандакҳо 
на фақат муносибатҳои тобеиро ифода мекунанд, балки тобиши маъноии онҳоро низ 
мефаҳмонанд. 

Пайвандакҳои тобеъкунанда, ки одатан барои ифодаи маъно, вазифа ва тобишҳои 
алоҳидаи ҳар як хели ҷумлаи пайрав хизмат мекунанд, бевосита ба таркиби ҷумлаҳои пайрав 
медароянд. 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пайвандакҳои тобеъкунанда ниҳоят зиёд ҳастанд ва 
онҳо навъҳои сершумори ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ба сарҷумла тобеъ мекунанд. 
Пайвандакҳои тобеъкунандаи замон, макон, сабаб, мақсад, шарт, натиҷа, хилоф, тарзи амал, 
миқдору дараҷа, монандӣ ва пуркунанда дар хелҳои алоҳидаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ 
фарқияти маъно, сохт ва ё хосияти услубии онҳоро нишон медиҳад. 

Дар синтаксиси забони адабии тоҷик ҷумлаи пайрави сабаб хели махсуси ҷумлаҳои 
пайравро ташкил дода, ба воситаҳои гуногун ба сарҷумла тобеъ мешаванд. 

Пайвандакҳои сершумори тобеъкунанда, калимаҳои ҳамнисбат, мутобиқати шаклҳои 
феълӣ-хабарҳои сарҷумла ва ҷумлаи пайрави сабаб, ҷои ҷумлаи пайрави сабаб дар таркиби 
ҷумлаи мураккаб ва интонатсияи хоси тобеъ воситаҳои ба ҳамдигар вобастаи ифодаи алоқаи 
ҷумлаи пайрави сабаб ба сарҷумла мебошанд. 

Яке аз воситаҳои асосии тобеъкунандаи ҷумлаи пайрави сабаб ба сарҷумла пайвандакҳо 
мебошанд. 

mailto:umeda.soliyeva@bk.ru
mailto:umeda.soliyeva@bk.ru
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Дар синтаксиси мактабии соли 1948 дар боби ҷумлаи пайрави сабаб пайвандакҳои зеро, 
зеро ки, чунки, азбаски, барои он ки, ки, чун зикр ёфтаанд [ 7, с.67].  

Дар китоби дарсии синтаксис барои мактабҳои олӣ пайвандакҳои азбаски, чунки , зеро, 
зеро ки, модом ки, ба боби ҷумлаи пайрави сабаб дохил шудаанд. Ниҳоят, Ш.Рустамов дар 
рисолаи махсуси худ, “Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии ҳозираи 
тоҷик” пайвандакҳои хеле зиедро ки воситаи алоқаи ҷумлаи пайрави сабаб бо сарҷумла 
мебошад, қайд намудааст. 

Чӣ тавре, ки мебинем, як гурӯҳ пайвандакҳои ҷумлаи пайрави сабаб қариб дар ҳамаи 
китобҳо ба монанди ки, зеро ки, чунки, азбаски, вале гурӯҳи дигарашон, ба монанди чаро 
ки, бинобар ин (он) ки, модоме ки, барои он ки, ба сабаби он (ин) ки, фақат ба баъзе 
асарҳо дохил шудаанд. 

Дар забони англисӣ низ пайвандакҳои тобеъкунандаи зиёде мавҷуданд, ки воситаи 
асосии алоқаи ҷумлаҳои пайрави сабаб мебошанд. Ин пайвандакҳо ба монанди: as, because, 
because of, since, for, for fear,for that, for the reason that, on the ground that, so, мебошанд, 
ки ба воситаи онҳо ҷумлаи пайрав ба сарҷумла тобеъ мешавад.  

Ҷумлаҳои пайрави сабаб дар дохили ҷумлаи мураккаби тобеъ мувофиқи вазифа ва 
хусусиятҳои синтаксисиашон ҷои муайян ва махсуси худро доро мебошанд. Аз мушоҳидаҳо 
бармеояд, ки аксари ҷумлаҳои пайрави сабаб пас аз сарҷумла омада, сабаби иҷрои амали 
сарҷумларо шарҳ медиҳанд. Ғайр аз он ҷои ҷумлаи пайрави сабаб ба пайвандакҳои 
тобеъкунанда низ вобастагӣ дорад. 

Ҷумлаҳои пайрави сабаб бо пайвандакҳои чунки, зеро, зеро ки, чаро ки дар бисёр 
мавридҳо пас аз сарҷумла меоянд. 

Барои тасдиқи ин гуфтаҳо якчанд ҷумлаҳои пайрави сабабро бо истифодаи пайвандакҳои 
тобеъкунандаи зерин дар ду забон меорем. ки чунин мисолҳо дар китоби “Ёддоштҳо”-и 
устод Айнӣ хеле хуб ба назар мерасад. 

 Масалан: Ин хабар маро бисёр парешон кард, чунки ман ба вай зиёда омӯхта шуда 
будам...[1, с.55]. Дар ин ҷумла, ин хабар маро бисёр парешон кард, сарҷумла буда, ман ба 
вай зиёда омӯхта шуда будам, пайрави сабаб мебошад, ки ба сарҷумла ба воситаи 
пайвандаки тобеъкунандаи чунки тобеъ шудааст. Дар муқоиса бо ҷумлаи забони англисӣ 
пайвандаки чунки ҳамчун since тарҷума шудааст: This news greatly upset me, since I had 
played a large part in his training…[14, с.75]. Дар ҷумлаи забони англисӣ низ пайвандаки sincе 
(чунки) пас аз сарҷумла омада, ҷумлаи пайрави сабабро ба сарҷумла тобеъ кардааст. 

Аммо ҷумлаи пайрави сабаб бо пайвандакҳои бинобар ин, модом ки ,азбаски, дар бисёр 
мавридҳо пеш аз сарҷумла меоянд: Бинобар ин он духтарак ба хонаи худ нарафта шабу рӯз 
дар хонаи хатиб меистод ва бо духтари хатиб дар як хона зиндагонӣ мекард [1, с.81]. Дар ин 
ҷумла, бинобар ин он духтарак ба хонаи худ нарафта шабу рӯз дар хонаи хатиб меистод, 
ҷумлаи пайрави сабаб буда, ва бо духтари хатиб дар як хона зиндагонӣ мекард, сарҷумла 
мебошад. Дар ин ҷумлаи пайрави сабаб пайвандаки тобеъкунандаи бинобар ин дар забони 
англисӣ ҳамчун so тарҷума шуда, ҷумлаи пайрав пеш аз сарҷумла омадааст: ...so Habiba did 
not go home after school, but stayed at the Khatib’s house in the same room as the Khatib’s 
daughter [14, с.101].  

Ё дар ҷумлаи дигари пайрави сабаб пайвандаки тобеъкунандаи модом ки пеш аз 
сарҷумла омадааст: Модом, ки дар пеши як одами калон (Шарифҷон Махдум) ваъда додем, 
инро Бухоро бурдан даркор аст [1, с.170]. Дар ин ҷо бошад пайвандаки тобеъкунандаи модом 
ки дар ҷумлаи забони англисӣ ҳамчун since тарҷума шуда, пеш аз сарҷумла омадааст: Since 
we have made promise to a great man—meaning Sharifjon Makhdum- we must send him to 
Bukhara [14, с.92]. Маълум мешавад, ки дар ҳар ду забон, ҳам тоҷикӣ ва англисӣ 
ҷойгиршавии пайвандак мувофиқат намудааст. 

 Ҷумлаи дигарро бо истифодаи пайвандаки тобеъкунандаи сабаб азбаски меорем: 
Азбаски Абдулло калонсолтар ва ҳам як дараҷа дағалтар буд, духтарон вайро 
намефоронданд ва аз муомилаҳои ӯ мекебиданд [1, с.80]. Дар ин ҷумла, азбаски Абдулло 
калонсолтар ва ҳам як дараҷа дағалтар буд, ҷумлаи пайрави сабаб буда, духтарон вайро 
намефоронданд ва аз муомилаҳои ӯ мекебиданд, сарҷумла мебошад. Дар муқоиса бо 
ҷумлаи забони англисӣ пайвандаки азбаски ҳамчун since тарҷума шуда, ҷумлаи пайрави 
сабаб дар ҳар ду забон, тоҷикӣ ва англисӣ пеш аз сарҷумла омада, ҷумлаи пайравро ба 
сарҷумла тобеъ намудааст: 

Since Abdullo was older than I, and also more uncouth, the girls did not like him and avoided 
him [14, с.100].  

Баъзан ҷумлаи пайрави сабаб хабарҳои алоҳидаро эзоҳ дода ба воситаи онҳо ба сарҷумла 
тобеъ мегардад. Дар мисоли зерин сарҷумла ду хабари чида дорад ва ҳар як хабари он 
алоҳида бо ҷумлаҳои пайрави сабаби ғайричида шарҳ ёфтаанд. Барои таъкиди хабарҳои 
сарҷумла онҳо пас аз сарҷумла боз такрор шуда, баъд аз ҳар як хабар ҷумлаи пайрави сабаби 
он оварда мешавад. Масалан дар ҷумлаи дигар: 
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Чунки ӯ бо вуҷуди ҳунарманд будан, дар Соктаре аз касби дуредгарии худ дуруст фоида 
бурда наметавонистааст, зеро дар он ҷо ҳатто аз хешовандони худаш ҳам якчанд нафар 
дуредгарони ҳунарманд буданд [1, с.11]. Дар муқоиса бо забони англисӣ пайвандаки чунки 
ҳамчун пешояди for тарҷума шудааст. Маълум мешавад, ки дар баъзан мавридҳо ҳангоми 
тарҷумаи ҷумлаҳои забони тоҷикӣ ба забони англисӣ ҷойивазкунии пайвандакҳо бо 
пешояндҳо мушоҳида карда мешавад. Дар қисмати дуюми ҷумла, ки ҷумлаи пайрав аст, 
пайвандаки зеро ба забони англисӣ ҳамчун since тарҷума шудааст.In Soktare, for all his skills, 
he had not been able to profit fully from his carpentry, since even among his own relatives there 
were already skilled carpenters [14, с.33]. 

Маълум мешавад, ки пайвандакхои сабабии забони тоҷикӣ азбаски, чунки, модом ки, 
модоме ки, зеро, зеро ки дар забони англисӣ дар бештари мавридҳо бо як пайвандаки 
тобеъкунандаи сабабии since ифода карда мешаванд. Яъне дар забони тоҷикӣ пайвандакҳои 
сабабии ҳаммаъно нисбат ба забони англисӣ бештар ба назар мерасанд. 

Ҷумлаи пайрави натиҷа бошад, натиҷа ва ё хулосаи дар сарҷумла ифодашударо нишон 
медиҳад. Ин намуди ҷумлаи пайрав танхо бо як пайвандак --пайвандаки соддаи ки ба 
сарҷумла тобеъ гардида, ҳамеша пас аз сарҷумла меояд [12, с.94]. Дар забони англисӣ бошад, 
пайвандаки ки ҳамчун so that ва that истифода мешавад.  

Бояд қайд кард, ки хабарҳои сарҷумла ва ҷумлаи пайрави натиҷа бештар дар як замон 
ифода гардид, амалеро мефаҳмонанд,ки паиҳам воқеъ шудааст. Дар бораи ҷумлаҳои пайрави 
натиҷа олимони забоншинос А.М.Беленицкий, Ҳоҷизода дар китоби худ “ Наҳви забони 
тоҷикӣ” ибрози ақида намудаанд. Инчунин олимони забоншинос Мирзоев, Ш.Ниёзӣ, 
М.Ғ.Ғафуров, В.С.Растаргуева дар китобҳои алоҳидаи худ оиди ҷумлаҳои пайрави натиҷа 
маълумоти пурра додаанд.  

Дар таркиби сарҷумлаи ҷумлаи пайрави натиҷа баъзан калимаҳои чунон ва ҳамчунон низ 
меоянд, ҳол он ки ин мисолҳо бештар ба ҷумлаҳои пайрави миқдору дараҷа дахл доранд. 

Фарқи барҷастаи ҷумлаҳои пайрави натиҷа аз миқдору дараҷа дар он аст, ки ҷумлаи 
пайрави натиҷа одатан бо сарҷумла бо пайвандаки ки тобеъ шуда, натиҷаи мундариҷаи 
умумии сарҷумла ва ё амалу ҳолати хабари сарҷумларо нишон медиҳад, аммо ҷумлаи 
пайрави миқдору дараҷа ба ҳоли миқдору дараҷаи хабари сарҷумла алоқаманд буда, фақат 
натиҷаи миқдор, андоза ва дараҷаи зоҳиршавииамалу ҳолати хабари сарҷумларо ифода 
менамояд ва маънои натиҷа дар ин сурат дуюмдараҷа мегардад [9, с.87]. 

 Барои мисол якчанд ҷумлаи пайрави натиҷаро аз китоби “ Ёддоштҳо”-и устод Айнӣ 
меорем: Мӯйҳои абрувонаш чунон дароз буданд, ки чашмонашро пӯшонда меистоданд [ 1, 
с.56]. Дар ин ҷумла, мӯйҳои абрувонаш чунон дароз буданд, сарҷумла буда, чашмонашро 
пӯшонда меистоданд, ҷумлаи пайрави натиҷа аст, ки бо сарҷумла ба воситаи пайвандаки ки 
тобеъ шудааст. Дар муқоиса бо ҷумлаи забони англисӣ пайвандаки тобеъкунандаи ки , 
ҳамчун that тарҷума шуда ҷумлаи пайравро ба сарҷумла тобеъ мекунад: His eyebrows were so 
long that they cowered his eyes… [ 14, с.75]. 

Нақшҳои кандакории вай чунон нозук ва хушнамо буданд, ки гӯё наққошони забардаст 
бо қалами мӯин дар қоғаз он нақшҳоро кашида бошанд [1, 57]. Дар ин ҷумла низ ҷумлаи 
пайрав ба сарҷумла ба воситаи пайвандаки ки тобеъ шудааст. Яъне, Нақшҳои кандакории 
вай чунон нозук ва хушнамо буданд,сарҷумла буда, гӯё наққошони забардаст бо қалами 
мӯин дар қоғаз он нақшҳоро кашида бошанд, ҷумлаи пайрави натиҷа мебошад. Дар 
муқоиса бо ҷумлаи забони англисӣ низ ҷумлаи пайрав ба сарҷумла ба воситаи пайвандаки 
тобеъкунандаи that ( ки) тобеъ шудааст: So delicate and beautiful were the figures he carved 
that you would swear they were the work of a master miniaturist working with a a pencil brush on 
paper [14, с.77]. 

Чунон ки дар мисолҳои боло мебинем, ҳамаи ҷумлаҳои пайрави ифодакунандаи натиҷа 
дар ду забон, тоҷикӣ ва англисӣ пас аз сарҷумла ҷой гирифтаанд. Дар онҳо сарҷумла натиҷаи 
фикри ҷумлаи пайравро ифода мекунанд. 

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дараҷаи вобастагии сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрав гуногун 
мебошад. Байни сарҷумла ва ҷумлаҳои пайраве, ки ягон аъзои сарҷумларо шарҳ медиҳанд, 
вобастагӣ бештар мушоҳида мешавад, чунки онҳо ба як аъзои сарҷумла алоқаманд буда, 
аксари чунин ҷумлаҳои пайрав ба ибораҳо бармегарданд ва ягон аъзои ҷумлаи содда шуда 
метавонанд. Дар забони тоҷикӣ як пайвандаки тобеъкунандаи ки метавонад дар ҳамаи 
хелҳои ҷумлаи пайрав истифода шавад. (ҳар кас ки, ҳамин, ки, касе, ки, ҳамоне, ки, ба тарзе, 
ки, то ҷое ки, вақте ки, то ки, чунки, зеро ки, ки ва ғайра).  

Чи тавре ки маълум шуд, таснифоти ҷумлахои мураккаби тобеъ бо пайрави сабаб ва 
натиҷа дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими синтаксиси 
ҷумлаҳои мураккаб ба шумор меравад. Ҳангоми классификатсияи онҳо ҳамеша бояд дар 
хотир дошт, ки ҷумлаи пайрав як ҷузъи сохти синтаксисии ҷумлаи мураккаб аст ва он бо 
воситаҳои гуногун сарҷумларо эзоҳ медиҳад ва ба ин васила ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ба 
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амал меояд. Ҷумлаҳои пайрав хусусиятҳои ба забониҳои тоҷикӣ ва англисӣ хос доранд, ки 
моро зарур аст, ки онҳоро бештар мавриди омӯзиш қарор диҳем. 

Хулоса дар муқоиса бо забони англисӣ низ ҷумлаҳои пайрав хусусиятҳои ба худ хосро 
доранд. Ҳамаи ҷумлаҳои пайрав дар ду забон сарҷумларо аз ягон ҷиҳат эзоҳ медиҳанд. 
(мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, тарзи амал, макон, замон, мақсад, сабаб, 
натиҷа ва ғайра ). 

Яъне барои сохтани ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави сабаб ва натиҷа нақши 
пайвандакҳои тобеъкунанда дар ду забон, ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам забони англисӣ бениҳоят 
муҳим аст ва онҳо воситаи асосии алоқаи ҷумлаҳои пайрав ба шумор мераванд.  
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ВОСИТАҲОИ АСОСИИ АЛОҚАИ ТОБЕИ ҶУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ САБАБ ВА 
НАТИҶА БО САРҶУМЛА ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

Дар мақола муаллиф доир ба истифодаи воситаҳои асосии алоқаи тобеи ҷумлаҳои 
мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави сабаб ва натиҷа маълумоти муфассал додааст, ки 
дар забоншиносии муосир яке аз мавзӯҳои мубрам ба ҳисоб меравад. 

Мақсади мақола Ҷумлаҳои пайрави сабаб ва натиҷа дар дохили ҷумлаи мураккаби 
тобеъ мувофиқи вазифа ва хусусиятҳои синтаксисиашон ҷои муайян ва махсуси худро доро 
мебошанд. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки аксари ҷумлаҳои пайрави сабаб пас аз сарҷумла 
омада, сабаби иҷрои амали сарҷумларо шарҳ медиҳанд. Ғайр аз он ҷои ҷумлаи пайрави сабаб 
ба пайвандакҳои тобеъкунанда низ вобастагӣ дорад. 

Ҷумлаи пайрави натиҷа бошад, натиҷа ва ё хулосаи дар сарҷумла ифодашударо нишон 
медиҳад. Ин намуди ҷумлаи пайрав танхо бо як пайвандак --пайвандаки соддаи ки ба 
сарҷумла тобеъ гардида, ҳамеша пас аз сарҷумла меоянд. Дар таркиби сарҷумлаи ҷумлаи 
пайрави натиҷа баъзан калимаҳои чунон ва ҳамчунон низ меоянд, ҳол он ки ин мисолҳо 
бештар ба ҷумлаҳои пайрави миқдору дараҷа дахл доранд. 

Натиҷаи татқиқот нишон дод, ки фарқи барҷастаи ҷумлаҳои пайрави натиҷа аз 
миқдору дараҷа дар он аст, ки ҷумлаи пайрави натиҷа одатан бо сарҷумла бо пайвандаки 
ки тобеъ шуда, натиҷаи мундариҷаи умумии сарҷумла ва ё амалу ҳолати хабари сарҷумларо 
нишон медиҳад, аммо ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа ба ҳоли миқдору дараҷаи хабари 
сарҷумла алоқаманд буда, фақат натиҷаи миқдор, андоза ва дараҷаи зоҳиршавии амалу 
ҳолати хабари сарҷумларо ифода менамояд ва маънои натиҷа дар ин сурат дуюмдараҷа 
мегардад. 

Яъне барои сохтани ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави сабаб ва натиҷа 
нақши пайвандакҳои тобеъкунанда дар ду забон, ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам забони 
англисӣ бениҳоят муҳим аст. 

Калидвожаҳо: Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, воситаҳои асосии алоқаи тобеъ, ҷумлаҳои 
пайрави сабаб, натиҷа, пайвандакҳои тобеъкунанда, пешояндҳо, хусусият, пайвандаки ки 
чунки, азбаски, зеро ки, бинобар ин. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ГЛАВНЫМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ  

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье автор подробно говорит об употреблении основных средств связи 

придаточных предложений с главным предложением причинно-следственной связью, что 
является одной из важнейших тем современного языкознания. 

Цель статьи Придаточные предложения причины и следствия занимают особое место 
в относительном предложении в соответствии с их функцией и синтаксическими 
особенностями. Наблюдения показывают, что большинство предложений с придаточными 
причины следуют после главного предложения и объясняют причины действия, 
выраженного в главном предложение. Кроме того, место придаточных предложений 
причины также зависит от подчинительных союзов. 

 Придаточные предложения следствия обозначают результат действия, выраженного 
в главном предложении. Очень часто придаточные предложения этого типа имеют 
дополнительное значение степени. 

Придаточные предложения следствия примыкают к главной части при помощи союза 
ки--so that, that. Обычно они отделяются от главного предложения запятой. 

Придаточные предложения следствия иногда содержат слова, чунон, хамчунон – such, 
such as, хотя эти примеры, скорее всего, включают придаточные предложения количества 
и степени.  

По результатам исслелодавиня Основные различия между придаточными предложения 
следствия и придаточными предложениями количества и степени состоит в том, что 
придаточные предложения следствия обычно употребляется с союзом so that, затем 
следует придаточное предложение, указывающее на следствие общего содержания 
действия, но придаточные предложения количества и степени являются только 
результатом количества, размера и объема сообщения и состояния сообщения, и в этом 
случае значение следствия имеет второстепенное значение. 

Следовательно, роль подчинительных союзов в двух языках, таджикском и английском, 
чрезвычайно важна для построения сложных придаточных предложений с причинно-
следственной связью. 

Ключевые слова: сложные придаточные предложение, основные средства 
подчиненного общения, предложения, следующие за причиной, следствие, придаточных 
предложений, приставками, союзы: ки, азбаски, чунки,бинобар ин, so that, since, so, for. 

 
THE MAIN MEANS OF COMMUNICATION OF SUBORDINATE STATEMENTS OF 

CAUSE AND EFFECT, INCLUDING IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
In the article, the author reviews in detail about the main use of subordinate conjunctions with 

principal clause and adverbial clauses of cause and result in Tajik and English languages, with a 

cause-and-effect relationship, which is one of the most important topics of modern linguistics. 

Purpose of the article Sentences following cause and effect have a special place in the relative 

clause in accordance with their function and syntactic features. Observations show that most of the 

sentences following the reason go after the principal clause and explain the reason for the sentence. 

In addition, the place of adverbial clauses of cause in the sentences also depends on subordinate 

conjunctions.  

Adverbial clauses of result denote the result of the action expressed in the principal clause. 

Very often adverbial clauses of this type have an additional meaning of degree. 

Adverbial clauses of pure result are introduced by the conjunctions so that, that. They are 

usually separated from the principal clause by a comma. 

The preposition of the sentence following the result sometimes contains the words such and 

such as, although these examples most likely include sentences of quantity and degree.  

According to the resultsof the stady The main difference between an adverbial clause of result 

and adverbial clause of quantity and degree is that the adverbial clause of result is usually 

introduced by the conjunction so that and followed by a subordinate clause indicating the result of 

the general content of the action of the header message, but the adverbial clause of quantity and 

degree is only a result of the number, size and extent of the message and the state of the message. 

and in this case, the meaning of the result is of secondary importance. 

That is, the role of subordinate conjunctions in two languages, Tajik and English, is extremely 

important for constructing complex subordinate clauses with adverbial clauses of cause and result. 
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Key words: complex subordinate clauses, basic means of subordinate conjunctions, sentences 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ПЕШОЯНДҲОИ СОДАИ  
ЗАБОНИ АНГЛИСӢ (OF, TO, BY, WITH, AT, IN, ON, FOR) 

 

Вализода Ш.Х. 
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 

 

Пешояндҳои аслии сода нисбат ба пешояндҳои номӣ сермаъноянд. Пешояндҳои аслӣ фақат 
дар аввали калимаву ибора ва таркибҳо омада, ба калимаи минбаъд бе ягон нишонаи морфологӣ 
муносибат пайдо мекунанд, аммо пешояндҳои номии содаи, таркибӣ ва пешояндҳои такрор бо 
калима ба воситаи бандаки изофӣ алоқаманд мешаванд. Дар давраи ҳозира доираи ифодаи 
маънои пешояндҳои забони англисӣ боз ҳам васеъ гардида, муносибати муродифии онҳо, 
хеле зиёд шудааст ва баръакс, маҳдуд шудани маъноҳои грамматикии пешояндҳо ниҳоят кам 
ба назар мерасад. [1, с.378.] Баъзан вақт қисме аз пешояндҳои забони англисӣ танҳо вазифаи 
грамматикиро иҷро мекунанду халос. Дар чунин ҳолат пешояндҳо маънои лексикии худро 
гум карда, дар вақти тарҷума ба дигар забон бо калимаи алоҳида ифода намешаванд. Ба ин 
гурӯҳ пешояндҳои зерин дохил мешаванд: 

Пешоянди of, - муносибати ду исмро ифода мекунад. Ҳолатҳои асосии истифодаи 
пешоянди of чунинанд: Барои ифодаи муносибат. Дар чунин ҳолат пешоянди of маънои 
лексикӣ надорад ва бо дигар забон тарҷума намешавад: 

I was born in 1878 in the village of Soktare, Gizhdu-van District, Bokhara Region (, 3). (Ман 
дар соли 1878 дар вилояти Бухоро дар ноҳияи Ғиҷдувон дар деҳаи Соктаре таваллуд 
шудаам). Dushanbe is the capital of Tajikistan. Душанбе пойтахти Тоҷикистон мебошад. The 
group of students climbed the Pamirs. Гурӯҳи донишҷӯён ба кӯҳи Помир баромаданд. Ба 
маънои «аз» пеш аз номгӯи гурӯҳи предметҳо, ки аз байни онҳо як ё якчандтои онҳо ҷудо 
карда мешаванд [1, с.378.] 

In the school run by the imam's wife I read Hafiz, something of Bedil and some of the lyrics of 
Sa'ib (, 4). (Ман дар пеши бибихалифа Ҳофиз, чанд ҷузъ аз Бедил ва чанд ҷузъ аз ғазалиёти 
Соибро хондам)Some of this books are difficult for us. Қисме аз ин китобҳо барои мо мушкил 
мебошанд. Бо маънои «аз» барои ифодаи модда ё масолеҳ, ки предмет аз онҳо сохта мешавад 
[2, с.720.] On his own initiative my father taught the children of local farmers to read and write, 
among them those of my mother's eldest brother, Mullah Dehgan, and afterwards took them to 
Bokhara and placed them in a madrasah (, 3). (Дар аввалҳои хонадориаш, ки дар деҳаи 
Маҳаллаи Болои райони Шофирком – деҳаи тағоиҳоям меистодааст, чанде аз 
деҳқонбачагонро, аз ҷумла бародари калони модарамро, ки Мулло Деҳқон ном дошт, хатту 
саводнок карда, ба Бухоро бурда, дар Мадраса мондааст). 

The house is built of bricks. Хона аз хишт сохта шудааст. 
Эзоҳ: Вақте, ки модда ё масолеҳ дар ҷараёни коркард ба модда ё масолеҳи дигар 

мубаддал мегардад, дар ин ҳолат пешоянди from истифода бурда мешавад [2, с.720.] Chees is 
made from milk. Панир аз шир тайёр карда мешавад. Бамаънои «дар бораи», «тааллуқ 
доштан» баъд аз феълҳои to tell, to hear, to think, to inform: 

Grand father Sa'ib"—this was a term of respect my father used when speaking of Sa'ib 
Isfahani—"died 250 years ago but he and Isa, our contemporary, say one and the same thing 
(Соиби Исфаҳониро аз ҷиҳати эҳтиром падарам «Бобо Соиб» мегуфт), ки 250 сол пеш аз 
замони мо гузаштааст ва Исо, ки одами ҳар ду ба як мазмун гап мезананд ва мардумро аз 
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бекорӣ ва аз таваккул ба тарафи кор мекашанд). What are you thinking of? Шумо дар бораи чӣ 
фикр карда истодаед? Бо маънои «бо» пеш аз шумора, ченаки вазн, пеш аз маблағ: the tuition 
fee that was usually offered the teacher in the form of a present at the beginning of the. (ҳаққи 
таҳсил одатан дар аввали сол ба муаллим ҳамчун туҳфа дода мешуд) [2, с.720.] 

The price was not very high, oil cake bought for two tanga paid for the ploughing of one tanab 
of land twice over. (Пули он чандон гарон набуд, барои дураҳа рондани як таноб замин ду 
танга лозим буд) 

He signed a cheque to the amount of 1000 dollars. 
Ӯ чекро ба маблағи 1000 доллар имзо намуд. 
Дар забони англисӣ феъл ва сифатҳое, ки бо пешоянди of истифода бурда мешаванд, 

зиёданд: to accuse of – ба ягон чиз гунаҳгор кардан; to consist of – аз… таркиб ёфтааст; to 
deprive of – аз чизе маҳрум кардан; to remind of – хотиррасон намудан; to be afraid of – аз касе 
(чизе) тарсидан; to be shamed of – аз чизе шарм доштан; to be proud of – аз (чизе) ифтихор 
кардан; to be sure of – боварӣ доштан; ва ғ. 

Пешоянди of дар забони тоҷикӣ дар бисёр маврид бо ёрии бандаки изофӣ (и) ифода 
карда мешавад: [3, с. 124.] 

He hoped to gather a harvest of twelve maunds to the acre from his field of jugara. (Ӯ умедвор 
буд, ки аз замини ҷувории худ дувоздаҳ сентнерӣ ҳосил мебардорад) 

He is a student of the university. Ӯ донишҷӯи донишгоҳ мебошад.  
Пешоянди to, муносибати феълро бо пуркунанда – ифодакунандаи шахсе, ки амал ба ӯ 

равона шудааст, ифода мекунад:  
It was too late, however: while peace negotiations had been under way the Emir destroyed the 

permanent way from Kuyuk Mazar to Zirabulak, from Murghak to Charjow and from Emirabad to 
Shahr-i-sabza and Ter-mez, thus cutting Kolyesov's communications with Soviet territory. 
Kolyesov was trapped and forced to retreat to Samarkand, repairing the railway line as he went (, 
114). (Аммо хеле дер шуда буд: дар фурсати гуфтугӯҳои сулҳ амир роҳҳои оҳанро аз 
Куюкмазор то Зирабулоғ ва аз Мурғак то Чорҷӯй ва аз Амиробод то Шаҳрисабз ва Тирмиз 
вайрон карда алоқаи Колесовро аз ҳар тараф канда буд. Колесов дар мухосира монд ва 
маҷбур шуд, ки рохи оханро сохта–сохта ба тарафи Самарқанд гурезад.) [3, с. 124.] 

Пешоянди by муносибати феълро дар тарзи мафъул бо пуркунанда (ифодакунандаи 
шахси иҷрокунандаи амал) ифода мекунад: 

He was the son of an Ura-Tiube mullah by the name of Miralim but after he had spent some 
time at the madrasah he decided that he did not want to follow in his father's footsteps and entered 
the army of Emir Muzaffar. Mirizam lost his right hand in the war between the Emir and the 
Russian tsar. When Ura-Tiube was occupied by Russian troops Miralim and all the family moved to 
Bokhara and as Mirizam had been wounded in the wars the Emir appointed him karaulbegi (, 47). 
(Ӯ писари Миролим ном муллои уротеппагӣ буд. Аммо Миризом баъд аз қадаре дар Мадраса 
хондан соҳаи муллоиро тарк карда ба навкарии амир Музаффар даромадааст. Дар ҷанги 
байни амир ва подшоҳи рус панҷаи дасти росташ бурида шудааст. Баъд аз Уротеппаро 
гирифтани аскари рус, Миролим бо хонаводааш ба Бухоро кӯчидааст. Амир бино бар 
маҷруҳи ҳарбӣ будан Миризомро қаровулбегӣ кардааст) [5, с. 24] 

Аз мисолҳои дар боло овардашуда маълум мешавад, ки дар баъзе ҳолатҳо дар вақти 
тарҷумаи матн аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ пешоянди by бо таркиби «аз тарафи» 
ифода мешавад. Ин ҳолат дар забони русӣ дида намешавад. Дар забони русӣ бо исм дар 
падежи «тварителний» ифода карда мешавад: [5, с. 24 .] 

The letter was signed by the director. Мактуб аз тарафи директор ба имзо расид. (Письмо 
был подписано директором). 

Пешоянди "by" ба гурӯҳи пешояндҳои соддаи забони англисӣ дохил мешавад. 
Абдусалом Маҳмадназаров пешоянди "by"-ро аз забони англисӣ ба тоҷикӣ чунин 
гардонидааст. 

1. дар назди; 2.дар паҳлӯи; 3. то, то ба; 4. аз; 5. бо; Пешоянди by ва beside нисбат ба 
дигар пешояндҳои нишондиҳандаи масофа, масофаи дуртарро ифода мекунанд (тақрибан 
якчанд қадам): by (beside) fireplace - дар наздикии оташдон, by her bed - дар назди кати хоби 
вай, by the bookcase - дар назди ҷевони китоб. [6, с. 41.] 

Чуноне, ки дида баромадем, пешоянди by-и забони англисӣ ҳамчун таркиби «аз тарафи» 
бо забони тоҷикӣ тарҷума мешавад, аммо айнан тарҷума кардани ин пешоянд бо забони 
тоҷикӣ дар баъзан мавридҳо зарур нест, зеро бе гуфтани таркиби «аз тарафи» ҷумла дар 
забони тоҷикӣ мазмунашро дигар намекунад: The work was done by me. Кор аз тарафи ман 
иҷро карда шуд. Коро ман иҷро кардам (яъне иҷрокунандаи амал маълум аст). Пешоянди by 
инчунин, дар назди, дар паҳлӯи низ тарҷума мешавад: 

In Central Asia the traditional method of measuring a room or a house is by the number of 
rafters. Aini's house was very small, judging by the small number of rafters . (Дар Осиёи Марказӣ 
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усули анъанавии ченкунии ҳуҷра ё хона аз рӯи шумораи болорҳо аст, хонаи Айнӣ аз назари 
кам будани шумораи чӯбҳо хурд ба назар мерасид) [6, с. 41.] 

The bookcase stood by the window. Ҷевон дар назди тиреза меистад. 
Пешоянди with, муносибати феълро бо пуркунанда (ифодакунандаи воситаи амал) 

ифода мекунад: I went with him and acted as cook and nurse to him. (Ман бо ӯ рафтам ва ба ӯ 
ошпаз ва ҳамшираи шафқат шудам) 

But he knew no Arabic and so he asked me to prepare my lessons together with him. (Аммо ӯ 
арабиро намедонист ва бинобар ин, аз ман хоҳиш кард, ки дарсҳоямро бо ӯ тайёр кунам) 

Пешоянди "with" ба гурӯҳи пешояндҳои соддаи забони англисӣ дохил мешавад. 
Абдусалом Мамадназаров пешоянди "with"-ро аз забони англисӣ ба тоҷикӣ чунин 
гардонидааст. 

1. бо; 2. аз; 3. дорои; 4. нисбат ба; 
He took nothing but water and his body was so hot that I could not bear to touch it with my 

hand. (Ғайри об чизе намехӯрд, баданаш чунон ҳарорат дошт, ки наметавонистам бо даст 
ламс кунам) I realized then that Khan Khoja, the cripple, was a man with more conscience than our 
imam. (Ман он вақт фаҳмидам, ки Хонхоҷаи маъюб аз имоми деҳаи мо бовиҷдонтар будааст) 
[6, с.41.] 

He was busy with his work, and her mother, who was very beautiful, spent all her time goingto 
parties. (The Secret Garden,Frances Hodgson Burnett) 

Ҳар як пешоянд ба маънои муайяни лексикӣ истифода бурда мешавад. Қисми зиёди 
пешояндҳо якчанд маъно доранд. Масалан, пешоянди «in» дар ифода чунин истифода бурда 
мешавад: Барои ифодаи макон ба маънои «дар» (ба саволи where?). They lived in the same 
courtyard, the brother occupying the lower and Ibrahim the upper storey of the house facing the 
street. Ibrahim was fed and his clothes were washed in the house of his brother . (Онҳо дар як 
ҳавлӣ зиндагӣ мекарданд, бародараш дар ҳавлии дарун ва Иброҳим дар болохона, дар рӯ ба 
рӯи кӯча буданд. Иброҳим дар хонаи бародараш хӯрок мехӯрд ва либосҳояшро мешуст) [8, 
с.119.] 

He could not answer that and turned deep red in his confusion. (Ӯ ба ин гапи ман ҷавоб гуфта 
натавонист ва хиҷолат кашид) 

 We live in Dushanbe. Мо дар Душанбе зиндагӣ мекунем. 
My uncle lives in London. Амаки ман дар Лондон зиндагӣ мекунад. 
 Эзоҳ: Пеш аз номҳои шаҳрҳои хурд, деҳаҳо пешоянди at гузошта мешавад: 
And so to my great joy I found it possible to remain at school in Bokhara (, 30). (Бино бар ин, 

ман имкон пайдо кардам, ки дар мадраса, Дар Бухоро бимонам) 
They work at a small district. Онҳо дар ноҳияи хурде кор мекунанд. 
2. Барои ифодаи замон: 
а) Ба маънои «дар» (пеш аз ифодаи моҳ ва сол). 
I went about in that coat during the day and rolled myself up in it at night (, 31). (Ман рӯзона 

бо он курта мегаштам ва шабона худамро бо он мепечонидам) [8, с.119.]  
Somewhere in midsummer, round about June, when my employers were beginning to leave the 

city for their villages. (Дар нимаҳои табистон, тақрибан дар моҳи июн вақте хӯҷаинони ман 
шаҳрро бо мақсади деҳаҳои худ тарк карданд) 

The students will arrive in May. Донишҷӯён моҳи май меоянд. 
Karim was born in 1992. Каримсоли 1992 таваллуд шудааст. 
They will arrive in May. Онҳо моҳи май хоҳанд баргашт. 
The peasants will pick up cotton in autumn. Деҳқонон дар фасли  
 тирамоҳ пахтаро ҷамъ хоҳанд кард. 
Чунонеки дар боло мушоҳида намудем, пешоянди in дар вақти тарҷума бо забони тоҷикӣ 

дар бисёр ҳолатҳо қариб, ки тарҷума намешавад: 
Ман моҳи август ба хона меравам. I shall go home in August. 
б) Бамаънои «баъди» 
In addition to that my emiployer's mother sent me on errands to fetch and carry several times a 

day. (Илова бар ин, маро модари хӯҷаин дар рӯз чанд маротиба ба кор мефиристод) [8, с.119.] 
The teacher will return in an hour. Муаллим баъд аз як соат хоҳад баргашт. 
I will give it to them in a week. Ман онро баъд аз як ҳафта ба онҳо хоҳам дод. 
в) ба маънои «дар муддати», «муддати», «дар давоми»: 
I went about in that coat during the day and rolled myself up in it at night (31). (Ман рӯзона бо 

он курта мегаштам ва шабона худамро бо он мепечонидам) 
The school was built in three months. Бинои мактаб дар давоми се моҳ сохта шуд. [9, 

с.279.] 
The work was done in an hour. Кор дар муддати як соат иҷро шуд. 
Пешоянди in ҳамчунин ба вазифаи зарф истифода бурда мешавад. Он дар ибораҳо бо 

феъли ҳаракат омада, самти амалро ба дохили чизе ифода мекунад: to come (go, walk, get) in – 
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даромадан; to run in –давидан (тохта) даромадан; to drive in – савора даромадан; to fly in – 
паридан; 

Эзоҳ: Инчунин, барои ифодаи предмете, ки амал ба дохили он равона шудааст, 
пешоянди into истифода бурда мешавад. [9, с. 279.] 

Пешоянди "in" ба гурӯҳи пешояндҳои соддаи забони англисӣ дохил мешавад. Пешоянди 
"in"-ро Абдусалом Мамадназаров чунин тавсиф намудааст: 

1. дар (дар даруни, дар дохили); 2. дар муддати; дар замон; 3.машғул ба; 4. пас аз; 5. ба, 
бо; 6. ба дохили; It is dangerous to stay in this town (The secret garden). Дар ин шаҳр истодан 
хатарнок мебошад. Her mother asked the young man in a worried voice. Модари ӯ бо овози 
ларзон аз ҷавон пурсид. [9, с. 279.] 

That terrible disease had already killed many people inthe town. Ин бемори даҳшатнок дар 
шаҳр алакай чандин одамонро кушта буд. The few servants who had not died run away in the 
night. Он хизматгорони кам шумор, ки намурда буданд, шабона фирор намуданд. Marry was 
standing in the middle of her room when they opened the door. Вақте ки онҳо дарро кушоданд, 
Мерри дар мобайни ҳуҷрааш меистод. 

In India we don't have conversation with servants. Дар Ҳиндустон мо бо хизматгорон суҳбат 
намекунем. [9, с. 279.] 

Муқоисаи пешоянди in бо at. Дар вақти ифодаи замон пешоянди in барои нишон 
додани муддати вақт (in May, in 1992), пешоянди at бошад, барои нишон додани лаҳзаи вақт 
(at ten o

,
clock, at midnight) истифода бурда мешавад. Чи тавре ки дар боло қайд намудем, дар 

вақти тарҷума ба забони тоҷикӣ баъзан барои ифодаи вақт ин пешояндҳо истифода бурда 
намешаванд. 

We pick up flowers in March. Мо моҳи март гул мечинем. 
Дар вақти нишон додани макон (ба саволи where? – дар куҷо?) пешоянди in бо номи 

мамлакат ва шаҳрҳои бузург (in USA, in Moscow) истифода бурда мешавад: They were in 
Africa last summer. Тобистони гузашта онҳо дар Африқо буданд.  

Пешоянди "on" ба гурӯҳи пешояндҳои соддаи забони англисӣ дохил мешавад. Қуллиева 
З. Х. оиди пешоянди "on"чунин гуфтааст: Пешоянди “оn” -барои ифодаи кучаҳо, ошёнаҳои 
иморатҳо ва болои ашёҳо, ки ба саволи дар куҷо? (where?) ҷавоб мешаванд, истифода бурда 
мешавад. Мисол: [9, с. 279.] 

I cooked the pilau and everything else for the feast and also waited on the guests (, 35). (Барои 
базм палов ва чизҳои дигарро пухтам ва омадани меҳмононро низ интизор шудам). We study 
on the second floor. Mo дар ошёнаи дуюм мехонем. 

Инчунин пешоянди “on” - барои ифодаи санаҳо ва рузҳои махсус ба кор бурда мешавад. 
Мисол: 

it always began on the first of the month of Mizan—24th September by modern chronology . 
(Он ҳамеша дар якуми моҳи мизон – мутобиқи солшумории муосир 24-уми сентябр оғоз 
мешуд) 

I was born on October 31, 1995. Ман дар 31-уми октябри с. 1995 таваллуд шудам. 
  We have class on Thursday morning. Mo дар рӯзи панҷшанбе пагҳирӯзи дарс дорем. 

Ҳолатҳои асосии истифодаи пешоянди on: [10, с. 209.] 
1. Барои ифодаи макон бо маънои «дар болои» истифода бурда мешавад: When I got 

back to the madrasah I put on the coat . (Вақте ки ба мадраса омадам, ҷомаро пӯшидам) 
It's not your business to investigate how much is spent on what . (Кори ту ин нест, ки чӣ чӣ 

миқдор сарф шуданашро тафтиш кунӣ) 
The picture is handing on the wall. Расм дар девор овехта шудааст. 
Put the magazine on the desk. Рӯзномаро дар болои мизи корӣ гузоред. 
1. Барои нишон додани замон пеш аз номи рӯзҳо ва таърихи рӯз: 
That same week, on one of the rest-days, my neighbour brought Hairat to see me . (Ҳамон 

ҳафта, дар яке аз рӯзҳои истироҳат ҳамсояам Ҳайратро ба дидани ман овард)  
I go to see my mother on Sunday.Ман ба дидори модарам рӯзи якшанбе меравам. [10, с. 

209.] 
Эзоҳ: пеш аз калимаҳои ифодакунандаи қисми рӯз, одатан пешоянди in истифода бурда 

мешавад: inthemorning – саҳарӣ, intheevening – бегоҳӣ, intheafternoon – нисфирӯзӣ. Агар ин 
калимаҳо муайянкунанда дошта бошанд, дар ин ҳолат ҳам пешоянди on истифода бурда 
мешавад: onafinesummermorning, onacoldevening, onthefirstofJune. 

Бо маънои «ба», «баъди» одатан дар пайвастагӣ бо герундия истифода бурда 
мешавад:When all the people were away from the house I hid behind the stables and washed my 
shirt, dried it and put it on again . (Вақте ҳамаи одамон аз хона ягон ҷо раванд, ман дар паси 
аспхона мегузаштам ва куртаамро шуста хушк карда, дубора мепӯшидам) 

On hearingthisnewsI becomeworry. Баъди шунидани ин хабар ман хавотир шудам. Бо 
маънои «дар», «дар бораи» (дар мавзӯи): Mullah Kamil also had only one blanket and could not 
leave it in my cell so that he would have something to sleep on whenever he stayed overnight . 
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(Мулло Комил ҳам танҳо як кӯрпа дошт ва наметавонист, онро дар ҳуҷраи ман гузорад, то 
шабе, ки онҷо мемонд, қадре бихобад) [10, с. 209.] Hairat wrote two chronograms in the form of 
elegies on his death . (Ҳайрат барои ӯ ду марсияи таърихдор навишт) He spoke on international 
situation. Ӯ дар бораи вазъияти байналхалқӣ гап зад. 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ПЕШОЯНДҲОИ СОДАИ  

ЗАБОНИ АНГЛИСӢ (OF, TO, BY, WITH, AT, IN, ON, FOR) 
Дар мақолаи мазкур маълумот вобаста ба истифодаи баъзе хусусиятҳои пешоянд дар 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ маълумот дода шудааст. Муаллиф бархе аз сохтори 
грамматикии пешояндро дар забонҳои омӯхташаванда таҳлил намудааст. Мақолаи 
мазкурро метвонанд муҳаққиқони соҳаи забоншиносӣ, донишҷуён ва аспирантони равияи 
филологӣ истифода намоянд. Аз ин хотир, мақолаи илмии мо ба яке аз қисмати муҳимми 
ибораҳои феълӣ бо муодилҳои пешояндҳо дар асоси асари «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ бахшида 
шудааст. 

 Калидвожахо: пешояндҳо, ибораҳои феълӣ, исм, фразеология ва семантика.  
 

СРАВНИТЕЛНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТЫХ ПРИДЛОГ  
АНГЛИЙСКИХ(OF, TO, BY, WITH,AT, IN, ON, FOR) 

В данной статье приведены сведения о некоторых особенностях предлога на 
таджикском и английском языках. Автор проанализировал некоторую грамматическую 
структуру предлога в изучаемых языках. Данная статья посвящена особенностям 
глагольных фразеологий с предлогами в опыте изучения языков. Данная работа может 
быть использована учеными в области лингвистики, студентами и аспирантами 
филологического направления.В настоящее время изучение грамматической структуры и 
предлогов на разных языках очень необходимо для специалистов в области лингвистики. 
Поэтому наша научная статья посвящена одной из важных тем фразеологии с предлогами 
в основе поэмы «Ёдоштхо» Садриддина Айни. 

 Ключевые слова: предлог, структура, грамматика, предложения, сравнения, 
исследования, изучения, функция, фразеология, семантика  

 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SIMPLE PREPOSITIONS  

OF THE ENGLISH LANGUAGE (OF, TO,BY,WITH,AT,IN,ON, FOR) 
In this article has given information about some peculiariteis of the preposition in English languages. 

The author has analysed some grammatical structure of the preposition in learning languages. Given 

article is devoted about feature of the peculiarities of verbal phraseology with preposions in the 

experience of learning languages. The given work can be used scientists in the sphere of linguistic, 

students and post-graduate students of a philological direction.Nowadays learning grammatical 

structure and prepositions in different language very useful for the specialists in the sphere of 

linguistic. That’s whyour scientific article dedicated to the one of the important theme of verbal 

phraseology with prepositions in a base of the poem of “Yodoshtho” Sadriddin Aini.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЮВЕЛИРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Гулмирзоева З.У. 
Таджикский национальный университет 

 
В культурно-исторических трудах исследователи отмечают, что с того дня, как человек 

познал себя и вошёл в мир первобытной цивилизации, он смотрел на себя и окружающую 
среду глазами эстетики, и именно эти красоты позволили ему выйти из пещер. и войти в мир, 
чтобы построить хижины и шалаши, выйти из состояния наготы и обрести для себя культуру 
одежды. «Позже появились дворцы и замки, и в то же время представление о человеческой 
красоте и убранстве постепенно углублялось и совершенствовалось. Для этого человек 
регулярно использовал природные ресурсы» [2, с.34]. По мнению академика Б. Гафурова, 
ещё в каменном веке жители Средней Азии занимались изготовлением инструментов для 
росписи, украшения и декоративных инструментов [2, с. 23]. 

Культура как высшее достижение человечества в силу его деятельности, труда, традиций 
и обычаев определяет статус и достоинство каждой нации и представляет статус государства 
для мирового сообщества. В этом смысле уважаемый Президент нашей страны Эмомали 
Рахмон считает культуру сутью нации и постоянно подчёркивает уважение к культуре 
нации, насчитывающей более чем пятитысячелетнюю историю, указывает на необходимость 
изучения обычаев и традиций, наследия предков, национальных традиций и духовного 
развития общества [Эмомали Рахмон 2003, с. 64]. 

Богатая культура таджиков, восходящая к зороастрийской традиции «Добрые слова, 
добрые мысли, доброе поведение», определяет в мире науки и литературы, образе жизни и 
одежде, созданием разноцветных тканей, инструментов для украшения место, статус и вклад 
нашего народа в развитие человеческой цивилизации. 

Независимый Таджикистан с его богатой, всемирной историей и культурой 
предпринимает решительные шаги по изучению и совершенствованию достижений 
современной культуры в построении светского государства, основанного на верховенстве 
закона. 

В период независимости таджикский язык получил статус государственного, 
сформировался на основе исторических и литературных норм и постепенно стал языком 
общения между представителями разных национальностей, проживающих в стране. Поэтому 
государственная независимость рассматривается как реальный фактор возрождения нашего 
языка. «Первостепенная задача всех нас - укреплять независимость нашего государства, 
воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и национальной гордости, 
преданности историческим и культурным традициям нации и уважения общечеловеческих 
ценностей. ... культура - это зеркало, в котором отражаются все стороны жизни. И эта точная 
и беспристрастная шкала отражает политический, экономический, социальный и 
интеллектуальный уровень общества в разные периоды истории и определяет вклад каждого 
народа и нации в развитие человеческой цивилизации. Культура является духовной связью 
между поколениями, укрепляет историческую память нации, ведёт её детей к здоровым и 
образцовым ценностям человеческого общества» [Эмомали Рахмон, 2002, с. 52]. 
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Естественно, что неуклонное развитие культуры украшений и обработки ювелирных 
изделий в различных сферах человеческой деятельности сыграло свою роль в 
совершенствовании словарного запаса языка. Следовательно, в лексической структуре 
таджикского языка с течением времени появляется ряд слов и терминов в области украшений 
и эстетики, которое осуществляется с помощью ювелирных изделий, и это внесло 
значительный вклад в лексику других отраслей. 

Для всестороннего изучения таджикского национального языка и закономерностей его 
развития большое значение имеет привлечение богатого лексического материала, в том 
числе ювелирных терминов. 

Наш солнечный Таджикистан - это рай, его территорию более чем на 93 процента 
составляют горы. В нашем горном крае есть все виды декоративных драгоценных камней. 
Существование этих драгоценных камней позволило нашим великим писателям выразить 
эти разновидности камней в своих произведениях с помощью символов и образов. Также 
большое количество этих драгоценных камней привело к тому, что они широко 
используются в исторических, научных, литературных, культурных и толковых, двуязычных, 
трехъязычных переводческих словарях, написанных на таджикском языке. Чтобы 
подкрепить свою мысль, приведём несколько примеров из стихотворений IX-X веков, таких 
как «Диван» Абуабдулло Рудаки, стихи современников Рудаки, «Шахнаме» Абулькасима 
Фирдоуси и другие. Например, слова, которые встречаются в сохранившихся до наших дней 
произведениях Рудаки, «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси и других литературных 
произведениях этого периода, такие как гавҳар, гуҳар, ҷавҳар, ёқут, забарҷад, лаъл, 
фирӯза, лоҷувард (жемчуг, перламутр, драгоценный камень, рубин, изумруд, лал, бирюза, 
лазурит и другие использованы как для выражения декоративного значения, так и в 
переносном значении. 

Слово гуҳар (драгоценный камень) является одним из таких слов и объясняется в 
«Словаре таджикского языка» и других словарях следующим образом: «Гухар - жемчужина, 
драгоценный камень [ТСТЯ, т.1, с.248]. Слово гавхар - то же самое, что и гухар, и 
объясняется в «Гиёс-уль-лугат следующим образом: «Гавхар - это род предмета и основа 
всего; и ҷавҳар(драгоценный камень) - его арабизированная форма. Будь то в смысле 
рубины, рубины и т. д., или в смысле инкрустации меча и т. д.; а в «Бурхане» гавҳар означает 
жемчужину; и в широком смысле драгоценности, такие как: рубины, лалы, изумруды, 
бриллианты и прочее; и в смысле происхождения, расы и рода; и в смысле ребёнка; и в 
смысле скрытых атрибутов, интеллекта и культуры» [Ғиёс-ул-луғот 1992, т.2. 200]. Ниже 
приведены примеры первоначального значения декоративного драгоценного камня: 

Ба дубаву гавҳар биёроста, 

Ба сони биҳиште пур аз хоста. [1, с.260] 

Дословный перевод: 

Украшенная жемчугами и перламутром, 

Райским ситцем, полным желаний. [1, с.260] 

В этом примере украшения предметов жемчугом поэт показывает, что слово гавҳар 

(жемчуг) употребляется в прямом значении. 

Он кас, ки мар хирадро гавҳар ниҳад ҳаме, 

Ман пеши ӯ гушод нахоҳам забон.[Абӯшакури Балхӣ, 144] 

Дословный перевод: 

Пред тем, кто предпочитает мудрости жемчуг, 

 Я рта не открою.[Абушакури Балхи, 144] 

В приведенном выше примере поэт ставит мудрость выше жемчуга. 

 Або ёраву тавқу бо гӯшвор, 

 Зи дебову гавҳарчу боғи баҳор.[1, с.280]  

Дословный перевод: 

Плащ, браслет, ожерелье с серьгами, 

Платье из нежной кисеи и жемчуга словно весенний сад. [1, с.280] 
 Здесь изобилие и красота платья, подобны драгоценному камню. Следует отметить, что 

в литературных произведениях IX-X веков термин гавҳар (самоцвет) часто используется в 
сочетании со словом «дебо», и эти слова вместе образуют пару «дебо» и «гухар», и в этой 
форме, видится смысловая общность. 

Словогуҳар//гавҳар в литературных произведениях писателей IX-X веков, в том числе в 
шедевре Абулькасима Фирдоуси «Шахнаме», также имеет переносное значение: 
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- слово гавҳар можно увидеть в литературном наследии этого периода в значении расы, 
поколения: 

Равон андар ӯ гавҳари дилфирӯз 
 К-аз ӯ равшаноӣ гирифтаст рӯз. [1, с.29] 
Маро Соми Якзахм аз он хонданд, 
 Ҷаҳоне ба ман гавҳар афшонданд. [1, с.327] 
Дословный перевод: 
Вышел он из славного рода 
Появившись на свет. [1, с.29] 
 Нарекли меня Сами Якзам, 
 Дав мне разноцветный мир. [1, 327] 
- в значении высокого художественного мастерства: 
 Жемчуг, хоть и ценен, не более чем ремесло, 
 Искусник обретёт почётное ремесло. 
 [Абушакури Балхи 2007, 151] 
В этом стихе поэт ставит ремесло выше жемчуга и наставляет всегда уважать 

ремесленника и обучаться ремёслам. 
- в значении богатства: 
Беандоза зарру гуҳар доштам, 

Ба сар-бар яке тоҷи зар доштам.[2, с.344] 

Дословный перевод: 

У меня было много золота и драгоценностей, 

На голове у меня была золотая корона. [2, с.344] 
-дорогого самоцвета: 
Пашанг он ки пури бародар-ш буд, 
Нажод аз гаронмоя гавҳар-ш буд.[КСШ 1990, 176] 
Дословный перевод: 
Носилки были полны его братьями. 
Спасение – в драгоценных камнях. [КСШ 1990, 176] 
- в значении аристократа, царского рода: 
Чунин додаш аз номдорон наём, 
Ки, эй номвар, бо гуҳар пури Сом 
Дословный перевод: 
Нарекли его именем знатным, 
 Таким, о родовитый, что относится к роду Сомов. [КФШ, 33] 
Бад-ин бадраҳои гуҳар гунагун 
Наҷӯем кину бишӯем хун? [1, с.187]  
Дословный перевод: 
Эти кошельки полные жемчугов 
Может быть не станем искать мщения и смоем кровь? [1,187] 
Набояд, ки бо ин нажоду гуҳар, 
Бад-ин шермардиву чандин ҳунар. [3, с.457] 
Дословный перевод: 
Не должно быть, чтобы столь знатные и родовитые, 
Отважные не обладали ремёслами [3, с.457] 
- в значении низкого происхождения, безнравственный: 
Шумо гарчи аз гавҳари дигаред, 
 Ҳамон тоҷу аврангро дарх варед. [1, с.339] 
Дословный перевод: 
Вы хоть и другого роду племени 
Носите ту же корону. [1, с.339] 
Саранҷом ҳар ду ба хок-андар аст, 
 Ки ҳар гавҳаре кушта з-ин гавҳар аст. [1, с.339] 
Дословный перевод: 
В конце концов, оба оказываются в земле. 
Каждый, кто убил безродного сам безнравственен [1, с.339] 
- в значении темперамента, поведения, характера: 
Ки тундӣ маро гавҳар асту сиришт, 
 Чунон руст бояд, ки Яздон бикишт.[2, с.266] 
Слово беҷода (гранат) также относится к разряду терминов ювелирного искусства, и в 

«Фарҳанги забони тоҷикӣ» («Словаре таджикского языка») его толкование дано как 
выражение понятия красного и жёлтого камня, обладающего свойствами янтаря [СТЯ 1969, 
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182]. В литературных произведениях писателей IX-X веков, в том числе в «Шахнаме» 
Абулькасима Фирдоуси, оно используется как в прямом, т.е. показывается, из чего сделаны 
шахская корона и необходимые предметы, так и в переносном смысле: 

Севум ҳафта чун корҳо гашт рост, 
Маю ҷому ёқутубеҷода хост. [2, с.129]  
Дословный перевод: 
На третьей неделе дела пошли хорошо, 
Вина попросил он, рубинов и граната, вина и кубка. [2, с.129] 
В приведённом примере слово беҷода используется для выражения значения вина 
Зи беҷода тоҷеву тавқе зи зар, 
Ба зар-андарун чанд гуна гуҳар.[3, с.280]  
Дословный перевод: 
Украшена корона гранатом, ожерелье из золота, 
Золотом украшена середина, разноцветьем жемчугов. [3, с.280] 
В приведенном выше примере слово беҷода используется для выражения материала, из 

которого сделана шахская корона. 
Таким образом, термин ювелирного искусства «беҷода» менее распространен в 

произведениях поэтов IX-X веков, в частности в «Шахнаме» Фирдоуси, и используется как в 
прямом, так и в переносном смысле. 

Слово фирӯза (бирюза) также принадлежит к группе слов, используемых в области 
ювелирных украшений, и является названием типа декоративного драгоценного камня, 
имеющего синий или небесно-голубой цвет. В литературных произведениях поэтов IX-X 
веков эти слова употребляются в исконном значении: 

Яке тахти пирӯзаи мешзор,  
Яке хусравӣ тоҷи гавҳарнигор. [КСШ 1990, с.131] 
Яке ҷомаи шаҳриёрӣ ба зар, 
Зи ёқуту пирӯза тоҷу камар. [2, с.35]  
Дословный перевод: 
Кто-то на троне из бирюзы, 
Кто-то обладатель короны, украшенной жемчугами. [КСШ 1990, с.131] 
Кто-то в царском золотошвейном халате, 
В короне и с поясом, украшенными рубинами и бирюзой. [2, с.35] 
В приведённом выше примере трон короля сделан из бирюзы. В первоисточниках под 

выражением пирӯзаи мешзорпонимается название одного из тронов Хусрава Парвиза в 
«Шахнаме» [ТСТЯ 2008, т. 1. с. 795]. 

- камень бирюзы использован в украшении короны: 
Се дигар фиристодани тахти оҷ, 
Бад-инзиндапилону пирӯза тоҷ.[1, с.187] 
Остальные трое прислали трон из слоновой кости, 
После корону из бирюзы. [1, с.187] 
- описывается украшение чаши бирюзовым камнем: 
Ҳама зарру пирӯза буд ҷомашон, 
Ба равшан гулоб - андар ошомашон.[1, с.277] 
Дословный перевод: 
Из золота и бирюзы их чаши 
Вином игристым наполнены. [1, с.277] 
Слово шангарф (киноварь) также принадлежит к группе слов, обозначающих область 

ювелирных украшений, и является названием вида декоративного драгоценного камня, 
сернистая ртуть, и его красновато-коричневый порошок используется в живописи [СТЯ 
1969, 566]. В литературных произведениях писателей IX-X веков этот термин употребляется 
больше в буквальном смысле: 

Ба гирд - андарун ҳамчу парри уқоб, 

Ки шангарф борад бар он офтоб. [ФМШ 1990, 140] 

Пур аз нолаи кӯс шуд мағзи меғ, 

Пур аз оби шангарф шуд ҷони теғ. [ФМШ 1990, 140] 

Дословный перевод: 

Собрались вокруг, как орлиные перья, 

Киноварь льётся с лучами солнца. [КСШ 1990, 140] 

Наполнились звуками битвы облака, 
Клинок обагрился киноварью. [КСШ 1990, 140] 
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В литературных произведениях писателей IX-X веков, в том числе в сохранившихся 
стихотворениях Рудаки и его современников, «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси, 
некоторые слова выражают два понятия, оба из которых указывают на исконное значение. В 
«Современном таджикском литературном языке (лексике)» написано: «Два объекта или 
явления, которые так или иначе называются одним словом, называются метафорами, 
предмет явления похож по структуре, цвету, форме и т. д. [СТЛЯ 1973,15]. В «Словаре 
таджикского языка» слово алмос (алмаз) трактуется следующим образом: «Алмаз - 
драгоценный, прозрачный, твёрдый и декоративный минерал» [СТЯ 1969, 65]. Слово алмаз 
часто используется в Шахнаме для обозначения острого инструмента: клинка: 

Ту гуфтӣ, ки алмос марҷон фишонд, 
Чӣ марҷон, ки дар кин ҳаме ҷон фишонд.[1, с.420]  
Ты сказал, что алмаз стоит коралла, 
Что за коралл, убивший в гневе всех. [1, с.420] 
В работе Н. Шаропова и Т. Джураева по толкованию слова «алмаз» сказано: «Все, что 

имеет острый характер (лезвие, кинжал), называется алмазом» [Шаропов, Джураев 1990, 63]. 
В следующем стихе описывается острый, сверкающий клинок: 

Ба ёд ор он теғи алмосгун, 
К-аз он теғ гардад ҷаҳон пур зи хун. [3, с.99]  
Дословный перевод: 
Вспомни меч, острый словно алмаз, 
От которого мир был залит кровью. [3, с.99] 
Заключение В целом, подводя итоги, можно сделать вывод, что в литературном 

наследии IX-X веков наблюдаются названия драгоценных камней, которые чаще 
использовались в переносном значении. Название драгоценных камней занимает важное 
место в истории таджикского литературного языка и отражено в литературных 
произведениях IX-X веков, таких как «Диван» Абуабдулло Рудаки, поэзия современников 
Рудаки, «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси и другие, они широко использовались как в 
прямом, так и в переносном смысле. Среди ювелирных терминов, связанных с 
декоративными драгоценными камнями, есть слова гуҳар, ёқут, забарҷад, лаъл, фирӯза, 
лоҷувард (рубин, лал, изумруд, хризолит, бирюза, лазурит) и другие. Такие слова 
используются в литературных произведениях IX-X веков как для выражения значения 
украшения, так и для описания ландшафта, состояния и материала, из которого сделаны 
предметы. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЮВЕЛИРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
Ювелирная терминология очень широкое понятие и связана с бытом, обычаями, 

культурой и родом занятий народа, но, к сожалению, в таджикском языкознании эта 
область еще недостаточно изучена. Несмотря на то, что отраслевые термины 
отражают прошлую и настоящую культуру людей, они лишь недавно привлекли внимание 
лингвистов. В статье исследуется ювелирная терминология с точки зрения семантики. 
Приведены примеры из стихотворений IX-X веков, таких как «Диван» Абуабдулло Рудаки, 
стихи современников Рудаки, «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси и другие 

Цель статьи: Целью статьи является рассмотрение важного пласта лексической 
структуры таджикского языка - ювелирных терминов литературных произведений IX-X 
веков на примере материала литературного и разговорного языка или различных 
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таджикских диалектов. 
По результатам исследования материалы могут быть использованы как источник при 

написании учебников по лексикографии таджикского литературного языка, истории 
таджикского языка, социальной лингвистике, этнографии, а также для составления 
толковых и отраслевых словарей. 

Ключевые слова: лексика, семантика, ювелирная терминология, материал, 
произведения, анализ, стихи, таджикский язык, примеры, быт.  

 
SEMANTIC ANALYSIS OF JEWELRY TERMINOLOGY 

Jewelry terminology is a very broad concept and is associated with the life, customs, culture 
and occupation of the people, but, unfortunately, this area has not yet been sufficiently studied in 
Tajik linguistics. Despite the fact that branch terms reflect the past and present culture of people, 
they have only recently attracted the attention of linguists. The article explores jewelry terminology 
from the point of view of semantics. Examples are given from poems of the 9th-10th centuries, such 
as "Divan" by Abuabdullo Rudaki, poems by Rudaki's contemporaries, "Shahnameh" by Abulkаsim 
Firdousi and others. 

Purpose of the article: The purpose of the article is to consider an important layer of the 
lexical structure of the Tajik language - jewelry terms of literary works of the 9th-10th centuries, 
using the material of the literary and colloquial language or various Tajik dialects as an example. 

According to the results of the study, materials can be used as a source for writing textbooks 
on the lexicography of the Tajik literary language, the history of the Tajik language, social 
linguistics, ethnography, as well as for compiling explanatory and sectoral dictionaries.  

Keywords: vocabulary, semantics, jewelry terminology, material, works, analysis, poetry, Tajik 
language, examples, everyday life. 
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СПЕЦИФИКА ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОЗИЦИИ ГРАММАТИКИ  
ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Махмудова С.С. 
Таджикский государственний медицинский университет им. Абуали Ибни Сино 

 

Исследование специфики грамматической категории определенность / неопределенность 
в рамках синтактики текста, изучающей динамику темы и ремы в текстовой репрезентации, 
дает возможность проанализировать природу данной категории и сформулировать 
теоретические подходы. 

Следует заметить, что в лингвистической литературе до настоящего времени, из-за 
отсутствия формальных показателей грамматической категории определенность / 
неопределенность, исследования проводились исключительно в рамках артиклевых языков, 
где артикль исторически представлен и употребляется чаще, чем другие языковые средства. 

Современная лингвистика характеризуется изучением данной категории и в других 
безартиклевых языках. В частности, на материале русского языка (Н.С. Поспелов, А.В. 
Бондарко, З.Н. Ганеевой). 

В своей работе, посвященной грамматической категории определенность / 
неопределенность, У. Чейф писал: «адресант, выражающий значение определенность, 
полагает, что адресат речи может идентифицировать референт данного языкового 
выражения. При этом значение неопределенности свидетельствует о том, что отправитель 
сообщения не рассчитывает на подобную идентификацию» [Чейф 1982: 170]. 

Актуализация и детерминация имени выступают основными свойствами категории 
определенности / неопределенности. Формальные средства выражения данной категории 
следующее: синтаксические конструкции, порядок слов в предложении, контекстуальное 
членение и интонация. 
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В частности, в структуре высказывания семантика определенность /неопределенность 
формируется посредством порядка расположения языковых единиц, входящих в его 
структуру, в подобных конструкциях существительные с семантикой «определенность» 
находятся в препозиции – существительные с семантикой «неопределенность» занимают 
постпозитивную позицию.  

Проиллюстрируем вышеизложенное положение: 
Одаме назди шумо омад - Der Mann ist zu dir gekommen (определенность). 
Назди шумо одаме омад – Ein Mann ist zu dir gekommen (значение неопределенности). 
Следует заметить, что просодика и определенное расположение слов в предложении 

также являются средствами членения предложения. Так, в частности, на материале русского 
языка Н.С. Поспелов рассматривает следующие варианты предложения при наличии или 
отсутствии ударения на существительном. 1. Машина подъехала. 2. Машина подъехала. 3. 
Машина подъехала. 4. Машина подъехала. В первом и втором предложениях отсутствует 
ударение на существительном и предмет известен. В третьем и четвертом предложениях 
наличие ударения на существительном, предмет неизвестен. Как отмечает автор, 
определенность и неопределенность ударяемого существительного выявляется при инверсии 
последнего [Поспелов 1987:182]. 

Одним из основных способов реализации грамматической категории определенность / 
неопределенность выступает текст. Именно в тексте можно выявить те или иные свойства 
языковой единицы [Лингвистический энциклопедический словарь 2004]. В ходе анализа 
языкового материала было установлено, что функция детерминации в современном 
таджикском языке выражается следующими актуализаторами: лексико-грамматические. 

 Лексико-грамматическими актуализаторами выступают изафетные конструкции, 
сочетания с числительными, фразеологические сочетания. Приведем примеры. 

Аввалин коре, ки кардам, он мардро канортар бурдам ва пурсидам, ки онҳо киҳо буданд. 
Гуфт, ки он ҷавоне, ки дар асб буд ва ӯро дар пешаш нишонда бурд, писарам ва он, ки туро 
никоҳ кардам ва талоқаш додӣ, арӯсам (Юсуфҷон Аҳмадзода. Ишқи духтари кулаҳпӯш, 87).- 
Первое, что сделал: отвел в сторону того мужчину и спросил: «Кто они?». Ответил: «Тот 
молодой человек на коне, мой сын, и та, с которой поженил и развел тебя – моя невестка». 

 Сабақи касеро додан – адаби касеро додан, ҷазои касеро додан – вопитывать кого-
либо; наказывать 

Сабур бошад, худ ба худ “муаллим боб карда сабақашро медиҳад” мегуфт (Фарҳанги 
ибораҳои рехта. Ҷ. 2. 5). 

Сабр (сабру тоқат)-ро аз даст додан – беқарор, бетоқат шудан, ба чизе бардошт 
карда натавонистан – быть нетерпеливым к чему-либо 

Ҳар кас ки дида, он наврасида, 
Аз даст дода сабру дилу хуш (С. Айнӣ. Ашъори мунтахаб).  
Следовательно, ккатегория определенности/неопределенности в таджикском языке не 

имеет регулярного лексического выражения, поэтому рассмотренные средства не являются 
универсальными. 

В традиционной лингвистике грамматическая категория определенность / 
неопределенность рассматривается как категория частей речи, раскрывающиеся в структуре 
высказывания и обслуживающие то или иной высказывание [7, с. 102]. В лингвистике также 
не мало исследований, посвященных анализам связи категории определенности / 
неопределенности с коммуникативной функцией текста [11, с. 45].  

Однако новый взгляд на такое соотношение, как предложение – речь – контекст 
позволяют выявлять масштабы функции грамматической категории определенность / 
неопределенность. Этой точки зрения придерживается И.О. Москальская, отмечающая, что 
основной функцией данной категории является «обслуживание» предложения-высказывания, 
а не предложения-конструкта. Следовательно, данная категория является текстовой. 

При построении предложений, продолжает рассуждать И.О. Москальская, нельзя 
обходиться без артиклей [7, с. 103]. В подобных предложениях всегда подразумевается 
конкретное контекстуальное окружение, а также соответствующее ситуативное общение, то 
есть внеязыковой контекст. Так, следующие предложения-конструкты предполагают 
предтекст и послетекст: 

 Die Frau wandte sich für kurze Zeit den Instrumenten zu, und da der Junge wusste, wie 
wichtig das war, was sie tat, beherrschte er seine Ungeduld und konzentrierte sich auf die rings um 
ihn am Boden verstreuten Spielsachen. (Remarque, Erich Maria. Drei Kameraden, 89) – Женщина 
на короткое время повернулась к инструментам, и, зная, насколько важно то, что она делает, 
мальчик справился со своим нетерпением и сосредоточился на игрушках, разбросанных 
вокруг него по полу. 
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Die Frau mit den Aprikosen war jetzt bald fertig, und plötzlich wußte er, worauf er wirklich 
Lust hatte: auf Obst.(Böll, Heinrich. Wo warst du Adam, 45) – Женщина у прилавка укладывала 
в корзину последние абрикосы. И тут его вдруг осенило: фрукты! Вот чего бы он съел. 

Анализ фактического материала показал, что основной функцией артикля является 
текстообразующая функция в германских языках, в частности, в немецком языке, которые 
сложно проследить в предложении-конструкте. Е.В. Нарустранг. Анализируя употребления 
артикля с позиции функционирования в тексте, рассматривает неопределенный артикль – как 
сигнал, привлекающий внимание читателей к сообщениям, следующий за ним, 
определенный артикль - сигналом адресату речи, которое предшествует той или иной 
информации [8, с.56]. Проиллюстрируем эту позицию на материале стихотворения Гете 
"Фиалка".  

И.В. Гете «Das Veilchen» - «Фиалка». 
Ein Veilchen auf der Wiese stand Gebackt in sich und unbekannt; Es war ein herziges Veilchen. 

Da kam eine junge Schäferin, Mit leichtem Schritt und munterem Sinn, Daher, daher, Die Wiese 
her, und sang. "Oh", meint das Veilchen, "ich war einfach 

die schönste Blume der Natur, 
Oh, nur eine kurze Zeit., 
Bis mich die Liebe zerriss 
 Und sie hat Matt an die Brust gedrückt! 
 Oh, nur, oh, nur 
viertel; Nächte lang!"  
 Ah, aber leider! das Mädchen kam 
 Und achte nicht auf das Veilchen, 
das arme Veilchen toleriert es. 
 Er fiel und starb, während er sich immer noch freut: 
 "Und wenn ich sterbe, werde ich sterben." 
 Durch Sie, durch Sie, 
Zu deinen Marmeladen." 
 Фиалка стояла на лугу 
 Согнутая и неведомая; 
 Это была сердечная фиалка. 
 Пришла молодая постушка, 
Легким и бодрым шагом, 
Отсюда, отсюда, 
С поляны, и запела.  
 "О, - думает фиалка, - я была просто 
самым красивым цветком природы, 
О, всего лишь короткое время, 
Пока возлюбленная не сорвала меня 
 И прижала ее к груди! 
 О, только, о, только 
четверть ночи напролет!"  
 Ах, но, увы! девушка пришла 
 И не обращая внимания на фиалку, 
Она не любила плохой фиалки 
 Она упаал и умелар, все еще радуясь: 
 "И если я умру, я умру". 
 Через нее, через нее, 
У твоих ног". 
Следует отметить, что при повторном упоминании информации использование 

определенного артикля служит сигналом для сопоставления названий в тексте и, таким 
образом, участвует в выражении согласованности текста. Неопределенный и определенный 
артикли также участвует в структурировании абзаца. Термин абзац, вводящий новую 
ситуацию и, создающий экспозицию для последующего изложения, характеризуется 
катафарической направленностью текстовых отношений, сигналом, которого выступает 
неопределенный артикль. Напротив, определенный артикль доминирует в комментирующей 
части и в конце абзаца. Конечно, неопределенный артикль не только включен в первое 
предложение абзаца, но также может появиться в средней части абзаца и сопровождает 
любую тему, которая снова попадает в поле зрения читателя. Приведем пример: 

Im Kanal stand ein Boot; Sie mieteten es und segelten dorthin. Ein Schwan kam ihnen 
entgegen. Schwan und sein Boot rutschten lautlos aneinander vorbei (Asher, Neal. Der Erbe 
Dschainas, 56) – В канале стояла лодка; они арендовали ее и поплыли туда. Навстречу им 
выплыл лебедь. Лебедь и ее лодка бесшумно скользили друг мимо друга. 
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Таким образом, можно констатировать, что категория определенности / 
неопределенности в таджикском немецком языках, как контекстуальная категория, 
способствует расширению нашего представления о ее связи с коммуникативной функцией 
высказываний. Такая взаимосвязь в лингвистической науке рассматривается как участие / не 
участие артикля в выражении коммуникативного членения предложения. Данную функцию 
следует рассматривать как одну из основных свойств категории определенности / 
неопределенности в аспекте текста. Однако в современной лингвистике коммуникативная 
природа высказывания, которая включает также и референцию имени, а также такие 
категории как: предикативность и коммуникативное членение, позволяет включать в 
коммуникативную функцию категории определенности / неопределенности не только 
участие в репрезентации коммуникативного членения предложения, но и вербализацию 
референции имен.  
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СПЕЦИФИКА ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОЗИЦИИ ГРАММАТИКИ ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 
В данной статье анализируется категория определенности / неопределенности с 

позиции грамматики текста на материале таджикского и немецкого языков. Основными 
средствами актуализации данной категории выступают также порядок слов, интонация, 
фразеологические сочетания. Анализ языкового материала показал, что в таджикском 
языке средствами выражения категории определенности / неопределенности выступают 
изафетные конструкции, фразеологические сочетания; в то время, как в немецком – 
артикли и контекст.  

Ключевые слова: грамматика текста, таджикский язык, немецкий язык, порядок слов, 
категория определенности / неопределенности. 

 
THE SPECIFICITY OF THE GRAMMAR CATEGORY OF CERTAINTY / 

UNCERTAINTY FROM THE POSITION OF TEXT GRAMMAR 
(BY THE MATERIAL OF THE TAJIK AND GERMAN LANGUAGES) 

This article analyzes the category of certainty / uncertainty from the standpoint of the grammar 
of the text based on the material of the Tajik and German languages. The main means of updating 
this category are also word order, intonation, phraseological combinations. . The analysis of the 
linguistic material showed that in the Tajik language, the means of expressing the category of 
certainty / uncertainty are metaphorical constructions, phraseological combinations; while in 
German – articles and context. 

Keywords: grammar of the text, Tajik language, German language, word order, category of 
certainty / uncertainty. 
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СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
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Язык – сложная функционирующая система. Функционирование языка в реальном 
общении людей, т.е. в речи, характеризуется избирательностью: в зависимости от сферы 
деятельности. А.В. Федоров в своей книге «Основы обшей теории перевода» излагает 
следующую мысль: «В науке, как системе знаний о закономерностях развития природы и 
общества, отражаются результаты процесса познания, научное мышление подчинено 
законам логики. Знание, добытое в сложном многоступенчатом процессе научного 
мышления (от ощущений и восприятий – к представлениям, и от них – к понятиям) 
закрепляется, фиксируется средствами языка в научном документе» [9, с.30]. Кожина в своем 
диссертационном исследовании подчеркивает, что «системность научного стиля выражается 
в том, что употребляющиеся в нем языковые средства взаимосвязаны по своим отвлеченно-
обобщенным значениями… Такая целостность и взаимосвязь языковых средств с 
характерными для научной речи значениями и их частотами создает специфическое качество 
речи – научный стиль». [3, c.11-12]. 

Терминологические сочетания и конструкции составляют основной пласт научно-
технической терминологии. Необходимость изучения словосочетаний в общей системе 
терминообразования диктуется, прежде всего, потребностями практики преподавания 
иностранных языков. Часто при анализе научно-технического текста сосредоточивается 
внимание на отдельных словах, без учета их смысловых и грамматических связей с другими 
компонентами предложения, хотя совершенно ясно, что отдельное слово, будучи 
изолированным от других, иногда не может быть правильно истолкованным и понятым, а 
смысловая сторона слова и выражений имеет большое значения в изучении терминосистемы 
различных языков. 

В этом плане особый интерес вызывают терминологические конструкции, которые, 
помимо определенных грамматических отношений, способны так же передавать и уточнять 
целый ряд семантических отношений и оттенков. Терминологические словосочетания 
представляют собой цельные в смысловом отношении лексические единицы. Значения 
отдельных слов, входящих в состав таких конструкций, всегда подчинены смысловому 
содержанию всего словосочетания. Грамматическое оформление всех компонентов 
терминологических словосочетаний облегчает раскрытие смысловых связей между 
компонентами. Научная обработанность понятия, выражаемого термином, его стандартность 
предъявляет особые требования к переводу термина. 

Л.С.Бархударов полагает, что «лишь овладев основными средствами, эквивалентными 
при переводе значения того или иного термина, принадлежащего к различным частям речи, 
можно говорить о полной тождественности перевода» [2]. Следует иметь в виду, что для 
английского языка характерна многофункциональность частей речи, что создает 
определенные затруднения при передаче того или иного термина на другие языки. 
Несомненно, решающим условием в выборе правильного значения термина является 
контекст. Однако при переводе технической литературы не всегда присутствует языковой 
контекст. Имеется в виду различные технические характеристики, технические паспорта, 
инструкции по эксплуатации и ремонту, формуляры, списки машинного оборудования, 
различные таблицы, расчеты, чертежи и т. п. Перевод этого вида текстов представляет собой 
значительные трудности: все эти документы, как правило, характеризуются большой 
лаконичностью, краткостью. В этом плане, лингвист – переводчик должен изучать те 
отрасли техники, к которым относится переводимая им литература. Предположим, что в 
процессе перевода технической документации в списке комплекта встретилось слово “ рole 
shoe”. Краткий отраслевой словарь по энергетике предлагает слово «полюсный башмак», 
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который для переводчика, без специальной технической подготовки не понятен. «Полюсный 
башмак или полюсный наконечник – это деталь генератора постоянного тока, через которую 
проходит постоянный ток» [1, c.89]  

Структурно-смысловой анализ иностранных терминов значительного облегчается 
внимательным изучением технической характеристики. Например, «When the armature of a 
motor rotates, the conductor cut the magnetic field, and e.m.f. is produce in them». (Когда якорь 
двигателя вращается, проводник отсекает магнитное поле, и э.д.с. производится в них).  

Здесь необходимо определить значения двух терминов: armature, conductor эти два 
термина образованы изменением значений обычных слов. Судя по контексту, они выражают 
понятия, имеющие принципиально важное значение для характеристики деталей генераторов 
и проводников электрического тока, то есть armature (арматура) приобрел значение якорь, 
conductor (кондуктор) был переосмыслен как проводник электрического тока. 

 Учитывая технические характеристики и определения, можно заключить, что в деталях 
генератора термин «armature» обозначает, имеющее определенную форму якоря и 
являющееся необходимым и важным элементом генератора постоянного тока.  

 Таким образом, в связи тем, что одно и тоже определяющие слово может указывать на 
различные особенности предметов, возможны появление многозначных терминологических 
словосочетаний. Определяющий компонент термина выступает как родовой термин, 
выражающий более широкое (родовое) понятие. Такими особенностями предмета может 
быть его форма «core-type transformer» (стержневой трансформатор); «shell- type 
transformer» (броневой трансформатор) материальное оформление «brush gear» 
(щеточный), конструктивный способ выполнение предметом его функции, назначение 
«rotating part» (вращающаяся часть); «internal combustion engine» (двигатель); «ignition coil» 
(катушка зажигания); «transmission gears» (коробка) [1]. 

 Знание терминологии – это не единственное необходимое условие для качественного 
перевода научно-технической литературы. Необходимо правильно использовать лексическое 
значение терминов в грамматической связи словообразующих компонентов, которые 
составляю основное ядро терминологической конструкции.  

 Для выявления специфики роли частей речи в предложениях необходимо учитывать 
структуру функциональных конструкций при образовании предложения. Такие конструкции 
можно отобрать при помощи межъязыкового сопоставительного анализа. Однако только 
одного этого анализа недостаточно для обеспечения эффективности отбора, ибо в результате 
будут отобраны лишь потенциально (т. е. теоретически) трудные конструкции без каких-
либо данных о том, является ли каждая из отобранных конструкций фактически трудной, и 
без учета того, распространены ли они в определенном функциональном стиле речи. Из 
сказанного можно заключить, что для обеспечения эффективности отбора сложных 
конструкций необходимо: 

а) выявить потенциально сложные структуры; 
б) определить, какие их этих структур являются одновременно фактически сложными и 

распространёнными. 
Отбор таких структур, как известно, является трудоемким процессом; в связи с чем 

особо важно установить такую последовательность его этапов, которая позволила бы 
сэкономить время и усилия. 

Вполне естественно, что на 1-м этапе отбора необходимо выявить потенциально 
сложные структуры (ПСС). После этого возможны два пути: сначала определить, какие из 
ПСС являются действительно (фактически) сложными структурами (ФСС), а затем 
установить, какие из ФСС распространены в определенном функциональном стиле речи; 
или, наоборот, сначала установить, какие из ПСС распространены в определенном 
функциональном стиле речи, а затем определить, какие из распространенных ПСС являются 
фактически сложными структурами.  

Таким образом, отбор сложных синтаксических структур целесообразно осуществить в 3 
этапа в указанной ниже последовательности, и на каждом из них необходимо решить 
следующие задачи: 

- на 1-м этапе выявить синтаксические конструкции английской письменной речи, 
потенциально трудные для самостоятельного понимания; 

- на 2-м этапе установить распространенность ПСС и их вариантов в той литературе, 
перевод которой предстоит обучать; 

- на 3-м этапе определить, какие из ПСС, распространенных в области 
электроэнергетике, являются эмпирически(фактически) трудными.  

 Определение фактической (реальной) трудности понимания синтаксических структур 
необходимо провести в следующем порядке:  

а) определить фактическую трудность большого количества структур;  
б) выделить в качестве объекта исследования синтаксическую трудность; 
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в) получить более объективные данные о трудности структуры благодаря тому, что 
конструкция может предъявляться для определения ее трудности в одном и том же 
морфологическом оформлении с одним и тем же лексическим наполнением. Исходя из этого, 
определение фактической сложности переводимых структур проводилось при помощи 
специального эксперимента при обучении переводу научно – технической литературы среди 
студентов МЭИ филиала в г. Душанбе. Было охвачено 60 испытуемых (студенты 2-го курса). 
В ходе эксперимента была проверена фактическая сложность 50 ПСС. 

Перед студентами были поставлены следующие задачи: 
1) установить, какие из ПСС, распространенных в английской, русской и таджикской 

научно-технической литературе являются фактически сложными; 
2) определить относительную трудность различных ФСС, т. е. степень их трудности, на 

основании того, какой процент студентов может самостоятельно понять ту или иную из них. 
Для того чтобы в результате экспериментального исследования были получены 

достоверные данные, необходимо было: 
 а) обеспечить качественное соответствие (тождественность); 
б) охватить экспериментом такое количество испытуемых, которое позволило бы 

получить статистически надежные и точные данные; 
в) составить предъявляемый испытуемым материал таким образом, чтобы исключить из 

него все потенциальные трудности несинтаксического плана, а также предъявлять 
испытуемым отобранные конструкции в том виде, в котором, как это было установлено на 2-
м этапе отбора, они чаще всего встречаются в исследованной литературе (т. е. искусственно 
не усложнять и не упрощать их); 

Каждый из опытов предназначался для определения фактической трудности ПСС, в 
типичных вариантах которых употребляются определенные формы глагола, а именно: 
причастие II, формы настоящего и прошедшего неопределенного времени глагола в 
страдательном залоге), не перфектные формы причастия I действительного и страдательного 
залога не перфектная форма герундия действительного залога и не перфектные формы 
общего вида инфинитива действительного и страдательного залога. При проведении теста 
испытуемым было предъявлено для письменного перевода на русский язык 30 предложений, 
каждое из которых содержало по одному варианту ПСС.  

Так, например, конструкции, представляющие собой инфинитивное предикативное 
словосочетание (for the pressure to become) и субъектный инфинитивный оборот (was found to 
contain) были предъявлены испытуемым в следующем виде для перевода: 

1.«They calculated the time for the pressure to become normal in the circuit». (Они 
рассчитали время, чтобы давление в цепи стало нормальным). Ошибка возникает при 
переводе предлога for и глагола to become (Они вычисляли время для давления, чтобы стать 
нормальным).  

2.«The substance was found to conduct current easily» (было обнаружено, что вещество 
легко проводит электрический). В этом примере сложности проявились при переводе 
деепричастного оборота was found и инфинитива to conduct ( A substance has been found to 
conduct. - Вешество было обнаружено проводить ток). 

Таким образом, на основании перевода типичных вариантов, исследуемых ПСС теми 
испытуемыми, которые правильно перевели терминологические конструкции и тем самым 
показали, что владеют введенной формой глагола, экспериментатор делал вывод о том, 
могут или не могут эти испытуемые без специального объяснения самостоятельно понять 
исследуемые ПСС только на основе знания соответствующего лексического и 
морфологического материала. 

 Из проведенного эксперимента выяснилось, неумение испытуемых переводить не 
отразилось на оценке понимания ими той или иной ПСС, при оценке перевода учитывался 
лишь один критерий, а именно искажено или не искажено в нем смысловое содержание 
английских конструкций. 

 Исходя из данного выше определения, к реальным (фактически)сложным можно 
отнести только те конструкции, которые самостоятельно понимают менее чем 75% 
студентов. Статистические данные о том, какой процент студентов может самостоятельно 
понять ту или иную ФСС, были использованы в качестве показателя относительной 
трудности конструкций для этого контингента студентов, т. е. степени их трудности. В 
соответствии с этими данными все ФСС были распределены на 2 группы. могут 
самостоятельно понять ту или иную ФСС. 

К 1-й группе ФСС) отнесены ФСС, которые самостоятельно понимают от 50% до 75% 
студентов. Ко 2-й группе (2-я степень трудности) отнесены ФСС, которые самостоятельно 
понимают от 25% до 50%) 

Ко 2-й группе отнесены ФСС, которые самостоятельно понимают менее чем 25%. В 
результате эксперимента было установлено, что из 50 структур, фактическая (эмпирическая) 
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сложность которых определялась в ходе эксперимента, 40 структур являются для студентов 
технических вузов фактически трудными. В приводимом списке ФСС 1-й группы сложности 
можно отнести грамматические явления, связанные с употреблением инфинитива и 
герундия: 

1. Such method is applied to reduce heat losses (Такой метод применяется для сокращения 
потери тепла) 

2.The conditions are suitable for starting the processes conversion. (Эти условия подходят 
для конвертируемого процесса). 

3.Converting mechanical energy into electrical showed the principle of electromagnetic 
induction (Преобразование механической энергии в электрическую демонстрирует принцип 
электромагнитной индукции) 

ФСС 2-й группы трудности можно отнести предложения с причастным оборотом: 
1. When treated at a high temperature, the substance becomes elastic. (При высоких 

температурах вещества приобретают эластичность) 
2. The device reviles the currents detectable in a circuit. (Прибор выявляет ток, 

обнаруживаемый в электрической цепи) 
3.The substance was identified as being corrosive. (Было обнаружено, что вещество 

подвержено коррозии) 
На основе полученных данных можно прийти к заключению, что экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, какой процент студентов может самостоятельно понять ту 
или иную конструкцию. Поскольку доля студентов, которые могут самостоятельно понять 
эти конструкции, довольно большая, то специально объяснять эти конструкции как таковые, 
т. е. как единицы синтаксического уровня, и предусматривать предречевые упражнения для 
выработки автоматизмов их узнавания и понимания нецелесообразно. Эти конструкции 
необходимо лишь включать в упражнения на закрепления другого языкового материала 
(например, конструкцию «They discussed the experiments conducted» можно включить в 
упражнение на закрепление причастия II и снабдить комментарием в сноске, обращающим 
внимание студентов на различие порядка следования слов в ней и ее русском эквиваленте 
«проведенные эксперименты»). Эксперимент также выявил, что перевод, например, термина 
– устойчивых словосочетаний особых затруднений не представляет. В отличие от терминов – 
сложных слов грамматические формы компонентов терминологичеких словосочетаний ясно 
выражает смысловые связи между компонентами термина. Однако при переводе терминов – 
устойчивых словосочетаний нельзя забывать, что они, как и сложные слова, представляют 
собой цельные в смысловой отношение лексические единицы. Значение отдельных слов, 
входящих в состав устойчивого терминологического словосочетание всегда подчинены 
смысловому содержанию всего словосочетания.  

Заключение при переводе терминов, образованных путем изменения значения, следует 
помнить, что признак, который берется для характеристики предмета и является основой для 
переноса названия, может быть более или менее случайным, так как здесь, в отличие от 
других способов терминообразования, приходится не строить термин, отражающий нужные 
признаки, а выбирать существующее слово, значение которого он отражает. Примером 
термина, определяемый (основной) компонент которого подвергся переосмыслению, может 
служить устойчивое словосочетание squirrel cage (высокочастотный двигатель,) означающий 
простейшую форму двигателей любой машины. Однако, в результате переосмысления 
squirrel cage (дословный перевод – беличья клетка) получил совершенно новое значение. 
Слово commutator было заменено словом коллектор. «Short circuit» (короткая цепь) было 
переосмыслено в «короткое замыкание». [8]. Слова, подвергшиеся переосмыслению в 
составе устойчивого терминологического словосочетания, в дальнейшем могут вступать в 
новом, измененном значении. 

Так образом, определяющий компонент терминологических словосочетаний по 
отношению ко всему термину выступает в качестве родового термина, выражающего более 
широкое родовое понятие. Во всех случаях значения терминов можно вывести из значений 
компонентов.  
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СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

Немалую трудность в процессе перевода научно-технической литературы 
представляют многочисленные случаи несовпадения употребления грамматических 
конструкций.  

Цель статьи, Грамматическая структура предложения в научно-технических текстах 
имеет ряд особенностей, отличающих ее от структуры предложения в языке 
художественной литературы.  

По результатам исследования В английских научных текстах встречаются 
многочисленные конструкции с несколькими присоединительными оборотами. 
Терминологические сочетания и конструкции характеризуются большой 
употребительностью синтаксических оборотов, таких как, пассивные конструкции, 
обороты с неличными формами глаголов и т.д. Автором высказано мнение, что в процессе 
обучения студентов переводу научно-технической литературы необходимо проводить 
соответствующую подготовку, направленную на выявление потенциальных трудностей.  

Ключевые слова: инфинитивное предикативное словосочетание, структурно-
смысловой анализ, терминологические сочетания и конструкции, тождественность 
перевода, потенциально (т. е. теоретически) трудные конструкции. 

 
THE METHOD OF INTERPRETATION OF SYNTAXIS  

CONSTRUCTIONS OF ELECTROTECHNICAL TERMINOLOGY 
Considerable complexity in the course of scientific and technical translation represents 

numeral cases of discrepancy in grammatical construction’s usage.  
Purpose of the article: Grammatical construction of the sentence in the texts of scientific and 

technical specifics has the whole rank of peculiarities, which differ them from the structure of the 
sentence of artistic literature language. There is a great deal of constructions in English scientific 
texts that have several attached patterns of speech.  

According to the results of the study: Terminological combinations and construction are 
characterized with the huge usage of syntactic patterns, such as, passive constructions, non – finite 
forms of the verb, etc. The author expressed opinion that in the process of translation scientific and 
technical literature, one has to carry out corresponding preparation, aimed at revealing potential 
difficulties. 

Keywords: infinitive predicate word combination, structural and meaning analysis, 
terminological combination and construction, translation equivalency, potential (i.e. theoretical) 
difficult constructions. 
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Ҷ-87 
ҶУМЛАҲОИ БЕШАХС ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

 

Ҷурақулов Б.Р. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 
Яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи илми забоншиносии муосир ин дида баромадани 

модели таҳқиқотии забон ба шумор меравад, ки ба амалӣ гардидани усули таълим оид ба 
фаъолияти хат ва нутқ дар омӯзиши забони хориҷӣ мебошад. Айни ҳол на танҳо ин ё он 
забонро донистан шарт аст, балки онро дар дараҷаи олӣ барои мубодилаи муносибатҳои 
байнифарҳангӣ ва байнидавлатӣ амалӣ намудан аст. Доир ба ин масъала забоншиносии 
муқоисавӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд, ки яке аз соҳаҳои забоншиносӣ муқоисаи 
сохтори ду забонро ба роҳ мемонад. Ҳамин тавр, забоншиносии муқоисавӣ монандӣ ва 
фарқияти сохторҳои забонҳои мукоисашавандаро бо мақсади ба даст овардани маълумот оид 
ба методҳои муфиди омӯзишро меомӯзад.  

Вале мушкилоти ҳар як таркиби забонро, ки масалан таҳлили ҳамаи паҳлӯҳои забон 
ғайриимкон аст, ба назар гирифта, аз тамоми ҷузъҳои сохтори забон танҳо сатҳе, ки 
таҳқиқоти муқоисавӣ вобаста ба принсипҳои «муқоисаи якзинагӣ» номида мешаванд, 
интихоб карда мешавад.  

Зери таҳқиқоти мо воҳидҳои синтаксисӣ яъне сохтори ҷумлаҳои бешахс дар забонҳои 
муосири англисӣ ва тоҷикӣ ба шумор меравад.  

Таҳқиқоти ҷумлаҳои бешахс дар забоншиносии муосир таърихи бой ва рангин дорад. 
Табиати хоси ин гуна ҷумлаҳо диққати таҳқиқотчиёни забонҳои гуногунро ба худ ҷалб 
намудааст. (забони англисӣ: Аракин В.Д., Барабаш Т.А., Беляева С.И., Воронова Г.И., 
Тростянкая З.К., Максимова Т.Д., Смирницкий А.И. ва ғ.; забони русӣ: Востоков А.Х., 
Потебня А.А., Овсянико-Куликовский Д.Н., Пешковский А.М., Гвоздев А.Н., Бабайцева В.В., 
Дробышева Л. Я. ва ғ.; забони тоҷикӣ: Ниёзмуҳаммедов Б., Рустамов Ш., Қосимова М.Н., 
Камолиддинов Б., Рашидов Ш., Норматов М., Салимов Р.Д. ва ғ.), ки дар таҳқиқотҳои онҳо 
масъалаҳои асосии назариявӣ ва амалии воҳидҳои синтаксисӣ бо муваффақият роҳи ҳалли 
худро ёфтаанд. Агар дар забони англисӣ ҷумлаҳои бешахс аллакай ба таври пурра ва 
ҳамаҷиҳата омӯхта шуда бошанд ҳам, бо аломатҳои маъноӣ ва сохтории воҳидҳои 
номбаршуда, махсусан, асосҳои шаклгирӣ, шакли сохторӣ ва маъноӣ, таҳлилнамоӣ ва ғ. роҳи 
ҳалли худро меёбад ё умуман таҳти омӯзиш қарор намегирад.  

Ғайр аз ин, солҳои охир, то ҳол омӯзиши муқоисавии ҷумлаҳои бешахс дар забони 
тоҷикӣ бо эквиваленти он дар забони англисӣ гузаронида нашудааст. Агар ин масъала роҳи 
ҳалли худро меёфт, дар синфхонаҳои дорои хонандагони тоҷикзабон дар омӯзиши забони 
англисӣ ин мушкилӣ осон мегардид. 

Дар мақолаи баназаргирифташуда, сохтори ҷумлаҳои бешахс дар ҷумлаҳои забони 
англисии муосир ва забони тоҷикӣ ҳамчун воҳидҳои синтаксисӣ омӯхта мешаванд [5,с.31-
38]. Мафҳуми бешахс – категорияи семантикӣ – синтаксисӣ ба шумор меравад, ки дар асоси 
он амали иҷрошудаи бешахс (безактантность) шакли муайяни ҷумла сохта мешавад. Дар ин 
маврид, амали иҷрошуда асоси ҷумлаи бешахсро дар забонҳои гуногун ташкил медиҳад, 
Мафҳуми бешахсро метавон категорияи семантикӣ арзёбӣ намуд, ки дар забонҳои гуногун 
тобиши гуногуни синтаксисиро қабул менамояд [15, с.39-41].  

Ҷумлаҳои бешахс дар забони англисӣ дорои хусусиятҳои хос мебошанд. Зери вожаи 
«ҷумлаҳои бешахс» ҷумлаҳое дар назар дошта мешаванд, ки дар онҳо субъект ё аз ҷониби 
мубтадо ифода шудааст, ва ё дар ҷумла умуман ёддошт нашудааст.  

Дар забони англисии муосир ибораҳои синтаксисӣ мафҳуми асосии ифодаёбии 
категорияи бешахсро бо қисмати асосии «it» ба вазифаи мубтадо ташкил медиҳанд. Масалан: 
It rained for three days. Cе рӯз борон борид. “It’s foggy outside”, he said. «Дар берун 
туман» гуфт ӯ. “It is difficult to kill a man doing nothing”. Инсонеро, ки хеч кор накард 
куштан душвор. At present it was impossible foresee the pattern things would take. Хуию 
ашёҳоеро, ки мегиранд пешниҳод кардан ғайри имкон аст [6, с.18-23].  
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Мувофиқи хусусиятҳои грамматикӣ (сохторӣ-синтаксисӣ) –и худ ин ҷумлаҳо ба гурӯҳи 
ҷумлаҳои комили дутаркиба дохил мешаванд. Ба монанди ҷумлаҳои шахсӣ, ки дар ҳама 
ҳолат дутаркиба ба шумор мераванд, онҳо ба сифати шаклҳои грамматикии ифодаи 
муҳокима истифода бурда мешаванд. Далел он аст, ки дар ин гунна ҷумлаҳо танҳо як аъзо – 
хабари мантиқӣ мавриди муҳокима қарор гирифта, ифодаи луғавӣ - морфологиро қабул 
карда, субъекти мантиқӣ бошад, дигар ифодаи забониро мегирад. Бинобар ин, мувофиқи 
мафҳуми луғавӣ дар мисолҳои дар боло зикргардида яктаркиба ба шумор рафта, аз ҷиҳати 
хусусиятҳои грамматикӣ ҷумлаҳои комили дутаркиба ба шумор мераванд. Онҳо дар таркиби 
худ соҳиби мубтадо, ки бо калимаи ғайришахсии «it», ва хабаре, ки дар таркиби худ феъли 
шакли хабардоштаро мемонад, доро мебошад.  

Сабаби асосии дар ҷумлаҳои бешахси забони англисӣ мавҷуд будани ҷонишини шахси 3-
юми танҳо «it» ба вазифаи мубтадоро метавон дар хусусиятҳои ташаккули сохтори 
грамматикаи забони англисӣ пайдо намуд, ки ин аз суст ташаккул ёфтани шаклҳои сохтори 
флективӣ, махсусан феълҳо мебошад.  

Мувофиқи ақидаи дурусти А.И. Смирницкий, аз сабаби ба таври кофӣ ба танзим 
надаромадани шакли феъл дар забони англисӣ, он ҳамеша наметавонад, ки ба субъект 
мантиқан ишора намояд. Ин ҳолат зарурати пайдоиши калимаи лозимаро овард, ки айни ҳол 
он калимаи бешахси «it» номгузорӣ шуда, метавонад вазифаи аналогии тасрифи феълҳоро 
иҷро намояд [5, с.11-18].  

Калимаи «it» ҳамчун воҳиди забон сохтори ҷумлаҳои бешахсро дар тамоюли умумии 
забони англисӣ ба аналитизм ифода мекунад. Чунин тамоюл дар тӯли таърихи забони 
англисӣ, аз ҷумла дар давраи муосири он мушоҳида мегардад. Ин раванд, ки муддати тӯлони 
сурат гирифтааст, шаклҳои гуногунро гирифтааст. Дар натиҷа он ба он оварда расонд, ки 
шаклҳои аналитикӣ дар сохтори грамматикаи забони англисӣ мавқеи аввалро ишғол 
намудаанд. Ин пеш аз ҳама, дар тамоюли забон ба ҷои тасриф зоҳир гардида, ҳамчун асоси 
ифодаи муносибатҳои грамматикӣ бо элементҳои дигар, махсусан бо калимаҳои ёридиҳанда 
арзёбӣ мегардад. Маҳз бо шарофати ин тамоюл сохтори тадриҷан маъмул дар забони англисӣ 
бо ёрии ибораи синтаксисии «it» ба роҳ монда шудааст.  

Дар тӯли ташаккули таърихӣ калимаи «it» ба худ вазифаҳои гуногунро қабул намуд, ки 
он сохтори ташаккули нутқи забони англисӣ иҷро мекунад: 

a) «it» ҷонишини ишоратӣ ва шахсӣ б) «it» - воситаи ягонаи анҷоми сохтори ҷумлаҳои 
дутаркиба; в) «it» - барои анҷом додани мафҳуми сарҷумла ёрӣ расонида, ба ҷумлаҳои 
пайрави баъдина ишора мекунад, ки мубтадои он ба ҳисоб меравад; г) «it» - муқаддимавӣ, 
асосӣ, ки шиддатнокио ба вуҷуд оварда, создающий напряжение, унсури ҳатмии 
услубшиносӣ ва сохторӣ ба шумор меравад, ки ба феъл тарзҳои ифодаи хабарро инъикос 
менамояд; д) «it» - ба предмет нарасидани мафҳуми муайян, мубтадои шаклӣ ва ғ [4, с.9-12].  

Дар ҳама вазифаҳо «it» муносибатҳои муайяни кориро иҷро мекунад. Ба таври истисно 
ҷумлаи бешахс ба шумор меравад, ки дар ин ҷо он танҳо мафҳуми иборагиро мефаҳмонад. 
Он аз ҷиҳати мафҳуми маъноӣ бемантиқ буда, дар ҷумлаҳои бешахс «it» шахсро ифода 
накарда, ин ё он предмет ҳамчун иҷрокунандаи амал ва ё ҳолати он нишон дода мешавад, ки 
аз ин ҷо он «бешахси it» номгузорӣ шудааст. Масалан агар бо калимаи забони немисии es, ё 
забони франсузии il дар ибораҳои монанд муқоиса намоем. Аммо гуфтаҳои дар боло 
зикргардида маънои онро надоранд, ки «it» дар сохтори ҷумлаҳои бешахс элементи зиёдатӣ 
ба шумор меравад. Он чи тавре ки дар боло қайд карда шуд, натиҷаи ташаккули қонуниятҳои 
сохти забони англисӣ ба шумор меравад. Маънои мустаъқил надоштани калимаи бешахси 
«it» наметавонад вазифаҳои синтаксии онро рад карда наметавонанд. Ба вазифаи воҳиди 
расмӣ баромад намуда, он дорои мафҳуми муҳими синтаксисӣ мегардад, яъне он вазифаи 
аъзои ҷумла – мубтадои набударо иҷро мекунад. Ҳамин тавр, «бемантиқии он» аз ҷиҳати 
луғавӣ пурра намудани мафҳуми синтаксисӣ мебошад [5,с.23-29].  

Вале ба вазифаҳои синтаксисии он дар ҷумла нигоҳ накарда, аз ҷиҳати мафҳуми маъноӣ 
калимаи бешахси «it» ро метавон дар ҷои дуюм гузошт, вагарна он метавонад воҳиди расмӣ 
шинохта шавад. Дар ин ҷо дар ҷои аввал амал ва ҳолат, ки бо хабар ифода гардида, мақсади 
асосии гӯянда дар он зоҳир мегардад. Дар натиҷа, дар ҷумлаҳои бешахси забони англисӣ 
хабар мавқеи асосиро иҷро мекунад, ки минбаъд мо онро сараъзои асосии ҷумла меномем.  

Ҳамин тавр, қайд кардан бо маврид аст, ки дар забони англисии муосир «бешахсият бо 
тариқи тақвияи луғавии мубтадо» ифода мегардад.  

Қисми зиёди таҳқиқотчиён ба қатори ҷумлаҳои бешахс на танҳо ҷумлаҳои феълии шакли 
модалиро, ки бешахс будани онҳо исбот гардидааст, балки ҷумлаҳои шаклҳои номӣ бударо 
низ дохил мекунанд. Ба ақидаи муаллифони китоби забони русӣ барои донишгоҳҳо «бо 
мақсади таҳқиқи муқоисавӣ гурӯҳбандӣ дар асоси фарқиятҳои сохторӣ –семантикӣ» ба роҳ 
монда мешавад.  

Ҷумлаҳои бешахси забонҳои гуногун мувофиқи мафҳуми семантикӣ ҳатмӣ ба шумор 
мераванд, ки онҳо яктаркиба арзёбӣ гардида, аз ҷиҳати хусусиятҳои синтаксисӣ гуногун 
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буда, аз ҷиҳати сохт ҳам яктаркиба (дар забонҳои русӣ, молдави ва ғ.) ва ҳам дутаркиба 
(забонҳои англисӣ, олмонӣ, франсузӣ, шведӣ, ва ғ.) ба шумор мераванд.  

Ҳамин тавр, мо ҷумлаҳои яктаркиба (дутаркиба, семантикӣ) –ро фарқ мекунем. 
Ҷумлаҳои синтаксии яктаркиба ва дутаркиба бо вуҷуд доштан ё надоштани мубтадо 
хусусиятнок мегарданд, дар ҳолате ки ҷумлаҳои мантиқии яктаркиба (дутаркиба) аз вуҷуд 
доштани ақидаи гӯянда иборат мебошанд. Аз ин ҷо чунин хулосабарорӣ кардан лозим меояд, 
ки дар забони англисии муосир ҷумлаҳои гуногун дар сатҳи семантикӣ шакли яктаркиба ва 
шакли дутаркибаро дар сатҳи синтаксисӣ дошта, дар дохили ин гуна ҷумлаҳо мубтадои it 
вуҷуд дорад.  

Дар забони англисӣ ҷонишини it, ки дар сохтори ҷумлаҳои бешахс ҳатмӣ ба ҳисоб рафта, 
барои пурра намудани маънои мубтадо истифода бурда мешавад. Ҷумлаҳои бешахс ба 
монанди ҷумлаҳои дутаркиба сохта шуда, он далели муносибати зичи бешахсият ва шахси 
сеюм ба шумор меравад. Чунин робита ба бешахсияти шахси сеюм мусоидат намуда, чунин 
маъно дорад, ки шахси сеюм, ки минбаъд бо ҳам алоқаманд набуда, нисбати робитаи манфӣ 
хусусиятнок мегардад.  

Элементи дуюми ҳатмии ҷумлаҳои бешахс забони англисии хабар ба шумор меравд. Аз 
нуқтаи назари хабари ҷумлаи бешахс раванди амалро ифода мекунад. Аз нуқтаи назари шахс 
чунин намуди хабар метавонад ҳам дар ҷумлаҳои шахсии содда, феълӣ ва мураккаби номӣ 
(бо сифат ё исм) вохӯрад. 

Ҷумлаҳои яктаркибаи семантикӣ ва дутаркибаи синтаксии ҷумлаҳои бешахсро таҳил 
намуда, чунин хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки онҳоро ҳамчун ҷумла бо ҷонишини 
расмии it дар вазифаи мубтадо муайян намудан имконнопазир мебошад. Дар сохтори 
семантикии дохили ҷумлаҳои бешахс актантҳо вуҷуд надоранд; дар чумлаҳои бешахс, ки ба 
майдони периферӣ (ғайримарказ) дохил мешаванд, имконияти пайдоиши актантҳо вуҷуд 
дорад.  

Мубтадои ҷумлахои бешахс дар забони тоҷикӣ элементи сатҳи болоӣ, ҷумларо аз ҷиҳати 
семантикӣ-сохторӣ тасвир намекунад.  

 Ҷумлаҳои бешахсро дар забони англисӣ таҳлил намуда, А. И. Смирнитский ба ин гурӯҳ 
чунин намуди ҷумлаҳоро ба монанди: it is useful, it is necessary, ки онҳоро ҷумлахо бо ёрии 
пайвандаки that ҳамроҳӣ мекунад, сохта мешавад. Ӯ чунин ақида дорад, ки ҷумлаи «It 
is necessary to go there» ва «То go there isnecessary» мантиқан гуногунанд, чунки дар 
ҷумлаи аввал мантиқи ҷумла зарурати ба вуқӯъ омадани кадом як амалро дар бар 
мегирад, дар ҷумлаи дуюм бошад-амалро таҳлил намуда, ба хулоса омадан мумкин 
аст, ки иҷро кардани амали амиқ зарурат дорад. 

Доштани асоси денотативӣ, категорияи бешахс дар кадом забоне, ки набошад, 
метавонад ба таври луғавӣ ифода ёбад. Дар забони англисии муосир гурӯҳи зерини 
категорияиҳои бешахс вуҷуд доранд.  

а) феълҳои ғайришахс;  
 б) шаклҳои бешахси шакли шахсӣ-ғайришахси феълҳо; в) to be + сифат сифат;  
 г) to be + исм сифат; 
Феълҳои ғайришахси фонди луғавии забони англсии муосир на он қадар зиёд буда, 

таърихи ташаккули эволютсионӣ онҳоро ба нестшавӣ оварда расонид.  
 Дар рафти таҳқиқоти гузаронидашуда як қатор гурӯҳи феълҳои бешахси забони англисӣ 

маълум гардиданд: behoove - руй додан,drizzle - ях кунондан, lighten - равшан кардан, 
thaw - об кардан, thunder - гулдурос задан ва ғ. 

It is raining hard; I need my umbrella. Борони шиддатнок меборад, ба ман чатр 
лозим.  

It was raining all night long. Тамоми шаб борон борид.  
It was raining so hard that my umbrella failed to protect me from the rain. Чунон борони 

сахт борид, ки чатр ба ман кӯмак накард.  
It is going to rain, I heard a loud crash (or roll) of thunder. Борон меборидагист, ман 

зарбаи сахти тундарро шунидам.  
It is thundering. Тундар меғурад.  
It is beginning to rain; will you bring all the chairs in?. Борон cap мешавад шумо 

курсихоро ба хона намедароред?  
In July it hailed. Дар моҳи июл жола борид.  
Феълҳои шахсӣ-ғайришахс аз бешахс бо он фарқ мекунанд, ки онҳо қобилияти 

истифодабарии ҷумлаҳои шахсӣ ва ҳам ғайришахсро доранд. Дар ҷумлаҳои бешахс 
хусусиятҳои монандии истифодабарии феълҳои номии бешахс хос нест.  

Дигар асоси истифодабаранда, ки категорияи бешахс ба шумор меравад, дар забони 
англисии муосир истифодабарии феъли to be бо исм ба ҳисоб меравад. Дар ҷумлаҳои бешахс 
исмҳое вомехӯранд, ки онҳо ифодакунандаи:  
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а) муносибати вақт (afternoon, evening, morning,years...-нисфирузй, бегоҳӣ - 
бегоҳирӯзӣ, пагоҳирӯзӣ, солҳо); 

б) табиат ва муҳити зист (dusk, silence - нимторикӣ, хомушӣ); 
в) вожаҳои фазоӣ (distance, miles, way); 
(масофа, масофа дар мил, рох); 
г) баҳогузорӣ (fun, pleasure, treat, comfort... - шодӣ-шодмонӣ, хурсандӣ-лаззат, зиёфат 

кардан, лавозимоти зарурӣ) мебошанд. 
Чи тавре ки дар боло қайд карда шуд, дар забони англсии муосир ҷумлаҳои бешахс аз 

рӯи хусусиятҳои семантикӣ ва сохторӣ фарқ мекунанд. Аз ин нуқтаи назар махсусан 
гурӯҳбандии ҷумлаҳои бешахс муҳим ба шумор рафта, ҳар ду далел ба назар гирифта 
мешаванд. Дар акси ҳол, гурӯҳбандӣ танҳо бо мақсади таҳқиқот аз ҷиҳати семантика ва 
сохтори ҷумлаҳои бешахс хусусияти якҷиҳатаро дорад.  

Аз ин хулосабарорӣ намуда, гурӯҳбандии ҷумлаҳои бешахс мувофиқи хусусиятҳои 
семантика мақсаднок ба шумор рафта, ҳамзамон сохтори грамматикӣ ва луғавӣ ба назар 
гирифта мешавад.  

Ҷумлаҳои бешахс бо мафҳуми ҳисси шомма 
Қисмати асосии ин гунна ҷумлаҳо феъли smell –бӯй кашидан ба шумор меравад. 

Хусусиятҳои асосноки ин гунна ҷумлахо бо маънои бӯй кашидан дар забони англисии 
муосир аз он иборат аст, ки онҳо дар таркиби худ гурӯҳи исмҳо бо пешоянди of доранд. 
Маънои грамматикии ҷумлаҳои пешоянддошта бо исм дар чунин гурӯҳи ҷумлаҳо дар 
забони англисӣ ба забони тоҷикӣ масалан бӯй кашидан тарҷума мешавад.  

Inside it smelt of sealing wax and decayed flowers. Бино буи сургуч ва гулҳои пусида 
мекард.  

Аз нуқтаи назари сохтор ҷумлаҳои бешахсро бо маънои бӯй доштан, кашидан метавон ба 
ду зергурӯҳ ҷудо намуд, ки ба гурӯҳи якум аллакай ҷумлаҳои дар боло зикргардида дохил 
мешаванд, ки онҳоро гурӯҳи исмҳо бо пешоянд ҳамроҳӣ мекунанд. Ба гурӯҳи дуюм 
ҷумлаҳои бешахс бо хабар дохил мешаванд, ки бо феъли smell ифода ёфта, дар таркибашон 
сифат доранд. Дар маводи тадқиқоти гузаронидашуда дар чунин намуди ҷумлаҳо танҳо 
сифати good (хуб) вохӯрдааст. Doesn’t it smell good? I like to smell a hot clay. Бӯи хуш 
медихад? Барои ман дар хавои тоза нафас кашидан форам аст.  

Ҷумла-мубтадо 
Ҷумлаи тобеъшаванда метавонад, ки мубтадо бошад. Шакли соддатари ин намуди ҷумла 

чунин аст:  
When he will come is not settled yet. Ӯ кай меояд, ҳоло маълум нашудааст.  
Ба монанди тартиби калима, маънои аслии ҷумла ва методи саволҳо (What is not settled 

yet? – Кадом кор боз анҷом нашудааст?) қайд бояд намуд, ки мубтадо дар ин гунна ҷумлаҳои 
мураккаб чумлаҳои тобеъ ба шумор мераванд: When he will come? - Вай кай меояд? 
Ҳамчунин дар бораи чунин намуди ҷумлаҳо: That he was right is clear – Дар бораи он ки ӯ ҳақ 
буд, маълум аст. Шубҳанокӣ танҳо дар ҳолатҳое мушоҳида карда мешавад, вақте ки ҷумла бо 
туфайлии it шурӯъ мешавад. Масалан:  

It is not clear whether he has been told about it. Маълум нест, ки дар ин бора ба ӯ гуфтанд.  
Таҳлилҳои оддӣе, ки дар таҳқиқотҳои баъзе аз муаллифони англис дида мешаванд, 

чунин мебошанд: it калимаи туфайлӣ буда, мубтадо ба шумор меравад, ки чун анъана 
дар ҷумлаҳои хабарӣ мавқеи аввалро ишғол мекунад, масалан: is not clear – хабари 
номӣ, whether he has been told about it – мубтадои воқеӣ, танҳо бо калимаи туфайлии it 
мазмунан махсус қайд карда мешавад [3, с.21-32].  

Ҳамин тавр, бояд тахмин намуд, ки вазифаи it барои он оварда мешавад, ки аз як ҷиҳат 
мақоми аввал доштани мубтадоро расмӣ қайд намоянд аз дигар ҷиҳат дар ҷумла бемантиқӣ 
дарк карда шавад, ин маънои онро дорад, ки мубтадо метавонад минбаъд ҷумларо пурра 
гардонад.  

Илова ба ин, ин муаллифон инчунин фикр мекунанд, ки ин гунна ҷумлаҳоро метавон ба 
ҷумлаҳои содда, гурӯҳи ҷумлаҳои мураккаб бо мубтадо дохил намуд. Ҷумлаҳое, ки аз ҷиҳати 
сохт бо калимаи туфайлии it содда ба шумор мераванд, ки ҷойивазкунии ҷумлаи пайрав бо it 
имконпазир мебошад, масалан: 

It is not clear whether he has been told about it. Маълум нест, ки дар ин бора ба ӯ гуфтанд. 
Ҷумлаи мазкур метавонад бо чунин роҳ тағйир ёбад: 

Whether he has been told about it is not clear. Ҳоло маълум нест, ки ба ӯ дар ин бора 
гуфтанд.  

It is desirable that you should be present. Хуб мешуд, ки шумо иштирок мекардед.  
Ҷумлаи зерин метавонад ба таври зайл тағйир меёбад:  
That you should be present is desirable [3,с.19-23]. Иштироки Шумо хуб мешуд.  
Ҳарчанд сохти ҷумла тағйир меёбад, аммо ҳангоми тарҷума маъно тағйир намеёбад. 
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Дар чунин ҳолатҳо ҷумлаи пайрав ҳамеша ба савол ҷавоб мешавад, ки ба мубтадо дахл 
дорад, масалан:  

What is not clear? - Whether he has been told about it is not clear. Чи нофаҳмо? - Ба ӯ дар ин 
бора гуфтанд, ҳоло маълум нест.  

What is desirable? - That you should be present is desirable. Чӣ хуб аст? - Иштироки Шумо 
хуб мешуд.  

Чӣ қадаре ки ин нуқтаи назар барои грамматикаи мактаббачагон, ки ҳамаи қоидаҳои 
грамматика дар он ҷой дорад, осон нанамояд, дар мавриди таҳлил намудани далелҳои забон 
он шубҳаи ҷиддиро пеш меорад.  

Тарафдорони ин назария, шояд, чунин ҷойгир будани мубтадо ва ҷойивазкунии ҷумлаи 
пайрав дар мавқеи аввал ба пайдоиши тамоман сохтори дигари ҷумла, якумдараҷа матн ва 
матн, ки дар натиҷаи ислоҳот ба даст омадааст, аз рӯи хусусиятҳои грамматикӣ ба ҳамдигар 
тамоман монанд нестанд. Ғайр аз ин, матни дуюм одатан барои мавҷудоти зинда ғайритабиӣ 
ва дастнорас ба шумор меравад. Бинобар ин, таҳлили ҷумлаи оддӣ ва тафсилӣ, ки шакли 
табииро дорад, ки дар он мақсад дарҷ гардида, метавонад ба ибораи ғайритабиӣ тағйир ёбад, 
ки ба ақидаи онҳо дар он амал танҳо бо он сабаб вонамехӯрад, ки ин ибора бо қолиби 
муайяни грамматикӣ муввофиқат мекунанд. Шояд мебояд тамоман бо таври дигар амал 
намуд: ҳатман бояд шакли ҷумларо интихоб намуд, ки он ба шакли аслиаш дар табиат 
вомехӯрад, сохтори дохилии он ва муносибати воҳидҳои онро ба назар гирифта, танҳо ба 
шарте ки ин ҷумла ба шакли дигар тағйир наёбад.  

Ҳамин тавр, кӯшиш менамоем, ки ин назарияҳои шубҳанок ва нопурраро асоснок 
намуда, ҷумлаи зеринро таҳлил менамоем. Дар ҷумлаи «It is not clear whether he has been told 
about it. Маълум нест, ки дар ин бора ба ӯ гуфтанд. Калимаи it, шояд метавонад танҳо ба 
вазифаи мубтадо ояд, is not clear бошад, шакли хабари номӣ ба шумор меравад. (ҳиссача бо 
аъзои хабар).  

Ҷумлаи пайрав «whether he has been told about it» бо сарҷумла хусусияти 
номуайяноро дорад. Ин муносибати ҷумлаи пайрав бо сарҷумла нисбат ба ягон аъзои ҷумла 
иловагӣ (apposition) ба шумор меравад. Бояд қайд намуд, ки ҷумлаи пайрав илова ба 
мафҳуми мубтадои it ба шумор меравад, яъне илова ё замимае, ки маънои онро пурра 
мекунад, на ин ки иваз мекунад. Бечунучаро қайд кардан бамаврид аст, ки элементи 
вазифавии он дар дохили ҷумлаҳои пайрав ба назар мерасад. Онҳоро пурра бо замима 
(илова) муайян намудан номумкин аст, гарчанде дар баъзе ҳолатҳо имконпазир мебошад, 
чунки замима асосан хусусияти элементи тасодуфии ҷумлагӣ дорад, ки метавон онро дар 
бисёр ҳолатҳо мушоҳида накард, бинобар ин, надоштани ҷумлаҳои пайрави чунин шакл 
маънои тамоми ҷумларо пурра ва нофаҳмо месозад. Ин шакли ҷумлаҳо бештар бо ҷумлаҳои 
пайрав бо сарҷумла алоқаи зич дорад ва бо категорияҳои оддӣ ва вожаҳо ифода намегардад 
[12, с.8-13].  

Тахмин меравад, ки дарк намудани ин ҷумлаҳо нисбат ба мубтадо хусусияти замимавӣ 
доранд, дар баробари ин онҳо нисбати ҷумлаи оддӣ бештар бо сарҷумла алоқамандӣ доранд 
ва қисми зиёди муаллифонро ба он водор мекунад, ки онҳоро ҳамчун мубтадо шуморанд. 
Агар дар ҳақиқат чунин бошад, пас хулоса бояд баровард, ки пайравони назарияи мазкур 
баъзе хусусиятҳои сохтории ин ҷумлаҳоро дуруст дарк намуда, мутаасифона ба ҷои он ки 
барои ин падида категория ва вожаи хос муайян намоянд, роҳи нодурустро интихоб намуда, 
маҷбуран онҳоро ба қолибҳои грамматикӣ, ки ба онҳо мувофиқанд дохил намоянд:  

Мубтадоро таҳлил намуда, мо онҳоро ба ду гуруҳ ҷудо менамоем: 
Мубтадои мустаъқилмаъно; 
Мубтадои ёридиҳанда. 
Мубтадои мустаъқилмаъно гуфта, мубтадоеро меноманд, ки бо калима ё ибора ифода 

ёфта, бо пуркунанда пурра мегардад. Чуни мубтадо на танҳо барои сохтори ҷумла, балки ба 
хотири он истифода бурда мешавад, дар он хабар маънои мустаъқили худро аз даст медиҳад.  

Ва баръакс, мубтадои ёридиҳанда бо калима ифода ёфта, он маънои луғавии худро 
дорад, ки танҳо барои сохтори ҷумла муайян гардидааст.  

Мубтадои ёридиҳанда, ҳамеша шахси амалкунанда (ё предмет)-ро бо маънои том ифода 
менамояд, ки онро мо мубтадои шахсӣ меномем. Бинобар ин, он маҳз дар ҷумлаҳои шахсӣ ба 
назар мерасад.  

Мубтадои ёридиҳанда, ки шахси амалкунанда (ё предмет)-ро ифода намекунад, албатта 
дар ҷумлаҳои бешахс дар категорияи бешахс истифода бурда мешавад.  

Мубтадое, ки амали субъекти фаъол ва ғайрифаъолро мефамонад, метавонад, мубтадои 
муайянкунандашахс ё номуайяншахс ба шумор равад [11,с.29-31].  

Мубтадои муайяншахс шахси муайянро ифода карда, предмет ё ҳолатро, ки амал ба он 
равона карда шудааст, мефаҳмонад. масалан: I'll give you a few hints. Ман ба ту ишора 
мекунам.  
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Мубтадои номуайяншахс дар ҳама ҳолат шахси муайянро мефаҳмонад, ки ба хабар дахл 
дошта бошад.  

Чунин намуди мубтадо метавонад бо ҷонишинҳои шахсии we, you, they бо мафҳуми 
томи шахсӣ ва ҷонишини номуайяншахси one ифода ёбад.  

Мубтадои бешахс ҳамеша бо ҷонишини it ифода меёбад, ки дар чунин тарзи 
истифодабарӣ он соҳиби маънои мустаъқил намебошад. Мубтадои бешахси it бештар бо 
хабар як маъноро ифода мекунанд. Мубтадои бешахси it бо хабар дар ҳолатҳои зерин 
истифода бурда мешавад: 

Бо хабарҳои сода ва сохта, ки ба зуҳуроти табиӣ алоқамандӣ дорад, масалан: 
It was still snowing hard outside. Дар пушти тиреза ҳоло ҳам барфи калон меборид.  
It stormed all that day. Тамоми рӯз тӯфон буд.  
 Бо хабарҳои сохта, ки ба вақт ё фосила равона карда шудаанд, масалан: 
It was already half past seven. Аллакай ними ҳашт буд.  
It was only three miles to the railway station. To истгоҳ роҳи оҳан ҳамагӣ се мил 

мондааст.  
 Бо хабари сохта, ки маънои модалӣ ё баҳогузорӣ дорад, масалан:  
It was difficult for him to pay a compliment. Ба ӯ таъриф кардан душвор буд.  
It was difficult for him to move. Ба ӯ ҳаракат кардан душвор буд.  
Бо хабари сода, ки нишон медиҳад, ки таркиби мубтадо умумӣ ба шумор меравад, 

масалан: 
It was known that Tess regretted her marriage. Маълум, ки Тесс аз шавҳар карданаш 

пушаймон аст.  
Хабар бо маънои пешбинӣ ё тасодуфӣ, масалан : 
It seemed to Val that his career ended before it had begun. Ба Валя маълум буд, ки 

пешравии вай ба охир расид.  
It was supposed by school masters that the form “whom” ought to be used. Ба муаллимон 

истифодаи шакли “whom” пешниҳод шуда буд.  
Чи тавре, ки аз тарҷумаи ин ҷумлаҳо бар меояд, ҳарчанд дар забони англисӣ 

ҷонишини it вазифаи мубтадоро иҷро мекунад, аммо дар забони англисӣ тарҷума карда 
намешавад. 

Ҷонишин шахси сеюм it метавонад, ҳам ба вазифаи мубтадои мустаъқил ва ҳам мубтадои 
ёридиҳанда ифода ёбад. Ҳамчун мубтадои мусьаъқилмаъно дар ҳолате истифода бурда 
мешавад, ки бо предмет ё ҳолати номбаршуда алоқаманд бошад, масалан:  

I stepped on stone. It jagged a hole through my shoe. Ман ба рӯи санг баромадам, санг 
туфли маро сӯрох кард.  

Ҳолатҳое вомехӯранд, ки мубтадо бо ҷонишини ишоратӣ наздик мебошад, масалан: 
It was the room his daughter slept in. Ин хонае, ки духтари вай хоб мекард.  
Ғайр аз ин ҷонишини it дар ҷумлаи пайрави эмфетикӣ мафҳуми ишоратиро дорад: 
It was Brodie, who... had suddenly appeared alongside. Маҳз Броди ногаҳон пайдо шуд [2, 

с.11-27]. . 
Истифодаи ҷумлаҳои бешахс дар адабиёти бадеии забони англисӣ 
Шаклҳои гуногуни ҷумлаҳои бешахс дар забони англисии муосир ба таври гуногунро 

истифода бурда мешаванд.  
Доираи асосии функсионалии ҷумлаҳои бешахс ин услуби адабӣ-бадеии забон ба шумор 

меравад. Ин чунин маъно дорад, ки бо мақсади амалӣ намудани ҳамаи шаклҳои ҷумлаҳои 
бешахс шароитҳои мусоидро бояд фароҳам овард. Дар услуби адабиёти бадеии забон ҳама 
гуна шаклҳои ҷумлаҳои бешахс вомехӯранд.  

Таҳлили ҷумлаҳои бешахс дар ин услуб дар забони назми бадеӣ ба таври алоҳидагӣ 
гузаронида мешавад. Дар баробари ин, дар назми бадеӣ ҷумлаҳои бешахс асосан дар асоси 
маводҳои маллифон ва нутқи диалогӣ таҳлил гардида буданд.  

Аз сабаби он ки ҷумлаҳои бешахс на он қадар истифода шуда, он дар забони назм таҳлил 
гардидаанд, онҳо дар эҷодиёти муаллифон ва нутқи диалогӣ ягона боқӣ мемонанд.  

Дар амал татбиқ намудани ҷумлаҳои таҳқиқшаванда бо аломатҳои хоси худ дар шаклҳои 
гуногуни забони адабиёти бадеӣ фарқ мекунанд. Ҳамин тавр, дар нутқи муаллиф бештар 
ҷумлаҳои ҳолатҳои маишӣ асосан барои тасвири табиат истифода шуда, дар ҳолате ки дар 
нутқи диалогӣ шумораҳои зиёди ҷумлаҳои додашуда ҳолати муҳити атрофро тасвир 
мекунад. Дар нутқи муаллиф ба сари ҳар як ҷумла, ки ҳолати муҳити атроф тасвир меёбад, 
32% -и ҷумлаҳои мафҳуми маишӣ дошта рост меояд, ки ба гурӯҳи ин ҷумлаҳо дохил 
мешаванд. Нутқи диалогӣ бошад, 57% -ро ташкил медиҳад. Далеле, ки дар нутқи диалогӣ 
миқдори на он қадар зиёди ҷумлаҳо барои муҳити зист, ки инсонро иҳота намудааст, 
истифода бурда мешавад, ки дар ҳолати вобастагӣ доштани хусусиятҳои функсионалии 
шакли нутқ қарор дорад, яъне алоқамандии нутқи диалогӣ бо ҳолати муайян дар назар дошта 
шудааст [4, с.61-67].  
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Барои нутқи диалогӣ шакли эллиптикии ҷумлаҳои бешахс хусусиятнок мебошад, ки дар 
ин ҳолат мубтадои it партофта мешавад. Хусусияти хоси нутқи диалогӣ алоқаи бепайвандаки 
сарҷумлаи бешахс бо ҷумлаи пайрав мебошад. Ба вазифаи предикатив (хабари номӣ) 
калимаҳое истифода бурда мешаванд, ки барои нутқи гуфтугӯӣ хос мебошад.  

Дар эҷодиёти назм на ҳама шаклҳои ҷумлаҳои бешахс истифода бурда мешаванд. Ба 
монанди нутқи муаллиф, ҷумлаҳои ҳолатҳои маишӣ бештар истифода бурда мешаванд.  

Нисбатан қисми зиёди ҷумлаҳои бешахс дар адабиёти илмии наср вомехӯранд. Барои 
таҳлил намудан, намунаҳои гуногуни тематикии илмӣ интихоб гардиданд. Дар муқоиса бо 
фанҳои илмӣ назми илмӣ ба зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд. Таҳлили ҳар як воҳидҳои 
синтаксисӣ дар зергурӯҳҳо бо маводҳои гуногун бо мақсади муайян намудани фарқияти онҳо 
албатта дар ҳолате ки онҳо вуҷуд дошта бошанд, гузаронида мешавад.  

Бояд қайд намуд, ки гуногунии истифодаи ҷумлаҳои бешахс байни намунаҳои гуногуни 
матнҳо ғайривоқеӣ маълум гашта, танҳо хусусияти миқдорӣ доранд. Фарқияти миқдорӣ он 
кадар зиёд набуда, дар бораи истифодабарии ҷумлаҳои бешахс дар услуби илмӣ новобаста ба 
фанҳои дақиқ сухан рондан имконпазир аст.  

Хусусиятҳои хоси услуби илмӣ аз он ҷиҳат асоснок мегардад, ки дар он асосан ҷумлаҳо 
баҳо гузоранда истифода бурда мешаванд, ки 90% - и ҳамаи мисолҳои бешахсро дар назми 
илмӣ ташкил медиҳанд. Боқимонда 10% -и ҷумлаҳоро бо мафҳуми ҳодиса, тахминӣ 
ӯхдадорӣ ва маишӣ тақсим мешаванд. Бояд қайд намуд, ки дар назми илмӣ дигар намуди 
ҷумлахои бешахс во нахӯрдааст, ки далели ба услуби мазкур хос намебошад.  

Далеле, ки гӯё дар илми назм тасдиқ ва талаботии қатъӣ қабул нагардидааст, ба он 
оварда мерасонад, ки олим фикру ақидаи худро манфӣ иброз мекунад. Дар ин робита, 
ҷумлаҳои бешахс мавриди истифодаи васеъ қарор мегиранд, ки баҳогузории модалиро ифода 
мекунанд. Баҳогузории баланд аз нуқтаи назари зарурат, муҳимият, возеҳият ҷараёни 
инкишофи ҷумлахои зеринро дар услуби илмӣ асоснок мекунад. Вобаста ба ин, услуби илми 
назм бо асосҳои нутқ алоқамандӣ дошта, ҷумлаҳои дорои баҳогузории эҳсосӣ нисбат ба 
модалӣ – баҳогузорӣ мавриди истифода қарор намегиранд. Дар баробари ин, таҳлилҳо 
нишон медиҳанд, ки ҷумлаҳои эҳсоси- баҳогузорӣ дар меъёри муайян барои матни илмӣ 
бегона нестанд. Ба вазифаи хабари номии чунин гурӯҳи ҷумлаҳо дар базми илмӣ чунин 
калимаҳое истифода бурда мешаванд:: curious - кунҷков, interesting – шавқовар, remarkable 
- бисёр хуб, sad - ғамгин, striking - ҳайратангез ва ғ. Калима эҳсосӣ- предикативӣ дар 
адабиётҳои илмӣ хусусиятҳои кофии эҳсосиро надоранд, ки вуҷуд доштани онҳо барои 
адабиёти бадеӣ хос мебошад, яъне онҳо бо худмухторӣ ё асоси калимаҳои забонзадашуда 
баҳогузории субъективии муаллиф мубаддал мегардад [6, с.22-31].  

 Истифодаи ҷумлаҳои бешахс дар забони илми назм ба қонунҳои умумӣ риоя мекунанд, 
ки хусусиятҳои услуби додашуда мувофиқат мекунанд. Хусусиятҳои фарқкунандаи 
ҷумлаҳои бешахс дар адабиёти илмӣ дар ҳолати зерин зоҳир мегардад: вуҷуд надоштани 
шаклҳои элиптикӣ, муносибати пайвандакҳо дар ҳолати ҷумаи бешахс. 

Барои ҷумлаҳои бешахс бо ҷумлаи пайрав дар услуби илмӣ истифодаи доимии феъли 
ҷумлаи пайрав дар шакли конҷанктив хусусиятнок ба шумор меравад: 

It is desirable that the reservation read as follows.... Хуб мебуд, ки фармоиш бо тартиби 
нав мешуд...  

Ҷумлаҳои бешахс дар услуби маҷаллаҳои публитсистӣ хеле кам ба назар мерасанд. Дар 
ҳолати дида баромадани ҷумлаҳои бешахс дар услуби додашуда ду шакли фарқият таҳлил 
гардид: шахсӣ-публитсистӣ (мақолаҳои хусусиятхои публитсистӣдошта) ва маҷаллавӣ 
(хабарҳои маҷалла, сарлавҳаҳо, эълон ва реклама)-ро дар бар мегирад. Дар мавриди 
истифодаи ҷумлаҳои гуногун доир ба намунаҳои номбаршуда, фарқиятҳои назаррас ба чашм 
мерасад. Ҳамин тавр, мақолаҳои публитсистӣ бо муносибати эҳсосӣ нисбати далелҳои 
гузошташуда, ки дар хабарҳои маҷалла вуҷуд надоранд, хусусиятнок мегарданд.  

Хулоса. Дар робита ба гуфтаҳои боло кӯтоҳӣ, амиқӣ, дастрасӣ хос мебошанд, бинобар 
ин, элементҳои модалӣ ва нейтралӣ имконияти истифодаи васеъро доранд. Хусусияти 
маводҳои дар маҷаллаҳо чопшуда паҳншавии васеи ҷумлаҳоро бо маънои ифодаи талабот, 
маслиҳат, машварат, тарафдорӣ ва ғ. муҳайё месозанд. Аз ин ҷо чунин хулоса баровардан 
мумкин аст, ки аз ҳама бештар усули маҷаллавӣ-публитсистӣ истифодашаванда ба монанди 
илмӣ, ҷумлаҳои баҳогузорӣ ба шумор мераванд. Боқимондаи шаклҳои ҷумлаҳои бешахс ё 
тамоман вуҷуд надоранд ё кам вомехуранд, масалан, бо маънои ҳатман иҷро шудани амал ва 
талабот. Таҳлили истифодаи ҷумлаҳои бешахс дар забони англисии муосири Британияи 
Кабир, ИМА ва Австралия фарқиятҳои асосӣ ва истифодаи онҳоро муайян намуд [8,с.11-29].  

Вале шумораи онҳо на он қадар зиёданд, ки дар бораи фарқиятҳои синтаксисӣ бо 
вариантҳои гуногуни забони англисӣ сухан ронем. Тахмин меравад, ки таҳлили танҳо як 
шакли ҷумлаҳои бешахс барои фарқият ва вуҷуд надоштани фарқияти байни давлатҳое, ки 
бо забони англисӣ сӯҳбат мекунанд, хулосабарорӣ намоем.  

Ҷумлаҳои бешахс дар забони тоҷикӣ 
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Чӣ тавре ки дар боло қайд гардид, ҷумлаҳои бешахс ин шакли ҷумлаҳои яктаркибаи сода 
бе иштироки мубтадо мебошанд. Чунки дар ин гунна ҷумлаҳо ба вазифаи пайвасткунандаи 
маркази аъзоҳои ҷумлаи сода баромад мекунад, ки онҳоро ҷумлаҳои яктаркиба меноманд.  

Ифодаи амали ҷумлаҳои яктаркиба бо одамон ва предмет алоқамандӣ надорад. Шахси 
амалкунандаро аз мантиқӣ ҷумла муайян кардан номумкин аст. Дар ҷумлаи бешахс мубтадо 
чун анъана, вуҷуд надорад, вале ин дар мантиқӣ ҷумлаи додашуда тағйиротро ворид 
намесозад [15, с.38-42].  

Дар забоншиносии забони тоҷикӣ ҷумлаҳои бешахс мавриди таҳқиқот қарор 
нагирифтанд. Онҳо дар шакли ибора (нопурра) дар баъзе корҳои илмии Ниязмуҳамадова 
Б.Н., Рустамова Ш., Касымова М.Н., Норматова М., Рашидова Ш, инчунин дар 
«Грамматикаи забони адабии муосири тоҷик» хотиррасон шудаанд. 
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ҶУМЛАҲОИ БЕШАХС ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
Дар мақолаи мазкур сухан роҷеъ ба ҷумлаҳои бешахс дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

баррасӣ шудааст. 
Дар мақолаи баназаргирифташуда, сохтори ҷумлаҳои бешахс дар ҷумлаҳои забони 

англисии муосир ва забони тоҷикӣ ҳамчун воҳидҳои синтаксисӣ омӯхта мешаванд. 
Доир ба ин масъала забоншиносии муқоисавӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд, ки яке 

аз соҳаҳои забоншиносӣ муқоисаи сохтори ду забонро ба роҳ мемонад. Ҳамин тавр, 
забоншиносии муқоисавӣ монандӣ ва фарқияти сохторҳои забонҳои мукоисашавандаро бо 
мақсади ба даст овардани маълумот оид ба методҳои муфиди омӯзишро меомӯзад.  

Вале мушкилоти ҳар як таркиби забонро, ки масалан таҳлили ҳамаи паҳлӯҳои забон 
ғайриимкон аст, ба назар гирифта, аз тамоми ҷузъҳои сохтори забон танҳо сатҳе, ки 
таҳқиқоти муқоисавӣ вобаста ба принсипҳои «муқоисаи якзинагӣ» номида мешаванд, 
интихоб карда мешавад.  

Зери таҳқиқоти мо воҳидҳои синтаксисӣ яъне сохтори ҷумлаҳои бешахс дар забонҳои 
муосири англисӣ ва тоҷикӣ ба шумор меравад.  

Инчунин дар мақолаи дарҷ гардидааст, ки мафҳуми бешахс – категорияи семантикӣ – 
синтаксисӣ ба шумор меравад, аммо дар асоси он амали иҷрошудаи бешахс 
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(безактантность) шакли муайяни ҷумла сохта мешавад. Дар ин маврид, амали иҷрошуда 
асоси ҷумлаи бешахсро дар забонҳои гуногун ташкил медиҳад, Мафҳуми бешахсро метавон 
категорияи семантикӣ арзёбӣ намуд, ки дар забонҳои гуногун тобиши гуногуни 
синтаксисиро қабул менамояд.  

Қисми зиёди таҳқиқотчиён ба қатори ҷумлаҳои бешахс на танҳо ҷумлаҳои феълии 
шакли модалиро, ки бешахс будани онҳо исбот гардидааст, балки ҷумлаҳои шаклҳои номӣ 
бударо низ дохил мекунанд. Ба ақидаи муаллифони китоби забони русӣ барои донишгоҳҳо 
«бо мақсади таҳқиқи муқоисавӣ гурӯҳбандӣ дар асоси фарқиятҳои сохторӣ –семантикӣ» ба 
роҳ монда мешавад.  

Ҷумлаҳои бешахси забонҳои гуногун мувофиқи мафҳуми семантикӣ ҳатмӣ ба шумор 
мераванд, ки онҳо яктаркиба арзёбӣ гардида, аз ҷиҳати хусусиятҳои синтаксисӣ гуногун 
буда, аз ҷиҳати сохт ҳам яктаркиба (дар забонҳои русӣ, молдави ва ғ.) ва ҳам дутаркиба 
(забонҳои англисӣ, олмонӣ, франсузӣ, шведӣ, ва ғ.) ба шумор мераванд.  

Калидвожа: ҷумлаҳои бешахс, яктаркиба, синтаксисӣ, дутаркиба, таҳқиқотчиён, 
ҷузъҳои сохтори, ифодаи талабот, маслиҳат, машварат, тарафдорӣ, ҷумлаи оддӣ, 
тафсилӣ, ғайрифаъол, фаъол, номуайяншахс. 

 
БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматриваются безличные предложения в таджикском и 
английском языках. 

В рассматриваемой статье изучается структура безличных предложений в 
предложениях современного английского и таджикского языков как синтаксических единиц. 

В этом вопросе определенное положение занимает сравнительное языкознание, 
которое является одной из областей языкознания, сравнивающей строение двух языков. 
Таким образом, сравнительное языкознание изучает сходства и различия в структурах 
сравниваемых языков с целью получения информации о полезных методах обучения. 

Однако, принимая во внимание проблемы каждой языковой структуры, например, 
невозможно проанализировать все аспекты языка, из всех компонентов языковой 
структуры, только тот уровень, который называется сравнительным исследованием, 
основанным на принципах «единого -уровень сравнения». 

Наше исследование сосредоточено на синтаксических единицах, то есть структуре 
безличных предложений в современном английском и таджикском языках. 

Также в статье указано, что понятие безличное считается семантико-синтаксической 
категорией, но на его основе безличное действие (безличное) создает определенную форму 
предложения. В этом случае совершаемое действие составляет основу безличного 
предложения в разных языках Понятие безличного можно оценивать как семантическую 
категорию, принимающую в разных языках различный синтаксический оттенок. 

Большинство исследователей относят к безличным предложениям не только 
модальные предложения, безличность которых доказана, но и именные предложения. По 
мнению авторов учебника русского языка для вузов, «в целях сопоставительного 
исследования проводится группировка на основе структурно-семантических различий». 

Безличные предложения разных языков считаются обязательными по семантическому 
понятию, оцениваются как односоставные, по синтаксическим признакам они различны, а 
по структуре оба являются односложными (в русском, молдавский и др.) и двухсложные 
(английский, немецкий, французский языки., шведский и др.). 

Ключевые слова: безличные предложения, односоставные, синтаксические, 
двусоставные, исследователи, структурные элементы, выражение требования, совет, 
консультация, опора, простое предложение, деталь, страдательное, активное, 
неопределенное лицо. 

 
IMPERSONAL SENTENCES IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

This article deals with impersonal sentences in Tajik and English languages. 
In the considered article, the structure of impersonal sentences in modern English and Tajik 

language sentences is studied as syntactic units. 
Regarding this issue, comparative linguistics occupies a certain position, as one of the 

branches of linguistics compares the structure of two languages. Thus, comparative linguistics 
studies the similarities and differences in the structures of the languages being compared in order 
to obtain information on useful teaching methods. 

However, taking into account the problems of each language structure, for example, it is 
impossible to analyze all aspects of the language, from all the components of the language 
structure, only the level that is called comparative research based on the principles of "one-level 
comparison" is selected. 
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Our research focuses on syntactic units, that is, the structure of impersonal sentences in 
modern English and Tajik languages. 

It is also stated in the article that the concept of impersonal is considered a semantic-syntactic 
category, but on the basis of it, an impersonal action (impersonal) creates a certain form of a 
sentence. In this case, the performed action forms the basis of an impersonal sentence in different 
languages. The concept of impersonal can be evaluated as a semantic category, which takes on 
different syntactic tones in different languages. 

Most of the researchers include as impersonal sentences not only modal sentences, which have 
been proven to be impersonal, but also nominal sentences. According to the authors of the book of 
the Russian language for universities, "for the purpose of comparative research, grouping based on 
structural-semantic differences" is carried out. 

The impersonal sentences of different languages are considered mandatory according to the 
semantic concept, they are evaluated as a single composition, they are different in terms of 
syntactic features, and in terms of structure, they are both single-compound (in Russian, 
Moldavian, etc.) and double-compound (English, German, French languages)., Swedish, etc.) are 
considered. 

Keywords: impersonal sentences, one-component, syntactic, two-component, researchers, 
structural elements, expression of demand, advice, consultation, support, simple sentence, detail, 
passive, active, indefinite person. 
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ГЕНДЕРНАЯ КОДИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОГО  
ПРОСТРАНСТВА В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭМОТИВНОГО ДЕЙКСИСА) 
 

Нажмиддинова Д.М. 
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино 

 
Анализ научной теоретической литературы, связанный с вопросами гендера в речевой 

ситуации, подтверждает лишь некоторые мнения-стереотипы разной специфики речевого 
поведения между женщинами и мужчинами. Были подвергнуты сомнению следующие 
стереотипы: 1) женщины консервативны; 2) женщины – вежливы; 3) речь женщин является 
стандартной и правильно [18, с.256]. 

Современная лингвистика характеризуется глубоким исследованием гендерной 
специфики речевой коммуникации. Исследование речевой коммуникации проводится с 
учетом различных факторов. 

Данной статьи является определение особенностей гендерной кодификации культурно-
языкового пространства в таджикском и английском языках.  

Материал и методы. В лингвистике термин гендерлект был введен Дж. Лаккофом. 
Однако данный термин был пересмотрен, так как многие лингвисты считали его 
абстрактным. Также отмечали, что данное понятие не учитывает вариативность сходств и 
различий, исходя из которого лицами женского и мужского полов используются 
специфические черты основного кода [1, с.765]. 

В современной лингвистике выделяются такие факторы, которые влияют на своеобразие 
речи мужчин и женщин: 1) социальный параметр, который включает: статус, профессию, 
возраст, образование; 2) коммуникативная ситуация, включающая обстановку, 
психологические особенности коммуникантов, а также жанры бесед; 3) этнокультурная 
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традиция общения [3,896]. Многие лингвисты занимались исследованием вышеназванных 
признаков с различением коммуникантов по полу [5, с.250-253]. Данными учеными, в 
частности, было установлено, что речь женщин характеризуется нормативностью, мужчины 
прибегают к разговорным формам языка и даже диалекту. Это связано с тем, что женщины 
принимают активное участие в воспитании детей [24, с.45]. 

Следует заметить, что обзор научной литературы является достаточно противоречивым. 
Открытым остается вопрос: «Можно ли рассматривать женщин консервативными к 
изменению языковых норм» [19, с.162]. 

Главный акцент в лингвистике делается на фонетический аспект мужской и женской 
речи. Анализ интонации женских и мужских голос позволил установить следующее: речь 
женщин характеризует компетентность, консерватизм, эмоциональность. Эмоциональная 
речь женщин характеризуется также просодической эксплицитностью – разнообразные 
средства фразовой просодии; в то время как речь мужчин характеризуется лексической 
эсплицитностью [3, с.896]. 

Перспективными, на наш взгляд, представляются исследования гендерных признаков 
языковых единиц грамматического уровня, главным образом, синтаксис [12,109-117]. Еще О. 
Есперсен обратил внимание на то, что женщины и мужчины строят предложения по-
разному. Согласно автору, мужчины используют «сложный рванный синтаксис» [20,28-32]. 
Женский синтаксис представляет собой «нить жемчуга», - одна жемчужина нанизывается 
плотней другой» [23, с.515].  

Результаты. Следовательно, предложения мужчин является гипотаксисом, женщин – 
паратаксис [Smith 1986: 90]. Синтаксическая структура высказываний мужчин включает 
также анализ, классификацию, категоризацию. Высказывания женщин отличаются 
«прыжками и пропусками», также им свойственны эллипсис и инверсия [22,1-2]. Исходя из 
высокой эмоциональности, высказывания женщин также характеризуются высокой 
частотностью восклицательных предложений. Например,  

О, Худо! – О, Боже! What a nice day! 
- Ту чӣ ҳол дорӣ? 
Холаи Гулшакар бо овози маҳзун гуфт: 
- Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баен нест. 
- Яъне?? 
Гулшакар бо диққат нигоҳаш карду гуфт: 
-Бие, ки нагӯям.  
– Не, чаро, гӯй.  
-Бад. 
 – Чӣ?  
– Бале, бад!  
– Наход? 
 - Чаро рӯ турш мекунӣ? 
 Гулшакар оҳ кашид, косаи чашмонаш лабрези об шуд.. (Шералӣ Мӯсо, Қиссаи баҳорӣ, 

102)– Ты , что себе позволяешь? Сказала тетя Гулшакар. – То, что очевидно, не требует 
доказательств. 

 – То есть? Гулшакар внимательно посмотрела и сказала: “Нет, не буду говорить”.  
– Почему ? 
 – Плохо.  
– Что?  
– Неужели?  
Почему хмуришь брови? Гулшакар вздохнула и ее глаза нополнились слезами [8,48]. 
"For we've never in the least known what!" Mrs. Grose declared. – (James, Henri. The Turn of 

the Screw, 45) Ведь мы же не знали за что! — прервала меня миссис Гроуз. 
'What!' interrupted Elena, 'you have to go soon? – (James, Henri. The Turn of the Screw, 67)  
Что же такое? - перебила Елена. - Ты должен скоро ехать? 
“What! Assassinate poor little me?” she said. – (Thackeray, William Makepeace. Vanity Fair, 

67) - Как! Меня, бедняжку, убьют? - сказала она. 
Гендерный подход используется многими лингвистами также при исследовании 

диалогических взаимодействий в конкретном речевом потоке [11, с.351].  
Спецификой гендерных стратегий на коммуникативном уровне являются : 

сослагательное наклонение в речи мужчин; повышенная роль отрицательности в 
высказываниях женщин; частотность употребления конструкций never / nothing … but – 
никогда / ничего, но… в высказываниях мужчин в английском языке [25, с.11-32]. 

Анализ фактического материала английского языка показал, что женщины чаще 
прибегают к разделительным вопросам. Женщины также часто персонализируют свой 
вопрос, употребляя местоимение первого лица: I want to ask you …. Я хотела спросить. 
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Женская стратегия также характеризуется употреблением вежливых слов, просьб, 
извинений. Относительно глагольных форм следует отметить, что женщины используют в 
своей речи главным образом пассивный залог и непереходные глаголы, а мужчины 
используют активный залог и переходные глаголы [27, с.182-185]. 

Следует заметить, что гендерная лингвистика не лишена противоречивости в трактовке 
материала, связанного с речевым поведением мужчин и женщин. Это свидетельствует о 
сомнительности существования гендерлектов. Исходя из этого, ученые отмечают, что можно 
говорить, о некоторой специфики коммуникативной стратегии мужчин и женщин [26, с.192-
216].  

Говоря о специфике мужской и женской речи, следует отметить исследование А.А. 
Кирилина [10, с.114] Автор выделяет следующие уровни специфики речи. Первый уровень 
включает социальную роль мужчин и женщин. Данный уровень включает такие признаки 
как длительность речи, категоричность высказывания. Второй уровень включает 
генетическую характеристику, а именно: специфика, связанная со статистическими данными 
– частичное употребление синтаксических конструкций [2, с.300]. 

 Следующий аспект, широко представленный в лингвистике – это эмоционально-
коннотативный, а также лексическая преференция в высказываниях мужчин и женщин. Так, 
в частности Дж. Лаккофом было установлено, что в своей речи мужчины используют 
неологизмы, профессиональную лексику, а также термины. В официальной речи женщины 
избегают как неологизмы, так и модные слова, однако предпочитают их в обычной речи [4, 
с.232]. Так же была выявлена определенная закономерность в употреблении нецензурной 
лексики [9, с.120-132]. Мужчины в своей речи часто прибегают к бранной лексике 
(инвектам), женщины избегают инвективы и ругательства. 

На материала таджикского и английского языков было выявлено, что женская речь 
характеризуются повышенной эмоциональностью, использование лексических единиц, 
которые выражают разные эмоциональные состояния. Мужчины в меньшей степени 
употребляют эмоциональную лексику [16, с.1992]. 

- Аз ростӣ? – шод шуд апааш. 
- Гапи ӯ якта! – бовиқор калла чунбонд янгааш. 
- Э, дар додарам бимурам! – апааш бо лаби руймоли докагиаш оби чашмонашро пока 

намуд (Шералӣ Мӯсо, Қиссаи баҳорӣ, 119) [13, с.143-184]. – Действительно ? – 
обрадовалась его сестра.  

– Он умеет держать слово – уверенно сказала егь невестка.  
– Дай Бог моему братцу здоровья, сказала сестра, утирая слезы [28, с.1985]. 
 Женская речь также характеризуется наличием вводных слов, выражений. Женщины 

чаще употребляют в своей речи конструкции, например, в английском языке – You know…. – 
Вы знаете ….  

 It's me! You know  
- Nettie Miniver!” She appeared before Ann Veronica could clearly recall who Nettie Miniver 

might be. (Wells, Herbert George. Ann Veronica, 78)  
 – Это я, Нетти Минивер! И она появилась перед ней раньше, чем Анна-Вероника успела 

сообразить, кто такая Нетти Минивер [14, с.296]. 
“You know who I could just kill?” she asked.(Vonnegut, Kurt. Slaughterhouse-Five Or The 

Children's Crusade ) – Знаешь, кого я убила бы своими руками? – спросила она [6, с.320]. 

Расхождения в вербальном поведении мужчин и женщин были выявлены и в семантике. 

Так в частности, Ч. Крамер, используя метод семантической дифференциации, установила 

расхождения в наборе дифференциальных признаков, которые составляют семантическую 

структуру слова. Расхождения были выявлены в семантике слов дом, любовь [11, с.351].  

-Yes, Pitty owed love to Melanie, security to Scarlett, and what did she owe India? (Mitchell, 

Margaret. Gone with the wind, 78) 

 – Да, Мелани дарила Питти свою любовь, Скарлетт дарила обеспеченную жизнь, а 

что дарила ей Индия? [17, с.240] 

Специфика в вербальном поведении проявляется также и при употреблении 

количественных числительных. Мужчины прибегают к точной количественной 

характеристике референта, у женщин он носит приблизительный характер [7, с.502].  

Выводы. Таким образом, представляется, что все вышеперечисленные особенности 

коммуникативного поведения мужчин и женщин дешифруются речеповеденческим кодом, 

поскольку он регламентирует коммуникативное поведение homo loquens, одновременно 

обслуживая коммуникативную систему, фундаментом которой являются общепринятые в 
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соответсвующем лингвокультурном сообществе нормы выражения потребностей участников 

коммуникации [15, с.590]. 
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КОДИФИКАЦИЯМ ГЕНДЕРИИ ФАЗОИ ФАРҲАНГӢ ВА ЗАБОНӢ БО ЗАБОНИ 
ТОЧИКИ ВА АНГЛИСӢ (ДАР МАТЕРИАЛҲОИ ЭМОТИВ DEIXIS) 

Ин мақола ба таҳлили таъсири мутақобилаи забон ва ҷинс ва вижагиҳои рафтори 

шифоҳии марду зан аз рӯи маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бахшида шудааст. Таҳқиқот 

нишон дод, ки забон як ҳосилаи функсионалии забони асосӣ аст, ки дар ҳолатҳое истифода 

мешавад, ки шарикони сухан дар сатҳҳои гуногуни зинанизоми иҷтимоии худ қарор доранд. 

Муаллиф инчунин қайд мекунад, ки гендерологияи муосир аз гендерологияи асри гузашта 

хеле фарқ мекунад. 

Калидвожаҳо: гендер, дейкси эмотсивӣ, забони тоҷикӣ, забони англисӣ, синтаксис, 

рафтори шифоҳӣ. 
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GENDER CODIFICATION OF CULTURAL AND LINGUISTIC SPACE IN TAJIK 
AND ENGLISH (ON THE MATERIAL OF EMOTIVE DEIXIS) 

 This article is devoted to the analysis of the interaction of language and gender and the 
specifics of male and female verbal behavior on the material of the Tajik and English languages. In 
the course of the study, it was found that language is a functional derivative of the main language, 
which is used in cases when speech partners are at different levels of their social hierarchy. The 
author also notes that modern genderology is very different from the genderology of the last 
century. 

Keywords: gender, emotive deixis, Tajik language, English, syntax, verbal behavior. 
Сведение об автора: 

Нажмиддинова Дилафрурз Махмудовна – преподаватель кафедры иностранных 
языков ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 
Абуали ибни Сино» г. Душанбе, проспект Рудаки 139, тел.: (+992)003031280. E-
mail: dilafruz_najmiddinova@mail.ru 

About the author: 
Najmiddinova Dilafrurz Makhmudovna - teacher of the Department of Foreign 
Languages of the State Educational Institution "Tajik State Medical University named 
after Abuali ibn Sino", Dushanbe, Rudaki avenue 139, tel.: (+992) 003031280. E-mail: 
dilafruz_najmiddinova@mail.ru 

УДК-81.27+81.374.822 
С-21 

ТАСНИФИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ АЗ РӮИ 
МАЗМУНУ МУНДАРИҶА ВА МУТОБИҚАТИ ОНҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 

Сайдалиева Ф.О. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ 

 

Зарбулмасалу мақолҳо аз ҷумлаи маъмултарину машҳуртарин анвои эҷодиёти бадеии 
шифоҳии халқ; буда, ғояҳои аҷиби кулли инсониятро дар ташакули муъҷаз ва дилнишин 
баён мекунанд. Онҳо аҳамият ва афзоиши баланди таърихӣ, бадеӣ ва ахлоқию тарбиявӣ 
доранд. Дар бобати такмилу инкишофи донишу маърифати одамон, завқи бадеӣ, ниҳоят 
бузург доранд. Зарбулмасалу мақолҳо сухани кутоҳи образноканд, ки шоиру нависандагон ва 
халқ; дар гуфтугу ва асарҳояшон хеле зиёд истифода мебаранд. Зарбулмасал яке аз жанрҳои 
қадима буда, ба таърихи инкишофи забон алоқаманд аст. Дар омӯзиши забони хориҷӣ танҳо 
донистани қоидаҳои грамматикӣ ва чанд калимаи серистеъмол кофӣ намебошад. Бароӣ 
омӯзиши комил ва истифодаи нисбатан озодонаи забони хориҷӣ чанд омили дигаре вуҷуд 
дорад, ки донистани онҳо барои боз ҳам мувофиқи мақсад истифода кардани забони хоричӣ 
кумак мекунанд. Зарбулмасалҳо яке аз омилҳои муҳимтарини омузиши хусусиятҳои забон, 
расму оин ва фарҳанги мардуми худ ва бегона мебошанд. [1, с.66]. 

 Дар мақолаи мазкур мо зарбулмасалҳои забони англисӣ ва тоҷикиро доираи шароити 
иҷтимоӣ, хислати инсонӣ, фурсат, ақлу дониш, сабру тоқат, меҳнат аз рӯи мазмун ба гуруҳҳо 
тақсим кардем, то мутобикати байни онҳоро дар ҳар ду забонро тавонем равшан намоем. 

 Аз рӯи мазмуну мундариҷа онҳоро ба якчанд мавзуъҳо тақсим кардан мумкин аст, ба 
мисли инсондустӣ (philanthropy), ватанпарварӣ (homeland), дустиву рафокат (friendship), 
мададу хамкорй (support), ваъдаву вафо (promise), ростӣ (honesty), феъл (character), 
қаноатмандӣ ва сабру тоқат (tolerance), осоиш ва осудагӣ (calm), эҳтиёткорӣ (caution), 
иқтисод ва сарфакорӣ (есопоту), сирру асрор (secret), андешаву тадбир (meditation), тақозои 
шароит ва вазъият (circumstances), чаққонӣ ва ҳушёрӣ (dexterity), таваккал (supposition), 
доноӣ (smartness), ақд (mind), касбу ҳунар (profession), меҳнат, ҳаракату баракат (work), 
адабу одоб (manner), забон ва одоби сухан (speech), умеду орзу (hope), нобарорӣ, ноомади 
кор (bad luck), золимй (cruelty), кибру ғурур ( pride), дуруғгуӣ (deseption), душманӣ (hostlity), 
оила ва ташкили он (family), таом (dish), фурсат (time), ҳаёт ва зиндагӣ (life), табиат (nature), 
ҳайвонот, ҳашарот, паррандаҳо (animal, insect, birds) ва ғайра тақсим кардан мумкин аст [9, с 
96]. 

Сарчашмаҳо ва аҳамияти зарбулмасалу мақолҳо 
Бисёр зарбулмасалҳо аз хулосаи нақлу ҳикоят, қиссаю ривоят низ ба вуҷуд омадаанд ва 

бештари он нақлу ҳикояҳо аз миён рафтаанд. Аз баъзе зарбулмасалҳо ҳикояти сарчашмаи 
пайдоиши онҳоро тахмин кардан мумкин аст. Масалан зарбулмасали «Шайхро ҳунар нест 
хонақо танг аст», шояд чунин ҳикояте будааст, ки аз он бар омадааст: Шайх, ки ҳамеша чор 
ракат намозро тарк мекард ва ба масҷид мерафт аз у пурсиданд: 

- Шумо ба намоз намебароед? 
- Хонаҳои мо танг аст, ба ҳама чой намерасад, гуфтааст. 

mailto:dilafruz_najmiddinova@mail.ru
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Зарбулмасалҳои «Дарди кампир руза», «Болои сухта намакоб», «Ба оши тайёр ба қавул», 
«Асои пир ба ҷойи пир», ва ғайраҳо шояд ҳикояту ривоятҳое дошта бошанд, ки ба мо маълум 
нестанд.  

Зарбулмасалу мақолҳо шакли кутоҳро якбора соҳиб нашудаанд. Аксарияти онҳо дар 
аввал ба хикоя нақл, афсона ва ё латифае мансуб буда, баёноте муфассале доштаанд ва бо 
мурури замон хулосаи мазмуни ҳикояву латифаро дарбар гирифта, аз хотири мардум 
баромади онҳо, гавҳари маънии онҳоро нигоҳ дошта омадаанд [12, с. 16]. 

Зарбулмасалу мақолҳо ҳам ба монанди дигар жанрҳои фолклор ҳамчун аслиаи мубориза 
дар ҷамъияти синфӣ накши муайяне бозидаанд. Масалан, бар зидди истилогарони араб: «На 
шири шутур хоҳам, на дидори араб», «дар хаққи амалдорону бойҳои риёкор», 

«Меҳрубониҳои султонфиреби гурба мошон», «Киҳо кашанд ҷабру ҷафо, киҳо 
кунанд кайфу сафо» барин зарбулмасалҳо маълуманд. 

Зарбулмасалҳое ҳам ҳастанд, ки дар он фикрҳои зиддидинӣ, зидди руҳониён ва шариати 
ислом ифода ёфта, қаллобӣ, мардумфиребӣ ва муфтхурии арбобони дин дарҷ карда шудаанд: 
«Куҷое, ки ош аст, муллоимом фаррош аст», «Мулло ҷоруби дастархон». 

Зарбулмасалҳо аҳамияти калони тарбиявӣ дошта, ба одамон ба бадӣ нафрат кардан, 
ҳурмат намудани некӣ, рафтори оқилона ва гуфтори бо маъниро ёд медидад. 

Зарбулмасалу мақолҳо на танҳо диққати халқ, сарвати маънавӣ, дурнамоҳои ақлу 
заковати халқ, ҳам мебошанд. Бисёр аз зарбулмасалҳо ба маънои маҷозӣ кор фармуда шуда, 
образҳо ва маънои басе нозуку борикеро дар бар доранд: «Забони мурғонро мурғон медонанд 
», «Об аз cap лой», «на сих сузад на кабоб»- дар ин зарбулмасалҳо воситаи шиорат ё 
гуфтугуй махсус ба ҳамдигар маълум гардидани фикри ду кас; аз нахусту ибтидо 
вайрону номатлуб будани воқеаҳо; пояи пусида доштани чизе, ба хубӣ, бе зарару талаф 
анҷом дода шудани коре ифода гардидааст. 

Дар зарбулмасалҳо тавсиф, ташхис, истиора, киноя барин воситадои баёни образнок 
мақоми калоне доранд, масалан дар зарбулмасали «Сари дарахти мевадор хам аст» ва ё 
«санги вазнинро об намебарад» одами донишманди хоксор ба дарахти мевадор ва «санги 
вазнин» барои ифодаи барҷастаи мақсад бағоят муносиб ва мувофиқ омадаанд. 

Дар байни халқ ҳоло ҳам баъзе зарбулмасалҳоеро шунидан мумкин аст, ки дар онҳо 
мартабаи модар дар оила, хешовандони вай нисбат ба хешовандони падар хеле баланд 
гузошта мешавад. Эҷоди ин гуна зарбулмасал ва мақолҳо мумкин аст ба давраи модаршоҳи 
ба даврае, ки модар ва авлоди у дар оила нақши асосӣ мебозид, тааллуқ дошта бошад: «аз 
модарозор Худо безор», «модар розӣ- худо розӣ», «тағо ба ҷои ҳафт падар», «Хола омад, 
гули лола омад», «Холаи калон ҳурмати калон» «Амак дорам оши бе намак дорам», 
«амакбача- душманбача» ва монанди инҳо. 

Баъзе зарбулмасалу мақолҳо дар замони мо тағйир ёфта, суфтатару пурмавзеътар 
шудаанд. Масалан зарбулмасали «Бачаи бисёр - балои ҷон», ки вобаста ба ҳаёти вазнину 
қашоққонаи халқ ба вуҷуд омадааст, имруз шакли «Бачаи бисёр - ҳузури ҷон»- ро 
гирифтааст. Ё дар асоси зарбулмасали «мулло бошӣ-такрор кун, ҳосил хоҳӣ-шудгор кун» ба 
амал омадааст [12, с.29]. 

Доираи мазмуну мундариҷаи зарбулмасал ва мақолҳои забони англисӣ хеле васеъ 
мебошад. Дар вакти ба гуруҳҳо ҷудо кардани гуруҳи зарбулмасал ва мақолҳои англисӣ мо ба 
хулосае омадем, ки онҳо бештар дар мавзӯъҳои хислати баду неки инсонӣ ба назар мерасанд. 

1) Шароити иҷтимоӣ 
 Не jests at scars who never felt a wound. Қадри зарро заргар бидонад. 
 Comparisons are odious. Панҷ панҷа баробар нест. 
 Out of frying pan into the fire. Аз таги борон ба зери новардон. 
 Every cloud has a silver lining. Меваҳои ширин аз чуби талх меояд берун. Ҳар шомеро 

субҳе ҳаст. Поёни шаби сиёҳ сафед аст. 
 One swallow does not make summer. Аз як даст садо намебарояд. 
 Бо як гул лолазор намешавад. Accidents will happen in the b est regulated families. Борон 

ҳамеша меояд сел як бор. 
 Harvest ears thick of hearing.Боғбон вақти мева гушаш кар мешавад. 
 One law for the rich and another for the poor. Як бому ду даво. 
 We wait and see. Бубинему таъриф кунем. 
Дар хар як зарбулмасахои овардашуда хусусият ва мухтавои онхо аз нуктаи назари илми 

забоншиноси тахлил гардида тарчумаи онхо бо забони англиси як мухтавои дигареро зам 
намудааст. Муалифи маколаи мазкур барои пурмазмунтар ва фахмотар намудани маънои 
асосии зарбулмасалхои дар боло зикргардида аз сарчашмахои нодири илми итифода 
намудааст.  

Чуноне ки кайд намудаем зарбулмасахо ва маколхо дар харду забон тахлил гардида, ба 
инсоният ва хусусияхои хоси онхо хам хислатхои бади ва неки мавриди тахлил карор 
гирифта шудааст. Ногуфта намонад,ки чи кадаре ки суханхо дар бораи рафтору кирдорхои 
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инсоният нагуфта бошем махз дар раванди гуфтугуи ё насихат ба касе хамеша аз 
зарбулмасалхо ва маколхо истифода менамоем. [ 12, c.45] 

 Jack is as his master. Мол ба соҳибаш наравад ҳаром. 
 Late children early orphans. Писарбача дар пири асои волидайн мешавад.  
 The rich get richer and the poor get babies. Молдориву мотамдорй. 
 The unlucky person in any case is unlucky. Дар ноомади кор атолла дандон шиканад. 

Камбағалро аз болои шутур ҳам саг мегазад. 
 Something must be left to chance. Рузи ноумедӣ чу ояд ошно душман шавад. 
 Soon up soon down. Кори имрузаро ба фардо магузор. 
 Once the fire has started it burns wet and dry. Оташ чу барафрухт бисузад тару хушк. 
 Hard words break no bones. Бо қанд гуфтан даҳон ширин намешавад. 
 Ill he to him that thinks ill. Бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад нарасанд. 
 Trust is the mother of deceit. Бадгумон бошу дар амон бош. 
 Не has one foot in the grave Пояш лаби гур расидааст. 
 Every bullet has its billet. Ду поятро дар як муза нагузор. [2, с.46-47]. 
Дар картотекаи мо ҳамагӣ 21 зарбулмасали англисии ифодакунандаи шароити иҷтимоӣ 

мавҷуд мебошад. Қайд кардан лозим аст, ки дар забони тоҷикӣ низ зарбулмасалу мақолҳо ба 
ҳамин маъни кам намебошанд.  

2) Хислати инсонӣ 
 A bad beginning makes a bad ending. 
 Хишти аввал чун ниҳад меъмор каҷ то ба охир меравад девор кач. 
 Бори каҷ ба манзил намерасад. A bad workman quarrels with his tools. 
 Нодон ба кори худ ҳайрон. Шайхро ҳунар нест, хонакоҳ танг. 
 Боғбоне, ки беҳунар бошад ҳама гулҳо хуроки хар бошад. 
 A bargain is a bargain. Макун ваъда в-агар кардӣ вафо кун, тарной бевафоиро раҳо кун. 
 A clean hand wants mo washing. Аз сухани рост зиён кас надид. 
 Бар сарат шамшер ояд ҳам, рост гуй. Наҷот дар рости аст ва ҳақат дар дуруғ. Ростиро 

завол нест. 
 A danger foreseen is half avoided. Илоҷи воқеа пеш аз вуқуъ. Вақти зарурат, чу намонад 

гурез, Даст бигирад сари шамшери тез. 
 A fault confessed is half redreseed. [14, c.26] 
Чи тавре, ки дар боло зикр кардем, зарбулмасалу мақолҳо дар мавзӯи хислатҳои инсонӣ 

дар ҳар ду забон хеле зиёд ба назар мерасад. Дар картотекаҳаи мо зиёда аз 10 зарбулмасалу 
мақолҳо дар ҳамин хусус мушоҳида карда шуд. Чи тавре, ки қайд карда гузаштем, 
зарбулмасалу мақолҳо ин жанри даҳонакии халқ буда, бештар ба зисту зиндагонӣ, урфу 
одати халқ мансубият дорад. 

3) Фурcam 
 Astitch in time saves nine.Оҳанро дар гармиаш мекубанд. 
 Як рузи баҳор, пур кунад амбор. 
 Let begones be begones. Гузаштаро боз натавон овард. 
 Never say die. Bad news travels fast. Хабари нохуш тез паҳн мешавад. 
 Eat at pleasure, drink with measure. Кам хуру ҳамеша хур. [8, c.44]. 
4) Ақду дониш 
 The least said, the soonest mended. Даҳони баста ҳазор танга. 
 The proof of pudding is in the eating. Шунидан кай бувад монанди дидан. 
 Two heads are better than one. Ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад. 
 Ҷомаи бо маслиҳат кутоҳ намеояд. Ақл қувват гирад аз ақли дигар. 
 Woman needs a man like fish needs bycicle. Олими беамал - занбури беасал. 
5) Сабру тоққат 
 It is the last straw that breaks the camel's back. Токат ток; шуд. 
 Rome was not built in a day. Сабр кунӣ аз ғура ҳалво мепазад. Сабр талх аст, вале 

оқибаташ ширин. Every dog has his day. 
 Дар кучаи мо ҳам туй мешавад. Дар руи мо низ як руз не як руз офтоб мебарояд. 
 A drawing man will catch a straw. To реша дар об аст, умеди самаре ҳаст. Аз ҷони 

набаромада умед. Аз ноумедиҳо басо умед аст, поёнии шаби сияҳ сафед аст. Дунё ба умед, 
шайтон ноумед. 

Сабр меваи ширин аст. Инсони босабр дар махама давру замон кадру киммати арзандаи 
хешро дарёфт намуда сохиби эхтиром ва шарафманди мегардад. Хамин наст ки дар тасрифи 
зарбулмасалхои ба хамин мазун дарчгардида нишонахои хамин гуфтахо мегардад. Агар 
амиктар назар андозем мушохида мегардад, ки махз барои инсониятро ба рохи хакики хавола 
намудан ва ба эшон рохи сабру тахамулпазириро нишон додан аз истифодаи зарбулмасалхо 
ва маколхо дар сухани зерин ба хуби оварда шудааст. [15 c.41] 

6) Меҳнат 
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 No pains, no gains. Меҳнат кунӣ, роҳат мебинӣ. 
 Не eat that would eat the fruit must climb the tree. 
 Аз ту ҳаракат аз Худо баракат. Дасти одамизод гул аст. Меҳнат кунӣ, роҳат мебинӣ. 

Дасти худро кор фармо миннати нокас макаш. 
 Business before pieasure. Аввал меҳнат, баъд роҳат. То меҳнат накуни санги сияҳ лаъл 

нагардад.  
 A cat in gives catches no mice. Бе меҳнат роҳат нест. Ганн бе мору гул бе хор 

намешавад. Ганҷ бе ранҷ нест Ранҷ бе ганҷ нест. 
 Не works best who knows his trade.[10, с.31-32]. 
Пас аз тадқиқот маълум гашт, ки зарбулмасалу мақолҳо дар бораи меҳнат дар забони 

тоҷикӣ хеле зиёд мебошанд. Дар бештари зарбулмасалу мақолҳои забонҳои англисӣ ва 
точикӣ, калимаҳои ба монанди ҷуфту дарав, деҳқону анбор, ранҷи баҳору роҳати зимистон, 
оҳану чаққонӣ ва танбалӣ барин калимаҳо, ки аз меҳнатқарин будани халқӣ тоҷик шаҳодат 
медиҳад, вохурдан мумкин аст. 

Илова бар ин, мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки усулҳои тарҷумаи пешниҳоднамудаи А. 
В. Фёдоров асосӣ буда дар амалияи тарҷума ба таври васеъ истифода мегарданд. Нуқтаи 
назари дигари олимон танҳо имконияти истифода шудан ё нашудани онҳоро дар ҳолатҳои 
мушаххас тасдиқ ё инкор мекунад. Масалан, усули якуми А.В.Фёдоров ба тарҷумаи 
тахтулафзӣ рост меояд, албатта, тарҷумаи тахтулафзӣ на ҳамеша натиҷаи хуб медиҳад. 
Усули мазкур бештар барои тарҷумаи воҳидҳое ба кор бурда мешавад, ки аз хусусияти 
миллӣ холӣ бошад. Ҳангоми истифода бурдани он, тарҷумон бояд эҳтиёткор бошад, ки 
маънии калима ва воҳидҳои ҷудогонаро коста накунад. Агар вазифаҳои грамматикӣ ва 
услубии ду воҳид мувофиқат кунад, тарҷумаи таҳтулафзии зарбулмасалҳо имконпазир 
мегардад. Агар тарҷумаи тахтулафзӣ сифатан дуруст иҷро шавад, барои ғанишавии 
захираҳои забони тарҷума бо воҳидҳои нав бо роҳи иқтибос мусоидат менамояд.  

Яке аз бартариҳои дигари тарҷумаи тахтулафзии зарбулмасалҳо ин пайдоиш ва 
ташаккули воҳидҳои байналмилалӣ мебошад [14, с.91-92]. 

Мисол дар бобати тарҷумаи тахтулафзӣ: 
- Дерест, ки ман аз ҷойҳо лаб тар накардаам, «гову гусфанд ҳам бо хурдан фарбеҳ 

мешавад» гуфтаанд  
It is said that bulls and rams grow fat on what they are fed, but I haven’t had a bite in any of 

those houses for ages (The Death of Money-Lender, 358). 
Чи тавре ки аз тарҷума бармеояд, мақоли мазкур бо усули тахтулафзӣ тарҷума шудааст. 

Маънои ин мақол ҳамаи ҷисми зинда бо ёрии истеъмол намудани хурок зинда ҳастанд. Ин 
мақолро бештар дар байни халқ истифода мебаранд. Тарҷумон онро ба забони англисӣ хеле 
хуб ифода намудааст. Ӯ ҳатто ба вазну қофияи мақоли тарҷуманамудааш аҳамияти хоса 
додааст. 

- Ман ҳазор бор ин корро кардан мехостам, аммо занони муйдарози ақлкутоҳ қабул 
намекунанд, «шумо Худоро ҳам фиреб медиҳед, куръон нахонда пули моро мегиред» 
мегуянд [2, с.51]. 

"But my wives - well, you know how the saying goes - long of hair short of mind. They won't 
agree to such an arrangement" (The Death of Money-Lender, 245). 

Мақоли зани муйдарози ақлкутоҳ бештар дар шарқ (осиё) машҳур аст. Маънои он нодон, 
бесавод, бефаҳм аст. Яъне зан ба акидаи баъзе аз шахсон касест, ки аз сабаби муйдароз 
буданаш беақл аст. Албатта ин мақолро дар замонҳои пеш бар зидди занҳои бомаърифат 
барои паст намудани мартабаи онҳо истифода мебурданд. Мумкин ки дар Аврупо чунин 
акида вуҷуд дошта буд ё ин ки вуҷуд дорад, вале тарҷумон онро таҳтулафзӣ тарҷума 
намудааст. Яъне барои мақоли мазкур муодил ё муродиф оварда нашудааст. Бояд қайд 
намуд, ки мазмуни умумии мақоли мазкур ба куллӣ то хонанда расонида шудааст. 

Тарҷумаи маъноӣ 
Усули дуюми тарҷума барои ибораҳое, ки ба тарҷумаи таҳтулафзӣ рост намеоянд, 

истифода бурда мешаванд. Мисол: 
- Чй зарар дорад, «шавад обӣ нашавад лалмӣ» гуён ман аз вай ҳуҷра мепурсам. Агар ӯ 

ба ман ҳуҷра надиҳад, ҳам ман чӣ гуна будани «Ишкамба - одам» - ро дида мемонам [6, с.14]. 
I’ll ask him if he has a cell for let; there’s no harm in asking, after all. Maybe I’ll have some 

luck, and maybe not (The Death of Money - Lender, 187). 
«Ҷон хонаи мардум, на ғами обу на ғами ҳезум» гуфтаанд касони хирадманд, - гуфт 

Қори - Ишкамба (Марги судхур, 57). 
“Free bread is much sweeter than bread you ’ve had to buy, as the wise say.” (The Death of 

Money-Lender, 244) 
Мисолҳои боло шавад оби нашавад лалмӣ ва хонаи мардум, на ғами обу на ғами ҳезум 

ба забони англисӣ мазмунан тарҷума шудаанд: Maybe I’ll have some luck, and maybe not ва 
Free bread is much sweeter than bread you’ve had to buy. Усули тарҷумаи маъноӣ аз ҷониби 
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тарҷумон моҳирона ба кор бурда шудааст. Зеро онҳо воҳидҳои аслро мазмунан хеле хуб 
инъикос менамоянд. Вале дар тарҷумаи зарбулмасали дигар тарҷумон маънои аслии онро 
начандон хуб дарк кардааст. 

... то ки душмании онҳо ба ман зиёд нашавад ва, чунон ки гуфтаанд, «то омадани табар 
кунда меосояд» то аз дастам рафтани заминҳоям дар деҳа осуда зиндагӣ кунам [6, с.21]. 

Otherwise, while Гт looking for an axe, the tree will fall down of its own accord, as they say 
(The Death of Money-Lender, 276). 

- To омадани табар кунда меосояд - яъне ҳоло ҳам вақт барои ҳалли ягон мушкилӣ ё 
барои ягон корро ичро намудан. Лекин тарҷумаи while Гт looking for an axe, the tree will fall 
down of its own accord бештар маънои худ аз худ хал шудани ягон кор бе ёрии касе аст. 

Доир ба усули сеюми тарҷумаи зарбулмасалҳо қайд кардан лозим аст, ки он хусусан 
барои воҳидҳое, ки тобиши миллӣ надоранд, истифода бурда мешавад. Бо вуҷуди ин, вақте 
ки муродиф ё муодил пурра дуруст оварда шудааст, яъне он маъно ва сохти воҳиди аслро дар 
забони тарҷума ба таври комил ифода кунад, пас ҷустуҷуи иловагӣ зарур нест. Вале дар 
баъзе мавридҳои ҷудогона, ки дар матн руй медиҳад, тарҷумон маҷбур мешавад усулҳои 
дигари ҳалли мушкилиро ҷуяд. Яъне тарҷумон бояд муродиф ё муодил вобаста ба мазмуни 
матн интихоб намояд. Муҳимаш дар он аст, ки ёфтани онҳо кори осон нест ва ҳатто 
метавонанд тамоман вуҷуд надошта бошанд.  

Масалан: 
 Албатта, мефаҳмам! - гуфт ноиб. - Магар «забони гургонро гургон мефаҳманд» 

нагуфтаанд [4, с.16]. 
“Quite well”, said the noib. Birds of a feather flock together, as they say (The Death of Money 

- Lender, 333). 
Тарҷумаи тасвирӣ 

- Мардум «аз бекорӣ кадукорӣ» мегуянд [6, с.21]. 
“They say, 'If you’ve got nothing better to do, plant pumpkins'” (Bukhara Reminiscence, 40). 
Тарҷумон на фақат маъно ё тафсири мақоли мазкурро ифода намудааст, балки калимаи 

pumpkin - каду, ки дар мақоли асл қисми муҳим ва дорои тобиши миллӣ аст, истифода 
бурдааст. Боз якчанд зарбулмасалу мақолҳое низ ҳастанд, ки тарҷумон онҳоро бо усули 
тарҷумаи тасвирӣ тарҷума намудааст ва ба натиҷаҳои хуб муяссар шудааст. 

- Ҳарчанд Саъдии Шерозӣ гуфтааст, «Чашми танги дунёҳорро ё саноат пур кунад ё 
хоки гур», ... [3, с.11-12]. 

Although Saadi Sherozi assured ... only the dust of the earth sprinkled over his corpse will calm 
the greedy eyes of a wealthy man... (The Death of Money-Lender, 219). 

«Одамро одам вайрон мекунад, заминро об» гуфтаанд. [3, с.14].  
“The riverbank is washed away by water, but man is ruined by man alone” (The Death of 

Money-Lender, 308). 
- AММO боз фикр кард, ки «то бад нагуи, нек намеояд» гуфтаанд, хар чи бодо-бод! [3, 

с.19]. 
Maybe some good will come of it in the endl Kori thought to himself (The Death of Money-

Lender, 365). 
Дар аввали мақолаи мазкур мо дар он ақида будем, ки тарҷумон Ҳоли Смит барои 

тарҷумаи асари С. Айнӣ аз тарҷумаи русии он асар истифода бурдааст. Далелҳои он 
реалияҳои саҳифаи 6-и мақолаи мазкур буда метавонад (Дещон - Dekhkan, Абдулвоҳид - 
Abdulvakhid, Хабиба - Khabiba), вале аз зарбулмасали марги бо дустон туй аст, ки ба забони 
русӣ тарҷума нашудаасту дар матни англисӣ ба мушоҳида мерасад, мо ба хулосае омадем, ки 
тарҷумон дар қатори матни русӣ аз матни асл, яъне точикӣ низ истифода бурдааст. Тарҷумаи 
for true friends а single grave is room enough собиткунандаи фикри мо метавонад бошад. 

Барои боз ҳам хубтар дида баромадаии фикри дар боло овардашуда мо зарбулмасалҳои 
тарҷумашудаи се забонро бо ҷумлаҳояшон меорем: 

- Хуб! - гуён ман илтимоси бойбачаро қабул кардам ва илова намудам: - ба хонаи Қорӣ 
- Ишкамба рафтан барои ман маргвор ногувор аст, бо вуҷуди ин ҳамроҳи ту меравам, чунки 
«марги бо дустон туй аст» гуфтаанд [2, с.21]. 

 “All right, I’ll help you,” I agreed, then added: I’d rather die than go to Kori - Ishkamba’s 
house with you, but like they say, for true friends, a single grave is room enough).” (The Death of 
Money-Lender, 236). 

Дар чумлаи русӣ зарбулмасал тамоман тарҷума нашудааст. Лекин дар ҷумлаи англисӣ 
зарбулмасали асл б о усули ёфтани муродиф тарҷума шудааст. Муродифро тарҷумон хеле 
бамаврид истифода бурдааст. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ И СОВМЕСТИМОСТИ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
В этой статье английские пословицы и поговорки классифицируются по их содержанию 

и актуальности для таджикского языка. 
В статье автор подчеркивает, что пословицы и поговорки - один из самых популярных 

и известных видов народного творчества, выражающий прекрасные идеи всего 
человечества в формировании чудес и эмоций. 

Кроме того, в статье отмечается, что пословицы являются одним из древнейших 
жанров и связаны с историей развития языка. 

Следует отметить, что после исследования стало ясно, что в обоих сопоставимых 
языках есть пословицы и поговорки, которые представляют собой короткие слова, 
заканчивающиеся образно, и в которых реалистично резюмируются наблюдения и мнения 
людей по различным аспектам реальной жизни. Они логичны и цитируются при выражении 
идей, связаны с содержанием слов говорящего или писателя и придают новую свежесть 
словам говорящего. 

 Пословицы и поговорки являются частью культуры людей и всегда важны и 
актуальны, независимо от экономического и технического развития. В какой-то момент 
они станут отличительными чертами характера людей и останутся предметом внимания 
и наблюдения. 

Специалисты в различных областях используют пословицы и поговорки и часто 
достигают своих исследовательских целей (литературоведы, лингвисты, переводчики). 

Автор при написании статьи предпринимает попытку на основе достоверных научных 
источников, на базе исследований многочисленных отечественных и зарубежных ученых, 
надежных работ по философии, педагогики, физического воспитания, интернет сайтов 

Ключевые слова: пословицы, реальные, логические, цитаты, произведения искусства, 
образное, произведение, потребительский, сленг, научно-популярная литература. 

 
CLASSIFICATION OF PROVERBS AND SAYINGS OF ENGLISH BY THE 

CONTENT AND THEIR COMPATIBILITY IN THE TAJIK LANGUAGE 
In this article, English proverbs and sayings are classified according to their content and 

relevance to the Tajik language. 
In the article, the author emphasizes that proverbs and sayings are one of the most popular and 

well-known types of folk art, expressing the wonderful ideas of all mankind in the formation of 
miracles and emotions. 

In addition, the article notes that proverbs are one of the oldest genres and are associated with 
the history of language development. 

It should be noted that after research it became clear that in both comparable languages there 
are proverbs and sayings, which are short words that end figuratively and that realistically 
summarize people's observations and opinions on various aspects of real life. They are logical and 
quoted when expressing ideas, relate to the content of the speaker's or writer’s words, and give new 
freshness to the speaker’s words. 
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Proverbs and sayings are part of the culture of people and are always important and relevant, 
regardless of economic and technical development. At some point, they will become hallmarks of 
human character and will remain the subject of attention and observation. 

Specialists in various fields use proverbs and sayings and often achieve their research goals 
(literary scholars, linguists, translators). 

When writing an article, the author attempts, on the basis of reliable scientific sources, on the 
basis of research of numerous domestic and foreign scientists, reliable works on philosophy, 
pedagogy, physical education, Internet sites to reveal the process of formation and development of 
this topic and their use.  

Keywords: proverbs, real, logical, quotes, works of art, figurative, work, consumer, slang, 
popular science literature. 
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РОҶЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ҶУМЛАИ СОДАИ  
ДУТАРКИБАИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ ДАР ДИСКУРСИ СИЁСӢ 

 
Иматова М.Қ. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
 

Ҷумла воҳиди забонӣ буда, барои ифодаи фикр хидмат мекунад. Ҷумла аз нигоҳи сохт ва 
шакл хусусиятҳои грамматикии худро дорад. Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои ҷумлаи сода 
дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз нигоҳи корбурди он дар дискурси сиёсӣ мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор мегирад. Дар ҳақиқат, дар илми забоншиносии тоҷикӣ ва англисӣ оид ба 
сохтори ҷумла пажӯҳишҳои муфассале ба анҷом расидааст, вале доир ба вижагиҳои наҳвии 
ҷумлаҳо дар контексти дискурс ва таҳлили он аз нигоҳи сохториву маъноӣ ҳанӯз таҳқиқоти 
махсус сурат нагирифтааст. 

Ҷумлаҳои сода як қисми барҷастаи таркибии синтаксис ба шумор мераванд. Вазифаи 
асосиии синтаксис “муайян кардани ҷумла, аломату хусусиятҳои характерноки он, 
хусусиятҳои семантикиву сохтории он, тағийри таърихӣ дар таркиб ва воситаи ифодаи аъзои 
ҷумла дар забон мебошад” [6, c.3]. 

Забоншиносони зиёди ватанию хориҷӣ ба омӯзишу таҳқиқи сохтори ҷумлаи сода машғул 
гардида, ҳиссаи хешро дар ин ҷода гузоштаанд. Дар забоншиносии тоҷикӣ ба бунёди сохтор 
ва маънои ҷумла А.Фитрат, Б.Н.Ниёзмуҳаммадов, М.Н.Қосимова, Б.Камолиддинов, 
Ш.Рашидов, М.Норматов, Шарипова Ф.Х ва ғайра таваҷҷуҳи хоса зоҳир намудаанд. 
Инчунин олимони шинохтаи рус, аз қабили Бархударов Л.С., Блох М. Я., Блох М.Ю. ва 
дигарон корҳои зиёди илмӣ ба анҷом расонидаанд. Аз ҷумла, китоби Бархударов Л.С. таҳти 
унвони «Сохтори ҷумлаҳои содаи забони муосири англисӣ” махсус барои омӯзиш ва таҳқиқи 
ҷумлаҳои содаи ин забон бахшида шудааст. 

Ҳадаф аз навиштани мақолаи мазкур муайян намудани баъзе хусусиятҳои корбурди 
намудҳои ҷумлаҳои сода дар дискурси сиёсии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад. Дар 
мақола ҳамчунин ба баъзе аз хусусияти тарҷумаи ҷумлаҳои сода дар мисоли забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ ишора карда мешавад. 

Маълум аст, ки оилаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба оилаи Ҳиндуаврупоии забонҳо ва 
ба гурӯҳи забонҳои аналитикӣ дохил мешаванд, аз ин рӯ дар онҳо аъзои ҷумла нақши бориз 
доранд, ҳарчанд тартиби ҷузъҳои ҷумла дар гурӯҳи забонҳои аналитикӣ як хел нест. 

Ҷойгиршавии унсурҳои ҷумла ба алоқаи ва муносибати онҳо ба аъзои ҷумла онҳо 
вобаста аст. То соли 1968 масъалаи тартиби калима дар забони тоҷикӣ ҳамчун мавзӯи 
махсуси тадқиқотӣ қарор нагирифта буд. Худи ҳамон сол ин мавзӯъро М. Норматов мавриди 
таҳқиқи кори дисертатсионӣ қарор дода, ба хулосае омадааст, ки тартиби калима дар забони 
тоҷикӣ аналитикӣ мебошад, чунки ҳар як калима-узви ҷумла ҷои нисбатан муқарраре дорад 
[9, c.6]. Дар забони англисӣ низ ҳар як калима-узви ҷумла ҷои нисбатан муқарраре дорад. 

Дар омӯзиши синтаксис ҷумлаҳои сода мавқеи муайян доранд. Мубтадову хабар меҳвари 
асосии ҷумлаи сода мебошанд. Ҷумла аз ҷиҳати сохт ба содаву мураккаб, аз лиҳози мақсади 
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ифодаи фикр ва вазифаҳои иртиботӣ ба ҳикоягӣ, амрӣ, хитобӣ ва саволӣ ҷудо мешавад. 
Ҷумлаҳои содаро дар навбати худ аз ҷиҳати сохтор ва таркиб ба яктаркиба ва дутаркиба, 
хулласу тафсилӣ, аз лиҳози вуҷуд доштан ё надоштани аъзои ҳатмӣ дар ифодаи матлабе ба 
пурраю нопурра ҷудо мекунанд [9, c.9]. 

Ҷумласозӣ яке аз муҳимтарин ва аҳмиятноктарин унсури грамматикаи забон ба шумор 
меравад. Чи тавре ки академик Ф.И.Буслаев менависад, “фикр танҳо бо ҷумла ифода меёбад” 
[4, c.4]. Дар омӯзиши сохти ҷумла, пеш аз ҳама, донистани ҷои муайяни калимаҳо ва 
вазифаҳои тартиби калима дар ҷумла зарур мебошад. 

Мубтадо ва хабар дар ҷумла. Чунон ки маълум аст, мубтадо ва хабар аъзои 
муҳимтарин ва асоси грамматикии ҷумла ба шумор мераванд. Ба воситаи онҳо ҷумлаҳои 
содаи яктаркиба ва дутаркиба ва хелҳои дигари ҷумлаҳои сода ба вуҷуд меоянд ва моҳияти 
ҳар гуна ҷумлаи сода ба ҳамин ду аъзо вобаста аст. Аз ин ҷост, ки мубтадо ва хабар 
саръазоҳои ҷумла номида мешаванд [1, c.84]. Ба назари забоншиноси тоҷик Б. Камолиддинов 
«асоси ҷумлаҳои содаи дутаркибаро мубтадо ва хабар ташкил мекунанд ва ҳангоми ба хелҳо 
ҷудо кардани онҳо ҳатман шаклҳои грамматикии онҳо ба эътибор гирифта мешавад» [5, 
c.40]. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҷои сараъзои ҷумла 
устувор аст, яъне мубтадо ва хабар ҷои муайяни худро доранд ва дар байни онҳо дар ҳар ду 
забон тафовут дида мешавад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ дар ҷумлаҳои содаи 
дутаркиба одатан хабар дар аввал, мобайн ва охири ҷумла омада, мувофиқати он аз рӯи шахс 
ва шумора муайян карда мешавад. Дар насру назм тартиби калима гуногун буда, дар наср 
ҷои хабар устувор аст, яъне «дар забони тоҷикӣ хабар одатан дар охири ҷумла меояд» [3, 
c.5]. 

Чанд мисолро оид ба мавқеи мубтадову хабар дар ҷумлаи дар асоси дискурси сиёсӣ 
баррасӣ мекунем. Ҷумлаҳо аз матнҳои Суханрониҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гирифта 
шудаанд. Барои риояи тартиби муайян ба матнҳо танҳо тавассути санаи Суханронӣ дар 
сомонаи www.president.tj ишора мекунем. 

Зиндаву ҷовидон бод давлати соҳибистиқлоли тоҷикон! - Let the state of Tajiks be 
eternally independent! (08.09.2021); Тоҷикистон ба ҳамкориҳо дар доираи Созмон аҳамияти 
хос зоҳир менамояд. - Tajikistan attaches great importance to cooperation in the framework of the 
ECO. (28.11.2021). 

Дар боло ҷумлаҳои содаи дутаркиба оварда шудаанд, калимаҳои тоҷикон (Tajiks) ва 
Тоҷикистон (Tajikistan) мубтадои ҷумла буда, зиндаву ҷовидон бод (be eternally) ва (attaches) 
хабари ҷумла мебошанд. Гарчанде хабар тобеи мубтадо бошад ҳам, дар сурати истисно 
шудани он маънои ҷумла ба пуррагӣ гум мешавад. Аз ин лиҳоз ҳар як аъзои ҷумла дар 
забонҳои муқоисашаванда ҷойҳои муқарарр доранд. Дар ҳар ду забон мубтадо дар ҷои 
якум\аввал, ибтидои ҷумла\хос бошад, ҷои дуюм дар забони англисӣ ба хабар ва дар тоҷикӣ 
ба ҳолу пуркунанда, ҷои сеюм дар англисӣ ба пуркунанда ва ҷои чорум ба ҳол ва дар тоҷикӣ 
ҷои чорум яъне охири ҷумла ба хабар хос мебошад. 

Тоҷикистон чуноне маълум аст, захираҳои азими энергияи тозаи таҷдидшавандаро 
дорад. - Tajikistan is known for its vast resources of clean renewable energy (28.11.2021). 

Дар ҷумлаи мазкур низ сараъзои ҷумла асоси грамматикии ҷумларо ташкил намуда, дар 
ҷумлаҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз рӯи қоидаи хос ҷойгир шудаанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки ин гуна қолаби ҷумлаи сода дар дискурси сиёсии ҳар ду 
забон пурмаҳсул аст. 

Ҷумлаҳои хуллас ва тафсилӣ. Ҷумлаҳои содаи дутаркибаи хуллас ҷумлаҳое мебошанд, 
ки танҳо аз сараъзо - мубтадо ва хабар ташкил ёфтаанд. 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҷумлаҳои содаи дутаркибаи хуллас ифодаи якхела 
дошта, дар ҷараёни тарҷума хусусиятҳои худро нигоҳ медоранд: 

Хонумҳо ва ҷанобон. - Ladies and gentlemen; Ҳамватанони азиз! -Dear compatriots!; 
Ҳозирини гиромӣ!- Honorable guests!; Дӯстони арҷманд!-Dear Friends! (08.09.2021). 

Ҷумлаҳои зикршуда ба ҷумлаи содаи хуллас мансуб буда, дар ҳар ду забон ба таври 
ҳамгуна ифода ёфтаанд, яъне ҷумла дар матни аслӣ ва тарҷумавӣ аз ҷиҳати сохту мазмун 
хусусияти худро гум накардааст. 

Ба ақидаи забоншинос Б. Камолиддинов, барои ифодаи муносибатҳои маъноию 
грамматикӣ ва мукаммалтар ифода кардани фикр дар ҷумла мавҷуд будани танҳо сараъзо 
кофӣ нест. Барои ин аъзои пайрав заруранд, ки муносибатҳои муайянкунандагӣ, мафъулӣ 
(обйектӣ) ва ҳолиро ифода намуда, ба пурра кардани фикр ёрӣ расонанд [5, c. 43]. 

Ҷумлаҳои содае, ки ғайр аз сараъзо аъзои пайрави ҷумларо низ фаро мегиранд, ҷумлаҳои 
содаи дутаркибаи тафсилӣ мебошанд. Зарурати воқеъ гардидани аъзои пайрав ба он вобаста 
аст, ки онҳо фикрро пурра намуда, мазмуни ҷумларо тафсил медиҳанд. Чунончи: 
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Пояндаву ҷовидон бод истиқлолу озодии халқи тоҷик ва давлати тоҷикон! - May the 
independence and freedom of the Tajik people and the Tajik state last forever!; Халқи бузургвору 
қаҳрамони ман! - My great and heroic people! (08.09.2021). 

Дар мисолҳои зикршуда ғайр аз сараъзои ҷумла аъзои пайрав низ корбаст шудаанд. 
Мавриди зикр аст, ки роҷеъ ба ҷумлаи содаи дутаркиба ва хелҳои он забоншиносони 

зиёд фикру ақидаҳои хешро баён намуда, онро ба намудҳои хулласу тафсилӣ, пурраю 
нопурра ҷудо кардаанд, аммо ба ақидаи забоншинос А.А.Реформатский ҷумлаҳои содаи 
нопурра дар алоҳидагӣ ҳамчун намуди мустақили ҷумла вуҷуд дошта наметавонанд: 
«Ҷумлаҳои нопурра ягон хел намуди ҷумлаҳои содаро ташкил карда наметавонанд ва онҳо 
танҳо ҳамчун «ибораҳои эллиптикӣ» ифода мешаванд [10, c.338]. 

М.Я.Блох низ ақидаи А.А.Реформатскийро пайравӣ намуда, ин гуна ҷумлаҳоро як 
намуди ҷумлаи содаи дутаркиба намешуморад ва онҳоро ба гурӯҳи ҷумлаҳои содаи 
яктаркиба дохил мекунад [12, c.275]. 

Забоншиноси дигар В.А.Илиш бо назардошти ҳодисаи дар ҷумлаҳои эллиптикӣ 
(ихтисорӣ ё мухтасар) мавҷуд будани мубтадо ва хабар ҷумлаҳои намуди мазкурро ҷумлаҳои 
содаи дутаркиба мешуморад [13, c.100]. 

Ҷумлаҳои содае, ки ғайр аз сараъзо аъзои пайрави ҷумларо низ фаро мегиранд, ҷумлаҳои 
содаи дутаркибаи тафсилӣ мебошанд. Чунон ки дар боло зикр гардид, зарурати истифодаи 
аъзои пайрав ба он вобаста аст, ки онҳо фикрро пурра намуда, мазмуни ҷумларо тафсил 
медиҳанд. Мисол: Дар замони соҳибистиқлолӣ бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ садҳо 
корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ бунёд карда шуд.- Дар забони англисӣ низ чунин сохтори 
ҷумла вуҷуд дорад, ки тарҷумаи зерини англисии ҷумлаи тоҷикӣ инро собит менамояд: 
During the period of independence, we created hundred of small and large industrial enterprises 
through mobilization of domestic and foreign investments. (08.09.2021). 

Чунон ки таҳлили мисолҳои нишон медиҳад, ҷумлаҳои хуллас ва тафсилӣ низ дар 
дискурси сиёсии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пурмаҳсуланд. 

Намудҳои ҷумла аз рӯи мақсад ва оҳанги гуфтор. Ҳангоми муошират гӯянда метавонад 
дар назди худ ҳар гуна мақсад гузорад, доир ба ягон чиз маълумот диҳад, ягон ҳодисаро нақл 
кунад, фикреро тасдиқ ва ё рад намояд, ё ҳиссиёташро ифода намояд ва ғайра. Аз ҷиҳати 
мақсаду ният ва интонасия ҷумлаҳои сода ҳикоягӣ, саволӣ, амрӣ ва хитобӣ мешаванд. 

1.Ҷумлаҳои ҳикоягӣ (Declarative Sentences) ҷумлаҳое мебошанд, ки дар бораи ягон чиз 
маълумот медиҳад, гӯянда ба воситаи онҳо ҳодисаю воқеаеро нақл мекунад, хулоса ва 
андешаи худро иброз медорад. 

Мисолҳоро дида мебароем: 
Нӯҳуми сентябр барои мардуми кӯҳанбунёд, фарҳангсолор ва шарафманди тоҷик яке аз 

санаҳои сарнавиштсози таърихӣ ва лаҳзаҳои хушбахтиву сарбаланди мебошад. - September 9 
is a historical and landmark date and a moment of happiness and high dignity for the ancient, 
creative and glorious Tajik people, who highly values culture (08.09.2021). 

Аз таҳлили мисол маълум мегардад, ки дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ дар забони тоҷикӣ аввал 
мубтадо омада, хабари ҷумла дар охири ҷумла мавқеъ мегирад, вале дар забони англисӣ 
аввал мубтадо ва сипас хабари ҷумла ва дигар аъзои ҷумла бо тартиб ҷойгир мешаванд. 

Ҷумлаҳои ҳикоягӣ дар забонҳои муқоисашаванда аз умумияти зиёд бархурдор буда, яъне 
дар бораи ягон чиз маълумот медиҳанд ва оҳанги (интонатсияи) махсус доранд, вале аз 
нигоҳи сохтор ва тартиби калимаҳо фарқ мекунанд. 

2.Ҷумлаҳои саволӣ (Interrogative Sentences) фикр ва мақсади гӯянда ба тариқи пурсиш 
ифода мешавад. Ҷумлаҳои саволӣ аз дигар хели ҷумлаҳои сода аз он фарқ мекунад, ки 
шунавандаро ба додани маълумот водор менамояд. Вале як қатор забоншиносон ҷумлаҳои 
саволиро дар забони тоҷикӣ ба се гурӯҳ: хоса, риторикӣ ва водоркунӣ ҷудо кардаанд. Аз 
миёни зергуруҳҳои ҷумлаҳои саволӣ ҷумлаҳои саволии риторикӣ ва алтернативӣ ба дискурси 
сиёсӣ бештар хос мебошад. 

То кай мо ҷафо мекашем? (С.Улуғзода, Восеъ). 
3. Ҷумлаиҳои содаи амрӣ (Imperative sentences) ҷумлаҳое мебошад, ки фармону супориш 

ва хоҳишро ифода мекунад, ҳамчунин маънои даъват, итимос ва маслиҳатро ифода мекунад. 
Оҳанги ҷумлаҳои амрӣ дар забонҳои муқоисашаванда каме баландтар ё мавзунтар садо 
медиҳад. Хабари ҷумлаи амрӣ бо феъли фармоиш ифода мешавад. 

Тоҷикистон! Ба пеш- ба сӯи қуллаҳои боз ҳам баланди пешрафту тараққиёт! - Tajikistan! 
Go forward- towards even higher peaks of progress and development! (08.09.2021). 

Аз таҳлил маълум мегардад, ки ҷумлаи амрӣ дар ҳар ду забон оҳанг ва маънову мақсади 
ба ҳамдигар монанд дорад: 

4. Ҷумлаҳои содаи хитобӣ (Еxclamatory sentences) бо ҳаяҷон ва оҳанги баланд ифода 
мешаванд. Аз ин рӯ, вақте ки ҷумлаҳои ҳикоягӣ, саволӣ ва амрӣ ҳангоми бо эҳсосу ҳаяҷон ва 
баланд талаффуз мешаванд, ба ҷумлаҳои хитобӣ табдил меёбанд. 

Мисол, 
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Ҳозирини гиромӣ! Истқлол ва саҳибихтиёрӣ дар назди мо шаҳрвандони Тоҷикистон 
вазифаи басо пурифтихори таърихист. -Honorable participants! Independence and freedom for 
us, citizens of Tajikistan, set an honorary historical objective (08.09.2021). 

Аз таҳлили ҷумлаҳо бармеояд, ки ҷумлаҳои содаи хитобӣ дар ҳар ду забон умумияти 
бештар дошта, ҳангоми тарҷума мушкилии хосе ба бор намеоранд. 

Хулоса, дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ асоси грамматикии ҷумлаҳои содаи 
дутаркибаро мубтадо ва хабар ташкил мекунанд. Ҷумлаҳои хуллас ва тафсилӣ, ҳикоягӣ, 
амрӣ, хитобӣ, ҷумлаҳои саволии риторикӣ дар дискурси сиёсӣ пурмаҳсуланд. 

Таҳқиқ ва омӯзиши минбаъдаи мавзӯи мазкурро муаллиф дар таҳлили муфассали ҳар як 
гуруҳ ва намудҳои ҷумлаҳои дутаркибаи забонҳои мавриди муқоиса ва муайян намудани 
нақш ва маҳсулнокии онҳо, ҳамчунин гузаронидани таҳлилҳои оморӣ дар дискурси сиёсии 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебинад. 
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РОҶЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ҶУМЛАИ СОДАИ  
ДУТАРКИБАИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ ДАР ДИСКУРСИ СИЁСӢ 

 Мақолаи мазкур ба муайян намудани баъзе хусусиятҳои корбурди намудҳои ҷумлаҳои 
сода дар дискурси сиёсии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва баъзе аз хусусияти тарҷумаи онҳо 
бахшида шудааст. Дар мақола ҳамчун таъкид карда мешавад, ки дар омӯзиши синтаксис 
ҷумлаҳои сода мавқеи муайян доранд. Мубтадову хабар меҳвари асосии ҷумлаи сода 
мебошанд. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҷои сараъзои ҷумла устувор аст, яъне мубтадо 
ва хабар ҷои муайяни худро доранд ва дар байни онҳо дар ҳар ду забон тафовут дида 
мешавад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ дар ҷумлаҳои содаи дутаркиба одатан хабар 
дар аввал, мобайн ва охири ҷумла омада, мувофиқати он аз рӯи шахс ва шумора муайян 
карда мешавад. Ин ақидаҳо дар мақола бо мисолҳои мушаххас аз суханрониҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ду забон собит карда мешаванд. 

Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ асоси 
грамматикии ҷумлаҳои содаи дутаркибаро мубтадо ва хабар ташкил мекунанд. Ҷумлаҳои 
хуллас ва тафсилӣ, ҳикоягӣ, амрӣ, хитобӣ, ҷумлаҳои саволии риторикӣ дар дискурси сиёсӣ 
пурмаҳсуланд. 

 Муаллифи макола хамчунин хулоса мекунад, ки аз нигохи навъхо ва тарзи корбурд 
ҷумлаҳои содаи дутаркиба дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ умумияти зиёд доранд. Фаркият 
танхо дар тартиби чойгиршавии калимахо ва сохтори дохилии чумлахои сода ба мушохида 
мерасад.  

Калидвожаҳо: дискурси сиёсӣ, синтаксис, ҷумлаи сода, забоншиносӣ, мубтадо, хабар, 
тартиби калимахо дар чумла. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОСТЫХ ДВУСОСТАВНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Данная статья посвящена некоторых особенностей употребления простых 

двусоставных предложений в политическом дискурсе таджикского и английского языков и 
некоторых особенностей их перевода. В статье подчеркивается, что простые 
предложения занимают особое место в изучении синтаксиса. Подлежащее и сказуемое 
составляют грамматическую основу простого предложения. В таджикском и английском 
языках место главных членов предложения фиксировано, то есть подлежащее и сказуемое 
имеют свое устойчивое место, и между ними есть подлежащее и сазуемое имеют свое 
устойчивое место, и между ними есть разница в обоих языках в этом отношении. В 
современном таджикском литературном языке в простых двусоставных предложениях 
сказумое употребляться в начале, середине и конце предложения, а его согласование 
определяется лицом и числом. Эти рассуждения доказываются в статье на конкретных 
примерах из выступлений Президента Республики Таджикистан на двух языках. 

Автор приходит к выводу, что в английском и таджикском языках грамматическую 
основу простых двусоставных предложений составляют подлежащее и сказуемое. В 
политическом дискурсе продуктивны нераспространенные и распространенные, 
повествовательные, повелительные, риторические вопросительные предложения. 

Автор статьи также заключает, что с точки зрения типов и способов употребления 
простые двухсоставные предложения в таджикском и английском языках имеют много 
общего. Различия наблюдаются только во внутренней структуре простых предложений. 

Ключевые слова: политический дискурс, синтаксис, простое предложение, 
языкознание, подлежащей, сказуемое, порядок слов предложении. 

 
ON SOME FEATURES OF SIMPLE TWO-MEMBER SENTENCES OF  

TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES IN THE POLITICAL DISCOURSE 
This article analyzes the nature of simple two-member sentences and the role of sentence 

members in the political discourse of the Tajik and English languages.  
Simple sentences occupy a special place in the study of syntax. It should be noted that in Tajik 

and English the place of the sentence is stable, that is, the subject and the predicate have a certain 
place, and there are differences between them in both languages. In the modern Tajiki literary 
language, in simple two –part sentences, the predicate usually stands at the beginning, middle and 
end of the sentence and its correspondence is determined by person and number. 

 The author comes to the conclusion that in the English and Tajiki languages the grammatical 
basis of simple two- part sentences is the subject and predicate. In political discourse, unextended 
and extended, narrative, imperative, rhetorical interrogative sentences are productive.  

The author of the article also concludes that in terms of types and ways of using simple two-
member sentences in the Tajiki and English languages have much in common. Differences are 
observed only in the internal structure of simple sentences. 

Key words: political discourse, syntax, simple sentence, linguistics, subject, predicate, word 
order in the sentence.  
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ҶУМЛАҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР РОМАНИ “ВОСЕЪ”-И С. УЛУҒЗОДА 

 

Муҳайёи М. 
Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ 

 

Баррасӣ, таҳқиқ ва таснифи воҳидҳои фразеологӣ диққати донишмандонро кайҳо ҷалб 
карда бошад ҳам, ҳануз дар ин ҷода масоили ҳалталаб кам нестанд. Аз ҷумла, доир ба 
ҷумлаҳои фразеологӣ муҳаққиқон андешаи ягона надоранд ва мутобиқи аломатҳову 
хусусиятҳояшон андешаҳои мухталиф манзур менамоянд. Перомуни ҷойгоҳи ҷумлаҳои 
фразеологӣ дар забоншиноси рус Н.М. Шанский чунин андеша дорад, ки “Азбаски ҷумлаҳои 
фразеологӣ ба қатори воҳидҳои лексикӣ дохил нестанд, хусусиятҳои онҳоро дар бахши наҳв 
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таҳқиқ кардан мувофиқ аст” [12, с.192]. Мутахассисони соҳа В.В.Виноградов, И.Б. Голуб, 
А.В. Дудников Т.В. Дибина, В.И. Кодухов, Ш.И. Шеболева ва дигарон доираи гурӯҳбандии 
воҳидҳои фразеологиро васеътар мебинанд, онҳоро ба қолибҳои сохтории ибораҳои 
фразеологӣ шомил нанамуда, дар байни онҳо фарқ мегузоранд. Мусаллам аст, ки ибораҳои 
фразеологӣ аз рӯйи ҳамаи хусусиятҳо аз ҷумлаҳои фразеологӣ фарқ доранд, бо вуҷуди он ки 
агар ба семантикаи умумии онҳо назар афканем, ба маънои як калима баробар будан, онҳоро 
муттаҳид мекунад. 

Дар забоншиносии тоҷик доир ба ҷумлаҳои фразеологӣ тадқиқоти арзишманди Ҳ. 
Мачидов, Ҳ. Ҷалилов, Р. Саидов, Н. Гадоев, М. Мирзоева ва дигарон диққатҷалбкунанда аст. 
Бо вуҷуди ин, назар ба ибораҳои фразеологӣ доир ба ҷумлаҳои фразеологӣ таҳқиқоти 
камтаре дар даст дорем. Муҳаққиқони мазкур дар рисоҳои худ бобу фаслҳои алоҳидаеро ба 
масъалаи баррасии ҷумлаҳои фразеологӣ бахшидаанд. Яке аз аввалин муҳаққиқоне, ки ба 
масъалаи хусусиятҳои маъноӣ ва услубии воҳидҳои фразеологӣ даст задааст Ҳ. Ҷалилов 
[1976] мебошад. Ӯ дар тадқиқоти худ ба масъалаи хусусиятҳои таркибию семантикии 
воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо дахл карда, перомуни ҷумлаҳои 
фразеологӣ, муайян намудани сохтор, семантика ва тобишҳои маъноии баҳс намуда, 
ҷумлаҳои фразеологиро як навъи алоҳидаи воҳидҳои фразеологӣ медонад. Дар ин маврид 
хулосаи муҳаққиқ ин аст, ки ҷумлаҳои фразеологӣ ҳамон воҳидҳои фразеологианд, ки 
шаклан ба ҷумлаҳои одии синтаксисӣ наздик буда, мувофиқи ифодаи маънояшон аз онҳо 
фарқ менамояд [11, c.69-71].  

Муҳаққиқ Ҳ. Маҷидов дар кори тадқиқотиаш “Фразеологическая система современного 
таджикского языка“ (Системаи фразеологии забони адабии ҳозираи тоҷик) [2006] перомуни 
ҷумлаҳои фразеологӣ маълумоти бештаре дода, ибораҳо ва ҷумлаҳои фразеологиро бо ҳамаи 
анвои луғавию сохториашон мавриди баррасии илмӣ қарор додааст. Ин муҳаққиқ зимни 
таҳлили андешаҳои дигар донишмандон ҷумлаҳои озоди синтаксисиро бо ҷумлаҳои 
фразеологӣ муқоиса карда, ба ин андеша аст, ки “Як хусусияти ҷумлаҳои фразеологӣ дар он 
аст, ки онҳо аз ҷиҳати луғавию грамматикӣ ҳамчун воҳиди забон дар ҳар ҳолатҳои гуногуни 
нутқ фикри анҷомёфтаро мефаҳмонад” [8, c.342]. 

Шевашинос Н.Гадоев зимни баррасии воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаи Кӯлоб ба 
ин андеша меояд, ки “Ҷумлаҳои фразеологӣ дар лаҳҷа се хусусият доранд: 1.Аксари онҳо 
ба меъёрҳои забони адабӣ мувофиқ ҳастанд. ... 2. Ҷумлаҳои фразеологӣ характери гуфтугӯӣи 
дошта, ба забони зиндаи мардуми маҳал тааллуқ доранд. ... 3.Онҳо дар ифодаи маънои 
яклухт меоянд. Ҳарчанд ки калимаҳо чун ҷузъи асосии таркиби воҳидҳои фразеологӣ маънои 
луғавии худро қисман нигоҳ медоранд, вале дар онҳо тобишҳои образнокию бадеӣ бар 
маъноҳои модалӣ ғалаба мекунад ва дар унсурҳои ғайрифразеологии матнҳо таносуби 
шаклию семантикӣ ташаккул ёфта, яклухтии чумлаҳои фразеологӣ тағйир наёфта, устувор 
мемонад. [3, c.134].  

Ин нукта мусаллам аст, ки воҳидҳои фразеологӣ ба таъриху маданият, ахлоқ, анъана ва 
урфу одати мардум иртиботи бевосита дорад. Ин гуна воҳидҳо сайри таърихии зиёде доранд, 
аз замонҳои қадим ба вуҷуд омада, ташаккул ва сайқал ёфта, дар шакли рехта арзи вуҷуд 
менамоянд. Онҳо аз ҷиҳати маъно, ҳаҷм ва вусъати истифода як хел нестанд ва чун калимаҳо 
семантикаи лексикӣ-грамматикӣ доранд, ки онро дар ҷумлаҳо равшантар дидан мумкин аст 
ва ба вазифаҳои наҳвии забон низ меоянд. Ин унсурҳои забонӣ дар осори адибон хеле 
зиёданд. Аз ҷумла, С. Улуғзода дар романи “Восеъ” аз онҳо хеле зиёд кор бурдааст. 

 Улуғзода дар баробари аз таркибу ибораҳои фразеологӣ, ҷумлаҳои фразеологиро ҳам 
дар асараш истифода бурдааст. Воқеан, ҷумлаҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ хеле 
зиёданд. Маъноҳое, ки дар онҳо дида мешавад, хусусияти иртиботӣ дошта, дар нутқ бо дигар 
унсурҳои фразеологӣ ба ҳам омада, вазифаи иртиботии худро мустаҳкам менамоянд. 

 Муҳаққиқи варзида Ҳ. Маҷидов мегӯяд, ки «дар захираи фразеологияи забони тоҷикӣ як 
миқдор ҷумлаҳои фразеологӣ ҳам дида мешавад. Ҷумлаҳои фразеологӣ аз рӯйи намуди 
зоҳирии худ аз ҷумлаҳои одии синтаксисӣ тафовути кам доранд ва дар асоси қолабҳои 
гуногуни онҳо ба вуҷуд омадаанд». [7, c.43- 44]. Ҷумлаҳои фразеологӣ дар мисоли зерин ба 
мушоҳида мерасад:  

 Дузд бошӣ ҳам, ба инсоф бош гуфтаанд, мирон ба ҳар ҳол тагҷоӣ, ки буданд, ба халқ он 
қадар бегона набуданд, дуздони баинсофтар буданд [9, c.134]. 

 Азбаски ҷиҳати муҳими воҳидҳои фразеологӣ, инчунин, ҷумлаҳои фразеологӣ ҳам 
маънои яклухти онҳост, гӯянда ё нависанда ба сохти онҳо, ки гоҳо хеле мураккаб буда 
метавонад, диққат намедиҳад. Маҳз аз ҳамин сабаб ҷумлаҳои фразеологӣ дар шакли 
муҷаррад, берун аз матн ифодакунандаи мафҳумҳои алоҳида мебошанд.  

 - Субҳи содиқ дамида буд.  
 - Хонаи манғит бисӯзад, ки ба сари мо ин аламу кулфат, ин зиндаҷудоиро овард [9, 

c.234]. 
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Ҳамин ки ин гуна воҳидҳои фразеологӣ дар матни муайян, дар алоқамандӣ бо ҷумлаҳои 
дигар ба кор бурда шавад, сохтори як андоза мураккаби онҳо гӯё аз нав барқарор мешавад. 

 - Як шоир аз беандешагӣ, беэҳтиётии худ кулфат кашида, баъд пушаймон шуда будааст, 
ки дидаву дониста худро дар бало андохтам [9, c.338]. 

 - Дар куҷое, ки бошӣ, ба сарат ҳар чӣ ки биёяд, хоҳ ғам бошад ва хоҳ шодӣ, ту маро 
ҳамроҳи худат бидон [9, c.234]. 

 Ҷумлаҳои фразеологиро бо зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои аз ҷиҳати сохт ба 
ҷумлаҳо баробар омехта кардан мумкин нест. Ҷумлаҳои фразеологӣ ба монанди гурӯҳҳои 
дигари фразеологӣ аз материалҳои бинокории забон мебошанд, гӯянда ё нависанда онҳоро 
дар шакли тайёр ба кор мебарад. Ин гуна ҷумлаҳо дар асар бо камоли маҳорат ба қалам 
рафтаанд ва далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки онҳо бештар дар забони муаллиф истифода 
шудаанд.  

 - Худат медонӣ, аммо зинҳор, дугонаҷон номи маро нагир, ки балое ба сарам наёваранд, 
гуфту рафт [9, c.105]. 

 - Восеъ «астағфируллоҳ» гуфта ҷӯши ғазабашро фурӯ нишонданӣ мешуд, аммо Ҷобир 
ба як тарзи ҷангталабона банди дасти ӯро маҳкам гирифт [9, c.2016]. 

 - Ту маро аз будани дуздон, қотилон хабардор накардӣ!- гуфта, беҳудона ба гулӯи ӯ чанг 
андохт [9, c.235]. 

 Ҷумлаҳои фразеологӣ бо вуҷуди як андоза мураккабии сохташон бо гурӯҳҳои дигари 
воҳидҳои фразеологӣ аз ҷиҳати маъно наздиканд: 

 Ин хӯҷаини хушмуомилаи ғамхорнамо, ки оқибат пас аз он ки хараш аз лой гузашт, дар 
ҳаққи ӯ чунин ноодамӣ ва лаинӣ кард [9, c.91]. 

 Ин ҷумлаи фразеологӣ аз забони Восеъ оварда шудааст. 
«Хараш аз лой гузашт» маъноҳои зеринро ифода мекунад: 
Ба иҷро расидани кори касе, итмом ёфтани кори касе. 
Осон шудани мушкилии касе. 
Ба орзую мақсади худ расидани касе. [10, c.382].  
 Дар ҷумлае, ки С. Улуғзода аз забони қаҳрамон овардааст, ба маънои якум мувофиқат 

мекунад. Дар ҷойи дигар нависанда аз забони қушбегӣ ин гуна ҷумларо истифода кардааст, 
ки хусусияти образнокии ҷумлаи фразеологӣ ба чашм мерасад:  

 - Не, бародар ман пир шуда бошам ҳам, ҳоло камони қоматам монанди ту «садҳо тир»- 
ро дар хок пинҳон мекунад [9, c.161]. 

 - Ман худам бо вай гап мезанам, ту ба ин қатӣ нашав «нахӯдаки пеши қошуқ шудан» ба 
ту намезебад [9, c.202]. 

 Нависанда, ин ҷумлаи фразеологиро аз забони Аноргул, ҳангоми ба Қосим суҳбат 
карданаш овардааст, ки ба маънои «ба ҳар кор ҳамроҳ шудан», ки хислати бади инсонист, 
намоён мешавад. Боз чанд мисол меорем: 

Дили раис хор-хор мекард, ки зудтар миршабро дида, ба рӯяш ришханде занад, бинобар 
ин худаш хеста ба ҳавлии миршаб омад [9, c.123]. Дониста мон, ки ман ту барин 
шӯрапуштро, дар воқеъ бисёр аз ғалбер гузарондаам! [9, c.91]. 

Олам дар ҷояш начаспидааст-ку, осмон фурӯ ғалтида ба замин начаспидааст! [9, c.225]. 
Раис қарор дод, ки гапро «пӯст кандан» гӯяду монад! (с. 125). 
 - Худаш чӣ гап, бий- додхоҳ? [9, c.169]. 
 - Ман намедонам, тақсир; аз ҷони ҷавонам ҷудо шавам, ки ман хабар надорам,- Лутфия 

дигар ба маънои пурсишҳо ҳам дуруст сарфаҳм намерафт [9, c.125]. 
 Гоҳо нохост гиребони духтаракро яла карда, ё ки дасташро гирифта, остинашро боло 

намуда медиду: «баданакат шафтолуи пӯстканда барин, худакат ҳабби набот барин ту 
Зебиҷон»! гуфта мемонд [9, c.187]. 

 - Аз худатон гап намемонад, тақсир,- ҷунбида боз нимтаъзим кард Мирзоакрамбой - 
Амирам банданавозанд, агар хоҳанд, дар воқеъ бо як назари илтифот сари ғуломашонро ба 
осмон мерасонад [9, c.189]. 

 Ин занаки ошпазу нонпаз, духтари як мисгари камбағал, чурии хонадон, мутеъ ва 
фармонбардор, чунон доду фиғон бардошт, чунон шӯру ғавғое андохт, шавҳараш ва 
пошохонашро нахустин бор бо як ҷасорати ғайричашмдошт чунон ҳам «аз лой гирифта ба 
лой зад», ки онҳо аз гуфтаашон пушаймон шуданд [9, c.5]. 

 - Қаровулбегӣ ба осмон сутун намешавад, як рӯз мемирад, деҳаи ту дар ҷояш истодан 
мегирад [9, c.22]. 

Ҳамин тариқ, нависанда ҷумлаҳои фразеологиро ба таври фаровон барои тақвияти 
ҳолатҳои гунони баёни андеша истифода кардааст. Тавассути онҳо халқияти асари бадеӣ, 
нишонрас шудани матлаб ва мукаммал гардидани фикр таъмин гардидааст. 
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ҶУМЛАҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР РОМАНИ “ВОСЕЪ”- И С.УЛУҒЗОДА 
Таҳқиқи воҳидҳои фразеологӣ диққати донишмандонро барвақт ба худ ҷалб карда бошад 

ҳам, масъалаҳои матраҳнагардида ҳануз зиёданд. Яке аз ин гуна масоил баррасии ҷумлаҳои 
фразеологӣ ба шумор меравад. Дар даҳсолаи охир ин масъала аз назари забоншиносон дур 
намондааст, аммо масъалаи таҳқиқи он дар асоси осори адибон камтар ба назар мерасад.  

Ин аст, ки дар ин мақола перомуни баррасии ҷумлаҳои фразеологӣ дар романи “Восеъ”-
и С. Улуғзода таҳқиқ анҷом ёфта, ҷойгоҳи онҳо дар забон муайян мегарданд.  

Калимаҳои калидӣ: фразеологизмҳо, ибораҳои фразеологӣ, ҷумлаҳои фразеологӣ, мақол, 
зарбулмасал, маънои яклухт, калимаҳои рехта, асари бадеӣ. 

 
ФРАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РОМАНЕ “ВОСЕ” С. УЛУГЗАДЕ 

 Хотя изучение фразеологизмов привлекло внимание ученых очень давно, остается еще 

много нерешенных вопросов. Одним из таких вопросов является рассмотрение 

фразеологических предложений. В последнее десятилетие эта проблема не ускользает от 

внимания лингвистов, но менее заметной становится проблема ее исследования на основе 

произведений писателей. 

Именно поэтому в данной статье проводится исследование фразеологических 

предложений в романе «Восэ» С. Улугзода и определяется их место в языке. 

 Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологические сращение, фразеологических 

предложений, поговорки, пословицы, общая семантика, лексиколизированные слова, 

художественное произведение. 
 

PHRALEOLOGICAL SENTENCES IN THE NOVEL “VOSE” S. ULUGZADE 
 Although the study of phraseological units attracted the attention of scientists for a very long 

time, there are still many unresolved issues. One of these issues is the consideration of 

phraseological sentences. In the last decade, this problem has not escaped the attention of linguists, 

but the problem of studying it on the basis of the works of writers has become less noticeable. 

 That is why this article examines phraseological sentences in the novel "Vose" by S. Ulugzoda 

and determines their place in the language. 

 Keywords: phraseological units, phraseological fusion, phraseological sentences, sayings, 

proverbs, general semantics, lexicalized words, fiction. 
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БО ВОСИТАИ ҶОНИШИНҲО БАЁН НАМУДАНИ КОНСЕПТИ  
ЭҲТИРОМ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 

 
Гадоев Ф. А. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 
Яке аз воситаҳои сарфу наҳвии ифодасозии эҳтиромият, чӣ дар забони тоҷикӣ ва чӣ дар 

забони англисӣ, ин ҷонишинҳо мебошанд. Ҳарчанд ҷонишҳои забони англисӣ аз рӯи 
хусусиятҳои худ мисли ҷонишинҳои забони тоҷикӣ эҳтирому самимиятро ифода карда 
наметавонанд. Ин фаҳмиш шояд аз он сабаб пайдо шудааст, ки оид ба консепти «эҳтиром» 
дар забони англисӣ то имрӯз таҳқиқу таҳлил хеле кам карда шудааст, хусусиятҳои эҳтирому 
самимиятро ифода кардани ҷонишинҳои забони англисӣ ба таври бояду шояд баррасӣ 
нашудаанд. Дар ҳақиқат, ҷонишинҳои забони англисӣ мисли ҷонишинҳои тоҷикӣ шаклан 
хусусиятҳои ифодасозии эҳтирому самимиятро надоранд, аммо ба ақидаи мо дар ниҳоди 
ҷонишинҳои англисӣ низ ин хосиятҳо мавҷуданд. 

Барои муайян намудани ин хосиятҳои ҷонишинҳои англисӣ чанд сатро оид ба тавсифи 
ҷонишинҳо ба таври умумӣ баён мекунем. Ҷонишинҳо дар ҳар забон гурӯҳи калони 
калимаҳоро ташкил медиҳанд, ки шаклҳои гуногун доранд. Дар танҳои маънои ҷонишинҳоро 
муайян кардан душвор аст. Онҳо мисли исм ва сифат номи чизҳо ва хосияятҳои онҳоро 
номбар намекунанд. Дар ҷумла, онҳо чун ҷонишинҳои исмӣ ва сифатӣ хизмат мекунанд ва 
ба исму сифат ишорат мекунанд. Инро ба он маънӣ бояд фаҳмид, ки онҳо ба худ маънои 
ҷамъбастшудаеро мегиранд, ки танҳо дар матн муайян мегарданд. 

Ҷонишинҳои гуногун категорияҳои фарқкунанда доранд. Баъзе ҷонишинҳо шумораи 
ҷамъ ва танҳо, дигарашон категорияи ҷинсият ва падеж доранд. Ҷонишинҳое низ ҳастанд, ки 
бетағйир мемонанд. Дар забони англисӣ ҷонишинҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунанд: 

1. Personal pronouns – ҷонишинҳои шахсӣ (ё мубтадоӣ). 
2. Possessive pronouns – ҷонишинҳои соҳибӣ. 
3. Reflexive pronouns – ҷонишинҳои нафсӣ (баргарданда). 
4. Emphatic pronouns – ҷонишинҳои ифоданок. 
5. Demonstrative pronouns – ҷонишинҳои ишоратӣ. 
6. Indefinite pronouns – ҷонишинёҳои номуайянӣ. 
7. Reciprocal pronouns – ҷонишинҳои мутақобила (дутарафа). 
8. Interrogative pronouns – ҷонишинҳои саволӣ. 
9. Conjunctive pronouns – ҷонишинҳои пайвасткунанда. 
Акнун таҳлил менамоем, ки дар забони англисӣ консепти «эҳтиром» ба кадом 

ҷонишинҳо алоқамандӣ дорад. 
 Аз ҷонишинҳои шахсӣ оғоз мекунем. Ҷойнишини шахси якуми шумораи танҳо «I» дар 

забони англисӣ мавқеи махсус дорад. Новобаста аз мавқеъаш дар ҷумла, дар аввал, дар 
мобайн, дар охир ҳамеша бо ҳарфи калон навишта мешавад. Чун қоида, дар забони англисӣ 
ба хотири гиромидошт ҷонишини «I»-ро бо ҳарфи калон менависанд. Дар забонҳои англисӣ 
ва тоҷикӣ эҳтироми хештан хеле барҷаста таҷассум карда мешавад. Дар аввал мисолҳоро аз 
забони тоҷикӣ меоварем. Шоири тоҷик Мирзо Турсунзода менависад: 

Писар, рав ту ҳимоят кун Ватанро, 
Ки бе он ту нахоҳӣ ёфт манро [4, c.42] 
Аз рӯи қоидаи имлои забони тоҷикӣ шакли дурусти «манро» бояд «маро» навишта 

шавад, аммо шоир ин ҷо эҳтимолан «ман» – и шоиронаи худро ифода кардан мехоҳад. 
Шакли боэҳтиромонаи «ман» дар забони тоҷикӣ боз бо «худ» ва «хеш» ифода карда 
мешавад. Дар фарҳанги англисӣ ва тоҷикӣ «хештаншиносӣ» яке аз унсурҳои асосӣ ба шумор 
меравад. Эҳтиром намудани шахсити худ дар ҷои аввал меистад. 

«Ҳар кас, ки хештанро натавонад шинохт, дигар чизҳоро чӣ гуна тавонад 
шинохт»(«Таърихи Байҳақӣ») [1, c.475]. 

«One who could not cognize himself, how he would understand the other things». (From 
«Baihaki History»). 

Ҷонишини шахсии шахси якум «I» дар нутқи гуфтугӯӣ дар шакли «me» низ ифода 
мешавад, ки маънои «I» – ро дорад, аммо нисбат ба «I» мулоимтар аст ва гӯши шунаванда 
самимона садо медиҳад. Масалан:  

«It’s me». («Ин манам»). 
Шакли ҷамъи ҷонишини шахсии шахси якуми танҳои «I» дар забони англисӣ «we» 

мебошад, ки он дар забони тоҷикӣ шаклҳои «мо» ва «моён» – ро дорад. Ҷонишинҳои шахси 
якум илова ба маънои таркибии худ боз чанд намуди дигари истифодабариҳои махсуси 
худро доранд. Масалан, дар рӯзномаву маҷалаҳо, насри илмӣ ва ғайра чун анъана ба ҷои 
ҷонишини «I» ва «me» ҷонишини шахси якуми ҷамъи «we» истифода бурда мешавад, ки 
онҳоро «editorial «we», яъне «мо» – и таҳририя меноманд, ки садои камтар истодагарона 
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дошта, воқеан, боадабонатар аз ҷонишини «I» аст, ки он барои эҳтироми шунавандагон 
равона карда шудааст. Чунин тарзи истифодабарии ҷонишини «we» далолат аз он мекунад, 
ҷонишинҳои забони англисӣ низ хосияти баён намудани эҳсоси боэҳтиромонаро доро 
мебошанд. 

Дар ин ҷо ҳамчунин қайд намудан зарур аст, ки ҷонишини соҳибии «our» ба дараҷаи 
аъло ифодагари эҳтиром мебошад. Мо хуб медонем, ки аз рӯи қоида ҷонишинҳо дар забони 
англисӣ заданок нестанд, ба истиснои ҷонишини соҳибии «our», ки ҳамеша заданок аст. Бо 
ин хосияташ он эҳтиром, самимият ва ифтихорро ифода месозад. Масалан, «our country», 
«our family», «our team», «our school» ва ғайра. 

Вақте ки мо ин ибораҳоро истифода мебарем, қалби мо саршор аз эҳтирому самимияту 
ифтихор нисбат ба Ватан, оила, мактаб, тим, муассиса ва ғайра пур мешавад, ки онҳо аз они 
мо ҳастанд, ҳастӣ, имрӯзу ояндаи мо, кафолати хушбахтиҳои мо мебошанд. 

Яке аз усулҳои бо воситаи ҷонишинҳо ифода сохтани эҳтиромият бо ҳарфи калон 
навиштани онҳо мебошад. Масалан, вақте ки гӯянда ба Худо ишора мекнад, ҷонишини 
шахсии шахси сеюми танҳои ҷинси мардона дар мобайн ва охири ҷумла навишта мешавад, 
ки ин ба ҷой овардани эҳтироми ҳақ аст. Чунин усул дар адабиёти классикии тоҷикӣ барои 
баён сохтани эҳтиром имконпазир буд, ба он сабаб, ки ҳуруфи арабиасоси тоҷикӣ ба хурду 
калон ҷудо намешуд. Бо ибораи дигар гӯем, алифбои мо ҳарфи калон надошт. Агар ҳама 
ҳарфҳои алифбои пешинаро калон ҳисоб кунем, пас алифбои мо ҳарфҳои хурд надошт. 

Дар забони англисӣ дар нисбати Ҳазрати Исо мегӯянд: «Our Falher» Биби Марямро «Our 
Lady» зикр менамоянд. Дар ҳарду ҳолат ҷонишини «our» заданок аст. Вақте ки адиб, олим ё 
муҳаррир ибораи «in our opinion» («аз нуқтаи назари мо») – ро истифода мебаранд ҷонишини 
«our», бо вуҷуди он ки ба мазмуни «ту» омадааст, заданок боқӣ мемонад. Ҷонишини «ту» 
ҳамеша безада меояд. Аз ин рӯ, ҷонишини соҳибии шахси якуми шумораи ҷамъи «our» – ро 
абадан бо эҳтиромият тавъам ҳисоб кунем, иштибоҳе нест. Ба истиснои ҳолатҳое, ки мо 
«our» – ро аз рӯи ғуруру бухудӣ барои худнамоишдиҳӣ безарурат истифода кунем. Бе шубҳа, 
ҷонишини соҳибии шахси якуми шумораи ҷамъи забони тоҷикӣ (аз они мо, - и мо) низ 
ҳамеша заданок аст, аз чӣ сабаб бошад, ки дар китобҳои дарсии «забони тоҷикӣ» ба ин 
хосияти ҷонишини зикршуда ишорае нашудааст. 

Ҷонишини шахсии шахси якуми шумораи танҳои англисӣ «I» ва эквивалети тоҷикии он 
«ман» ҳамеша безада ҳастанд, аммо онҳо ғуруру фахри ориёӣ доранд, яъне гиромидошти 
бузургии инсон, чун офаридашудаи дорои «материяи олиташаккулёфта» («мағзи сар», 
«неруи зеҳнӣ» – ро таҷассум мекунанд. Дар фаҳмиши аҳли тасаввуф «ано – ал – ҳақ» нуқтаи 
баландтарини инкишофи шахсияти инсони комил аст, ки ӯ дорои «гуфтори нек, пиндори нек 
ва рафтори нек» мебошад. Аммо дар муқобили он, «ман – манӣ» – и беҳуда низ вуҷуд дорад, 
ки аз бемаърифатии шахс хабар медиҳад ва дар чунин «ман – манӣ» ба ҷӯз беҳурматӣ нисбат 
ба ҳасуҳбати худ чиз вуҷуд надорад. «Ман – манӣ» – и беҳуда ва бемаънои ғаразнок аз 
фалсафаи фаҳмиши «мову ман» ё «ману мо» ба кулли фарқ дорад. 

Дар забони тоҷикӣ ҷонишинҳои шахси дуюм низ воситаи хуби баёни боэҳтиромона 
мебошанд. Баъзе таҳқиқотчиён ва таҳлилгарони соҳаи илми забоншиносӣ чунин ақидаеро 
пешкаш менамоянд, ки аз сабаби дар забони англисии муосир истеъмол намудани ҷонишини 
шахсии шахси дуюми танҳо бо шакли фарқкунанда, ба ибораи дигар гӯем, ҳам ба ҷои 
ҷонишини «ту» ва ҳам ба ҷои ҷонишини «шумо» («шумоён») танҳо истифода бурдани 
ҷонишини «you», имкон намедиҳад, ки бо воситаи ҷонишинҳои забони англисӣ баёни 
боэҳтиромона ифода карда шавад. Аммо ин чунин нест. Мардуми англисзабон, хурду калон, 
ҳамдигарро «шумо» мегӯянд, ин магар эҳтироми умумимиллӣ нест? Сабаби аз истеъмол 
берун шудани ҷонишини шахсии шахси дуюми танҳои забони англисӣ «thou» ҳанӯз ба таври 
дақиқ таҳқиқ нашудааст. Чунин ҳолат бо забонҳои дигари маъмулу машҳур рух надодааст. 
Аммо дар фарҳанги мардуми англис ҳамаро «шумо» гуфтанд, маънои онро дорад, ки одамон 
дар зиндагӣ бояд ҳамдигарро новобаста аз мавқеи иҷтимоӣ ва ҷамъитӣ, новобаста аз синну 
сол ва дигар хусусиятҳо самимона эҳтиром кунанд. Эҳтиром кардан аз нуқтаи назари илми 
равоншиносӣ таъсири мутақобила дорад. Хурд бояд калонро эҳтиром кунад ва дар навбати 
худ калон бояд эҳтироми худро ба ҷо оварад. Фарзандон бояд волидайнро эҳтиром намоянд, 
волидайн ҳам бояд ҳамеша ба фарзандони худ хушмуомила бошанд, фарзи волидайнии 
худро иҷро намуда, ҳуқуқҳои фарзандонро риоя ва ҳимоя намоянд. Чӣ тавре ки 
равоншиносон қайд менамоянд фарзандон дар синни хурдсолӣ ва наврасӣ волидайнро ба 
таври автоматӣ эҳтиром намекунанд. Албатта, вақте ки калон мешаванд, аксарияти онҳо аз 
рӯи масъулият ба волидайни худ хизмат мекунанд. 

Ҷонишини «thou» низ баёни боэҳтиромонаро ифода карда метавонад. Одамон ҳангоми ба 
дӯстони наздик табдил ёфтанашон аз «шумо» ба «ту» гуфтан мегузаранд. Масалан: 

«They say «thou» to each other» 
«Онҳо ҳамдигарро «ту – ту» мегӯянд). Ибораи «ту» гуфтан дар фарҳанги русии Оксфорд 

[5, 546] чунин тафсир шудааст: 
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«to be on familiar terms (with)» 
(«бо касе дар ҳолати муносибатҳои дӯстона будан»). 
Пас гуфтан мумкин аст, «ту» гуфтан низ ифодагари эҳсоси эҳтиром нисбат ба ҳамсуҳбат 

шуда метавонад.  
Аммо ҳолатҳое ҳастанд, ки «ту» гуфтан боэҳтиромии азим шуморида мешавад. Масалан, 

дар оилаҳое, ки фарзандон аз рӯи суннатҳои авлодӣ волидайнро «шумо» мегӯянд, яке аз 
фарзандони синнаш калон аз ҷаҳл падарро «ту» гӯяд, ин беҳурматӣ боиси ғазаби баъзе 
падарон мегардад, дар баъзе ҳолатҳо ҳатто чуунин саҳнаро мушоҳида кардан мумкин аст, 
баъзе падарҳо бо чунин фарзадон умрибод ҷангӣ мешаванд.  

Баръакси ин корро ҳам мушоҳида кардан мумкин аст. Дар оилае, ки фарзандон 
волидайнро аз рӯи русуми авлодӣ «ту» мегӯянд, нафаре аз фарзандон падарро «шумо» гӯяд, 
ин тарзи муносибат падарро нороҳат месозад ва ӯ ба сурате ранҷиши худро баён мекунад: 

«Ҳа, сағера, ба ту чӣ шуд?» 
Аз ҳамин сабаб, агар дар саҳнаи аввали «ту» гуфтан таҳқиромез тобад, дар саҳнаи дуюм 

«шумо» гуфтан на камтар аз таҳқир аст. «чаро худоро «ту» мегӯянд?» чунин савол дар 
баҳсҳои «тую шумо» низ пайдо мешавад. Баъзе чунин ҷавоб медиҳанд «Худо яягона аст, аз 
ҳамин сабаб онро «ту» мегӯянд. Агар худоро «шумо» гӯем, бисёрхудоӣ дар мафкураи мо 
пайдо мешавад, ки ин беэҳтиромӣ нисбат ба худои ягона аст». 

Дар забони англисӣ худоро «ту» ё «шумо» гуфтан фарқиятеро бавуҷуд намеоварад: 
«Dear God, I love Thee». 
«Dear God, I love You». 
(«Худоҷон, туро дӯст медорам»). 
Дар ин ҷо «you» ба маънои «you» – и шахси дуюм меояд, ки маънои «туро» дорад, аз 

ҳамин сабаб иззату икроми Худо дар ҳарду ҳолат побарҷой мемонад. Аммо дар забони 
тоҷикӣ эҳтироми Худо танҳо бо «ту» ифода меёбад. 

Дар фарҳанги тоҷикӣ худоро «шумо» гуфтан маълум нест. Ҷонишинҳо дар баррасӣ 
намудани консепти эҳтиром нақши бузург доранд. Ҷонишинҳои шахсии шумораи ҷамъ 
нисбат ба ҷонишинҳои шахсии шумораи танҳо дар ифода намудани баёни боэҳтиромона 
мӯъҷизаофарандатар мебошанд. Мо дар бораи ҷонишинҳои «we» ва «you» баъзе андешаҳоро 
баён намудем.  

Ҳоло ба таҳқиқи ҷонишини шахсии сеюми ҷамъи забони англисӣ «they» мегузарем. Оё 
ҷонишини «they» имконияти ифодасозии эҳтиромро дорад? 

Нахуст эквивалентҳои тоҷикии «they» – ро мавриди таҳқиқ қарор медиҳем. 
Ҳамарзишҳои «they» дар забони тоҷикӣ «онҳо», «онон» ва «эшон» мебошанд. Дар нутқи 
гуфтугӯи баъзе лаҳҷаҳо шакли «вайҳо» (ё «ваё») низ истеъмол мешавад. Аз байни инҳо 
«эшон» бештар ифодакунандаи эҳтиромият мебошад. Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ 
[3, c.706] оид ба «эшон» мехонем: 

1. Ҷонишини шахсии сеюми ҷамъ, онҳо. 
2. Баъзан барои эҳтироми шахси сеюми танҳо кор фармуда мешавад. Вожаи «эшон» боз 

маънои дуюм дорад: «шайх», «мулло», «бахшӣ». Ҷонишинҳои «эшон» ва «вайҳо» дар забони 
адабии классикии тоҷикӣ вуҷуд надоштаанд, онҳо аз фарҳангҳои дигар вориди забони 
тоҷикӣ гашта, мавриди истифода қарор гирифтаанд, аммо дар нисбати «онҳо» ва «онон» 
бештар ифодакунандаи баёни боэҳтиромона мебошанд.  

Ҷонишини шахсии шахси сеюми шумораи танҳои тоҷикӣ «ӯ» шакли ҷамъи худро «гум» 
кардааст. Ҳамарзиши «ӯ» ҷонишини «он» ду шакли ҷамъ дорад: «онҳо» ва «онон». 
Ҷонишини «вай» шакли ҷамъ дорад: «вайҳо», «ваё». Шакли ҷамъи «эшон» шакли шумораи 
танҳо надорад. 

Ҳофиз ба хотири эҳтироми маҳбубаи худ ҷонишинҳои «ту» ва «шумо» – ро дар як байн 
ҷо додааст: 

Азми дидори ту дорад ҷони бар лаб омада, 
Бозгардад ё барояд, чист фармони шумо [2, c.604] 
Дар байт «ту» ва «шумо» ба маънои ҷонишинҳои соҳибии шахси дуюми шумораҳои 

ҷамъ ва танҳо омадааст, аммо ҳарду мазмунан ифодагари шахси дуюм мебошанд. 
Ҷонишини шахсии сеюми шумораи ҷамъи англисӣ «they» мисли ҳамарзиши тоҷикии худ 

«эшон» ифодакунандаи эҳтиром нест. Аммо дар ибораи «They say» («онҳо мегӯянд, ки») як 
зарра аз байни боэҳтиромона эҳсос карда мешавад, зеро гӯянда ҳангоми суханеро гуфтанд, 
ёде аз гӯяндагони он мекунад. 

 Ибораи «They say» («Мегӯянд, ки») дар забони тоҷикӣ ҳаммаъноҳои диигар низ дорад. 
Мисоле аз китоби «Гулистон» – и Саъдӣ меоварем: 

«Овардаанд, ки нӯшервони одилро дар шикоргоҳе сайде кабоб карданду намак набуд»[6, 
c.39]. 
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Ҷонишини соҳибии шахсии куми шумораи танҳо дар таркиби ибораҳои зерин самимият 
ва тааҷҷубро ифода менамояд: mey dear? My dear fellow, my eyes!; my stars!; my world!; my 
goodness!; my lands! ва ғайра. 

Ҷонишини соҳибии «yours» дар мактубҳо дар шакли «Yours sincerely» ё «Sincerely yours» 
изҳори эҳтиромро ифода менамояд: «Бо эҳтироми ихлосмандона». 

Ҳамин тавр, хусусиятҳои ифодасозии эҳтиромиро дар навъҳои дигари ҷонишинҳои 
забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ метавон таҳлил намуд. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПТА УВАЖЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ И  
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Понятие уважения в таджикском и английском языках имеет ряд общих черт и 
различий. В этой статье обсуждается и анализируется концепция уважения, уделяя особое 
внимание грамматическим правилам на двух языках и приводя примеры и примеры 
использования местоимений. 

Одним из грамматических средств выражения «уважение», как в таджикском так и в 
английском языках являются местоимение. Некоторые аналитики считают, что 
английские заменители, как и таджикские, не выражают уважения и искренности. Такое 
понимание может быть связано с тем, что понятие «уважение» в английском языке до сих 
пор плохо изучено и проанализировано, а характеристики уважения и искренности в 
английских заменителях не были должным образом рассмотрены. На самом деле английские 
заменители, как и таджикские, не обладают чертами выражения уважение и искренности, 
но, по нашему мнению, английские заменители также имеют эти особенности. 

Ключевые слова: сравнение, местоимения, концепция, уважение, группа местоимений, 
личные местоимения, притяжательные местоимения, таджикский, английский язык, 
грамматика. 

DEFINING THE CONCEPT OF RESPECT IN ENGLISH AND TAJIK 
The article with deals of respect in Tajik and English has a number of common features and 

differences. This article discusses and analyzes the concept of respect, focusing on grammatical 

rules in two languages and providing examples and examples of the use of pronouns. 

One of the grammatical means of expressing «respects» in both Tajik and English is the 

pronoun. Some analysts believe that English substitutes, like Tajik ones, do not express respect and 

sincerity. This understanding may be due to the fact that the concept of «respect» in English is still 

poorly understood and analyzed, and the characteristics of respect and sincerity in English 

substitutes have not been properly considered. In fact, English substitutes, like Tajik ones, do not 

have the features of expressing respect and sincerity, but, in our opinion, English substitutes also 

have these features. 
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СТРУКТУРА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА  
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Маликов А.Р. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 
 
Французский язык принадлежит к семейству индоевропейских языков и относится к 

группе флективных языков. Это один из самых богатых языков в мире, имеющий очень 
долгую историю. В различные исторические периоды он претерпел значительные изменения, 
что повлияло на структуру слов и фраз. Пример этого можно посмотреть в контексте данной 
статьи при отделении группы прилагательных женского рода от прилагательных мужского 
рода. Следует отметить, что при изучении прилагательных женского рода от прилагательных 
мужского рода во французском языке наблюдается множество отличий и изменений. 
Например, здесь мы только можем сделать особые заметки о роде прилагательного, точнее о 
прилагательных женского рода французского языка по сравнению с прилагательными 
мужского рода.  

Прилагательное - это самостоятельная часть речи, выражающая признак, свойство и 
качество лица и предмета: une grande maison - большой дом, un bon livre - хорошая 
(интересная) книга, ces jardins verdoyants - эти зеленые сады. Во французском языке одной 
из общих отличительных черт женского рода прилагательных является его образование 
посредством прибавления немой буквы «e» к мужскому роду: un petit garçon-une petite fille - 
маленький мальчик - маленькая девочка [3, с.35]. 

При образовании прилагательных женского рода путем прибавления буквы «e» в 
произношении эти прилагательные не изменяются, только в письме можно различить их 
принадлежность мужскому либо женскому роду. Вместе с тем, имеются также образуемые 
прибавлением немой «е» прилагательные, которые (в женском и мужском родах) можно 
отличить не только в письменной форме, но и в произношении: plein/pleine,- полный/польная, 
fin/fine - тонкий/тонкая, malin/maligne - ловкий/ловкая. 

Из приведенных примеров видно, что прибавление данной буквы привело к выпадению 
носового звука в слове «plein» и восстановлению произношения алфавитного звука в слове 
«pleine». 

Французский язык имеет свои характерные правила, по которым некоторые буквы, такие 
как «-t, -d, -s» в конце слов не произносятся, но прибавление немой буквы «e» при 
образовании прилагательных женского рода и различении их от мужского приводит к тому, 
что некоторые правила пропускаются, и указанные согласные произносятся: petit/petite - 
маленький/ маленькая, vert/verte – зеленый/зеленая, grand/grande - большой/ большая, 
chaud/chaude – теплый/теплая, gris/grise - серый/серая. 

Если прилагательное в мужском роде оканчивается на немую букву «е», то в женском 
роде оно остается неизменным: un large pont-une large rue [3, с.35]. 

Существуют прилагательные женского рода, которые образуются прибавлением к форме 
прилагательных мужского рода специального суффикса, где их произношение остается 
прежним: net/nette–чистый/чистая, nul/nulle-недействительный/недействительная, 
cruel/cruelle – деспотичный/деспотичная. 

Кроме того, есть прилагательные, которые, несмотря на наличие двух одинаковых 
согласных, изменяют не только их написание, но и их произношение: gros/grosse - 
полный/полная, gras/grasse - масленный/ масленная, epais/epaisse - густой/густая, sot/sotte - 
простой/простая, gentil/ gentille - добрый/добрая. 

Прилагательные, имеющие окончания «-on» и «-en» в мужском роде, принимают два 
одинаковых согласных в женском роде, назальная согласная в мужском роде выпадая, 
отчетливо произносится в женском роде: bon/bonne – хороший/хорошая, ancien/ancienne - 
старый/старая. 

Прилагательные, оканчивающиеся на букву «et» в мужском роде, имеют суффикс «ette» 
в женском роде, и изменения у них наблюдаются как в написании, так и в произношении: 
muet/muette – немой/немая, violet/violette – фиолетовый/фиолетовая. Есть также 
прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на букву «et», которые в женском роде 
имеют следующие формы: complet-complète - переполненный/переполненная, discret-discrète,- 
скромный/скромная, indiscret-indiscrète -бестыдный/бесстыдная, inquiet-inquiète -
неспокойный/неспокойная, secret-secrète–тайный/тайная, concret-concrète -
конкретный/конкретная и др.  

Имеются прилагательные женского рода, у которых изменяются конечные согласные, но 
произношение остается неизменным: public/publique- - массовый/массовая, grec/grecque - 
греческий/греческая, turc/turque - турецкий/турецкая. 
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Также есть прилагательные, у которых при изменении конечного согласного к тому же 
изменяется и их произношение [7, с.195]: blanc/blanche - белый/белая, sec/seche – сухой/сухая, 
frais/fraiche – свежый/свежая, neuf/neuve - новый/новая, doux/douce – сладкий/сладкая, 
roux/rousse – рыжий/рыжая, faux/fausse – фальшивый/ фальшивая. 

Вместе с тем, наблюдаются прилагательные, форма женского рода которых образована 
посредством особого вида суффикса свойственного образованию формы женского рода. 
Форма мужского рода таких прилагательных образуется посредством прибавления суффикса 
«-eux», а в женском - посредством суффикса «-euse» мегиранд: heureux/heureuse-хушбахт, 
саодатманд – счастливый/счастливая, courageux/courageuse-мард (она), ҷасур (она), далер 
(она) – смелый/смелая. 

Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде суффиксом «-ateur» в женском роде 
принимают суффикс «-atrice»: créateur/créatrice, évocateur/évocatrice. 

Другая имеющаяся группа прилагательных образована от древних прилагательных 
мужского рода. Эта группа древних прилагательных мужского рода употребляется перед 
существительными, начинающимися с гласной или немой «h», их отличие от женского рода 
состоит в следующем [7, с.195]: 

Прилагательные мужского рода Форма женского рода 
прилагательных, 

образованная от формы 
мужского рода. 

Перед согласным Перед гласным 
(древняя форма) 

un beau printemps un bel été une belle journée 
un nouveau copain un nouvel ami une nouvelle amie 
un vieux copain un vieil ami une vieille amie 
un amour fou un fol amour une folle journée 
un enthousiasme mou un mol enthousiasme une molle passion 

Существуют также прилагательные, относящиеся к женскому роду и не имеющие формы 
мужского рода [7, с.196]: une femme enceinte, rester bouche bée. 

В целом из проведенного исследования выяснилось, что прилагательное во французском 
языке как самостоятельная часть речи привлекло внимание не только ряда французских 
лингвистов и ученых, но и зарубежных исследователей. Самая серьезная трудность в 
изучении данной части речи состоит в том, что лингвисты этой области до сих пор не 
пришли к единому мнению относительно его точного расположения. Поскольку во 
французском языке прилагательные по расположению делятся на две группы, то есть 
находящиеся в «antéposition-антепозиции» и «postposition-постпозиции», от которого также 
зависит значение прилагательного. 

Другая проблема прилагательного - согласование в роде, заключающаяся в том, что 
возникает необходимость заучивания каждого прилагательного по его характерным 
суффиксам, чтобы не допускать орфографических и семантических ошибок в написании и 
произношении слов и словосочетаний. 

Если в предложении два следующих один за другим прилагательных, они оба 
согласуются в роде и числе с существительным: 

un еnfant sourd-muеt-des еnfants sourds-muеts – глухой и немой ребенок, глухие и немые 
дети. 

Если они образованы от прилагательного и сокращенной формы посредством окончаний 
i и o, то с существительным согласуется только прилагательное: 

une histoirе tragi-comique – des histoirеs tragi-comiques - траги-комическая история 
(истории); 

un dictionnaire frаnсо-italien — des dictionnaires franco-italiens- французско-италянский 
словрь (словари); 

Если они состоят из прилагательного и наречия или прилагательного и предлога, то 
прилагательное согласуется только с существительным: 

un veau nouveau-né — des veaux nouveau-nés - новорожденный (новорожденные) 
теленок (телята); 

l’avant-dernière page — les avant-dernières pages - предпоследняя страница - 
предпоследние страницы. 

Если они обозначают цвет, то остаются неизменными: une jupe bleu foncé — des jupes 
bleu foncé - темно-синяя юбка - темно-синие юбки. 

Во французском языке, как и в таджикском место прилагательного определяется его 
функцией в предложении. Прилагательное может быть составной частью сказуемого, 
определением и обстоятельством образа действий. Если прилагательное во французском 
языке выполняет функцию составной части сказуемого, то оно ставится после глагола-
связки, что не свойственно таджикскому языку.  
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Заключения. Во французском языке прилагательные имеют форму мужского и 
женского рода. В большинстве случаев, формы женского рода образуются из форм мужского 
рода, при этом наиболее общим правилом является прибавление -e к форме мужского рода.  

Подведя итог, можно констатировать, что вопрос прилагательного и его согласование, 
являясь одним из самых важных и сложных вопросов современной лингвистики, в истории 
языкознания привлекал интерес многих таджикских и французских ученых. Вопрос 
согласования прилагательного в таджикском и французском языках, которые принадлежат к 
индоевропейской языковой семье, представляет большой интерес во всех отношениях, а в 
таджикском языкознании это совершенно новая тема, требующая исследования. В данном 
статьи мы попытались пролить свет на вопросы согласования и женского рода 
прилагательных в предложениях французского языка. Мы уверены, что этот материал будет 
важен, необходим и значим для студентов и молодых преподавателей, занимающихся 
изучением и преподаванием французского языка. 
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СТРУКТУРА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
Качественные прилагательные - это такой разряд прилагательных, который 

обозначает внешние признаки одушевленных и неодушевленных предметов, а также 
внутренние свойства одушевленных предметов и их изучение во французском языках имеет 
богатую историю. 

Цель статьи: В данной статье автор дает краткую информацию о женском роде 
прилагательных во французском языке и определяет их строение от мужского рода на 
достоверных примерах. Также в данной статье автор показывает прилагательные, 
характерные только для женского рода и не употребляющиеся в мужском роде. 

Результаты исследования показали, что во французском языке структура 
прилагательных женского рода происходит от мужского рода. Есть прилагательные, 
которые употребляются только в мужском роде и не характерны для женского рода. Есть 
также женские атрибуты, которые уникальны для женщин. С исторической точки зрения 
можно найти прилагательные, которые произносятся одинаково как в женском, так и в 
мужском родах. Эти качества также были упомянуты в этой статье. 

Ключевые слова: прилагательное, женский, мужской, род, определение, предложение, 
форма, совпадение.  

 
STRUCTURE OF FEMININE ADJECTIVES IN FRENCH LANGUAGE 

Qualitative adjectives are such a category of adjectives that denote the external signs of 
animate and inanimate objects, as well as the internal properties of animate objects, and their study 
in French has a rich history. 

Purpose of the article: In this article, the author gives brief information about the feminine 
gender of adjectives in French and determines their structure from the masculine gender on reliable 
examples. Also in this article, the author shows adjectives that are characteristic only for the 
feminine gender and are not used in the masculine gender. 

The results of the study showed that in French the structure of feminine adjectives comes from 
the masculine gender. There are adjectives that are used only in the masculine gender and are not 
characteristic of the feminine gender. There are also feminine attributes that are unique to women. 
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From a historical point of view, you can find adjectives that are pronounced the same in both 
feminine and masculine genders. These qualities have also been mentioned in this article. 

Key words: adjective, feminine, masculine, gender, definition, sentence, form, coincidence. 
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ТАФОВУТ ВА МОНАНДИИ ПЕШОЯНДҲОИ  
ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БО ЗАБОНИ ФАРОНСАВӢ  

 

Ибрагимов А.Қ., Маҳмадов Ҷ.Ш. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Пешояндҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ мебошанд, ки 
дар байни аъзоёни ҷумла муносибатҳои гуногуни грамматикии калимаҳои мустақилмаъно 
хизмат мекунанд.  

Забоншинос Ҷ. Лайонз чунин мешуморад, ки агар забон ҳам флексия ва ҳам пешоянд 
дошта бошад, пас, аввалӣ одатан вазифаи абстрактӣ ва дуюмӣ вазифаи мушаххастарро иҷро 
мекунад [4, c.322]. Дар забоншиносӣ оид ба маънои пешояндҳо ақидаҳо гуногунанд. Бархе аз 
забоншиносон бар ин назаранд, ки пешояндҳо танҳо маънои грамматикӣ доранд, яъне 
вазифаи тобеъкунандаро байни калимаҳо ва аъзои ҷумла ба амал меоранд. Ба ақидаи баъзе 
забоншиносони дигар, пешояндҳо танҳо вазифаи синтаксисӣ дошта, аз маънои луғавӣ 
маҳруманд. Ба ин нуқтаи назар, маънои пешояндҳо наметавонад луғавӣ бошад, яъне 
воқеияти объективиро бевосита инъикос менамоянд, зеро пешояндҳо равандҳо, предметҳо, 
аломатҳои воқеиятро номбар намекунанд ва предметҳои берунзабониро не, балки 
калимаҳоро мепайвандад [7, c.272].  

Асоси назариявиро асархои мухаккикони зерин ташкил медоданд: Р. Ғаффоров, С. 
Ҳошимов, М. Норматов, Ҳ. Маҷидов, Р. Шарофиддин, В.Г. Гак, Б. Шарлӣ, Ҷ. Лайонз, М.К. 
Сабанеева Г.М. Шерба. 

 Дар кори мақолаи мазкур аз методҳои тадқиқотии таҳлил, муқоиса ва тавсиф истифода 
бурда шудааст. 

 Натиҷаҳои тадқиқоти мазкурро ҳангоми коркарди масъалаҳои муқоисавии пешояндҳои 
забони тоҷикӣ бо забони фаронсавӣ истифода бурдан муҳим аст. 

Қисми асосӣ. Пешояндҳои à, de, dans ба монанди пешояндҳои забони тоҷикӣ вобаста ба 
мазмун ва мавқеашон бо пешояндҳои гуногун тарҷума мешаванд: – Додар, шумо магар, ба 
ман кор доред? – гуфта пурсид [1, c.21].– Mon frère, avez-vous quelque chose à me demander ? 
[8, c.63]. …дар вақти муайян ошашро тайёр мекунад… [1, c.40]. …il prépаre le pilaf à l’heure 
[8, c.80]. 

Пешоянди ба дар забони тоҷикӣ аслан муносибатҳои масоҳагиро ифода карда, барои 
нишон додани предмет, шахс ва ё ҷой, ки амал ба сӯйи он равона шудааст, кор фармуда 
мешавад.  

 Муносибатҳои масоҳагӣ, ки ба воситаи пешоянди ба ифода мегарданд: 
1. Ба сӯйи предмет ва ё ба ҷойе равона шудани амал: 
– Як сари қадам ба ҳавлии ман биёед. – гуфт ӯ [1, c.63]. 
– Je vous en prie de venir chez moi, dit-il [8, c.103]. 
– Кори ман ин аст, ки шумо як сари қадам ба деҳаи Розмози тумани Вобканд рафта 

меоед [1, c.63]. 
– Je vous demande de faire un voyage dans le kichlak Rosmoze du district de Vabkent [8, 

c.104].  
Дар вақти ба Галаосиё расидани ман, ки аз Бухоро як фарсах масофат дорад, аср шуда ба 

фурӯ рафтани офтоб як соат монда буд [1, c.66]. 
Lorsque j’arrivai au kichlak Galia-Ossiyo, distant de huit kilomètre de Boukhara, la nuit 

tombait [8, c.108]. 
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Чи тавре, аз мисолҳои матни асл ва тарҷумаи онҳо дида мешавад, пешоянди ба дар 
забони фаронсавӣ бо пешояндҳои chez (chez moi), dans (dans le kichlak) ва артикли омехтаи 
au (au kichlak Galia-Ossiyo), ки аз пешоянди à ва артикли le таркиб ёфтаанд, тарҷума шудаст. 
Ҷумлаи «аср шуда ба фурӯ рафтани офтоб як соат монда буда» шакли la nuit tombait тарҷума 
шудааст. Вале тарҷумаи дурусти la nuit tombait шаб фаро расид мебошад.  

Новобаста аз ин, пешоянди ба ва муодилҳои фаронсавии он ба ҷойе равона шудани 
амалро нишон медиҳанд. 

2. Самт ва сӯйи амали равонашударо нишон дода, ба предмет расидани предмети 
дигарро мефаҳмонад: 

Сартарош чор даҳан гап зада як бор покуро ба санг зада охир теғро мувофиқи табъаш тез 
кард…[1, c.11]. 

Pendant ce temps, le coiffeur qui après trois ou quatres paroles, passait chaque fois son rasoir 
sur la pierre à aiguiser, acheva enfin de l’affûter et de l’ aiguiser (8. 54). 

…дасти равғанолудашро ба маҳсии худ молида пок карда, аз ошхона баромада рафт [1, 
c.44]. 

...se leva aussitôt de sa place, et, après avoir essuyé ses mains graisseuses sur son pantalon, 
continua son chemin [8, c.85]. 

Дар ин мисолҳо пешоянди ба дар забони фаронсавӣ пешоянди sur-ро ҳамчун муодил (ба 
санг - sur la pierre, ба маҳсии худ - sur son pantalon) қабул кардааст. Ҳаминро қайд кардан 
лозим аст, ки дар мисоли дуюми бораи ба маҳсии худ ҳамчун sur son pantalon (ба шими худ) 
тарҷума шудааст. Пешоянди ба (sur) дар ин мисолҳо сӯйи амали равонашударо нишон дода, 
ба предмет расидани предмети дигарро мефаҳмонад 

3. Нигаронидани амал ба дохили предмет ва ё ҷой: 
Мо аз зина ба роҳрав фуромада аз он ҷо ба кӯча баромадем [1, c.58]. 
Nous sortîmes dans la rue [8, c.99]. 
Мо ба ҳавлии ӯ даромадем [1, c.62]. 
Nous entrâmes dans la cour de sa maison[8, c.103).  
Ман баъд аз хондани хутба даҳлези меҳмонхона рафта аз хурҷин ҷойро оварда ба пеши 

Арбоб мондам ва ба Зарафшон фурӯ рафтанро нақл карда, ба самоворчӣ додани як қисми 
чойро ба вай часпондам ( 1. 75). 

Après l’avoir lue, j’allai dans l’antichambre , sortis le thé du sac et le posai devant le maître, y 
ajoutant mon histoire : comment j’étais tombé dans le Zérafchan, comment j’avais été obligé de 
donner une partie du thé à l’aubergiste [8, c.116]. 

Пешоянди ба дар ин ҷо нигаронида шудани амалро ба дохили ҷой, макон (ба кӯча, ба 
ҳавлии ӯ,), нишон дода, дар забони фаронсавӣ бо пешоянди dans (dans la rue, dans la cour, 
dans l’antichambre, dans le Zérafchan) истифода шудааст. 

Аммо саройбони қави ҳайкале, ки чӯб дасти ғафсу дарозеро ба даст дошт, …касеро ба 
онҷо намегузошт (1. 149). 

Je ne parvins pas à pénétrer dans la cour du dépôt, car devant la porte se trouvait le concierge 
qui ne laissait entrer personne [8, c.138). 

Аз ин мисол аён мегардад, ки ҳангоми нигаронидани амал ба дохили предмет ва ё 
макони пешоянди ба на танҳо бо пешоянди dans, балки бо пешоянди à (à pénétrer) мавриди 
тарҷума қарор гирифтааст. 

4. Равона шудани амал ва ё ҷой гирифтани предмет ба сатҳ ва ё ба болои чизе: 
…ман рафта ба лаби суфачаи сартарошхонае, ки Қориишкамба он ҷо даромада буд, 

нишастам…( 1. 8). 
…je m’assis sur le remblai devant la boutique de coiffeur où était entré Kori-Ichkamba (8. 51). 
…Қориишкамба ба сари дӯкони як чинифурӯш поҳои худро ба замин овезон карда бар 

лаби суфачаи пеши он дӯкон нишастааст…( 1. 14). 
Là, enfin, j’apperçus Kori-Ichkamba , il était assis sur une petite soufa, devant le magasin d’un 

des marchands de porcelaine (8. 57). 
Дар ҳамин вақт як нонфурӯш, ки ба сараш як сабад ва ба дасташ як сабади дигар пури 

нон буд,… гузаштан гирифт (1. 14).  
En ce moment passa un vendeur de galettes, portant le paniersur sa tête et criant à voix forte (8. 

57). 
Дар мисолҳои якум ва дуюм пешоянди ба дар тарҷумаи фаронсавӣ бо пешоянди devant 

ва дар мисоли сеюм бо пешоянди sur ифода ёфтааст. Пешоянди ба ва муодилҳои он (devant, 
sur) равона шудани амал ва ё ҷой гирифтани предметро ба сатҳ ва ё ба болои чизе (ба лаби 
суфача - devant la boutique, ба сари дӯкон - devant le magasin, басараш - sur sa tête) нишон 
медиҳад. 

Муносибатҳои ғайримасоҳагӣ, ки ба воситаи пешоянди ба ифода мегарданд: 
1. Сӯй ва майли амал ба шахс : 
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– «Ман, – гуфт ӯ, – ба Насруллобои дегфурӯш… даҳ сол ба тарзи шогирдӣ хизмат кардам 
(1. 27). 

– J’ai servi, dit–il, pendant dix ans chez Nasroulla – bai, « le marchand de chaudrons » (8. 69). 
Як бача мушташро баланд бардошта ба сари ӯ маҳкам зад, аммо худаш «воҳ-воҳ 

дастакам» гӯён мушташро ба даҳонаш бурд… (1. 91). 
Un garçon le frappa fortement de son poing sur la tête, mais aussitôt il porta sa main à sa 

bouche... (8. 132).  
Чунонки аз ин мисолҳо аён мегардад, пешоянди ба муносибатҳои ғайримасоҳагиро ба 

монанди сӯй ва майли амал ба шахс (ба Насруллобои дег фурӯш - chez Nasroulla – bai, ба 
сари ӯ - sur la tête, ба даҳонаш - à sa bouche) нишон дода, дар забони фаронсавӣ бо 
пешояндҳои chez, sur ва à тарҷума гардидааст.  

2. Хоҳиш, орзу, майл ва инчунин муносибати ин мақсад ва таъинотро ифода мекунад: 
…пули онҳоро рӯзе чанд бор дар хариду фурӯши худ кор фармуда, чаллонда, ба 

манфиати худ фоидаи барзиёд ёбед! (1. 17). 
…vous voulez garder quelque temps l’argent afin de le faire fructifier... (8. 60). 
– Ба ҳисоби аберааш як хӯрок гулқанд марҳамат кунед! – гуфт (1. 20). 
– Soyez assez aimable pour me donner un morceau de goulkande rose... (8. 62). 
Акнун мебоист ман ба зудӣ ба хонаи ӯ мерафтам (1. 34). 
Il ne me restait plus qu’à me rendre chez lui et à le voir (8. 75). 
Дар мисоли якум пешоянди ба бо пешоянди de ифода шуда, муносибати ин мақсадро 

ифода мекунад. Дар мисоли дуюм пешоянди ба хоҳишро ифода мекунад, вале ибораи ба 
ҳисоби аберааш дар тарҷума партофта шудааст. Дар мисоли сеюм бошад, ибораи ба зудӣ низ 
дар тарҷумаи забони фаронсавӣ истифода нашудааст. 

3. Мувофиқат ва монандӣ доштан, инчунин ҳамроҳ будан: 
… агар риши калони ғулии монанди алафи ганда дарав ба ҳам печидаашро… тарошида 

мепартофтанд, сару тани ин одам ба ишкамбаи холӣ карда нашудаи шутур монандӣ пайдо 
мекард (1. 9).  

Si on avait pu couper ses cheveux trop longs, raser sa barbes épaisse, longue et large,et enlever 
ensuite tous ses habits, Kori-Ichkamba tout entier, aurait eu l’air d’un gigantesque estomac sorti 
d’un chameau fraîchement écorché,... (8. 55). 

Булбулон баъд аз қадре ором истода ба нағмасароии мо гӯш додан мувофиқи ҳавое, ки 
мо менавохтем, ба чаҳчаҳзанӣ даромаданд ( 1. 28). 

Les rossignols se mirent à écouter notre musique. L’ayant saisie, ils se mirent à nous suivre (8. 
70). 

Дар мисоли якум пешоянди ба бо пешоянди de (d’ – пеш аз садонок) ифода ёфта, 
монандӣ доштан, ҳамшабеҳ буданро нишон медиҳад. Дар мисоли дуюм пешоянди ба дар 
забони фаронсавӣ бо пешоянди à тарҷума шуда, мувофиқат ва инчунин ҳамроҳ буданро 
ифода мекунад. 

Тобиши дигари ин маъно нарх, андозаро фаҳмондан аст: 
– Охир, шумо аз ман хоҳиш карда будед, ки тоқияҳотонро ба харидорҳои беруна ба 

нархи яккафурӯшӣ – бо нархи баланд фурӯхта диҳам (1. 17).  
– Vous voulez que je vende vos calottes à des acheteurs au prix de détail(8. 60). 
Чи тавре, ки дар ин мисол дида мешавад, пешоянди ба маънои нархро мефаҳмонад ва 

дар тарҷумаи фаронсавӣ бо артикли омехтаи au (пешоянди à+артикли муайянии le) мавриди 
истифода қарор гирифтааст. 

4. Предмети сабабгори амал ва ҳолатро нишон медиҳад: 
Аммо ҳокимҳо ба ин суханони Қориишкамба танҳо механдиданд (1. 155). 
Mais les Khakims se moquèrent de Kori-Ichcamba et rejetèrent sa plainte (8. 146). 
– Дастори шумо ба сабаби ба замин афтодан аз хок ҳеҷ зарар намедид, – гуфт сартарош 

(1. 10). 
– Oh ! la poussière n’aurait fait aucun mal à votre turban, répondit le coiffeur (8. 53). 
Пешоянди ба дар мисоли аввал бо пешоянди de (de Kori-Ichcamba) ва дар мисоли дуюм 

бошад, бо пешоянди à (à votre turban) тарҷума шуда, предмети сабабгори амал ва ҳолатро 
нишон медиҳад 

5. Пешоянди ба барои нишон додани воситаи иҷро ва тарзи амал кор фармуда 
мешавад: 

Аз қисаи як-дуи онҳо намаки кӯфтаи ба латта баста баромад (1. 13). 
On trouva chez deux d’entre eux de sel fin,noué dans un chiffon (8. 18). 
Ба оҳистагӣ аз ҷояш хеста, лангон-лангон ба таги дар омада, дарро кушод (1. 14). 
Le Khalifa se leva avec précaution de sa place, s’en approcha en boitant , l’ouvrit, sortit le 

premier...[8, c.18]. 
Дар мисоли якум пешоянди ба дар забони фаронсавӣ бо пешоянди dans ифода ёфтааст. 

Дар мисоли дуюм бошад, он бо ёрии пешоянди avec тарҷума гардидааст. Қайд кардан 
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бамаврид аст, ки пешоянди avec дар забони фаронсавӣ аслан бо пешоянди бо мувофиқ 
меояд. 

Агар дар забони тоҷикӣ пешояндҳои аз, ба, дар серистеъмол бошанд, дар забони 
фаронсавӣ пешояндҳои à, de, dans он вазифаро иҷро мекунанд. 

Аз рӯи вазифаи аввалиндараҷаи худ пешояндҳои забони фаронсавӣ ба чор гурӯҳ ҷудо 
мешаванд:  

1) локалӣ, яъне маконӣ (ки акcариятро дар бар мегирад): à, de, contre, dans, en, devant, 
derrière, entre, parmis, chez, pour, sous, vers, hors (камистеъмол аст); 

2) замонӣ :après, avant, depuis, dès, durant, pendant;  
3) муносибатҳои предметиро ифодакунанда:sans, avec, envers, par;  
4) муносибатҳои мантиқиро ифодакунанда: hormis, sauf, outre (истисно), malgré 

(муқобилгузорӣ ), selon, suivant (мувофиқоӣ ). 
Пешояндҳои à, de, dans дар забони фаронсавӣ серистеъмол буда, ба гурӯҳи пешояндҳои 

локалӣ (маконӣ) дохил мешаванд. Онҳо пешояндҳои қадимае мебошанд, ки аз забони лотинӣ 
сарчашма гирифтаанд. 

Хулоса Пешояндҳои аслӣ дар забони тоҷикӣ як системаи мураккаби синтаксисию 
маъноиро ташкил медиҳад. Онҳо аз рӯйи сохти морфологиашон ба сода ва таркибӣ ҷудо 
мешванд. Пешояндҳои аз, ба, дар ба гурӯҳи пешояндҳои аслии сода дохил мешаванд.  

 Дар забони фаронсавӣ низ пешояндҳо ба ду гурӯҳ, яъне сода ва таркибӣ тақсим 
мешванд. Пешояндҳои à, de, dans ба гурӯҳи пешояндҳои сода ҳамроҳ мешаванд.  

Дар ташакулу таҳомули пешояндҳои забони фаронсавӣ пешояндҳои забони лотинӣ 
ҷойгоҳи муҳимро ишғол мекунанд, зеро бидуни онҳо моҳияти дигаргуниҳоро дар роҳи 
инкишофи пешояндҳои забони фаронсавӣ дарк кардан ғайриимкон аст.  

Пешояндҳои серистеъмоли забони фаронсавӣ ва тоҷикӣ инҳо мебошанд: 
 А - ба, après – баъд аз, avant – пеш аз, aveс – бо, ҳамроҳи, chez – дар назди, concernant –

дар (аз) хусуси, дар (аз) бобати, contre - зидди, dans - дар, de - аз, depuis –дар муддати , дар 
тулӣ, derrière – дар паси, dès - аз, devant –дар назди, en - дар, entre – дар байни, envers – бо 
муносибати, hormis– ба ғайр аз, hors– берун аз, jusque - то, malgré –нигоҳ накарда, moyennant 
– бо ёрии, nonobstant – назар ба, outre – аз болои, ғайр аз, par – ба воситаи, parmi - байни, 
pendant - муддати, pour - барои, près - назди, sans - бе, sauf –ба ғайр аз, selon – вобаста ба, 
мувофиқи, sous – дар зери, suivant - мувофиқ, sur – дар болои , touchant – дар (аз) хусуси ва 
ғайра. 

 Маълумоте, ки дар мақолаи мазкур дар хусуси тафовут ва монандии пешояндҳои забони 
фаронсавӣ бо забони тоҷикӣ таҳқиқ шуда, бо имкони баррасии минбаъдаи масъалаи мазкур 
дар оянда асос хоҳад буд. 
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ТАФОВУТ ВА МОНАНДИИ ПЕШОЯНДҲОИ ЗАБОНИ  
ТОҶИКӢ БО ЗАБОНИ ФАРОНСАВӢ  

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи пешояндҳои забони тоҷикӣ ва тафовуту монандии 
онҳо бо пешояндҳои забони фаронсавӣ меравад. Муаллифон доир ба ин мавзӯъ тадқиқот 
бурда фикру ақидаҳои хешро баён намудаанд. Ҳарчанд, ки забоншиносони ватаниву хориҷӣ 
ба таври бояду шояд мавзӯи мазкурро таҳқиқ карда бошанд ҳам, аммо баъзе масъалаҳои 
норавшан дар доираи тафовут ва монандии пешояндҳои забони тоҷикӣ бо забони 
фаронсавӣ ба назар мерасад.  

 Мақсади мақола: мақсад аз иншои мақолаи мазкур ин нишон додани тарзи дуруст 
истифодаи пешояндҳо дар мавридҳои гуногун ва тарҷумаи дурусти онҳо аз як забон ба 
забони дигар мебошад. Муаллифон тафовут ва монандии пешояндҳои забони тоҷикиро бо 
забони фаронсавӣ таҳқиқ намуда, дар бартараф намудани душвориҳои истифодаи онҳо 
ақидаҳои илмии хешро дар мақолаи мазкур баён намудаанд. 

 Аз рӯи натичаҳои тадқиқот муайян гардид, ки пешояндҳои аз, бо, дар, ба, бо ҳамроҳи 
дар забони тоҷикӣ ва пешояндҳои à, de, en, dans, avec дар забони фаронсавӣ хеле 
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серистеъмол буда, аксар вақт муодили якдигар мебошанд. Инчунин баъзе пешояндҳо ҳам 
дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони фаронсавӣ метавонанд якчанд муодил дошта бошанд. 
Ғайр аз ин дар рафти таҳлил маълум гардид, ки дар вақти тарҷума аз забони фаронсавӣ ба 
забони тоҷикӣ баъзе пешояндҳо бо бандаки изофии –и ифода меёбанд. Пешояндҳо дар ҷумла 
на танҳо муносибатҳои байни феълу ҳиссаҳои номии нутқ, инчунин муносибати байни худи 
ҳиссаҳои номиро низ ифода мекунанд. 

 Калидвожаҳо: тафовут, монанди, пешоянд, забони тоҷикӣ, забони фаронсавӣ.  
 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ПРЕДЛОГОВ ТАДЖИКСКОГО  
ЯЗЫКА С ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫКОМ 

В данной статье рассматриваются предлоги таджикского языка и их отличия и 
сходства с предлогами французского языка. Авторы провели исследование по этой теме и 
высказали свое мнение. Хотя отечественные и зарубежные лингвисты в той или иной мере 
изучали данную тематику, но некоторые нерешённый вопросы сходства и различия 
предлогов таджикского языка с французским остаются неясными. 

Цель статьи: - показать правильное употребление предлогов в разных направлениях и 
их перевод с одного языка на другой. Авторы исследуют сходства и различия предлогов 
таджикского языка в переводе с французского, а также излагаются их употребления. 

По результатам исследования предлоги аз, бо, дар, ба, бо ҳамроҳи в таджикском 
языке и предлоги à, de, en, dans, avec во французском языке очень распространены и часто 
равнозначны друг другу. Предлог также может иметь несколько эквивалентов как на 
таджикском, так и на французском языке. Кроме того, анализ выявил, что при переводе с 
французского на таджикский язык, предлоги иногда выражаются дополнительным 
предложением. Предлоги включают в себя не только отношения между существительными 
глаголами и другими частями речи, но между этими частями речи. 

Ключевые слова: сходство, различие, предлог, таджикский язык, французский язык. 
 

SIMILARITY AND DIFFERENCE OF PREPOSITIONS OF  
THE TAJIK LANGUAGE WITH THE FRENCH LANGUAGE 

 This article discusses the prepositions of the Tajik language and their differences and 
similarities with the prepositions of the French language. The authors conducted a study on this 
topic and expressed their opinion. Although domestic and foreign linguists have studied this topic to 
some extent, some unresolved issues of similarity and difference between the prepositions of the 
Tajik language and French remain unclear. 

The purpose of the article: - to show the correct use of prepositions in different directions and 
their translation from one language to another. The authors explore the similarities and differences 
of prepositions of the Tajik language in translation from French, as well as their use. 

According to the results of the study, the prepositions аз, бо, дар, ба, бо ҳамроҳи in the Tajik 
language and the prepositions à, de, en, dans, avec in French are very common and often 
equivalent to each other. The preposition can also have several equivalents in both Tajik and 
French languages. In addition, the analysis revealed that when translating from French into Tajik, 
prepositions are sometimes expressed in an additional sentence. Prepositions include not only the 
relationship between noun verbs and parts of speech, but also the relationship between the parts of 
the noun themselves. 

 Key words: similarity, difference, preposition, tajik language, french language. 
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КОНЦЕПТ «ЛЕНЬ» В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ТАДЖИКСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ  

 
Шоназарова Д. С. 

Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова 
 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время в лингвистике 
является вопрос репрезентации ментальных механизмов вырабатывания языка и модели их 
структурирования, объединения когнитивного, языкового, коммуникативного и других 
субъектов сознания, раскрытия конфигурации национального мышления от национальной 
культуры и менталитета. Одним из наиболее спорных вопросов в когнитивной лингвистике 
является вопрос о методе изучения и описания концептов. 

Следовательно, концепты имеют широкое использование исследователями 
дифференциальных направлений. 

На самом деле в нынешней день современная лингвистика, в большинство случаев начал 
проявлять находчивость на исследование концептуальных систем национальных языков. 

В таджикском языке слово танбал – lazy – лень и idleness –бекорӣ – праздность 
взаимосвязаны, но взаимно не определены: Ленивый человек имеет свои обязанности, 
которые он не исполняет, а праздный человек не имеет обязанностей, если говорит о 
ленивом рабочем, и о праздном владельце, то эти представления содержат в себя статусные 
импликации. 

Бездельник – это человек который не работает, у бездельника нет работы и проводит 
своё время в пустую. 

Слово танбал – имеет значение муғамбир, относится к ленивому человеку, который 
сторонится труда, любит бездельничанье, человека который не хочет работать, не желающий 
работать. Нежелающий делать что-либо, уклоняющийся от исполнения чего-либо хитрым 
образом. Например, Писарбачаи танбал ва бекорхӯҷа буд [1, C. 32]; Агар танбалон ва 
танпар- варон медонистанд, ки кор чй гуна бадани касро сахт мекунад ва дили касро ҳузур 
медиҳад, ҳеҷ гоқ дар сояи бекорй намехобиданд. [2, c. 35]  

Концепт «лень» имеет следующее толкование: танбал, коҳил, дангоса – ленивый, 
склонный к лени, к праздностие избегающий труда, не желающий работать. Медленно 
движущийся, тихо перемещающийся, неприлежный, праздный, нерадивый, вялый, 
мешкотный, непроворный. Ленивому человеку всегда праздник.: — Агар Иброҳим 
пайғамбар барои ризои худо писарашро курбон карда бошад, ту барои танбалиат падаратро 
курбон кардӣ. Ҳайф ба ту ва лаънати олам ба ту![2, с.38] 

Пог. Ба танбал кор фармою панд бишнав. У лентяя Федорки всегда отговорки 
В толковом словаре таджикского языка «Фарҳанги забони тоҷикӣ» даётся следующее 

толкование: 
Танбал – 1.танпарвар, коҳил, коргурез, бекорхоб бекор 2. касе, ки бо кор ва амали 

фоиданок машғул нест (тот, который не занимается полезным делом). 
3. аз ғайри амал, ба ҳаёт ва таҷриба татбиқнашуда. Олими бекор, олиме, ки илму дониши 

худро ба воситаи кор ва амал ба ҳаёт ва таҷриба татбиқ намекунад. 
4. Аз кору амал монда, оҷиз ва нотавон (отстающий от работы). [9, с.305] Например, 
Ҳар сари муй маро бо ту ҳазорон кор аст, 
Мо кучоему маломатгари бекор кучост?. 
Олими бекор наёбад баре, 
Гарчи ба сад ҳила барорад cape.  
Илми бо кор судманд бувад, 
Илми бекор пойбанд бувад.. 
...Ки пеши маъни ороёни асрор 
Замину осмон байтест бекор.. 
Чӣ гуна кунад васфи он руй Хисрав, 
Ки дар диданаш ақл бекор гардад.  
Бекоруборӣ – бекорӣ, машғул набудан ба коре ва чизе. 
Чу корат зи ишк асту борат зи ишк, 
Шикоят зи бекоруборӣ макун. Убайди Зоконӣ  
Бепарво – беғам ва андеша дар бораи худ ва ё дигарон. 
Ёд бод он ки рухат шамъи тараб меафрӯхт, 
В-ин дили сӯхта парвонаи бепарво буд. Ҳофиз  
В словаре «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» слово «баттол» и «баттолӣ» обозначает: 
˗ в первом значении: баттол, бекор, танбал; 

https://explanatory_tgk.academic.ru/3841
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˗ второе значение этого слово является: дурӯғгӯй, ботилгуфтор; 
˗ третье значение –это маккор, ҳилагар; 
˗ четвёртое значение данного слова является: бадкирдор, беодоб, авбош, густох; 
«баттолӣ»: в первом значении бекорӣ, тамбалӣ, коҳилӣ: Хусусан ҳикояи «Деви 

ҳафтсар»-и ӯ бисьёр воҳимаангез буд, ҳарчанд он деви баттоли бадкирдори бачадуздак дар 
охир дар «Кӯҳи Қоф» дар дасти Рустами достон кушта мешуд, аммо аввалҳои ҳикоя бисьёр 
тарсовар буд.[2, с.49]. 

˗ второе значение этого слово является: дурӯғгӯӣ; Ин се нафар забон як карда юзбошии 
дастаро «дуруғ- гӯй» гуфтанд ва ба ман беодобона тунду тез шуда ran 

:
за,данд. .[2, с.295].; 

˗ третье значение –это маккорӣ, ҳилагарӣ; 
˗ четвёртое значение этого слово является: бадкирдорӣ, беодобӣ. 
Слово «танбал» имеет значение «муғамбир», относится к человеку, ленивому, 

избегающего труда, не желающего работать. Анализ языкового материала на основе 
словрных дефиниц показывает, что концепт «тамбал – lazy – лень» в таджикской культуре 
относится к человеку, который безразличен к своему делу, нежелающий просто пошевелить 
плечами, с отсутствием движений, а также связан с расслабленностью, медлительностью. 

В таджикском языке слово танбал – lazy – лень и idleness – бекорӣ – праздность – 
имеют между собой связь, но взаимно не обусловлены: Бездельный человек это тот у кого 
нет работы или не работает. Праздний человек тот у которого нет желание работать. 

В истории мировой литературы Омар Хайям – один из самых загадочных поэтов. В его 
стихах воспеты не только красота природы, в них можно найти и мудрость на все случаи 
жизни, о чём говорится в следующем рубаи: 

Дар хоб будам, маро хирадманде гуфт, 
К-аз хоб касеро гули шодӣ нашукуфт.  
Коре чӣ кунӣ, ки бо аҷал бошад ҷуфт, 
Бархез, ки солҳот мебояд хуфт [11, c. 31]. 
Некто мудрый внушал задремавшему мне: 
Просыпайся, счастливым не станешь во сне. 
Брось ты это занятье, подобное смерти. 
После смерти Хайям отоспишься вполне [11, c. 31]. 
Глубокая мудрость проявляется в рубои, прославляющем труд как основу и источник 

жизни и резко бытующие тунеядство, лень и безделье. В данных примерах используются 
следующие лексемы: в таджикском языке хоб будам, аз хоб гули шодӣ нашукуфт, хуфт, 
коре чӣ кунӣ, аҷал, солҳот мебояд хуфт; в русском языке: просыпайся, задремавшему 
мне, во сне, занятье, подобное смерти, отоспишься. 

Образ лени привлекал писателей и поэтов разных эпох и стран именно как средство 
раскрытия внутреннего состояния человека, его духовного мира, как самостоятельный образ, 
отражается резко отрицательное отношение людей к жизни. Почти во всех произведениях 
поэтов можно встретить мысли о ленивых людей, где отражается резко отрицательное 
отношение людей к жизни. 

Аз манзили куфр то бад-ин як нафас аст,  
В-аз олами шак то ба яқин як нафас аст. 
Ин як нафаси азизро хуш медор,  
К-аз ҳосили умри мо ҳамин як нафас аст [11, c. 57]. 
От безбожья до Бога – мгновенье одно,  
От нуля до итога – мгновенье одно. 
Береги драгоценное это мгновенье,  
Жизнь – нимало, нимного – мгновенье одно [11, c. 57]. 
Состоящее всего лишь из четырех строк, рубаи Омар Хайям содержит бесценное 

значение, представляя собой ни с чем не сравнимое явление в классической лирике. Омар 
Хайям как великий поэт смог передать весь смысл того, что происходит в целом мире в 
нескольких строчках, то есть человек всегда смотрел на то, что он рассуждал о проблемах. 
Омар Хайям – очень загадочный поэт, через эти строки выявляются качества, которые 
раскрывают поведение человека: 

Он косагаре, ки косаи сарҳо кард,  
Дар косагарӣ сифоти худ пайдо кард. 
Бар хони вуҷуди мо нагун коса ниҳод,  
В-он косаи сарнагун пур аз савдо кард [11, c. 86]. 
Тот гончар, что слепил чаши наших голов,  
Превзошёл в своём деле любых мастеров. 
Над столом бытия опрокинул он чашу,  
И страстями наполнил её до краёв [11, c. 86]. 

https://explanatory_tgk.academic.ru/3842
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Данные лексические единицы передаются через следующие лексемы: в таджикском 
языке косагарӣ, коса, хони вуҷуд, нагун коса, косаи сарнагун; в русском языке гончар, 
слепил чаши, в своём деле, мастеров, столом бытия. 

Омар Хайям как великий поэт смог передать весь смысл того, что происходит в целом 
мире в нескольких строчках, то есть человек всегда смотрел на то, что он рассуждал о 
проблемах. Омар Хайям выражал их очень завуалировано, чтобы этим человек смог 
задуматься о своем поведении и изменить что-то в себе и начать жить по-другому. 

Онон, ки асоси кор бар зарқ ниҳанд,  
Оянду миёни ҷону тан фарқ ниҳанд. 
Бар фарқ ниҳам сабуи майро з-ин пас,  
Гар ҳамчу хурӯсам арра бар фарқ ниҳанд [11, c. 87]. 
Лицемеры, что жизнью кичатся святой,  
Грань кладут между телом и вечной душой. 
Полный кубок вина я поставлю на темя, 
Если даже мне темя разрежут пилой [11, c. 87]. 
Данные лексические единицы передаются через следующие лексемы: в таджикском 

языке кор бар зирк ниҳанд, арра бар фарқ русском языке лицемеры. 
Очень трудно понять загадочную восточную душу, поэтому мало, кому дано понять то, 

что автор хотел выразить в своем рубаи. А те, кто вдумчиво прочтет его рубаи, найдут 
скрытый смысл и наслаждаются полетом мысли великого поэта. 

Ринде дидам, нишаста бар хушкзамин,  
На куфру на ислому на дунёву на дин.  
На ҳақ, на ҳақиқат, на шариат, на яқин,  
Андар ду ҷаҳон киро бувад заҳраи ин? [11, c. 183]. 
Вот беспутный гуляка, хмельной ветрогон,  
Деньги, истину, жизнь - все поставит на конь! 
Шариат и Коран - для него не закон,  
Кто на свете, скажите, смелее, чем он? [11, c. 183]. 
Эти строки выражают идею поэмы, идею скоротечности жизни, того, что все проходит: и 

молодость, и сама жизнь. Несмотря на простоту прекрасной рифмы, Омар Хайям создал 
рубаи, которое по праву можно считать образцом мудрости и поведения человека. В этом 
рубаи основополагающую роль играет мгновенье, раскрывая смысл рубаи. 

Данные лексические единицы передаются через следующие лексемы: в таджикском 
языке ҷомаи тазвир, в русском языке мгновенье, лицемерие. 

Имруз туро дастраси фардо нест,  
Ва аз андешаи фардо ба ҷузъ пайдо нест,  
Зоеъ макун ин дам, дар дилат шайдо нест,  
К-ин боқии умрро бақо пайдо нест [11, c. 85]. 
В день завтрашней нельзя сегодня заглянуть,  
Одна лишь мысль о нём стесняет мукой грудь. 
Кто знает много ль дней тебе прожить осталось? 
Не трать их попусту, благоразумен будь [11, c. 85]. 
Данные примеры подчеркивают мимолётность всего на свете. В этой строке 

присутствует мотив воспоминаний. Именно воспоминания остаются с человеком на всю 
жизнь, скрашивают его старость и одиночество. Данные лексические единицы передаются 
через следующие лексемы: в таджикском языке к-ин боқии умрро бақо пайдо нест, в 
русском языке не трать их попусту, благоразумен будь, просыпайся, задремавшему мне, 
занятье, отоспишься. Так как лень является особенностью человека, как таджикский, так и 
английский языки имеют множественное и переменное обозначение лени. Большинство этих 
слов относятся к разговорному редуцированному регистру речи и указывают на сочетание 
качеств (лень и глупость, лень и жульничество, лень и шалость). 

Для описания лени, характеризующей отрицательную оценку, рассмотрим примеры, 
взятые из произведения С. Айни “Ёддоштҳо”. 

Аз хона овози бобоям шунида шуд: Бо ӯ гaп назанед, ӯ аз мо нест, ӯ хук аст, мегуфт ӯ. 
Маълум мешуд, ки бар болон ҳамин кор – яъне кори ба ёбон рафта, як қисми токҳо ва 
киштхоро аз peг халос кардан, падару писар ҳам ҷанг карда будаанд [2, с. 33]. 

Лентяев осуждают за их паразитические устремления: 
Агар хоҳӣ, ман баринак не, аз ман зиёдтар бошӣ, бағайрат, кор кун ва кордон шуда 

метавонӣ, ҳама гап дар хостан ва хоҳиши худро ба кор даровардан аст [2, с. 37]. 
При описании лени подчёркивается идея нечестного поведения. Агар танбалон ва 

танпарварон медонистанд, ки кор чӣ гуна бадани касро сахт мскунад ва дили касро ҳузур 
медиҳад, ҳеч гоҳ дар сояи бекорӣ намехобиданд [2, С. 35]. 

Лень как нежелание прилагать усилия обычно осуждается. 
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Боре падарам ӯpо барои ба падараш нигоҳубин накарданаш бисьёр таъна ва туфу 
лаьнат кард ва дар охири суханаш ба ӯ гуфт [2, с. 17]: 

Агар Иброҳим пайғамбар барои худо писарашро қурбон карда бошад, ту барои 
танбалиат падаратро курбон кардӣ. Хайф ба ту ва лаънати олам ба ту! 

Аммо ӯ дар ҷавоби ин ҳама суханҳои талх заҳрханде кард ва харашро савор шуда, 
баромада рафт. 

Падарам аз як ғазали дигари Исо ин байтро: 
То ба кай эй бекорӣ бо форсудагӣ хурдаӣ? [2, с. 54]. 
Лень осуждается в обществе. 
Дидӣ, ки ин одам чӣ қадар доност, бекориро баробари мурдан мешуморад, ҳар чӣ бошад, 

ягон кор кун мегуяд. Баъд аз он падарам аз токчаи хона ду-се варақ қоғази парешонро 
кашида гирифт [2, с. 39]. 

Аммо Нурбой, ки чанд вақт боз бекор буд ва дар охир бемор шуд, ба ӯ чизе дода 
натавонист [2, с.36]. 

В этом примере внешнее ленивое поведение противопоставляется внутренней 
готовности к действию. 

Данные примеры показывают, что такое сочетание негативных качеств характерно, 
прежде всего, для молодых людей. Естественно, что тот кто упрекает ленивого человека, 
относится к человеку который имеет солидный жизненный опыт. 

Таким образом, следует сказать, что авторы использовали образ лени для того, чтобы 
подчеркнуть образ героя или значимость того или иного события. Образ лени у поэта стал 
своеобразным символом литературного произведения. 

На наш взгляд, лень как художественный образ – это образ, символизирующий 
поэтическое творчество. Все это великолепие, отраженное в произведениях персидско-
таджикской классической литературы и известного классика Омара Хайяма, обладает 
редкостью, незаурядностью, своеобразием, распространенностью и обыденностью, так как 
автор владел глубоко проникать в истинный мир человека с восточным менталитетом и как 
драгоценные жемчужины истинной поэзии входил в сокровищницу мировой литературы. 
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КОНЦЕПТ «ЛЕНЬ» В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ТАДЖИКСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ 

Для раскрытия сущности и выржения концепта “ лень “ в таджикском языке мы 
обратились к примерам из таджикских художественных произведений. В таджикском 
языке было выявлено, что данная лексема обозначает бездействие, безразличие к своему 
делу, нежелание работать, вялого человека, расслабленного и медлительного. Лень 
уточняется в следующих аспектах: нежелание заниматься физическим трудом, является 
признаком лени, ленивое существование – это отсутствие движения и постоянный 
заезженный сон. В статье приводятся примеры из художественных произведений 
таджикских потов и писателей. Таким образом, национально-культурное содержание 
понятия «лень» в таджикской языковой культуре определяет существовании 
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концептуальных признаков в речи с целью определения её национально-культурного 
содержания, анализ фразеологического фонда таджикского языка для выявления трудовых 
стереотипов в обществе. 

Ключевые слова: лень, ленивый, бездельник, таджикский язык, художественное 
произведение, сущность, вялый человек, поэзия, труд, языковая культура, сопоставление. 

 
КОНСЕПТИ «ТАНБАЛӢ» ДАР АСАРҲОИ БАДИИ ШОИРОНУ 

НАВИСАНДАГОНИ ТОЧИК  
Барои ошкор намудани моҳият ва ифодаи мафҳуми «танбалӣ» дар забони тоҷикӣ ба 

мисолҳо аз осори бадеии тоҷикӣ муроҷиат намудем. Дар забони тоҷикӣ маълум гардид, ки 
ин лексема маънои бефаъолият, бепарвоӣ нисбат ба кор, майл надоштан ба кор, одами 
суст, осуда ва сустро дорад. Танбалӣ дар ҷанбаҳои зерин мушаххас мешавад: майл 
надоштан ба меҳнати ҷисмонӣ нишонаи танбалӣ, мавҷудияти танбалӣ набудани ҳаракат 
ва хоби доимии хакконист. Дар макола аз осори бадеии дезагону адибони точик мисолхо 
оварда шудаанд. Ҳамин тариқ, мазмуни миллӣ ва фарҳангии мафҳуми «танбалӣ» дар 
фарҳанги забони тоҷикӣ мавҷудияти вижагиҳои консептуалиро дар нутқ бо мақсади 
муайян намудани мазмуни миллию фарҳангии он, таҳлили фонди фразеологии забони тоҷикӣ 
барои муайян намудани меҳнат стереотипҳо дар ҷомеа. 

Калидвожаҳо: танбалӣ, танбалӣ, нохак, забони тоҷикӣ, асари бадеӣ, моҳият, одами 
суст, шеър, кор, фарҳанги забон, муқоиса. 

 
THE CONCEPT "LAZINESS" IN THE ART WORKS OF  

TAJIK POETS AND WRITERS 
To reveal the essence and expression of the concept "laziness" in the Tajik language, we turned 

to examples from Tajik works of art. In the Tajik language, it was revealed that this lexeme means 
inaction, indifference to one's work, unwillingness to work, a lethargic person, relaxed and slow. 
Laziness is specified in the following aspects: unwillingness to engage in physical labor is a sign of 
laziness, a lazy existence is a lack of movement and constant hackneyed sleep. The article provides 
examples from the works of art of Tajik pots and writers. Thus, the national and cultural content of 
the concept of "laziness" in the Tajik language culture determines the existence of conceptual 
features in speech in order to determine its national and cultural content, the analysis of the 
phraseological fund of the Tajik language to identify labor stereotypes in society. 

Key words: laziness, lazy, loafer, Tajik language, work of art, essence, sluggish person, poetry, 
labor, language culture, comparison. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ ОМӮЗИШИ  
ИБОРА ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

 

Сайдалиева З.О. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ 

 

Дар забоншиносии тоҷик риояи назарияи ибора дида шавад ҳам, лекин то солҳои наздик 
ба ибора ҳамҷун воҳиди муҳими мустакили грамматика аҳамияти даркорӣ намедоданд. 
Махсусан аз солҳои 1950 cap карда, ба тадқиқи сохти грамматикаи забони тоҷикӣ аҳамияти 
калон дода мешавад. Дар натиҷа китобҳои дарсии нисбатан мукаммал, як қатор асарҳо, 
диссертацияҳо ва мақолаҳо ба вуҷуд омадаанд, ки баъзеашон бевосита ва ё бавосита ба 
масъалаҳои синтаксис, аз ҷумла ибораҳо дахил мекунанд. Аз онҳо доир ба масъалаҳои 
ҷудогонаи ибора маълумот ва материалҳои муҳимме дастрас намудан мумкин аст. Масалан, 
дар забони тоҷикӣ ибораҳои монанди «китоби ман хондагӣ», «одами дандонаш тилло» ва 
«Аҳмада китобаш» дар се маколаи профессор Д. Т.Тоҷиев хеле хуб тасвир ёфтаанд [1, с.12-
19]. 
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Омӯзиши ибораро дар забони англисӣ забоншиносони зерин таҳқиқ намудаанд: В.И. 
Герасимова, Т.И. Дешериев, П.Джамшедов, E.H. Корбинов, A.B. Кравченко, Е.С. Кубряков, 
Дж. Лича, А. Мирзоев, Е.В. Падучевой, Л.О. Подольский, Е.С. Яковлева, В.М Charleston., R. 
Declerck, M. Jammer, K-J. Lindkvist, J. Marsh, R. Muskens, G. Nerich. 

Қобили қайд аст, ки мавҷуд будани маънои аслии омӯзиши масъалаи ибораҳои забони 
англисӣ дар корҳои илмии Р.А. Будагов, В.Г. Гак, А.Р. Назарян, Ю.С. Степанов ва дигарон 
дида мешавад. Чандин мақолаҳои В.Г. Гак ба грамматикаи муқоисавӣ бахшида шудааст. 

Инчунин бояд қайд намуд, ки дар забоншиносии тоҷик ва англис чунин масъалаҳои 
синтаксис, ба монанди тартиби калима, пайвастҳои изофӣ, пешояндӣ, пасояндӣ ва ҳамроҳии 
калимаҳо дар ҷумла, роҳҳои ба аъзоҳои ҷумлаи мувофиқ иваз намудани ҷумлаҳои пайрав дар 
шакли таркибу ибораҳои муайян, ки барои назарияи ҳозираи ибора аҳамияти калон доранд, 
кайҳо муҳокима гардида буданд. Акнун дар забоншиносии тоҷик ҳам мавзӯи синтаксис 
танҳо бо омӯхтани ҷумлаҳо маҳдуд намешавад. Дар қатори ҷумла ибора низ қисми 
баробарҳуқуқи синтаксиси забони тоҷикӣ ба шумор меравад. 

 Масалан, профессор Б.Ниёзмуҳаммадов менависад: «Синтаксис ҳамон қисми 
грамматика аст, ки дар бораи ҷумлаҳо, ибораҳо ва қоидаҳои сохта шудани онҳо баҳс 
мекунад».  

Ҳоло аҳамияти бузурги ибораҳоро дар тадқиқ ва таълими забони тоҷикӣ ва англисӣ ба 
назар гирифта, ба программаҳо ва китобҳои дарсӣ дохил намудани онҳоро зарур 
мешуморанд. Дар ин хусус марҳум Шавкат Ниёзӣ гуфта буд: «Воситаҳои ифодаи забон, ки 
дар тараққии худ мукаммал ва мураккаб шуда рафтан мегиранд, танҳо дар якҷоягӣ (ҳамчун 
ибора) тадқиқ кардан, пурра ва ҳаматарафа омӯхтани онҳоро таъмин мекунад, дар таълими 
забони модарӣ низ машгул шудан бо ибораҳо самарабаҳш аст. Вобаста бо таълими ҳиссаҳои 
алоҳидаи нутқ гузаронидани машғулиятҳои иборасозӣ ва ҷумласозӣ барои тарбия ва 
инкишофи малакаҳои нутки ҳаттӣ ва даҳанакии талабагон ёрии бузург мерасонад» 

Дар ин бобат Б. Ниёзмуҳаммадов чунин қайд намудааст: «Ду ва ё зиёда калимаҳои 
мустақилмаънои бо ҳам таркибёфта як мафҳумро ифода кунанд, ибора ном дорад» 

Ибораҳоро одатан ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: озод (синтаксисӣ) ва 
фразеологӣ [8, с.21-33].  

Дар синтаксис фақат ибораҳои озод омӯхта мешаванд, бинобар ин онҳоро ибораҳои 
синтаксисӣ меноманд. Ибораҳои озод ба осонӣ ба калимаҳои алоҳида, ба унсурҳои 
мустақили синтаксисӣ ҷудо мешаванд. Ибораҳои луғавӣ (яъне рехтаҳои фразеологӣ, 
ягонагиҳои фразеологӣ ва таркибҳои фразеологӣ), ки аз рӯи сохт ва маъно устуворанд, дар 
синтаксис омӯхта намешаванд, балки соҳаи алоҳидаи забоншиносиро ташкил мекунанд. 

Омӯхтани ибораҳои озод ва фразеологӣ барои равшан намудани хусусиятҳои хоси ин ду 
воҳиди гуногуни забон ёрии бузург мерасонад. Чунин далел ҷолиби диққат аст, ки бо мурури 
замон гурӯҳ-гурӯҳ ибораҳои озод ба ибораҳои фразеологӣ мубаддал гардида, аз рӯи сохт ба 
калима наздик мешаванд, ки ин барои равшан намудани он хусусиятҳои ибораҳои озод, ки 
онҳоро ба калима наздик мекунанд, аҳамияти намоён дорад. Охир, ибораҳои озод, ки 
ягонагии грамматикӣ мебошанд, дар баробари ин чун номгӯи мураккаб хизмат карда, аз ин 
рӯ, ҳамон вазифаи номинативиеро, ки калима иҷро менамояд, ба ҷо меоваранд. Онҳо гуё 
эквиваленти озоди ибораҳои фразеологӣ буда, илова бар ин манбаи пуррашавии воҳидҳои 
фразеологии забон ба шумор мераванд [4, с.11-22]. 

Аз рӯи муносибатҳои синтаксисие, ки дар байни компанентҳои (ҷузъҳои) ибора дида 
мешаванд, бисёр муаллифон ибораҳоро ба тобеъ (типи ибораҳои эътирофгардидаи умум) ва 
пайваст (пайвасти аъзоҳои чидаи ҷумла) ҷудо мекунанд. 

Дар ибораҳои тобеъ яке аз ҷузъҳо (компонентҳо) дар роли асосӣ (тафсилшаванда) 
дигараш дар роли тобеъ (тафсилдиҳанда) меояд, масалан: китоби шавқовар – interesting 
book, дар донишгоҳ хондан - study at university, бинои баланди зебо- beautiful high 
building. 

Дар пайвастҳои чида дар байни ҷузъҳо алоқаи пайваст дида мешавад: компонентҳо ба 
воситаи пайвандакҳои паиҳам ва «интонасияи шумур» алоқа пайдо мекунанд. Дар чунин 
маврид миқдори ҷузъҳои пайвастҳои чида аз ҷиҳати назариявӣ беохир афзуда метавонад, 
чунончӣ: омӯзгорон, донишҷӯён, талабагон, дар тобистон ба таътил мебароянд- the 
teachers, students, pupils go into great vacation in summer. Пайвасти омӯзгорон, донишҷуён, 
талабагон, метавонад боз ҳам тафсил ёбад: дар ҳақиқат ҳудуди он дар ҷумла фақат дар ҳар як 
мавриди муайян муқаррар карда мешавад. 

Пайвастҳои чидаро ба таълимоти ибора дохил намудан ба мақсад мувофиқ нест. Зеро, 
чунон ки академик В. В. Виноградов ба таври ҳақонӣ қайд мекунад, «онҳо аз ҷиҳати сохт ба 
алоқаи грамматикии байни ҳиссаҳои нутқ вобаста нестанд. Чида шудани калимаҳо ва 
ибораҳо ҳамеша бо сохти ҷумла алоқа дорад, мафҳуми ибораҳои пайваст ва ё чида дар 
заминаи омехта намудани ибораҳо ва аъзоҳои чидаи ҷумла пайдо мешавад. Дар ҳақиқат 
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таҳлили бораҳои пайваст (чида) қариб доимо бо таҳлили аъзоҳои пайрави ҷумла бадал карда 
мешавад [5, с.6-218]. 

Вале дар баробари аз назар гузаронидани фақат ибораҳои тобеъ мо инчунин хелҳои 
ибораҳоеро низ эътироф менамоем, ки дар атрофи як калимаи асосӣ якчанд калимаи 
эзоҳдиҳанда (чӣ ба воситаи пайвандак ва чӣ бе пайвандак) муттаҳид шудаанд, зеро ҳамаи ин 
калимаҳоро ҷузъи асосӣ ба худ тобеъ мекунад ва дар якҷоягӣ ҳамаи онҳо як мафҳуми 
мураккаби ҷудо-ҷудоро ифода менамоянд. Ба таври дигар гӯем, дар қатори ибораҳои ба 
монанди «Донишгоҳи давлатии омузгорӣ – State Pedagogical University», ибораҳои «хонаи 
баланд ва равшан- high and clear house» -ро дохил намудан лозим аст. Дар чунин сурат бояд 
муносибати байни калимаи асосӣ ва ҳар яки калимаи эзоҳдиҳандаи чида ба таври ҷудогона, 
аммо муносибати байни худи аъзоҳои чида дар доираи таълимоти аъзоҳои ҷумла аз назар 
гузаронида шаванд, зеро муносибати байни аъзоҳои чида алоқаи байни аъзоҳои ҷумларо 
ифода менамояд. Ба ҳамин тариқа, ибора аз ду калимаи мустақилмаъно кам нест, ки яке аз 
онҳо аз ҷиҳати грамматикӣ ва маъно вазъияти асосиро ишғол менамояд. Ин гуна ҷо ба ҷо 
шудани калимаҳо аз хусусиятҳои объективии калимаи асосии ибора, ки ба ягон ҳиссаи нутқ 
тааллук дорад, аз шакли маҳсуси алоқаи байни ҷузъҳо бармеояд. Шакли алоқа яке аз хелҳои 
муносибатҳои синтаксисӣ (атрибутивӣ, объектӣ ва детерминативӣ)- ро ки барои сохти ибора 
хос аст, таъин менамояд. Ҳамин тавр, фақат пайвастҳои муайяни катъии калимаҳо ибора 
шуда метавонанд [7, с.33-42]. 

 Соҳти ибора бо он муайян карда мешавад, ки вай дар атрофи як калимаи 
мустақилмаъно, ки меҳвари он ба шумор меравад, ташкил меёбад. Хусусиятҳои таркибии 
ибора аксар бо сохти морфологии калимаи асосии он таъин карда мешавад, яъне ибора 
одатан дар атрофи калимае, ки ба ягон ҳиссаи нутк тааллук дорад (вобаста ба қоидаҳои 
пайвастшавии он бо дигар калимаҳо) ба вуҷуд меояд. Аз ҳамин ҷо ҳам ба гурӯҳҳо тақсим 
намудани ибораҳо аз рӯи калимаи аз ҷиҳати грамматикӣ асосӣ, ки дигар калимаҳо дар 
дохили ин ва ё он ибора ба он вобастаанд, пайдо шудааст. Ба ҳамин тариқа, чунон ки 
академик В. В. Виноградов мегӯяд, «қоидаҳои ташкили ибораҳо пеш аз ҳама аз хусусиятҳои 
морфологии ҳиссаҳои нутқи гуногун cap мезанад». Ҳангоми омӯхтани ибораҳо чунин далеле 
ба назар мерасад, ки имконияти пайваст шудани калима бо дигар калимаҳо ва шаклҳои 
зоҳиршавии ин имконият на фақат ба тааллуқ доштани калима ба ин ва ё он ҳиссаи нутқ, 
инчунин ба маънои луғавии он низ вобаста мебошад [4, с.13-22]. 

Ба монанди он ки калимаҳо бо аломатҳои хоси худ фарқ карда, системаи ҳиссаҳои 
нутқро ташкил мекунанд, ибораҳо низ дар забон системаи муайянеро ба вуҷуд меоваранд. 
Ҳар як намуди ибора дар ин система мақоми алоҳида дошта, аз дигар хелҳо бо хусусиятҳои 
хоси худ ҷудо мешавад. Умуман, ибораҳо дар асоси чунин аломатҳои муҳими фарқкунанда 
гурӯҳҳои ҷудогонаро ташкил мекунанд: а) тааллуқ доштани калимаи асоси ба яке аз 
ҳиссаҳои нутқи мустакилмаъно, б) тарзи пайвасти ҷузъҳои ибора, в) муносибати 
синтаксисие, ки дар ибора ифода ёфтааст. 

Ҳамин тавр, вобаста ба он ки кадом калима дар ибора ҷузъи асосист ва ба кадом ҳиссаи 
нутк тааллуқ дорад, хелҳои асосии луғавию грамматикии ибораҳо ҷудо мешаванд. Таснифот 
аз рӯи ин аломат тарҳи зеринро мегирад: 

Ибораҳои исмӣ. Ибораҳое, ки ҷӯзъи асосиашон исм аст, ибораҳои исмӣ ном доранд, 
чунончӣ: себи ширин - good apple (sweet apples), мубориза барои сулҳ- fight for Peace, 
ҳафт бародар - seven brothers ва м. ин. Ибораҳои исмӣ аз рӯи алоқаи синтаксисии байни 
ҷузъҳо боз ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд: 

Ибораҳои исмии изофӣ: либоси тобистона - summer clothes, марди доно - intelligent 
man, қатори сеюм – troisièms rans, ва ғ. Чунин ибораҳо дар забони тоҷикӣ ба воситаи 
бандаки изофии (и) ифода меёбанд, аммо аз сабабе, ки дар забони англисӣ бандаки изофӣ 
вуҷуд надорад ин амал ба воситаи пешоянди (of) ва дар бисёр ҳолат ба воситаи маънои 
калимаи муаянкунанда ифода меёбанд. Ибораҳои исмии изофӣ дар навбати худ аз хусуси 
тааллуқ доштани ҷӯзъи тобеъ ба ягон категорияи морфологии калимаҳо боз ба бандҳои зер 
тақсим мешаванд: 

а)исм бо сифат: осмони соф - cloudless sky, сандуқи оҳанин – iron box, китоби хуб- good 
book ва ғ.;  

б)исм бо исм: дарахти себ – apple tree, хониши булбул - song of the nightingale. 
в)исм бо ҷонишин: китоби ман – my book , даъвати шумо – your invitation, овози ким-

кӣ - voice of someone, падари фалонӣ  
г)исм бо шумора: зарбаи сеюм – third shot, қатори панҷум – fifth range, ва м. ин; 
д)исм бо зарф: сайри шабона - night walk, сӯҳбати оромона - quiet conversation - ва г; 
е)исм бо феъл (масдар): иҷозати омадан – permission to come, иҷозати сафар кардан - 

permission to leave, ва м. ин ; 
ж)исм бо сифати феълӣ: меҳмони даъватшуда- invited guest ва м. ин. 
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Ибораҳои исмии изофӣ шакли сермаҳсултарин ва серистеъ- молтарини ибораҳои исмӣ 
буда, дар онҳо калимаи асосӣ ҳамеша исм ва ё калимаи исмшуда — субстантивӣ мебошад, 
масалан: нависандаи мактуб –write of letter r, калони деҳа – head of village  

 Тартиби ҷойгирии ҷузъҳо дар ин хели ибораҳо устувор буда, аввал калимаи асосӣ, баъд 
калимаи тобеъ меояд. Аммо ибораҳои «ҳамаи студентҳо – all of students», «тамоми 
муаллимон – all teachers», «кулли дарахтон – all of trees», мустасно мешаванд, чунки 
калимаҳои «ҳамаи», «тамоми», «кулли», нисбат ба исмҳо ҳамчун ҷузъи тобеъ намоён 
мешаванд. Бояд қайд намуд, ки муродифи калимаҳои забони тоҷикии «ҳамаи», «тамоми», 
«кулли», дар забони англисӣ калимаи «all» мебошад, дар мисолҳои зикршуда мо пешоянди 
«of» истифода намудем, ки муродифаш дар забони тоҷикӣ бандаки изофии «и» мебошад. 

Ибораҳои исмии алоқаи ҳамроҳӣ ибораҳо дар навбати худ вобаста ба тааллуқи 
морфологии ҷузъи тобеъ ба бандҳои поён ҷудо мешавад: 

а) исм бо ҷонишин: ҳамон мактаб – the same school, ҳамин хел муносибат - the such 
attitude ва м. ин.; 

б) исм бо шумора: панҷ пиёла - five cups, 36 сол – 36 years, 50 китоб – 50 books ва f.; 
в) исм бо шумораву калимаҳои нумеративӣ ва ченаку андоза: , панҷ сабат ангур 

five basket of grapes, чор метр баланди - three meters altitude ва м. ин.; 
г) исм бо баъзе сифатҳои дараҷаи олӣ: бузургтарин дарё - the largest river, 

қадимтарин шаҳр - the oldest city, ва р. 
1. Ибораҳои исмии пешояндӣ: вохурӣ бо нависандагон - Meeting with writers, 

муҳаббат ба ватан – the love of country, , миннатдорӣ аз кассе - thank you to someone 
ва ғ. Ин шакли ибораҳои исмӣ ба монанди ду шакли боло аз бобати тааллуқи морфологии 
ҷузъи тобеъ бой ва гуногун нест. Ҳам калимаи асосӣ ва ҳам калимаи тобеи ин ибораҳо 
доимо исм ва ё калимаи исмшуда аст. Ибораҳои мазкурро аз рӯи пешояндҳо ба гурӯҳчаҳо 
тақсим карда омӯхтан қулайтар мебошад. Ин ҳолат барои ошкор намудани хусусиятҳои 
грамматикиву луғавӣ, муносибатҳои синтаксисӣ ва аломатҳои сохти ин ибораҳо имконият 
медиҳад. Таснифи ин ибораҳо аз рӯи пешояндҳо тахминан ҳамин рангро мегирад: 

а) Ибораҳои бо пешоянди «аз»:  
аз шаҳр омадагиҳо - the coming of the city, якумин тарҷума аз асарҳои Шекспир-the first 

translation of works of Shakespeare. 
б) ибораҳои бо пешоянд «ба»: маслиҳати мо ба ту - notre conseil pour toi, ё ин ки notre 

conseil à toi, тайёрӣ ба иди Модарон – la préparation à la fête des mère, ва м. инҳо. 
Ибораҳои исмии пасояндӣ. Дар ин ибораҳо ҷузъҳо байни якдигар ба воситаи пасоянд ва 

ё калимаҳои ба вазифаи пасоянд омада алоқа мекунанд, чунончи: мо барин меҳмонон – the 
host like us, ва ғ.  

 Ибораҳои исмии изофию пешояндӣ. Калимаҳои ин ибораҳо дар забони тоҷикӣ ҳам ба 
воситаи бандаки изофӣ ва ҳам ба воситаи пешоянди муайяне пайваст шудаанд, аммо бояд 
қайд намуд, ки дар забони англисӣ изофат мавҷуд нест ва ин ҳолат ба воситаи пешоянд 
нишон дода мешавад, масалан: газетаи донишгоҳи мо - journal of our University, 
донишҷӯи факултети шумо – the student of your faculty, сӯҳбате бо дӯстон – 
conversation with friends ва ғ. Дараҷаи устувории ҳар ду намуди алоқа дар ин ибораҳо як ҳел 
зоҳир намешавад. Масалан, дар ибораҳое, ки калимаи асосиашон исми феълист (сӯҳбати 
бо дӯстон), алоқаи пешояндӣ, аммо дар ибораи навъи «газетаи донишгоҳи мо» алоқаи 
изофӣ боло мегирад, аммо дар забони англисӣ ҳардуи ин ибораҳо алоқаи пешояндӣ доранд. 

Дар забони тоҷикӣ боз як навъи ибораҳои исмӣ ҳаст, ки онҳоро аз рӯи алоқаи 
синтаксисиашон бандакҷонишиниву пасояндӣ номидан мумкин аст, масалан: духтара 
чашмонаш - the eyes of the young girl.  

Сохти ин ибораҳо дар забони тоҷикӣ ҷунин аст: Ҷӯзъи тобеъ бо пасоянди (-а, -ра) пеш 
аз ҷузъи асосӣ, ки бандакҷонишини шахси сеюм (-ам, -ашон) дорад, ҷой мегирад. Ин шакли 
ибораҳо асосан хоси забони гуфтугӯи тоҷикӣ буда, дар забони англисӣ ба назар намерасад ва 
танҳо ба воситаи пешоянди «of» ва «‘s» калимаҳоро бо ҳам мепайвандад. Инчунин бояд қайд 
намуд, ки муродифи пешоянди «of» дар забони тоҷикӣ бандаки изофии «и» ба ҳисоб 
меравад. Дар ин ҷо дар бораи хусусиятҳои ибораҳои мазкур таваққуф намекунем, зеро дар ин 
бора бисёр муаллифон маълумоти батафсиле додаанд. 

Ибораҳои сифатӣ. Ибораҳои сифатӣ аз рӯи алоқаи синтаксисиашон чор гурӯҳро 
ташкил мекунанд: 

Ибораҳои сифатии алоқаи ҳамроҳӣ: бисёр ҳушруй – very beautiful (very nice), ин қадар 
мулоим - so sweet (so soft), чор карат арзон - four times cheaper ва м. ин; 

Ибораҳои сифатии пешояндӣ: барои ҳаёт зарур- important for the life, 
аз китоб беҳтар - better than the book ва ғ. 
Ибораҳои сифатии пасояндӣ: оҳу барин чолок - fast like a deer, оина барин бегубор- clean 

as a mirror ва м. ин; 
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Ҳар кадоме аз ин намудҳо дар навбати худ аз рӯи сохт ва маъно боз ба бандҳои алоҳида 
ҷудо мешаванд. 

Бояд қайд кард, ки аксари ибораҳои сифатӣ бо тамоми таркиб ба ибораҳои исмӣ 
даромада, ҷузъи тобеи онҳоро ташкил мекунанд. Дар натиҷа ибораҳои исмӣ аз рӯи сохту 
маъно мураккаб мешаванд, масалан: рӯи оина барин беғубор -clean as a mirror, одамони 
ташнаи озодӣ - people eager to freedom ва ғ.  

Ибораҳои шуморагӣ. Ибораҳои шуморагӣ аз хусуси сохт ва шакл нисбат ба ибораҳои 
сифатӣ боз ҳам каммиқдор ва камистифодаанд. Онҳоро аз бобати алоқаи синтаксисиашон ба 
ду гурӯҳ ҷудо мекунем: 

1.Ибораҳои шуморагии пешояндӣ: яке аз донишҷуён - one of students, ҳафт нафар аз 
коргарон - seven persons of the workers, ва ғ; 

2.Ибораҳои шуморагии изофӣ: чоруми онҳо – the fourth of them, ду нафари муаллимон - 
two persons of the teachers ва м. ин. 

Ибораҳои феълӣ. Ибораҳои феълӣ чӣ аз рӯи шакл ва чӣ аз рӯи маъно навъи бойтарин ва 
серистеъмолтарини ибораҳо буда, аз ҷиҳати алоқаи синтаксисиашон гурӯҳҳои зеринро 
ташкил мекунанд: 

1.Ибораҳои феълии пешояндӣ. Ин гурӯҳ дар дохили худ боз бо ҳар як пешоянди алоҳида 
ба бандҳо ҷудо мешавад.  

Масалан: а) ибораҳои феълии бо пешоянди «аз», «de»: аз хона баромадан - go out of 
the house (leave the house), аз кассе тарсидан - be afraid of anyone, аз донишгоҳ баргаштан - 
return from the University; 

б) ибораҳои феълии бо пешоянди «дар», «at, in, to»: дар завод кор кардан - working 
in a factory, дар маҷлис иштирок кардан - to take part to a meeting, дар ҷавонӣ таҳсил кардан - 
study in childhood ва монанди инҳо. Бояд гуфт, ки вобаста ба маънои ҷумла муродифи 
пешоянди «дар» –и забони тоҷикӣ дар забони англисӣ (at, in, to) гуногун аст аз ин 
сабаб, мо дар ин тадқиқот якчантои онро онро ба кор мебарем.  

Илова бар ин бо ҳар як пешоянди алоҳида имконияти пайваст шудани калимаҳои 
гуногун ва ифодаи маъное, ки дар натиҷаи ин пайвастшавӣ ба вуҷуд меояд, аз назар 
гузаронида мешаванд. Чунончӣ, ибораи бо пешоянди «дар» ва исми замонӣ давраи синну 
сол (ҷавонӣ, пирӣ) замонеро нишон медиҳад, ки дар яке аз мавридҳои он амал воқеъ 
мегардад: дар ҷавонӣ омӯхтан; аммо бо исмҳои ченаки воҳиди вақт (сол, моҳ, ҳафта, 
шаб, рӯз, соат, дақиқа, сония) ва шумораи миқдорӣ ибора миқдори вақтеро ифода менамояд, 
ки барои иҷрои амал сарф мешавад: дар ду соат иҷро кардан - do in two hours ва м. ин.  

2.Ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ, ки вобаста ба тааллуқ доштани ҷузъи тобеъ ба 
категорияи муайяни морфологии калимаҳо ба бандҳои поён ҷудо мешаванд: 

а) бо исм: ба мактаб рафтан - go to school, ба китобхона рафтан-ба китобхона рафтан 
б) бо зарф: барвақт хестан- get up early, оромона гап задан - talk slowly,  
зуд фаҳмидан- to understand quickly 
в) бо сифат: баланд паридан - to fly high, хуб шунидан - to hear well, хуб гап задан- to 

speak well; 
г) бо феъли ҳол ё сифати феълӣ: хандон даромадан – to come laughing, бозикунон рафтан- 

to go playing; 
Дар доираи ҳар яке аз ин гурӯҳҳо боз нишон дода мешавад, ки кадом гурӯҳи семантикии 

феълҳо бо ин ва ё он гурӯҳи луғавии калимаҳо пайваст шуда, чӣ гуна муносибатро ифода 
карда метавонанд. Масалан, ибораҳои феълии бо зарфро мегирем: ибора бо зарфҳои замон 
амал ва замони ба вуҷуд омадани онро нишон медиҳад: барвақт омадан- to come early, 
даррав фаҳмидан- to understand quickly ва м. ин.  

Дар забони тоҷикӣ ва англисӣ дар ҷумла калимаи асосии ибораҳои феълӣ аз ҷиҳати шакл 
ва сохт бисьёр тағйир меёбанд. Чунончи, ибораи «шабона омадан- to come evening»-ро 
мегирем, ки дар ҷумла чунин шаклҳо дошта метавонад: шабона омад- he comes in the 
evening, шабона омада буд – he came in the evening, шабона омадагист- he came in the 
evening, ва ғайра. Инҳо ибораҳои гуногун нестанд, балки аз ҷиҳати шакл ба таври мухталиф 
зоҳир гардидани ҳамон як ибора (шабона омадан) мебошад, ки дар ҳамаи ин мавридҳо фақат 
як маънои замонӣ воқеъ шудани амалро ифода мекунад [2, с.33-39]. 

Дар байни ҷузъҳои ибора ҳамеша алоқаи тобеъ мавҷуд аст. Дар забони адабии ҳозираи 
тоҷик ҷузъҳои ибораҳо ба воситаи аломатҳои грамматикии зерин алоқа пайдо мекунанд: 

бандаки изофӣ (-и): духтари зебо - beautiful girl, одами меҳрубон – good person; 
Чи тавре, ки дар боло зикр намудем, дар забони англисӣ бандаки изофӣ мавҷуд нест, аз 

ин сабаб баъзан калимаҳо ба воситаи пешояндҳо ё ин ки ба воситаи маънои худи калимаи 
муаянкунанда бандаки изофиро ифода карда метавонанд. 

2. пешояндҳо: аз бом фуромадан - to come down from the roof, муҳаббат ба ватан- the love 
of the country, бо корд буридан – cut with a knife; 
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Ба ҳамин тариқа, дар ибораҳо фақат як хели алоқаи синтаксисӣ — алоқаи тобеъро 
мебинем, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик ва забони муосири англисӣ хело муҳим 
мебошанд.  

Ҷузъҳои ибора байни якдигар ҳамеша дар муносибати муайяни маъноӣ мебошанд, яъне 
маънои ибора аз маънои ҷузъҳои он ба вуҷуд меояд. Характери муносибати синтаксисии 
байни ҷӯзъҳо бештар бо маънои луғавии калимаҳои дохили ибора муайян мегардад. 
Масалан, ибораҳои изофие, ки аз ду исм сохта шудаанд, вобаста ба маънои луғавии ҷузъҳо 
ба навъҳои муҳими зерин ҷудо мешаванд: 

1. Ибораҳое, ки дар онҳо калимаи асосӣ ҷӯзъи предмет, аммо калимаи тобеъ ҳамаи 
предметро номбар мекунад, яъне муносибати ҷузъ ба кул, масалан: миёнаи куча - middle of 
the street, шохи дарахт - tree branch (branch of tree), пояи курси - chair leg (leg of chair). 

2. Ибораҳое, ки соҳибиятро ба маънои васеъ нишон медиҳанд, ки предмети дар калимаи 
асосӣ ифодаёфта, ба он тааллуқ дорад, чунончи: китоби бародарам – my brother's book, 
ҳобгоҳи донишгоҳи мо- the hostel of our university; 

3. Ибораҳое, ки муносибати замонӣ доранд, чунончӣ; борони баҳор – lа spring rain, 
офтоби тирамоҳ - the autumn sun; 

4. Ибораҳое, ки муносибати як предметро бо предмети дигар нишон медиҳанд; калимаи 
тобеъ материалеро таъкид мекунад, ки предмети дар калимаи асосӣ ифодагашта аз он ба 
вуҷуд оварда шудааст, чунончи; курсии чубин- wooden chair, соати тилло - golden watch. 

5. Ибораҳое, ки ҷузъи тобеашон сарҷашмаи пайдо шудани предмети калимаи асосианд, 
масалан: шуои офтоб - solar rays, дуди гулхан - fire smoke. 

6. Ибораҳои бо маънои субъекте, ки калимаи асосӣ амал ва калимаи тобеъ соҳиби амалро 
нишон медиҳад, чунончӣ: хониши булбул - the song of nightingale, ҳаракати коргарон – the 
movement of workers,  

7. Ибораҳои бо маънои объект ҷӯзъи тобеъ предметеро нишон медиҳад, ки амалӣ дар 
ҷузъи асосӣ ифодаёфта ба он равона шудааст, масалан; ҳимояи ватан - defense of the 
homeland (homeland defense), муҳофизати кӯдакон - protection of children (child protection) 

Ба монанди ҳамин ин ва ё он хели ибораҳо тобишҳои маъноии зиёде зоҳир карда 
метавонанд. 

Ҳамаи муносибатҳои маънои ибораҳо ба таври умумӣ се гурӯҳи асосиро ташкил 
менамоянд: 

а) а т р и б у т и в ӣ  (муайянкунандагӣ): дафтари донишҷӯ – the student's 
notebook(the notebook of student), ҳамин мактаб – this school, ду китоб – two books ва ғ. 

б) о б ъ е к т ӣ  (пуркунандагӣ): ба касе ҷизе додан - to give something to someone, 
муҳаббат ба ватан - the love of country ва ғ.  

в) д е т е р м и н а т и в ӣ  (ҳолӣ): хурсандона рафтан – to go cheerfully, баъди дарс 
омадан - to come after the lesson, бисёр барвақт - very early [3,12-19]. 

Ҳар яке аз ин гурӯҳҳои асосии семантикӣ боз тобишҳои зиёди маъноро дар бар мегирад. 
Ба ҳамин тариқа, омӯхтани ибораҳо, барои забони тоҷикӣ ва англисӣ, аҳамияти бузург 

дорад. Таҳқиқи ҳаматарафаи онҳо махсусан аз он ҷиҳат зарур ва муфид аст, ки вай барои 
ҳалли ҷуқури як қатор масъалаҳои дигари грамматика (аз ҷумла масъалаҳои ҳиссаҳои нутқ, 
калима ва ибора, пешояндҳои таркибии номӣ, феълҳои таркибии номӣ, алоқаи калима дар 
ҷумла, аъзоҳои ҷумла ва ғ.) ёрии калоне хоҳад расонид. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ ОМӮЗИШИ ИБОРА  
ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

Дар мақолаи мазкур сухан аслан доираи асосҳои назариявии таҳқиқи омӯзиши ибора дар 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Дар мақолаи иншошуда қайд гардидааст, ки ба ҳамагон маълум аст, забон ҳамчун 
воситаи муҳимтарини алоқаи одамон муайян шудааст. 

Шакли асосии ин алоқа ва мубодилаи афкори байни одамон дар забон ҷумла мебошад, ки 
ба воситаи он фикри инсон ба шакл медарояд, ифода мегардад ва тавассути он одамон 
якдигарро мефаҳманд. Ҷумла дар навбати худ аз калима ва ибораҳо сохта мешавад. 
Ибораҳо, ки воҳиди шаклӣ ва маъноӣ мебошанд, аз рӯи қонуну қоидаҳои забонӣ муайян 
ташкил шуда, барои сохтани ҷумла ҳамчун захира истифода мешаванд ва ба хусусиятҳои 
хоси худ моликанд. Ин хусусиятҳо ибораҳоро аз ҷумла (инчунин аз калимаи ҷудогона) фарқ 
кунонида, зарурати мустақилона тадқиқ намудани онҳоро ба миён мегузоранд. Таълимоти 
ибора, ки то вақтҳои наздик забоншиносони тоҷику англисӣ ба он аҳамияти кам медоданд, 
акнун дар маркази диққати олимон меистад. Дар тасаввуроти олимони зиёди тоҷику 
англисӣ назарияи ибора қисми баробарҳуқуқи синтаксис гардидааст. 

Ба синтаксис ғайр аз таълимоти ҷумла, ғайр аз қоидаҳои сохтани ҷумлаҳо ва ё 
пайвасти калимаҳо дар ҷумла, инчунин тасвири навъҳои ибораҳо, тасвири тарзҳои 
пайвасти калимаҳо низ дохил мешаванд. Дар вақти ҳозира он нуқтаи назар афзалият дорад, 
ки синтаксис таълимотест дар бораи ибора ва ҷумла. Ҳамин гуна фикрҳо дар хусуси ибора 
ҳамчун қисми таркибии синтаксис дар асарҳои забоншиносони намоёни тоҷику англисӣ хеле 
равшан кайд гардидаанд. 

Ҳаматарафа омӯхтан ва тадқиқ намудани ибораҳо махсусан аз он ҷиҳат боз зарур аст, 
ки дар вақти ҳозира хусусан ба омӯхтани қонунияти дохилии инкишофи забон диққати 
ҷиддӣ дода мешавад. 

Калидвожа: ибораҳо сохта, забоншиносон, синтаксис, морфологи, луғавӣ, тасниф, 
бандакҷонишин, пасоянд,ибораҳои феълӣ, сарчашма, ибораҳои озод ,асар. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗИОЛОГИИ В 

ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье рассматриваются теоретические основы изучения фраз на таджикском и 

английском языках. 
В статье отмечается, что хорошо известно, что язык был определен как важнейшее 

средство человеческого общения. 
Основной формой этого общения и обмена идеями между людьми является язык, 

посредством которого формируется, выражается человеческая мысль и посредством 
которого люди понимают друг друга. Предложение, в свою очередь, состоит из слов и фраз. 
Фразы, которые являются формальными и семантическими единицами, организованы в 
соответствии с определенными лингвистическими правилами и положениями, 
используются в качестве ресурса для построения предложений и имеют свои собственные 
характеристики. 

Эти особенности позволяют отличать фразы от предложений (а также от 
отдельных слов) и заставляют изучать их самостоятельно. Учение о фразе, которое до 
недавнего времени игнорировалось таджикскими и английскими лингвистами, теперь 
находится в центре внимания ученых. В сознании многих таджикских и английских ученых 
теория фразы стала равноправной частью синтаксиса. 

Синтаксис включает в себя, помимо учения о предложениях, правила построения 
предложений или соединения слов в предложении, а также описание типов фраз и описание 
способов соединения слов. В настоящее время преобладает мнение, что синтаксис - это 
учение о фразе и предложении. Подобные представления о фразах как неотъемлемой части 
синтаксиса очень ярко выражены в трудах видных таджикских и английских лингвистов. 

Всестороннее изучение и исследование фраз особенно важно, потому что в настоящее 
время особое внимание уделяется изучению внутренних закономерностей развития языка. 

Ключевые слова: построенные фразы, лингвисты, синтаксис, морфология, лексика, 
классификация, предложения, суффиксы, глагольные словосочетания, источник, свободные 
фразы, произведение. 

 
THEORETICAL BASES OF RESEARCH OF 

PHRASE IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
This article discusses the theoretical basis of the study of phrases in the Tajik and English 

languages. 
The article notes that it is well known that language has been identified as the most important 

means of human communication. 
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The main form of this communication and exchange of ideas between people is language, 
through which human thought is formed, expressed and through which people understand each 
other. A sentence, in turn, is made up of words and phrases. Phrases, which are formal and 
semantic units, are organized according to certain linguistic rules and regulations, are used as a 
resource for sentence construction, and have their own characteristics. 

These features distinguish phrases from sentences (as well as from individual words) and make 
it necessary to study them independently. The doctrine of the phrase, which until recently was 
neglected by Tajik and English linguists, is now in the spotlight of scholars. In the minds of many 
Tajik and English scholars, the theory of a phrase has become an equal part of syntax. 

Syntax includes, in addition to the doctrine of sentences, in addition to the rules for 
constructing sentences or connecting words in a sentence, there are also descriptions of types of 
phrases and descriptions of how words are connected. At the present time, the prevailing view is 
that syntax is the doctrine of a phrase and a sentence. Similar ideas about phrases as an integral 
part of syntax are very clearly expressed in the works of prominent Tajik and English linguists. 

Comprehensive study and research of phrases is especially important because at the present 
time, special attention is paid to the study of the internal laws of language development. 

Keywords: constructed phrases, linguists, syntax, morphology, lexicography, classification, 
clauses, suffixes, verb phrases, source, free phrases, work. 
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РОБИТАИ ЗАБОНИИ «НАФАҲОТ-УЛ-УНС»-И 

АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ БО ГӮИШҲОИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 
 

Сафарзода М.Б. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров 

 

Дар забон мавриди тадқиқ қарор додани муносибати забони осори сарчашмаҳои куҳан 
бо гӯишҳои муосир ниҳоят муҳим буда, ин амал ғаномандии таркибии луғавиро инъикос 
менамояд. Маводи дар сарчашмаҳои куҳан ҳифзшуда барои муайян намудани таркиби 
луғавӣ ва дороиҳои дар забон мавҷуда, нақши асосиро мебозанд. 

Тавре ки аён аст, маводи шеваю лаҳҷаҳои маҳаллӣ яке аз манбаъҳои асосии забони адабӣ 
ба шумор меоянд. Забоншинос Р. Ғаффоров дар ин хусус чунин овардааст: «Забони адабӣ, ки 
шакли олӣ ва сайқалёфтаи забони умумихалқист, дар идомаи инкишофи худ ҳамеша аз 
забони зинда ва шохаҳои шевагии он ғизо гирифта пай дар пай ғанӣ ва муқтадир мегардад. 
Яке аз таомулҳои радду қабули байни забони адабӣ ва шева ин аст, ки бисёр калимаҳо бо 
гузашти рӯзгор аз забони адабӣ хориҷ шуда, маҳз дар шева боқӣ мемонанд» [4, с.118]. 

Профессор А. Ҳасанов таъкид намудааст, ки «маводи сарчашмаҳои адабӣ, маъхазҳои 
таърихӣ ва сарчашмаҳои дигари илмӣ мавҷуда баёнгари онанд, ки шаклҳои адабӣ ва 
гуфтугӯии забони тоҷикӣ дар тайи қарнҳои зиёд аз якдигар ҳамеша неру гирифта, ба туфайли 
созиш бо ҳам яке ба дигаре барои ғановатманд гардиданашон ёрӣ расонидаанд» [22, с.13]. 

Дар забоншиносии тоҷик баррасии қазияи муносибати забони осори адибон бо гӯишҳои 
муосири тоҷикӣ аз нимаи дуюми асри XX оғоз гардида, минбаъд дар ин самт асару 
мақолаҳои зиёди шоён рӯи кор омадаанд. Шоистаи зикр аст, ки ба туфайли тадқиқоти 
анҷомдодаи олимони забоншиноси тоҷик Р. Ғаффоров, М. Қосимова, Ҳ. Рауфов, Б. 
Камолиддинов, Д. Саймиддинов, А. Ҳасанзода, Х. Ҳусейнов, С. Раҳматуллозода, Д. 
Карамшоев, Р. Эгамбердиев, Ф. Убайдов, А. Азимова ва дигарон ҷанбаҳои мухталифи илми 
лаҳҷашиносии таърихӣ баррасӣ гардидаанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳарчанд доир ба 
иртиботи забонии осори адабӣ бо гӯишҳои муосири тоҷикӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шуда 
бошад ҳам, вале наметавон қазияи мазкурро ҳалшуда ва анҷомёфта ҳисобид. Аз ин рӯ, 
кӯшиш карда шуд, ки иртиботи «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдураҳмони Ҷомӣ бо гӯишҳои муосир 
дар ин нигошта тадқиқ карда шавад. 
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Муҳаққиқон О. Маҳмадҷонов ва Б. Қудратова бамаврид таъкид намудаанд, ки 
«Абдураҳмони Ҷомӣ аз сарвати гаронбаҳои забони модарӣ ба хубӣ бархурдор буда, ганҷинаи 
сухани ниёгони худро бо як маҳорати баланди забондонӣ ва санъати олии сухандонию 
сухансанҷӣ дар офариниши осори пурэъҷози худ истифода намудааст. Забон ва услуби осори 
Ҷомӣ басо дастрасу мардумӣ буда, ба забони оммафаҳми халқҳои тоҷику форс наздику 
марбут мебошад. Ӯ дар истифодаи калимаю иборот ва таъбирҳои халқӣ устоди моҳири 
замони худ буда, услуби соддабаёнии гузаштагонашро то андозае идома додааст» [8, с.4]. 

Бояд гуфт, ки дар лаҳҷашиносии тоҷик паҳлӯҳои алоҳидаи қаробати лексикаи осори 
Абдураҳмони Ҷомӣ бо гӯишҳои муосир дар мақолаҳои Саркоров Н. [ниг.: 13, с.4-15], 
Маҳмадҷонов О. ва Қудратова Б. [ниг.: 8, с.3-9] ба таври иҷмолӣ баррасӣ шудаанд.  

Маҳфузмонии калимаҳои умри тӯлонидошта дар гӯишҳои муосири тоҷикӣ якхела 
набуда, як қисми онҳо бе тағйири шаклу маъно, ҳиссаи дигарашон бо тағйири шаклу маъно 
маҳфуз мондаанд. Ба қавли профессор А. Ҳасанов дар шеваҳои ҳозираи тоҷикӣ калимаҳои 
қадим ба таври ягона боқӣ намондаанд [ниг.: 22, с.9]. Иртиботи вожаҳои «Нафаҳот-ул-унс»-и 
Абдураҳмони Ҷомӣ ба гӯишҳои муосир бозгӯкунандаи он аст, ки аксари калимаҳо дар 
гӯишҳои муосири тоҷикӣ бо тағйироти шаклию маъноӣ истифода мешаванд. 

Ташт. Ин вожа дар сарчашмаҳои луғавии гузаштаву муосир ба маъноҳои «ованди 
маъруф, дастшӯй, лаган, тоси калони мисӣ, тағора, маҷ. офтоб, устухони кос» [ниг.: 6, с.212; 
12, ҷ.2, с.194; 1, с.386; 18, ҷ.2, с.346; 21, ҷ.2, с.870-871] эзоҳ гардидааст.  

Аз қайдҳои аҳли таҳқиқ низ мусаллам мегардад, лафзи мазкур аз ҷумлаи унсурҳои 
серистеъмол ва бостонии забонии тоҷикӣ маҳсуб меёфтааст. Вожаи ташт дар забони эронии 
бостон ба гунаи tašta (аз решаи-taš (тарошидан, буридан, шакл додан), дар забони форсии 
миёна ба шакли tašt мустаъмал буда, истифодаи ин калима ҳанӯз дар забонҳои арманӣ ва 
сурёнӣ ба назар мерасад [21, ҷ.2, с.870-871]. 

Абдураҳмони Ҷомӣ дар асари мавриди таҳлил унсури луғавии мазкурро ба маъноҳои 
«тоси калони мисӣ» ва «лаган (ба маънои «зарфи чуқури филизӣ барои дастшӯӣ» [20, ҷ.1, 
с.707-708] мавриди истифода қарор додааст: Мустафо, саллаллоҳу алайҳи васаллам, 
барнигарист, дари осмон бозкушоданд ва фаришта фуруд омад ташту (лаган-М.С.) ибриқе 
дар даст [23, с.229]. Ташт (лаган-М.С.) бозоварданд, то ман даст бишустам [23, с.229]. 
Султонро аз он хабар доданд, бағоят пушаймон шуд, пиёда ба ҳазрати шайх омад ва таште 
(тоси калони мисӣ-М.С.) пурзар биёвард ва шамшеру кафан бар сари он ниҳода ва сар 
бараҳна кард... [23, с.527]. Моҳро дар ташти (тоси калони мисӣ-М.С.) об мебинам [23, 
с.572].  

Шевашинос Ф. Убайдов дар бархе аз деҳаҳои ноҳияи Мастчоҳ ба кор рафтани калимаи 
таштро дар таркиби ибораи ташти хун ба маънои «тез ва афзун баромадани хун аз бинӣ» 
қайд намудааст [15, с.37].  

Дар баъзе деҳаҳои Кӯҳистони Мастчоҳ вожаи таъкидшуда бо иловаи пасванди -ак дар 
шакли таштак ба маънои «оташдон» истифода мешавад: Имрӯз-о а пеш-и таштак канда 
нестам.  

Ин унсури луғавӣ ҳоло дар баъзе лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ дар шаклҳои 
ташт/таштак барои ифодаи маънои куҳан истифода мешавад: Се-чор кърта-ра дар дъруни 
таштак дохтем-ъ шъштем [17, с.601].  

Борик. Фарҳангномаҳои пешину муосир ин вожаро: 1. камбар, танг; 2. маҷ. дақиқ, нозук, 
мушкилфаҳм (оид ба нукта ё сухан); 3. наҳиф, лоғар; 4. камқутр [ниг.: 18, ҷ.1, с.204; 10, ҷ.1, 
с.122; 20, ҷ.1, с.231-232]; 5. мухаффафи борик [ниг.: 14, с.261; 3, с.65] шарҳ додаанд. Ин 
унсури луғавӣ дар забонҳои эронии бостон (bāra-ya-ka), авестоӣ (bāra аз решаи bār (буридан), 
санскрит (burik), форсии миёна (bārīk) гардиш доштааст [21, ҷ.1, с.358-359]. М. Ҳасандӯст ба 
кор рафтани калимаи борикро дар забонҳои балуҷӣ (bārag, bārīk ба маънои «лоғарандом») ва 
арманӣ (barak ба маънои «зариф, латиф») ба қайд овардааст [21, ҷ.1, с.358-359]. 

Дар «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдураҳмони Ҷомӣ калимаи мазкур дар ифодаи маънои «нозук, 
мушкилфаҳм» дар чанд маврид ба кор рафтааст: Дер бимонд ва сухан чунон борик шуд, ки 
ман ҳеҷ дарнаёфтам [23, с.85]. Сухани ӯ борик шуд, вайро ба калом мансуб карданд ва 
маҳҷур сохтанд ва аз Макка берун карданд, ба Ҷидда рафт, вайро қозӣ карданд [23, с.124]. 
Сухан борик буд, дарнаёфтанд, бар вай мункир шуданд ва маҳҷур сохтанд [23, с.209].  

Агар ин воҳиди луғавӣ дар бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ тоҷикӣ ба маънои «1.борик; 2.тунук, 
нафис» [17, с.92] истифода шавад, пас дар гӯиши мардуми Конибодом он ба гунаи борикрес 
дорои маънои «маҷ. хӯрдагир, майдагап» аст [9, ҷ.1, с.109]. Калимаи мавриди таҳлил имрӯз 
дар гӯиши форсии муосир, ба вижа гӯиши Исфаҳон барои ифодаи маъноҳои дигар мустаъмал 
аст [24]. 

Фардо. Фикри мураттибони фарҳангномаҳо дар мавриди калимаи фардо ягона буда, 
онҳо онро «1. рӯзи баъд аз имрӯз, рӯзи оянда, пагоҳ; 2. маҷ. қиёмат» тавзеҳ додаанд [18, ҷ.2, 
с.412; 10, ҷ.2, с.223; 6, с.542]. 
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Бино ба қайди муаллифи «Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ» барои ифодаи 
маънои «рӯзи оянда, рӯзи баъд аз имрӯз» дар забонҳои эронии бостон fra-tāka, суғдӣ  r  k, 
порсии миёна fratāk роиҷ будаанд [21, ҷ.3, с.2005]. Профессор А. Ҳасанов дар порсии миёна 
ба гунаҳои fṟadā, fṟadāk ва авастоӣ ба шакли fṟaiza низ мустаъмал будани калимаи фардоро 
қайд карда, вожаи мазкурро аз ҷумлаи унсурҳои фаъолтарини осори аҳди Сомониён ба 
шумор овардааст [22, с.35]. 

Корбурди калимаи фардо дар наср, бахусус «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдураҳмони Ҷомӣ ба 
маънои «1. рӯзи баъд аз имрӯз, рӯзи оянда, пагоҳ; 2. маҷ. қиёмат» хеле фаровон ба мушоҳида 
мерасад: Шайхулислом гуфт: Ҳар кӣ имрӯз аз ӯ машғул аст, яъне ба худу халқ, фардо 
(қиёмат-М.С. аз ӯ машғул бошад, яъне маҳҷуб бошад аз давлати мушоҳадаи ӯ [23, с.105]. 
Фардо (қиёмат-М.С.), ки ин қавмро бинанд ҳам, нашиносанд [23, с.227]. Аллоҳ таоло онро аз 
вай бознастонад ва ба вай бигузорад ва ҳуҷҷатро то фардо (қиёмат-М.С.) бо вай ҳисоб кунад, 
аммо заёдат бозгирад ва дари заёдат дарбандад [23, с.302]. Фардо (пагоҳ-М.С) намози пешин 
ман аз дунё биравам, шумо аз маллоҳ дархоҳед, то шуморо ба канор барад ва агар аз ин 
ҷомаи ман чизе ба вай бояд дод, бидиҳед [23, с.199]. Чандин сол аст, ки бар ман шабе 
нагузаштааст, ки чизе барои фардо (пагоҳ-М.С.) захира карда бошам [23, с.234]. ... ҳазрати 
рисолат, саллаллоҳу алайҳи васалламро дар хоб дид, ки фармуданд, ки: Фардо (пагоҳ-М.С.) 
дар шаҳри Тӯс туро дарвеши урён пеш ояд, вайро таъзим кун ва ҳурмат дор, лекин саҷда 
макун [23, с.615]! 

Маводи гирдомада моро ба чунин хулоса водор месозад, ки дар «Нафаҳот-ул-унс»-и 
Абдураҳмони Ҷомӣ вожаи фардо маъмултарин унсури луғавӣ ба шумор рафта, дар гӯишҳои 
муосири тоҷикӣ бо тағйироти шаклию маъноӣ маҳфуз мондааст. 

Забоншинос А. Ҳасанов мавриди корбаст қарор доштани калимаи мавриди таҳлилро дар 
гӯишҳои Исфара, Конибодом (ба гунаи фардо) ва Хуҷанд (дар шакли фаддо) ба маънои «рӯзи 
баъд аз имрӯз, пагоҳ» таъкид намудааст [22, с.36].  

Дар лаҳҷаи Мастчоҳ ин калима барои ифодаи маънои «рӯзи баъд аз пагоҳ» ба кор 
меравад: Пага ё фардо ба хуни бобош мерад йа дам бе-гап шин. И меҳмунай ҳурмат-аш 
кунед фардо мебур-а-вад.  

Дар забони яғнобӣ (суғдии нав) вожаи фардо дар шаклҳои fĩrōk, firunta, farōnta дар 
гардиш мебошад [2, с.252].  

Ғирев. Соҳибони фарҳангномаҳо маънои ин вожаро: «1. ғулғула, шуру ғавғо, доду фарёд, 
садои баланд; 2. овози нола, фиғон» [18, ҷ.2, с.652; 19, с.102; 13, с.263; 12, ҷ.2, с.87; 9, ҷ.1, 
с.228; 1, с.503] эзоҳ додаанд. 

Абдураҳмони Ҷомӣ вожаи ғиревро дар «Нафаҳот-ул-унс» танҳо дар як маврид ба маънои 
«доду фарёд» истифода кардааст: Халқ ба як бор ба ҳам баромаданд ва ғирев бархост ва чанд 
кас ба ҷой бимурданд [23, с.379]. 

Дар баъзе гӯишҳои ҷанубӣ ҳоло ин вожа дар ифодаи маънои зикргардида мавриди 
истифода аст: Зано яке ғирев карданд [17, с.159]. 

Ҳоло дар лаҳҷаи Мастчоҳ калимаи ғирев дар таркиби ғирев баромадан ба маънои «овози 
гиря баланд шудан» истифода мегардад: А дарвоза дарумадан замун, ғирев-аш бурумад. 

Залла. Калимаи мазкур аз ҷумлаи унсурҳои дигари луғавии «Нафаҳот-ул-унс» мебошад, 
ки муаллифи луғатномаи «Фарҳанги Доро» бо истинод аз «Фарҳанги форсии Муин» ба 
шаклҳои зала/зилла/ҷилла/жалла ба маънои «1. ҳашараес, монанди малах, ки бахусус шабҳои 
гармо дар саҳро, ғаллазорҳо, боғҳо ва адиру пуштаҳо тӯлонӣ садо мезанад; 2. таоми барзиёд 
аз суру зиёфат, ки ҳозирон бо худ мебаранд; 3. пасмондаи хӯрок, сарқут» [9, с.319] тавзеҳ 
додааст. 

Маъруфият доштани калимаи залларо дар забони санскритӣ дар шаклҳои jhillī, jhilllikā 
М. Ҳасандӯст ба қайд овардааст [21, ҷ.3, 1570]. 

Абдураҳмони Ҷомӣ калимаи номбурдаро ба маънои дуюм мавриди истифода қарор 
додааст: Ходим суфраро пеши вай бурд, то залларо бар суфра андохт [23, с.619]. Ва он 
залларо ба суфра боз нагардонад [23, с.619]. 

Калимаи мазкур алҳол дар лаҳҷаҳои Мастчоҳ (Охи ош-а камтар кашед о путун залла 
нашад [15, с.22] ва Рашт (Ман заллú ту-ра намехурам) [17, с.226] ба маънои «пасмондаи 
таом, сарқут» мавриди истифода қарор дорад.  

Аз баррасии вожаҳои дар боло зикршудаи «Нафаҳот-ул-унс» чунин хулоса баровардан 
мумкин аст, ки бо гузашти садсолаҳои инкишофи забони тоҷикӣ, баъзе аносирӣ луғавӣ то 
имрӯз бо ҳамон шаклу маъно ва қисме бо тағйироти шаклӣ ва гурӯҳи сеюм бо тағйири маъно 
дар гӯишҳои муосири тоҷикӣ маҳфуз монданд, ки исботи сарчашмаи муҳими забони адабӣ 
будани гӯишҳои мардумӣ мебошад. 
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РОБИТАИ ЗАБОНИИ «НАФАҲОТ-УЛ-УНС»-И 

АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ БО ГӮИШҲОИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 
Мақола ба масъалаи робитаи забони яке асарҳои насрии садаи XV - «Нафаҳот-ул-унс»-и 

Абдураҳмони Ҷомӣ бо гӯишҳои муосири тоҷикӣ рабт дорад. Дар заминаи маводи фактологӣ 
собит гардидааст, ки як силсила вожаҳои дар забони адабӣ имрӯз барои ифодаи дигар 
маъно роиҷ буда, дар гӯиишҳои муосири тоҷикӣ бошад бо маъноҳои куҳанашон то имрӯз 
побарҷо мондаанд. Муаллиф дар натиҷаи таҳлилу қиёс муайян намудааст, ки бархе аз 
калимот бо тағйироти муайяни шаклию маъноӣ дучор гардида, дар гӯишҳои алоҳидаи 
тоҷикӣ баъзан дар таркиби ибораҳо ба кор мераванд. 

Соҳиби мақола ба бардоште расидааст, ки забони адабӣ манбаи маҳими гӯишҳои 
мардумӣ ба шумор меояд.  

Калидвожаҳо: «Нафаҳот-ул-унс», тағйирот, шева, таҳаввулот, таркиби луғавии 
забон, робита, таркиб. 

 

ЯЗЫКОВАЯ СВЯЗЬ «НАФАХАТ-АЛЬ-УНС» АБДУРАХМАНА ДЖАМИ С 
СОВРЕМЕННЫМИ ТАДЖИКСКИМИ ГОВОРАМИ 

Статья посвящена языковой связи одного из прозаических произведений XV века - 
«Нафахот-аль-унс» Абдуррахмана Джами с современными таджикскими говорами. На 
основе фактического материала доказано, что ряд слов в литературном языке 
распространен сегодня для выражения разных значений, а в современных таджикских 
говорах до наших дней сохранились их старые значения. В результате анализа и 
сопоставления автор установил, что некоторые слова претерпели определенные изменения 
по форме и значению и иногда употребляются в словосочетаниях в некоторых таджикских 
говорах. 

https://www.vajehyab.com/isfahani/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9
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Автор статьи пришел к выводу, что литературный язык является важным 
источником народных говоров. 

Ключевые слова: «Нафахат аль-унс», изменение, метод (стиль), переобразование, 
лексический состав языка, связь, состав.  

 

THE CONNECTION OF “NAFAHАT-АL-UNS” OF 
ABDURAHMAN JAMI’S LANGUAGE WITH MODERN TAJIK DIALECTS 

The article is devoted to the connection of the language of the prose works of the 15
th

 century – 
“Nafahat-al-uns” by Abdurrahman Jami with modern Tajik dialects. Based on the factual material, 
it is proved that a number of words in the literary language are common today to express different 
meanings, and in modern Tajik dialects their old meanings have been preserved to this day. As a 
result of analysis and comparison, the author found that some words have undergone certain 
changes in form and meaning and are sometimes used in phrases in some Tajik dialects. 

The author of the article came to the conclusion that the literary language is an important 
source of folk dialects. 

Keywords: “Nafahat al-Uns”, change, method (style), evolution, lexical composition of the 
language, connection, composition. 
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ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБИИ ЗАБОНИ ОЛМОНӢ ВА МАСЪАЛАИ  

ТАРҶУМАИ ОН БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Ғуломова Ф.А. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Рушд ва тағйирёбии бошиддати вазъияти имрӯзаи ҷамъиятӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
дар ҷаҳон ба густариши муносибатҳо, аз ҷумла муносибатҳои соҳаи ҳарбӣ, соҳаҳои маориф, 
илм ва фарҳанги ҷаҳон таъсири калон мерасонанд ва ба дигаргуниҳои куллӣ мусоидат 
мекунад. 

Ин ҳама боиси афзоиши фавқулоддаи муҳимияти истилоҳот дар забон мегардад, ки ба 
нақши махсус доштани илми истилоҳшиносӣ дар забоншиносии муосир далолат мекунад. 

Пеш аз баррасии масъалаи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ моро зарур аст, ки аввалан худи 
мафҳумҳои калима ва истилоҳро бо якчанд ҷумла, дар шакли мухтасар шарҳ дода, фарқияти 
онҳоро нишон диҳем.  

Калима маҷмӯи овозҳои садоноку ҳамсадоест, ки мувофиқи қоидаҳои маъмули як забон 
бо ҳам васл шуда, як маънои томи луғавӣ ва ё грамматикиро ифода менамояд. Калима бо 
забон гуфта мешавад, бо гӯш шунида мешавад ва бо чашм дидаву хонда мешавад. 

Яъне, калима аломати забонӣ буда, маъноро таҷассум мекунад ва маънои аломат 
қобилияти алоқамандии он бо предметҳои гуногуни воқеият мебошад.  

Аммо истилоҳ калимаи дорои чунин хосиятҳоест, ки онро ба гурӯҳи махсуси аломатҳои 
забонӣ дохил мекунад.  

Баръакси калимаи маъмулӣ, истилоҳ метавонад танҳо бо як объекти воқеият 
алоқаманд бошад, ки он дар навбати худ метавонад ё мафҳум ё як ифода ва ё як гурӯҳи ашёи 
якхела бошад. 

Як истилоҳ наметавонад маъноҳои гуногуни семантикиро ифода кунад, яъне истилоҳ 
ҳамеша якмаъност.  

Аммо, ин якмаъноӣ танҳо дар доираи як соҳаи илм мушоҳида карда мешавад, зеро дар 
соҳаи дигар ҳамон як аломат метавонад мафҳуми тамоман дигар ё объекти тамоман дигари 
воқеиятро ифода кунад. 

Агар маънои луғавии калима аз матн муайян гардад, пас маънои истилоҳ дар доираи як 
соҳаи илм аз рӯйи матн муайян намегардад, яъне дар доираи як соҳаи илм истилоҳ ҳамеша як 
объектро ифода мекунад. 
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Масъалаи истилоҳот ва истилоҳофарӣ барои ҳар як забони давлатӣ, танзими корбурди 
луғату истилоҳоти он бо риояи вижагиҳои меъёрҳои забон аз нигоҳи таърихӣ падидаи 
муҳими сиёсӣ дар бораи забон ба шумор меравад. 

Масъалаҳои истилоҳшиносӣ ва ташаккулёбии истилоҳоти забони муосири тоҷик ҳанӯз 
дар солҳои 20-уми асри XX ба объекти омӯзиши забоншиносони ватаниву хориҷӣ табдил 
ёфта буданд. Дар атрофи масъалаҳои забони адабии муосири тоҷик мубоҳисаи доманадоре 
барпо шуда буд, ки масъалаҳои истилоҳшиносиро низ дарбар мегирифт. Дар даврони шӯравӣ 
оид ба масъалаҳои мазкур як қатор луғату фарҳангномаҳо ба табъ расиданд, ки вазъи илми 
истилоҳшиносии он солҳоро инъикос менамуданд [Рушди истилоҳшиносӣ дар забонҳои 
ҷумҳуриҳои шӯравии ИҶШС, 1986, с. 143]. 

Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1991, қабули «Қонун дар бораи забони 
давлатӣ», дар соли 1989 ва таҳриру такмили он дар даврони истиқлолият барои инкишофи 
забоншиносии навини тоҷик тамоми шароитро фароҳам овард.  

Дар соҳаи тадқиқи истилоҳоти забони тоҷикӣ дар замони Истиқлолият С.Назарзода 
(Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсӣ дар садаи XX, 2003), Мирзо Ҳасан Султон 
(Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-тавҳим»-и Абурайҳони Берунӣ, 2004), П.Нуров (Истилоҳ ва 
истилоҳсозӣ дар забони илмии тоҷикӣ, 2006), Н.Н.Худоиева (Сохтори таҳлили маъноии 
системаи истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ, 2019) ва дигарон саҳмгузор ҳастанд. Дар 
асарҳои онҳо ба истилоҳ ҳамчун калима ва иборае баҳо дода мешавад, ки мафҳуми соҳаи 
муайяни илму техника, фарҳангу ҳаёти ҷомеаро тавсиф медиҳад.  

Дар илми забоншиносӣ аз ҷониби олимони соҳа таърифҳои гуногуни мафҳумҳои 
истилоҳ ва истилоҳшиносӣ шарҳ дода шудаанд. 

Дар умум, ба ақидаи аксарияти муҳаққиқон истилоҳ калима ё ибораи махсусест, ки дар 
соҳаи муайяни касбӣ қабул шуда, дар шароити махсус истифода мешавад.  

Дар асари Муҳаммадиев М., Талбакова Ҳ., Нурмуҳаммадов Ю. «Лексикаи забони адабии 
тоҷик» тавсифи зерини мафҳуми истилоҳ дода шудааст: «Истилоҳ (аз вожаи лотинии 
terminus – сарҳад, канор) калима ва ё ибораест, ки ба таври якмаъно мафҳумҳои илм, 
истеҳсолот, санъат ва соҳаҳои дигари фаъолияти инсонро мефаҳмонад». [Муҳаммадиев М., 
Талбакова Ҳ., Нурмуҳаммадов Ю., 1997, с.125].  

Истилоҳот қисми мустақили ҳар забон буда, бо фаъолияти касбӣ ва соҳавӣ зич 
алоқаманд аст. Истилоҳоти ҳар як соҳаи илм, техника, истеҳсолот системаҳои худро ташкил 
медиҳанд, ки пеш аз ҳама бо робитаҳои консептуалии донишҳои касбӣ муайян карда 
мешаванд, дар ҳоле ки кӯшиш мекунанд, ки ин робитаҳоро бо воситаҳои забонӣ ифода 
кунанд. 

Ҳар як истилоҳ дар низоми истилоҳот таърифи дақиқи илмии худро дорад. Як калима 
метавонад барои соҳаҳои гуногуни дониш истилоҳ бошад, аммо ин полисемия нест, балки 
омонимия аст (ниг. ба истилоҳи мавҷ дар гидравлика, радиотехника ва оптика).  

Истилоҳ ба системаи умумии луғавии забон ба воситаи системаи истилоҳоти хос 
(терминология) ворид мешавад.  

Хусусиятҳои асосии истилоҳ инҳоянд: 
1) мувофиқ будани инъикоси мазмуни мафҳум, якрангии семантикӣ; 
2) таносуби мантиқии он бо дигар истилоҳоти умумӣ; 
3) дараҷаи касбии истифодаи амалӣ (терминологияи техникӣ, химиявӣ, тиббӣ, варзишӣ). 
Истилоҳот баръакси дигар намуд калимаҳо характери ҳатмии иҷтимоӣ дошта, аз ранги 

эмотсионалӣ маҳруманд, дар ифодаи мафҳумҳо асрснок, воқеӣ (объективӣ), қатъӣ ва 
устуворанд. 

Дар қиёс бо калимаҳои дигар, истилоҳ дақиқтар аст. Истилоҳ аз ҷиҳати сохтор метавонад 
аз ду ё зиёда калима (ибора) иборат бошад, ки ягонагии маъноии ҷудонашавандаи ба қадри 
кофӣ асоснокшударо ташкил медиҳанд ва мафҳуми муайянро ифода намуда, бе якдигар 
истифода намешаванд.  

Аз гуфтаҳои боло метавон хулоса намуд, ки истилоҳот низ ба мисли калима воҳиди 
сохторӣ-семантикии забон буда, барои номгузории ашё ва хусусиятҳои онҳо, падидаҳо, ки 
маҷмӯи хусусиятҳои грамматикии маъноӣ, фонетикӣ ва сохтори маъноӣ доранд, хизмат 
мекунад. 

Дар мавриди мафҳуми истилоҳшиносӣ забоншиноси тоҷик П. Нуров чунин навиштааст: 
«Истилоҳшиносӣ (ба маънии илми истилоҳ, яъне терминология) илмест, ки инкишоф 
бавуҷудоӣ ва таркиби истилоҳоти як соҳаи тахассусӣ ё ҳамаи соҳаи онро меомӯзад».[1] 
[Нуров П. Истилоҳшиносӣ. - Душанбе: Дониш, -2006. - 40- 46]. 

Чи тавре дар боло қайд намудем, ҳар як соҳа истилоҳоти хоси худро доро мебошад ва 
соҳаи ҳарбӣ низ истисно нест. 

Раванди эҷоди истилоҳоти ҳарбӣ бо пайдоиш ва ташаккули на танҳо истилоҳоти ҳарбӣ, 
балки истилоҳоти ҳуқуқӣ ва ҷамъиятӣ-сиёсӣ низ хос аст. 
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Аз ин рӯ, дар ҷараёни таҳқиқи пайдоиш ва ташаккули падидаи инкишофёбандаи 
истилоҳот, ошкорсозии тамоюлҳои умумии рушди он дар илмҳои ҳарбӣ ва дигар соҳаҳои 
илм метавонад, ҳам барои фанҳои ҳарбӣ, ҳарбӣ-техникӣ, техникӣ ва ҳам барои илми 
забоншиносӣ натиҷаҳои ҷолиб ба бор орад. 

Бояд таъкид кард, ки соҳаи ҳарбӣ аз бахшҳои алоҳидаи зиёде иборат аст, ки ҳар яке аз 
онҳоро метавон ҳамчун шохаҳои мустақили илм баррасӣ кард. 

Аз ин рӯ, набояд танҳо аз мафҳуми умумии «истилоҳи ҳарбӣ» истифода бурда шавад, 
балки истилоҳоти тактикӣ, ташкилӣ, ҳарбию техникӣ, истилоҳоти ба навъҳои гуногуни 
қӯшунҳо ва навъҳои қувваҳои мусаллаҳ ва ғайра мансуббударо низ бояд фарқ кард. 

Ҳамаи ин соҳаҳои гуногуни илм ва фаъолияти ҳарбӣ буда, ҳар кадоме аз онҳо дорои 
истилоҳоти ба худ хос мебошанд. 

Дар доираи ҳар яке аз ин соҳаҳо маънои истилоҳ комилан якмаъно аст. 
Якмаъногии истилоҳро набояд бо шакли тарҷумаи истилоҳ ба забони дигар омехта кард, 

зеро муодили тарҷумашудаи ин ё он истилоҳ маънои он нест, балки танҳо яке аз тарзҳои 
эҳтимолии мувофиқати истилоҳ мебошад. 

Мумкин аст, ки якчанд вариант вуҷуд дошта бошад, зеро доираи фаҳмише, ки ҳамон як 
истилоҳ дар як забон ифода менамояд, қариб ҳеҷ гоҳ бо чунин доираи фаҳмиш дар забони 
дигар мувофиқат намекунад. 

Маҳз ба ҳамин хотир, зарурияти дар забонҳои гуногун ҷобаҷогузории ҳаҷми гуногуни 
мафҳумҳо ва ҳатто мафҳумҳои аз ҳамдигар фарқкунанда ҳамчун эквивалентҳои тарҷума ба 
миён меояд. 

Инро дар мисоли зерин нишон медиҳем. 
Истилоҳи олмонии der Angriff метавонад якчанд муодили тоҷикӣ дошта бошад: ҳамла, 

ҳуҷум, таҷовуз, зарба, юриш, тохтутоз. 
Дар ин маврид истилоҳи олмонӣ нисбат ба истилоҳҳои номбаршудаи тоҷикӣ маънои 

васеътар дорад. 
Бо назардошти гуфтаҳои боло метавон таърифи истилоҳро чунин шарҳ дод: истилоҳ 

калима ё ибораест, ки аломати забонии он бо як мафҳум дар доираи як соҳаи илм алоқаманд 
аст.  

Истилоҳоти ҳарбӣ чунин калимаҳое мебошанд, ки дар доираи як соҳаи фаъолияти ҳарбӣ 
таносуби якмаъногии мушаххас доранд. 

 Маҷмӯи истилоҳҳои ҳамин соҳаи илм истилоҳоти онро ташкил медиҳад. 
Метавон гуфт, ки дар бораи истилоҳоти ҳарбӣ дар шакли умумӣ сухан рондан нодуруст 

аст, балки чанд соҳаи фаъолияти ҳарбӣ вуҷуд дошта бошад, ҳамон қадар намудҳои 
истилоҳот вуҷуд дорад. 

Маҳз барои ҳамин, истилоҳот аз рӯйи намудҳои қӯшунҳо ва навъҳои қувваҳои мусаллаҳ, 
аз рӯйи намудҳои техникаи ҳарбӣ, инчунин истилоҳоти ташкилӣ, умумитактикӣ, ситодӣ, 
ҳарбӣ-сиёсӣ ва ғайраҳо ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешавад. 

Ҳамаи ин навъҳои истилоҳот ба истилоҳоти умумиҳарбӣ дохил мешаванд. 
Дар доираи фаъолияти ҳарбӣ мафҳуми охирин маънои муҳим надорад, он танҳо барои 

ҷудо кардани корҳои ҳарбӣ аз дигар соҳаҳои фаъолияти инсон зарур аст. 
Чӣ хеле ки қайд намудем, истилоҳоти ҳарбӣ калимаҳое мебошанд, ки дар доираи як 

соҳаи фаъолияти ҳарбӣ таносуби якмаъногии мушаххас доранд. Ин маънои онро дорад, ки 
истилоҳҳо синоним надоранд. 

Ҳамзамон бояд қайд намуд, як қатор масъалаҳое, ки дар баробари амиқтар шудани 
донишҳои ҳарбӣ, ҳарбӣ-техникӣ, илмӣ-техникӣ ва талаботи рӯзафзуни амалияи омӯзиш, 
таҳқиқи истилоҳоти ҳарбӣ торафт муҳимтар шаванд ҳам, аз мадди назари муҳаққиқон дур 
мемонанд.  

Ба қатори онҳо, ба назари мо, мушкилоти баррасии назариявии маводи дастраси 
истилоҳоти ҳарбии забони муосири тоҷикӣ, муайян намудани хусусиятҳои истилоҳоти 
ҳарбии ҳозираи тоҷикӣ дар соҳаи истилоҳоти ҳарбиро метавон ворид намуд. 

Ба соҳаи тадқиқоти истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ ҳанӯз дар миёнаҳои асри XX асос 
гузошта шуда буд. 

Маҳз дар ҳамин давра дар асоси лексикаи махсуси ҳарбии асри XII, охири асри ХХ ва 
ибтидои асри XXI, барои инкишоф ва танзими истилоҳоти ҳарбӣ шароит фароҳам оварда 
шуд. 

Истилоҳоти ҳарбӣ аз рӯйи хусусиятҳои маъноӣ, тарзи корбурд ва зуҳури онҳо дар осори 
С.Анварӣ [2] , Д.Саймиддинов [3], Н.Шаропов [4], Н.Н.Худоиева [5] ва дигарон тасниф 
шудааст. 

Тавре ки Н.А.Шаропов менависад, истилоҳоти ҳарбӣ «дар фармонҳои ҳарбӣ, дар ҳама 
ҷо, мувофиқи талаботи замон» вуҷуд доранд [Шаропов, 1988, с. 99].  

Айни замон масъалаи истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ яке аз самтҳои мубрами 
тадқиқот ба шумор меравад.  
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Масъалаҳои тарҷумаи ҳарбӣ, истилоҳ ва истилоҳшиносии ҳарбӣ, рамзкушоӣ ва тарҷумаи 
ихтисороти ҳарбӣ, роҳҳои дарёфти ҳамарзишҳо (эквивалент) ҳангоми тарҷумаро 
Г.М.Стрелковский, А.Г.Рябов, А.М.Плехов, Н.Н. Ершов, Ҷ. Икромӣ, Г.А.Судзиловский, 
Л.Л.Нелюбин ва дигарон низ баррасӣ кардаанд. 

Асарҳои Т.Д. Канделаки, В.П. Даниленко, Б. Головина, П Нурова, А. Хаютина, С 
Назарзода, А. Реформатский, А.В.Суперанская, Ш.И.Ҳаитов, А.Юсупов, Н.Офаридаев ва 
дигарон ба масъалаҳои назария, таҳлили истилоҳ ва истилоҳсозӣ бахшида шудаанд.  

Ба омӯзиши масъалаҳои башаклдарорӣ ва истилоҳсозӣ Н.Шарофов, Д.А. Ҳайдарова, Е. 
Федорченко, Т. Шокиров, С.В. Гринев, Т Бердиева, Л. Сквортсов, А Холиқов ва дигарон 
машғул шудаанд. 

Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ, таҳлили лингвистикӣ оид ба сохтори семантикии 
истилоҳот ва истилоҳшиносӣ дар асарҳои Н. Шеглова, Т. Шокирова, Р. Тсаголов, Р.Ю. 
Кобрин, М. Қосимова, М.Б. Султонова, О.И. Стрижевская, В.П. Сорокалетова, X. А. Саидова 
ва дигарон инъикос ёфтаанд. 

Мавзуъҳои таҳлили сохторӣ-семантикии лексикаи ҳарбӣ, истилоҳоти ҳарбӣ ва 
истилоҳшиносӣ аз ҷониби А.И.Подберезкин, Н.В. Егоршина, И.Гасимов, М.Н.Лату, 
А.И.Леонов, В.Н.Шевчук, С.Д.Шелова, Р.Р.Исаева, А.В.Уланова, А.А.Подрезова, 
Т.Д.Михайленко, Х.Саидов, В.В.Чеботарева мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. 

Дар маҷмӯъ, дар давраҳои гуногун ба масъалаи истилоҳ, истилоҳоти ҳарбӣ ва 
истилоҳшиносӣ олимону муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, ба монанди Г.О. Винокур (1939), Ш. 
Балли (1955), Д.С. Лотте (1961), А. А. Реформатский (1968), А.Д. Хаютин (1972), 
А.В.Суперанская (1976), Т.Л. Канделаки (1977), Д.С. Лотте (1982), С.В.Гринёв (1993), 
С.Д.Шелов (1995), С.Д.Шелов (2003), С.Назарзода (2003), П.Нуров (2006), В.А. Татаринов 
(2006), Мирзо Ҳасан Султон (2008), М. Г. Бойко (2011), В.В. Чеботарева (2012), 
Н.Н.Худоиева (2019) ва ғайраҳо машғул шудаанд. 

Дар тадқиқоти ин олимону муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ принсипҳо ва усулҳои 
ташаккули истилоҳот, хусусиятҳои сохторию маъноии он, инчунин махсусиятҳои 
мушаххасгардонии он мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд.  

Агар масъалаҳои умумии тарҷумаро сарфи назар кунем, пас масъалаи истилоҳ барои 
тарҷумаи ҳарбӣ яке аз муҳимтарин масъалаҳо ба ҳисоб меравад.  

Хусусияти фарқкунандаи ҳама намуд матнҳои ҳарбӣ дар ниҳоят бой будани онҳо аз ҳар 
гуна истилоҳоти ҳарбӣ зоҳир мегардад. 

Бо назардошти рушди босуръати соҳаи илми ҳарбӣ ва махсусан техникаи ҳарбӣ, рӯз то 
рӯз истилоҳот ва ибораҳои истилоҳии нав ба нав пайдо мешаванд.  

Бахши истилоҳоти лексика ба унсури фаъолтарини адабиёти ҳарбӣ табдил ёфта, 
инкишофи босуръати он зарурати ба як шакли муайян даровардани истилоҳот ва танзими 
корбурди онро ба миён меорад.  

Қариб дар ҳамаи кишварҳо барои танзими истилоҳоти илмӣ комиссияҳои махсуси 
истилоҳотӣ ташкил карда шуда, оид ба соҳаҳои мухталифи илми мазкур дастурҳо ва 
луғатҳои махсуси истилоҳотӣ ба нашр расонида мешаванд.  

Ин иқдоми бузург аз он ҷиҳат комилан зарур гашт, ки бидуни танзими истифодаи 
лексика дарки матнҳои ҳарбӣ торафт душвор мегардад. 

Аммо, сарфи назар аз танзим, хусусиятҳои миллии истилоҳ ва истилоҳот нигоҳ дошта 
мешаванд ва худи танзим дар кишварҳои гуногун ба таври гуногун сурат мегирад. 

Ҳамаи ин масъалаи истилоҳ ва истилоҳоти ҳарбиро ба муҳимтарин мушкилоти тарҷумаи 
ҳарбӣ табдил медиҳад. 

Масъала аз он ҷиҳат ҳам печида аст, ки дар адабиёти забоншиносӣ дар масъалаи муайян 
кардани худи мафҳуми «истилоҳ» то ҳол ягонагии комил вуҷуд надорад. 

Мо ба моҳияти баҳсҳои илмӣ доир ба ин масъала зиёд таваҷҷуҳ накарда, кӯшиш 
мекунем, ки фарқи байни калимаи муқаррарӣ ва истилоҳ, дар ин маврид истилоҳи ҳарбиро, 
муайян созем. 

Матнҳои ҳарбӣ хусусиятҳои хоси худро доранд, яъне дорои истилоҳоти фаровони 
сохторҳои гуногун мебошанд. Дар даҳсолаи охир ба илм диққати бештар дода мешавад, ки 
дар натиҷаи он ташаккули ногузири истилоҳоти нав, ба хусус истилоҳоти ҳарбӣ ба вуҷуд 
меояд.  

Ба омӯзиши масъалаи истилоҳоти ҳарбӣ Г.М. Стрелковский [6], Л.Л. Нелюбин [7], В.Н. 
Шевчук [8] ва дигарон машғул шудаанд, зеро масъалаи мазкур яке аз масъалаҳои 
муҳимтарини тарҷумаи ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. 

В.Н. Шевчук мафҳуми «истилоҳоти ҳарбӣ»-ро чунин меҳисобад, ки «маҷмӯи муназзами 
истилоҳоти ҳарбии забон, ки дастгоҳи маълумотии илми ҳарбиро инъикос мекунанд ва бо 
шаклу усулҳои бурдани ҷанг, бо масъалаҳои истифодаи стратегии қувваҳои мусаллаҳ, 
ҳамчунин истифодаи оперативӣ-тактикии ташкилот, қисмҳои ҳарбӣ ва ҷузъу томҳо бо 
ташкилот, аслиҳа ва таҷҳизоти техникии онҳо алоқаманданд». [3, с. 488].  
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Барои ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ калимаҳои барои ҳамаи халқҳо умумӣ, ки дар 
мувофиқа бо истилоҳот маънои махсусро қабул мекунанд, истифода бурда мешаванд, дар 
айни ҳол, маънои асосии онҳо гум намешавад, баръакс дар ин истилоҳот ҳамчун шакли 
дохила эҳсос карда мешавад. 

Мисол, дар чунин истилоҳоти ҳарбӣ, ба мисли der Panzerjäger –«қӯшуни қиркунандаи 
зиддитанкӣ»; der Fallschirmjäger – қӯшуни десантӣ-парашютчиён» маънои асосии калимаи 
der Jäger - шикорчӣ ҳис карда мешавад.  

Маънои нави истилоҳоти болозикр аз маънои калимаи аввал бармеояд. Ҳамин тавр, 
қӯшуни қиркунанда-зиддитанкиро маҷозан метавон «шикорчӣ» номид. 

Тарҷумаи аксарияти истилоҳоти ҳарбӣ-техникии забони олмонӣ ба дигар забонҳо осон 
нест. Ҳар кадоме аз онҳо хусусиятҳои сохторӣ ва аломатҳои хоси худро дорад. Бисёр вақт 
дар забони тарҷумашаванда ба ин ё он истилоҳоти ҳарбӣ-техникии забони олмонӣ 
эквивалент (ҳамарзиш) умуман вуҷуд надорад.Бештари чунин истилоҳот мутаносибан дар 
луғатҳои ҳарбӣ ва техникӣ ҷамъ оварда шудаанд. 

Мутаассифона, на ҳамеша онҳо ба тарҷумон кӯмак расонида метавонанд, зеро 
истилоҳоти ҳарбӣ ҳамеша дар рушд мебошанд, таҷдиди доимии онҳо ба вуҷуд меояд, 
мафҳум ва истилоҳоти нав пайдо мешаванд. 

Бинобар ин, тарҷумон метавонад ба мушкилоте рӯ ба рӯ гардад, ки барои ҳалли онҳо ӯ 
бояд аз истилоҳоти нав истифода бурда тавонад. Ҳангоми тарҷума пеш аз ҳама мутарҷим 
бояд мунтазамии лексикаи ҳарбиро, ки ба ин ё он соҳаи мушаххаси истифодаи истилоҳи 
мазкур ишора мекунад ва бо такя ба он метавон бо осонӣ эквиваленти (ҳаммаънои) 
мувофиқи онро ёфт, ба назар гирад. Ҷумлаҳои зеринро ҳамчун намуна меорем: 

An diesem deutschen Nebelwerfer sind die Austrittsdüsen erkennbar: Sie waren schrägversetzt 
und gaben dem Geschoss den notwendigen Drall zur Stabilisierung.  

Дар ҷумлаи мазкур дар тарҷумаи ду истилоҳ мушкилӣ ба миён меояд: der Nebelwerfer ва 
die Austrittsdüse. Бояд қайд намуд, ки ҳарду истилоҳ ба соҳаи артиллерӣ мансубанд. 

Инро метавон аз рӯйи қисмати werfer муайян кард, ки дар тарҷума ба забони тоҷикӣ 
маънои «партоянда, ҳаводиҳанда»-ро дорад. Аммо, барои маънои аслии истилоҳи дуюмро 
фаҳмидан, танҳо ба ҳисси пешакӣ такя намудан кофӣ нест. Ба тарҷумаи ҷумлаи мазкур 
мегузарем: 

Дар ин миномёти реактивии олмонӣ соплоҳои (нӯги конусшакли найчае барои 
мунтазамкунии ҷараёни моеъ ё газ) барҷаста намоёнанд: онҳо бо меҳвари танаи тири туп 
дар зери як кунҷ ҷойгиранд ва парвози ӯро устувор карда, даврзании зарурии мушакро 
таъмин менамоянд. 

Дар масъалаи тарҷумаи истилоҳи дуюм бошад, ёфтани эквивалент (ҳамарзиш) дар 
забони тарҷумашаванда бениҳоят мушкил аст, зеро он аз рӯйи маънои худ ба истилоҳи 
аввала комилан мувофиқ нест. Мутарҷим бояд тарҷумаи истилоҳи мазкурро бо роҳи 
шарҳдиҳӣ иҷро намояд. 

Ҳамин тавр, барои тарҷумаи дурусти истилоҳи забони аввала ба забони тарҷумашаванда 
дар матни мушаххас, тарҷумонро мебояд ба ташкили системавӣ ва таҳлили сохтории 
истилоҳоти ҳарбӣ такя намояд, зинаҳои вобастагии истилоҳот ба ҳамдигарро тартиб диҳад, 
истилоҳотро ба навъу намуд, тақсим ва тасниф кунад, ҳамчунин ба умқи истилоҳи зарурӣ 
ворид шавад ва онро «тавассути зеҳни худ» гузаронад, то ки моҳияти калимаи зеринро дақиқ 
дарк намояд. 
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ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБИИ ЗАБОНИ ОЛМОНӢ ВА  
МАСЪАЛАИ ТАРҶУМАИ ОН БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

Дар замони муосир аксари кишварҳои олам артишро яке аз институтҳои муҳим ва 
зарури иҷтимоӣ меҳисобанд. Бо ин мақсад зарурияти омӯзиши ҳаматарафаи соҳаи ҳарбӣ, 
хусусиятҳои тарҷумаи истилоҳоти ҳарбӣ ба вуҷуд меояд. Мақолаи мазкур ба омӯзиши 
истилоҳоти ҳарбии забони олмонӣ ва мушкилоти тарҷумаи онҳо бахшида шудааст. 



148 

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд аз ҷониби забоншиносон ҳангоми тарҷумаи матнҳои 
ихтисосашон маҳдуди самти ҳарбӣ истифода бурда шаванд.  

Калимаҳои калидӣ: истилоҳоти ҳарбии забони олмонӣ, хусусиятҳои тарҷума ба забони 
тоҷикӣ, истилоҳ, ҳарбӣ, лексика, синонимҳо, забон, муқоиса. 

 

НЕМЕЦКАЯ ВОЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И  
РОБЛЕМЫ ЕЕ ПЕРЕВОДА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

В настоящее время армия считается одним из важнейших институтов общественного 
строя государств. С этой целью возникает необходимость комплексного изучения 
специфики военного дела, в том числе военной терминологии. Данная статья посвящена 
изучению профессиональных военных терминов немецкого языка и проблемам их перевода. 
Результаты исследования могут быть использованы лингвистами при переводе текстов с 
ограниченной военной специфики и военного содержания. 

Ключевые слова: немецкие военные термины, особенности перевода на таджикский 
язык, термин, военное, лексика, синонимы, язык, сравнение. 

GERMAN MILITARY TERMINOLOGY AND THE  
PROBLEM OF ITS TRANSLATION INTO TAJIK 

In modern times, the army is considered one of the most important institutions social life. There 
is a need for a comprehensive study of the military, the specifics of the military sector, military 
terminology. This article is devoted to the study of professional terms of the German language and 
the problems of their translation. The results of the research can be used by linguists when 
translating texts with limited military specialization. 

Key words: German military terms, specificity of translation into Tajik, term, military, 
vocabulary, synonym, language, compare.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК СПОСОБ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ЯЗЫКОВЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ КОНЦЕПТА  
«ПРИВЕТСТВИЕ» В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Азимова Г.Э. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 

Понятие «концепт» относится к числу инструментальных и понятийных аппаратов 
когнитивной лингвистики при сопоставительном изучении и анализе лингвистических 
явлений в родственных и неродственных языках [4, с.30]. 

Рассмотрение того или иного концепта представляется возможным посредством 
исследования лексико-семантических полей, позволяющие выявить семантику и 
сочетаемость лексем того или иного концепта. Изучение семантики лексем внутри одного 
лексико-семантического поля должно проводиться с учетом его парадигматического и 
синтагматического уровней языка, так как при таком подходе возможно детальное изучение 
семантики лексем в их сопоставлении с другими составляющими полями при выделении 
внутренних, различительных признаков и, в свою очередь, их синтагматические связи[6, 
с.53]. 

В современной лингвистике существует три подхода к определению явления и строения 
ЛСП (лексико-семантического поля): ономасиологический, семасиологический и 
синтаксический. 

Ономасиологический подход заключается в том, что лексические единицы того или 
концепта группируются в соответствии с одним понятием и отражают семантическую и 
функциональную близость. Семасиологический же подход определяет семантическую 
структуру слов с широкой семантикой, образование полевых систем, изучение сложных 
парадигматических связей между отдельными словами внутри поля. Метод компонентного 
анализа выделяется именно в рамках семасиологического подхода к определению полей, и 
заключается в описании структуры значения лексических единиц и выявления интегральных 
и различительных элементов их семантики. Семасиологический вид анализа дает 
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возможность определить степень семантической связи отдельной лексической единицы с 
центром поля, а именно с базовой лексемой. Синтаксический же подход включает в себя как 
семантические, так и парадигматические связи для всех лексем в рамках того или иного 
поля[7, с.123]. 

В рамках современной лингвистики концепт определяется как явление двустороннее, 
являясь понятием как лингвистическим, так и экстралингвистическим. Данным факт 
отмечается наличием у индивида двух типов мышления: образного и вербального. Ядро 
концепта является базовым слоем, объединяющий в себе когнитивные слои или элементы, 
которые вместе формируют когнитивные признаки, а его интерпретационное поле- 
периферию. Поэтому является важным как изучение ядра, так и периферии концепта. 
Семантика ключевого слова (лексемы) лучше всего отражается в ядре концепта, выявление 
же синонимов и антонимов ключевой системы дополняет содержание того или иного 
концепта.  

Рассмотрев вышеупомянутые подходы к определению ЛСП, надо отметить, что под 
лексемой мы понимаем семантическое содержание, которое отражается в словарной статье, а 
под концептом- когнитивное содержание. Лексема представляет собой понятие лексической 
семантики, а концепт когнитивной семантики[7, с.55]. 

Как известно, любое исследование системный сбор исследуемого материала. 
Когнитивное поле при этом является той самой системообразуюшим звеном. И.Трир и Г. 
Ипсен занимались изучением семантического поля. Семантическое поле представляет собой 
объедение слов или их отдельных значений, рассмотрение системного характера этих связей, 
взаимозависимость и взаимоопределяемость лексем, условную независимость и 
непрерывность смыслового пространства. При исследовании поля той или иной лексемы 
принимаются во внимание четко дифференционирующие друг другу образования, но и 
прослеживается градация между этими формациями, стирающие границы между ними[1, 
с.38]. 

Помимо трех вышеперечисленных нами подходов к определению поля, в лингвистике 
существуют еще и типы языковых полей, выделяются они, в свою очередь, в зависимости, от 
объекта и целей его исследования. Лексические единицы описываются здесь посредством 
выделения внутричастречных, межчастеречных и межуровневых семантических полей. 
Наиболее широко распространёнными среди этих видов является внутричастеречные 
семантические поля или лексико-семантические группы (ЛСГ), то есть, объединение слов 
одной части речи, близких по лексическим значениям. Внутричастеречные поля исследуются 
на материале имен существительных, имен прилагательных, наречий, глаголов чувства, 
мышления, поведения, действия. Также отмечается тесная связь не только семантическая, но 
и функциональная между единицами одной части речи с другими[10, с.56].  

В рамках семантических полей выделяются морфосемантические и грамматические 
поля, которые отражаются в грамматических единицах, свободных (полусвободных) 
сочетаниях, а синтагматические поля, включающие в себя словосочетания и другие 
синтаксические единицы как совокупности структурных моделей предложений, 
объединяемых общностью семантического задания. 

В лексико-семантической системе языка широко используется метод изучения 
межчастеречных семантических полей, которая включает в себя сходные лексемы различных 
частей речи. Данные поля рассматриваются как в широком понимании (в случае включения в 
их состав лексических единиц знаменательных и служебных частей речи), и в узком- 
включения знаменательных частей речи[9, с.26]. 

Стоит упомянуть также об «Теории функциональной грамматики», которая освещалась в 
работах А.В. Бондарко. Суть данной теории заключается, что главным в нем является 
понятие ФСП, то есть функционально- семантическое поле[9, с.36].  

Функционально- семантическое поле представляет собой группу грамматических и 
строевых лексических единиц, основанную на определенной семантической категории, а 
также различные лексико-грамматические средства того или иного языка, 
взаимодействующих друг с другом на базе общности своих функций. Например, в системе 
поля темпоральности рассматриваются не только формы выражения времен, являющуюся 
ядром данного ФСП, но и лексические средства выражения темпоральности (в английском 
языке таковыми являются индикаторы времени-today, tonight, tomorrow, в таджикском же 
языке это- имруз, пагох, пареруз) [3, с.82].  

Нельзя оставить без внимания и коммуникативные средства языка в рамках поля. 
Коммуникативно-семантические группы (КСГ) представляют собой системно-смысловые 
объединения лексем на основе тематической или синонимической связи. Функционально-
коммуникативные поля (ФКП) также относятся межуровневым полям. Они ориентированы, в 
свою очередь, на речекоммуникативный тип деятельности и содержат в себе свод морфем 
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(словообразовательные, корневые), слова (лексико-семантические варианты, словосочетания 
и предложения) [8, с.153].  

В последнее время находит отражение и тенденция к групприровке единиц 
номинативного и коммуникативного типов. Этот тип представляет собой такой тип поля, 
который образуется грамматически разнооформленными и семантическими близкими 
лексико-фразеологическими единицами (межчастеречными семантическими полями) и 
речевые стереотипами (коммуникативно-семантическими группами), готовыми к включению 
в акт коммуникации. Данный подход к определению полей получил название лексико-
фразового подхода[6, с.74]. 

Именно лексико-фразовый подход применяется при описании языкового пространства 
концептов «Greeting» в английском языке, и «Салом» в таджикском. Такой выбора подхода 
объясняется тем, что концепты отражаются не только посредством номинативных, но и 
коммуникативных единиц. Лексико- фразовое поле позволяет выявить системные связи 
между единицами разных уровней языка, отражающих данные концепты, следовательно- 
выявить и системные связи между отдельными элементами концептов[10, с. 45]. 

В пределах концептуального поля происходит описание когнитивных категорий как 
понятий более высокой абстракции, базу которых представляют универсальные понятийные 
категории. Именно концептуальное поле позволяет нам соединить в единое лингвистическое 
пространство единицы разных уровней языка и исследовать их как в системном, так и в 
функционально-когнитивном направлении. Концептуальное поле дает представление о 
языковых средствах как системе подсистем, между которыми происходит взаимодействие и 
взаимопроникновение и позволяет раскрыть диалектические связи между языковыми 
явлениями. Согласно концептуальному полю, единицы центральной части каждого поля 
характеризуется наиболее общим, инвариантным значением, а периферийные единицы 
осложнены специфическими коннотативными элементами[9, с.199]. 

Рассмотрение в едином полевом пространстве номинативных и коммуникативных 
единиц языка обосновывается их семантической взаимосвязанностью, а также устойчивыми 
формулами общения с постоянной синтаксической структурой лексическим выражением. 
Комплексное исследование номинативных и коммуникативных единиц языка дает 
возможность отразить данный ментальный объект наиболее полно, что соответствует цели 
данной статьи, то есть цели системного-структурного и функционально-когнитивного 
исследования концепта «Greeting» в английском языке, и «Салом» в таджикском. 

Как отмечалось нами ранее, концепт является единицей абстрактной и ментальной, 
которая находит свое отражение в лингвистических единицах различного уровня:  

 на уровне слов; 
 на уровне словосочетаний; 
 на уровне устойчивых сочетаний; 
 на уровне предложений; 
 на уровне текстов. 
Именно совокупность вышеперечисленных языковых единиц, взаимосвязанные 

семантическими отношениями и раскрывают суть того или иного концепта, который, в свою 
очередь, раскрывает смысл, заключенный в знаке. Вербализация концепта на уровне таковых 
языковых единиц и составляет семантическое поле концепта. Обратимся к изучению 
семантических составляющих концепта «Приветствие» в английском и таджикском языках. 

Английское слово «greeting» произошло от староанглийского слова «greting», что в 
переводе означало «приветствие кого-либо или чего-либо». Если рассмотреть оттенки 
староанглийского слова «greting», том можно выявить что раньше данное слово имело более 
широкое значение. Возможно, первоначально оно обладала значением «to resound», что 
означало «звучать», «оглашать, наполнять звуками», «отражать звук», то есть «повод, тема 
для разговора». Но в современном английском языке оно не утратило прежнего значения 
(«вступать в контакт с кем-либо»), и означает акт приветствия перед началом 
коммуникативного акта между коммуникантами. Оно всегда рассматривается в рамках 
понятия «вежливости», из которого оно, собственно, и исходит. Следовательно, оно значит 
владеть хорошими манерами, демонстрировать эти манеры, проявлять к другим и/или 
корректное социальное поведение. Согласно данному подходу, за этим словом закрепляется 
значение «манерности», которое выражается в поведении, образованности, отражает знание 
правил этикета, форм приветствий. Существительное «greeting» образовано посредством 
словообразовательного суффикса имени существительного -ing; словообразовательный ряд 
данного слова включает следующие элементы: глагол «to greet».  

Таджикское слово «салом» произошло от арабского слова «салом», означает «мир», 
«спокойствие», «примирение», «безопасность». Современное же его значение в таджикском 
языке оно употребляется в значении «дуруд», что в переводе означает «приветствие», 
«привет», «поклон». Прежние значения слова «Салом» (приветствие) обосновываются тем, 
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что еще в доисламские времена люди обменивались приветствием дань в знак любви и 
уважения при встрече. В частности, приветствия и прощения грехов друг друга 
расценивались как добрые признаки. Существительное «салом» в таджикском языке 
образовано при помощи корня и основы «салом». Словообразовательный ряд данного слова 
включает следующие элементы: существительными «саломалейкум», «саломалек», 
«ассалом», «салому сад салом», глаголами «салом гуфтан», «салом кардан».  

В ходе рассмотрения концепта «Приветствие» в английском и таджикском языках, 
можно обнаружить, что семантика слова «приветствие» в них общее значение «акт 
приветствия в ходе акта коммуникации», но в то же время можно обнаружить некоторые 
оттенки расхождения в их первоначальных значениях. Как например говорилось ранее, 
таджикское слово «салом» означало «мир», «спокойствие», «примирение», «безопасность», в 
то время как староанглийское слово обладала значением «to resound», что означало 
«звучать», «оглашать, наполнять звуками», «отражать звук», то есть «повод, тема для 
разговора». Но объединяет семантику двух слов- акт приветствия как знак 
доброжелательности, приветствия, вступления в диалог с коммуникантом. 

Касательно словообразовательных рядов в сопоставляемых языках можно отметить 
различия, которые выражаются в виде различных частей речи, а именно 
словообразовательный ряд английского слова «greeting» включает следующие элементы: 
глагол «to greet», а таджикском слово «салом» включает следующие элементы: 
существительными «саломалейкум», «саломалек», «ассалом», «салому сад салом», 
глаголами «салом гуфтан», «салом кардан». Также среди отличий следует отметить, что 
словообразовательный ряд в таджикском языке намного шире, чем в английском.  

В процессе анализа синонимического ряда концепта «Приветствие» (Greeting) в 
английском языке были выявлены следующие синонимы:  

-«welcome»;  
-«hello»;  
-«hi»;  
-«nod»;  
-«ovation»;  
-«salutation»;  
-«accosting»;  
-«address»,  
-«bonjour».  
Проанализировав синонимы к слову «greeting» в английском языке, нами были выявлены 

следующие их значения: 
 слово «welcome» в этом ряду означает «доброжелательность, форму выражения 

приветствия кого-либо», имеет нейтральный оттенок употребления; 
 слово «hello» означает «выражения приветствия» и возможно для употребления как в 

официальной, так и неофициальном регистре речи; 
 слово же «hi», напротив выражая также «выражение приветствия», при этом 

используется в разговорном стиле речи; 
 слово «nod» означает «быстрое движение головой, то есть кивок головой в знак 

приветствия», что также, в свою очередь, является репрезентантом невербального 
выражения приветствия. 

 слово «ovation» в этом синонимическом ряду обладает значением «прием, принятие, 
встречу кого-либо, которое обычно сопровождается громкими аплодисментами»; 

  слово «accosting» -«приветствие кого-либо», помимо этого значения, содержит в себе 
и значения отрицательные; 

 слово «address» имеет лексическое значение «выступление, обращение» и выражает 
обращении в акте приветствия; 

 слово же «bonjour» обладает значениями «добрый день», «доброе утро», «привет», 
является показателем приветствия в определения время суток, а именно время до полудня. И 
ввиду того, что это слово является заимствованием из французского языка, то оно является 
менее употребительным в этом синонимическом ряду. 

Так, в таджикском языке мы обнаруживаем следующие синонимы к слову 
«Приветствие» (салом):  

-«саломалейкум»; 
- «салому алек»;  
-«ассалом»;  
-«салому сад салом»;  
-«пайгом»; 
-«табрик»; 
-«таъзим»;  
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-«сачда».  
Проанализировав все эти синонимы к слову «салом», необходимо отметить, что: 
 слова «саломалейкум» и «ассалом» означают «приветствие», оба эти слова 

нейтральными в этом синонимическом ряду, и могут употребляться как в официальной, так и 
неофициальной речи собеседников; 

 слово «салому алек» имеет несколько разговорный оттенок в этом ряду слов; 
 слово «салому сад салом» имеет нежели торжественный оттенок. 
 слово «пайгом» имеет первостепенное значение «весть, известие, послание, письмо», 

а в качестве дополнительного значения употребляется как «привет, передавать привет»; 
 слово «табрик» - имеет значение «поздравление», «приветствие». 
 слова «таъзим» и «сачда» употребляются в значении «поклон», то есть выражают 

вербальное средство выражения приветствия. Слово «таъзим» означает приветствие во время 
коммуникации, в то время как слово «сачда» означает также поклон во время совершения 
молитвы.  

Таким образом, лексико-семантическое поле как особая системообразующая единица, 
обладает весьма сложной своеобразной структурой, составные элементы которой связаны 
между собой парадигматическими отношениями. В основе организации лексико-
семантического поля лежат упорядоченные классы, лексические парадигмы, 
структурирующее семантическое поле по вертикали и по горизонтали. Ядро лексического 
поля, как его семантическую доминанту, образует лексическая единица, выражающая общее 
инвариантное значение.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК СПОСОБ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ЯЗЫКОВЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ КОНЦЕПТА  

«ПРИВЕТСТВИЕ» В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье предпринята попытка структурирования лексико-семантического поля 

концепта «Приветствие» на материале английского и таджикского языков. Отмечается, 
что изучение содержательной стороны языка является одним из главных направлений 
современной лингвистики. В качестве иллюстративного материала в данной статье 
приведены материалы английского и таджикского языков. Рассмотрены проблемы 
межъязыкового соответствия/несоответствия ЛСП «Приветствие» как «Greeting» в 
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английском языке и «Салом» в таджикском. Представлены результаты сопоставительного 
анализа данного концепта в английском и таджикском языках путем нахождения его ядра и 
периферии. Указывается, что предлагаемый в статье подход к понятию поля является 
полевым подходом. 

Ключевые слова: концепт, приветствие, лексико-семантическое поле, сема, системный 
подход, ядро, периферия. 

 
ЗАМИНАИ ЛУҒАВИӢ МАЪНОӢ ЯКЕ АЗ ТАРИҚАИ ТАСНИФ КАРДАНИ 

КОНСЕПТИ «САЛОМ» ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
Мақола ба таҳлили таркибӣ маҳфуми заминаи луғавию консепти «Салом» дар забонҳои 

англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шудааст. Таъкид шудааст, ки омӯзиши мӯҳтавои забон яке аз 
самтҳои асосии забоншиноси муосири мебошад. Ба унвони маводи тавзеҳии масъалаи 
назариявии мазкур маводи алоҳидаи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ҷалб карда шудаанд. 
Мушкилоти байнзабонии мувофиқат/номувофиқат накардани нақшаи ЛС «Greeting» дар 
забони англисӣ ва «Салом» дар забони тоҷикӣ барраси шудааст. Натиҷаҳои таҳлили 
муқоисавии маълумотҳое консепти «Салом» ба таҳлили асоси ва музофот он оварда 
шудааст. Ишора шудааст, ки рӯйкард ба маҳфуми замина, ки дар мақола пешниҳод 
шудааст, як рӯйкарди майдонист. 

Калидвожаҳо: консепт, «салом» (приветствие), заминаи маъноӣ, сема (маъно), 
муносибати система, асос, музофот. 

 
LEXICO-SEMANTIC FIELD AS A MEAN OF SYSTEMATIZATION OF 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF A CONCEPT  
«GREETING» IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES  

In the article attempts to structure a lexico-semantic field of concept «Greeting» in English and 
Tajik languages. It is underscored that the study of content sides of language is considered to be 
one of the main streamlines of modern linguistics. The author attracts certain illustrative material 
for the given article from the English and Tajik languages. In the article the problems of 
interlanguage correspondence/ mismatch of the LSF «Greeting» in the English language and as a 
«Salom» in Tajik language. The results of comparative analysis of the given concept through the 
analysis of its core and periphery are presented in this article. It is indicated that the suggested 
approach to the notion of genetics is the genetic one in the article under the consideration. 

Key words: concept, greeting, lexico-semantic field, seme, systematic approach, core, 
periphery. 
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О НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Мавлонов Ш.О 
Худжандский государственный университет им. академика Б.Гафурова 

 

История появления, формирование, значение и стилистическая характеристика 
номинативных конструкций привлекало и дор сих пор привлекает к себе внимание многих 
ученых-лингвистов таких, как А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, 
А.М. Пешковский, Е.М. Галкина-Федорук, В.В. Бабайцева, П.А. Лекант, Н.Д. Арутюнова. 

В.С. Юрченко, также рассматривая односоставные номинативные предложения, считает, 
что «Предложения с главным членом в форме подлежащего представлены номинативными 
или назывными предложениями, в системе синтаксиса данные предложения занимают 
специальное положение, но в то же время данный тип предложений невозможно ставить в 
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один ряд с такими односоставными предложениями, у которых главный член представляется 
как сказуемое. Номинативные предложения не могут быть в действительности 
односоставными, только в настоящем времени они являются односоставными, а в 
прошедшем и будущем времени содержат глагол-сказуемое и традиционно рассматриваются 
как двусоставные предложения» [5, 62].  

Баҳор омад, давчаҳо аз гул баромаданд, навдаҳои тутҳои балхӣ ғӯра бастанд, 
дарахтони хасактут барои хӯроки кирмакҳои пилла каллак шудан гирифтанд; ҷӯи 
Мазрангон бо лойоби селҳои баҳорӣ пур аз сурхоб шуда мешорид; деҳқонон ҷуфт мебастанд, 
замин меронданд, дандонамола мекарданд ва мекиштанд; фароштурукҳо лойҳои шиттаро 
ба шакли пунбадона лӯнда карда оварда дар шифтҳои хонаҳо — дар паҳлуи болорҳо бо 
камоли маҳорат ба тарзи нимкиштӣ барои худ хона месохтанд (6, 77). 

Spring was here. Apricot saplings burst into flower, Balkh mulberry bushes put out green 
berries on their twig, and the large mulberry trees had their leafy branches chopped off to feed the 
silkworms (7, 87). 

Баҳорон буд, зардолуҳои рӯидаричаи мо гул карда бо шукуфаҳои худ дар боғча зинати 
хубе дода буданд (6, 32).  

It was spring. The apricot trees in our forecourt were in bloom, brightening up the whole 
garden (7, 50).  

Даруни шаҳр торик буд. Дар дарвозахонаи шаҳр дар пеши дарвозабон як пилсуз, ки бо 
пилта ва равғани зағир месӯхт, рӯшноии хирае медод. Ғайр аз ин, дар ягон ҷои кучаи шаҳр 
шамъе, чароғе, ё фонусе набуд. Азбаски ҳавлиҳои Бухоро дар тарафи кӯча дарича ва равзане 
надоштанд, аз онҳо ҳам ба кӯча рӯшноие намеафтод. Кӯчаҳои танг, ки дар ду тарафи онҳо 
хонаҳои дуошёна ва сеошёна бино ёфта буданд, манзараи гӯрмонандеро ба ёди кас 
меоварданд (6, 151). 

Inside the city it was dark. At the gatehouse an oil lamp, fueled with linseed oil, gave a dim 
light (7, 151). 

Шаб шуд. Ман чароғи сиёҳро даргиронда бар болои чароғпоя мондам. Ғайр аз ман ҳама 
дар хоби беморӣ буданд. ҳанӯз аввали шаб буд, ки падарам нафасҳои сахт кашидан гирифт 
ва гулӯяш хир-хир кард. 

Night fell. I lit the oil lamp and kept watch. All except me were sunk in the sleep of sickness.  
Номинативные предложения изучаются во всех вузовских и школьных учебниках и 

программах, а как самостоятельный структурно-семантический тип односоставных 
предложений, данные предложения находят свое отражение в синтаксисе многих языков. 

Рассматривая всевозможные мнения ученых-лингвистов о характеристике 
односоставного предложения, можно прийти к выводу о том, что такие конструкции 
называются одночленными или номинативными предложениями: 

Усто амак ҳам ба миёнаҷои рӯидарича рафта нишаст ва баъд аз фурсате нишаста 
нафаси худро рост гирифтан боз аз ҷояш хест ва боз фармон дод: 

— Гурез, ки мезанам! 
Икромхода гурехт, ӯ пеш кард ва ман «назанед» гӯён фарёд мекардам. Ба ҳамин тариқа 

падару писар ёбонро ду давр заданд. 
Usto Amak reached the middle of the yard and sat down a moment to catch his breath, then got 

up again and shouted,  
“if I catch you…!”  
Ikrom Khoja took off through the gate. Usto Amak hot on his heels, while I yelled. “Don’t hit 

him!” In this way father and son completed two laps round the adjacent fields. 
Охир Усто амак ба писараш фарьёдкунон гуфт: 
— Биё, акнун намезанам, хашмам фурӯ нишаст. Баъд аз ин коратро дониста кун.—Худ 

ба тарафи ҳавлӣ бозгашт, ман ҳам аз дунболи ӯ, ва дар роҳ ба ман гуфт: 
— Ту тарсидӣ, ки ман Икром акаатро мезада бо¬шам, не, ман намезанам (6, 65). 
Finally, Usto Amak shouted to his son, “Come on, I won’t hit you now – I’ve calmed down. But 

from now on, do a proper job.” He turned back toward the house and I followed him. On the way 
he said to me, “You were afraid I was going to beat your poor cousin Ikrom, but I wasn’t” (7, 80). 

Падарам пай бурд, ки ман ба ӯ чизе гуфтан мехоҳам, аммо ба кадом сабаб бошад, ки 
нагуфта истодаам, бинобар ин пурсид: 

— Чӣ мехоҳӣ, гӯй? 
— Як дурӯғи худро иқрор кардан мехоҳам. 
— Хуб, иқрор кун! 
Father realized that I wanted to tell him something, but that something was preventing me. He 

asked, “What is it?” 
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“I want to confess that I told a lie.” 
“Well, go on!” 
Подвергая рассмотрению вышеизложенные предложения, можно сказать, что 

разграничивая подлежащее и сказуемое в предложении аналогичные высказывания сполна 
проявляют какую-либо мысль. Естественно слушающий под данными конструкциями 
понимает примерно тот же смысл, которое подразумевает говорящий. Это означает, что с 
точки зрения структуры они являются полноценными фразами. И далее приводятся примеры 
для более обоснованного подтверждения данной мысли. 

Вақте ки орди бо қиём омехташуда монанди хамири нон ғафс шуд, корфармо ба 
белзанон: 

— Бас кунед, кашонед! — гуфт. 
Белзанон бар рӯи белҳои худ хамири қиёминро бардошта бурда, бар рӯи лаълии чӯбин 

рехтан гирифтанд. 
Дар ин вақт корфармо, ки магар аз корҳои заруриаш фориғ шуда буд, ба мо нигоҳ карда: 
— Ба кӣ кор доретон? — гуфта пурсид. 
Акаам салом дода як тангаро ба ӯ дароз карда аз номи падарам: 
— Як қабза ҳалво диҳед, будааст! — гуфт. 
— Бисёр хуб,— гуфт корфармо,— лекин ҳалвое, ки пагоҳонӣ пухта будем, ба бозор 

рафт, камтар тамошо карда истетон, ҳалвои тоза тайёр мешавад, медиҳам (6, 24). 
When the flour had blended in and the mixture looked like bread dough, the master told his 

workers, “That’s enough, bring it out!” 
 The workers began shoveling out the syrupy dough onto the wooden tray. 
The master, evidently free of his most demanding work, looked at us and asked, “What do you 

want?” 
My brother greeted him and handed over the tanga. “Father sent us for a qubza of halva.” 
“Fine,” the master said, “but we’ve already sent the halva we made this morning to the 

bazaar. So just watch for a while and we’ll give you some fresh halva when it’s ready” (7, 49). 
— Албатта, бефоида! — гуфт падарам ва шарҳ дод:— ман карзҳоямро аз ҳар кас кам-

кам кардам, аз ҳар кас аз 20 танга (3 сӯм) то 30 танга қарз гирифтам. қарзи калонам 50 
танга аст, вай ҳам аз падари туст, ки барои пули гӯру кафанаш ғундошта монда будааст. 
«То вақти мурданам диҳед, мешавад, лекин Алихон нафаҳмад»,— гуфт. Ту ҳам ба касе 
нафаҳмон (6, 16). 

“Of course!” my father answered, and explained. “I took small loans from everyone, ranging 
from twenty to thirty tangas. My largest debt was fifty tangas from your father, which he had saved 
for his own funeral expenses. He told me, “You can pay back this debt any time before I die, but 
don’t let my younger brother Ali-khon know about it. And,” added my father, “Don’t you tell 
anyone, either” (7, 42). 

— Ана ҳамин кафшро бурда ба даҳони нависандаи ин хат зан ва «ҷавоби хататон ҳамин 
будааст» гӯй! — гуфт. 

Албатта, ман он кафшро гирифта набурдам. Лекин дар бозгашти 
 мактаб, дар вақте ки Сайид Акбар маро ҷеғ зада чӣ шудани хаташ ва ҷавобашро 

пурсид, ҳикояти «кафш»-ро гуфта додам (6, 97). 
“Take this shoe and slap the writer of your letter in the face with it, and tell him this is my 

answer!” 
Of course, I didn’t actually take the shoe and carry out her instructions; but when Sayid-Akbar 

called me over on my way home and asked me if I had delivered his letter and brought an answer, I 
told him about the shoe (7, 105). 

Но несмотря на это, проблема главного члена номинативных предложений остается до 
сих пор спорной. Некоторые лингвисты как, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.М. 
Пешковский, классифицируют главный член в номинативных предложениях в качестве 
сказуемого, другая группа ученых-лингвистов, как, Д.Н. Овсянико-Куликовский, В.А. 
Богородицкий, Л.А. Булаховский, считают, что главный член в данных синтаксических 
единицах служит в качестве подлежащего, а в академической грамматике ученые не 
обозначают главный член в предложении ни сказуемым, ни подлежащим, такие лингвисты 
как А.А. Шахматов, Е.М. Галкина-Федорук разделяют и подлежащные номинативные 
предложения и сказуемостные номинативные предложения. 

Устохоҷа, шумо Лутфуллоро дуое кардед, ки қа¬бул шуданаш мумкин нест ва ба ӯ 
якпула фоида надорад, кист, ки дар дуньё ҳазорсола шавад, кист, ки дар дуньё намурад? Ба 
ҷои ин агар мегуфтед, ки «илоҳӣ бой шавӣ ва шикамат аз нон сер шавад», беҳтар буд. 

Усто амак бо ҳамон шукуфтарӯии одатиаш ба Абдушукурхоҷа гуфт: 
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— Рухсат диҳед, ака эшон, ки ман маънии дуои худ¬ро ба шумо фаҳмонам. 
— Марҳамат кунед! — гуфт Абдушукурхоҷа (6, 72). 
Usto Amak, who had also witnessed this spectacle, turned to Lutfillo and cried, “Well done, 

lad! God grant you live a thousand years! May you live foe ever!” 
Abdushukur Khoja burst out laughing and said to Usto Amak, “Usto Khoja, you have wished 

something for Lutfullo that he cannot possibly accept and which is no earthly use to him – who on 
earth could live a thousand years? Who is there that is not mortal? You would have done better to 
wish him wealth and a full stomach” (7, 84). 

Хомӯш, хомӯш! — гӯён шогирдонашро сокит ме¬кард ва соаташро медид. Агар вақти 
дарс тамом шуда бошад, ё гузашта бошад, имрӯза дарсро бо ҳамин ба поён мерасонид ва 
агар вақт бошад, як ҷумлаи дигар мехононд (6, 209). 

Silence, silence! He kept quiet and watched his watch. If the time for the lesson is over, or past, 
the lesson would end today, and if there is time, another sentence will be written. 

Многие ученые говорят о применении такого термина как «безымянный термин» по 
отношению к главному члену односоставного предложения, так как главный член 
номинативных предложений имеет особую характеристику.  

Нужно отметить, что данное мнение по отношению к главному члену односоставного 
предложения на современном этапе такой науки как синтаксис не принимается во внимание. 
Ряд ученых, как В.А. Белошапкова, В.В. Бабайцева, Е.С. Скобликова, А.Н. Гвоздев и др. 
считают, что главный член односоставного номинативного предложения отмечается как 
подлежащее. И поэтому рассматриваемый тип односоставных предложений относят к 
безглагольным, но тем не менее главным компонентом данного типа предложений считается 
глаголом. Всякое безглагольное выражение или конструкция является неполноценным, 
безглагольным употреблением в предложении, которое создается с помощью глагола-
сказуемого, и к таким, т.е. безглагольным конструкциям можно отнести такие предложения 
как номинативные [4, 257]. 

Односоставные предложения, у которых главный член выражается существительным 
или же субстантивированной частью речи в именительном падеже, называются 
номинативными предложениями. Иногда главный член предложений выражается сочетанием 
слов, но тем не менее основное слово в словосочетании в обязательном порядке должен 
иметь форму именительного падежа. В некоторой литературе вместо номинативных 
предложений применяется такой термин как назывные предложения, чем и дается указание 
на то, что данный тип предложений только называет предметы, явления, события, но о них 
не сообщает ничего, кроме того, что они есть (быть), т.е. существуют. 

Различают собственно бытийные, а также и другие структурно-семантические типы 
таких предложений как указательные, оценочно-бытийные, побудительно-пожелательные, 
собственно-назывные предложения. Еще можно назвать различные типы структурно-
семантических типов рассматриваемого типа односоставных предложений в английском 
языке [4, 210].  

Структурно-семантические конструкции, главным компонентом которых является 
существительные, рассматриваются как номинативные предложения. Номинативные 
предложения имеют способность наряду с атрибутивными проявлять содержание 
единичного действия. В синтаксисе по отношению к различным типам номинативных 
предложений нет одного единого мнения, в том числе и по отношению к семантико-
функциональным типам рассматриваемого типа односоставных предложений. 

По мнению некоторых ученых-лингвистов в состав номинативных предложений входят 
такие односоставные предложения как бытийные и указательные [2, 30], а с точки зрения 
других исследователей к таким типам односоставных предложений как номинативные 
предложения относятся не только бытийные и указательные, но и побудительно-
пожелательные, оценочно-бытийные, собственно-назывные [1, 26].  

В.В. Бабайцева дает отчетливое обоснование понятию номинативных предложений и 
разделяет номинативные предложения в два типа: бытийные и указательные номинативные 
предложения, когда основной грамматической характеристикой таких предложений является 
их формирование, т.е. односоставность, а также морфологические особенности главного 
члена предложения. Главный член предложения в рассматриваемом типе односоставных 
предложений выражается: 

1. Существительным в именительном падеже: 
Падарам аз болои peг ба пеши хона фуромада: 
— Усто Барот! Шумо дар куҷо? — гӯён овоз дод. 
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— Ман дар ин ҷо бо бачагон зинда дар гӯр шуда нишастаам,— гуфта ҷавоб дод касе аз 
даруни хона ва аз даре, ки мо аз вай ба он хона барои ҳалвохарӣ даромада будем, баромада 
бо падарам саломалек ва вохӯрдӣ кард (6, 40). 

Farther waded through the sand to the wall of the house and called, “Usto Barot! Where are 
you?” 

“I’m in here, buried alive with my sons,” came an answer from indide; then Usto Barot came 
out through the same door as Ergash and I had gone in to buy halva, and exchanged greetings and 
news with my father (7, 56).  

2. Количественно-именным сочетанием: 
— Аз оби аввал чанд рӯз гузашт? 
— 10 рӯз гузашт (6, 167). 
How long is it since you first watered it? 
“Ten days” (7, 166). 
3. Местоимением:  
Ман аз ӯ пурсидам: 
— Шумо чаро баъди қозигиро партофта рафтани қозӣ Абдулвоҳид ба ягон қозии дигар 

мулозим нашудед?  
Магар пахтакашӣ ба шумо душворӣ намекунад? (6, 291) 
I asked him: 
- Why didn't you serve any other judge after Judge Abdulvahid left?  
Isn't cotton picking a problem for you? 
— Додар! Ту аз ҷониби ман ба ҳамин зан як гап партофта бинӣ-чӣ? — гуфт. 
— Ман магар ба шумо даллагӣ мекунам?..— гуфт ҷавони посбон оташинона (6, 408). 
"Brother! Do you see me talking to this woman?  
He said. 
"Shall I pamper you?" Said the young guard fiercely. 
Номинативные предложения выражают действия в форме настоящего времени. Они 

также выражают модальность и имеют значение настоящего времени и тем самым 
указывают на обстоятельство. Также важно отметить, что высказывания, которые носят 
информативный характер и как правило констатируют явления, относящиеся именно к 
моменту речи - прямо рассматриваемые говорящим или относящиеся к нему также 
выражаются номинативными предложениями [1, 136]. 

Номи ин одам Иброҳимхоҷа буд. Боре падарам ӯро барои ба падараш нигоҳубин 
накарданаш бисьёр таъна ва туфу лаънат кард ва дар охири суханаш ба ӯ гуфт:  

— Агар Иброҳим пайғамбар барои ризои Худо писарашро қурбон карда бошад! 
ту барои танбалиат падаратро қурбон кардӣ. Ҳайф ба ту ва лаънати олам ба ту! (6, 

43). 
The name of this son was Ibrohim Khoja. Once my father cursed him out for not taking care of 

his father, finally saying,  
“The prophet Ibrohim would have sacrificed his son to God! and you have sacrificed your 

father to your laziness.” Shame on you and the curses of the world upon you (7, 59). 
Такой тип предложений имеет обычную семантику модальности, а темпоральная 

семантика таких предложений не имеет парадигму, т.е. они не изменяются по временам и 
наклонению. Номинативные предложения характеризуются предикативностью, которая 
выражается при помощи интонации:  

— Э ҷони азиз! Агар ман пештар бо қалам ва бар рӯи коғаз шеър менавишта бошам, 
акнун барои ту бо мижгонам ва дар пардаи чашмонам менависам. Агар ту, офтоби 
оламтоби ман, бегоҳонӣ Ситораатро пеши ман фиристонӣ, он навиштаи маро ба хоки 
поят, барои пойандозат мебарад (6, 364). 

Dear soul! If I used to write poetry with a pen and on a piece of paper, now I write for you with 
my brain and behind my eyes. If you, my glorious sun, send Your Star before me in the evening, it 
will carry my writing to the ground beneath your feet, for your footsteps. 

— Э ҷони азиз! Ман ба меҳрубониҳои ту фирефта шуда, ба як ҳаракати густохона ният 
кардам. Ту саркашона маро танбеҳ карда ҷодаамро ба ман нишон додӣ. Ман аз ин ҷиҳат аз 
ту миннатдорам (6, 375). 

Dear soul! I was deceived by your kindness and intended to make an arrogant move. You 
stubbornly rebuked me and showed me the way. I thank you for that. 

— Э маъсумаи покдомани ман! Агар хурсандии ту бо нест шудани ман муяссар мешуда 
бошад, ман тайёрам, ки дарҳол худро ҳалок намуда нест кунам, ҳеҷ набошад, ҳамин ҳоли 
ҳозир сарамро гирифта аз ин ҷоҳо ғоиб шавам, ба тарзе, ки баъд аз ин ҳеҷ кас ному нишони 
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маро аз ин ҷоҳо наёбад ва агар мурда хок шавам, гарди ман ба домони поки ту 
нанишинад...(6, 375). 

"O my innocent mother!" If you are happy with my disappearance, I am ready to destroy myself 
immediately, at least for now, to take my head and disappear from here, so that no one will be able 
to remove my name from it. There will be no place, and if I die, my dust will not sit on your pure 
domain ... 

Номинативные предложения также различаются по цели высказывания.  
Повествовательные номинативные предложения:  
«Шаб шуд, торикӣ ҳама ҷоро фурӯ гирифт. «Зан ҳанӯз намеомад», мӯйсафед бетоқатӣ 

мекард. Ҷавон ӯро тасаллӣ медод, ки «зан шавҳарашро ба ягон ҷо гусел карда баъд аз он 
хоҳад омад», мӯйсафед барои таскини димоғсӯзии худ, ки аз дер мондани зан пайдо шуда 
буд, ҳар замон як пиёла шароб менӯшид. Бухори шароб ба димоғаш зада бетоқатии ӯро боз 
ҳам зиёдатар мекард (6, 401).  

“It is nighttime, and darkness is everywhere. "She hasn't come yet," the old man said 
impatiently. The young man comforted her by saying, "A woman will send her husband somewhere 
and then he will come," and the old man drank a glass of wine each time to soothe his grief, which 
had arisen from the woman's late arrival. The smell of wine made his eyes water.  

Устои ҳалвогар ба коргарони худ: 
— Акнун бас,— гуфт ва худ корди калонеро ба даст гирифта он ҳалқаро ба дарозии як 

ваҷаб-як ваҷаб бурид ва яке аз он лӯндаҳоро дар тарозуе, ки дар як гӯшаи он суфа истода 
буд, ниҳода баркашид, ҳалво қадаре сабук баромад (6, 30). 

“That’s enough,” the master told his workers. 
He picked up a large knife and cut up this cake into pieces about a hand’s breadth square. He 

took one of these pieces and weighed it on a scale in the corner of the sufa (7, 49).  
Восклицательные номинативные предложения: 
Падарам, ки дар он ҷо буд, ба имом гуфт: 
— Нодуруст кардаед! 
— Чаро? — имом оташин шуда пурсид. 
— Аввал ин ки,— гуфт падарам,—ҳаром будани дуди тамоку аз рӯи шариат маълум 

нест (6, 144). 
He was recounting this exploit to an audience by the bank of the stream, with righteous pride, 

when my father, who was present, remarked that he had been wrong to do so. 
“Why so?” demanded the imam indignantly. 
“First,” said my father, “because it is not certain that tobacco smoke is forbidden by the 

shariat.”  
Вопросительные номинативные предложения: 
— Ҳа, чӣ мегӯӣ? — гуфта пурсид. 
—Б а ёбон ба тамошо мебароем, ба ҷавоб гирифтан омадем. 
— Бо кӣ? 
— Бо акамуллом (6, 32). 
“Well, what can I do for you?” 
“I have come to ask if I can go out for a walk.” 
“Who with?” 
“My big brother, Muhyiddin” (7, 50). 
Другой грамматической особенностью таких предложений, которые различают 

номинативные предложения от нечленимых предложений, является их синтаксической 
членимостью. По структуре также различают два типа таких предложений:  

а) Нераспространенные номинативные предложения  
б) Распространенные номинативные предложения 
Среди данных видов номинативных предложений выделяют такие предложения, 

которые осложнены однородными членами предложения.  
Например: 
Як вақт чашми Эргаш ба ман афтода «Биё-биё!» гӯён худ ба лаби рӯд фуромад ва 

сухани худро давом дода 
— Биё, гузар, оби рӯд аз буҷулаки поят намеояд, натарс! — гуфт (6, 32). 
Suddenly Ergash caught sight of me and ran down to the water’s edge, calling. “Come on, 

come on over! The water’s no more than ankle-deep!” 
— Дар хонаи бобом. Қурбонниёз тағоиям оварда будааст. Ба ман ҳам доданд.Як бамаза 

ки,—гуфт акаам ва суханашро давом кунонида аз ман пурсид: 
— Ту ҳам мехӯрӣ? 



159 

— Бошад, мехӯрдам, набошад, ҳамин ҳалвои қоқтӣ ҳам шудан мегирад. 
— Ман ёфта диҳам, мехӯрӣ? 
— Албатта! Албатта! 
— Ин тавр бошад, ба падарам «ҳалвои равғанӣ ги¬рифта диҳед» гуфта зори кун! (6, 

25). 
“At Grandfather’s house. Uncle Qurbon-Niyoz had bought it and he gave me some too. It was 

really delicious,” my brother said, then asked, “Would you like some too? If I find some for you, 
will you eat it?” 

“Of course!”, “Of course!” 
“Then go and beg Father for some!” (7, 46). 
— Дар он ҷо дар лаби рӯд ҷӯи осиё ҳаст. Дар вақти тамошо додани осиё ман ба ту 

нишон дода будам-а? 
— Ҳа-ҳа! 
— Медонӣ? 
— Медонам! (6, 27). 
“There, at the edge of the river, is a small stream. When we went to see the mill I pointed it to 

you, right?” 
“Yes!”, “Yes!” 
“You know it?” 
 Yes, I know it (7, 47). 
Обычно, главный член и второстепенные члены, которые поясняют данный тип 

предложений в распространенных номинативных предложениях выделяются четко, где 
определение-прилагательное должно быть препозитивным: 

Ӯ қади баланд, бадани лоғар, чеҳраи гандумгун, риши миёнаи на он қадар сафед ва 
абрӯҳои баланди дарозмӯ дошт (6, 63). 

He was tall and thin, with a ruddy complexion, a fair-sized beard and long, bushy eyebrows (7, 
75). 

Таким образом, можно сделать такие выводы, что основными грамматическими 
характеристиками номинативных предложений являются односоставность структуры, 
морфологические признаки главного члена, особая интонация и синтаксическая членимость. 
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РОҶЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ СОЗМОНИЮ МАЪНОИИ  
ҶУМЛАҲОИ УНВОНИИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 

Дар мақолаи мазкур кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки баъзе хусусиятҳои ҷумлаҳои номӣ 
дар забони англисӣ мавриди омӯзиш қарор дода шавад. Ҷумлаҳои номӣ дар замони ҳозира 
ҷумлаҳои яктаркиба буда метавонанд, танҳо дар замони гузашта ва оянда дорои феъл 
мебошад ва одатан чун ҷумлаҳои дутаркиба таҳлил карда мешаванд. Ҷумлаҳои яктаркибаи 
ифодакунандаи ҳаёти ҳаррӯза-воқеӣ ва сохторӣ-маъноии навъи ишоратӣ, баҳодиҳанда, 
амрӣ-хоҳишмандӣ, хосу номиро ҷудо мекунанд. 

Ҷумлаҳои номӣ амалро дар шакли замони ҳозира ифода мекунанд. Инчунин, онҳо 
модалиятро ифода намуда, маънои замони ҳозираро доранд ва ба ин васила ба ҳол ишора 
мекунад. 

Муқаррар карда шудааст, ки хусусиятҳои асосии грамматикии ҷумлаҳои номӣ сохти 
яктаркибаи онҳо, хусусиятҳои морфологии сараъзо оҳанги махсус ва таҷзияшавии 
синтаксисӣ мебошанд. 
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Калидвожаҳо: ҷумлаҳои яктаркиба, ҷумлаҳои унвонӣ, ҷумлаҳои дутаркиба, феъл-хабар, 
аъзоёни ҷумла, сараъзои ҷумла, замони ҳозира, модалият, навъҳои созмонию маъноии 
ҷумлаҳо.  

 
О НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В статье предпринимается попытка исследовать особенности номинативных 

предложений в английском языке. Номинативные предложения в настоящем времени могут 

быть односоставными, только в прошедшем и будущем времени содержат глагол-

сказуемое и традиционно рассматриваются как двусоставные предложения. Различают 

бытийные, структурно-семантические типы таких предложений как указательные, 

оценочно-бытийные, побудительно-пожелательнее, собственно-назывные предложения.  

Номинативные предложения выражают действия в форме настоящего времени. 

Также, выражают модальность и имеют значение настоящего времени и тем самым 

указывают на обстоятельство. 

Установлено, что основными грамматическими характеристиками номинативных 

предложений являются односоставность структуры, морфологические признаки главного 

члена, особая интонация и синтаксическая членимость. 

Ключевые слова: односоставные предложения, номинативные предложения, 

двусоставные предложения, глагол-сказумое, члены предложения, главный член 

предложения, наcтоящее время, модальность, структурно-семантические типы 

предложений. 
 

SOME HINTS ABOUT STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES  
OF ENGLISH NOMINATIVE SENTENCES  

The article throws light upon exploring some specific features of nominative sentences in 

English.  

Nominative sentences in the present tense are usually one-member sentences; they contain a 

verb-predicate only in the past and future tenses and are traditionally considered as two-member 

sentences.  

The following structural-semantic types of nominative sentences are distinguished: 

demonstrative, evaluative-existential, imperative-suppositional, absolute - nominative. 

Nominative sentences express actions in the present tense form. In addition, they express 

modality, have the meaning of the present tense, and thus indicate to adverbial modifier. 

It has been established that the main grammatical characteristics of nominative sentences are: 

they are one-member sentences in structure, morphological features of the principle member, 

special intonation and syntactic articulation. 

Keywords: one-member sentence, nominative sentence, two-member sentence, verb-predicate, 

parts of the sentence, principle part of the sentence, present tense, modality, structural-semantic 

type of the sentences. 
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НИГИНИ ТАБЪИ СУХАНПАРВАР – САЛМОН 

 

Казакова У.С., Мирзоалиева А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

 Салмони Соваҷӣ аз намояндагони бузурги адабиёти классикии форсу тоҷик мебошад. Ӯ 
тақрибан дар тамоми анвои шеъри классикӣ, аз қабили қасида, ғазал, рубоӣ, қитъа, 
таркиббанд, тарҷеъбанд ва маснавӣ табъозмоӣ намуда, бо ҳунари волои худ шеъри форсӣ – 
тоҷикиро таровату назокати дигаре бахшидааст. 

 Дар баробари дигар анвои шеърӣ дар ашъори Салмон қасида мавқеи хос дошта, яке аз 
падидаи завқу ҳунари суханварии адиб ба шумор меравад. Аксари донишмандон ба ҳунари 
баланди қасидасароии Салмон ишора намуда, ӯро аз зумраи қасидасароёни машҳури замон 
шинохтаанд. Э. Браун Салмонро ҳамчун «тӯтии шаккаргуфтор», «назмаш мисли моҳ 
рахшанда», «савсани озод» ва ғайра тавсиф карда, як қатор мулоҳизаҳои муҳаққиқони 
мутақаддимро перомуни ашъори шоир пеши назар овардааст. Бо ҳама қудрати бузурги 
суханварӣ Салмони Соваҷӣ мувофиқи одати замон қисми зиёди қасидаҳояшро дар пайравии 
қасидасароёни гузашта навиштааст. Ба ин хусусияти шеърии Салмони Соваҷӣ Мавлоно 
Абдурраҳмони Ҷомӣ ишора карда гуфтааст: «Дар ҷавоби устодон қасоид дорад, баъзе аз 
асл хубтар, баъзе фурӯтар ва баъзе баробар ва вайро маъонии хосса бисёр аст ва бисёр аз 
маъонии устодонро ба тахсис Камоли Исмоил дар ашъори худ эрод карда ва чун он 
сурат хубтару марғубтар воқеъ шуда, маҳали таъну маломат нест» [1, c.113]. 

Зайнулобидини Мӯътаман мӯътақид аст, ки «...Салмон дар қасидасароӣ пайравӣ аз 
равиши устодони қадим, монанди Саноиву Анварӣ ва Заҳиру Камолиддини Исмоил 
мекардааст» [5, c.167]. 

Салмон дар замони зиндагиаш шӯҳрат доштааст. Бузургтарин шоирони ғазалсарову 
қасидагӯ амсоли Фаридадини Аттор, Камол Исмоили Исфаҳонӣ, Ҳофиз ба ҳунари шоирии 
ӯро дар пайравии осори ӯ татаббуоти зиёде намудаанд. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар шеъру шоирӣ Салмонро «саромади рӯзгори худ» ба қалам 
дода, аз забони шоири ҳамзамони Салмон – Шайх Рукниддини Симнонӣ гуфтааст: «Ҳамчун 
анори Симнон ва шеъри Салмон дар ҳеҷ ҷой нест». Баъд ин нукта аз даҳон ба даҳону аз 
китобе ба китоби дигар расида, ки Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ дар таърифи ӯ навиштааст: 

Саромади фузалои замона, донӣ ки кист 
Зи роҳи сидқу яқин, не зи роҳи кизбу гумон? 
Шаҳаншаҳи фузало, подшоҳи мулки сухан, 
Ҷамоли миллату дин, хоҷаи ҷаҳон – Салмон. [3, c.286] 
Гуфтаҳои фавқ ба он далолат мекунанд, ки Салмон яке аз устодони қасидасарои замони 

худ будааст ва чирадастии ӯро дар баёни сухан ва сеҳри қалам қадр кардаанд.  
Қасида, ки яке аз қадимтарин анвои шеъри форсӣ-тоҷикӣ ба шумор меравад, аз марҳалаи 

оғози эҷоди осори адабии манзум ба забони порсии дарӣ дар тӯли садсолаҳо мақоми аввалро 
дар миёни ақсоми дигари шеърӣ дошт ва бахши асосии девони шоирони қарнҳои X–XII 
мелодиро ташкил медод. Гарчанде аз қарни XIII мелодӣ ба баъд қасида тадриҷан ҷойгоҳи 
худро дар миёни анвои шеърӣ аз даст дод, вале дар давраҳои минбаъдаи таҳаввули адабиёти 
форсӣ аз зумраи қолабҳои роиҷи шеърӣ буда, мавриди табъозмоии суханварони бузурги 
порсигӯ қарор дошт ва яке аз василаҳои қувваозмоӣ, нишон додани қудрату тавоноӣ ва 
истеъдоди баланд дар ҷодаи суханварӣ ба шумор мерафт. 

Мавзӯи бунёдии қасида мадҳ аст, аммо бо зарбаи ҳалокатовари истилои муғул ин мавзӯъ 
дар қасида комилан аз ривоҷ наафтод ва бо хусусияту равишҳои дигаре роҳи таҳаввули 
худро тай мекард. Вуҷуди шоироне, аз қабили Ҳумоми Табрезӣ, Хусрави Деҳлавӣ, Ҳасани 
Деҳлавӣ, Авҳадии Мароғӣ, Бадри Чочӣ, Хоҷуи Кирмонӣ, Ибни Ямин, Убайди Зоконӣ, Имоди 
Фақеҳ, Носири Бухороӣ, Салмони Соваҷӣ, Ибни Нусуҳ, Мағрибӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҳофизи 
Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Сайфи Фарғонӣ, Фахриддини Ироқӣ, Имомии Ҳиравӣ, Маҷди 
Ҳамгар ва дигарон аз вуҷуди қасидасароӣ дар ин аҳд гувоҳӣ медиҳад. Теъдоде аз ин шоирон 
чун Ибни Ямин, Салмони Соваҷӣ, Саъдии Шерозӣ, Сайфи Фарғонӣ, Хоҷуи Кирмонӣ ва 
сойири онҳо агар қасоиде дар мадҳи элхонони муғул ё ҳокимони маҳаллии эронӣ гуфта 
бошанд, теъдоди дигари онҳо, аз қабили Пурии Баҳоӣ, Ҷомӣ, Имомии Ҳиравӣ, Маҷди 
Ҳамгар, Бадри Ҷоҷармӣ, Ҳумоми Табрезӣ, Ибни Нусуҳ, аз ҷумлаи парвардагони хонадони 
вазирони маҳаллии эронинажод чун Рашидаддин ва Шамсиддини Соҳибдевон буданд ва 
қасоиди мадҳии худро асосан дар ситоиши ин вазирон ва ҷонишинони онҳо гуфтаанд. 

Моҳият ва мазмуни қасоиди мадҳӣ низ дар ин давр тағйири ҷиддӣ пазируфт. Аввалан, он 
мадҳи самимиву содиқонае, ки дар қасоиди Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ, Муиззӣ 
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ва дигар мадеҳасароёни даврони Сомониён, Ғазнавиён ва Салҷуқиён ба мушоҳида мерасад, 
дар қасидаҳои шоирони ин аҳд эҳсос намегардад. Сониян, табиист, ки шоирон ҳукмронони 
элхонии муғул, яъне харобкунандагон ва барҳамзадагони сарзаминҳои ободи Эронзамини 
таърихиро ситоиш карда наметавонистанд ва шоире, ки ба ин кор даст зада бошад, кам ба 
назар мерасад. Солисан, қасоиди мадҳии ин аҳд аз лиҳози ҳунари шоирӣ ва пирояи бадеият 
ба дараҷаи мадҳи шоирони қарнҳои X–XII расида наметавонанд, зеро асосан тақлид ба 
равиши гузаштагон буда, шеваи асосии кори мадеҳасароёни ин аҳд аз «сохтани қасоиди 
маснӯъ, қасамномаҳо, илтизомоти мухталиф, ки гоҳ дар ҳар байт аз як қасида адади 
онҳо ба се ва чаҳор мерасад, интихоби радифҳои мушкил ва ба иборати соддатар 
печидан дар завохири калом» [4, с.319] ва ба ин васила эътибор надодан ба маънии сухан 
иборат аст. Албатта, аз ин қазоват шоирони бузургу асиле, амсоли Шайх Саъдӣ, Ҳофизи 
Шерозӣ, Фахриддини Ироқӣ, Ибни Ямини Фарюмадӣ, Салмони Соваҷӣ ва амсоли онҳо, ки 
ба ҷойи пайравӣ аз дигарон дар осорашон ҳаллоқияти маънӣ ва мазмунҳои тоза мушоҳида 
мешавад, истисно мебошанд.  

Чуноне ки змкр гардид, дар девони Салмон Соваҷӣ қасида ва ғазал мавқеи асосӣ доранд. 
Мавзӯъҳои фалсафӣ, панду ахлоқӣ низ дар қасидаҳои Салмон бештар дида мешаванд. 
Масалан, дар қасидаи зерин, шоир инсонҳоро ба некиву накӯкорӣ, ростбиниву эҳтироми 
якдигар даъват мекунад. Ба андешаи шоир сарвати бебаҳои инсон обрую шарафи ӯст. Ҳар 
нафари сарватманд шарафманд шуда наметавонад: 

На ҳар кас неъмате дорад азиз асту шариф он кас, 
Ки гул дар домани хор асту зар дар домани хоро. 
Инсонро ҳақҷӯӣ ва ҳақгӯияш зиннат медиҳад. Аммо вақте инсон ба олами мавҷуд ва 

маъбуд ошиқ аст он гоҳ зишт ҳам дар чашмаш нек менамояд, яъне пӯшидани айби касон 
ҳадафи асоси ошиқ аст: 

Зи каҷбинӣ агар нақше ба чашмат зишт меояд, 
Ту вақте ростбин бошӣ, ки бинӣ зиштро зебо. [7,1]. 
Ё дар қасидаи дигар шоир қимати суханро баланд ва файзи раббонӣ медонад. Ин файзи 

раббонӣ, ки аз осмон мисли борон бар гӯши аҳли фаҳм мерезад, бояд онро чун гавҳар дар 
гӯши хеш биовезанд: 

Сухан файзест раббонӣ бузургу хурд чун борон, 
Ки бар хотир ҳамеояд фурӯ аз олами боло. 
Суханро бар замин натвон фикандан ҷумла чун борон, 
Касе дар гӯш мебояд кашад чун лулӯи лоло. 
Салмон ба ҳар кас мувофиқ ба фаҳму ҷаҳонбинаш сухан гуфтанро таъкид мекунад: 
 Сухан бо ҳар касе бояд ба қадри фаҳми ӯ гуфтан, 
 Чу дарёбанд инъом аз рамузу нуктаву имо [7,2] 
Проблемаҳои ҳастӣ ва олам, ки асоси баҳси фалсафиро ташкил медиҳанд, диққати 

Салмонро низ ба худ ҷалб кардаанд. Ҷаҳонбинии фалсафии Салмон монанди дигар шоирони 
лирик дар қасидаҳояш ба таври махсус ифода гардидааст. Шоир олам ва одамро бо чунин 
образҳои бадеие тараннум кардааст, ки нотакрор ва эҳсосборанд. Дар афкори тасаввуфии 
Салмон таъсири таълимоти Ҳаким Саноӣ, ки оламу одамро зимни таълимоти суфиён дар 
бораи маърифату ҳақиқату тариқат баён мекунад, нақши муҳим бозидааст. Аз тарафи дигар, 
таъсири ақидаҳои риндӣ ва ишратпарастӣ низ дар эҷодиёти Салмон то андозае муассиранд. 
Беҳтарин лаҳзаи зиндагӣ ишқ аст ва дар ҳама ашё ишқ макнун аст ва ҳама ашё ботинан бо ин 
қувва дар ҷараёнанд.  

Аз хонақоҳи сурат рафтам ба дайри маънӣ, 
Чун ёфтам к-аз он дар коре намекушудам. 
Анвори ҳусни ҷонон дар ҷоми бода дидам, 
Асрори пардаи ҷон з-овози най шунидам (7, c.371). 
Салмон қобилияти офаридгории Эзид ва вобаста ба он тақдири азалиро эътироф 

мекунад. Аммо раванди ин офариниш ва зуҳуроти тақдир дар ҳаёти шахс барои шоир мисли 
як муаммоянд. Аз ин рӯ, масъалаҳои нопойдории олам ва бебақоии умри одамӣ ӯро зиёдтар 
ташвиш медиҳанд. «Олам» дар назари Салмон, – менависад, Рашид Ёсимӣ, – низ сарои 
дудара аст, ки ояндагон аз даре ворид шуда ноилоҷ аз дари дигар бояд бираванд». Бинобар 
ин зиндагӣ лаҳзаест дар ин омаду рафт ва ин лаҳза бояд ба осудагӣ ва шоистагӣ бигзарад. 

Пеш аз оне, ки дамад хати шаб аз орази рӯз, 
Аз сари зулфу рухат, лайлу наҳоре будаст. 
Дар ҷаҳоне, ки на гул буду на боғу на баҳор, 
Аз гули рӯи ту боғеву баҳоре будаст [7, c.279] 
Рашид Ёсимӣ дар бораи ақоиди фалсафии Салмон сухан ронда, менависад: «Чун шахс 

тавфиқ ёфт, ки аз худ берун равад ва бар хеш нигарон шавад, айбҳоро рафъ мекунад ва 
дардҳоро ташхис медиҳаду ба дармон мерасад, зеро ки инсон ҷавҳари дарьёи вуҷуд аст. Агар 
худро аз хаси дарьё баргузор дорад, асрори оламро метавонад бишиносад ва бар хештан ва 
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бар ҳаводиси рӯзгор ва бар тамоми мавҷудот ҳукмфармоӣ кунад», вале «дуньё дар муқобили 
башар ҳақиру кӯчак аст ва аввалин қадам барои ҳукфармоӣ бар олам таҳқири он аст». 

Дар муҳите, ки Салмон зиндагӣ мекард, тасаввуф решаҳои қавӣ дошт ва аҳли завқи 
замон наметавонистанд аз он дар канор бошанд. Бинобар ин, Салмон ба тариқату 
маърифати ваҳдати вуҷуд рӯ овард ва онро то андозае ба таври худ ифода кард.  

Дар девони Салмон қасида мақоми асосӣ дорад ва дар девони нашри Тафаззулӣ 128 
қасида ворид аст. Ағлаби муҳаққиқон ва муаллифони китобхои таъриху тазкира 
муътакиданд, ки Салмон «дар қасида тавонотар буд ва аҳамияташ махсусан дар қасоиди 
шевоест, ки маъмулан дар ситоиши подшоҳон риҷоли аҳди худ суруда ва дар онҳо ғолиби 
қасоиди маъруфи устодони муқаддамро ҷавоб гуфта ва ба шеваи фусаҳои мутақаддим дар 
ташбиб онҳо ба тавсифи маъшуқ ва ё мазоҳири гуногуни табият ҳиммат гумошта ва дар 
ҳамаги онҳо ба некӯтарин баёне аз ӯҳда баромадааст ва агар аз чанд қасидаи ӯ, ки бинобар 
одат ва майли аҳли он замон дар онҳо шоир камоли тасаннуъро ба кор бурдааст, бигзарем, 
бар рӯиҳам забони ӯ дар қасидаҳояш фасеҳу гӯё ва расову шевааш мутамоил ба сабки сухани 
шоирони қасидагӯи қарни шашум ва оғози қарни ҳафтум аст. Ӯро ба ҳақ метавон хотами 
қасидасароёни бузурги порсизабон, хоса қасидагӯёни маддоҳ донист»[4,1011]. 
Зайнулобиддини Муътаман Салмонро бузургтарин қасидасарои асри XIII то замони Қоҷория 
медонад ва зикр мекунад, ки «Салмон дар қасидасароӣ пайравӣ аз равиши устодони қадим 
монанди Саноӣ ва Анварӣ ва Заҳиру Камолиддин Исмоил карда ва илова бар нақли 
мазомини гузаштагон ва ё дар таарруф дар онҳо худ низ дар ихтирои мазомини тоза қудрат 
ба харҷ дода ва махсусан дар тағаззулоту ташбибот шевае хос ва латиф ба кор бурдааст. 
Сабки қасоидаш тибқи маъмули замон ироқӣ ва махсусан тағаззулоташ латифу шево ва ба 
лаҳни ғазал наздик аст». [5, c.167]. 

Дар теъдоди асосии қасоиди Салмон, ки бо сабки баёни фасеҳу равон ва шевою 
дилнишин гуфта шудааст, ӯ саъй намудааст, ки дар ташбибу тағаззул ғазалҳои ошиқонаро 
ворид намояд ва онҳоро дар устухонбандии қасида истифода карда, ба ин васила қасидаро 
сифатан ва моҳиятан ба ғазал наздик намояд. Масалан, дар тағаззули зайл, ки ғазали 
алоҳидаи ошиқонаро мемонад: 

Эй иди рухат Каъбаи дил аҳли сафоро, 
Ҳар лаҳза сафое дигар аз рӯйи ту моро. 
Ту Каъбаи халқиву сари зулфи ту ҳалқа, 
Бигзор, ки дар ҳалқа занам даст, Худоро. 
Лабайкзанон бар арафоти сари кӯят, 
Сад қофила ҷон мунтазир овози «даро»-ро. 
Дар машъари зулфи ту ҳарам рӯҳи қудусро, 
Дар мавқифи кӯи ту мақом аҳли сафоро. 
Дар орзуи Замзами оташваши лаълат, 
Ҷон ҳар нафасе бар лаби хушк омада моро. 
Рӯ дар хами меҳроби ду абрӯи ту кардам, 
Гуфтам: магар он ҷо асаре ҳаст дуоро. 
Дар сояи меҳроб назар кард дилам, дид 
Туркони хитоинасаби ҳурлиқоро. 
Фарёд баровард, ки: эй қавм, кӣ раҳ дод 
Сармаст ба меҳроби карам турки хиторо. 
Чашмат ба карашма назаре кард, ки: тан зан 
Бар маст ҳамон беҳ, ки нагиранд хаторо. 
Зоҳид ҳарами Каъба гузид аз пайи фирдавс, 
Мо кӯйи ту, он Каъбаи фирдавснаморо.  
Яъне, ки ҳарими ҳарами Ҳазрати олӣ, 
Султони фалак, рифъати хуршеди алоро. [7, с.10] 
Теъдоде аз қасоиди шоир ба замми арзиши ҳунарӣ дорои аҳамияти таърихӣ ва 

шарҳиҳолӣ низ мебошад, зеро Салмон худ дар ҷангу лашкаркашиҳои подшоҳон бевосита 
ширкат дошт, воқеаҳои таърихии марбут ба дарборро дар қасоиди худ инъикос менамуд ва 
дар баробари ин ҷузъиёти зиндагӣ ва ҳасби худро низ баён мекард. Аз ин ҷост, ки ин гуна 
қасоид дар таҳқиқи таърихи замони Салмон ва барқароркунии ҷузъиёти зиндагӣ ва осори ӯ 
санадҳои муҳим дода метавонанд. 

Дар қасоиди Салмони Соваҷӣ дар баробари мавзуъҳои фалсафӣ, ахлоқӣ, шарҳиҳолӣ 
қасидаҳое ба назар мерасанд, ки мазмуни фахриявӣ доранд. 

Дар қасидаи мазкур Салмон дар баробари мадҳи Султон Увайс худро ба булбули 
хушилҳон ташбеҳ дода, ҳунари шеъргӯии худро дар радифи ашъори Ҳассон гузошта 
беҳтарин шеър сухани худро медонад.  

Чу дастбурд намояд Калим дар мӯъҷиз, 
Чӣ ҷои лашкари Фиръавну авни ҳомун аст. 
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Увайс ному ҳасанхулқу муставфисифатӣ, 
Бар остони ту Салмон ба ҷои Ҳассон аст. 
Ба юмни мӯҷизи дини муҳаммадӣ имрӯз, 
Биҳин сухан, сухани порсии Салмон аст. (7,64). 
Ин ҳолат дар шеъри фахрия зиёд ба назар мерасад, зеро шеър гавҳари вуҷуди шоир аст 

ва шоир аз ин гавҳари ҷонпайванди худ ифтихор мекунад ва зеботарин тасвирҳоро дар 
офаридани сухани воло истифода мекунад. Салмони Соваҷӣ низ худро дар пояи шоири 
маъруфи араб- Ҳассон медонад, ки шеъраш миёни хосу ом шуҳрат дошт.Шоир дар баробари 
ин муқоиса ҳамзамон худро Сулаймони назм ва нигини хотами суханро дар дасти худ 
мебинад: 

З-он сон, ки буд дар арабӣ молики сухан, 
Ҳассон, ки ёфта мадад аз лутф зулман аст. 
Салмон ба порсист Сулаймони мулки назм, 
 Зери нигини табъи суханпарвари ман аст [7, c.42]. 
Агар дар қасидаҳои фавқуззикр шоир худро ҳамрадифи Ҳассон бинад, дар қасидаҳои 

дигар аз Заҳири Форёбӣ ёд мекунад, ки агар Заҳир қасидаҳои ӯро медид, мафтуну шайдои 
килки сеҳрофари ӯ мешуд. Ин навъ мафохира далели он аст, ки шоир дар дарбор зистааст ва 
бешак душманони зиёди маънавӣ дорад. Аз ин хотир шоир аз шеъри худ меболад ва нозиши 
ӯ барои ҳимоят ва нигоҳ доштани мақоми ӯ дар дарбор барояш кӯмак мекунад. Шоир ҳам аз 
шеъри олияш ва ҳам аз қаноатпешагии худ ифтихор дорад, зеро қасидаҳои шоир аз ҷониби 
шоҳ қадрдонӣ мешу два ӯ дар шеър тамаъро, ки боиси паст шудани сухани маддоҳ мешавад 
барои худ раво намебинад: 

Шоҳо, агарчӣ гуфт Заҳир аз сари тамаъ, 
Ин байтрову ҳирси тамаъ бар ҳавон диҳад. 
Дорӣ ту ҷои он ки камин мадҳхони ту, 
Садсола нон ба сад чу Қизиларслон диҳад. 
Руҳи Заҳир гар шунавад ин қасидаро, 
Сад бор беш бӯса маро бар лабон диҳад [7, c.112]. 
Дар қасидаи дигар низ шоир аз шоири қасидасаро Заҳири-ёдовар мешавад. Шоир худро 

ба тутии шакаргуфтори дар қафаси оҷу обнуси ҷаҳон гирифтор ташбеҳ медиҳад, ки агар 
Заҳир қасидаи ӯро мешунид ҳазор бор истигфор мекард. Зеро табъи нозуку ҳунари баланди 
шоирии Салмон баҳреро мемонад, ки дар он сафинаҳои пур аз ҷавоҳир ба Шарқу Ғарб 
мерасанд: 

Шаҳо, ба мадҳи ту гуфтам қасидае, ки Заҳир, 
Агар шунидию кардӣ зи гуфта истигфор. 
Манам, ки ин қафаси оҷу обнуси ҷаҳон, 
Наёфтастаст чу ман тутии шаккаргуфтор. 
Зи баҳри хотири ман меравад ба Шарқу ба Гарб, 
Пур аз ҷавоҳири мадҳат сафоини ашъор. 
Шоир каломи худро матин, маъниҳояшро бикру баланду дурр медонад, ки дар қаъри 

сангҳо чун дурру ёқут пинҳонанд, аз ин хотир таваҷҷуҳи мамдуҳро ба худ мекашад, то 
қиммати ин лаълу ёқутро баланд арзёбӣ кунад ва арӯси нозуки табъашро аз назари хеш дур 
насозад: 

Маро маъонии дуррест дар калом матин, 
Нишаста чун зарру ёқут дар дили аҳҷор 
Арӯси табъи маро ҷонибест бас нозук, 
Зи ҷунбиши назари тарбият дарег мадор. [7, c.114]. 
Ё дар қасидаи дигар Салмон аз он ифтихор дорад, ки ба василаи шоҳ шуҳратёр гаштааст 

ва шеърҳои ӯ қобили қабули назари шоҳон қарор дошта писанди табъи нозуку мавзуни 
подшоҳон гардидааст. Шоир ҳунари шоирии хешро дар радифи обрую манзалати шоҳон 
медонад: 

Подшоҳо, чу ба номат ҳунарам шуд машҳур, 
Гар маро кас набарад ном чӣ айб асту чӣ нанг. 
Шеъри ман ҳаст ба меъёри қабулат мавзун, 
Дигарон гӯ маниҳедаш, биҷӯй қимати санг [7, c.152]. 
 Дар қасидаи дигар шоир худро ба булбули боғи чамани шеъри замони Ҷалоириён ва 

Элхониён нисбат дода, рангорангиву хушбӯии офаридаи дигар шоиронро аз баракат ва 
таъсири шеъри оламгири худ донистааст: 

Ман андалеби он чаманам к-аз ҳавои ӯ, 
Доранд рангу бӯ гулу насрину настаран [7, c.198]. 
Салмон шеърро ваҳие медонад, ки аз олами улвӣ ба қалби шоир мерасад ва рисолати 

шоир аз он иборат аст, ки ин сухани волоро ба мардум расонад. Ӯ қоил аст, ки ваҳисароёни 
шеър то рӯзгори ӯ будаанд ва шоирони зиеде низ дар айёми ӯ шеър мегӯянд, сухани олии 
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онҳо мисли нурест, ки қалбҳоро мунаввар мекунад. Вай ба шеъри ин шоирон ва ҳунари 
шеъргӯии онон қоил аст. Зимни баёни ҳамин андеша аз сухани худ ифтихор намуда, худро 
хотамушшуаро медонад: 

Ваҳйсароёни шеър гарчи басе будаанд, 
Хотири вақодашон маҳбату руҳуламин  
Хотами ишон манам хатми сухан бар ман аст, 
Мулки маъонӣ марост, омада зери нигин [7, c.201]  
Ифтихор аз ҳунари шоирӣ навъе аз мафохира аст. Шоир ба василаи қаробат доштан ба 

дарбор ва шеъри олӣ гуфтани худ фахр менамояд. Салмон аз баракати лутфу таваҷҷӯҳе, ки 
шоҳ нисбати ӯ дошт, шеърашро аз Багдод то Хуросон маъруфу машҳур медонад: 

Шеърам аз тарбияти лутфи ту ҷое бирасид, 
Ки ниҳондаш ҳама ашрофи Хуросон бар сар. [7, c.126]. 
Ё дар қасидаи дигар Салмон ифтихор мекунад, ки шеъри ӯ аз Багдод ба Шому Нимрӯз 

расидаву аз ширинии баёни ӯ коми рӯзгор шаккарбор гардидааст. Салмон маликушшуарои 
дарбор буд, аз ин хотир шеъраш дар муқоиса ба шеъри ҳамасронаш бояд ифодакунандаи 
мазмунҳои бикр ва маъниҳои тоза бошад. Ин аст, ки шоир аз худ ва аз мақоми ишголкардааш 
меболад ва ба серхонанда будани шеъраш ифтихор мекунад: 

Ман ба Багдоду зи табъи ман ба Шому Нимрӯз, 
Дурҷҳои гавҳари манзуму гарро мерасад. 
 Ҳар замон бо шаккари шукрат ба коми рӯзгор, 
 Аз наботи килки ман сад гуна ҳалво мерасад [7, c.79]. 
Шоир дар қасида бештар таваҷҷуҳи мамдуҳро ба худ ҷалб карданӣ шуда, дар боги сухан 

худро тутии шаккаргуфторе медонад, ки ҳазор шоирони дигар дар баробари ӯ қувваозмоӣ 
карда наметавонад: 

Подшоҳо, манам он мадҳсарое, ки наёфт, 
Мисли ман боғи сухан тутии шаккаргуфтор. 
Булбуле нест, ки дар маъразам ояд имрӯз, 
Ман ба танҳоиву мурғони хушовоз ҳазор [7, c.136]. 
Ин маънӣ дар қасидаи дигари Салмон идома меёбад: 
Шоҳо, ман он тутии гуё, ки ба мадҳат, 
Аз гуфтаи ман коми ҷаҳон пуршаккар омад [7, c.109]. 
Дар шеър мафохираи дигаре, ки ба чашм мерасад дар радифи сухани волою ҳунари 

шоирӣ баёни сухани ҳикматомез аст. Мо дар осори Салмон ин ҳолатро бисёр вомехӯрем, ки 
бештар мавзӯи хирадро ситоиш мекунад: 

Шоҳо, ман он касам, ки хирад дар сухан маро, 
Шери сафи фасоҳату бабри баён ниҳод. 
Бас дурри обдор, ки табъам ба давлатат, 
Дар остину домани охирзамон ниҳод [7, c.94]. 
Шоир ба фазоили ахлоқӣ амсоли сабурӣ, озодагӣ, парҳезкорӣ, ҳимматбаландӣ, 

ҳалолхӯрии хеш таваҷҷуҳи мамдӯҳро ҷалб менамояд. Ин боис мегардад, ки мамдӯҳ ба шоир 
ва шеъри ӯ таваҷҷуҳ намуда, баҳои арзанда диҳад. 

Дар санои ҳазратат шоҳо, зи баҳри хотирам, 
Ҳар гуҳар к-он бар сар орад лулӯи лоло шавад. 
Қарнҳо мулки сухан хоҳад кашидан интизор, 
 То чу ман соҳибқирони дигаре пайдо шавад. 
Ғарра мебошад ба назми хештан ҳар кас чу ман, 
Шуҳраи олам ба назми дилкаши ғарро шавад [7, c.79]. 
Ҳамин тавр, мутолиаи қасоиди Салмони Соваҷӣ хулосаеро илқо мекунад, ки қасоиди ӯ 

дар баробари дар мадҳи подшоҳону аъёну акобири давлат, ифодакунандаи мавзуъҳои 
ахлоқиву фалсафӣ, иҷтимоӣ ва фахрия дорои аҳамияти ҳунарӣ, завқӣ ва таърихию ҳасбиҳолӣ 
низ мебошанд. Ҳарчанд Салмон дар қасидасароӣ суннати Саноӣ, Анварӣ, Заҳири Фарёбӣ ва 
Камол Исмоилро идома додаст, вале худ низ тавонистааст дар ибдои маонии тоза, тарзи 
маснӯи қасида, наздик гардонидани забону шеваи қасида ба ғазал ибтикороте зоҳир созад ва 
аз ин хотир яке аз бузургтарин қасидасароёни аҳди муғул ва адабиёти форсу тоҷик маҳсуб 
мегардад.  
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“НИГИНИ ТАБЪИ СУХАНПАРВАР – САЛМОН” 
Дар мақола муаллифон кӯшиш намудаанд, ки дар бораи мазмуну мундариҷаи қасидаҳои 

Салмон андешаҳояшонро иброз намоянд. Муаллифон ба хулоса карданд, ки дар баробари 
мавзӯҳои фалсафӣ, панду андарз, ишқ, мадҳ, шарҳи ҳол дар қасидаҳои Салмон фахрия низ ба 
назар мерасад. Фахрияҳои Салмон бештар мафохира аз худ, аз мақоме, ки дар дарбор дорад, 
аз харидор доштани шеъраш, баландии мазмуну андешаҳои бикраш шаҳодат медиҳад. 

Калидвожа: қасида, мамдӯҳ, фахрия, мазмуни баланд, мақом дар дарбор, Салмон, 
тазкираҳо, сафарҳо, мадҳ, шикоят, ҳасби ҳол. 

 

ДАР САЛМОНА ДРАГОЦЕНЫЙ КАМЕНЫ В СТИХАХ 
В статье авторы попытались выразить свое мнение о содержании оды Салмана. 

Авторы пришли к выводу, что наряду с философскими темами, советами, любовью, 
восхвалениями и комментариями в одах Салмона также содержат восхваления. 
Самовосхвалении Салмана больше свидетельствуют о его самооценке, его положении при 
дворе, о том, что у него есть покупатели на его стихи, и о высоком содержании его 
мыслей. 

Ключевые слова: ода, похвала, честь, высокое содержание, положение при дворе, 
Салман, тазкиры, путешествия, похвала, жалоба, статус. 

 

THEIR OPINIONS ABOUT THE CONTENT OF SALMAN’S ODES 
The authors concluded that along with the philosophical topics, advice, love, praise, 

commentary in Salman’s odes there is also pride. Salman’s odes are more proud of himself, of his 
position in the court, of the buyer of his poems, and the height of the content of his thoughts.  

Keywords: odes, praise, honor, high, content, position in the court, Salman, photos, trips, 
praise, complaints, scores.  
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ПАЖӮҲИШИ СУРУДҲОИ ХАЛҚИИ ТОҶИКӢ ДАР ДАВРАИ 

ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ 
 

Қосимӣ С.А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Сурудҳои халқии тоҷикӣ яке аз жанрҳои қадимтарин буда, таърихи дуру дароз доранд. 
Агарчи ин жанри фолклорӣ ҳазорон сол вирди забони мардум бошад ҳам, вале намунаҳои 
матнҳои давраҳои қадим то рӯзгори мо аз тариқи сарчашмаҳои хаттӣ хеле кам расидаанд. Ба 
ин ҷиҳат дар бораи сурудҳои халқии замони қадим, асрҳои миёна иттилои ночиз дорем. 
Сурудҳои халқҳои гуногуни олам низ ба мисли жанрҳои дигари фолклорӣ баъди ба вуҷуд 
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омадани илми фолклоршиносӣ сабт шудаанд. Аммо сабти сурудҳои халқии тоҷикӣ асосан аз 
солҳои бистуми асри ХХ оғоз гардида, то имрӯз идома дорад.  

Дар тӯли беш аз сад сол матнҳои зиёди сурудҳои халқӣ аз Тоҷикистон ва тоҷикони 
бурунмарзӣ сабт ва намунаҳои он дар маҷмӯаҳои илмӣ ва оммавӣ нашр шудааст. Ба ин ҷиҳат 
дар илми фолклоршиносии тоҷик ба таври муфассал таҳқиқ намудани сурудҳои халқии 
тоҷикӣ ва мавқеи он дар ҳаёти моддӣ ва маънавии мардум яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба 
ҳисоб мераванд.  

Дар бораи сурудҳои халқии тоҷикӣ дар солҳои 20-ум, 30-юм, 40-ум, 50-ум, 60-ум, 70-ум 
ва 80-ум Т.Зеҳнӣ, О.Исматӣ, А.Н.Болдирев, М.Турсунзода, Ш.Ҳусейнзода, Л.Бузургзода 
Н.Маъсумӣ, О.Л.Данскер, Я.Нальский, Р.Амонов, Р. Қодиров, Н.Шакармамадов, 
Б.Шермухаммедов, В.Асрорӣ, Р. Аҳмадов, Ф. Зеҳниева ва даҳҳо дигарон дар мақолаҳои 
илмию оммавӣ ва рисолаҳои таҳқиқотию дастуроти таълимӣ ҷиҳатҳои гуногуни ин навъ 
матнҳоро муаррифӣ намудаанд. 

Аввалин пажӯҳиши илмӣ роҷеъ ба масоили адабиёти гуфторӣ аз чумла, сурудҳои халқӣ 
дар давраи Истиқлоли давлатӣ рисолаи илмии Р. Раҳмонӣ «Простонародная литература 
современного Афганистана (Устная авторская поэзия на языке дари)» (Адабиёти омиёнаи 
Афғонистони муосир: назми шифоҳии муаллифӣ ба забони дарӣ), ки соли 1994 дар ду ҷилд 
чоп шудааст, ашъори шоирони маҳаллии нохондаи (бесаводи) даризабонони Афғонистонро 
дар бар гирифтааст, маҳсуб мешавад. Дар ин рисола низ зимни таҳқиқи сурудҳои шоирони 
нохонда, дар боби аввал оид ба сурудҳои халқии ҳамзабонон ва сарояндагони машҳури 
Афғонистон дар муқоиса бо сурудҳои мардуми тоҷик изҳори назар шудааст [ниг.: Рахмони 
1994]. 

Ҳарчанд намунаҳои “тарона” (ашӯла), ки аз минтақаҳои гуногун зиёд гирдоварӣ 
шудааст, вале то ба ҳол таҳқиқи он, ғайр аз рисолаи Н.Азимов, ки то ҳол чоп нашудааст, 
сурат нагирифтааст. Соли 1998 китобчаи хурде бо номи “Инъикоси ҳаёти мардум дар 
фолклори Хуҷанд (ашӯлаҳо)”, ки муаллифи он Н.Муродӣ аст, ба нашр мерасад. Дар ин 
китобча муаллиф роҷеъ ба мавзӯъ, сохт, бадеият, тарзи иҷрои онҳо, ки дар воқеъ як навъ 
суруд аст, бо мисолҳо андешаи хешро баён намудааст. Аз сабаби он ки дар байни мардум 
нисбат ба ин навъи суруд (аслан тарона аст) асосан истилоҳи “ашӯла” ба кор меравад, 
муаллифи асар, мисли Р.Амонов ҳамон истилоҳи халқиро ба кор бурдааст [ниг.: Муродӣ 
1998]. 

Агарчи соли 1999 Ш.Умарова дар асоси сурудҳои таърихии халқи тоҷик рисолаи илмӣ 
дифоъ кард, вале он то имрӯз чоп нашудааст. Аз мазмуни автореферат маълум аст, ки 
муаллиф оид ба таърихи пешинаи сурудҳои халқӣ сухан гуфта ва баъдан сурудҳои халқии 
бахшида ба шӯриши Восеъ, шӯриши Усмон, шӯриши Қаландар ва ғайраро аз ҷиҳати мавзӯъ, 
сохтор ва бадеият мавриди таҳқиқ қарор додааст [ниг.: Умарова 1999]. 

Мусиқишинос Б.Саидкаримов дар дастури таълиии худ «Ҳаёти мусиқии Хуҷандшаҳр 
(охири асри ХIХ-ибтидои асри ХХ)» (2002) дар бораи ҷойгоҳи мусиқӣ дар Хуҷанд сухан гуфта, 
дар раванди шарҳу тавзеҳоти хеш оид ба сурудҳои халқӣ дар эҷодиёти сарояндагони ин шаҳри 
бостонӣ ба мисли Содирхон ва шогирдони ӯ низ ишора намудаааст [ниг.: Саидкаримов 2002]. 

Сурудро бештар муҳаққиқони мусиқишинос таҳқиқ менамоянд. Барои онҳо пеш аз ҳама 
бо овоз ва ё соз сароидани суруд муҳим аст, ки аз ин тариқ суруд чи гуна ба шунаванда 
таъсир мерасонад. Мусиқишинос Н.Ҳакимов соли 2003 оид ба суруд ва мусиқии ҷашни 
арӯсии халқи тоҷик асаре зери унвони “Мусиқии ҷашни арӯсии тоҷик» таълиф намудааст. Ӯ 
дар ин рисола дар бораи сурудҳои ҷашни арӯсӣ ва мавқеи онҳо ҷашни арӯсӣ бо мисолҳо 
сухан гуфтааст. Муаллифи ин рисола асосан ба мусиқии ҷараёни арӯсӣ ва вобастагии он бо 
сурудҳои халқӣ иттилоъ додааст [Ҳакимов 2003, с. 4]. 

Бале, ҳақ ба ҷониби Н.Ҳакимов аст, ки маҳз ҳамин бо мусиқӣ саридани матни суруд 
барои шунаванда таъсири бештар дорад, ки ӯ онро дар асоси кори майдонӣ солҳо мушоҳида 
кардааст.  

Тавре ки рисолаҳои илмии мусиқишиносони тоҷикро бо диққат аз назар гузаронидем, то 
кунун касе ба таври бояду шояд, роҷеъ ба махсусияти жанрии мусиқӣ, ки дар нота сабт 
шудааст ва нишонаи он жанри мусиқӣ кадом аст, таҳқиқоте ба вуҷуд наомадааст. 
Мусиқишиносон дар навиштаҳои худ истилоҳи жанрро ба мисли адабиётшиносон ва 
фолклоршиносон ба кор бурда, вале дар асоси кадом меъёр жанри мустақил гуфтани матни 
мусиқиро шарҳ надодаанд. Мусиқишинос Н.Ҳакимов ҳам воқеъбинона ба ин масъала бисёр 
муҳим ва нозук ишора менамояд: «Мусиқии мардумии тоҷик, аксар вақт, бе табақабандии 
жанрҳо, бе тартиби муайяни илмӣ, бе таҳқиқи қисмҳои таркибии он баррасӣ мешуд (ишора 
аз мост – Қ.С.А.). Яъне, ба унсурҳои асосии ин эҷодиёт, аз қабили дарки хусусиятҳои 
жанрҳои мусиқии мардумӣ, назарияи илмии ин маданият, ташаккулёбии таърихӣ ва 
ҷуғрофии он аҳамияти лозима дода намешуд. Гарчанде ки қисмҳои таркибии мусиқии 
мардумӣ (назарияи он, таҳлили хусусиятҳои эҳсосотии он, мелоҷуғрофия – тарз ва намуди 
оҳангбандӣ дар маҳал ва ноҳияҳо, маҷмӯъ ва сабки услубҳои анъанаҳои маҳалҳо, 
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хусусиятҳои паҳн гаштани анъанаҳои куҳан ва муосир ва ғайра) асоси ин маданиятро ташкил 
менамояд» [Ҳакимов 2003, с. 11-12]. Мувофиқи мушоҳидаи мо ҳоло ҳам ба гуфти 
Н.Ҳакимов: «бе табақабандии жанрҳо, бе тартиби муайяни илмӣ, бе таҳқиқи қисмҳои 
таркибии он баррасӣ мешуд» ба жанрҳо ҷудо кардани мусиқии халқӣ тавре ки ӯ гуфтааст, 
таҳқиқ мешавад.  

То ҳол ягон асари ҷудогона дар бораи жанрҳои мусиқии халқии тоҷикӣ ба вуҷуд 
наомадааст, ки инро худи муҳаққиқон низ ёдовар шудаанд. Дар маҷмуаи «Таджкская 
музыка» таҳқиқоти гурӯҳи муҳаққиқон, мухтасаран ба жанрҳои мусиқи халқӣ ишораҳои 
умумӣ ҳаст, ки он дар оянда такмили дақиқтар ва бештарро тақозо менамояд [ниг.: 
Кароматов, Нурджанов 2010; Ҳакимов 2003; Таджикская музыка 2003; Азизи 2009, 2019; 
Хакимов 2012, 2014; Алла 2013; Низомов 2014, 2016; Кароматов, Нурджанов, Кабилова 2010; 
Нурджанов 2002; Нурджанов, Кабилова 2014, 2015; Худойбердиев 2016; Рахимов 2019 ва ғ.]. 

Масъалаи сурудҳои халқӣ дар пайвастагӣ бо мусиқӣ дар конференсияҳо низ мавриди 
мубоҳиса қарор гирифааст. Аз ҷумла, соли 2004 дар симпозиуми байналмилалии “Фалак ва 
анъанаҳои бадеии мардумони Осиёи Марказӣ” суруд ва мусиқӣ баҳсҳои ҷолибе шуд, ки 
маводи он дар шакли мақолаҳо ба нашр расид [ниг.: “Фалак” ва анъанаҳои бадеии 
мардумони Осиёи Марказӣ 2004]. 

Баъди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон аз кишварҳои хориҷӣ низ муҳаққиқоне ба 
Тоҷикистон омада, ба омӯхтани фолклор ва мусиқии халқии тоҷик машғул шуданд. Дар ин 
замина хизмати олими нидерландӣ Габриелла Рахел ван ден Берг (Gabriella Rachel van den Berg) 
шоистаи таҳсин аст. Ӯ, ки забони тоҷикиро хуб медонист, соли 1992 ва баъд соли 1993 ҳамроҳи 
филмсозону мусиқишиносон дар асоси лоиҳае ҳамчун тарҷумон ба Бадахшон меояд. Ин гурӯҳ 
оид ба мусиқӣ ва сурудҳои халқии мардуми Бадахшон маводи зиёд гирд меорад. Дар натиҷа 
мусиқишинос Ҷан ван Белле (Jаn van Belle) махсусияти мусиқии мардуми Бадахшонро ва 
Габриелла матни сурудҳои мадумиро таҳқиқ менамоянд. Габриелла дар асоси сурудҳои халқӣ 
рисолаи илмӣ таълиф намуда, онро таҳти унвони «Назми сарояндагони Помири кӯҳистонӣ. – 
Пажӯҳише дар бораи сурудҳо ва манзумаҳои исмоилиёни Бадахшон» соли 1997 ҳамчун рисолаи 
илмӣ дифоъ мекунад. Пасон ин рисола аз ҷониби интишороти «Райхерт» (Reichert) таҳти 
унвони «Назми сарояндагони Помири кӯҳистонӣ. – Пажӯҳише дар бораи сурудҳо ва 
манзумаҳои исмоилиёни Бадахшон» («Minstrel Poetry from Pamir Mountains – A Study on the 
Songs and Poems of the Ismailis of Tajik Badakhshan») бо СД ва намунаҳои матни сурудҳо дар 
786 саҳифа чоп мешавад [муфассал ниг.: Gabriella 2004; Раҳмонӣ 2018, с. 46-47]. 

Дар ин рисолаи илмӣ оид ба мавзӯъ, таърихи шеър ва сурудҳои халқии бадахшониҳо, 
равиши иҷрои он сухан гуфта шудааст. Ин асар аз пешгуфтор ва се боб иборат аст. Ҳар боби 
он дорои зербобҳо аст. Муаллиф дар боби аввал роҷеъ ба сабки сароидани жанрҳои ғазал, 
рубоӣ, дубайтӣ, ҳикоят, қасида, даргилик ва амсоли ин изҳори назар намудааст. Баъдан, дар 
боби дувум дар бораи равиши иҷрои онҳо, макони иҷро, созҳои мусиқии иҷрои сурудҳо, ки 
шунавандагон аз он лаззати маънавӣ мебаранд, сухан гуфтааст. Хеле хуб ва илмию дақиқ 
аст, ки муаллифи рисола дар боби севуми бо алифбои овонигории лотинӣ бо талаффузи 
шуғнӣ ва рӯшонӣ матни сурудҳоро овардааст, ки барои амалӣ намудани ин кор заҳмати зиёд 
кашидааст [ниг.: Gabriella 2004]. 

Соли 2005 асари М.Шарифова зери унвони «Муросимҳои тӯи арӯсии мардуми ноҳияи 
Мастчоҳ» ба нашр расид, ки ҳамагӣ аз 68 саҳифа, аз сарсухан ба ва се бахш иборат мебошад. 
Муаллиф дар бахши аввал оид ба «Марҳилаҳои оғози тӯй», дар бахши дуюм «Марҳилаҳои 
давраи тӯй», дар бахши сеюм «Марҳилаҳои давраи баъди тӯй» маълумот додааст. Муаллифи 
рисолаи мазкур дар раванди бархе расму оинҳои тӯй аз иҷрои сурудҳои халқӣ ёдовар 
шудааст. Мақсади ӯ аз овардани сурудҳои халқӣ фақат дар кадом маврид истифода қарор 
гирифани онҳо будаст [ниг.: Шарифова 2005]. 

Ба идомаи корҳои илмии пешин дар аввалҳои асри ХХI Н.Файзуллоев ба таҳқиқи 
ашъори хурдсолон машғул мегардад ва пай дар пай ду китоби ӯ бо номи “Шеъри атфол дар 
қарни ХХ” (2005) ва “Ҳамосаи кӯдакон” (2006) чоп мешавад. Дар ин китобҳо чанд нуктаи ба 
таҳқиқи мо наздик ба назар мерасад. Ин он аст, ки эшон дар раванди таҳқиқи ашъори 
шоирони бачагон ба он тавваҷҷуҳ менамояд, ки онҳо ҳангоми эҷод аз сурудаҳои халқии 
хурдсолон омӯхтанд. Дар натиҷа ӯ нишон додааст, ки сурудаҳо ва унсурҳои фолклори 
кӯдакон ва наврасон ба ашъори шоирони бачагон чи гуна роҳ ёфтааст [ниг.: Файзуллоев 
2005; 2006]. 

Гирдоварӣ ва таҳқиқи фолклори ин ё он деҳа, ноҳия ва ё шаҳр ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи 
фолклоршиносон будааст. Соли 2006 китоби С.Бобоев бо номи “Ҷойгоҳи назми шифоҳӣ дар 
арӯсии тоҷикони Бухоро” чоп мешавад. Дар ин асари илмӣ, муаллиф дар асоси маводи 
гирдовардаи худ, дар се боб – боби аввал “Роҷеъ ба суннатҳои арӯсии тоҷикони Бухоро”, боби 
дуюм дар бораи “Мавқеи сурудҳо ва “мухаммасҳо” дар арӯсии тоҷикони Бухоро”, боби сеюми 
оид ба “Саломномахонӣ” ва суруди “Саломнома” дар ҷашни арӯсии тоҷикони Бухоро” сурудҳои 
тоҷикони Бухороро, ки дар маросимҳои гуногуни арӯсӣ иҷро шудаанд, таҳқиқ намудааст. Ӯ 
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сурудҳои тоҷикони Бухороро аз ҷиҳати сохт, мазмун, бадеият, тарзи иҷро мавриди таҳқиқ қарор 
додааст. Ба хусус тавзеҳи муфассали суруди «Саломнома» хеле ҷаззоб аст [ниг.: Бобоев 2006]. 

Дар маҷмуаи таҳиянамудаи Т.Ёрзода «Фолклори Яғноб» (2007), ки анвои гуногуни матнҳои 
фолкориро дар бар мегирад, намунаи сурудҳои яғнобӣ бо гуфтори мардум бо овонигорӣ оварда 
шуда, то ҳадде оид ба матнҳо иттилои илмӣ низ додааст. Аз маълумоти овардаи эшон метавон 
дарк кард, ки ин сурудҳо дар ҷашни Наврӯз, расму оинҳои тӯйи арӯсӣ ва дигар маросимҳо иҷро 
мешудаанд [ниг.: Ёрзода 2007]. 

Муҳаққиқон дар мақола ва рисолаҳои илмии худ андаке бошад ҳам оид ба сохтор ва 
бадеияти матнҳои фолклорӣ назари худро баён намудаанд. Дар рисола илмии У. Тоиров 
“Анвоъ ва авзони шеъри халқии тоҷикӣ” (2007) асосан оид ба вазни ашъори омиёна, аз ҷумла 
баҳс шудааст. Муаллиф дар он диққати хонандагонро ба чанд масълаи муҳими шакли шеър 
ба монанди навъ, сохт, вазн, қофия, радиф ҷалб намудааст. Ӯ дар аввали асари худ ба 
истилоҳи суруд ишора намуда бошад ҳам, вале роҷеъ ба вазни сурудҳои халқӣ ба таври 
ҷудогона сухан нагуфтааст, чунки аксари жанрҳои манзуми фолклорӣ ҳатман аз ҷониби 
сарояндагон сароида мешаванд [ниг.: Тоиров 2007]. 

Р.Аҳмадов бо таҳқиқи фолклори марсимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ машғул 
аст. Эшон дар китоби худ «Фолклори маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ» 
(2007) нашри дуюми он «Маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ» (2015) роҷеъ ба 
мавқеи суруд дар маросимҳои гуногун муфассал сухан гуфтааст [ниг.: Аҳмадов 2007 ва 
2015].  

Дар рисолаи илмии Р.Ҷумъаев “Этнопоэтикаи ҷашни арӯсии тоҷикони водии Ҳисор” 
(2008), ки он таҳрири нави ҳамон рисолаи “Ҷашни арӯсии тоҷикони водии Ҳисор” (2001) 
мебошад, таҳқиқи сурудҳои вобаста ба арӯсии ин минтақа мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст. Рисолаи ӯ, аз ду боб ибрат буда, дар боби аввал роҷеъ ба худи рафти 
маросимҳои вобаста ба арӯсии минтақаи мавриди таҳқиқ маълумот медиҳад. Баъдан дар 
боби дуюм оид ба «Поэтикаи сурудҳои арӯсии тоҷикони навоҳии водии Ҳисор» таваҷҷуҳ 
менамояд. Ӯ баъзе сурудҳоеро, ки дар водии Ҳисор дар рафти ҷашни арӯсӣ иҷро мешаванд аз 
ҷиҳати шакл, мазмун, бадеият ва вазн таҳқиқ мекунад, ки чунин равиши таҳқиқ дар 
рисолаҳои Ф.Зеҳниева ва С.Бобоев низ дида мешаванд [ниг.: Ҷумаев 2008]. 

Дар дастури таълимии Р.Раҳмонӣ «Эҷодиёти гуфтори мардуми тоҷик» (2008) аввал дар 
бораи истилоҳи суруд дар сарчашмаҳо ва дар байни мардум сухан гуфта шудааст. Ӯ роҷеъ ба 
анвои сурудҳо изҳори назар намуда, онҳоро ба шаш даста ҷудо кардааст: 1. сурудҳои 
маросимӣ; 2. сурудҳои мазҳабӣ; 3. сурудҳои ғиноӣ; 4. сурудҳои таърихӣ; 5. сурудҳои ҳамосӣ; 
6. сурудҳои ҳаҷвӣ ва хусусиятҳои онҳоро барои донишҷӯён шарҳ додааст [ниг.: Раҳмонӣ 
2008, с. 71-76]. 

Дар дастурномаи таълимии Д. Раҳимов «Фолклори тоҷик» (2009) низ дар бораи жанри 
суруд ҷудогона баҳс шудааст. Ӯ сурудҳоро ба ду гурӯҳ: лирикӣ ва эпикӣ ҷудо карда, баъдан 
вобаста ба мавзӯъ ба 9 гурӯҳ ҷудо кардааст: 1. сурудҳои таърихӣ; 2. сурудҳои ишқӣ; 3. сурудҳои 
ғамангез; 4. сурудҳои ҳаҷвӣ. 5. сурудҳои тавсифи табиат; 6. сурудҳои динӣ-мазҳабӣ; 7. сурудҳои 
ҷашну маросимҳо; 8. сурудҳои мансуб ба касбу корҳо; 9. сурудҳои бачагона [ниг.: Раҳимов 2009, 
с. 93-111]. 

Албатта, ин гуна гурӯҳбандӣ нисбӣ аст ва ҳар кадоме бояд асоснок карда шавад. Масалан, 
«сурудҳои ҷашну маросимҳо»-ро дар як гурӯҳ ҷудо кардан номумкин аст. Суруд дар маросими 
мотам, бибимушкилкушо, ошуро ва ғ. низ мавқеъ дорад, ки онҳо дар гурӯҳи ҷудогона бояд 
бошанд. Ин дастури таълимӣ асосан барои донишҷӯён буда, вазифаи он бо анвои сурудҳо шинос 
намудани омӯзандагон аст. 

Ногуфта намонад, ки муҳаққиқон аз байни ҳамзабонони мо матни сурудҳоро гирдоварӣ 
намуда, дар бораи онҳо назари худро гуфтаанд. Яке аз чунин рисолаҳо марбут ба қалами 
С.Норматов аст, ки соли 2009 дар асоси корҳои таҳқиқии пешини худ рисолаи «Фолклори 
тоҷикони Афғонистон»-ро чоп кард. Ин асар аз 9 боб иборат буда, барои суруд боб ва ё 
фасли алоҳида ҷудо карда нашудааст, балки суруд дар контексти маросимҳои мавсимӣ, 
ҷашни арӯсӣ, мотам ва ғайра оварда шудааст. Муаллиф асосан ба мавқеи суруд дар рафти 
маросимҳои халқӣ аҳамият додааст, ки ин асар барои ба таври муқоисавӣ омӯхтани сурудҳои 
ҳамзабонони ду кишвар муҳим мебошад [ниг.: Норматов 2009, с. 55-95]. 

Таҳқиқоти илмии Д.Обидов, ки дар се ҷилд чоп шуда буд, баъдҳо он таҳти унвони 
«Таҳқиқи сурудҳои мавсимии тоҷикони Афғонистон» (2009) дар таҳрири нав ба нашр расид. 
Д. Обидов дар ин рисола ба таври муфассал сурудҳои тоҷикони ин кишварро дар контекст 
фақат маросими мавсимӣ оварда, баъзе хусусиятҳои онҳоро таҳқиқ намудааст [ниг.: Обидов 
2000; Обидов 2001; Обидов 2002; Обидов 2009]. 

Тавре ки дар боло ишора намудем, соли 2012 маҷмуаи “Ашӯлаҳои мардумии Хуҷанд” 
чоп шуд, ки мураттибони он М.Неъматзода, Ш. Неъматзода мебошанд. Маъмулан ашӯларо 
(таронаро) сарояндагони гуногун месароянд. Тавре ки дар пешгуфтор М.Неъматзода ишора 
кардааст, ин матнҳо ба мавзӯъҳо ҷудо шуда, бо равиши илмӣ таҳия гардидааст. Ӯ роҷеъ ба 
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мавқеъ, мазмун, вазн, вариантнокии ин матнҳо гуфтааст. Агар М.Неъматзода дар асоси чанд 
“ашӯла”, ки чи гуна сароида мешавад, матнеро оварда шарҳ медод ва нотаи онро меовард, он 
гоҳ дар бораи суруда шудани онҳо тасаввуроти бештар ҳосил менамудем [ниг.: Неъматзода 
2012, с. 4-14]. 

Рисолаи дигаре, ки соли 2013 зери унвони “Анъанаи мадҳиясароӣ дар Бадахшон” чоп 
шуд марбути қалами Ҳ. Таваккалов аст. Маъмулан мадҳияро месароянд. Яъне он суруде аст, ки 
дорои хусусиятҳои худ мебошад. Дар рисолаи Ҳ.Таваккалов маҳз вижагиҳои мадҳия ҳамчун 
суруд мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар боби аввали рисола муаллиф оид ба таърихи 
мадҳия ва анъанаи иҷрои он дар Бадахшон сухан мегӯяд. Мадҳия чи гуна ба вуҷуд омадааст, 
суннати мадҳиясароӣ дар Бадахшон чи гуна аст дар асоси сарчашмаҳо таърихӣ изҳори назар 
намудааст. Баъдан, дар боби дуюм эшон репертуари иҷрогарони мадҳияро шарҳ дода, роҷеъ ба 
анвои иҷро ва тартиби сарояндагӣ, ҳамоҳангӣ мадҳия бо мусиқӣ ва тафовути он, таъсири назми 
сӯфиёна ба мадҳия бо мисолҳо назари хешро баён менамояд. Дар боби сеюм дар бораи замон ва 
тарзи иҷрои мадҳия маълумот дода, ба масъалаҳои мадҳияи маросими мотам, сурудҳои бахшида 
ба идҳои рамазону қурбон, мақомҳои мадҳия, созҳои мусиқӣ дар иҷрои мадҳия таваҷҷуҳ 
мекунад. Хуб аст, ки муаллифи рисола ҳангоми таҳқиқ аз сурудҳои мадҳиясароён мисолҳо 
меорад ва дар бораи тарзи иҷрои онҳо назари худро мегӯяд. Моҳияти мадҳиясароиро дар 
рӯзгори мардуми Бадахшон шарҳ медиҳад, ки то имрӯз идома дорад [ниг.: Таваккалов 2013]. 

Дар рисолаи илмии мусиқишинос К.Раҳимов «Таджикская версия эпоса «Гуругли» в 
традициях школы Хикмата Ризо» (Нусхаи тоҷикии ҳамосаи «Гӯрӯғлӣ» дар мактаби анъанавии 
Ҳикмат Ризо) махсусияти ҳамосаи «Гӯрғулӣ»-и (Гӯрӯғлӣ) ҳамчун суруди ҳамосӣ нишон дода 
шудааст. Дар ин рисола ҷараёни сароидани гӯрғулисаро, тарбияи устоду шогирд, асоси мусиқии 
ҳамосӣ, ҳамнаво будани матну оҳанг, таъсири мусиқӣ ба шунаванда мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст [ниг.: Рахимов 2014]. 

Ҳамон таҳқиқоти пешини Р.Ҷумъаев, ки дар боло ишора намудем, соли 2014 бо таҳрири нав 
таҳти унвонни “Ҷашни арӯсии тоҷикон” ба нашр расид. Ин дафъа муаллиф зимни шарҳу эзоҳи 
муфассали оинҳои арӯсии тоҷикони минтақаҳои гуногун роҷеъ ба сурудҳо ба таври муқоисавӣ 
сухан гуфтааст. Нақши сурудҳои халқиро дар муҳити иҷро баён намудааст. Рисола аз шаш боб 
иборат буда, аз ҷумла муаллиф оид ба «Этнопоэтикаи раванди ҷашни арӯсии тоҷикон», 
«Поэтикаи сурудҳои арӯсии тоҷикон», «Санъатҳои бадеӣ дар сурудҳои арӯсии тоҷикон» 
таваҷҷуҳи намудааст [ниг.: Ҷумаев 2014]. 

Аз ҷониби Н.Хакимов зери унвони «Песенный традиции таджикских женщин» буклете 
ба нашр мерасад, ки дар он суруд, ба гуфти мусиқишиносон мусиқии занҳо мавриди таҳқиқи 
мухтасар қарор гирифтааст. Тибқи ишораи муаллиф ин китобча асосан барои омӯзгорони 
мусиқӣ ва дигар дӯстдорони мусиқии миллӣ пешниҳод шудааст. Китобча аз ду бахш иборат 
аст. Дар бахши аввал Н.Ҳакимов роҷеъ ба «Анъанаи сарояндагии занҳои тоҷик» маълумот 
дода, асосан дар бораи суруди «Алла» ва «Лалайик» иттилоъ медиҳад. Дар бахши дуюм оид 
ба «Сурудҳои анъанавии занон» сухан гуфта, онро ба шаш гурӯҳ ҷудо намудааст: сурудҳои 
занона дар раванди маросимӣ-намоишӣ; жанрҳои мусиқии маросими арӯсӣ; жанрҳои 
сурудҳои занона дар мотам; мусиқии маросмиҳои тақвимӣ; сурудҳои меҳнат; сурудҳои 
лирикӣ. Муаллиф ҳар кадоми ин мавзӯъҳоро дар пайвастагии матн ва мусиқӣ таҳқиқ намуда, 
сурудро дар рафти иҷро баррасӣ намудааст. Ҳамчунин дар китобча, ки дар шакли буклет аст, 
тарзи иҷрои сурудҳо аз тариқи суратҳо низ нишон дода шудааст [ниг.: Хакимов 2014]. 

Марсия низ суруди ғамангезе аст, ки ҳангоми фавти касе аз ҷониби хешовандон ва ё 
навҳагарон сароида мешавад. То имрӯз марсияҳои тоҷикӣ ба таври бояду шояд омӯхта 
нашудааст. То ба ҳол дар бораи марсия, ғайр аз рисола номзадии А.Мажнунов «Марсия дар 
фолклор ва адабиёти муосири тоҷик» дигар рисолае ба вуҷуд наомадааст [ниг.: Мажнунов 
2017]. Аз автореферати А.Мажнунов маълум мешавад, ки дар рисолаи илмии ӯ ва 
мақолаҳояш оид ба мавқеи марсия дар байни мардум, дар осори шоирони муосир, шоирони 
мардумӣ, тарзи иҷрои он, хусусиятҳо, мазмун ва мундариҷаи марсия назари худро баён 
гардидааст [ниг.: Маҷнунов 2012; Мажнунов 2017]. 

Дар солҳои охир В.Д.Охониёзов низ ҳангоми таҳқиқи осори манзуми мардуми Бадахшон 
ба сурудҳои халқии ин минтақа низ таваҷҷуҳ дорад. Аз ҷумла, дар рисолаи худ «Пайдоиш ва 
ташаккули шеъри муаллифӣ ба забонҳои помирӣ» дар раванди таҳқиқи назми шифоҳии 
мардуми Бадахшон ба он ишора намудааст, ки осори манзуми ин мардум бештар суруда 
мешаванд [ниг.: Охониёзов 2017]. 

А.Низомӣ низ дар рисолаи илмии худ “Шашмақом ва назми форсии тоҷикӣ (Пайванди 
шеъру мусиқӣ дар фарҳанги тоҷик)”, ки соли 2016 ба нашр расидааст, дар мавридҳои 
муносиб аз сурудҳои халқӣ ёд намудааст. Пайвастагии суруду мусиқии халқиро бо ашъори 
шоирони классик таъкид намудааст [ниг.: Низомӣ 2016]. 

Соли 2020 дастури таълимии “Адабиёти гуфтории тоҷикон” аз ҷониби Р.Раҳмонӣ ва 
Қосимӣ С.А. ва соли 2021 китоби дарсии Р.Раҳмонӣ зери унвони “Фолкори тоҷикон: дарсҳо 
аз адабёти гуфторӣ” чоп шуданд. Дар ҳар ду китоб дар бораи вижагиҳои сурудҳои халқӣ, 
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сабти сурудҳои халқӣ дар сарчашмаҳои пешин, роҷеъ ба суруда шудани тарона, бадеҳа, 
даргилик изҳори назар шудаааст. Бо ҳамкории Р.Раҳмонӣ мо он сурудҳоеро, ки то имрӯз дар 
байни мардум роиҷ аст, намунаҳои онҳо гирдоварӣ ва нашр шудааст, ба даҳ гурӯҳ ҷудо 
намудем. Дар айни замон ҳар кадоме аз ин гурӯҳҳо бо далелҳо ва мисолҳо шарҳ ёфтааст 
[ниг.: Раҳмонӣ, Қосимӣ 2020; Раҳмонӣ 2021, с. 326-354]. 

Масъалаи аз ҷиҳат илмӣ таҳқиқ намудан сурудҳои халқиро бидуни назари 
мусиқишиносон тасаввур кардан номумкин аст. Хуб аст, ки дар ин маврид мусиқишиносон 
низ оид ба сурудҳои халқии тоҷикӣ мақола ва рисолаҳои илмӣ чоп намудаанд, ки дар бораи 
баъзе дар боло ёдовар шудем. Вале боз ҳам асарҳое ҳастанд, ки дар онҳо пайвастагии суруд 
ва мусиқӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар онҳо асосан тарзи сароидани фалак ё 
фалакхонӣ мавриди таҳқиқ гирифта, муҳаққиқон бештар ба тарзи иҷрои сурудҳои вобаста ба 
фалак таваҷҷуҳ намудаанд. Санъатшиносон ва мусиқишиносон ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои 
гуногуни суруд ва мусиқӣ, “Шашмақом” ва “Фалак” дар асарҳои худ оид ба пайвастагии 
тарона ва сурудҳои халқӣ, сароидани ҳамосаи “Гӯрғулӣ” низ изҳори назар намуданд [ниг.: 
Абдуллоев 2004; Азизи 2009; Нурджанов 2002; Ҳакимов 2012; Хакимов 2014; Кароматов, 
Нурджанов, Кабилова 2014; 2015; Низомӣ 2016; Азизӣ 2019; Рахимов 2019]. 

Ҳамин тавр, аз пажӯҳиши сурудҳои халқӣ маълум мешавад, ки муҳаққиқон асосан дар 
бораи жанри суруд ва хусусиятҳою анвои он ва баъзан бадеияти сурудҳо халқии тоҷикӣ, ки 
дар тӯли беш аз сад сол гирдоварӣ ва нашр шудааст ва дар бойгониҳо мавҷуданд, таҳқиқот 
анҷом додаанд. Ҳамаи асарҳое, ки дар онҳо роҷеъ ба сурудҳои халқии тоҷикӣ баҳс шудааст, 
барои ба вуҷуд омадани корҳои ояндаи баррасии сурудҳо заминаи муносиб фароҳам 
овардаанд. 
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ПАЖӮҲИШИ СУРУДҲОИ ХАЛҚИИ ТОҶИКӢ ДАР ДАВРАИ 
ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи пажӯҳиши сурудҳои  
халқии тоҷикӣ дар давраи Истиқлоли давлатӣ меравад. Аввалан, му-аллиф дар хусуси 

таърихи сурудҳои халқии тоҷикӣ яке аз жанрҳои қадимтарин маълумот дода, сипас роҷеъ 
ба хизмати фолклоршиносон, адибон ва олимони хориҷӣ дар самти пажӯҳиши сурудҳои 
халқии тоҷикӣ андешаҳои худро баён намудааст. 

Баъдан, муаллифи мақола пажӯҳишҳои илмии муҳаққиқонро роҷеъ ба масоили адабиёти 
гуфторӣ аз ҷумла, сурудҳои халқӣ дар давраи Истиқлоли давлатӣ то имрӯзҳо мушаххасан 
баён намуда, рисолаи илмии Р. Раҳмониро «Простонародная литература современного 
Афганистана (Устная авторская поэзия на языке дари)» (Адабиёти омиёнаи Афғонистони 
муосир: назми шифоҳии муаллифӣ ба забони дарӣ), ки соли 1994 дар ду ҷилд чоп шуда, дар 
муқоиса бо сурудҳои мардуми тоҷик изҳори назар шудааст, яке аз аввалин тахқиқот дар ин 
самт медонад. 

Ҳамзамон, муаллифи мақола тадқиқотҳои дигари фолклоршиносону адабиётшиносон, 
адибону шарқшиносон ва мусиқишиносони дигар аз қабили Н.Азимов, Н.Муродӣ, Ш.Умарова 
Б.Саидкаримов, Н.Ҳакимов, Ф.Кароматов, Ф.Азизӣ, А.Низомов, Н.Нурҷонов, Габриелла Рахел 
ван ден Берг (Gabriella Rachel van den Berg), М.Шарифова, Н.Файзуллоев, С.Бобоев, Т.Ёрзода У. 
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Тоиров Р.Аҳмадов Р.Ҷумъаев Ф.Зеҳниева, Д. Раҳимов, С.Норматов Д.Обидов, М.Неъматзода, 
Ш. Неъматзода, Ҳ.Таваккалов, К.Раҳимов Маҷнунов, Д.Охониёзов А.Низомӣ, С. Қосимӣ ва 
гайраҳоро тибки принсипи таърихият оварда, доир ба ҳар як тадқиқот андешаҳои худро 
баён намудааст.  

Метавон гуфт, ки аз пажӯҳиши сурудҳои халқӣ маълум мешавад, ки муҳаққиқон асосан 
дар бораи жанри суруд ва хусусиятҳою анвои он ва баъзан бадеияти сурудҳо халқии тоҷикӣ, 
ки дар тӯли беш аз сад сол гирдоварӣ ва нашр шудааст ва дар бойгониҳо мавҷуданд, 
таҳқиқот анҷом додаанд.  

Ҳамаи асарҳое, ки дар онҳо роҷеъ ба сурудҳои халқии тоҷикӣ баҳс шудааст, барои ба 
вуҷуд омадани корҳои ояндаи баррасии сурудҳо заминаи муносиб фароҳам овардаанд. 

Калидвожаҳо: сурудҳои халқии тоҷикӣ, суруд, фолклор, фолклоршиносӣ, тарона, мусикӣ, 
адабиёти гуфторӣ, пажӯҳиш, Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷиқистон, фалак, навъ, 
жанр, марсия. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТАДЖИКСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН В ПЕРИОД 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье речь идёт об исследовании народных таджикских песен в период 

государственной независимости. Прежде всего, автор дал сведения об истории 
таджикской народной песни как один из видов древнейших жанров, а затем высказал свое 
мнение о заслугах зарубежных фольклористов, писателей и ученых в области исследования 
таджикской народной песни.  

Далее автор статьи конкретно изложил научные изыскания исследователей по 
вопросам устной литературы, в том числе народных песен, в период государственной 
независимости до настоящего времени, а также диссертация Р. Рахмани 
«Простонародная литература современного Афганистана (Устная авторская поэзия на 
языке дари)», изданная в двух томах в 1994 г. и сопоставленная с песнями таджикского 
народа, считается одним из первых исследований в этом направлении. 

Кроме того автор статьи проводил исследования других фольклористов, 
литературоведов, писателей, востоковедов и других музыковедов, таких как Н. Азимов, Н. 
Муроди, Ш. Умарова, Б. Саидкаримов, Н. Хакимов, Ф. Кароматов, Ф. Азизи, А. Низомов, Н. 
Нуржонов, Габриэлла Рейчел ван ден Берг, М. Шарифова, Н. Файзуллоев, С. Бобоев, Т. 
Ёрзода, У. Тоиров, Р. Ахмедов Р. Джумаев, Ф. Зехниева, Д. Рахимов, С. Норматов, Д. 
Обидов, М. Немъматзода, Ш. Неъматзода, Х. Таваккалов, К. Рахимов, Маджнунов, Д. 
Охониёзов, А. Низоми, С. Косими и других по принципу историчности и высказывал свое 
мнение по каждому исследованию. 

 Следует отметить, что из исследований народных песен видно, что исследователи в 
основном исследовали жанр песни и ее особенности и виды, а иногда и искусство 
таджикских народных песен, которые были собраны и изданы более чем за сто лет и 
имеются в архивах. 

Все произведения, в которых рассматриваются таджикские народные песни, 
послужили подходящей основой для будущих рассмотрении песен. 

Ключевые слова: таджикские народные песни, песня, фольклор, фольклористика, песня, 
музыка, устная литература, исследование, государственная независимость Республики 
Таджикистан, фалак, тип, жанр, ашула (песня) и элегия. 

 
STUDY OF TAJIK FOLK SONGS IN THE PERIOD OF STATE INDEPENDENCE 

The article deals with the study of Tajik folk songs during the period of state independence. 
First of all, the author provided information about the history of the Tajik folk song as one of the 
most ancient genres, and then expressed his opinion about the merits of foreign folklorists, writers 
and scientists in the field of research of the Tajik folk song. 

Further, the author of the article specifically outlined the scientific research of researchers on 
oral literature, including folk songs, during the period of state independence to the present, as well 
as the thesis of R. Rahmani “The vernacular literature of modern Afghanistan (Oral author’s 
poetry in the Dari language)”, published in two volumes in 1994 and compared with the songs of 
the Tajik people, is considered one of the first studies in this direction. 

Also, the author of the article conducted research on other folklorists, literary critics, writers, 
orientalists and other musicologists, such as N. Azimov, N. Murodi, Sh. Umarova, B. Saidkarimov, 
N. Khakimov, F. Karomatov, F. Azizi, A. Nizomov, N. Nurzhonov, Gabriella Rachel van den Berg, 
M. Sharifova, N. Faizulloev, S. Boboev, T. Yorzoda, U. Toirov, R. Akhmedov, R. Dzhumaev, F. 
Zekhnieva, D. Rakhimov, S Normatov, D. Obidov, M. Ne’matzoda, Sh. Nematzoda, Kh. Tavakkalov, 
K. Rakhimov, Majnunov, D. Okhoniyozov, A. Nizomi, S. Qosimi and others on the principle of 
historicity and expressed his opinion on each study.  
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 It should be noted that from the studies of folk songs it is clear that the researchers mainly 
studied the genre of the song and its features and types, and sometimes the art of Tajik folk songs, 
which were collected and published for more than a hundred years and are available in the 
archives. 

All works that deal with Tajik folk songs have served as a suitable basis for future song 
reviews. 

Keywords: Tajik folk songs, song, folklore, folkloristics (study of folklore), song, music, oral 
literature, research, state independence of the Republic of Tajikistan, falak, type, genre, ashula 
(song) and elegy. 

Маълумот дар бораи муаллиф:  
Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи 
назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, тел.: +992918456693 

Сведение об авторе:  
Косими Саади Абдулкадир - кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теории и истории литературы факультета таджикской филологии 
Таджикского государственного педагогического университета имена 
Садриддина Айни, тел: +992918456693 

About the author:  
Qosimi Saadi Abdulqodir - candidate of philology sciences, associate professor of the 
Chair of Theory and History of Literature of the Faculty of Tajik Philology of Tajik 
State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni, Tel.: +992 918 45 66 93 

 
КОНТЕНТ «ДЕРВИША» В ПОЭЗИИ КАМОЛА ХУДЖАНДИ 

 

Матлуба М., Александр Г. 
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 

 

В персидско-таджикской классической мистической поэзии образ дервиша встречается 
достаточно часто. И не случайно известный востоковед А.Крымский назвал свой 
фундаментальный труд «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии». По 
мнению ученого, «Несчастья монгольского вторжения и наступившего лихолетья подняли у 
персов дух веры… Множество людей обратились в дервишей и всю персидскую литературу 
монгольского периода (Х111-ХУ вв.) можно назвать суфийской» (7, с. 80)*. Действительно, в 
персидской литературе нашло отражение основное мировосприятие дервишей, 
заключающееся в сосредоточении в самом себе, стремление к Богу, мистический экстаз, 
аскетизм, отказ от мирского богатства. Существовал также и дервишеский орден, имеющий 
свои течения, среди которых наиболее известен «мавлавия». Вся мистическая литература 
наполнена философией дервишества и среди великих ее представителей можно назвать 
Джалолуддина Руми, Саади Ширази, Хафиза Ширази, Камола Худжанди, Хусрава Дихлави и 
множество др. Мотив дервишества в персидской поэзии настолько силён, что парное 
сочетание «шоҳу дарвеш» используется не только в лирике, но и в месневи, в числе которых 
одноименное месневи Хилоли «Шоху дарвеш». Этот мотив в дальнейшем заразил всю 
мировую литературу и стал использоваться как прием восточной стилизации. Контент 
дервиша вошел в «Западно-восточный диван» И. В. Гёте, в поэзию Д. К. Кантемира, А. С. 
Пушкина, О. И. Сенковского, И. А. Крылова, почти во всей русской литературе серебряного 
века. Эстетика любовного томления по Божественному в мистике дервишества, тематика 
духовного поиска страдания странника, монашество и аскетизм, феномен дервишества в 
контексте философии и истории исламского мистицизма находят отражение и в современной 
литературе, о чем пишет Н. А. Томилова в своей диссертации «Мотив дервишества в русской 
литературе» (10). 

В иранском литературоведении также можно найти интересные материалы в книгах и 
статьях «Дервиш в персидской литературе»(5), «Обращение Саади к дервишеской вере в 
«Гулистане»(2), «Роль дервиша в политической сатире Саади» (6) и др., в которых речь идет 
о взглядах Руми, Саади, Хафиза и других поэтов на «дервиша». Образ дервиша рассмотрен и 
в устной литературе, в сказках и аллегорических произведениях (5), а также в 
среднеперсидских зороастрийских текстах (3). Интересен факт о том, что у Саади «дервиш» 
имеет как положительное, так и отрицательное значение. Своеобразен он и у Хафиза, в 
Диване которого этот образ занимает особое место. В нем есть довольно большая (13 бейтов) 
газель с редифом «дарвешон аст», матлаъ (первый бейт) которого начинается следующим 
образом: 

Равзаи хулди барин хилвати дарвешон аст, 
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Мояи муҳташамӣ хидмати дарвешон аст (11, с. 72) 
В этой статье попытаемся исследовать контент дервишества в творчестве Камола 

Худжанди. Это слово использовано у него более пятидесяти раз. Аналогичны этому слову 
также и «каландар», «фақир», «гадо», «муфлис», «дарбадар», «сарсон», «бехонумон» и т.п, 
частота использования которых в диване поэта невольно привлекает внимание. Однако эти 
слова, как и дервиш в творчестве Камола не имеют негативного значения. Его «дервиш», 
«фақир» и «гадо» нравственно богатые люди, одаренные возвышенными чувствами.  

Кто же он «дервиш»? В словарях «дервиша» называют последователем суфизма, бедным 
обездоленным человеком. Согласно д-ру Саидджафару Саджоди, «дервиш – это тот, кто 
безразличен к миру и ко всему, что связано с ним» (9, с. 383). По мнению Азизуддина 
Насафи, «Самыми мудрыми среди людей являются дервиши, добровольно занимающиеся 
дервишеством и сознательно выбравшие обездоленность» (8, с. 35). 

В «Словаре поэзии Камола Худжанди» слово «дервиш» имеет три значения: 1. бедный, 
обездоленный; 2. Нищий, отшельник, скиталец, бродяга; 3. Совершенный человек, суфий, 
достигший особой степени в познании Бога или же намёк на путника, вступившего на путь к 
познанию Бога (1, с. 157). 

В Диване Камола Худжанди слово «дарвеш» в контексте бейтов имеет разные 
смысловые оттенки. Встречаются у него бейты, в которых использовано это слово два или 
даже три раза: 

Гуфтам: Аз лаъл закоти мани дарвеш бидеҳ, 
Зери лаб гуфт, ки дарвешии дарвешон аст (4, с. 366). 
«Дарвешии дарвешон» в контексте данного бейта, скорее всего, намек на ничтожно 

малое.  
Или же: 
Дилу динро зи дарвешӣ бубахшидам ба дарвеше, 
Биёмӯзед, эй шоҳон, аз ин дарвеш бахшидан! (4, с. 997) 
У дервиша всё, что он имеет, это сердце и вера, и то он великодушно подарил их 

дервишу. В данном случае слово «дарвешӣ» в первой строке означает быть членом течения 
дервишей в суфизме. А во втором слове «дервиш» в этой же строке имеется в виду 
начинающий путник суфизма. Во второй же строке это слово означает суфия, достигшего 
совершенства. Обращаясь к царям, лирический герой говорит о беспредельной щедрости и 
благородстве дервиша и призывает их быть такими же щедрыми по отношению к бедным и 
обездоленным. Однако, поскольку одной из наиболее яркой особенностью стиля Камола 
Худжанди является использование метафор и метонимии, символов и аллегорий, в этом 
бейте лирический герой, будучи дервишем, отдаёт всего себя начинающему путнику и 
призывает царей научиться у него щедрости. А с другой стороны слово «бахшидан» означает 
прощать, что цари должны великодушно прощать дервишей, обездоленных и нищих. 

В стихах Камола Худжанди, как и во всей персидско-таджикской поэзии есть 
синонимические или антономические слова, которые обычно приводятся парами, такие как 
«ошиқу маъшуқ», «ёру ағёр», «дӯсту душман», «шамъу парвона», «гулу булбул» и т.п. Среди 
них можно назвать и «шоҳу дарвеш» – царя и дервиша. «Шоҳ”(шаҳ, подшоҳ, подшах, 
султон, малик) – это не только царь, в суфийской поэзии, в том числе в стихах Камола – это 
Бог, т.е. царь всего мироздания. Сочетание же «шоҳу дарвеш» используется не только в 
прямом значении владыки и нищего, но и в целом народа и общества, как в следующем 
бейте: 

Бод аз чапу рост шоҳу дарвеш 
Пеши ту ниҳода даст бар ҳам! (4, с. 60) 
Пусть перед тобою с поклоном встанет весь народ, и цари и нищие, – так обращается 

поэт к своему адресату. Одинаковое положение всех людей независимо от ранга, степени 
богатства подчеркивается и в другом стихотворении: 

Нест дар маҷлиси мо пешгаҳу саффи ниол, 
Шоҳу дарвеш надонанд кадом аст ин ҷо (4, с. 78). 
Однако есть стихи, в которых есть и близкое земное значение и мистическое. Так, в 

следующем бейте речь идет о дервише, мечтающем о встрече с царём. По мнению шейха 
Камола, это вполне естественно. Но этот же бейт можно комментировать и по-другому, 
полагая, что под словом «шоҳ» имеется в виду Бог, т.е. путник суфизма ищет встречи с 
Богом: 

Вале айбе чунон набвад зи дарвеш, 
Ки дорад орзуи суҳбати шоҳ (4, с. 1068). 
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В другом бейте использовано сочетание «дарвешӣ фурухтан», что означает делиться 
сокровенным с тем, кто этого недостоин. Лирический герой- дервиш укоряет себя тем, что он 
раскрывает душу там, где его не ценят. Не ценят здесь царей, - говорит он во второй строке, 
имея в виду себя и свою высокую суфийскую степень. 

Камол, ин ҷо чӣ дарвешӣ фурӯшӣ, 
Ки шоҳонро бад-ин дар қимате нест?! (4, с.334) 
Высок порог Истины и каждый, кто постиг его, больше не ищет защиты у людей. 

Каждый, кто стал дервишем на пути к постижению Бога, не подходит к порогу царя, потому 
что царем для него становится другой, истинный Царь – Бог.  

З-ин остон набурд паноҳе ба кас Камол, 
Дарвеши кӯи ту ба дари подшо нарафт (4, с. 360). 
Соотношение «дервиш-шах» в стихах Камола Худжанди иногда расставляется в 

противоположном значении. Поэт-дервиш считает себя величественным человеком, потому 
что дошел до настоящей истины: 

Номи Камол, хоҷа, ки дарвеш хондаӣ, 
Дарвеш хондаӣ ба ғалат подшоҳро (4, с. 90). 
Обращаясь к мнимому адресату-врагу, поэт говорит, что тот не прав, называя его 

дервишем и нищим, тогда как он – царь. Здесь раскрывается духовное мировоззрение поэта, 
считающего богатством не материальное состояние, а духовное богатство, степень близости 
к Истине. Именно эту мысль мы находим и в другом бейте: 

Дасти султонон намебӯсад Камол, 
Нест султонро ба дарвеш эҳтиёҷ (4, с. 368). 
Это заключительный бейт газели, где приведено имя Камола в качестве поэтического 

псевдонима. Поэт здесь явно открывает свое кредо – не будет он целовать руки царям и 
подлизываться. А во второй строке – «Нест султонро ба дарвеш эҳтиёҷ», как всегда 
двусмысленной, с одной стороны, поэт утверждает общеизвестную истину о том, что цари не 
нуждаются в дервишах. А с другой стороны, царем он называет себя, а настоящего царя – 
дервишем. Т.е. он – Камол – царь, который не нуждается в подачках царей-дервишов. 

Встречается в стихах Камола пара «дарвеш и нодарвеш». «Нодарвеш» в отличие от 
дарвеша – это богатый и состоятельный человек, т.е. тот, кто не является бедным и 
отшельником. Интересен здесь эпитет «нодарвеши андакэтиқод», намекающий на то, что 
«враг не является дервишем и потому он не устойчив в своей вере и преданности»: 

Рақиб озодагонро муътақид нест, 
Ки нодарвеши андакэтиқод аст (4, с. 178). 
В другом бейте речь идет об обычаях дервишей принести в жертву сердце и душу своему 

возлюбленному, т.е. Богу и здесь же отмечается, что тот, кто вне этого течения 
(дервишества), не соблюдает этот этикет и не способен к такой щедрости. «Бемуомала» - 
значит, низкий, неблагородный. Этими качествами поэт снабжает тех, кто не принадлежит к 
дервишам: 

Дило, биёр дилу ҷон ба расми дарвешӣ, 
Ки бемуомала ояд муриди нодарвеш (4, с. 746). 
Благородство дервиша поэт подчёркивает неоднократно. Его благородство заключается в 

готовности отдать возлюбленному всё, что имеет, а имеет он лишь тело и душу. Поэтому в 
нижеследующем бейте Камол говорит о том, что в качестве подарка он принес душу и 
голову, ибо влюбленный дервиш поступает лишь подобно дервишу («дарвешона»), т.е. 
благородно, великодушно. 

Бурд дастовез ҷону сар, чу рафт он ҷо Камол, 
Ошиқи дарвеш ҳар ҷо рафт, дарвешона рафт. (4, с. 218) 
Дервиш – скиталец, не имеющий приюта и родины. Родиной для него является райский 

уголок, куда он стремится всю жизнь. Однако для того, чтобы найти двери к этому порогу, 
прежде всего, необходимо найти путь к сердцу дервиша. Сердце дервиша наполнено 
любовью к Богу и пока человек не обретет эту любовь, не может быть допущен к нему: 

Кас ҳарими ҳурмататро ёфт натвонист дар, 
То дили дарвеши дур аз хонумонат дарнаёфт. (4, с. 364) 
Камол ночами страдает от любви к возлюбленному и от разлуки с ним и потому 

вздыхает громко за его порогом. Ибо дервиш приносит к желанному порогу все, что у него 
имеется, т. е . вздохи и крики: 

Шабҳо кашид оҳу фиғон бар дарат Камол, 
Дарвеш ҳар чӣ дошт, бар он остон кашид (4, с. 486). 
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Дервиш Камола – безнадежно влюблен и предел его мечты – свидание с Богом. Бог в 
творчестве Камола имеет множество синонимов и обозначается словами «дӯст», «ёр», 
«дилбар», «султон», «шоҳ» и т.п.  

Даромад аз дари арбоби хирқа ногаҳ дӯст, 
Баромад аз дили дарвеши хаста: «Аллаҳ, дӯст!» (4, с. 211) 
В философии дервишества особое место занимает мотив страданий. Влюбленный 

дервиш радуется любому знаку внимания со стороны возлюбленного. Ему достаточно того, 
что он живет его болью. Боль и страдания, причиняемые возлюбленным доставляют ему 
радость, как он признаётся во множестве своих стихов: «Ғамат дорам, маро шодӣ ҳамин аст». 
В приведенном выше бейте поэт говорит, что не следует отказывать нам в причинении муки, 
ибо это наше право. Эта философия терпения мук и страданий и найти в этом блаженство, 
передаётся Камолом посредством слов «харом и ҳалол», т.е дозволенного и недозволенного. 
Во второй строке бейта: «Инъоми подшоҳон дарвешро ҳалол аст» подлинный смысл, т.е. то, 
что дарят цари дервишам, воистину принадлежит им по праву, сливается с мистическим 
пониманием строки. 

Дарду ғамат нашояд бар мо ҳаром кардан, 
Инъоми подшоҳон дарвешро ҳалол аст (4, с. 245). 
В художественном сознании Камола Худжанди дервиш – это его же прототип, 

наделённый великодушием, благородством, щедростью и нравственным величием. Поэтому 
он считает, что среди нищих, влюбленных в Бога, нет подобных благородных дервишей: 

Ману меҳраш, ки дар хайли гадоён 
Чу ман дарвеши соҳибҳиммате нест ( 4, с. 334). 
Благородство дервиша и его гордость подобны кипарису по стройности и устремлению 

ввысь: 
Пояи ҳиммати дарвешу сарафрозии ӯ 
Ба ҳавои қади чун сарви равони ту бувад. (4, с. 623) 
По мнению шейха Камола, главное, к чему стремится дервиш – это любовь. Любовь – 

самое возвышенное чувство, которое может быть на земле и во всей вселенной. Порог любви 
настолько высок, что даже выше девяти ступеней мирозданья. Этого порога невозможно 
достигнуть нищетой нрава и низостью.  

Зи нуҳ равоқи фалак бартар аст хонаи ишқ, 
Гумон мабар, ки кас он ҷо расад ба ҳиммати дун. 
(4, с. 992) 
Именно поэтому слово «ҳиммат» (великодушие, благородство, щедрость) в творчестве 

Камола почти всегда приходит в сочетании со словами указывающими на величие – «улувви 
ҳиммат», «ғояти ҳиммат», «баландҳимммат», «соҳибҳиммат», «ҳиммати воло», «ҳиммати 
олӣ», а иногда в противоположность – на низость – «кӯтаҳҳиммат», «дунҳиммат», «ҳиммати 
қасир». Каждый, кто находит благорасположенность со стороны Возлюбленного, настолько 
возвышается в чувствах и благородстве, что ничтожным перед ним будет вся Вселенная. 

Ҳар кас, ки чун Камол ба чашми ту шуд азиз, 
Бошад ба пеши ҳиммати ӯ коинот ҳеч (4, с. 370). 
Подведя итоги к сказанному, можно отметить, что Камол Худжанди как яркий 

представитель мистической поэзии, глубоко проник в дервишескую философию. Его поэзия 
проникнута идеями дервишизма, бесконечной любви и стремления к познанию Бога, 
аскетизма, отречения от земных благ и стремления к нравственному совершенству. Мотив 
дервишества, проходящий через всё его творчество помогает понять образ дервиша, 
являющегося выразителем чувств, стремлений и мировосприятия самого поэта, лирического 
героя, не раз называемого им самим влюбленным дервишем («ошиқи дарвеш»).  

* Примечание. Интересно отметить, что вообще впервые в Европе сведения о 
дервишах и их образе жизни появились уже в конце XVII века. Так, французский востоковед 
Бертелеми Д.Эрбло в своей «Восточной библиотеке» (1697) посвятил дервишам целую 
главку на двух страницах. Он пишет, что дервиш — это «бедный человек в делах этого 
мира», а также «духовный человек, отстраненный от мира и подвергающемуся жестокому 
обращению с его стороны». Д,Эрбло отметил, что дервиши распространены в Персии, 
Турции и Аравии. В Аравии их называет «факирами». Их отличительный внешний признак: 
шерстяная шапка и синяя одежда. Ученый в своем труде ставит знак равенства между 
понятиями дервиш и суфий, хотя эти понятия не всегда совпадают. Есть у него и ссылка на 
вторую главу «Гулистана» Саади («О нравах дервишей» - авт.), как источник сведений об 
этом сословии и на строки Хафиза, где поэт обыгрывает цвета одежды дервиша и цвет 
вина. 
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КОНТЕНТ «ДЕРВИША» В ПОЭЗИИ КАМОЛА ХУДЖАНДИ 

Статья посвящена раскрытию образа дервиша в поэзии Камола Худжанди. 
Отмечается, что вся мистическая литература наполнена философией дервишества и 
среди великих ее представителей можно назвать Джалолуддина Руми, Саади Ширази, 
Хафиза Ширази, Камола Худжанди, Хусрава Дихлави и др. Обращаясь к аналогам 
«дервиша» в творчестве Камола Худжанди, в том числе: «каландар», «фақир», «гадо», 
«муфлис», «дарбадар», «сарсон», «бехонумон» и т.п, авторы статьи отмечают 
синонимичные и антонимичные пары для выражения поэтических взглядов, в том числе 
«шоҳу дарвеш», «дарвешу нодарвеш» и т.п. Выявляется, что в философии дервишества 
особое место занимает мотив страданий. Авторы статьи приходят к выводу о том, что в 
художественном сознании Камола Худжанди дервиш – это его же прототип, наделённый 
великодушием, благородством, щедростью и нравственным величием, а мотив 
дервишества, проходящий через всё его творчество, помогает понять образ дервиша, 
являющегося выразителем чувств, стремлений и мировосприятия самого поэта.  

Ключевые слова: дервиш, суфизм, скиталец, благородство, щедрость, возлюбленный 
 

КОНТЕНТ «ДЕРВИША» В ПОЭЗИИ КАМОЛА ХУДЖАНДИ 
Мақола ба таҳқиқи мафҳуми дарвеш дар ашъори Камоли Хуҷандӣ ихтисос ёфтааст. 

Қайд карда мешавад, ки дар адабиёти ирфонӣ фалсафаи дарвешӣ ҷойгоҳи хос дорад ва 
бузургтарин намояндагони он Ҷалолуддини Румӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли 
Хуҷандӣ, Хусрави Деҳлавӣ ва дигарон мебошанд. Зимни таъкиди муродифоти «дарвеш»: 
«каландар», «фақир», «гадо», «муфлис», «дарбадар», «сарсон», «бехонумон» ва ғайра, 
муаллифони мақола, аз истифодаи ҷуфтҳои муродифу мутазод мисли «шоҳу дарвеш», 
«дарвешу нодарвеш» ва амсоли инҳо дар ашъори шоир сухан ронда, нақши онҳоро дар ифшои 
диду назари ӯ муайян мекунанд. Маълум мешавад, ки дар фалсафаи дарвешӣ мавзӯи ғам 
ҷойгоҳи хос дорад. Муаллифони мақола ба хулосае мерасанд, ки дар афкори бадеии Камоли 
Хуҷандӣ дарвеш тимсоли худи шоир буда, ба сифати мавзӯи меҳварии ашъори ӯ барои баёни 
эҳсос, талошҳо ва ҷаҳонбинии ӯ мусоидат намудааст.  

Вожаҳои калидӣ: дарвеш, тасаввуф, фақир, наҷобат, ҳиммат, маъшуқ 
 

THE CONTENT OF THE «DERVISH» IN KAMOLI KHUJANDI'S POETRY 
The article is devoted to the disclosure of the dervish image in the poetry of Kamol Khujandi. It 

is noted that all mystical literature is filled with the philosophy of dervishness and among its great 
representatives one can name Jaloluddin Rumi, Saadi Shirazi, Hafiz Shirazi, Kamol Khujandi, 
Khusrav Dikhlavi, etc. Referring to the analogs of «dervish» in the work of Kamol Khujandi, 
including: «qalandar», «fakir», «gado», «muflis», «darbadar», «sarson», «behonumon», etc., the 
authors of the article note synonymous and antonymic pairs for expressing poetic views, including 
«shohu darvesh», «darveshu nodarvesh», etc. It is revealed that the motive of suffering occupies a 
special place in the philosophy of dervishness. The authors of the article come to the conclusion 
that the dervish in the artistic consciousness of Kamol Khujandi is his own prototype, endowed with 
magnanimity, nobility, generosity and moral greatness, and the motive of dervishness, which runs 
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through all his work, helps to understand the image of the dervish, who is the expression of feelings, 
aspirations and worldview of the poet himself. 

Key words: dervish, mysticism, fakir, nobility, generosity, beloved 
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БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ҲУНАРИИ ҲИКОЯИ МУОСИРИ ТОҶИК 

 

Солеҳов Ш.А., Маҳмудов М.А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Ҳикояи давраи истиқлол дастоварди адабиёти тоҷик буда, бо таҳаввули шаклӣ ва 
сохторӣ, фарогирии мавзӯоти мухталиф, тарзи инъикоси воқеиятҳо ва амалу кирдори 
шахсиятҳо аз ҳикояи марҳилаҳои қаблии адабиёти тоҷик фарқи чашмрас дорад. Ин 
тафовут, албатта, таҷрибаи меросбарии эҷодкорона буда он тозаҷӯиҳои нависандагони 
ҳикоянависи марҳилаҳои пешинро истисно намекунад. Вале омили аслии таҳаввулоти 
жанриву сохторӣ дар ҳикояи ин давра, аввалан воқеиятҳои пешрафтаи сиёсиву иҷтимоӣ 
ва мустақилияти фарҳангӣ, сониян қареҳа, диди тозаи маърифатӣ ва ҳунари 
нигорандагии нависандагони ҳикоянавис мебошад. Ин таҳаввулот, пеш аз ҳама ба 
ҷустуҷӯи шаклҳои нави жанрӣ, тағйирот дар сохтори бадеии ҳикоя ва усули тозаи 
таҳкия алоқаманд буда, бозгӯи таҷрибаи судманди баъзе нависандагон дар ин замина 
аст.  

Тағйироти аввалине, ки ба мушоҳида мерасад, ин ҷустуҷӯҳои нависандагон дар 
эҷоди шаклҳои нави жанри ҳикоя аст. Ин дигаргуниро мо дар эҷодиёти Ӯрун Кӯҳзод, 
Сорбон, Абдулҳамид Самад, Баҳманёр, Сайфи Раҳимзод ва Юнус Юсуфӣ мушоҳида 
мекунем. Ҳикояҳои ин нависандагон, ки дар заминаи суннатҳои ҳикоянависии 
марҳилаҳои қаблӣ ташаккул ёфтааст, низоми устувори шаклӣ дошта, бо риояи тарҳ, 
сужет ва тарзи суннатии фарогирӣ ва тасвири воқеиятҳову амалу кирдори шахсиятҳо 
тафовут дошта бошад ҳам вале дар шакл ва сохтор тозагиҳое низ дорад. Дар ин замина 
таҷрибаи баъзе нависандагон, аз ҷумла Ӯрун Кӯҳзод, Сорбон ва Абдулҳамид Самад дар 
таҳаввули шаклӣ ва сохтории ин жанр диққатангез аст.  

Агар таваҷӯҳ кунем, ки тозагии осори асили бадеӣ, ба ифодаи Эдгар Аллан По 
«хаёли мубҳам, тасодуфӣ ва ироанашудаи одамон аст ва ин хаёл маҷбур мекунад, ки 
дили инсон сахт тапад ё ҳисси тараҳумаш ба зиндагӣ ва одамон бедор шавад»1, пас 
ҷустуҷӯҳои нависандагони мо барои таҳаввул бахшидан ба шакл ва сохтори бадеии 
ҳикоя ҳадафи ҳунарӣ дошта, маҳорати онҳоро дар ин самт нишон медиҳад.  

Яке аз тозакориҳо дар ин замина таҳаввули шакли таҳкия ё худ нақли озод дар 
ҳикоя мебошад. Инкишофи таҳкияи озод яке аз равишҳои возеҳи ҷараёни таҳаввули 
ҳикояи тоҷикӣ буда, дар таҷрибаи эҷодии Ӯрун Кӯҳзод, Сорбон ва Абдулҳамид Самад 
ҷолиби диққат ва далели тозаҷӯиҳои онҳо дар таҳаввули шакл ва сохтори бадеии 
ҳикояи ин давра аст. Ин ҷараён дар самт ва тарзҳои гуногун амалан ба инкишофи 
адабиёт, бахусус ҳикоя мусоидат намудааст. Нависандагони ёдшуда ба тақозои 
талаботи адабиёт ҳамеша дар ҷустуҷӯи роҳҳои такмили шакл ва сохтори бадеии ҳикоя 
будаанд. Ин тамоюли ҳунарӣ сохтори қолабии жанриро, ки солҳои сол дар шакли 
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муқаррарии композитсионӣ ва дигар аносири сужет устувор гадида буд, то ҷое дигар 
кард.  

Нависандаи рус Ю. Трифонов ин тамоюлро барои инкишофи ҳикоя муфид дониста, 
аз ҷумла навиштааст: «Исми лотинии «prosus», ки аз он вожаи «наср» берун омадааст, 
маънии озод, мустақил, рост мутаҳарикро дошта, муқобили талаботи шеър аст. Аз 
қофияву вазн ва ҳама гуна қолабу раҳнамоиҳо озод буд. Вале адабиёт асрҳо дар наср 
қолиб ва жанрҳои худро барҷо кард. Насри имрӯза-роман, ҳикоя, очерки таърихӣ, 
таълифоти фалсафӣ, маҷмӯи саҳнаҳои тасодуфӣ?- гоҳо инсонро ба бероҳа бурда, имкон 
медиҳад дунболи маънии қадимии он-озодӣ ва «prosus» баргардем»2. Ин андеша ба яке 
аз ҳодисаҳои хоси адабиёти имрӯз, аз ҷумла инкишофи шаклӣ ва сохтории ҳикоя 
ишораи қотеъ дорад.  

Дар инкишофи шакли таҳкияи озод ҳамаи жанрҳо иштирок мекунанд, вале дар ин 
равиш ҳикоя вазифаи хос дорад. Сохти мушаххас, сужети сода ва мундариҷаи мӯъҷаз 
доштани ин жанр барои таҷрибаҳои ҳунарӣ имкони васеъ дошта, имкон медиҳад, ки 
нависанда сужет ва мундариҷаи ҳикояро ғаниву рангин ва сохтори композитсионии 
онро пурмаънӣ созад. Бинобар ин, ҳикоя нафақат аз ҳисоби тағйироти ҷузъӣ ва гузариш 
аз як жанр ба жанри дигар, балки бо амиқ кардани имкониятҳои суннатии дохилии 
ҳикоя низ ҳудуди жанрии худро васеъ месозад.  

Муҳаққиқон усули таҳкияи озодро «мустақилияти дохилӣ»-и асар донистаанд, ки 
«ба сужет ва ин ё он хости композитсионӣ» тобеъ набуда, ин «озодии тавзеҳи мавод ва 
равшании забон аст». К. Паустовский чунин хусусияти ин жанрро муайян карда, аз 
ҷумла навиштааст: «Ин ба маънои дақиқи сухан ҳикояву очерку мақола не. Шеъри 
мансур ҳам не. Ин сабти андешаҳо, суҳбати одӣ бо дӯстон аст...3. Дар ин замина ҳикояи 
давраи истиқлол, бахусус ҷустуҷӯҳои эҷодии Ӯрун Кӯҳзод, Сорбон ва Абдулҳамид 
Самад тозагиҳое дорад, ки пеш аз ҳама ба диди бадеӣ ва ҳунарии онҳо рабт мегирад.  

Вақте ки ҳикояҳои «Буротар зи теғ», «Ҳикоёт аз таърихи адабиёт», «Хомтамаъ» ва 
«Гудоз»-и Ӯрун Кӯҳзодро мутолиа мекунем, он чи ки аввал ба чашм мерасад, ин 
дасткашӣ аз тамомияти сужавии нақли воқеият, гуногунрангии композитсия ва 
мундариҷаи пурвоқеаи собити сужет мебошад. Ҳикояҳои зикршуда монанди муколамаи 
лирикии қатънашаванда буда, сухангӯ талош дорад, бештар на маънӣ, балки эҳсоси 
худро ифода созад ва ба ин васила аксуламали ҳиссию кайфии хонандаро барангезад. 
Дар ин шакл нависанда имкони мавзӯи иловагиро ворид кардан дорад, ба шарте, ки бо 
усули таҳкия ҳамоҳанг бошад. Сужет дар ин гуна ҳикояҳои нависанда ҳамчун «ҷараёни 
эҳсосот»-и озод ва идоранашаванда пеш меравад.  

Дар мисоли ҳикояи Ӯрун Кӯҳзод «Буротар аз теғ» таваҷҷуҳ мекунем, ки чунин осор 
чи гуна сохта мешаванд. Ҳикояи ёдшуда чунин оғоз мешавад: «Дар ҷанги саҳрои Зоб, 
дар тирамоҳи соли 750, Умавиён аз Аббосиён сахт шикаст хӯрданд. Охирин халифаи 
Уммавӣ Марвон асир афтод ва ӯро Аббосиён ба ноҳияи Бусир бурданд ва дар ҳамон ҷо 
куштанд»4. Хонанда инкишофи ин маънӣ ё пайванди ботинии воқеаи баъдиро вобаста 
ба андешаи боло дар идомаи ҳикоя интизор аст. Вале таҳкия бо роҳи дигар пеш 
меравад. Аз кушта шудани охирин халифаи Уммавӣ Марвон ба паноҳи замон меравад 
ва ба нақли сарнавишти Абдулҳамиди котиб ва моҷароҳои ба сари ӯ омада мепардозад. 
Сипас моҷарои рӯзгори пурфоҷеаи Абдулҳамид ва Абдулло, ки «аз мардуми форс 
буданд»-у «дар мулки араб мезистанд» ва барои ҳуввияти миллӣ сар супурдаанд, нақл 
мешавад. Аз ҳамин ҷо ин ришта то охири ҳикоя, ки билкул эътирофи лирикию ормонии 
миллатдӯстиву ватанпарастист, дароз мешавад.  

Нависанда дар бораи таносуби мантиқии асар намеандешад, балки имкон медиҳад, 
ки андеша аз пайи ёдномае, ки дар навбати худ тобеи эҳсоси лирикӣ аст, равад. Сужети 
ҳикояро на воқеият, балки ҳалқаи образҳои муҳташами нозук ба ҳам овардааст, ки 
байни ҳам сахт алоқаманданд:  

«-Баъде ки Хоразмро забт карданд, Қутайба нависандагону ҳирбадонро аз дами теғ 
гузаронид. Ҳар чӣ аз навишта, ки дар китобу дафтар доштанд, ба оташ партофту 
сӯзонд. Аз ҳамон вақт ин тараф хоразмиён омиву бесавод монданд. Ҳар ниёзманде, ки 
дар таърих доранд, аз хотира меҷӯянд. Бадин сабаб ахбори Хоразм пӯшида монд, ки 
баъди ислом равшан намешавад»5. Ин тарзи нигориш хусусияти хоси аз назари ғоявӣ ба 
ҳам пайванд кардани образҳоро дар ҳикояҳои индавраинаи Ӯрун Кӯҳзод, Сорбон ва 
Абдулҳамиди Самад нишон медиҳад.  

Сорбон дар бисёре аз ҳикояҳояш лиризми муроқиби зебошинохтиро дар 
муносибати бадеиаш ба воқеият ба кор мегирад. Ин тарзи тасвир дар таҷрибаи 
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нависанда ҳам омили силсилабандии ҳикояҳост, ҳам василаи ба ҳам овардани 
тасвирҳои гуногун бо риояи ҳаҷми зиндагисози ҳикояи лирикӣ мебошад.  

Ба андешаи Э.А. Шубин «Таассуроти шахсӣ, ки асоси ҳикояи лирикиро ташкил 
медиҳад, ба сохтори «бисёровоза» иҷозат намедиҳад. Арзёбии муаллиф нисбат ба он чи 
ки мегузарад ва муносибати муаллиф ба он чи ки тасвир мешавад, нафақат дар ин ё он 
шакл зоҳир мегардад, балки сужетро низ месозад. Композитсияи ҳикояи «лирикӣ» 
ҳамеша як нуктаи гузариш дошта, бо ҳама мураккабиҳо бисёрмантиқиро тақвият 
мебахшад ва хонандаро ба самти муайян раҳнамоӣ мекунад»6.  

Ҷаҳони бадеии ҳикояҳои Абдулҳамид Самадро аз ҳамин мавқеъ хонандаи ҳушёру 
ҳассос мепазирад. Ровӣ дар ин гуна ҳикояҳо нафақат шахсияти марказии амалкунанда 
аст, балки пайвандкунандаи риштаҳои сужет низ ҳаст, зеро ёддошт дар шакли гуфтугӯи 
қатънашаванда дар бораи худ сохта шудааст. Тамоми ҷаҳони воқеъ аз рӯи муносибат ба 
ин марказ нигаронда шуда, андешаву оро ва хулқу хӯйи шахсияти ҳикояро шакл 
медиҳад. Дар ин ҳол мундариҷаи чунин ҳикояҳои А. Самадро ҳалқаи ошкори воқеиятҳо 
ва сарнавишти шахсиятҳои ҷолибу таъсиргузор шакли устувор бахшидааст. Аксаран 
ҳаракати сужет дар ҳикояҳои нависанда аз рӯйи суръати ҳаракат муайян карда 
мешавад. Маҳалли нав, одамони ношинос, вазъиятҳои ғайри интизор ва бархӯрдҳои 
сахти равонӣ - ҳамаи ин муносибати мураккаби ровиро ба вуҷуд оварда, силсилаи 
воқеиятҳоро ёдовар мешавад, ки гӯйи дар хоб аст.  

Ровии баъзе ҳикояҳои А. Самад шахси аввал аст. Вале дар сурати ба ҷои «ман» 
пайдо шудани исми мушаххаси дигар (масалан, дар ҳикояи «Дили бача») усули нақли 
зеҳнӣ мисли пештара боқӣ мемонад. Қаҳрамони ин ҳикоя ҳамон навъи инсон аст, ки 
ҳамеша дар ҳикояҳои нависанда дар нақши ровӣ баромад мекунад ва баду неки дунёву 
одамонро ба хонанда менамояд. Нависанда дар ин қабил ҳикояҳо воқеиятҳоро аз 
тариқи таассуроти ровӣ- қаҳрамон тасвир ва таъбир мекунад, ки озоду ҳисангез аст. 
Чунин намуди нақли озоди зеҳнӣ хоси баъзе ҳикояҳои Саттор Турсун, Баҳманёр, Сайфи 
Раҳимзод, Юнус Юсуфӣ ва дигарон низ мебошад, ки таҳлили он аз имкони мо берун 
аст.  

Таҳаввули шакли таҳкияи озод дар ҳикоя сохтори онро низ тавсеа бахшида, боиси 
ба вуҷуд омадани намудҳои нави ин жанр дар эҷодиёти баъзе нависандагон гардид. 
Масалан, Ӯрун Кӯҳзод дар ин замина ба эҷоди силсилаҳикояҳо майл дорад, ки намунаи 
он силсилаи «Ҳикоёт аз таърихи адабиёт» мебошад. Ин силсила аз ёздаҳ ҳикояи хурд 
иборат буда, мавзӯи ягона дорад. Вале ҳар ҳикоя масъалаеро ба таври алоҳида ба 
муҳокима кашидааст. Чунончи, дар ҳикояи «Рӯзбеҳ» нависанда ҷузъе аз сарнавишти 
воқеӣ ва таърихии қаҳрамони таърих Рӯзбеҳро дар асоси санадҳои таърихӣ бо камоли 
ҳунар муҷассам сохтаст. Пешнамунаи ин образ ибни Муқафаъ аст, ки низ нависанда дар 
матни ҳикоя аз ӯ ёд мекунад. Ҳамин тариқ, ҳикояҳои дигари ин силсила- «Намакзада», 
«Меҳтарӣ», «Ҷаҳон бишунуфт», «Хунбаҳо» ва ғайра ҳар кадоме як лаҳзаи таърихро 
пеши чашми хонанда зинда месозанд, ки арзиши ахлоқиву маънавӣ доранд.  

Сорбон хеле зиёд ин навъ ҳикоя навиштааст, вале ҳамаи онҳо як хел арзиш 
надоранд. Дар миёни ҳикояҳои латифавори Сорбон навъи хосе аст, ки шаклаш 
такомулёфта буда, хислатҳо ва хусусиятҳои дерпой ва амиқи инсониро муҷассам 
кардаанд. Ин навъи ҳикояҳои ӯ ба ҳикояҳои Ӯбайди Зоконӣ монанд буда, бештар аз 
хислати ом суҳбат мекунанд. Масалан, Сорбон дар ҳикояи зер («Ҷазза») хислати 
баднафсии шахсро тасвир кардааст, ки то дунё ҳаст хислати оми мазкур дар инсон 
тағйир накунад ва чунин ҳикояе низ маъно ва корбурди худро маҳфӯз дорад: 

Дар ин равиш Сорбон ҳикояҳое низ дорад, ки бофта набуда, хусусияти ёддоштӣ 
доранд. Воқеаҳо ва амалу кирдори шахсиятҳоро нависанда аз ёдномаи худаш ё шахсони 
воқеӣ бо зикри номи аслиашон нақл ва тасвир мекунад. Ин гуна ҳикоя дар адабиёти мо 
собиқа дорад. Масалан,ҳикояи Толис «Имтиҳони аввалин» ҳамин гуна ҳикоя буда, 
ҳамчунон ки Ҷ. Бақозода собит кардааст, «Нависанда бо тасвири як лаҳзаи зиндагии 
Ҳайдар Усмонов ва ҷамъбастҳои бадеӣ характери томи як марди инқилобиро 
офаридааст»7. Ҳикояи А. Самад «Ёр дар бари ёр» низ «ҳикояи хоси навъи ёддоштии 
воқеӣ (невыдуманный)»8 буда, сохтори хоси жанрӣ ва бадеӣ дорад.  

Сорбон дар эҷоди ин гуна ҳикоя равиши хосро пеш гирифта, аксаран худаш ҳамчун 
шоҳид «дида ва шунидаҳояш»-ро нақл мекунад, ки дар таъйиди воқеӣ будани онҳост. 
Ҳамчунин дар ҳикоя номи аслии шахсият низ зикр мешавад, ки муносибати хоси 
муаллифро ба ин тарзи ҳикоянависӣ нишон медиҳад. Масалан, ҳикояи «Айби дандони 
фитода» бо ҳамин усул навишта шуда9, асоси сужети онро ёддоштҳои афсари ҳарбӣ, 
ҳамнишини нависанда Мастони Шариф ташкил медиҳад.  
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Дар эҷоди ҳикояи хурд Баҳманёр равиши хосро пеш гирифта, намуди хоси ин 
жанрро ба майдон овардааст. Ин навъ ҳикояҳои Баҳманёр сохтори хос ва қавии жанрӣ 
дошта, бо фарогирии воқеиятҳои мӯъҷаз ва ироаи бадеии онҳо дар насри тоҷикӣ чизи 
наванд ва ба таҳқиқу арзёбии ҷудогона ниёз доранд. Муаллиф зери ин гуна ҳикояҳо 
гоҳо дар қавсайн (сарвояк-муаммо) навиштааст10, ки низ ба жанри хос будани онҳо 
далолат мекунад. Дар замина ин навъ ҳикояҳои ӯ «Саг ва қассоб», «Во аҷаб», «Болиш», 
«Зани муаллим Озар», «Қазовати асп», «Саг» ва ғайра бо сужети мӯъҷаз, вале 
фарохмаънӣ ва ҳадафҳои ҳунарӣ аз ҳамин навъ ҳикояҳои нависандагони тоҷик комилан 
фарқ доранд.  

Ҳамин тариқ,таҳаввулоти жанрӣ ва сохтории ҳикоя, пеш аз ҳама, пойбанди ҷанбаи 
бадеӣ ва ҳунарии ин жанр буда, бозгӯи ҷустуҷӯҳои эҷодии нависандагоне мисли Ӯрун 
Кӯҳзод, Сорбон, Саттор Турсун, Абдулҳамид Самад, Ҷонибек Акобир, Баҳманёр, 
Муҳаммадзамони Солеҳ, Сайф Раҳим, Юнус Юсуфӣ, Анвар Олим ва дигарон мебошад. 
Ин нависандагон бо эҷоди тарзи нав ва озодонаи таҳкияи сужет, шаклҳои нави жанрӣ 
ва усули хоси корбасти ҳунармандонаи воқеиятҳои зиндагиву сарнавишти инсонҳо 
жанри ҳикояро таҳаввул бахшида, мавқеи онро дар насри тоҷикӣ устувор сохтанд.  

Усули таҳкияи озод дар ҳикояи имрӯз омиле гардид, ки шакли ёддоштии воқеии ин 
жанр дар адабиёт мавқеъ гирифта, барои пайдоиш ва ташаккули шаклҳои нави ин 
жанр, аз ҷумла силсилаҳикояҳо ва ҳикояи хурд заминаи ҳунариро фароҳам овард. 
Омили аслии таҳаввулоти шаклӣ ва сохтории ҳикояи давраи истиқлол, аввалан 
шароити мусоиди иҷтимоиву фарҳангӣ, сониян қареҳа, диди тозаи маърифатӣ ва 
ҳунарии нависандагон мебошад, ки ба ҷустуҷӯҳои шаклҳои нави жанрӣ, дигаргунии 
сохтори бадеии ҳикоя ва усули тозаи таҳкия мусоидат намудааст.  
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БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ҲУНАРИИ ҲИКОЯИ МУОСИРИ ТОҶИК 
Давраи Истиқлол воқеан марҳиллаи тозаи рушди жанри ҳикоя дар адабиёти тоҷик 

маҳсуб меёбад. Дар ин давра нависанлагони тоҷик беҳтарин суннатҳои ҳикоянависии садаи 
ХХ-ро идома дода, тамоилҳои навро дар масири инкишофи ин жанри фаъоли наср ба вуҷуд 
оварданд. 

Дар давраи Истиқлол нависандагони маъруфе мисли Сорбон, А. Самад, Кӯҳзод, С. 
Турсун, Баҳманёр, Икромӣ ва дигарон ҳикояи муосирро ҳам аз нигоҳи шакл ва ҳам аз лиҳози 
мазмун рангин сохтанд. Махсусан, ҷустуҷуҳои адабию ҳунарӣ ва сабкию поэтикии 
адибони номбурда дар жанри ҳикоя ҷолиби таваҷҷуҳ мебошад. Зуҳури ҳикояҳои мифологӣ, 
рамзию асотирӣ, ҳикояҳои хурди ахлоқӣ ва ҳикоёти публисистӣ аз вижагиҳои муҳими 
насри давраи Истиқлол мебошад. Дар ин давра ҷустуҷуҳои нависандагони тоҷик барои 
зуҳури анвои нави ҳикоя заминаи адабию эҷодӣ фароҳам овард. Ин ва дигар масъалаҳои 
марбути ҳикояи муосир дар мақолаи мазкур ба таври муфассал баррасӣ шудааст. 

Калидвожа: ҳикоя, насри давраи Истиқлол, асотир, публисистика, сабк, поэтика, 
нависанда, адабиёт, насри муосир, анвои наср. 

 

НЕКОТОРЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКСКОГО РАССКАЗА 

Период независимости республики, действительно, является новым этапом развития 
жанра рассказа в таджикской литературе. В этот период таджикские писатели, 
продолжая лучшие литературные традиции ХХ века, открыли новый путь для развития 
современной прозы. 
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В период независимости такие известные писатели, как Сорбон, А. Самад, Кухзод, С. 
Турсун, Бахманёр, Икроми, Р.Махсумзод и другие обновили жанровие особенности 
современного рассказа. Особенно было заметно художественные искания писателей в 
поэтике и стилистике жанра рассказа. Появление мифологических, символистических 
рассказов, сказок, миннирассказов и публицистических рассказов определили жанровие 
особенности таджикского рассказа периода независимости. Художественные и 
творчесткое искания современных писателей формировали почву для появления новых 
образцов современного рассказа. Это и другие проблемы связаны с жанровыми 
особенностями современного рассказа, которые подробно расмотриваются в данной 
статье. 

Ключевие слова: рассказ, проза периода независимость, миф, публицистика, стиль, 
поэтика, писатель, литература, современная проза, жанры прозы. 

 
SOME ARTISTIC FEATURES OF THE MODERN TAJIK STORY 

The period of independence of the republic, indeed, is a new stage in the development of the 
genre of the story in Tajik literature. During this period, Tajik writers, continuing the best 
literary traditions of the twentieth century, opened a new path for the development of modern 
prose. 

During the period of independence, such well-known writers as Sorbon, A. Samad, Kukhzod, 
S. Tursun, Bakhmanyor, Ikromi, R. Makhsumzod and others updated the genre features of the 
modern story. The artistic searches of writers in the poetics and style of the genre of the story 
were especially noticeable. The appearance of mythological, symbolic stories, fairy tales, short 
stories and journalistic stories determined the genre features of the Tajik story of the period of 
independence. The artistic and creative searches of modern writers formed the basis for the 
emergence of new examples of modern short stories. This and other problems related to the genre 
features of the modern story are discussed in detail in this article. 

Keywords: story, prose of the independence period, myth, journalism, style, poetics, writer, 
literature, modern prose, genres of prose. 
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ШАРҲИ ЯК ҒАЗАЛИ ҲАСРАТ 

 

Ҷӯраева Х.Ё.  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Нақши Водии Ҳисор воқеан дар таърихи тамаддун, фарҳанг ва адабиёти оламшумули 
тоҷик басо мондагор аст. Таърих гувоҳ аст, ки шоирону нависандагони зиёде дар ин кишвари 
бостонӣ ба дунё омадаву авроқи рангини суханро то ба наслҳои дур поку беолоиш 
расонидаанд. Дар баробари шоирону нависандагони баркамол доштанаш, инчунин ин диёр аз 
уламову урафо, хаттотону ҳунармандони касбу ҳунарҳои мухталиф низ холӣ набуда, ҳар яке 
дар рушду нумӯйи фарҳанг ва адабиёти миллиамон нақши босазо доранд. 

Водии Ҳисор дорои доираи адабии худ буда, дар Мовароуннаҳр баъд аз Самарқанду 
Бухоро яке аз ҳавзаҳои муҳими адабӣ ба шумор мерафт. Мирзо Муллоаҳмадов дар мақолаи 
«Ҳавзаи адабии Ҳисор ва баъзе аз вижагиҳои он» доир ба доираи адабии Ҳисор чунин 
менависад: «Яке аз муҳимтарин ҳавзаҳои адабии Мовароуннаҳр, ки дар рушди раванди 
адабиёти тоҷик таъсир гузоштааст, доираи адабии Ҳисор мебошад» [6, с.75]. 

Муҳити адабӣ дар Водии Ҳисор то андозае фаъол гардида буд, зеро дар ин водӣ 
маҳфилҳои шеър амал намуда, дар он шоирону нависандагон ҷалб шуда буданд. Як чизи 
ҷолиби диққат ин буд, ки маҳфилҳо аз ҷониби ҳокимон дастгирӣ мешуданд. Яке аз ҳокимони 
он давр, ки дар Ҳисори Шодмон солҳои 1850-1868 салтанат дошт, Абдулкаримхон буд, ки 
дар дарбораш маҳфили адабӣ таъсис дода буд. Ва ба ин маҳфили адабӣ шоирони зиёде, 
монанди Мулло Раҷаби Парӣ, Мулло Эсои Бадахшонии Мавзун, Саидҷон, Тошхоҷаи Ирсӣ, 
Мирзо Мункӣ ҷалб шуда буданд. 

Ин ҷо зикр кардан бамаврид аст, ки ашъори ин шоирон дар «Мероси адабии шоирони 
Ҳисор» ном китоб, ки аз ҷониби муҳаққиқ Амирбек Ҳабибов мураттаб шудааст, нашр 
шудааст. Амирбек Ҳабибов дар ин масъала менависад: «Дар замони ҳоким Абдулкарим 
шоирони зиёде дар дарбори ӯ ва берун аз он дар деҳа ва қишлоқҳои Ҳисор ба майдони 
адабиёт омада, як доираи адабии маҳаллии худро ташкил медиҳанд» [13, с.7]. 

Мирзо Олимҷон, ки бо номи Ҳасрати Ҳисорӣ миёни аҳли шуарову удабои навоҳии 
Ҳисор ва берун аз он ном бароварда буд, яке аз шоирони номдори охири асри XVIII ва 
аввали асри XIX водии Ҳисор маҳсуб ёфта, аз худ мероси адабии арзандае боқӣ гузоштааст. 
Муаллифони сарчашмаҳо Ҳасратро ба сифати шоири тавоно муаррифӣ намудаанд. 

Ҳасрати Ҳисорӣ дар китоби «Забони миллат – ҳастии миллат»-и Асосгузори сулҳу 
ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамчун шоири сухандон, нозукбаён ва латифсухану ширингуфтор арзёбӣ шуда, дар мавриди 
сохтори ғазалиёти ӯ муаллиф чунин ибрози андеша намудааст: «Ғазалиёти ӯ аз лиҳози 
истифодаи калимаю таркиб ва ифодаҳо равон аст. Асоси таркиби луғавии ашъори ӯ аз 
калимаҳои оммафаҳми тоҷикӣ иборат буда, калимаҳои арабӣ, хусусан, калимаҳои куҳнашуда 
дар осори ӯ хеле кам истифода гардидаанд» [26, с.230]. 

Дар замони зиндагии шоир дар Мовароуннаҳру Хуросон сабки ҳиндӣ, алалхусус ашъори 
Мирзо Абдулқодири Бедил (1644-1721) нуфузи зиёд дошта, бино ба қавли муҳаққиқон, 
мелоки санҷиши ҳунар шеъри Бедил буд. Ва Ҳасрати Ҳисорӣ низ дар ин миён ном бурда 
мешавад. Шоир чанд шеъре дар тақлиду пайравӣ аз ашъори Бедил сурудааст. 

Дар мақолаҳои қабл мақоми Ҳасрат дар таърихи адабиёти тоҷик, заминаҳои фарҳангии 
замони зиндагии Ҳасрат, проблемаҳо ва мавзуъҳои асосии ашъори шоир, шаҳру навоҳие, ки 
шоир дар он зиндагӣ кардааст, иртиботаш бо ҳокимону амирон ва робитаҳояш бо шоирони 
ҳамасраш мавриди баррасӣ қарор гирифта буд. Ва мо ин ҷо мехоҳем дар мавриди яке аз 
ғазалҳои хеле хуби Ҳасрат баҳс дошта бошем. Тасмим гирифтем, ки яке аз ғазалеро, ки воқеан 
маънии хеле баланд дорад, мавриди таҳлил қарор бидиҳем. Ғазали зерин бо ду навъ омадааст, 
ки шаклҳои пурраи онро ин ҷо меорем. 

1.Кулфатзадаам, соғари ишрат кию ман кӣ? 
Ранҷури ғамам, бистари роҳат кию ман кӣ? 
2.Маҷнуни ғамам, гӯшаи саҳрост мақомам, 
Бо мардуми олам сари улфат кию ман кӣ? 
3.Дар маснади хории ҷаҳон садрнишинам, 
Искандари фақрам, ғами давлат кию ман кӣ? 
4.Дилдодаи доғи ғами Лайлисифатонам, 
Андешаи фардои қиёмат кию ман кӣ? 
5.Дар майкадаи нақши сияҳ масти маломат, 
Саргармии саҳбои саломат кию ман кӣ? 
6.Сармояи айши ду ҷаҳон доғи туам бас, 
Оворагии куфру диёнат кию ман кӣ? 
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7.То ҳашр ба зери сари зулфи ту бихобам, 
Парвои дами субҳи қиёмат кию ман кӣ? 
8.Ҳасрат, зи азал хуни ҷигар гашт насибам, 
Бадмастии майхонаи ишрат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Ғазали дуюм: 
1.Ранҷури ғамам, бистари роҳат кию ман кӣ? 
Кулфатзадаам, бодаи ишрат кию ман кӣ? 
2.То ҳашр ба ёди сари зулфи ту ба хобам, 
Парвои дами субҳи қиёмат кию ман кӣ? 
3.Дармондаи доми ғами лайлисифатонем, 
Андешаи саҳрои маломат кию ман кӣ? 
4.Эй боли ҳумо, бар сари мо соя маяфган, 
Шоҳаншаҳи фақрам, ғами давлат кию ман кӣ? 
5.То зулфи парешони сияҳ мадди назар шуд, 
Дар бодияам маснади иззат кию ман кӣ? 
6.Носеҳ, сӯи он чашми сияҳ бину мазан дам, 
Ман масти ҳамин бода, насиҳат кию ман кӣ? 
7.Маҷнунсифатам домани саҳрост мақомам, 
Бо мардуми олам сари сӯҳбат кию ман кӣ? 
8.Ҳасрат, зи азал хуни ҷигар гашт насибам, 
Бадмастии паймонаи ишрат кию ман кӣ? [16, с.134]. 
Ғазали якум дорои ҳашт банд буда, айнан ҳамин ғазал бори дигар, фақат дар шакли каме 

дигар такрор омадааст, ки ин ҳам аз ҳашт банд иборат аст. Мисраҳои ғазал ва баъзан бандҳои 
ғазал пешу қафо омадаанд. Баъзан ҳолат бандҳои ҳам ғазали якум ва ҳам ғазали дуюм дар 
муқоиса бетағйир мондаанд ва танҳо як калима ба калимаи дигар иваз шудааст. Дар бандҳои 
шеърие, ки дар поён мисол меорем, мисраҳо ҷойиваз шудаанд. Дар ғазали дуюм мисраи якум 
ба ҷойи мисраи дуюм омада, баръакс мисраи дуюм бошад, ба ҷойи мисраи якум омадааст. 
Инчунин дар мисраи якуми ғазали якум ибораи соғари ишрат омадааст, ки дар ғазали дуюм 
ба ҷойи ин ибора ибораи бодаи ишрат омадааст. 

Банди якуми ғазали якум: 
Кулфатзадаам, соғари ишрат кию ман кӣ? 
Ранҷури ғамам, бистари роҳат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди якуми ғазали дуюм: 
Ранҷури ғамам, бистари роҳат кию ман кӣ? 
Кулфатзадаам, бодаи ишрат кию ман кӣ? [16, с.134]. 
Банди дуюми ғазали якум: 
Маҷнуни ғамам, гӯшаи саҳрост мақомам, 
Бо мардуми олам сари улфат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди дуюми ғазали якум дар ғазали дуюм банди ҳафтум шуда омадааст. Дар ғазали 

якум якчанд калима аз ғазали дуюм фарқ мекунад. Масалан, дар мисраи якуми ғазали якум 
ибораи маҷнуни ғамам ва калимаи гӯшаи омадааст, ки дар муқоиса бо ғазали дуюм дар 
мисраи якум ба ҷойи ибораи маҷнуни ғамам калимаи маҷнунсифатам ва ба ҷойи калимаи 
гӯшаи калимаи домани иваз шудааст. Инчунин дар мисраи дуюми ғазали якум калимаи 
улфат омадааст, ки дар ғазали дуюм ин калима бо калимаи сӯҳбат иваз шудааст:  

Маҷнунсифатам домани саҳрост мақомам, 
Бо мардуми олам сари сӯҳбат кию ман кӣ? [16, с.134]. 
Банди сеюми ғазали якум: 
Дар маснади хории ҷаҳон садрнишинам, 
Искандари фақрам, ғами давлат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди сеюми ғазали якум дар ғазали дуюм банди чорум шуда омадааст. Инчунин бо хеле 

дигаргуниҳо. Масалан мисраҳои якум тамоман дигаранд. Танҳо мисраҳои дуюм ба якдигар 
каме мувофиқат мекунанд. Дар ғазали якум калимаи Искандари омадааст ва дар ғазали 
дуюм ба ҷойи ин калима калимаи Шоҳаншаҳи омадааст: 

Эй боли ҳумо, бар сари мо соя маяфган, 
Шоҳаншаҳи фақрам, ғами давлат кию ман кӣ? [16, с.134]. 
Банди чоруми ғазали якум: 
Дилдодаи доғи ғами Лайлисифатонам, 
Андешаи фардои қиёмат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Ин банд дар ғазали дуюм банди сеюм шуда омадааст. Дар мисраи аввали ғазали якум 

ибораи дилдодаи доғи омадааст ва дар ғазали дуюм ин ибора бо ибораи дармондаи доми 
иваз шудааст. Инчунин дар мисраи дуюми ғазали якум ибораи фардои қиёмат омадааст, ки 
бо ибораи саҳрои маломат, ки дар ғазали дуюм омадааст, иваз шудааст: 

Дармондаи доми ғами лайлисифатонем, 



186 

Андешаи саҳрои маломат кию ман кӣ? [16, с.134]. 
Банди панҷуми ғазали якум: 
Дар майкадаи нақши сияҳ масти маломат, 
Саргармии саҳбои саломат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди панҷуми ғазали дуюм: 
То зулфи парешони сияҳ мадди назар шуд, 
Дар бодияам маснади иззат кию ман кӣ? [16, 134]. 
Бандҳои панҷуми ҳам ғазали якум ва ҳам ғазали дуюм ба ҳамдигар тамоман мувофиқат 

намекунанд.  
Банди шашуми ғазали якум: 
Сармояи айши ду ҷаҳон доғи туам бас, 
Оворагии куфру диёнат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди шашуми ғазали дуюм: 
Носеҳ, сӯи он чашми сияҳ бину мазан дам, 
Ман масти ҳамин бода, насиҳат кию ман кӣ? [16, с.134]. 
Банди ҳафтуми ғазали якум: 
То ҳашр ба зери сари зулфи ту бихобам, 
Парвои дами субҳи қиёмат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди ҳафтуми ғазали якум банди дуюми ғазали дуюм шуда омадааст. Ва дигаргунӣ 

танҳо дар мисраҳои якуми ғазалҳо дида мешавад. Дар мисраи якуми ғазали якум ибораи ба 
зери омада, дар ғазали дуюм ибораи ба ёди онро иваз кардааст. Ва ба ҷойи калимаи 
бихобам, ки дар ғазали якум омадааст, дар ғазали дуюм онро калимаи ба хобам иваз 
кардааст: 

То ҳашр ба ёди сари зулфи ту ба хобам, 
Парвои дами субҳи қиёмат кию ман кӣ? 
Банди ҳаштуми ғазали якум, ки банди охирини ғазал аст: 
Ҳасрат, зи азал хуни ҷигар гашт насибам, 
Бадмастии майхонаи ишрат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди ҳаштуми ғазали дуюм низ ба ин маънӣ омада, дигаргунӣ танҳо дар як калима дида 

мешавад: 
Ҳасрат, зи азал хуни ҷигар гашт насибам, 
Бадмастии паймонаи ишрат кию ман кӣ? [16, с.134]. 
Дар ин ҷо танҳо як калима дигаргун шудааст. Дар ғазали якум калимаи майхона омада, 

дар ғазали дуюм бошад ба ҷойи ин калима калимаи паймона омадааст. 
Ғазал мазмуни шикоятӣ дошта, шоир дар он як андоза аз зиндагӣ шикоят намудааст. 

Ҳасрат аҳволи худро дар ин ғазал тасвир намуда, худро бечораву кулфатзада медонад. Ин 
ақидаҳо дар банди аввали ғазал то андозае арзёбӣ шудаанд. Шоир худро дар муқобили 
хушбахтӣ хеле оҷизу нотавон меҳисобад. Ӯ худро кулфатзадаву аз ғам ранҷбурда мегӯяд. Ва 
чунин мешуморад, ки барои то расидан ба бистари роҳату роҳат бурдан аз шароби ноб хеле 
бояд ранҷ бикашад. Мақсад аз ман кӣ он аст, ки Ҳасрат хеле роҳҳоро бояд тай намояд, то ба 
ин маснад бирасад. Яъне шоир худро дар муқобили ин хушбахтиҳову роҳату ишратҳо хеле 
ҳақир медонад: 

Кулфатзадаам, соғари ишрат кию ман кӣ? 
Ранҷури ғамам, бистари роҳат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Мисраҳои баъдӣ инъикосгари онанд, ки шоир худро маҷнуни ғам медонад. Яъне ӯ аз 

ғаму кулфат девона шудаву гӯшаи саҳроро макони худ ихтиёр кардааст. Ва аз девонагӣ 
наметавонад бо мардуми олам ҳамнишин бошад: 

Маҷнуни ғамам, гӯшаи саҳрост мақомам, 
Бо мардуми олам сари улфат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Мисраъҳои баъдӣ хеле ҷолибтар аз мисраҳои болоӣ баромадаанд. Шоир худро миёни 

мардуми хоршудаву хоргашта як андоза баландмақом низ медонад. Яъне мақому мартабаи 
худро баланд донистан миёни мардуми бетолеъ ҳадаф он аст, ки ӯ аз ин мардум дида дар 
бетолеӣ бадбахттар аст, яъне ӯ ҳокими ин бечорагон аст: 

Дар маснади хории ҷаҳон садрнишинам, 
Искандари фақрам, ғами давлат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Шоир аз хотири гирифтор будан ба ғами Лайлисифатон, ҳатто аз фикри рӯзи қиёмат дур 

будани худро иброз медорад: 
Дилдодаи доғи ғами Лайлисифатонам, 
Андешаи фардои қиёмат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Инсонҳо вақте дар дунё амали некеро анҷом медиҳанд, подошашро ҳатман интизоранд. 

Яъне Худованд барои ҳар амали неке, ки дар ин дунё анҷом дода мешавад, дар рӯзи қиёмат 
подоши хубе ба банда дода мешавад. Ва сармояи ҳарду ҷаҳон барои шоир доғи маъшуқа аст, 
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ки барои ӯ басанда аст, ки шоир айши худро дар он мебинад. Яъне шоир вақте ки ошиқ аст, 
аз куфру дин хабаре надорад:  

Сармояи айши ду ҷаҳон доғи туам бас, 
Оворагии куфру диёнат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Шоир ин ҷо андешаи ҷолиби дигареро меорад, ки то он даме ки мардум дубора зинда 

шаванду сар аз хок бардоранд, дар зери сояи зулфи ту ба хобам ва аз дами субҳи қиёмат 
хабареву парвое надорам: 

То ҳашр ба зери сари зулфи ту бихобам, 
Парвои дами субҳи қиёмат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Ҳасрат бадбахтии худро аз рӯзи азал дониста, дар ҷодаи расидан ба висоли маъшуқа 

хунинҷигар аст: 
Ҳасрат, зи азал хуни ҷигар гашт насибам, 
Бадмастии майхонаи ишрат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Банди шашуми ғазали дуюм: 
Чӣ хеле ки дар боло зикр кардем, ин банди шеърӣ дар ғазали якум нест. Вақте ҳар касе 

ба чашми сияҳи ин маъшуқа назар мекунад, тавон аз даст додаву забон аз васфи чашмони ӯ 
оҷиз мешавад. Ва шоир маст будани худро аз ин майи лаългун медонад, ки дар муқобили он 
ҳам тамошогару ҳам насиҳатгар ҳама хамӯшу оҷизанд. 

Носеҳ, сӯи он чашми сияҳ бину мазан дам, 
Ман масти ҳамин бода, насиҳат кию ман кӣ? [16, с.133]. 
Ин ҷо қайд бояд намуд, ки ғазали дар дастхатбуда аз ғазали китоби Мероси адабии 

шоирони Ҳисори Амирбек Ҳабибов бо баъзе калимаву ибораҳо фарқ мекунад. Масалан: 
Варианти дастхат: 
Ранҷури ғамам, бистари роҳат кию ман кӣ? 
Кулфатзадаам, бодаи ишрат кию ман кӣ? [15, с.62]. 
Варианти Амирбек Ҳабибов: 
Ранҷури ғамат, бистари роҳат кию ман кӣ? 
Мотамзадаат, бодаи ишрат кию ман кӣ? [13,с. 46]. 
Бояд гуфт, ки дар худи ҳамин як ғазал нуҳ калима бо дигаргунӣ омадааст, ки дар поён 

шакли пурраи онро меорем. Мувофиқи ақидаи Амирбек Ҳабибов ғазалҳои Мирзо Ҳасрат дар 
якчанд баёзу тазкираҳо дарҷ гардидаанд ва муҳаққиқ ҳамаи он вариантҳоро омӯхта, варианти 
дурусттару мувофиқтарро пешниҳод намудааст: «Мувофиқи ақидаи Ҳабибов ғазалҳои 
Ҳасрат дар тазкираҳо ба чанд навъ сабт гардидаанд ё баъзе калимаҳо бо калимаҳои дигар 
иваз шудаанд, ки ин ҳам дар доираи вазну қофияи ғазал мебошад» [13, с.8]. 

Дар муқаддимаи ин китоб худи муаллиф чунин қайд намудааст: «Дар ин маҷмӯа асосан 
ашъори он шоирони асри XIX ҷамъ оварда шудааст, ки девонашон ҳоло пайдо нест ва 
ашъорашон дар сарчашмаҳои гуногун пароканда аст. Баъзе шеърҳои Мирзо Ҳасрат, Парӣ ва 
Бобо Ирсӣ дар нусхаҳои зиёде дарҷ ёфта буданд ва мо ҳамаи он вариантҳоро навишта, аз 
рӯйи ҳамаи он як варианти саҳеҳ сохта ва тафовут ва тахрифотро дар поварақҳо ишора 
кардаем» [1, с.11]. 

Инчунин, шоироне ҳастанд, ки бар ғазали Ҳасрат мухаммас бастаанд. Яке аз шоирони 
Бухоро шоири хушсалиқа Абдурауфи Фитрати Бухороӣ бар ғазали «киву ман кӣ» мухаммас 
бастааст, ки аз он мухаммас ду бандашро мисол меорем: 

Дилбохтаам, тарки муҳаббат киву ман кӣ? 
Фикри худу парвои саломат киву ман кӣ? 
Савдоии дардам, ғами сиҳҳат киву ман кӣ? 
«Кулфатзадаам, бодаи ишрат киву ман кӣ? 
Бемори ғамам, бистари роҳат киву ман кӣ?» 
Дар кӯйи муғон рехт фурӯ болу пари ман, 
Хок аст дар ин Каъба тани дардасари ман. 
Ҳастӣ манамо ҷилва дигар дар назари ман, 
«Эй боли ҳумо, соя маяфкан ба сари ман. 
Шоҳаншаҳи фақрам, ғами давлат киву ман кӣ?» [1, с.307]. 
Инчунин як чизи муҳими дигарро ин ҷо зикр мебояд кард, ки ин ғазал дар девони Ҳасрат 

таҳти рақами 80 омадааст, ки ҳамагӣ 6 байтро дар бар мегирад. Байтҳои 1, 2 ва 3-юми ғазали 
дастхат дар маҷмӯаи Амирбек Ҳабибов ғазали рақами 23 ва байтҳои 5 ва 6 ғазали рақами 22 
шуда омадаанд. Байти 4 аз куҷо гирифта шудааст, маълум нест. Байти 4 ин аст: 

Ҷо карда ба дил ваҳшати оҳуи нигоҳе, 
Саргаштагии гӯшаи улфат кию ман кӣ? [15, с.62]. 
Ба мулоҳизаи мо байти мазкур, ки аз нигоҳи вазн ҳамвазни абёти боло нест, дар ҳошияи 

варақи дастхат аз ҷониби хаттот навишта шудааст ва байти зикршуда давоми мантиқии 
ғазали бо ин байт ҳамвазн мебошад, ки аз авроқи ин дастхат афтидааст. Ашъори шоирро, ки 
навкарони ҳоким Сӯфибий бо амри ӯ ба коми оташ дода буданд, бинобар ин, аз ҷониби 
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дӯстони шоир ашъори парокандаи ӯ баъдтар дар шакли як маҷмӯа ё девон тартиб дода 
шудааст. Шояд аз ин ҷиҳат байти фавқ ба тасодуф шерозаи ғазали боло шудааст. 

Шакли пурраи ғазали дар дастхатбуда чунин аст: 
1.Ранҷури ғамам, бистари роҳат кию ман кӣ? 
Кулфатзадаам улфату суҳбат кию ман кӣ? 
2.Дармондаи доми ғами Лайлисифатонем, 
Андешаи саҳрои қиёмат кию ман кӣ? 
3.То ҳашр ба ёди сари зулфи ту нахонам, 
Парвои дами субҳи қиёмат кию ман кӣ? 
4.Ҷо карда ба дил ваҳшати оҳуи нигоҳе, 
Саргаштагии гӯшаи улфат кию ман кӣ? 
5.Сармояи айши ду ҷаҳон доғи диламро, 
Оворагии куфру диёнат кию ман кӣ? 
6.Ҳасрат, зи азал хуни ҷигар гашт насибам, 
Бадмастии паймонаи ишрат кию ман кӣ? [15, с.62]. 
Боз як чизи дигарро ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки дар варианти дастхат дар ғазали 

боло дар баъзе калимаву ибораҳо дигаргуниҳо дида мешавад, ки дар зер нақшаи онро ба 
таври мухтасар меорем: 

1. Варианти А. Ҳабибов 2. Варианти дастхат 
соғари ишрат улфату суҳбат 
Дилдодаи доғи дармондаи доми 
Фардои саҳрои 
Зери ёди 
Бихобам нахонам 
туам бас диламро 
майхонаи паймонаи 
Аз хулосаҳои боло чунин андеша бармеояд, ки Мирзо Олимҷон Ҳасрати Ҳисорӣ воқеан 

як шоири хушсалиқа буда, аз ҷониби адабиётшиносон хуб шинохта шудаву аз нигоҳи 
муҳаққиқон ҳамчун шоири ҳақиқатгӯ ва адиби мубориз муаррифӣ шудааст. 

Бо вуҷуди ин шоир ба сифати як ҳунарманди равшанфикр афкори пешқадаму ақидаҳои 
созандаи замони худро дар ашъори парокандаи бозмондааш тарғиб менамояд. Ин нуктаҳо 
далели равшани мақом ва ҷойгоҳи хоси шоир дар таърихи адабиёти тоҷик мебошад. 
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ШАРҲИ ЯК ҒАЗАЛИ ҲАСРАТ 
Дар мақола сохтор ва маънои як ғазали Мирзо Олимҷон, ки бо тахаллуси адабии 

Ҳасрати Ҳисорӣ дар Ҳисор ва берун аз он дар охири асри 18 ва ибтидои садаи 19 маъруф 
буд, мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Мақсади асосии мақола таҳлили мавзӯъҳо, ғазал шоир фаро мегиранд ва ошкор 
намудани тафовутҳо дар мавриди корбурди калимаву ибораҳо ва маънои онҳо дар байни ду 
варианти ғазал, инчунин дар умум маъно ва мазмуни ғазал ба шумор мераванд. Як варианти 
ғазалро метавон аз китоб бо номи «Мероси адабии шоирони Ҳисор» ва дигареро аз 
дастхатҳои гуногун пайдо кард. 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки Ҳасрати Ҳисорӣ шоири сухандон, нозукбаён 
ва латифсухану ширингуфтор мебошад. Асоси таркиби луғавии ашъори ӯ аз калимаҳои 
оммафаҳми тоҷикӣ иборат буда, калимаҳои арабӣ, хусусан, калимаҳои куҳнашуда дар осори 
ӯ хеле кам истифода гардидаанд. 

Ғазали мавриди назар мавзӯҳои ишқ, зебоӣ ва зиндагии пурмашаққати шоирро фаро 
мегирад. Ғазал мазмуни шикоятӣ дошта, шоир дар он як андоза аз зиндагӣ шикоят 
намудааст. Ҳасрат аҳволи худро дар ин ғазал тасвир намуда, худро бечораву кулфатзада 
медонад. Ин ақидаҳо дар банди аввали ғазал то андозае арзёбӣ шудаанд. Шоир худро дар 
муқобили хушбахтӣ хеле оҷизу нотавон меҳисобад. Ӯ худро кулфатзадаву аз ғам ранҷбурда 
мегӯяд. Ва чунин мешуморад, ки барои то расидан ба бистари роҳату роҳат бурдан аз 
шароби ноб хеле бояд ранҷ бикашад. Мақсад аз ман кӣ он аст, ки Ҳасрат хеле роҳҳоро бояд 
тай намояд, то ба ин маснад бирасад. Яъне шоир худро дар муқобили ин хушбахтиҳову 
роҳату ишратҳо хеле ҳақир медонад. 

Аҳамияти амалии тадқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳо ва маводҳои онро 
метавон ҳангоми хондани лексияҳо аз фанҳои адабиёти тоҷик ва таърихи адабиёт ва 
назмшиносӣ истифода бурд. Натиҷаҳои корро ҳангоми таълифи дигар асарҳои илмӣ марбут 
ба соҳаҳои адабиёт ва назмшиносӣ низ метавон мавриди истифода қарор дод. 

Вожаҳои калидӣ: ғазал, шоир, шеър, калима, маъно, ишқ, зиндагӣ, водии Ҳисор, муҳити 
адабӣ, замони зиндагии шоир, ва ғ. 

Ключевые слова: култура, цивилизация, поэт, стихи и газели, Гиссарская долина, грусть 
и печаль, основные темы, стиль, жалоба, несчастный, безумно влюблённый, край пустыня, 
собеседник, талантливый поэт, исследование, правители и эмири, таджикская литература, 
литературный округ.  

 
ИНТЕРПРИТАЦИЯ ОДНОГО ГАЗЕЛА ХАСРАТА 

В статье анализируется структура и значения одного газеля Мирзо Олимджон, 
который был известним с литератуным псевдонимом Хасрати Хисори в Гисаре и за 
пределами его в конце XVIII и началой XIX веков.  

Основной целью данной статьи является анализ тем, которые охаватывает газел 
поэта и раскрытие различия в плане использования слов и словочетения и их значений 
между двух вариантов гезеля, а также значения гезеля в целом. Один из вариантов газеля 
можно найти в книге под названием «Мероси адабии шоирони Ҳисор» (Литературное 
наследие Гисарских поэтов), а другие в разных рукописах.  

Результаты исследования показывают, что Хасрат Хисори является красноречивым 
поэтом. Основу лексики его стихов составляют общепонятные таджикские слова, а 
арабские слова, особенно старые слова, в его произведениях используются редко.  

Нами анализеруемий гезел затрагивает любовь, красоту и тяжёлую жизнь поэта. 
Газель имеет содержание жалобы, и поэт жаловался в ней на жизнь. Хасрат описывает в 
этой газели свое состояние и считает себя бедным и застрявшим. Эти идеи в той или иной 
мере оцениваются в первом абзаце газели. Поэт считает себя очень беспомощным перед 
счастьем. Он говорит, что он в депрессии и страдает от горя. А еще считается, что для 
того, чтобы добраться до удобной постели, надо изрядно помучиться от чистого вина. 
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Поэт отмечает, что его цель состоит в том, что он должен был проделать долгий путь, 
чтобы добраться до этого поста. То есть поэт считает себя очень неполноценным перед 
лицом этого счастья и удовольствий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты и 
материалы могут быть полезны во время чтения лекций по таджикской литературе и 
историй таджикской литературы и поэтики. Результаты работы также можно 
использовать при написании других иссдовательских работ в сфере таджикскоий 
литературы и поэтики. 

Ключевые слова: гезел, поэт, стихотворение, слово, значение, любовь, жизнь, Гисарская 
долина, литератуная среда, эпоха жизни поэта и т.д. 

 
INTERPRETATION OF ONE GHAZAL OF HASRAT 

The article analyzes the structure and meanings of one ghazal of Mirzo Olimjon, who was 
known with the literary pseudonym Hasrati Hisori in Gisar and outside of it at the end of the 18th 
and beginning of the 19th centuries. 

The main purpose of this article is to analyze the topics covered by the poet's ghazal and to 
reveal the difference in terms of the use of words and phrases and their meanings between the two 
variants of the ghazal, as well as the meaning of the ghazal in general. One version of the ghazal 
can be found in a book called “Merosi adabii shoroni Hisor” (Literary heritage of the Gissar 
poets), and another in different manuscripts. 

The results of the study show that Hasrat Hisori is an eloquent poet. The vocabulary of his 
poems is based on commonly understood Tajik words, and Arabic words, especially old words, are 
rarely used in his works. 

The ghazal analyzed by us covers the love, beauty and hard life of the poet. The gazelle has the 
content of a complaint, and the poet complained about life in it. Hasrat describes his condition in 
this ghazal and considers himself poor. These ideas are evaluated in one way or another in the first 
paragraph of the ghazal. The poet considers himself very helpless before happiness. He says he is 
depressed and suffering from grief. And it is also believed that in order to get to a comfortable bed, 
you need to suffer pretty much from pure wine. The poet notes that his goal is that he had to travel a 
long way to get to this post.That is, the poet considers himself very inferior in the face of these 
happiness and pleasures. 

The practical significance of the study lies in the fact that the results and materials can be 
useful during lectures on Tajik literature and the history of Tajik literature and poetics. The results 
of the work can also be used when writing other research papers in the field of Tajik literature and 
poetics. 

Keywords: ghazal, poet, poem, word, meaning, love, life, Gisar valley, literary environment, 
the era of the poet’s life, etc.  
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ЛАФЗ ҲАМА ХУБУ БА МАЪНӢ ОСОН 
(чанд андеша перомуни фахрия дар ашъори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ) 

 

Мирзоалиева А.Ш. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Рӯзгор ва осори Одамушшуаро Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ хеле барвақт мавриди таҳқиқу 
баррасии аҳли илм қарор гирифтааст. Муҳаққиқони дохилию хориҷӣ – Садриддин Айнӣ [1], 
Саид Нафисӣ[13] ва дар марҳилаҳои баъдӣ – Абдулғанӣ Мирзоев, [4;9] Аълохон 
Афсаҳзод[2], Аҳрор Мухторов[12], Расул Ҳодизода[6;8], Ленина Брагинская[5], Холиқ 
Мирзозода[10], Мирзо Муллоаҳмадов[1], Худоӣ Шарифов[16], Нуров Амон[15], Қодири 
Рустам[18], Мисҳобиддини Нарзиқул[14] ва дар шарқ Муҳаммад Иқбол, Ашрафи Содиқӣ, 
Эраҷи Афшор ва дигарон андешаҳои судманди худро дар атрофи масъалаҳои гуногуни осори 
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падари шеъри форсии тоҷикӣ баён намудаанд. Мутаассифона, аз он мероси гаронбаҳои 
«сездаҳ раҳ сад ҳазор»- и Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки то рӯзгори мо қасида, тағаззул, қитъа ва 
пораҳои бозмонда аз онҳо расидааст, миқдоран хеле кам аст. 

Масъалаи фахрия дар шеър мавзӯи баҳснок аст. Як зумра муҳаққиқон бар андешаи 
онанд, ки фахрия дар шеъри форсии тоҷикӣ аз таъсири адабиёти араб ворид гардидаву 
густариш ёфтааст. Мо зимни баррасии масъалаи мазкур ба хулоса омадем, ки фахрия дар 
рубоиёти халқии тоҷикӣ бештар дида мешавад, ки якчанд хусусият дорад. Дар шеъри фахрия 
шоир метавонад аз ҳама чиз ифтихор дошта бошад. Аз ҳусну ҷамол, мақому манзалати худ 
ва шеъраш дар муҳите, ки зиндагӣ мекунад, аз вазъи хуби иҷтимоӣ, аз зодгоҳу ватанаш, аз 
аҷдод, аз падари номвараш, аз аспаш ва ғайра. «Фахрия дар шароите зуҳур меёбад, ки шоир 
бо қаноатмандӣ аз паҳлуҳои назарраси маҳсули эҷоди худ афзалияти ашъорашро дарк 
намояд» [17, с.206-209]. Дар осори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ фахрияҳое мавҷуданд, ки инҳо 
аҳамияти вижа доранд. 

Хонаводаи фарҳангпарвари Сомониён дар замони салтанати хеш тавонистанд забону 
адабиёти форсии тоҷикиро ба зинаи баланд расонида ва ҳамзамон дар бунёди марказҳои 
бузурги адабию илмӣ саҳмгузор бошанд. Сиёсати фарҳангпарваронаи хонаводаи Сомониён 
аҳли адабро рӯҳбаланд менамуд, ки ин боиси баланд шудани ифтихори миллӣ ва ҳисси 
ватандӯстии онҳо гардад. Метавон гуфт, ки ин давраи адабиёти мо дурахшонтарин давраи 
адабиёти форсии тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Ин аст, ки маликушшуарои дарбор – Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ шаҳри Бухороро ба Бағдод – маркази илму дини вақт баробар донад ва зимни васфи 
мамдуҳи худ амири Бухоро аз ин шаҳр ифтихор кунад: 

Имрӯз ба ҳар ҳол Бағдод Бухорост, 
Куҷо мири Хуросон аст, пирӯзӣ он ҷост [18, с.32]. 
Муқоисаи аҷиберо шоир дар муқобили ифтихораҳои арабӣ меорад. Агар аҳли Макка аз 

Каъба, мардуми Миср аз дарёи Нил, тарсоӣ аз усқуф (епископ- мансаби олии руҳониёни 
насронӣ- М.А), алавиён аз мансубияташон ба хонаводаи паямбари охирзамон ифтихор 
кунанд, шоир аз ду чашми сиёҳи маъшуқа ифтихор дорад: 

Маккӣ ба Каъба фахр кунад, мисриён ба Нил, 
Тарсо ба усқуфу алавӣ б-ифтихори ҷад. 
Фахри раҳӣ бад-он ду сияҳ чашмакони туст, 
К-омад падид зери ниқоб аз бари ду хад [18, с.35]. 
Қасидаи комиле, ки то рӯзгори мо расидааст, «Шикоят аз пирӣ»-и Абӯабдуллоҳи 

Рӯдакист. Ин қасида мазмуни шикоят аз нобасомониҳои рӯзгори шоирро дошта, мантиқан ба 
номи шикоятнома мувофиқат мекунад. Хонанда бо шикваю шикояти шоир рӯ ба рӯ мешавад, 
ки рӯзгори хушу босаодати ӯ поён ёфта, акнун «вақти асову анбон» гардидааст. Аммо зимни 
ҳамин шикоят шоир борҳо аз худ ифтихор дорад. Дар ибтидои қасида шоир бо оҳанги 
шикоят ҳам бошад аз дандонҳои сапеди симрадаву дурру марҷон, ситораи саҳариву 
қатраборон доштанаш дарак медиҳад. Истифодаи ҳафт тавсиф барои ифодаи як дандон 
далели ҳунари волои шоир аст: 

Маро бисуду фурӯ рехт ҳарчи дандон буд, 
Набуд дандон ло, бал чароғи тобон буд. 
Сапеди симрада буду дурру марҷон буд, 
Ситораи саҳарӣ буду қатраборон буд [18, с.40]. 
Шоир пас аз тавсифи дандонҳояш дар муқоиса ба мӯйҳои моҳрӯи ғолиямӯй аз сиёҳу 

зебоии муйҳо ва рӯзгори осудааш дарак медиҳад: 
Ҳаме чӣ донӣ, эй моҳрӯйи ғолиямӯй, 
Ки ҳоли банда, аз ин пеш бар чӣ сомон буд? 
Ба зулфи чавгон нозиш ҳамекунӣ ту бад- ӯ, 
Надидӣ, он гаҳ ӯро, ки зулфчавгон буд [18, с.41]. 
Шоир пайваста зебоиҳои худро мадҳ намуда, аз зулфи чавгон ба рӯи дебояш (хушруй) 

мегузарад ва аз мӯи сиёхаш ҳарф мезанад: 
Шуд он замона, ки рӯяш ба сони дебо буд, 
Шуд он замона, ки мӯяш ба сони қатрон буд[18, с.41]. 
Шоир бо як эҳсоси шоирона муназзам зебоиҳои рухсорро васф карда, аз чашмони 

мафтункунандааш, ки замоне нишорони нозанин аз он дар ҳайрат буданд, сухан ба миён 
меорад: 

Басо нигор, ки ҳайрон будӣ бад-ӯ дар чашм, 
Ба рӯйи ӯ- дар чашмаш ҳамеша ҳайрон буд[18, с.41]. 
Шоир пас аз таърифу тавсифи ҳусну ҷамоли хеш ба вазъи хуби иҷтимоии худ мегузарад, 

ки дар замони салтанати хонадони Сомониён дошта, роҳат, шоду масрур ва аз ғамҳо дур 
будаш ишора намудааст: 

Шуд он замона, ки ӯ шод буду хуррам буд, 
Нишоти ӯ ба фузун буду ғам ба нуқсон буд[18, с.42]. 
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Харидории каниз, бахусус канизакони хубрӯйи турки норпистон ба ҳар кас даст 
намедод. Барои ин маблағи зиёд ва нуфӯз доштан дар дарбор зарур буд. Шоир аз чунин 
имконияти хеш меболад: 

Ҳамехариду ҳамесахт бешумор дирам, 
Бар шаҳр ҳар кӣ яке турки норпистон буд[18, с.41]. 
Ҳусну ҷамол, мақом дар дарбор, доштани мабдағи моддӣ, латофати сухан таваҷҷуҳи 

канизаконро зиёд ҷалб мекард: 
Басо канизаки некӯ, ки майл дошт бад-ӯ, 
Ба шаб зиёрати ӯ назди ҷумла пинҳон буд[18, с.41]. 
Шоир пайваста аз кайфияти зиндагии осудааш фахр мекунад, зеро барояш набиди 

рушану (шароби соф- А.М.) шунидани садои дилангези мутрибону чеҳраи зебои канизакон 
осон ба даст меомад: 

Набиди рӯшану овози хубу рӯи латиф, 
Куҷо гарон буд зи ман ҳамеша арзон буд[18, с.41]. 
Шоир зиндагии осудаву роҳат, шодиву сурур, шароити хуби иҷтимоии худро васф карда, 

дилашро ба фарохмайдони тарабу шодӣ монанд кардаст: 
Ҳамеша шоду надонистаме, ки ғам чӣ бувад, 
Дилам нишоту талабро фарохмайдон буд[18, с.40]. 
Пас аз ин шоир ба ҳунараш баҳои баланд дода, қалбашро ба хазинаи пурганҷ шабеҳ 

мекунад, ки дороияш сухани ноб аст ва аз ин сухани волои хеш мефахрад, шеъраш дар 
дарбор нуфӯзу обруи баландро соҳиб буд: 

Дилам хизонаи пурганҷ буду ганҷ сухан, 
Нишони номаи мо меҳру шеър унвон буд[18, с.41]. 
Шоир аз таъсири сухани хеш низ меболад, зеро бас дилҳои сангу сандонро бо шеър 

мулоим чун абрешим намудаст: 
Басо дило, ки ба сони ҳарир карда ба шеър, 
Аз он сипас, ки ба кирдори сангу сандон буд[18, с.41]. 
Хислатҳои ҳамидаи инсонӣ аз қабили ҷавонмардию саховатмандӣ, олиҳимматӣ хоси 

шоир буда, ӯро дар сафи мардуми наҷиб нигоҳ дошааст ва дар хидмату машварати амирон 
дар сафи аввал нигоҳ доштааст: 

Шуд он замона, ки ӯ унси родмардон буд, 
Шуд он замона, ки ӯ пешкори мирон буд[18, с.42]. 
Мақому мартабаи шоир дар дарбор, обрую эҳтироми ӯ назди амирон, сухани баланду 

шеъри равони шоир боис гардида, ки шеъраш ҳама сарзамини Хуросонро фаро гирад. Ин ҷо 
шоир як навъ ишора ба он мекунад, ки шеъраш нуфӯз дорад, зеро танҳо таъсири шеъри 
оламгири Рӯдакӣ буд, ки амирро аз Бодғис ба сӯи Бухоро овард. Мафохира аз шеъраш дар 
байтҳои зерин омадааст: 

Ҳамеша шеъри варо зи мулк девон аст, 
Ҳамеша шеъри варо мулук девон буд. 
Шуд он замона, ки шеъраш ҳама ҷаҳон бинвашт, 
Шуд он замона, ки ӯ шоири Хуросон буд[18, с.42]. 
Эҳтиром ва мартабаи шоир на танҳо дар дарбор, балки ҳар куҷое марди бофарҳангу 

донишманд , шоир ширкат доштааст, бо фахр сухан мегӯяд: 
Куҷо ба гетӣ будаст номвар деҳқон, 
Маро ба хонаи ӯ сим буду ҳумлон буд[18,42]. 
Ҳамаи ин бузургии неъматро шоир аз давлати тоҷиконаи Сомониён ва аз баракати 

сиёсати фарҳангпарваронаи онҳо медонад: 
Киро бузургию неъмат зи ину он будӣ, 
Варо бузургии неъмат зи оли Сомон буд[18, с.42]. 
Муҳити адабии бавуҷудовардаи Сомониён барои шоир шароити хуби иқтисодию 

иҷтимоиро фароҳам овардааст. Шоир фахр аз он дорад, ки агар мир чиҳил ҳазор дирам дода 
бошад (эҳтимол меравад,ки ин чиҳил ҳазор дирҳам барои назми «Калила ва Димна» бошад- 
М.А) боз аз ҷониби мири Мокон аз панҷ як ҳисса ва аз ҷониби ҳокимони дигар ҳашт ҳазор 
дирам ба шоир расидааст: 

Бидод мири Хуросон-ш чил ҳазор дирам, 
Дар ӯ фузунӣ як панҷ мири Мокон буд. 
В-аз авлиёш пароканда низ ҳашт ҳазор, 
Ба ман расид бад- он вақт, ҳоли хуб он буд[18, с.42]. 
Шоир ин ҳама қадршиносии амиру ҳокимони замонро дар он медонад, ки суханаш 

олист: 
Чу мир дид сухан, дод доди мардии хеш, 
Зи авлиёш чунон к-аз амир фармон буд[18, с.42]. 
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Дар абёти бозмондаи шоир фахрияҳои дигарро низ вомехӯрем, ки аз зиндагии хуби шоир 
дарак медиҳад. Масалан, дар порчаи зерин шоир агарчанде худро раҳӣ ( хидматгор - А.М.) 
мешуморад, аммо аз савора, ҷавону тавонгар, некусиголу некандеш буданаш дарак медиҳад: 

Раҳӣ савору ҷувону тавонгар аз раҳи дур, 
Ба хидмат омад некусиголу некандеш. 
Писанд боша мар хоҷаро пас аз даҳ сол, 
Ки боз гардад пиру пиёдаву дарвеш? [18, с.49] 
Ё дар порчаи зерин шоир аз зиндагии осудаву ороми хеш сухан мегӯяд, ки шоду хуррам 

зиндагӣ мекардам ва молу аҳволи ӯ аз ҳокимону маликон кам набудааст. Гумон меравад, ки 
ин порча дар охири рӯзгори шоир суруда шуда бошад, зеро дар байти дигар аз тағйири ҳоли 
хеш -ивазшавии ғаму андӯҳ ба ҷои шодӣ сухан мегӯяд: 

Басо, ки маст дар ин хона будаму шодон, 
Чунон-к ҷоҳи ман афзун буд аз судуру мулук. 
Кунун ҳамонаму хона ҳамону шаҳр ҳамон, 
Маро нагӯй, к-аз чӣ шудааст шодӣ суг! [18, с.49] 
Фахр аз ҳунари шеърӣ, равонии забони шеър ва қабулу қадрдонии он дар шеъри 

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ хеле зиёд ба назар мерасад. Шоир забони худро пур аз дурру гавҳар 
медонад, ки шеъраш тараббахши руҳ ва фараҳафзои ҷон аст ва ақлу донишу хиради ӯ 
гавҳарҳои рангине ба дунёи шеър мепошанд, ки боиси истиқбол ва мақбули мардуми 
донишманди дунё аст, он бо мусиқии дилнавоз тавъам ва бо маъниҳои бузург офарида 
шудааст: 

Чу дурпош гардад ба маънӣ забонам, 
Расад марҳабо аз замину замонам! 
Ба савти навову ба сити маъонӣ, 
Тараббахши руҳам, фараҳзои ҷонам! 
Хирад дар баҳо нақди ҳастӣ фиристад, 
Гуҳарҳои рангин чу зояд зи конам [18, с.51]. 
Дар қасидаи «Модари май» низ Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ҷо-ҷо аз мақомаш ва ҳунари 

шеъраш фахр кардааст. Дар байтҳои зер ҳарчанд шоир аз худ дарак намедиҳад, аммо аз 
мазмуни тасвир бармеояд, ки худи шоир дар он маҷлисе, ки подшоҳу вазирон чун Балъамӣ, 
Пирсолеҳи деҳқон ва мутрибони машҳур Исои барбатӣ, Фуодӣ сароянда, Мудакнири чангӣ, 
Чобуки Ҳобони нойӣ ва дигарон ҳузур доштанд, ширкат варзидааст, ки дар чунин ҷаласаи 
бузург албатта, иштирок барои шоир мояи ифтихор будааст: 

…Як саф мирону Балъамӣ нишаста, 
Як саф ҳуррону Пирсолеҳи деҳқон. 
Хусрав бар тахти пешгоҳ нишаста, 
Шоҳи мулуки ҷаҳон – амири Хуросон! [18, с.54] 
Дар баробари ҳокимони сарватманд, Балъамии донишманд, базми шоҳонаву мадҳи амир 

шоир бо каме аз шикастнафсиву фурутанӣ аз ҳунари шеъри худ фахр дорад, зеро дар шеър 
худро аз шоирони маъруфи араб- Ҷариру Тойю Ҳассон кам намедонад: 

Инак мадҳе чунон, ки тоқати ман буд, 
Лафз ҳама хубу ҳама ба маънӣ осон. 
Ҷуз ба сазовори мир гуфт надонам 
В-арчи Ҷарирам ба шеъру Тойиву Ҳассон [18, с.57]. 
Дар порчаи дигар шоир балад будани худро аз Қуръон ва аҳодиси набавӣ ёловар шуда, 

ҳикмату фалсафаи юнониро ба назар намегирад ва шеърашро бо навои дилкаш пайваста 
мебинад ва худашро ба Юсуфи Канъон шабеҳ мекунад, ки аз ҷаври ҳуснаш гирифтори 
зиндон аст ва пайваста бо акобиру ашрофзодагон ҳамнишаст будааст: 

Маро зи мансаби таҳқиқи анбиёст насиб, 
Чи об ҷӯям аз ҷуйи хушки юнонӣ… 
Ба ҳусни савт чу булбул муқайяди назмам, 
Ба ҷурми ҳусн чу Юсуф асиру зиндонӣ! 
Басо нишастам ман бо акобиру аъён, 
Биёзмудамашон ошкору пинҳонӣ! [18, с.64-65]. 
Дар байтҳои поён шоир донанда хуби сарфу наҳви забони арабӣ буданашро, ки онро 

мисли забони модарияш медонад, таъкид мекунад. Дар замони зиндагии шоир донистани 

забони арабӣ боиси ифтихор будааст: 

Тозию порсӣ наздики мо якест, 

Назди ӯ гиромӣ покизагортар [18, с.84]. 

Шоир дар порчаи дигар чунин меорад: 

К-аз шоирон наванд манаму навгувора, 
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Як байти парниён кунам аз санги хора [18, с.95]. 

Дар девони Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ[7,] вожаи «наванд»-ро ба «буванд» 

иваз карда, шарҳ додаанд, ки ин калима бояд дар шакли «буванд», яъне комил бошад. 

Калимаи «навгувора» бояд дар шакли «навгавожа» бошад, ки маънои «бадеъсухан, навгӯй»-

ро дорад. Бобоназар Ғафор калимаи «буванд»-ро «асил, ҳақиқӣ» шарҳ дода, «навгувора»-ро 

дар шакли «навгувожа»- яъне «навгӯсухан» ва «сухане, ки маънои ниҳон дорад… 

овардааст[3,107], ки Қодири Рустам дар Девони Рӯдакӣ ([18,302] аз он дарак медиҳад. Пас аз 

шарҳи ин калимаҳо метавон гуфт, ки шоир худро дар сафи шоирони тавоно дида, ҳамзамон 

аз тозагӯиҳо ва сухани пурҳикмати хеш ифтихор кардааст, ки метавонад аз санги хора байти 

парниён созад. 

Дар абёти бозмонда як мисраъ оварда шудааст, ки ба назари мо фахр аст. Зеро шоир аз 

огоҳ буданаш аз сирри давлат ва ҳукуматаш дарак медиҳад: 

Сирри ҳақимон ба Хуросон марост[18, с.100]. 

Ҳамин тариқ метавон хулоса кард, ки дар осори бозмондаи маликушшуаро 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар баробари мавзуъҳои мадҳ, ишқ, васф, панду андарз, ҳикмату 

насиҳат, шикоят, инчунин мавзӯи фахрия низ фаровон ба назар мерасад. Фахрияҳои гуфтаи 

шоир ҳам дар замони зиндагии осоиштааш дар дарбори Сомониён ва ҳам дар афкори 

шикоятие, ки дар замони пирию нотавониаш иншо шудааст, ба назар мерасанд, ки шоир аз 

ҳусну ҷамол, мақому манзалаташ дар дарбор, аз қиммати суханаш пеши бузургон, аз ҳунари 

баланди шеъраш, аз дороиву дастрасияш ба ҳама хушиҳои зиндагӣ дарак медиҳад. 
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ЛАФЗ ҲАМА ХУБУ БА МАЪНӢ ОСОН» 
(чанд андеша перомуни Фахрия дар ашъори Абуабдуллоҳи Рудаки) 

Муаллиф зимни баррасии масъалаи мазкур ба андешаи иддае аз муҳаққиқон, ки фахрия 
аз таъсири шеъри араб ба адабиёти мо ворид гардидааст, баҳс намуда, таъкид мекунад, ки 
фахрия дар рубоиёти халқии тоҷикӣ фаровон истифода шудааст. Дар ашъори падари 
шеъри форсӣ Абуабдуллоҳи Рудакӣ низ фахрия ба назар мерасад. Шоир дар ду қасида ва 
абёти боқимонда фаровон аз худ, ҳусну ҷамол, мақом ва манзалаташ дар дарбор, қиммати 
суханаш, молу дороӣ ва зиндагии осудааш дар замони салтанати Сомониён фахр менамояд. 
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Калидвожаҳо: Лафз, маъно, фахр, ҳусн, латофати сухан, қиммати шеър, мақом дар 
дарбор, таъсири сухан, қасида, ғазал, рубоӣ. 

 
«БЛАГОЕ СЛОВА И ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ»  

(няколко мисли в стиховете на Абуабдула Рудаки) 
При обсуждении данного вопроса автор оспаривает мнение некоторых ученых о том, 

что самовосхваление (фахрия) вошло в персидско- таджикская литературы под влиянием 
арабского стиха. Однако, данный жанр широко употребляется в таджикских народных 
рубаи. 

В поэзии основоположника персидско- таджикской литературы Абуабдулла Рудаки так 
же широко употребляется образцы данного жанра. Поэт в двух касыдах и других стихах 
гордится своей красоты, статус и уважение в царском дворе, о ценности своего слова, 
обилья богатства и обеспеченной жизни в времени правление Соманидской династии. 

Ключевые слова: слова, значение, самовосхваление, красоты, красоты слов, цены стих, 
положение во дворце, сила слов, касыда, газел, рубаи. 

 
“WORDS ARE ALL GOOD AND EASY TO UNDERSTAND”  

(a few thought about honour in the poems of abu Abdullah Rudaki) 
While discussing this issue, the author argues against the opinion of some researches that 

fakhriya entred our literature due to the influence of Arabic poetry, and emphasizes that fakhriya is 
widely used in Tajik folk narratives. In the poems of the father of Persian poetry, Abu Abdullah 
Rudaki, there is also honor. In the remaining two odes and poems, the poet is abundantly proud of 
himself, his beauty, his position and status in the court, the value of his words, his weals and his 
comfortable life during the reign of the Somanians. 

Keywords: Word, meaning, pride, kindness, grace of speech, value of poetry, position in the 
court, effect of speech, kasida, ghazal, rubai. 
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МИР ИДЕЙ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА 
 

Бобокулов Д.А.  
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

 

Иван Алексеевич Бунин - поэт и прозаик, классик русской литературы, замечательный 
мастер изобразительного слова. Родился в 1870 году в Воронеже. Детство прошло в имении 
отца, село Бутырки в Орловской губернии, где родились и провели свою жизнь М. 
Лермонтов, И. Тургенев, М. Лесков, Л.Н. Толстой. Будущий поэт и писатель тоже мечтал 
видеть себя литературным наследником своих великих земляков. 

Он гордился тем, что его предки происходили из старинного дворянского рода, давшего 
России немало видных деятелей. Его дальним предком считался В. А. Жуковский, известный 
поэт начала 19 века. Мир его детства ограничивался семьёй, усадьбой, деревней.  

Мать и отец поэта происходили из рода Буниных. Отец - Алексей Николаевич Бунин 
женился на своей племяннице Людмиле Александровне Чубаровой. Детство Бунина прошло 
в деревне, в небольшом родовом поместье-хуторе Бутырки Орловской губернии. Основные 
знания Бунин получил от своего домашнего учителя, Н. О. Ромашкова, человека 
талантливого и умного в живописи, и в музыке, и в литературе, который смог пробудить в 
нем страсть к лирике и написанию стихов. В младшем возрасте проявились и артистические 
способности Бунина. Одним, двумя жестами он мог изобразить или представить своих 
знакомых, чем приводил в восторг близких. Бунин позднее стал превосходным чтецом своих 
произведений, благодаря этим своим способностям. 

Когда Бунину исполнилось десять лет, его отдали в Елецкую гимназию. Во время учебы 
он жил в Ельце у родственников и на частных квартирах. Но учился в Ельце Бунин всего 
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четыре с небольшим года. В марте 1886 года его исключили из гимназии за неявку с каникул 
и неуплату за обучение. 

В первый раз Бунин выступил в печати в 1887 году, в Петербургской газете "Родина" 
опубликованы стихотворения "Над могилой С. Я. Надсона" и "Деревенский нищий". В 
течение года были напечатаны еще десять стихотворений и рассказы "Два странника" и 
"Нефедка". Таким образом, началась литературная деятельность И.А. Бунина.  

В 1889 года Бунин переехал в г. Орел и начал сотрудничать с редакцией газеты 
"Орловский вестник", где был корректором, передовиком и театральным критиком. Молодой 
писатель жил только литературным трудом, сильно нуждался. С 80 - х годов Бунин пробует 
свои силы в литературной критике. Опубликованы статьи о поэте Е. И. Назарове, о Т. Г. 
Шевченко, которым он восхищался с юности, о Н. В. Успенском. Потом появились статьи о 
поэтах Е. А. Баратынском и др. В Орле Бунин полюбил Варвару Владимировну Пащенко, 
дочь Елецкого врача. Родители ее были категорически против брака. Любовь Бунина к Варе 
была страстной и большой, они ссорились и жили по разным городам. Эти переживания 
длились около пяти лет. В 1894 году В. Пащенко оставила Ивана Алексеевича и вышла 
замуж за его друга А. Н. Бибикова. Бунин страшно тяжело переживал этот уход. 

Первый сборник Бунина - "Стихотворения" вышла в 1891 году в Орле. Позже 
стихотворения и рассказы молодого поэта стали появляться в столичных журналах - 
"Русское богатство", "Северный вестник", "Вестник Европы". Положительно высказывались 
на новые произведения Бунина писатели А. М. Жемчужников и Н. К. Михайловский, 
который написал, что у Ивана Алексеевича большое будущее.  

В 1893 - 1894 годах Бунин увлекся идеями Л. Н. Толстого, который произвел огромное 
влияние. Иван Алексеевич посещал колонии толстовцев на Украине. Но в 1894 году в 
Москве произошла встреча Бунина с Толстым, который сам и отговорил писателя от этих 
идей. 

Лев Толстой для Бунина - высшее воплощение писательского мастерства и 
нравственного достоинства. Иван Алексеевич наизусть знал целые страницы его романов и 
всю жизнь преклонялся перед величием творчества Толстого.  

Итогом такого отношения стала книга Бунина "Освобождение Толстого" (Париж, 1937). 
В начале 1895 года Бунин переезжает в Петербург, а затем в Москву. С этого времени он 

входит в столичную литературную среду: знакомится с Н.К.Михайловским, С.Н. Кривенко, 
Д. В. Григоровичем, Н. Н. Златовратским, А.П.Чеховым, А.И.Эртелем, К. Бальмонтом, В. Я. 
Брюсовым, Ф. Сологубом, В. Г. Короленко, А. И. Куприным. 

Знакомство и дальнейшая дружба с Антоном Павловичем Чеховым, особенно важна для 
Бунина, у которого он подолгу гостил в Ялте. Бунин вспоминал: "У меня ни с кем из 
писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу, ни малейшей 
неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как 
старший". Чехов предсказал, что из Бунина выйдет "большой писатель". Бунин преклонялся 
перед Чеховым, которого считал одним "из самых величайших и деликатнейших русских 
поэтов", человеком" редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом 
лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенно искренности и 
простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости". О кончине А. Чехова Бунин узнал в 
деревне. В своих воспоминаниях он пишет: "Четвертого июля 1904 года я поехал верхом в 
село на почту, взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был 
жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я 
развернул газету, сидя на пороге Кузнецовой избы, - и вдруг точно ледяная бритва полоснула 
по сердцу". [2, с. 448]. 

Бунин вырабатывает свой собственный стиль в русле классических традиций. Позже, 
когда он становится признанным поэтом, достигнув мастерства прежде всего в пейзажной 
лирике (сборник «Листопад»1900г.). По словам знаменитого советского поэта А. 
Твардовского, Бунин "воспринял и впитал в себя, и этот запах впечатлений детства и юности 
достается художнику на всю жизнь". 

В прозе Бунин продолжал традиции русской классики 19века. В его произведениях - 
реалистические образы, типы людей о русском крестьянстве. В его рассказах - лирически 
оформленные сюжеты, деревенские зарисовки. Понятно думается, что это творение поэта. В 
1912 году Бунин - в интервью "Московской газете" - скажет, что не признает "деления 
художественной литературы на стихи и прозу". 

 Его "печальные элегии" о разрушении деревни современники считают запоздалыми, так 
как Бунин родился почти 10 лет спустя после отмены крепостного права, а своё отношение к 
разрушению мира поместной усадьбы ранее выражали А. Гончаров, И. Тургенев и многие 
другие. И.А. Бунин не был свидетелем жестоких крепостнических отношений, 
идеализировал прошлое и стремился показать единство помещика и мужика, их 
причастность к родной земле, национальному укладу, традициям. Как большой мастер и 
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правдивый художник Бунин отражал те процессы, которые происходили в современной ему 
жизни - в начале первой русской революции 1905 - 1907 гг. В это время привлекают 
внимание рассказы "Золотое дно", "Сны" с их антикрепостнической направленностью. Они 
были напечатаны в сборнике М. Горького "Знание" и получили высокую оценку Чехова. 

Повесть "Деревня" (1910 г.) это самое известное произведение дооктябрьского периода 
творчества Бунина. Она отображает жизнь крестьян, судьбу деревенского быта в годы 
первой русской революции. Повесть была написана во время знакомства и сотрудничества 
Бунина и Горького. Автор пояснил, что в повести он стремился нарисовать, "кроме жизни 
деревни, и картины вообще всей русской жизни". [4. С. 420] 

В 1910-е годы творчество Бунина достигает своего расцвета. По оценке Горького "он так 
стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности - здесь не 
будет преувеличения". Много работая, Бунин вовсе не был склонен к сидячей кабинетной 
жизни. Одно за другим он совершает путешествия по России, отправляется и в заграничные 
поездки. По словам известного советского писателя В. Катаева, Бунин был легок на подъем и 
мечтал всю жизнь провести в путешествиях по земному шару налегке, с одним-двумя 
чемоданами, где было бы самое необходимое - записные книжки и бумага, прежде всего. 

В первые годы эмиграции писатель в своем творчестве обращался к теме крестьянства и 
прекрасные стороны русской жизни (повесть "Суходол"), беспощаден к представителям 
старого вымирающего дворянства. Еще в дореволюционный период творчества, касаясь 
темы деревни, Бунина мучило, по определению литературных критиков, двоякое чувство 
"любви-ненависти". Это чувство касалось неопределенностями жизни сложного 
дооктябрьского периода. В "Жизни Арсеньева", самом известном произведении, созданном в 
эмиграции, преобладает чувство преданности к прошлому. Роман определяет 
художественную биографию творческой личности. Бунин отмечал, что любое творение 
автобиографично постольку, поскольку автор вкладывает в него свою жизнь. 

В Бунинском мире, в отличие от символистов, осмысление любовного переживания 
основано на художественном проникновении в зримо-осязаемую реальность: это и рука 
героини, «пахнувшая загаром» («Солнечный удар»), и Катя, наполнившая своим живым 
присутствием природный космос («Митина любовь»)... Понимание Эроса как устремления 
личности к обретению целостности, «абсолютной индивидуальности» (Н. Бердяев) и 
одновременно как томления земного по бесконечности обнаруживает глубокую 
сопричастность Бунина тем философским истокам (работы В. Соловьева, Н. Бердяева и др.), 
которые питали художественную культуру рубежа веков. Разноплановая галерея «ликов 
любви» и женских образов будет явлена и в итоговом сборнике рассказов «Темные аллеи», 
над которым писатель работал в Грассе с 1937 по 1944 год. Рождение этой книги стало для 
Бунина подтверждением той великой, божественной силы искусства, которая способна 
противостоять самым тяжким потрясениям современности: «Декамерон» написан был во 
время чумы. «Темные аллеи» — в годы Гитлера и Сталина, когда они старались пожирать 
один другого»,(4) — такова надпись, сделанная автором на издании сборника в 1950 году. 

С 20-х годов в творчестве Бунина заметно эволюционирует жанр лирико-философского 
рассказа. Более зримым становится сплав образного и философско-рефлективного путей 
постижения бытия («Ночь», «Несрочная весна», «Музыка», «Поздний час» и др.). И в этом 
Бунин по-своему разделил общие закономерности эстетического развития эпохи. 
Чрезвычайно значимым в модернизме стало взаимопроникновение литературы и философии: 
философская мысль получала дальнейшую динамику в континууме художественного текста 
— будь то эссеистика В. Розанова или культурологические идеи, воплотившиеся в образную 
форму в прозе А. Белого, А. Блока, хотя Бунина отличало от модернистов стремление 
сохранить непосредственность художественного восприятия, не «отягощенного» 
привнесенными извне «теориями». 

Эволюция лирико-философских рассказов и миниатюр в бунинском творчестве 
закономерно вела ко все более экспрессивному лаконизму, отточенности жанровых форм. 
Это нашло отражение в цикле «кратких рассказов» 1930 года. Структурообразующими фак-
торами становятся в «кратких рассказах» ритмический рисунок и речевые детали: как точно 
подметил в своей рецензии В. Ходасевич, «на сей раз путь к бунинской философии лежит 
через бунинскую филологию — и только через нее...».  

Композиционно рассказы сборника "Темные аллеи" - самые сюжетные из всего 
написанного писателем. Сам писатель очень дорожил этой книгой. Около половины своей 
творческой жизни (33 года), вплоть до самой смерти в 1953 г., Бунин провел во Франции, 
живя и работя вдали от любимой Родины. Во время второй мировой войны, оставаясь во 
Франции, которую оккупировали немцы, он категорически отказался сотрудничать с 
оккупантами, с восторгом следил за событиями на Восточном фронте и радовался победам 
советской армии 
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В скором времени это предсказание начинает сбываться. Несмотря на все эти события в 
1915 году в Санкт-Петербурге в издательстве А. Маркса публикуется “Полное собрание 
сочинений И. Бунина” в шести томах. Об этом писатель говорил: “туда включено все, что я 
считаю достойным печати”. Такие произведения Бунина, как “Иоанн Рыдалец. Рассказы и 
стихи 1912-1913гг” (М., 1913), “Чаша жизни. Рассказы 1913-1914гг” (М., 1915), “Господин из 
Сан-Франциско. Издания 1915-1916гг” (М., 1916) являются произведениями лучшего 
творения дореволюционного периода. Зиму 1917 года писатель проводит в Москве. Он 
воспринимает революцию февраля и первую мировую как страшные знаки крушения 
российской государственности. Всё лето и осень 1917 года писатель проводит в деревне, 
тратя всё своё время на чтение газет и журналов, наблюдая при этом поднимающуюся волну 
революционных движений. Осенью 1917 года Бунин со своей женой выезжает в Москву. Он 
решительно и категорически не принимает октябрьскую революцию. Он всегда был 
противником насильственного переворота человеческого общества, и оценивает события 
1917 года как “безумие кровавое” и “повальное сумасшествие”. Его наблюдения этого 
времени находят своё отражение в его записях 1918-1919гг. - “Окаянные дни”. Это 
публицистическое произведение, выраженное метко, ярко и остро, с яростным неприятием 
октябрьской революции. В этом произведении можно увидеть душевную боль за Родину и 
предсказания брата, с тоской и бессилием изменить что-либо в этом хаосе крушения вековых 
традиций, искусства и культуры России. Бунины уезжают из Москвы 21 мая 1918 года в 
Одессу. Последние свои дни в Москве писатель жил в доме Муромцевых, по улице 
Поварской 26. Этот дом единственный оставшийся, в котором жил писатель. Бунин с этой же 
квартиры со своей женой отправляется в Одессу, покидая Москву навсегда. Но Бунин 
продолжает свою деятельность в Одессе, продолжает своё сотрудничество с газетами, 
встречается с поэтами и писателями. Одесса неоднократно переходила из рук в руки, 
менялись власть и порядок. Во второй части своего произведения “Окаянные дни” были 
хорошо показаны события того времени. В январе 1920 года на судне “Спарта” семья 
Буниных отплывают в Константинополь, покидая навсегда горячо любимую Родину – 
Россию. Как и все творческие личности, писатель тяжело переносил свою разлуку с Родиной. 
Его душевное состояние и события тех времён отражены в его рассказе “Конец” (1921). 
Весною того же года Бунины добираются до Парижа – центра русской эмиграции.  

Его дальнейшая судьба связана уже с Францией, за исключением временных поездок в 
Италию, Англию, Германию, Швецию. Семья Буниных основное время года жили в городе 
Грас, вблизи Ниццы. А свои зимние месяцы они жили в Париже по улице Жака Оффенбаха. 
После эмиграции и душевных переживаний писатель не смог сразу вернуться к творчеству. 
Дореволюционные рассказы писателя издаются в Париже, Берлине в 1920 году. Бунин в 
эмиграции пишет мало стихотворений, но есть лирические шедевры: “И цветы, и шмели, и 
трава, и колосья”, “Михаил”, “Петух на церковном кресте”. Итоговая книга Бунина 
“Избранные стихи” выходит в 1929 году в Париже, которая утверждает его в одно из видных 
мест в русской поэзии. В эмиграции в основном писатель работает над прозой. Были изданы 
несколько новых книг: “Роза Иерихона” (Берлин, 1924), “Митина любовь” (Париж, 1927) и 
“Божье древо” (Париж, 1931). Следует отметить, что произведения писателя в эмиграции 
были построены на русском материале. Бунин всегда вспоминал вдали свою Родину, её леса 
и поля, людей, её природу. Писатель и поэт И. А. Бунин хорошо был знаком с русской 
деревней, с русским мужиком и дворянства, он обладал богатым запасом воспоминаний и 
наблюдений о своей Родине. Как он не старался, писатель не смог творит о чуждом для него 
Западе, так и не признал Францию, как второй своей Родины. Писатель всегда остался 
верным своим традициям литературы и продолжает это в своём творчестве. Писатель в 
своём творчестве в эмиграции пытался находить ответы и решения над вечными вопросами о 
жизни, любви, о будущем сего человечества. 

 С 1927 по 1933 года И. Бунин работает над одним из крупных своих произведений 
“Жизнь Арсеньева”, которая и являлась главной его книгой в творческой жизни. В этом 
романе Бунин объединяет в себе всё, о чём он писал и творил. В романе “Жизнь Арсеньева” 
Бунин показывает лирические картины природы, философскую прозу, дворянскую жизнь и 
конечно историю любви. Роман приобретает огромный успех и положительную критику. Его 
перевели быстро на несколько языков. Успеха приобретает также и перевод книги. Это 
роман – размышление писателя о потерянной Родине, о России, с которым было связано все 
мысли и творчество Бунина. Многие из читателей и критиков считали этот роман 
автобиографией писателя, с которым писатель категорически не был согласен, но эта книга 
не являлась его автобиографией. Но всё-таки Бунин утверждает, что “любое произведение у 
любого автора в той или иной мере является автобиографическим. Если не вкладывать в своё 
творение свою душу, мысли, сердце, то и этот писатель не является творцом. На самом деле 
автобиографичность – нельзя понимать как использование своей истории в качестве основы 
произведения, а использование своего только присущего себе видения жизни и мыслей, 
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раздумий и переживаний”. 9 ноября 1933 года в Стокгольме была присуждена Бунину 
Нобелевская премия. Поэта выдвигали на Нобелевскую премию несколько раз, в 1923 году, в 
1926 году, и с 1930 года каждый год подряд. И. А. Бунин является одним из первых русских 
писателей получившим Нобелевскую премию в области литературы. Это являлась признание 
мировым сообществом таланта Бунина и русской литературы в общем значении. 10 декабря 
1933 года в Стокгольме произошло вручение Нобелевской премии. Бунин выступил и 
высказал, что “получил премию за все свои произведения, но, наверное, Шведская академия 
увенчало мой последний роман “Жизнь Арсеньева”. В дипломе специально сделанном для 
Бунина в русском стиле, была запись “за литературное мастерство, благодаря которой 
писатель продолжал традиции русской классической литературы в прозе”. Бунин из 
полученных средств около половины раздал нуждающимся и своим друзьям. Он подарил 
пять тысяч франков Куприну. Порою, он раздавал деньги совсем незнакомым людям. На 
вопрос корреспондента газеты “Сегодня” П. Пильского он ответил: “После получения 
премии, я сразу раздал около 120000 франков. И вообще я совсем не умею обращаться с 
деньгами. В наши времена это очень трудно”. В результате за короткий промежуток времени 
премия закончилась, и уже сам Бунин нуждался в помощи. Издательство “Петрополис” в 
Берлине в 1934-1936гг. издало полное Собрание сочинений Бунина в 11 томах. 
Подготавливаясь к публикации, писатель усердно и тщательно поправлял всё своё 
написанное, главным образом сокращая во многом. Иван Алексеевич всегда был 
требовательным к каждому новому своему изданию и старался всегда совершенствовать 
свои стихи и прозу. Вся литературная деятельность Бунина, почти с 50-летним опытом - 
подводился итог в этом Собрании сочинений. В сентябре 1939 года началась вторая мировая 
война. Писатель сильно осуждал, и был против наступление фашистов ещё до начала войны. 
Семья Буниных проводил годы войны во Франции, в Грасе на даче “Жаннетт”. В этой вилле 
вместе с писателем ещё жили М. Степун, Г. Кузнецова, Л. Зуров, иногда А. Бахрах. Начало 
войны Германии с Россией писатель встретил с печалью и болью. Но Бунин всё равно 
слушал русское радио, рискуя этим своей жизнью, об обстановке на фронте, он постоянно 
отмечал на своей карте. В военные годы семья Буниных жили совсем в нищенских условиях, 
больше голодали, а победу России над фашизмом писатель с особой радостью. Как и многие 
выдающееся личности, несмотря на все трудности и лишения, Бунин продолжает своё 
творчество и в военные годы. За всё время войны была написана целая книга из рассказов 
под именем “Тёмные аллеи” (Париж, 1946). Сам писатель писал об этом: “Рассказы этого 
произведения только о любви, о её мрачных, тёмных и жестоких уголках”. Она содержит 38 
рассказов о любви и об её всевозможных явлениях. В этой книге, которую многие считают 
гениальным творением И. А. Бунина, писатель представляет себя как превосходный стилист 
и поэт-лирик. Сам автор считал “это творение как самой совершённой”. Иван Алексеевич из 
этого сборника считал самым лучшим рассказ “Чистый понедельник”, так он пишет о нём: 
“Я очень благодарен Богу, за то, что он мне дал возможность написать её”. И. А. Бунин в 
послевоенные годы с усердием и интересом продолжает, следит за литературной жизнью 
Советской России. Он положительно отзывается о творчестве К. Г. Паустовского и А. Т. 
Твардовского.  

 Главное в раннем творчестве русского писателя является — расцвет личности человека. 
Перед нами исповедь большого художника, воссоздание им с величайшей подробностью той 
обстановки, в которой проявились самые ранние его творческие импульсы. “Жизнь 
Арсеньева” носит итоговый характер, обобщает события и явления почти полувековой 
давности. Выделяется роман в ряду поздних произведений Бунина чувством полного 
торжества любви над смертью. Роман “Жизнь Арсеньева” — главная книга Бунина, главная 
потому, что она при своем небольшом объеме, как бы собрала все написанное им до нее.  

В 1933 году “за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной 
прозе типично русский характер” Бунину была присуждена самая престижная премия — 
Нобелевская премия в области литературы.  

Долгое время известность Бунина-прозаика несколько заслоняла для читателей его 
поэзию. Лирика писателя являет нам пример высокой национальной культуры.  

Любовь к родной земле, ее природе, ее истории вдохновляет бунинскую музу. На рубеже 
двадцатого столетия, когда уже пробивались первые ростки пролетарской литературы, и 
крепло символистское направление, стихи Бунина выделялись приверженностью к прочным 
классическим традициям.  

 Близость к природе, к деревенской жизни, ее трудовым интересам, ее эстетике не могли 
не отразиться и на формировании литературных вкусов и пристрастий молодого Бунина. 
Поэзия его становится глубоко национальной. Образ Родины, России складывается в стихах 
незаметно. Он подготовлен уже пейзажной лирикой, которая навеяна впечатлениями родной 
ему Орловщины, среднерусской природы. В стихотворении “Родине” (1891 г.) Бунин резко и 
мужественно говорит о родной стране: 
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Они глумятся над тобою,  
 Они, о родина, корят  
 Тебя твоею простотою,  
 Убогий видом черных хат...  
 Так сын, спокойный и нахальный,  
 Стыдится матери своей —  
 Усталой, робкой и печальной  
 Средь городских его друзей... 
 Излюбленной темой его стихов была природа. Ее образ проходит через все его 

поэтическое творчество.  
Бесконечно чувствуя живую связь с природой, поэту удалось, следуя Фету и 

Полонскому, достичь истинной красоты и совершенства стиха. Лишь говоря с природой на 
ее языке, можно было войти в ее бесконечный и таинственный мир: 

 Усадьба по-осеннему молчала.  
 Весь дом был мертв в полночной тишине,  
 И, как ребенок брошенный, кричала  
 Ушастая пустушка на гумне. 
 В противовес беззаботному отношению к природе поэтов народнического толка, Бунин 

с сугубой дотошностью, точно воспроизводит ее мир: 
 Шумели листья, облетая,  
 Лес заводил осенний вой...  
 Каких-то серых птичек стая  
 Кружилась по ветру с листвой. 
 Хотелось вместе с вихрем шумным  
 Кружиться по лесу, кричать —  
 И каждый медный лист встречать  
 Восторгом радостно-безумным! 
Буниным написано огромное количество прекрасных произведений, где он 

философствует, размышляет о смысле жизни, о предназначении человека в этом мире: 
Я человек: как Бог, я обречен  
 Познать тоску всех стран и всех времен.  
Философская лирика периода 1917 года все более теснит пейзажную. Бунин стремится 

заглянуть за пределы реальности. Поэзия его приобретает черты обреченности, обреченности 
кровного ему дворянского класса. Мистическое и смертное дыхание ощутимо в его стихах, 
которое особенно усилится в эмиграции. Где же выход? Бунин находит его в возвращении к 
природе и любви. Поэт появляется в облике лирического героя. Надо отметить, что любовная 
лирика Бунина невелика количественно. Но в ней раскрываются многие искания поздней 
поры.  

За рубежом, в эмиграции, Бунин остается верен себе, своему таланту. Он изображает 

красоту мира, русской природы, размышляет о тайне жизни. Но в его стихах до самой смерти 

звучит боль и тоска по родине и невосполнимость этой утраты...  
И.А. Бунин всегда стремился в Россию, о чем говорит письмо старому другу Телешову, 

где Бунин признавался: "Очень хочу домой". Последние годы жизни писателя были 
омрачены постоянной нехваткой денег на лечение, квартиру, уплату налогов, долгов. Но 
особую тоску и безнадежность неутомимый патриот и подвижник писательского ремесла 
испытывал при мысли, что книги его никому не будут нужны и будут пылиться на книжных 
полках. На то были основания, ведь при жизни на долю писателя не было громкой славы, 
хотя не был он обойден высокими наградами (присвоение звания академика императорской 
Академии наук в 1909 г., присуждение Нобелевской премии в 1933 г.). Его книги выходили 
за рубежом нечасто, сотнями экземпляров, и были известны самому узкому кругу читателей. 
Но опасения Бунина о забвении оказались беспочвенными. В наши дни книги Бунина 
издаются огромными тиражами, вплоть до миллионных, его творчество получило признание 
мировой читательской аудитории. Творчество Бунина возвратилось на родину писателя, 
потому что предметом его, говоря словами самого автора, является "вечная, вовеки 
одинаковая любовь мужчины и женщины, ребенка и матери, вечные печали. Из 
Константинополя Бунин переехал в Болгарию, затем – Сербию, а в конце марта 1920 года 
прибыл в Париж – вместе с женой Верой Николаевной Муромцевой, ставшей его спутницей 
до конца дней. Он жил в Париже и на юге Франции, в Грассе, небольшом городке на юге, 
вблизи Канн. За 33 года, прожитых писателем во Франции, страна не стала для него родной, 
но он нашел в себе силы для работы. Писатель скончался 8 ноября 1953 года в Париже и был 
похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.  
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МИР ИДЕЙ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА 
В данной статье автор затрагивает тему жизни и творчества И.А.Бунина и его места 

в мировой литературе. Иван Алексеевич Бунин - поэт и прозаик, классик русской 
литературы, замечательный мастер изобразительного слова, признанный классиком 
мировой литературы. Его перу принадлежит множество выдающихся произведений, 
ставших литературной классикой, чтение которых обязательно для школьной и вузовской 
программ обучения. Родился в 1870 году в Воронеже. Орловской губернии, где родились и 
провели свою жизнь М. Лермонтов, И. Тургенев, М. Лесков, Л.Н. Толстой. Будущий поэт и 
писатель тоже мечтал видеть себя литературным наследником своих великих земляков. Он 
гордился тем, что его предки происходили из старинного дворянского рода, давшего России 
немало видных деятелей. Исследование автора статьи осуществлена на основе 
материалов, опубликованных на страницах художественной литературы, а также научных 
изданий.  

Ключевые слова: биография, мировая классика, жизнь и творчество, выдающийся, 
писатель, поэт. 

 

I.A. BUNIN AND HIS PLACE IN WORLD LITERATURE 
In this article, the author touches upon the theme of the life and work of I.A. Bunin and his 

place in world literature. Ivan Alekseevich Bunin is a poet and prose writer, a classic of Russian 

literature, a wonderful master of the figurative word, recognized as a classic of world literature. He 

penned many outstanding works that have become literary classics, the reading of which is 

mandatory for school and university curricula. Was born in 1870 in Voronezh. Oryol province, 

where M. Lermontov, I. Turgenev, M. Leskov, L.N. Tolstoy. The future poet and writer also 

dreamed of seeing himself as the literary heir of his great countrymen. He was proud that his 

ancestors came from an old noble family that gave Russia many prominent figures. The research of 

the author of the article was carried out on the basis of materials published in the pages of fiction, 

as well as scientific publications. 

Key words: biography, world classics, life and work, outstanding, writer, poet. 
 

ҲАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ И.А. БУНИН ВА МАВҚЕИ  
ВАЙ ДАР АДАБИЁТИ ҶАҲОН 

Дар мақолаи мазкур муаллиф мавзуи ҳаёт ва фаъолияти И.А. Бунин ва мавқеи вайро 
дар адабиёти ҷаҳонӣ дида мебарояд. Иван Алексеевич Бунин – шоир ва насрнавис, классики 
адабиёти рус, маҳорати баланди тасвиркунонии сухан ба шумор меравад, ки аз ҷониби 
классикони адабиёти ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. Ба қалами вай бисёр асарҳои машҳур 
таалуқ доранд, ки ба адабиёти кдассикӣ мубаддал гардидаанд ва хондану омӯзиши онҳо 
дар барномаҳои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва мактабҳои олӣ ҳатмӣ мебошанд. 
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Иван Алексеевич Бунин соли 1870 дар шаҳри Воронеж таваллуд ёфтааст. Губернияи 
Орлов, дар он ҷо М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, М. Лесков, Л.Н. Толстой таваллуд 
шуданд ва умр ба сар бурданд. Шоир ва нависандаи оянда ҳам бисёр орзу мекард, ки худро 
ҳамчун ворис ва давомдиҳандаи адабиёти ҳамшаҳриҳои бузурги худ бинад. Вай аз он 
мефахрид, ки гузаштагон ва ниёгони вай аз авлодони дворянии куҳан буданд ва ба Россия 
бисёр шахсиятҳои бузурги адабиро доданд. Мақолаи тадқиқотии муаллиф дар асоси 
маводҳои чопгардида дар саҳифаҳои адабиёти бадеӣ ва нашрияҳои илмӣ пайдо гардидааст.  

Калидвожаҳо: ҳолнома, классикаи ҷаҳонӣ, ҳаёт ва эҷодиёт, машҳур, нависанда, шоир.  
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ТАМСИЛҲОИ ФАЛСАФӢ ДАР ШЕЪРИ БЕДИЛ 
 

Қаюмзода М.А. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 

 

 Рамзҳо ва ташбеҳҳо дар ашъори лирикии Мирзо Абдулқодири Бедил, шоири маъруфи 
форсу тоҷик, ки бо нозукбаёнӣ ва тасаввуроти хоссаи худ машҳур аст, хеле фаровон ба назар 
мерасад. Мазмуни шеърҳои ӯ мафҳуми ҳастию нестиро дар бар мегиранд, ки таваҷҷуҳи 
мутафаккирони зиёдеро ба худ ҷалб намудааст. Тамсил аз сувари хаёл дар илми баён ва 
ҳосили як иртиботи дугона байни мушабаҳ ва дар луғат ба маънии мисол овардан, ташбеҳ 
кардан, монанд кардан, сурати чизеро мусаввар кардан, достон ё ҳадяе ба сурати мисол баён 
кардан ва достон овардан аст. Ба иборати дигар дар ташбеҳи тамсил мушабаҳ амре маъмул ва 
мураккаб аст, ки барои тақрир ва исботи он мушабаҳӣ мураккаб ва маҳсус зикр мешавад. 
Тамсил айниятбахширо аз тариқи қиёс миёни амри маҳсус ва номахсус мумкин месозад, 
чунонки моро ба сӯйи ҳақиқати аз пеш ошно бурда, бо барқарории қиёс ба огоҳӣ шакл 
медиҳад [1, с.16].  

 Дар “Ғиёс-ул-луғот” қиёс чунин шарҳ ёфтааст: “Қиёс: андоза ва андоза гирифтан миёни 
ду чиз ва баробар гардонидан дар фиқҳ якеро бо дигаре дар ҳукме; ва ба истилоҳи мантиқиён 
қавлест мураккаб аз ду ҷумла, ки лозим ояд аз вай натиҷа; ва инро ба истилоҳи мантиқ шакл 
гӯянд” [2, с.149].  

Дар “Наводир-ул-вақоеъ”-и Аҳмади Дониш дар шарҳи байти зерин иддаъо меравад, ки 
пеш аз Абулбашар одамӣ будааст, ин маънои онро дорад, ки ноқис ва омодаи тавсия вуҷуд 
доштааст. Ҳамчунин, такмили тинати одамро тадриҷӣ дониста, бинобар андешаҳои Бедили 
Деҳлавӣ дар байти зикргардида гуфтан мумкин аст, ки ҳаёт ва фаъолияти инсон низ тадриҷӣ 
мебошад. Абулмаонии Бедил низ таҳаввул ва шакл гирифтани инсонро дар сифати тадриҷӣ 
доштани ӯ дониста фармудааст: 

 Ҳеҷ шакле бе ҳаюло қобили сурат нашуд, 
 Одамӣ ҳам пеш аз он к- одам шавад, бузина буд [3, с.263].  
Мақсади мутафаккир аз ин ду мисраъ, пайдоиши инсон нест, балки ин ҷо сухан аз шакл 

гирифтани инсон ва дамидани рӯҳ дар шакл меравад, ки вақти муайян барои ин амал сипарӣ 
гаштааст. Ҳамчунин, инсон бо назардошти истеъдод ва донишҳои фитрии худ замоне 
таваққуф мекунад, то ки донишу истеъдоде, ки бидуни таълиму тарбият дар ӯ ҳаст шудааст, 
ошкор гардад. Аз ин хотир, инсон ҳеҷ аст ва барои инсон шудан замоне иборат аз марҳила ва 
ҷустуҷӯҳо лозим мебояд. 

 Мисраи дувуми Бедил дар тақвияти мисраи аввал тафовути мазкурро дар қиёси одаму 
ҳайвон баррасӣ намуда, ба натиҷа меояд, ки одам зимни таваллуд аз модар шабоҳат ба 
ҳайвон дорад ва агар бузургтарин уламои фалсафа инсонро ҷонвари гӯё тасаввур кардаанд, 
боз бо ҳайвон иртиқо доштани одамро мутазаккир мешаванд ва ҳадафи Бедил аз ин мисраи 
дувум иборат аз ин тафаккур аст, ки инсон якбора одам намешавад ва барои одамшавӣ ӯ 
бештари зинаҳоеро дар ҳаёт таҷриба мекунад, ки он лаҳзаҳо ба бузинагон (маймун) хос 
мебошад. Аз ҳамин хотир, ҷаҳонбинии муайяне лозим аст то мутолеакунандаи абёти Бедил 
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маъниро дар ашъори ӯ дарк кунад ва баҳра бардорад. Дар замони Шӯравӣ аз ин байт барои 
мусоидат бо идеологияи марксизм истифода мешуд ва матраҳ намудани муҳтавои он алайҳи 
андешаи мутафаккир сурат мепазируфт. Бо барҳам хӯрдани низоми сиёсии Шӯравӣ шарҳҳои 
мутобиқ ба замон низ аз байн рафт ва муҳаққиқон дар пайи тафсири дурусти абёти Бедил 
камари ҳиммат бибастанд. Тафсири аҳди Шӯроҳо бар ин минвол буд: шоир дар байти мазкур 
ҷонибдорӣ аз дидгоҳе мекунад, ки тибқи он инсон аз бузина пайдо шудааст ва маҳз ҳамин 
фаҳмиш байтро он замон соҳибшуҳрат гардонид. Алҳол, андеша ва шарҳи пешин аҳамияти 
илмии худро гум кардааст. Байти мазкур намунаи ирсоли масал аст, яъне мисраи сонӣ мисл 
овардан ба мисраи аввал аст ба ин маънӣ, ки агар шакл бидуни ҳаюло суратпазир нест, 
чунонки одамӣ ҳам қабл аз суратпазирӣ монанд ба бузина будааст ва бузина ин ҷо ба маънии 
мавҷудест ғайри маънавӣ. Ҳадаф аз ин байт талқини ҳамин андеша аст, ки инсон бинобар 
ормонҳо ва вижагиҳои хос вуҷуди маънавӣ дорад. Дар “Ғиёс-ул-луғот”-и Муҳаммад 
Ғиёсуддин мавриди ҳаюло оварда шудааст: “Ҳаюло: моддаи ҳар шайъ ва моҳияти ҳар чиз ва 
асли ҳар шайъ; ва ҳукамо чунин таъриф кунанд, ки ҷавҳарест, ки маҳал бошад сурати 
ҷисмеро; ва ҷавҳари аввалро низ гӯянд. Ва назди суфия ду қисм аст: яке рӯҳонӣ, ки онро 
рӯҳи аъзам номанд, дуввум ҷисмонӣ, ки онро табиати кул хонанд; ва мутакаллимин ҳақоиқи 
ашё ном кунанд. Ва баъзе навишта, ки ҳаюло мухаффаф ва мураккаби ҳайати улост ба 
маънии асли шайъ” [2, с.404].  

 Дар рисолаи Турақул Зеҳнӣ “Санъати сухан” чунин омадааст: “Шоир барои тақвияи 
даъвои худ баъзан аз зиндагии иҷтимоӣ, аз таҷриба ва амалияи ҳаёти шахсӣ мисоле мегирад. 
Ҳамин мисол овардани шоирон ирсоли масал ё тамсил номида мешавад. Вале гоҳе далелҳои 
хаёлию фаразӣ ҳам меоранд. Ин гуна тамсилҳо аксаран ғайритабиӣ ва ғайриҳаётӣ воқеъ 
шудаанд” [4, с.132].  

 Бедил дар осори мансури хеш тафовути инсонро аз соири чаҳорпоён дар нотиқӣ 
намебинад: “Фазли одамӣ бар соири ҳайвонот агар ба нутқи маҳз бошад, ҳайвон низ дар 
олами истилои худ бенутқе нест. Магар он аст, ки ҳайвон варақи оҳанге, ки дорад 
барнамегардонад ва одамӣ дарси мантиқ ба олами фасоҳат ва балоғат мерасонад, маротиби 
навои ҳайвонӣ мунҳасир дар зеру бами мутлақ аст ва дараҷоти каломи инсонӣ ба қадри 
латоифи мавзунӣ шуҳратсабақ. Имтиёзи рутбаи хавос аз авом... ба нисбати баландию пастии 
сухан аст, на ба эътибори бузургию кучакии сару гардан” [5, с.288]. 

 Яъне, шакл бидуни ҳаюло, ки дар фаҳмиши фалсафа ба маънии гавҳар, ё худ асолати 
шайъ баррасӣ мешавад, қобил ба сурат намебошад ва метавон ин ҷо иртиботи ҷону танро 
мисол овард, ки яке бе дигарӣ ҳаст нестанд ва Мавлоно Ҷалолуддин низ дар “Маснавии 
маънавӣ” ин масъаларо ба таври зайл тасвир намудааст: 

Тан зи ҷону ҷон зи тан мастур нест, 
Лек касро диди ҷон дастур нест [6, с.16]. 
 Дар байти дигар тамсил дар шакли маъмулии қиёс истифода гардидааст. Дар мисраи 

аввал “мушти хок” ҳамчун масали нобақоии зиндагӣ омадааст ва ғубор низ таркибан маънии 
моддаро мефаҳмонад ва дар мисраи дувум мафҳуми печидае хуфтааст, ки “нанги ҳаюло 
қобили пайкар” –ро метавон ба сифати дигар, яъне яъне ғубор, ки зарраи нодиданист ва 
фақат дар ҳаво, ки аз равзан ба воситаи тобиши офтоб дида мешавад, нопойдор аст, аз нанг 
пайкар гаштааст: 

... Эй фалак, аз мушти хоки ман барангезон ғубор, 
Шояд, ин нанги ҳаюло қобили пайкар шавад [7, с. 219]. 
 Истилоҳи дигаре, ки метавонад таваҷҷуҳро ҷалб намояд, ин “анқо” аст. Анқо номи 

паррандаест, ки дар мавриди ӯ сухан меравад, аммо нишоне надорад. Дар истилоҳи ирфон 
анқо намоде аз зоти Худованд аст, ки маърифат ба он маҳол ва аз мунтанеоти ақлӣ фосавист. 
Баъзе аз урафо таҷалиёти осореро ба анқо таъбир намуда ва онро малакути файзи аҳадият 
донистанд ва ба баёни дигар онро намуддоре аз ҳақиқати воҷиб-ул-вуҷуд медонанд. Бедил 
низ дар баъзе аз абёти ғазалиёташ бо ҳадаф баёни мафоҳими ваҳдати вуҷуде ба намуди анқо 
ишора мекунад: 

Видоъи ороиши нигин кун, зи шарм домони ҳирс чин кун, 
Мазан ба санг аз ҷунуни шуҳрат чу номи анқо виқори худро [7, с. 45]. 
 Бедил дар ишора ба мавзӯи ваҳдати вуҷуд гоҳ ғуборро намуде аз хилқат ё намуде аз 

ҳиҷоби ҳосил аз касарот дар назар мегирад, ки вуҷуди яктои азалӣ дар паси он пинҳон аст. Ба 
маънои “хокро бар бод додан”, яъне нест шудан низ ва нотавонӣ назди оқибати зиндагӣ 
чунин меорад: 

Хушхиромон, доди табъи сустбунёдам диҳед, 
Хоки ман беш аз ғуборе нест, бар бодам диҳед[7, с. 210]. 
 Дар ҷойи дигар низ ин нуктаро зимнан таъкид менамояд: 
Дар ёди домани ӯ моему дил тапидан, 
Мушти ғубори моро шуғли дигар набошад[7, с. 226]. 
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 Яъне инсон аз хок аст ва оқибати ӯ мушти хокест, ки наметавонад абадан бимонад. 
Мазмуни мазкурро бо маънии “умри инсон ҳадди як мижа задан аст”, байти знринро 
овардаст: 

Мижа во кардане намеарзад, 
Ҳама олам ғуборро монад [7, с.254]. 
 Истилоҳи дигар, ин оина мебошад, ки як ҷавҳари мифологӣ дар мавриди оина ин 

қобилияти пешгӯӣ кардани вазъ ба шумор меравад. Дар истилоҳоти ирфонӣ “оина” ба 
маънии “рӯйи ёр” низ меояд. Сифати оина инъикос кардан аст ва воқеият ё ҳақиқатро бозгӯй 
мебошад: 

Мунфаили хулқро нози санам доштан, 
Зангию бо он ҷамол оина ҳам доштан [7, с. 386]. 
Дар байти боло шоир тамсили мураккабро бо тазоду қиёс омехта мекунад ва маънии 

хеле баландро ба миён меорад. Мисраи аввал, маънои онро дорад, ки “нози санам” аз табъи 
одат ё рафтори ӯст. Ин ҷо маъно бар он аст, ки бо вуҷуди майл намудан аз рӯйи одат “санам” 
ё ин ки маҳбуб мунфаил аст, ки инсони ҷӯё дар ин самт ишваи санамро мебинад. Дар мисраи 
дигар бошад, шоир ду мафҳумро ифода мекунад: аввалан ҷилои оина маҳз аз сияҳии пушти 
ӯст, дуввум оина бо вуҷуди ҷило доштану акс намудан боз ниёз ба сиёҳӣ дорад. Ду мафҳуми 
асосӣ “зангӣ” ва “оина” бевосита ифодакунандаи мафҳуми бо ҳам тазодро дорад. Метавон 
гуфт, ки ин ду тазод бо фикри боло тавъам меистанд. Ба қавле, омили нози маҳбуб аз 
ҳиҷилии хулқ аст ва зангӣ, ки сиёҳ аст, даъвои оина мекунад. Мақсад, инсон бояд бо рафтору 
гуфтору кирдори некаш ва ё худ масали “каҷшину ростгӯй” шоистаи хулқи неку дили соф 
аст. Чунки оина ба мазмуни покизагии рӯҳи инсон низ меояд. 

 Нурадӣ Нурзод зимн таҳқиқи ин масъала чунин андеша дорад, ки “дар ирфони Бедил 
манзур аз оина шудан, тасфияи қалб аст, ки аз ҷумлаи муҳимтарин аркони орифона ба шумор 
рафта, дар ин ҳол инсон такмил дарёбад ва ихтиёри вуҷуди ӯ дар дасти ҳамон дили мусаффо 
қарор бигирад, ки асли мавҷуди инсон бошад [8, с. 38]. Дар ин замина байти зеринро метавон 
мавриди таҳқиқ кашид, ки дар мисраи аввали он Бедил боз ба масъалаи муваққатан зистани 
инсонро дар “хона”, яъне дунёи фонӣ таъкид менамояд. Ӯ мутмаин аст, ки ҳарчанд инсон 
“соҳибхона” аст, аммо ёдаш ба саҳрост ва мехоҳад, ки ҷойи дигар бошад. Табиати инсон 
новобаста аз фазояш майл сӯйи дигар дорад. Гузашта аз ин, хона дар фарҳанги инсонӣ ҷойи 
истиқомат ва ҷойи охирати ӯст: 

Гар ҳама дар хона бошӣ, рӯ ба саҳро кардаӣ. 
Дидани оина асрори адам фаҳмидан аст [7,с. 408]. 
 Ба гуфти Нуралӣ Нурзод: “Дар шеъри Бедил вожаи «нафас» бештар дар пайванд бо 

«оина» зуҳур мекунад ва теъдоде аз тарокибе ҳам ки шоир офаридааст, бо канори ҳам 
гузоштани ҳамин ду вожа – «нафас» ва «оина», ки аз мустаъмартарин калимоти шеъри 
Абулмаонӣ маҳсуб мешаванд ва дар кашфи пайванди маънавии ин ду мафҳум сурат пайдо 
кардаанд”. Оина дар шеъри Бедил “Ин ҳамон оинаи фурсати охири умр аст, яъне нафасро 
мавриди санҷиш қарор медиҳад, ки он ҳаст ё на. Маънии дигар, ифодакунанадаи фурсати 
андаки ҳастӣ, киноя аз бебақо будани худи ҳастӣ ва ҳар чи дар он аст” [8,с. 104]. .  

 Агар ба таркиби мисраҳои байти дигар назар кунем, пас печидагии гуфтори шоирро 
бори дигар мебинем ва дарк мекунем, ки ҳамон оинаи мусаффо, ки онро ба рӯйи ёр низ 
ташбеҳ додаанд, боз занг дорад. Яъне мафҳуми “мусаллам” назистан маънии ба мақсад 
нарасидан ва ё ин ки мафҳуми нотавонии инсонро назди эҷодкор аст ва дар мисраъи дувум 
маънӣ ҳам печида аст ва ҳам мафҳум. Дили инсон, ки тобиши рӯҳро низ дорад, ҳамеша дар 
ҳолати ҳиҷилу нотавонист. Гарчи мисли оина сафо бошад ҳам, вале наметавонад бе доғ 
бигардад. Зеро оина зи занг ё маҳлули хоссе сафосту беолоиш: 

Дар олами эҷод мусаллам
 
натавон зист, 

Ҳар дил аламе дораду ҳар оина занге [7,с. 422]. 
 Тамсилҳои марбут ба истилоҳи ваҳдати вуҷуд, ки дар ғазалиёти Мирзо Абдулқодири 

Бедил дида мешаванд, аз инҳо иборатанд: оина аз маъруфтарин тамсилҳо барои баёни 
андешаи ваҳдат дар осори урафо ва аз банмояҳои шохиси шеъри Бедил аст. Вақте Бедил 
мушоҳидаи ҳақро дар ҳама манозир тавсия мекунад, маънии сухани вай ин аст, ки олам 
мисоли оинаест, ки Худованд бо ҳама асмои худ дар он зоҳир мегардад. Ишора ба нур ё 
хуршед ё офтоб дар мутун ё ашъори ирфонии тамсилӣ аз вуҷуди яктои ҳақ аст ва тамоми 
мумкинот ки вуҷудшон эътиборе ҳаст, танҳо сояҳои ӯст ва ба нури хуршед воҳид ҳастанд. 
Яъне ки хуршед ҳақтаолосту соя эътибори ӯ: 

Ба мазмуни китоби офият то ворасӣ, Бадил, 
Ба ранги соя равшан кун саводи нотавониро [7,с. 61]. 
 Дар байти дигар вожаи хуршед ба мазмуни охирин мартаба ва ё худ пас аз ҷузъ кул ё ин 

ки мафҳуми Худовандро фаҳмондааст. Мисраи баъдӣ бошад маънои тамсилӣ гирифта, 
мафҳуми “тилло дар хок ҳам тиллост”-ро мефаҳмонад: 

Оташи хуршедро набвад кавокиб ҷуз сипанд, 

http://merosikhatti.tj/tg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D2%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%91%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%BE%D2%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D3%A3#_ftn6
http://merosikhatti.tj/tg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D2%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%91%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%BE%D2%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D3%A3#_ftn6
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Ҳусн чун саршор бошад, зеваре даркор нест [7,с. 127]. 
 Масъалаи дигаре, ки шоир дар ашъораш ҷой додааст, ин масъалаи ҳарисии инсонҳо, ки 

боиси душманӣ ба ҳамдигар мегарданд ва дар ин радиф ӯ мегӯяд, ки ҳирс наметавонад 
инсонро аз ҳаёту мамот ҷудо созад. Дар ин маврид мегӯяд: 

Мурдагонро низ савдои қиёмат дар сар аст, 
Зинда медорад ҷаҳонеро ҳамин эҳсони ҳирс [7,с. 303]. 
 Дар мисраҳои боло масали маъруфи “мурда ҳам ором нест” –ро Бедил бо рӯзгори 

муқаррарӣ як медонад ва дар ин маврид бо андешаҳои мунтазири рӯзи қиёмат ҳам зинда 
меистад ва ҳам мурда такя намудааст. Дар баъзе мавридҳо шоир ба қиссаҳои пур аз ҳикмати 
исломӣ такя менамояд ва аз онҳо ба таври таъкиду тамсил назми худро ороиши маънӣ 
мекунад. Дар ин мисол байти зеринро метавон овард, ки ба қиссаи маъруфи қуръонӣ –қиссаи 
“Юсуф ва Зулайхо” рӯ меорад. Яъне ҳирси ҷоҳу ҷалол ва рашки бародарон ба зебоии 
ботинию равонии Юсуф боис гардид, ки ӯро ба чоҳ афканданд. Ба замми ин, нотавонбинии 
Зулайхо низ сабаби ба туҳмат дучор шудани Юсуф гашта буд, яъне инсони ҳарис 
наметавонад ба ҳусну қубҳи нафаре созгор бошад: 

Гаҳ ғами Яъқубу гаҳ нози Зулайхо мекашем, 
Юсуфи моро кӣ афканд, оҳ, дар зиндони ҳирс [7,с.303]. 
 Ин аст, ки шоир медонад, ки инсонҳо ҳамеша дар банди ҳирс боқӣ мемонанд, вале ин 

ҳирс мисли дунё фонисту даргузар:  
Хоҳ дар кунҷи қаноат, хоҳ дар қасри ғано, 
Рӯзаке чандест, Бедил, ҳар касе меҳмони ҳирс[7,с. 303]. 
 Дар байти боло мафҳуми “бевафоии дунё” –ро шоир андешамандона зикр намудааст ва 

зери ин мафҳум масали “дунё вафо надорад” ва “фақат кори нек” боқӣ мемонад, ишора 
гардидааст. Дар мавриди печидагию мубҳамии андешаҳои Бедил муҳаққиқони зиёде ҳарф 
задаанд ва аз ҷумла Муҳаммад Кабири Раззоқӣ дар муқаддимаи китобаш “Сирри Бедил” баён 
намудааст, ки “аз як тараф бояд мутазаккир шуд, ки Бедил аз бузургтарин шоирони 
мутасаввифи ваҳдати вуҷуд аст ва то тавонист мавзӯи тасаввуфи худро дар қолаби назму 
наср бо истилоҳот мавқеъ рехт ва роҳи баромадан ба ин кӯҳу куталро ба методҳои мушкилу 
печида сохту аз тарафи дигар дар асри Абулмаонӣ шабеҳи қораи Ҳинд яке аз маҷомеи бузург 
шеъру адаби дарӣ ба шумор мерафт, ки дар ин замон ташбеҳоту истиороту ағлоқу печидагӣ 
дар сухан аз вижагизои сабки ҳиндӣ буд ва ривоҷи комил дошт” [9,с. 18].  

 Воқеан, шеъри Бедил печидаву мубҳам аст ва наметаонад ҳар нафаре аз мазмуни он 
воқиф бигардад. Услуби ӯ на фақат хоси Бедил аст, балки дар баёни пурмуаммои мафҳум 
тамсилҳои забонӣ ба бозӣ медароянд. Бедил донишманди замон ва оқили бевақте буд, ки дар 
ашъораш маъниро чун як гуҳаре дохили садаф гузошт то ин ки ғаввоси закӣ онро дарёбад. Ба 
замми ин тамсилҳои ирфонӣ дар ашъори шоир марбут ба ӯст. 
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ТАМСИЛҲОИ ФАЛСАФӢ ДАР ШЕЪРИ БЕДИЛ 
Мирзо Абдулқодири Бедил аз шоирони барҷастаест, ки бо услуби хосси худ мактаби 

зеҳниеро дар адабиёти форсу тоҷик сайқал додааст. Аксаран бар он андеша ҳастанд, ки 
образҳои офаридаи шоир хоси ӯ буда, мазмунҳои баланди фалсафиро доро мебошад. Бедил 
дар шеъраш тамсилҳои фалсафӣ ва пурмаъноро зиёд истифода намудааст. Ҳангоми 
омӯзиши ин масъала маълум гардид, ки муҳтавои тамсилҳои шоир асосан хусусияти ирфонӣ 
ва мармузиро соҳибанд. Муаллиф дар мақолаи фавқ рамзҳо ва ташбеҳҳоро дар ашъори 
Мирзо Абдулқодири Бедил мавриди омӯзиш қарор дода, бар он андеша аст, ки мазмуни 
шеърҳои ӯ мафҳуми ҳастию нестиро дар бар мегирад ва аз ин рӯ таваҷҷуҳи мутафаккирони 
зиёдеро ба худ ҷалб намудааст. Ин образҳои ирфонӣ печидагию мубҳамии андешаҳои 
Бедилро маълум намуда, аз афкори баланди ӯ дарак медиҳад. 
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Калидвожаҳо: ирсоли масал, тамсили фикр, санъати сухан, сабки ҳиндӣ, тафаккур, 
пажӯҳиш, таваҷҷуҳ, мафҳум, мушкилбаён, дидгоҳ. 

 
ФИЛОСОФСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ПОЭЗИИ БЕДИЛЯ 

Мирзо Абдулкадир Бедиль – один из выдающихся поэтов, который своим неповторимым 
стилем отшлифовал интеллектуальную школу в персидской и таджикской литературе. 
Часто думают, что образы, созданные поэтом, уникальны для него и имеют высокое 
философское содержание. Бедиль использовал в своей поэзии много философских и 
содержательных притч.При изучении этого вопроса стало ясно, что содержание притч 
поэта в основном мистически-таинственное. В статье автор рассматривает символы и 
метафоры в поэзии Мирзо Абдулкадира Бедиля и считает, что содержание его стихов 
включает в себя понятия бытия и небытия, и поэтому привлекло внимание многих 
мыслителей. Эти мистические образы раскрывают сложность и неоднозначность мыслей 
Бедиля и отражают его возвышенные мысли. 

Ключевые слова: притч, изобразительное средство, индийский стиль, мышление, 
исследование, внимание, понятие, трудность, видение. 

 
PHILOSOPHICAL REPRESENTATIONS IN BEDIL'S POETRY 

Mirzo Abdulkadir Bedil is one of the outstanding poets who polished the intellectual school in 
Persian and Tajik literature with his unique style. It is often thought that the images created by the 
poet are unique to him and have a high philosophical content. Bedil used many philosophical and 
meaningful parables in his poetry. When studying this issue, it became clear that the content of the 
poet's parables is mainly mystical and mysterious. In the article, the author examines the symbols 
and metaphors in the poetry of Mirzo Abdulkadir Bedil and believes that the content of his poems 
includes the concepts of being and non-being, and therefore attracted the attention of many 
thinkers. These mystical images reveal the complexity and ambiguity of Bedil's thoughts and reflect 
his lofty thoughts. 

Key words: proverb, visual medium, Indian style, thinking, research, attention, concept, 
difficulty, vision. 
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ВИЖАГИҲОИ СОХТОРИИ БАЧАГОНАИ А.ДЕҲОТӢ  

(МАСЪАЛАИ ҚОФИЯ ВА РАДИФ) 
 

Норова Г.Р. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Қофия дар шеър мавқеи устувор ва бетаъғир дорад, зеро шеър бе радиф буда метавонад, 
аммо бе қофия не. Доир ба қофия аз ҷониби Халил ибни Аҳмад, Шамси Қайси Розӣ, 
Насриддини Тусӣ, Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, 
Ваҳиди Табрезӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Ҳабиб Яғмоӣ, Баҳром Сирус, Урватулло Тоиров, 
Мисҳобиддини Нарзиқул,Муҳриддин Низомов ва дигарон рисолаҳои ҷудогона таълиф 
шудаанд. 

Аз ин нигоҳ, шоирон ва донишмандони гузашта ва имрӯза қофияро дар шеъри худ 
истифода мекунанд ва шеърашонро ба ин воситаи муҳими каломи манзум зиннат медиҳанд. 
Аз ин ҷиҳат,А.Деҳотӣ истисно нест. Аз рӯи мушоҳидаҳои мо А.Деҳотӣ аз нозукиҳои қофия 
ҳамчун воситаи тасвир ва лузуми шеър огоҳии комил доштааст. Шоир дар шеърҳои барои 
бачагон ва наврасон эҷод кардаи хеш аз навъҳои қофияи муқайяд ҳам аз навъҳои қофияи 
мутлақ ҳунармандона истифода намудааст. Чунончи дар шеъри “Трактор омад” шоир аз 
қофияи муқайяд ва ридф истифода карда, дар баҳорон ба деҳқон вақти кор расиданро чунин 
тасвир кардааст: 

Шамоли навбаҳор омад, 
Ана, омад трактор ҳам, 
Ба колхоз вакти кор омад. 
Тракторчӣ – амак хуррам. 

mailto:Fair2345@mail.ru
mailto:Fair2345@mail.ru
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Суруди шӯх мехонад, 
Замини кишт меронад. 
Трактор роҳати ҷон аст, 
Ба вай ҳар кор осон аст [1, c.108]. 
Дар ин шеър қофия дар шакли маснавӣ : аа, бб, вв... қарор дошта, дар байти аввал решаи 

қофия – ор: р- равӣ, о-ридфи муфрад буда, дар байти дуюм решаи қофия – ам: м-равӣ, а-
маҷро, д –васл аст, дар байти сеюм бошад, решаи қофия –онад аст, ки о- ридфи муфрад, н-
равӣ, а- маҷро, д-васл мебошад; дар байти чорум решаи қофия –он : о-равӣ, н –ридфи 
муфрад буда, аст радиф мебошад. Дар ин шеър қофияи муқайяди муҷаррад ба ридфи 
муфрад истифода шудааст. 

Шеъре “Ватани мо шуд аз дигар озод”аз панҷ банд иборат буда, қофиябандии банди 
аввал дар шакли- аа, ба, вв мебошад. Чунончӣ: 

Як саҳаргоҳи фасли тобистон,   
Дар дами хоби роҳати бачагон. 
Ҷанг сар карда зидди давлати мо, 
Дод Гитлер ба лашкараш фармон. 
Вай фиристод зидди мо лашкар, 
Лашкари бешумори ғоратгар...[1, c.108]. 
Дар мисраи якуму дуюм ва чорум решаи қофия – он: н-равӣ, о –ридфи муфрад; мисраи 

сеюм аз қофия озод буда, дар мисраи панҷуму шашум 
решаи қофия –ар: р-равӣ, а – ридфи муфрад мебошад. Дар ин шеър низ қофияи 

муқайяди муҷаррад ба ридфи муфрад истифода шудааст. 
Шеъри “Лашкари Советӣ” дар жанри мусаддаси тарҷеъбанд эҷод шуда, пас аз ҳарду 

банд байти васила айнан такрор мешавад, қофиябандии бандҳо дар шакли аа,бб, вв, гг 
омадааст: 

Падарон мекунанд меҳнату кор, 
Модарон – рӯзу шаб ба мо ғамхор. 
То ки бе офате калон бишавем, 
Хонда боақлу кордон бишавем. 
Роҳ надода ба ҳеҷ як душман, 
Мекунад посбонии туву ман- 
Қаҳрамон Лашкари Советии мо, 
Дар ҳама кишвари советии мо [1, c.108]. 
Дар мисраи аввал ва дуюми ин банди шеър решаи қофия – ор: р- равӣ, о- ридфи муфрад; 

дар мисраи сеюму чорум бошад, решаи қофия –он: н –равӣ, о – ридфи муфрад буда, вожаи 
бишавем дар ин мисраъҳо радиф аст. Дар мисраъҳои панҷуму шашум решаи қофия – ан: н-
равӣ, а – ридфи муфрад буда, дар банди васила решаи қофия – ар: р-равӣ, а- ридфи муфрад 
мебошад. Шеъри “Шогирди Ленин мешавем” тарона буда, аз ду банди 8-мисраӣ таркиб 
ёфтааст. Чор мисраи банди аввал ду шакли қофиябандӣ: аввал қофиябандии рубоӣ- ааба, 
яъне мисраи сеюм аз қофия озод, вале чор мисраи минбаъдаи ин банд дар шакли қофияи 
маснавӣ- аа, бб қарор дорад. Масалан: 

Мо насли хушбахти замон, 
Фарзанди халқи қаҳрамон, 
Бо байрақи Ленин мудом 
Ҳастем озоду амон [5, c.288]. 
Дар ин банд дар мисраи якум, дуюм, чорум решаи қофия – он: н- равӣ, о- ридфи муфрад 

аст. Дар чор мисраи дигари ин банд решаи қофия – ан: н-равӣ, а- ридфи муфрад буда, дар 
байти дуюм қофия – аз равем, шавем иборат буда, дар он в-равӣ буда, а – маҷро, е – васл 
аст.Чунончи: 

 Доно шуда бо илму фан, 
Дар хизмати халку Ватан. 
Бо роҳи Ленин меравем,  
Шогирди Ленин мешавем![5, c.288] 
Дар банди дуюми ин тарона ҳама шакли қофиябандии банди аввал давом ёфтааст. Дар 

чор мисраи аввали банди дуюм решаи қофия –он буда, н – равӣ, о- ридфи муфрад аст, 
калимаи “мо”дар чор мисраи аввали банди дуюм радиф шуда омадааст. Чунончи: 

Ояндаи рахшони мо, 
Тобанда бар чашмони мо, 
Хоҳад, ки ҳар касбу ҳунар 
Донад дили ҷӯшони мо [5, c.288]. 
Дар чор мисраи охир танҳо мисраи аввал “Соҳиб шуда бар илму фан” дигар шудаасту 

бас. 
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“Фасли хушу иди хуш” ном суруди баҳории А.Деҳотӣ аз 7 банди чормисраӣ иборат аст. 
Банди аввал дар қофиябандии аббб, банди дуюм- абвб, банди сеюм – абаб, банди чорум – 
абвб, панҷум- абвб, шашум - абвб, ҳафтум – абвб омадааст. Дар банди аввал: 

Мавсими сармо гузашт, 
Фасли баҳорон расид, 
Боди мулоим вазид, 
Сабзаи нармак дамид. 
Мебинем, ки дар банди аввал решаи қофия- ид: д- равӣ, и – ридфи муфрад мебошад. Дар 

банди дуюм: 
Лола баромад ба кӯҳ. 
Сурх чу байрақчаҳо, 
Рафта тамошо кунем, 
Сайркунон баччаҳо [1, c.113]. 
 –решаи қофия – ча: а- равӣ, ч –ридфи муфрад аст. Дар банди сеюм:  
Дар дараю даштҳо 
Баррачаҳо мечаранд, 
Дар чаману боғҳо 
Булбулакон мепаранд. 
қофия аз қисмати ранд иборат аст: р- ридфи муфрад, а-равӣ, н – маҷро, д-васл, яъне ин 

қофияи муқайяди муҷаррад мебошад. Дар банди панҷум:  
Нуқра барин оби соф, 
Гашт ба ҷӯйҳо равон. 
Ҷониби ҳар киштзор, 
Маҷзанон дав-давон...[1, c.113]. 
решаи қофия – он: н-равӣ, о – ридфи муфрад мебошад. 
Шеъри “Баррачаи ман” бо чунин байтҳои шӯху дилпазир шурӯъ мешавад: 
О, баррачеки масти ман, 
Биё давон: дукур-дукур. 
Ҷаву алаф ба дасти ман, 
Биёву хӯр: кумур-кумур. 
Наоӣ, медиҳам ба гов, 
Ки мехӯрад: фашур-фушур...[5, c.283]  
Дар ин шеър у-тавҷеҳ буда, р – равии муқайяд мебошад. 
Дар “Баҳор” ном шеъри А.Деҳотӣ дар байти аввал: 
Ханда кард офтобу шӯъла бирехт, 
Абр гӯё, ки қаҳр карду гурехт. 
е – ридфи муфрад, х- ридфи зоид, т- равии муқайяд аст. 
Дар байти дуюм: 
Об шуд барфии водию саҳро, 
 Мебарояд буғ аз замин ба ҳаво. 
о- равии муҷаррад аст. Дар байти сеюм: 
Мевазад, мерасад, шамолаки нарм, 
Аз ниҳолон гирифта бӯсаи гарм [1, c.103].  
арм : а – ридфи муфрад, р – зоид, м- равии муқайд мебошанд. 
Дар байти чорум: 
Ҳур-ҳури форами шамоли баҳор, 
Кард аз хоб хокро бедор [1, c.103]. 
Дар ин байт решаи қофия–ор: о- ридфи муфрад ва р- ридфи муқайяд аст. 
Дар байти аввали шеъри “Табрики соли нав”омадааст: 
Дар хоки бепоёни мо, 
 Шаҳру деҳу майдони мо. 
Решаи қофия –он: о-ридфи муфрад буда, н- равӣ мебошад. Дар байти дуюм:Имрӯз дар 

ҳар хонадон, Бобои барфин меҳмон [5, c.276]. 
Решаи қофия – он: о- ридфи муфрад; н – равӣ аст. Дар байти сеюм:   Авлоди 

хушбахти Ватан, Гулҳои хандони чаман [5, c.276]. ан-решаи қофия буда, а- тавҷеҳ, н – 
равӣ мебошад. Дар байти чорум:Бодо муборак соли нав, Бахти наву иқболи нав [5, c.276]. 
Решаи қофия –ав а- тавҷеҳ ва в- равӣ шуда омадааст. 

Ё аз банди дуюми шеъри “Эй булбулакони боғи дониш” маҳорати А.Деҳотиро дар 
бамаврид корфармудани қофияву радиф мушоҳида карда метавонем. Шоир дар ин банд 
овардааст: 

Мактаб ҳама ҷо канор бикшод, 
Он гуна, ки модаре ба фарзанд. 
То ин ки шумо зи хотири шод, 
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Чун ҷон ба танаш шавед пайванд [12, c.35]. 
Дар мисраи якум ва сеюми ин шеър решаи қофия –од: о-ридфи муфрад, 
д- равии муқайяд аст, решаи қофия дар мисраъҳои дуюм ва чорум анд: буда, а- тавҷеҳ, н 

– қайд, д- равии муқайяд мебошад. 
Аз шеъри “Қарзи виҷдон” низ ду банд намуна меорем:  
 Эй, бачаҳои даври нав, 
Гулҳои боғи бехазон, 
Эй насли синфи қаҳрамон 
Насли далеру пешрав! [5, c.273]. 
Дар мисраъҳои дуюм ва сеюм решаи қофия – он: о –ридфи муфрад, н-равӣ мебошад. 

Решаи қофия дар мисраъҳои якуму чорум - ав: а- тавҷеҳ, в –равии муқайяд аст. Дар банди 
дигар: 

Ҳастед соҳиб ин замон, 
Бар шашяки рӯи ҷаҳон. 
Озодатон чун модарон, 
Мепарварад давронамон[5, c.273]. 
Решаи қофия дар ин банди шеър – он: о – ридфи муфрад, н – равии му-қайяд аст. 
Аз шеъри “Дар роҳи пахтазорҳо” аз банди 1 ва 4 намуна меорем: 
 Дар киштзору майдон, 
Ғунчаи пахта чандон. 
 Шукуфтаасту хандон, 
Мисли гули гулистон [1, c.101]. 
Дар банди 1 решаи қофия –он: о- ридфи муфрад, н- равӣ мебошад. 
 Эй бачагони қишлоқ! 
Нагашта яккаву тоқ, 
 Мо ҳам шавем иттифоқ, 
Биёетон, рафиқон! [1, c.101]. 
Дар банди 4 решаи қофия – оқ: о-ридфи муфрад, қ - равӣ мебошад. 
А.Деҳотӣ “Бинокорӣ” ном шеърашро низ барои бачаҳо эҷод кардааст, ки на танҳо аз 

ҷиҳати мавзӯъ ҷолиби таваҷҷуҳ аст, инчунин аз ҷиҳати қофиясозӣ хеле муассиру хотирмон 
аст. Шеър аз 6 байт иборат буда, дар қофиябандии маснавӣ – аа, бб, вв... омадааст. Дар ин 
шеър калимаҳои: буд, шуд, мешавад, месозем радиф буда, дар байтҳои 1, 2,4, 6 пас аз қофия 
омадаанд. Чунончи, дар байти аввал: 

Он ҷо ки кӯл, ботлоқ буд, 
Он ҷо ки дашти қоқ буд. 
решаи қофия–оқ: о–ридфи муфрад, қ–равӣ аст. Дар байти дуюм: 
Акнун ҳама обод шуд, 
Фабрикаю завод шуд. 
решаи қофия – од: д – равӣ, о – ридфи муфрад аст. 
 Дар байти чорум: 
Пур аз бино мешавад,  
Клуб, кино мешавад. 
решаи қофия – но: н – равӣ ва о – ридфи муфрад аст. Дар байти панҷум 
Дар шаҳру деҳ, дар кӯҳсор, 
Тоза-тоза бешумор. 
решаи қофия – ор буда, р- равӣ, и – ридфи муфрад аст. Дар байти шашум 
Иморатҳо месозем, 
Бисёр зебо месозем[5, c.289]. 
 калимаҳои иморатҳо ва бисёр зебо ҳамқофия шудаанд. Дар ин байт-ҳо ва бо - решаи 

қофия мебошанд, ки дар ҳарду о – равӣ буда, ҳарфҳои ҳ ва б - ридфи муфраданд. 
Шеъри “Фирӯзаҷон хобидааст”- и А.Деҳотӣ барои синни калони томактабӣ эҷод шуда, аз 

се банди чормисраӣ ва мисраи васила-“Фирӯзаҷон хобидааст”! иборат аст. Бандҳо дар 
қофиябандии маснавӣ: аа,бб, 

вв...омадаанд. Мисраи “Фирӯзаҷон хобидааст”! баъд аз ҳар банд такрор оварда мешавад: 
Мошони шӯхи беқарор, 
Бас ҷасту хезу дор-дор! 
Акнун ту ҳам ором шав, 
“Мав-мав” нагӯ бисёр рав: 
Фирӯзаҷон хобидааст![11, c.34]. 
Дар банди аввал ва бандҳои дуюму сеюми шеъри “Фирӯзаҷон хобидааст”! А.Деҳотӣ 

сурудро аз забони духтарчаи хурдсол мисли модар баён намуда, аввал ба мошони шӯҳ, бад 
ба Хайбар ва сонӣ ба Шамол муроҷиат намуда, онҳоро огоҳ мекунад, ки ба хоби Фирӯзаҷон 
халал нарасонанд. Шоир барои муассиру хотирмон баёншавии мазмуни ин суруди бачагона 
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аз сурудҳои аллаи халқӣ ва сурудҳои аллаи бачагонаи назми китобӣ – мисли “Алла”- и 
А.Лоҳутӣ, баъд аз ҳар банд мисраи василаро такрор меорад ва тавассути он ҳадафи худро 
таъкид мекунад. Илова ба ин, шоир барои хотирмоншавии ҳар банд байтҳоро аз ҷуфти 
қофияҳои ҳамоҳанг, мисли: қарор-дод-дор, шав-рав, ман-зан, ро-мо, зӯр-дур, зар- дар 
интихоб намудааст. 

Ҳамин тавр, дар банди аввал дар мисраи якум ва дуюм решаи қофия –ор: р- равӣ, о – 
ридфи муфрад буда, дар мисраи сеюм ва чорум решаи қофия–ав: в–равӣ а- ридфи муфрад 
аст. Дар банди дуюм ин шеър: 

Хайбар, саги ҳушёри ман, 
Ин хел баланд аккас назан! 
Рав, давр зан атрофро, 
Ғавғо накун дар пеши мо: 
Фирӯзаҷон хобидааст! [11, c.34] 
дар байти якуми банди дуюм решаи қофия –ан; н-равӣ, а- ридфи муфрад аст. Дар мисраи 

сеюм ва чоруми ин банд калимаҳои қофияшаванда, яъне решаи қофия –ро ва - мо мебошанд, 
ки о –қофияи муҷаррад, р-тавҷеҳ ва м- равӣ мебошанд. Дар охир аз банди сеюм низ намуна 
меорем: 

Ту ҳам шамоли сахту зӯр, 
Рав, бар биёбонҳои дур, 
Аз ҷои беодам гузар, 
Ғуррас назан дар пушти дар: 
Фирӯзаҷон хобидааст! [11, c.34] 
Дар байти аввали банди сеюм решаи қофия – ӯр буда, р-равӣ ва ӯ- ридфи муфрад аст, 

дар байти дуюми ин банд чуноне ки мебинем, решаи қофия –ар аст, ки р-равӣ ва а- ридфи 
муфрад мебошад. 

Шеъри шоир бо унвони “Посбони сарҳад” барои наврасон дар қофиябандии якдармиён: 
ба, ва... эҷод шудааст,чанд байт намуна меорем: 

 ... Гирифта милтиқ дар даст, 
Истодааст посбон. 
 Бо ҷону дил мебошад, 
 СССР-ро нигаҳбон. 
 Ҷангиданро нахоҳем  
 Ҳаргиз мо, пиру ҷавон. 
 Аммо дар ҳифзи Ватан 
 Якдилҳастему якҷон...[5, c.291]. 
Решаи қофия дар ин шеър –он буда, о-ридфи муфрад ва н- равӣ аст ва ин навъи қофия 

дар мисраи дуюми ҳама байтҳо: он, посбон, нигаҳ- бон, ҷавон, якҷон, амон истифода 
шудааст. 

“Бунафша” ном шеъри А.Деҳотӣ аз се байт иборат буда, дар қофиябандии маснавӣ: аа, 
бб, вв... қарор дорад.Чунончӣ: 

Миёни сабзаю себарга, дар лаби ҷӯйбор, 
Баромадааст бунафша – ба пешвози баҳор. 
Бунафш рангашу баргаш нафис, поя маҳин, 
Сараш хам аст ба монанди одами шармин, 
Биё, равему тамошо кунем, пичӣ чинем. 
Кашем бӯи хушаш, ранги дилкашаш бинем! [11, c.12] 
Ҳамин тавр, дар байти аввал решаи қофия –ор буда, р- равӣ, о – ридфи муфрад аст. Дар 

байти дуюм бошад, решаи қофия – ин буда, н-равӣ, и – ридфи муфрад мебошад. Дар байти 
сеюм решаи қофия – ин-ем ридфи муфрад буда, н- равӣ ва е – васл, м-хуруҷ мебошад. Ана 
ин тавр аз эҷодиёти Абдусалом Деҳотӣ метавонем ошноӣ пайдо кунем ва қофияву радифи 
шеърҳои бачагонаи шоирро азхуд намоем. 
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ВИЖАГИҲОИ СОХТОРИИ БАЧАГОНАИ А.ДЕҲОТӢ (МАСЪАЛАИ ҚОФИЯ ВА РАДИФ) 

Дар мақола масоили қофия ва радиф дар ашъори бачагонаи А.Деҳотӣ мавриди баррасӣ 
қарор дода шудааст.  

Дар натиҷаи таҳқиқи қофия ва радифи бархе аз шеърҳои А.Деҳотӣ муайян карда шуд, 
ки А.Деҳотӣ аз нозукиҳои қофия ҳамчун воситаи тасвир ва лузуми шеър огоҳии комил 
доштааст. Шоир дар шеърҳои барои бачагон ва наврасон эҷод кардаи хеш аз навъҳои 
қофияи муқайяд ҳам аз навъҳои қофияи мутлақ ҳунармандона истифода намудааст.  

Мақолаи мазкур ба донишҷӯён, магистирон, унвонҷӯён ва омӯзгорони факултетҳои 
филолологӣ, ки ба таҳқиқи вазни шеърҳои бачагона машғул мебошанд, барои мутолиа 
тавсия карда мешавад. 

Вожаҳои калидӣ: Абдусалом Дехоти, шеър, шоир, қофия, радиф, решаи қофия ва ғ. 
 

ДЕТСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ А. ДЕХОТИ (ПРОБЛЕМА РИФМЫ И РЕДИФА) 

В статье рассматриваются вопросы рифмы и редифа в детских стихах А. Дехоти. 
В результате исследования рифмы и редифа некоторых стихотворений А. Дехоти 

было установлено, что А. Дехоти полностью осознавал тонкости рифмы как средства 
описания и назначения стихотворения. В стихотворениях, созданных для детей и 
подростков, поэт художественно использовал как рифмы мукайяд, так и совершенные 
рифмы. 

Данная статья рекомендуется к прочтению студентам, магистрам, соискателям и 
преподавателям филологических факультетов, которые занимаются исследованием 
ритма детских стихов. 

Ключевые слова: Абдусалам Дехоти, стихотворение, поэт, рифма, редиф, 
рифмованный корень, стих и др. 

 

THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS IN A. DEHOTI’S CHILDREN  

(RHYME AND RHYME PROBLEM) 
The article deals with the issues of rhyme and redif in children’s poems by A. Dehoti. 
As a result of the study of rhyme and redif of some poems by A. Dehoti, it was found that A. 

Dehoti was fully aware of the subtleties of rhyme as a means of describing and assigning a poem. 
In poems created for children and adolescents, the poet artistically used both muqayyad rhymes 
and perfect rhymes. This article is recommended for reading by students, master students, 
external PhD students and teachers of philological faculties who are engaged in the study of the 
rhythm of children's poems. 

Keywords: Abdusalam Dehoti, poem, poet, rhyme, redif, rhymed root, verse, etc. 
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ФАРДИЯТИ ЭҶОДИИ НАВИСАНДА ВА ЗИНАҲОИ ТАШАККУЛИ ОН 
 

Мустафозода А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Адабиётшинос Абдухолиқ Набавӣ навиштаҳои Абдулҳамид Самадро “ҷолиби диққат” 
дониста, афзудааст, ки “...аз ибтидо, аз айёме нависанда бо ҳавас қалам меронд ҳама 
навиштаҳояш дар такя ба савияи насри пешрави муосир таълиф шудаанд” (6,с.165). Атахон 
Сайфуллоев низ “барвақт зуҳур” кардани қобилияти нависандагии Абдулҳамид Самадро 
эътироф карда буд [7,с.78]. Ҳамчунин Муҳаммадҷони Шакурӣ (М. Шукуров) [11,с.90-91], 
Соҳиб Табаров [9,с.195-205]ва Ҷӯрахон Бақозода [3,с.121; 4, 151] дар бораи чеҳраи хоси 
нависандагии А. Самад ишораҳое кардаанд. Дар ин мақола мо хостем баъзе паҳлуҳои 
фардияти эҷодии нависанда ва зинаҳои ташаккули онро дар заминаи ҳикояҳои дар давраи 
аввали фаъолияти эҷодиаш таълиф карда, ба тариқи фишурда арзёбӣ намоем.  

Эҷодиёти Абдулҳамид Самад аз аввалин ҳикояҳояш сар карда мавриди таваҷҷуҳи 
муҳаққиқон ва алоқамандони адабиёт қарор гирифтааст, ки ин бесабаб нест. Мавриди 
таваҷҷуҳи аҳли таҳқиқ қарор гирифтани аввалин ҳикояаш “Ду гусел”, албатта, далели ҳунар 
ва диди хоси нависандагии ӯ буд. Ин ҳикояро ӯ ҳанӯз замони донишҷӯӣ таълиф карда ва он 
дар рӯзномаи “Тоҷикистони советӣ” (1972) ба чоп расидааст. Дар як суҳбат нависанда аз 
таърихи эҷоди ин ҳикоя ёд карда, меафзояд, ки “Баъди соли 1972 зери унвони “Ду гусел” 
ҳикояаам дар рӯзномаи “Тоҷикистони советӣ” чоп шуд ва дар озмун ҷойи дуюмро гирифт. 
Он солҳо рӯзномаҳо барои беҳтарин очерку ҳикоя конкурс эълон мекарданд, ки воқеан ҳам, 
барои адибони ҷавон як мактаби санҷиши маҳорат буд” [1]. 

Ҳикояи “Ду гусел”, воқеан ҳам, диди хоссаи нависандаро ба воқеияти зиндагӣ ва 
маъниҷӯӣ аз он мушаххас месозад, ки, пеш аз ҳама, баёнгари фардияти эҷодӣ ва ҳунарии ӯ 
мебошад. Донишманди рус С. Антонов истеъдоди нависандаро дар он мебинад, ки “дар 
маводи маълум ва борҳо мавриди истифода қарор гирифта чизи нав ва руҳи тозаеро бинад, 
ки пештар касе надида буд” [2,с.20]. Мавзуи ҳикояи “Ду гусел” тоза набуд. Нависанда дар он 
муҳаббати Ватан, муҳофизати он ва ғояи меросбарии ормони ватандориро инъикос намуда 
буд, ки дар ин мавзуъ даҳҳо нависандаи муосири тоҷик доди сухан додаанд. Вале бархурди 
А. Самад дар ин ҳикоя ба воқеият тоза буда, диди хос ва баррасии ҳунармандонаи ӯро дар ин 
мавзуъ ифода мекунад, ки ифодагари фардияти эҷодии ӯст. 

Дар ҳикояи “Ду гусел” нависанда ҳаёти душвор ва фоҷиавӣ, вале руҳан қавии пиразан 
Зикамоҳро тасвир кардааст. Сужаи ҳикоя аз тасвири майдони деҳаи Нигорӣ, ки мардуми 
бисёре ҷамъ омада буданд, оғоз меёбад. Ҳамаи ҷамъомадагон дар тасвири нависанда рӯҳияи 
идона дошта, бахусус, рақсу сурудхонии ҷавонон ба ҷамъомад шукуҳ мебахшид. Дар ҳамин 
лаҳзаи ҳассос “автобуси сафедтоб омада дар канори майдон” меистад ва “аз дуруни он аввал 
як пиразан, баъд чор ҷавон, ки дар даст ҷомадону кулвор доштанд, чолокона” фурӯд меоянд. 
“Майдонро лаҳзае хомӯшӣ фаро” мегирад. “Ҳама маънидорона ба пиразан, ки дар даст асо 
дошт ва ба ҷавонон дида” медӯзанд. “Пиразан ба одамон нигоҳи кунҷковона” партофта, 
“зери лаб ким-чизе” мегӯяд “ва оҳиста-оҳиста қадамзанон омада, дар як гӯшаи маърака...” 
менишинад. “Пиразан ончунон ба сукут” меравад, ки “агар гоҳ кушодану гоҳ бастани як нӯги 
рӯймолаш аранге ба чашм намерасид, кас аз дур гумон мекард, ки кундаи беҷонест дар 
сурати одам...” [8,с.21]. 

Дар пораи иқтибосшуда амал ва кирдори шахсияти аслии ҳикоя Зикамоҳ ошокоро тасвир 
нашудааст. Тасвир чеҳра ва рӯҳияи ин занро дақиқ ифода мекунад. “Сукут”-и ӯро “гоҳ 
кушодану гоҳ бастани як нӯги рӯймолаш” мешиканад. Хонанда яз як тасвири ҳолнамои 
нависанда маънии зиндагии ӯро дармеёбад. Ин тасвир гиреҳи сарнавишти шахсияти ҳикоя ва 
сужетро боз менамояд, ки аз махсусиятҳои тарзи тасвири нависанда буда, агар аз як сӯ, ба 
зеҳни хонанда нишинад, аз сӯи дигар, диққати хонандаро ба дарёфти моҳияти амал, рафтор 
ва кирдори пиразан ҷалб мекунад. 

Нависанда дар идомаи сужет бо ёрии санъати баргардониш паҳлуҳои талху ширини 
рӯзгори Зикамоҳро тасвир карда, имтиҳонҳоеро, ки дар тӯли умр ин зан аз сар гузаронидааст, 
пеши назари хонанда зинда месозад. Аз тасвири ботаании А. Самад маълум мешавад, ки 
шавҳараш хеле барвақт барои барқарор кардани зиндагии осоишта шаҳид шуда, ӯ се 
фарзандро бо азобу машаққати зиёд, ба умеди рӯзҳои нек худаш тарбият карда ба воя 
мерасонад ва дар ҳамин ҳол ҷанг оғоз меёбад. Писари калониаш Ашӯр дар ҷанг ҳалок 
мешавад. Баъди ба даст гирифтани хати сиёҳи писарбузург писари дувум Наим даъватнома 
мегирад ва манзараи гусели фарзанди дувум ба ҷанг дарунмояи ҳикояро шакл медиҳад, ки 
пеш аз ҳама, таҷассумкунадаи амал ва кирдори шахсияти зани ҷафодида, вале пӯёву ҷӯё аст. 
А. Самад тавонистааст, ки бо кӯмаки тахайюл пешнамунаеро бозофаринӣ наояд, ки 
падидаҳои воқеии зиндагиро дигаргун менамояд. Нависанда барои падид овардани чеҳраи 
мондагори Зикамоҳ бо диққат ва ҳунари тамом он сифот ва хасоиси падидаҳои воқеиро 
интихоб кардааст, ки моҳияти амал ва кирдори ин занро муҷассам карда, чеҳраи ин занро 
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ҳамчун шахсияти навъӣ (типӣ) ба хонанда менамоянд. Саҳнаи сурудхонӣ ва маросими 
таҷамуъи мардум, чӣ ҷавону чӣ пир, ҳамин гуна бозёфти ҳунарии нависанда аст, ки хасоис ва 
вежагиҳои зиндагии пурвоқеаи шахсияти ҳикояро таҷассум намудаанд. Тасвири вежагиҳои 
падидаи воқеӣ аз ҷониби нависанда бо ҳадафи ошкор кардани вежагиҳои фардӣ ва навъии 
шахсияти ҳикоя анҷом гирифтааст, ки ҳосили дид ва бардошти фардии нависанда ҳастанд. 

Дувумин ҳикояи нависандаро, ки “Субҳ медамид” (1974) ном дорад, Ҷ. Бақозода “қадами 
ҷиддӣ”-и нависанда дар роҳи “аз худ кардани сирру асрори нигориш” [4,с.19] номидааст, ки 
далели зина ба зина ташаккул ёфтани фардияти эҷодии ӯст. А. Самад дар ин ҳикоя таҷрибаи 
ҳаётӣ, ҳолати равонӣ, андешаҳои ботинӣ ва амалу кирдор ва рафтори шахсияти асосиро 
бевосита ба тасвир гирифтааст. Барои нависанда меъёри арзёбии амалу кирдор ва ҳолати 
мушаххаси рӯҳии шахсияти асар таҷрибаи зиндагӣ мебошад. 

Ин таҷрибаро нависанда бо тасвири бамуддаъои вазъи зиндагии шахсиятҳои ҳикоя 
Наиму Ситора, бемории тифлашон, ҷудоии онҳо аз хешу табор, аз лоилоҷӣ муҳтоҷ 
шуданашон ба кампири Чаман ба хонанда менамояд. Кампири Чаман таҷрибаи ғанӣ дошта, 
орому ботамкин аст, ҳарфи беҷо намегӯяд, балки ҳар ҳарфаш ҳадаф дошта, аз таҷрибаи 
зиндагиаш берун омадааст. Ҳамин ду ҳолати равонӣ, ки яке маҳсули бетаҷрибагии ҷавонон 
буда, дигаре аз таҷрибаи рӯзгордории кампир берун меояд, дарунмояи ҳикояро шакл 
додааст. 

Ҳолати равонӣ ва камтаҷрибагии Наиму Ситора нобоварии ононро ба кампири Чаман 
афзуда, онҳоро зиёда асабонӣ мекунад. Кампири Чаман барои онҳо зани бераҳм, дағал ва 
ҷалоҷинкампир менамояд. Ин зани зиндагидида ҳолати рӯҳии ин ду ҷавонро дарк мекард. 
Чунки дар ҷавонӣ ин ҳолатро аз сар гузаронида буд, барои ҳамин ҳам сир бой надода, бо 
сухану амал ва кирдори худ ба онҳо тасаллӣ мебахшид. Вақте кампири Чаман медид, ки ин 
ду ҷавон аз ҳаракату суханони ӯ асабӣ мешаванд, дар омади гап онҳоро аз мушкилиҳои 
рӯзгор огоҳ мекард, ба муносибатҳои мураккаби одамон мисол мезад ва ба ин васила онҳоро 
насиҳат мекард, дарси одамият медод. Ҳарфҳои зерини ӯ аз таҷрибаи рӯзгор берун омадаанд 
ва ба дилу дидааш нишастааанд, бинобар ин ҳам, наметавонист ба ҷавонон арза накунад: 
“Ширинии фарзандро нав чашидаӣ, бачам. Лекин аз меҳнаташ бехабар будаӣ”. Боз меафзояд: 
“Як гап мегӯям, қаҳрат наояд. Ту одами маълумотдор. Бача зоидан ҳунар не, бача калон 
кардан ҳунар...” [8,с.26]. 

Нависанда дар ин ва бисёре аз ҳикояҳои дигараш барои ифода намудани ҳоли фарзанд, 
мавқеи падару модар, модаре, ки ҳашт кӯдакро аз даст додаву аз сояи худ метарсад, 
корномаи духтурзани рус Зоя, ки барои саодати мардум ҷонашро дареғ намедошт, усули 
“муолиҷаи” фолбинону домуллоҳои чаласавод аз вежагиҳои гуфтугӯ (диалог) ҳадафмандона 
ва ҳунармандона истифода кардааст. Гуфтугӯ дар тарзи нигориши ӯ баёнгари эҳсоси табиъӣ 
ва воқеиву ҳадафманди шахсиятҳои ҳикоя буда, фардияти ҳунари муаллифро дар шинохт ва 
тасвири бадеии воқеият, сарнавишти шахсиятҳо ва амалу кирдори онҳо муайян ва мушаххас 
менамояд. Нависанда дар ин ҳикоя тавонистааст, ки бо корбурди равиши тозаи гуфтугӯ 
таваҷҷуҳи хонандаро ба гуфтаҳо ва аъмоли шахсиятҳо ҷалб кунад ва аз тавзеҳу тафсири 
зиёдатӣ даст кашад. Ин тарзи гуфтугӯ дар ҳикояҳои зикршуда фикр ва андешаро мустақиман 
ироа мекунад. Ин тарзи гуфтугӯ дар тарзи нигориши А. Самад бештар ҷанбаи намоишӣ 
дошта, афкору андеша ва манзури нависандаро ба таври ғайримустақим баён мекунад ва 
бояд хонанда ба ҳадсу гумон манзури нависандаро дар тайи гуфтугӯйи шахсиятҳои ҳикоя 
дарёбад [5, 335-336]. Гуфтугӯ дар ҳикоя шароитеро ба вуҷуд овардааст, ки ҷузъиёти зиндагӣ 
ва алоқаманд ба сарнавишти шахсиятҳои ҳикоя ба таври муҷазу таъсиргузор ба тасвир ояд. 
Ҳамчунин нависанда дар ҳикоя бори аввал тасвири ҳиссомези шодиафзои публитсистиро, ки 
ба тақозои рӯҳияи мардум буда, аз ҳаёти осуда мужда медиҳад, ҳунармандона ба кор 
гирифтаст. 

Ҳикояҳои дигари А. Самад “Хаёли ширин” (1973) ва “Эҳтиёт” (1973) низ тарзи хоси 
бархурд ва тасвир аз воқеияти зиндагӣ ва амлу кирдори шахсиятҳо мебошад. Дар ҳикояи 
“Хаёли ширин” воқеа аз забони қаҳрамони асосӣ Шер тасвир шудааст. Дар дарси тарбияи 
ҷисмонӣ худро ноҳинҷор ҳис кардани Шер ва боиси мазоҳу масхара ва хандахариши 
ҳамсинфон гаштанаш ба василаи андешаҳои шахсияти асосии ҳикоя ва орзуи дар 
донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил намудан ва корнома нишон додан тавассути хаёли 
ширин тасвир шудааст. Шери воқеӣ ландаҳур, миёнаш чун кундаи ҷувоз ғафс буда, худро 
ҳатто дар турник кашида наметавонад. Шери ҳузарб, паҳлавон, қудратманд маҳсули хаёли 
ширин аст. 

Ҳикояи “Эҷод” тарзи дигари нигориши нависандаи он вақт хеле ҷавон ва фардияти 
эҷодии ӯро ба таври мушаххас нишон медиҳад. Дар ин ҳикоя муаллиф комёб шудааст, ки 
чеҳраи рӯзноманигори ҷавонро ба оҳанги дуовоза ба тасвир гирад ва тасвир идомаи 
андешаҳои ботинӣ ва пурихтилофи Сайёд бошад. Ин тарзи дуовозаи тасвир, ки барои А. 
Самад таҷрибаи аввал аст, дар ҳикоя ба таври табиӣ омезиш наёфтааст. Вале ин таҷриба дар 
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ҳикояҳои баъдии адиб ҳунармандона истифода шуда, дид ва усули хоси биниши ӯро 
ташаккул бахшидааст. 

Дар ҳикояҳои нахустини нависанда олами ботинӣ ва ҳолати равонии шахсиятҳо на фақат 
василаи тавзеҳу тафсири амалу кирдори инсон будааст, балки объекти идрок низ ҳаст. Ҷ. 
Бақозода ин нуктаро “дар насри тоҷикӣ нисбатан нав” шинохта, “дар асарҳои дигар адибон 
ҳам пайдо кардан”-и онро таъкид мекунад. Дар ҳикояҳои зикршуда, нависанда ҷаҳони 
ботинии шахсиятҳоро на дар худ, балки дар задухурд бо одамон, бо муҳит, бо воқеияти 
зиндагӣ тасвири ва ошкор мекунад. Дар ин замина, тавоноии Зикамоҳ на дар замони 
осоишта, ки фарзандонаш ба камол расиданд, соҳиби касбу кор шуданд, балки дар ҳалқаи 
ҷанг ва фоҷиаҳои он, ки барои шахсияти ҳикоя фоҷиарез аст, ба тасвири бадеӣ мекашад. 
Устуворӣ, андешамандӣ ва сабру тоқат шахсияти ҳикояи дувумро, ки низ фоҷиаҳои зиёдеро 
пушти сар кардааст, аз он ду ҷавони бомаълумот боло мегузорад. Ин зан ба зиндагӣ ва 
аъмоли инсонҳо назари хоси худро дошта, бо забони сода ва таъсиргузор маънии зиндагӣ ва 
аъмоли инсонро (хоҳ мусбату хоҳ манфӣ) ба онҳо мефаҳмонад. Вале ба назари ӯ ин ҷавонон 
аз дунёи дигар метобанд. Онҳо таҳсилдида бошанд ҳам, дониш, малака ва андешаи комили 
ҷаҳоншиносӣ надоранд. 

Абдулҳамид Самад дар ин ҳикояҳо факту мушкилоти зиндагиро айнан ба саҳифаи асари 
бадеӣ накӯчондааст, балки ба василаи тасвири бадеии воқеиятҳои мушаххас моҳияти ҳастии 
инсонии шахсиятҳои мавриди назарашро дақиқ ва ибратомӯз ба қалам дода, ба ин васила 
диди хоси худашро доир ба муносибатҳои иҷтимоӣ баён намудааст. 

Баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла Ҷ. Бақозода аввалин ҳикояҳои А. Самадро “шогирдона” 
дониста бошанд ҳам, тарзи тасвири муносибатҳои иҷтимоиро дар таҷрибаи ӯ баёнгари 
“услуби фардии” [4,с.23] нависанда қаламдод кардааст, ки низ дар таъйиди фардияти ҳунарӣ 
ва эҷодии А. Самад мебошад. Ин чаҳор ҳикояе, ки аз аввалин навиштаҳои адиб аст, бо диди 
хос ва тасвири ҳадафманд имтиёз дошта, чеҳраи ҳунарии муаллифро мушаххас месозад. 
Тасвири сарнавишти талхи Зикамоҳ, усули гуфтугӯи шахсиятҳо ва андешаҳои маънидори 
шахсияти ҳикояи “Субҳ медамид”, гуфтугӯи ботинии шахсият ва мавқеи нависанда дар 
шинохти ҳақиқати зиндагӣ дар ҳикояи “Эҳтиёт” ва тасвири сухангӯиҳои шахсият аз забони 
худи ӯ, яъне “ман” дар ҳикояи “Хаёли ширин” далели он аст, ки А. Самад аз аввалин 
қадамҳои эҷодиаш ба воқеияти рӯзгор, сарнавишти шахсиятҳо, амалу кирдори онҳо назари 
хоси моҳиятҷӯ дошта, ба ин васила муваффақ шудааст, ки пайроҳаи хоси худро дар насри 
тоҷик боз намояд. 

Дар нахустин ҳикояҳои нависанда олами ботинӣ ва ҳолати равонии инсон на фақат дар 
шарҳи ин ё он амалу кирдори шахсиятҳо хидмат кардааст, инчунин манбаи идрок низ 
мебошад. Шодравон Ҷ. Бақозода ин тамоюли фикрӣ ва ҳунариро дар насри тоҷикии солҳои 
ҳафтод ҳодисаи “нисбатан нав” дониста, меафзояд, ки “минбаъд нишонаҳои онро дар 
асарҳои дигар адибон ҳам пайдо кардан мумкин аст”, вале мисоле намеоварад (4,с.23). 
Ҳамин равияи тасвирро, ки дар мисоли чаҳор ҳикояи А. Самад аз назар гузарондем, дар 
ҳикояҳои дигари нависанда, аз ҷумла “Нони гарм” (1974), “Шикор” (1975), “Қарз” (1976), 
“Ришта” (1976), “Навои най” (1977), “Модар” (1978), “Сафеду сиёҳ” (1978), “Боздиди падар” 
(1979), “Хотира” (1979), “Мурофиа” (1979), “Мактаби Шоҳтут” (1979), “Пойандоз” (1980) ва 
монанди инҳо низ ба мушоҳида мерасад. Дар ҳикояҳои зикршуда нависанда бо тасвири 
ботинӣ, хӯю хислати одамон, одаму одамгарӣ ва моҳияти амалу кирдори онҳоро нишон дода, 
маънавияти зиндагисоз ва адолати инсониро бунмояи ҳастии ҷисмонӣ ва маънавии инсон 
донистааст. 

Муҳаммадҷони Шакурӣ дар вақташ ин тарзи тасвиргарии А. Самад “дар роҳи аз ботин 
нишон додани инсон, дар роҳи зоҳир кардани нишонаҳои конкрети зиндагии ҳамзамонони 
мо, мазмуни асосии фикру ҳиссиёт ва рӯҳияи онҳо” [12,с.109] арзишманд дониста, дар ин 
замина, аз маҷмуаи ҳикояҳои нависанда “Шохи чанор” бо ситош ёд мекунад, ки низ дар 
таъйиди фардияти ҳунарии А. Самад мебошад. 

Аз ин мавқеъ, агар баъзе ҷузъҳои ҳикояҳои А. Самад ривоятиву хаёлӣ бошанд ҳам, аммо 
пазируфтанӣ ва дар маҷмуъ тавъам бо ҳақиқати зиндагӣ буда, дигаргуниҳои равобит ва ҳиссу 
андешаи инсонро тасвир кардаанд. Нависанда масолеҳи худро аз таҷриба ва мушоҳидаи 
зиндагӣ гирд оварда, онҳоро бо таваҷҷуҳ ба мақсади хеш, ки ҳадафи огоҳиро низ дар бар 
дорад, дастчин кардааст ва ба онҳо шакли тасвирии бадеӣ додааст. Он чи гуфтем, бо фарогир 
буданаш фушурда низ ҳаст. Ба ин далел, кушодани бархе ишороти он дар шинохти 
мухтассоти ҳунарии нависанда аҳамият хоҳад дошт. Илова ба ин, равандеро, ки ба василаи 
он мухтасаран ба таҳлили ҳикояҳои давраи аввали эҷодиёти нависанда пардохтаем баррасӣ 
мекунем то паҳлуҳои дигари фардияти эҷодии ӯ ошкор гардад. 

Дар маҷмуъ, аксари ҳикояҳои дар давраи аввал эҷодкардаи нависанда намоишгуна буда, 
шахсиятҳо дар ҳолатҳое нишон дода шудаанд, ки ба анҷоми бархе корҳои имконпазир 
саргарманд. Нависанда дар ҳеҷ ҷо намегӯяд, ки ҳикоя чӣ маънӣ дорад, вале хонандаи ҳушёру 
доно дар сояи тафакккур ба василаи фикру андеша маънии хостаи муаллифро дармеёбад. Дар 
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ин замина, тафсири маънои ҳикояҳои нависанда бо кашфи маънои зиндагӣ монандии бисёр 
дорад: мо рӯйдодҳоро мушоҳида мекунем, дар бораи онҳо меандешем ва агар ба ҳақиқат 
итминон дошта бошем, зери таъсири маъниҳои инсонсози чунин осор ба хулосаи муҳим ва 
куллӣ меоем, ки дониши моро дар бораи зиндагӣ ва аъмолу кирдори инсонҳо афзун 
менамояд. Абдулҳамид Самад дар ҳикояҳои давраи аввали эҷодиёташ маънӣ ва ормонҳои 
хостаашро, пеш аз ҳама, ба василаи куниши шахсиятҳо, гуфтугӯйи онҳо нишон медиҳад ё ба 
ёрии тасвири ашёе бомаънӣ, ҳамчун нишони хонаводагии шахсияти ҳикоя, ироа мекунад. Ба 
ин далел, яке аз хусусиятҳои ҳикояҳои нависанда намоишгуна будани онҳо буда, маънои 
мушаххасро ифода мекунанд. 

Дар ин замина, агар маънии асосии ҳикояи “Ришта” инсонпарварӣ бошад, ироаи маънии 
дӯстии халқҳо сохтори мундариҷавӣ ва ғоявии онро такмил бахшидааст. Дар ин ва ҳикояҳои 
“Нони гарм”, “Навои най”, “Сафеду сиёҳ” ва бархе таълифоти дигар, ки намоишгуна буда, 
“лавҳаҳои дилпазири зиндагиро мемонанд” [4,с.24], нависанда, пеш аз ҳама, ормони 
маънавии худро ба миён гузоштааст. 

Дар ҳикояи “Нони гарм” низ тасвиркории намоишгуна имтиёз дошта, нависанда 
нагуфтааст, ки қаҳрамони ҳикоя бобои Набӣ одами ҳалиму покиза, саховатманд, заҳматкаш ё 
Раҳим нондузд, балки ин ё он ҳиссиёти шахсият аз тасвири нависанда ошкор мегардад ва 
хонанда нияти эҷодии муаллифро аз гуфтор, рафтор, кирдор, амали шахсият, тарзи тасвир ва 
оҳанги он дарк хоҳад кард. Маънии асосии ҳикоя аз гуфтугӯ ва рафтори шахсиятҳо берун 
меояд, ки нависанда бо камоли диққат ва ҳолшиносӣ ба тасвир гирифтааст. 

Ҳикояи дигари нависанда “Навои най” яке аз беҳтарин таълифоти намоишгунаи А. 
Самад буда, бори аввал соли 1970 дар рӯзномаи “Тоҷикистони советӣ” ҳамчун лавҳа ба чоп 
расидааст, ки воқеан ҳам, ба эътирфи муҳаққиқон “аз лавҳаи муқаррарӣ беш набуд”. Зиёда аз 
ин, дар лавҳаи зикршуда тасвир хушк буда, “муаллиф воқеаро бештар нақл кардааст” 
[4,с.29]. Ҳикояи “Навои най” дар асоси ҳамон лавҳа эҷод шуда бошад ҳам, аз ҷиҳати 
мундариҷа ва сохтори бадеӣ фарқ дорад. Ин ҳикоя аз тасвири шоиронаи манзараҳои 
дилангези баҳори деҳоти куҳистон оғоз ёфта, бо тасвири сарнавишти талху ширини 
шахсияти ҳикоя Азиз поён меёбад ва ровӣ онро ба сурати намоишгуна пешорӯи хонанда 
мегузорад. Ин тарзи намоишгунаи ҳикоя мушоҳидаи дигари моро низ ба дунбол дорад: ҳикоя 
маънои худро бо ашё (най, аносири табиат ва ғ.), амалу кирдор ва шахсиятҳои малмус 
(конкрет) ва хосе ироа медиҳад, ки намодҳои намоишии хонанда мешаванд. А. Самад дар 
ҳикояи “Нони гарм”, “Навои най” ва “Сафеду сиёҳ” инсонҳои хосро муҷассам месозад, ки 
дар муҳите хос таҷрибаеро аз сар мегузаронанд. Нависанда дар ин ҳикояҳо ашёҳои моддии 
бисёреро низ ба кор гирифтааст. Ӯ ҳамчунин ба ёрии мавқеиятҳое ягона рӯйдодҳои отифии 
хоси шахсиятҳои ин ҳикояҳоро ба хонанда нишон медиҳад. 

Аз ин амал нияти ӯ ин аст, ки бар хилофи дигар дастовардҳои зеҳнии инсон, аз таҷрибаи 
воқеӣ истифода кунад, яъне он чиро, ки инсон аз сар гузаронидааст, зиндатар ба тасвир 
оварад ва хонанда зиндатар эҳсос кунад. Ҳамин тавр, ҳикояҳои зикршуда маънои 
эҳсосшудаи зиндагӣ буда, ин маъниро нависанда ба василаи тасвири намоишгуна барҷаста ва 
таъсиргузор ироа намудааст. Илова ба ин, ҳикояҳои ёдшуда зиёдтар аз навиштаи ташреҳӣ 
печидагиҳои зиндагии шахсиятҳои мавриди тасвири нависандаро таҷассуми бадеӣ 
бахшидаанд, зеро шеваи намоишӣ ба роҳҳои гуногун, бо ироаи мафҳуми мантиқии ҷумлаҳо, 
ишороти отифии забон, тасвири ашё ва мавқеиятҳои гуногун чунин ҳадафи эҷодии 
муаллифро ба сомон расондаанд. Чунин риштаҳои дар ҳам танидаи тасвир ва баён хонандаи 
боҳушро во медорад, ки сари ҳунар ва андешаи нависанда биандешад.  

Дар ин замина, таҷрибаи нависандагии А. Самад паҳлуи дигари ҳунари ӯро ошкор 
менамояд: хонанда ҳеҷ гоҳ наметавонад ҳикояҳои ӯро ҳамчун санаде таърихӣ ё иҷтимоӣ 
қабул кунад. Он чи мусалам аст, ин аст, ки Абдулҳамид Самад дар ҳикояҳои зикршуда ва дар 
дигар осори бадеиаш шахсиятҳоро ба унвони намунаи инсонҳои зинда ироа дода, бар ин 
бовар аст, ки сурату сират ва робитаву амалу кирдори бисёре аз инсонҳо ҳаммонанди 
шахсиятҳои осори бадеии ӯ мебошанд. Аз ин ҷиҳат, ҳикояҳои ӯ халоқ ва тахайюлӣ буда, пеш 
аз ҳама, хонандаро омӯзиш медиҳанд ва низ пайвади ӯро бо зиндагӣ ҳифз менамоянд. Он чи 
мухтасаран зикр шуд, бозгӯи мухтассоти фардияти ҳунари нависандагии ин адиби соҳибном 
буда, нақш ва ҷойгоҳи ӯро дар таърихи адбаиёти муосири тоҷик таъйид мекунад. 

 

АДАБИЁТ 

1. “Аз беимонии инсонҳо метарсам”. Суҳбати А. Самад бо адиби ҷавон Равшани Махсумзод / Чархи 

гардун. – 1999. – 10-уми декабр. 

2. Антонов, С. П. Я читаю рассказ (Из бесед смолодыми писателями) / С. П. Антонов. – Москва: “Молодая 

гвардия”, 1973. – 256 с. 

3. Бақозода, Ҷ. Поэтикаи ҳикояҳои Абдулҳамиди Самад / Ҷ. Бақозода. Андеша ва чеҳраҳои адабӣ. Маҷмуаи 

мақолаҳо. – Душанбе: “Адиб”, 2005. – С. 70 – 121. 

4. Бақозода, Ҷ. Абдулҳамиди Самад ва инкишофи ҳикоя / Ҷ. Бақозода. – Душанбе: “Эҷод”, 2007. – 152 с. 



216 

5. Мирсодиқӣ, Ҷ. Аносири наср. Чопи дувум / Ҷ. Мирсодиқӣ. – Теҳрон: Интишороти Шифо, 1367. – 500 с. 

6. Набавӣ, А. Пояи устувори одамият / А. Набавӣ. Ҷусторҳо ва ибтикорот дар наср. Маҷмуаи мақолаҳо. – 

Душанбе: “Адиб”, 2009. – С. 165 – 180. 

7. Сайфуллоев, А. Ҷону ҷаҳони наср / А. Сайфуллоев. – Душанбе: “Ирфон”, 2007. – 538 с. 

8. Самадов, А. Шохи чанор / А. Самад. – Душанбе: “Адиб”, 1981. – 140 с. 

9. Табаров, С. Одамият аз ҷавонӣ оғоз меёбад / С. Табаров. Ҳаёт, адабиёт, реализм. – Душанбе: “Адиб”, 

1989. – С. 195 – 205. 

10. Шукуров, М. Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстетикӣ / М. Шукуров. – Душанбе: “Ирфон”, 1987. – 

456 с. 

11. Шукуров, М. Дар сари роҳҳои нав / М. Шукуров. Мактаби одамият. Баъзе масъалаҳои адабиёт ва 

маънавият. – Душанбе: “Адиб”, 1991. – С. 91 – 101. 

12.  Шукуров, М. Як назар ба бурду бохти ҳикоя / М. Шукуров. Мактаби одамият. Баъзе масъалаҳои адабиёт 

ва маънавият, - Душанбе: “Адиб”, 1991. – С. 102 – 115. 

 
ФАРДИЯТИ ЭҶОДИИ НАВИСАНДА ВА ЗИНАҲОИ ТАШАККУЛИ ОН 

Дар мақола бо ёрии усули муқоисавӣ ҳикояҳои давраи аввали фаъолияти эҷодии 
Абдулҳамид Самад таҳқиқ ва таҳлил шуда, дар ин замина бо баррасии бамуддаои баъзе 
ҳикояҳо хусусиятҳои фардии ҳунари нигорандагии ӯ муайян ва мушаххас гардидааст. 
Муаллиф аввалин ҳикояҳои А. Самадро таҳлил карда, бо ҳақиқати зиндагӣ тавъам будани 
ҳикояҳои нависандаро ҳамчун яке аз паҳлуҳои фардияти ҳунари нависандагии ӯ ба қалам 
додааст. Бо мисолҳо нишон дода шудааст, ки мундариҷаи ҳикояҳои худро нависанда аз 
таҷриба ва мушоҳидаҳои зиндагӣ фароҳам оварда, бо таваҷҷуҳ ба ҳадафи ҳунариаш онҳоро, 
ки хусусияти ормонӣ доранд, интихоб ва ба тасвир гирифтааст, ки махсусияти идроки 
бадеии ӯро нишон медиҳад. 

Дар мақола хусусиятҳои намоишӣ, тахайюлӣ, халоқият, омӯзишӣ, малмус (конкрет), хос 
ва бо зиндагӣ пайванд будани ҳикояҳои давраи аввали фаъолияти эҷодии нависанда ба таври 
мушаххас таҳлил ва дар ин замина фардияти тарзи тасвири муаллиф нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо:Абдулҳамид Самад, жанр, ҳикоя, мундариҷа, ҷустуҷӯ, фардият, тахаюл, 
инсон, малмус. 

THE CREATIVE INDIVIDUALITY OF THE AUTHOR  
AND THE STAGES OF ITS FORMATION 

The stories of the first period of Abdul Hamid Samad’s creative activity is researched and 

analyzed by using method of comparative analysis in the article. Based on it the individual features 

of the writer’s creative skill is identified and specified. By analyzing the first stories of A. Samad the 

author of the article points out that as one of the aspects of the individuality of A. Samad’s writing 

art his stories have a connection with the truth of life. It has been shown with examples that the 

author has provided his stories from life experience and observations, he has chosen and depicted 

them according to his artistic goal, which have an ideal character,and they show the peculiarity of 

his original perception. 

The dramatic, imaginative, creative, educational, tangible (concrete), specific and life-related 

characteristics of the stories of the first period of the author's creative activity are specifically 

analyzed and in this context, as well as individuality of the author’s image style is shown in the 

article. 

Keywords: Abdulhamid Samad, genre, story, content, search, individuality, imagination, 

human, material. 
ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ АВТОРА  

И ЭТАПЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
В статье методом сопоставительного анализа исследуются и анализируются рассказы 

первого периода творчества Абдул Хамида Самада. На ее основе выявляются и уточняются 
индивидуальные особенности творческого мастерства писателя. Анализируя первые 
рассказы А. Самада, автор статьи отмечает, что как один из аспектов индивидуальности 
писательского искусства А. Самада его рассказы имеют связь с реальности жизни. На 
примерах показано, что автор снабдил свои рассказы жизненным опытом и наблюдениями, 
выбрал и изобразил их в соответствии со своей художественной целью, которые носят 
идеальный характер, что свидетельствует о своеобразии его оригинального восприятия. 

В статье специально анализируются драматические, образные, творческие, 
воспитательные, вещественные (конкретные), видовые и жизненные характеристики 
рассказов первого периода творчества автора и в этом контексте раскрывается 
индивидуальность авторского образа. показан стиль. 
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Ключевые слова:Абдулхамид Самад, жанр, рассказ, содержание, поиск, 
индивидуальность, воображение, человек, материал. 
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ТАҲҚИҚИ МУҲТАВОӢ ДАР АШЪОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ВА  

ЛАТИФИ НОЗИМӢ 
 

Муҳаммадқосим М.С. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Муҳтаво яке аз унсурҳои муҳим ва ташкилдиҳандаи шеър аст, ки рангу рӯи худро аз 
гузашти замон ва рӯйкардҳои иҷтимоӣ ва сиёсии кишвар бар мегирад, ки шоир дар он муҳит 
зистааст ва баробариҳо ва нобаробариҳои иҷтимоиву сиёсиро бо гӯшту пӯст ламс карда 
бошад. Бо ин тартиб таассуроти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ тавонистааст рӯи муҳтавои 
шеър ба самт ва сӯйи хеш бигардонад. Шоирон тасвирҳои даруни зеҳни худро ба намоиш 
мегузоранд, ки худ таъсири он чи бар ҷамоа ва мардум мегузарад, нишон медиҳад. Рӯи 
ҳамин асл аст, ки ҷамоаҳои мутафовут, бо саргузаштҳои мутафовути иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 
сиёсӣ метавонад муҳтавои шеъри шоиронро мутафовут созад. Ин воқеиятро метавон дар 
бардоштҳои шеъри шоирони ба вижа як-ду қарни охир ҷустуҷӯ кард. Дар ҳавзаи тамаддуни 
адабиёти форсӣ-дарӣ, чун сиёсатҳои мутафовуте ҳоким будааст, мешавад ба роҳатӣ ташхис 
дод, ки муҳтавои шеъри шоирони ҳар хита дағдағаҳои худ ва ҷомеаи худро доро мебошад. 

Вижагиҳои забони Тоҷикистон то ҳадде мутафовут аз Афғонистон ва Ирон воқеъ 
шудааст, гарчи дардҳо ва нобасомониҳо ҳамагонӣ аст ва дар таассуроти инсонҳо вуҷуд 
дорад. Дар воқеъ, ин нобасомониҳо дар тамоми кишварҳо ҳамранганд. Ба таври мисол: 
меҳри модар, муҳаббати Ватан, ишқ, инзиҷор аз ҷанг, муқовимат, адолат ва нобаробарии 
ҷомеа ва.... 

Муҳтавои шеъри Лоиқ Шералӣ аз устураҳои адаби форсӣ ва фазои ҳамосии онҳо баҳрае 
ба созӣ бурдааст. Ӯ мардуми дармонда аз устураҳои адабиёту забони ниёгонро як бори дигар 
ба онҳо наздик кардааст. Каломаш мамлу аз эҳсоси руҳӣ ва равонӣ аст. Барои пайванд 
додани он чи дар гузаштаи начандон дур ба ифтихороти ин сарзамин пайванд доштааст, 
тадоӣ намояд. Эҳсоси каломи ӯ пайванди руҳӣ ва маънавӣ бо мероси фарҳангаш ба вуҷуд 
меоварад то дилтангиҳои шоиронаашро таскин бахшад. Аз ӯ мехонем: 

“Чу аз насли Фаридунем, 
Аз як реша” як хунем. 
Дирафши Ковиён бо мост, 
Фарри Ориён бо мост. 
Мондаем гар нимаҷон ва нимазинда то ба ҳол, 
Бо суруди Рӯдакӣ, бо тибби Сино мондаем. 
Мондаем гар покҷону покимон то ҳанӯз, 
Бо китоби Ҳофизу осори Мавло мондаем...” [11, с.82]. 
Корбурди вожаҳо ва ҷумалоти русӣ дар миёни тоҷикон бисёр зиёд вуҷуд дорад, чунон ки 

вожаҳои арабӣ дар байни ирониҳо ва афғонҳо вуҷуд дорад. Аз байн бурдани он кори 
душворе аст ва наметавон онро ба зудӣ аз мардумони ин сарзаминҳо ҷудо кард. Аммо чунон 
аст, ки мардуми Тоҷикистон бидуни шеъру адаби форсии дарӣ ҳам зиндагӣ карда 
наметавонанд. Аз ҷавонони хурдсин то пирони пир ҳама ва ҳама дар зеҳни хеш шеъре аз 
адабиёти куҳани форсӣ-дарӣ ҳифз доранд ва бад-он ваҳшатнок ишқ меварзанд. Адабиёт ва 
забон дар ҷомеаи Тоҷикистон ба навъе як ниёз шудааст, ки халқи тоҷик сахт ниёзманди 
онанд. Ҷомеаи тоҷик аз фарҳанги иҷтимоӣ ва адабии волое бархурдор аст. Чунончи, Лоиқ 
Шералӣ дар байте аз ашъораш ба онҳое ки ба забони модарӣ арҷе нанҳодаанд, тохта аст ва 
чунин месарояд: 

Халқи мо аз батни модар шоир аст, 
Шоире аз кулли шоирҳои дунё қодир аст. 
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Лек гарчи Рӯдакӣ, Хайёмҳояш будаанд, 
Лек гарчи Айниву Лоҳутиву Мирзои Турсунзода дорад. 
Боз ҳам дорад ба шоир эҳтиёҷ, 
Боз бурро. 
Боз гирро, 
Боз олитар бигӯяд...” [12, с.83]. 
Профессор Абдунабӣ Сатторзода дар куллиёти ашъори Лоиқ Шералӣ зери номи 

“Мероси дили шоири дилдода ва озода” муҳтавои шеъри Лоиқро чунин баррасӣ кардааст: 
“Шоири хунинҷигар (ӯ худро ҳамин тавр номидааст) бо тамоми тавоноӣ ва ҳунаре ки дар 

шеъру шоирӣ дошт, зангулаи бедорӣ ва ҳушёрӣ мезад. Мардуми пошхӯрдаи Ватани пора-
пораашро ба ваҳдат, ба якпорчагӣ ва ягонагӣ, ба инсоф ва адолат, ба раҳму шафқат нисбат ба 
якдиигар даъват менамуд. Ӯ худаш ва ҳам мардумашро саволборон мекард, ки: бар мо чи 
рафт, ки ба чунин фоҷиае гирифтор шудем? Барои чи як тан миллате монанди мо тоҷикон 
чунин ҷаври таърихро накашидааст? Чаро мо беҳуда ба ҷони якдигар афтодаем? Чаро мо 
охири он сияҳпӯшон ва ҷанозафурӯшони миллат шудем? Ва ғайра… Вақте ки ба 
саволҳояшон ҷавоби қонеъкунандае наëфтааст, дилаш аз замона ва аҳли он гирифтааст ва 
нолаю фарëд кашидааст. Суханҳои талху тунд, сахту дурушт гуфтааст. Шоир номе бо он 
ҳама маҳбубият ва маъруфият, ки дар кишвар ва дар байни мардумаш дошт, гоҳ худро дар 
муқобили фоҷиаи замона тани танҳо ва бечораву дасткӯтоҳ дидааст ва шикоятҳо кардааст, ки 
дарде дорад ва дардошное на, розҳои ногуфтае дорад ва гӯши шунавое на: 

Ҷон ба қурбони ту, эй меҳани хунинкафанам, 
Будӣ байтушшарафам, гаштаӣ байтулҳазанам. 
Душманат чор тараф аҷнабиву хонагианд, 
Тани танҳо ба чи неру сафи аъдо шиканам?! 
Ë: 
Гаҳе дар ҳасрати ваҳдат гиристам, 
Гаҳе аз хорию зиллат гиристам. 
Ë: 
Болида доштам диле аз фарри тоҷикон, 
Аз ҳолу рӯзи паст кунун дил шикастаам [3, с.33]. 
Дар тасвири шеъри Лоиқ ҳисси ҳувиятхоҳӣ ва миллигароӣ бо гӯиши мушкилоти Ватан 

омадааст. Ӯ аз ишқи баланде, ки ба сарзаминаш доштааст, бештарини муҳтавои шеъри худро 
ба мазмуни муҳаббат ба мардум ва ишқ ба Модар - Ватан тахсис додааст. Ғазалҳояш 
баëнгари чунин воқеиятҳоест, ки дар даҳаи 90 - даҳае, ки тоҷикон онро даврони ҷанги хонагӣ 
мегӯянд, дар Тоҷикистон иттифоқ афтодааст. Фоҷиаи солҳои 90 дар шеъри Лоиқ Шералӣ 
таъсири босазое доштааст, ки баëнгари дарди миллӣ ва тафаккури миллӣ дар Тоҷикистон 
шудааст. 

Тоҷик андар Ватани хеш чаро муттаҳам аст? 
Ë хато рафта ба тоҷик таваллуд шуданам? 
Гуфт алломаи Иқбол, ки бархез зи хоб, 
Буздиле гуфт фалонист мухотаб на манам… [3, с.469]. 
Дигар аз вижагиҳои муҳтавои шеъри Лоиқ мавзуоти ишқ ба модар, забон ва меҳр, 

дилсӯзӣ ба халқи тоҷик будааст. Ӯ дар ҳадди тақдис ба модар, Модар - Ватан ва… ишқ 
меварзидааст ва ба гуфтаи худаш ҳамеша ашк мерехтааст ва қадри тоҷиконро бо ашъор ва 
тафаккуроти хеш дониставу баланд бурдааст. Гоҳе ҳам онро барои мардуми худ гӯшзад 
мекунад. 

Шеър гуфтам барои он ки шумо, 
Қадри худро дуруст бишносед [3, с.30]. 
Дар муҳтавои шеър худи Лоиқ Шералӣ аз дарду нобасомониҳои замони хеш 

дардмандона мегӯяд ва бо сурудани шеър, ҳарфҳои дили худро бидуни саноеи сангин, 
печидагиҳои шеърӣ бо сабки бисëр сода ва оммафаҳм, месарояд ва муҳтавои каломашро ба 
хонандаи шеъраш мерасонад. Ӯ хитоб ба ононе, ки забони модарии хешро ҷиддӣ 
нагирифтаанд ва арзиши онро каммиқдор донистаанд, чунин месарояд: 

Ҳар кас, ки забони модариро гум кард, 
Боист, ки гум шуд зи хоки падарон [3, с.5]. 
Аз назари муҳтавоӣ шеъри Лоиқ Шералӣ буъдҳое мутааддӣ дорад, ки ҳар кадоми он ба 

навбати худ қобили барасӣ мебошад. Лоиқ дар замони шӯравии собиқ бо он ҳама қуюд ва 
ихтиноқ, ба адабиёти забони форсӣ - дарӣ пардохтааст, ки ин кор дар он замон кори содае 
набудааст ва дар ҳамон замон ҳам ӯ яке аз оғозгарони ин пруса будааст. Ӯ чунин месарояд: 

Ëрон ҳам ҷо вале Ватан дар як ҷост, 
Ҳар санги Ватан мисоли ҳайкал зебост. 
Олам ҳама ҷо азиз лекин бар ман, 
Модар яктост, Тоҷикистон яктост [3, с.5]. 
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Шоирон дар маҷмуъ бештар аз оми ҷомеа ëди Ватан мекунанд ва ҳар шоир барои худаш 
шеъре дар васфи Ватан дорад ва ғазале ҳам дар васфи модар, аммо Лоиқ Шералӣ дар 
тавсифи Ватан ва арзиши модар ашъори зиëде дорад. Бештарини ашъори Ватаниаш гӯë дар 
даврони Ҷанги Ватанӣ иттифоқ афтодааст. 

Эй Хуросон, ту бигӯ, соҳати Эронвич ку? 
Ман аз ин фоҷиа чун шиква ба Яздон накунам?... 
Рӯзу шаб аз ғами ту гирякунон месӯзам. 
Ту ба хун ғарқаву ман ғарқи малолу миҳанам. 
Гирям аз он ки ту танҳоиву ман танҳотар, 
Ватанам, о Ватанам, о Ватанам, о Ватанам [3, с.12]. 
Лоиқ даврони ҷавонӣ ва навҷавонии хешро дар дараҳои сарсабзи Мазори Шариф ва 

Панҷакент гузаронидааст. Ончи дар шеъри ӯ мубраҳан ва малмус аст, настолҷии даврони 
кудакӣ, ситоиш аз модар, ситоиш аз падар, муҳаббати ӯ ба кишвараш ва… ӯ бо қалбе саршор 
аз ишқ мегӯяд ва муътақид аст, ки дар шеъри ӯ муҳтавои он аслӣ воқеъ шудааст. Дар воқеъ, 
шоир бояд ба дунболи калимот наравад ва ончи худ баëн мешавад, ҳамонаш беҳтар аст. Ин 
гуна бархурд тавонистааст Лоиқ Шералиро аз шоирони дигари тоҷик мутамоиз намуда, 
муҳтавои андешаи ӯ матолиби тоза ва бикреро дар худ ҷой диҳад. 

Ошиқонаҳои Лоиқ баëнгари меҳрварзиҳои зеҳни ҷавони ӯст. Аз ишқ гуфтанҳои ӯ бештар 
дар дубайтиҳову рубоиҳояш иттифоқ афтодааст. Гӯë шоири ошиқпеша, мехостааст, ҳарчанд 
кутоҳ аммо пурсалобат дар ду байт мухтасар ба маъшуқа ибрози ишқ ва алоқа намояд. 

Суруди ишқ хондан навбати кист? 
Канори чун биҳиштат навбати кист? 
Биëбӣ ҳамқаду ҳамдил наëбӣ, 
Қади сарват радифи қомати кист? 
* * * 
Зи ишқи ту куҷо роҳи гурез аст? 
Маро ҳар як нафас бо ту азиз аст. 
Ба ман бозии абрӯи каҷат гуфт, 
Ки дунë расми каҷдорумарез аст [3, с.540]. 
Муҳтавои шеърҳои Лоиқ Шералӣ бештаринаш навгарост. Ӯ аз вожаҳои ноби форсӣ - 

дарӣ ҳамворва истифода намуда ва гоҳе омиёна мешавад ва содагию зебоии вожагони 
омиёна аз салобати хосе бархурдор мешавад. Муҳтавои мафҳуми зиндагии одии рӯзона 
монанди: «Дили ман ногаҳон афтоду гум шуд», «Дунë расми каҷдору марез аст» ва овардани 
санҷоқи тиллоӣ ва кофтану почин ва дигарон дар шеър. Талоши Лоиқ барои пайванди шеъри 
клоссик ба шеъри нав дар ашъораш дида мешавад. Ӯ мавориди рӯзмараро тасвир месозад ва 
аз вожагоне истифода мебарад, ки наванд ва дар каломи шеъри тоза ба майдон омадаанд. 

Исфандиëр Одина дар мақолаи зери номи «Пайванди куҳнаву нав» чунин менигорад: 
«Лоиқ дар шеъри тоҷик таҳаввуле ба миëн овард, вай адабиёти клоссикиро амиқан омӯхт 

ва маънои клоссикиро ба шеваи нав ва бо забони тоза ба мо муаррифӣ кард» [2]. Аз гуфтаҳои 
бузургони адаби тоҷик чунон бармеояд, ки Лоиқ Шералӣ адабиёти куҳнаро хуб омӯхта, то 
битавонад таҳаввулоти ҷиддӣ дар шеъри тоҷик ба миëн оварад. Ӯ забоне имрӯзин дошт ва 
шеърро бо салобате нав ва забоне тоза ба ҷомеаи пасояндагон муаррифӣ кард. 

Яке аз зебоиҳои шеър, муҳтавои дарунии он аст, ки аз чи гуна нигоҳ кардан ба мавзуъ ва 
чигуна боз намудани андеша дар равишҳои гуногун сухан мегӯяд ва тафаккуроти шоирро 
бозтоб медиҳад. Дар ин дониш, шоир ба кумаки тарфандҳо ва шигардҳои шоиронаи хеш, 
зебоиҳои андешаашро ба намоиш мегузорад ва ҳунармандона бо шеъраш тоблуи ҳунарӣ 
месозад. 

Мир Ҷалолиддини Казозӣ дар китоби баëни (Зебоишиносии сухани порсӣ) чунин 
муътақид аст: 

«Офариниши ҳунарии шоир, дар чигунагии тарфандҳое, ки барои асар ниҳодан бар 
хонанда ë шунавандаи хеш, дар сухан ба кор мегирад, боз метобад ва падидор мегардад» [2]. 

Ба таъбири ӯ муваффақият дар офариниши ҳунар, чунон аст, ки мухотаб бад-он дил 
диҳад ва гӯшу ҳушро бад-он супорад. Муҳтавои шеър чунон бартобад, ки дарди дили 
мардумро бо каломи дилнишини хеш бозгӯ намояд ва шунавандаву хонандаашро дил 
барангезад ва нигоҳи ӯро ба сӯи шеъри хеш кашонад. 

Шеъри Латифи Нозимӣ аз дарунмояҳои муосир бархурдор аст, ки дар масири шеъри 
клоссик ва муосири Афғонистон гомҳои нисбатан бузурге бардоштааст. Шеър дар даҳаи сӣ 
ва чиҳил дар Афғонистон аз салобати муҳтавоӣ чандоне бархурдор набудааст ва шоирони он 
даврон даргири бозмондаҳои шеъри куҳани порсӣ - дарӣ будаанд. Дар ҳамон замон Нозимӣ 
шеъре месарояд, ки ҳам аз назари синну сол ва ҳам аз назари муҳтаво чизе саво аз ашъори 
дигар ҳамрӯзгорони ӯ будааст. 

Муҳтаво ва тасвир дар шеъри Нозимӣ ҳарфҳо ва андешаҳои фаровоне дар пай дорад. Ба 
назари намуна дар муҳтаво ва тасвири ин чанд байт таваҷҷуҳ кунед: 
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Печида бувад бар тани лахту сапеди зан, 
Морони бозувони дурушту сиëҳи мард. 
Месӯхт пайкари ҳавасолуди русапӣ, 
Зери лаҳиби шӯълаи сурхи гуноҳи мард. 
Ногоҳ зи лойи панҷараи ҳуҷраи сиëҳ, 
Дасти сапеди нури саҳаргаҳ дароз шуд. 
Шармид зан аз пайкари урëни хештан, 
Фарëд зад бас аст, раҳо кун гуноҳро. 
Вақти намоз шуд…оҳиста русапӣ, 
Як мушт пул фотиҳаву хатм дар бағал. 
Аз зери сояравшани айвон фирор кард, 
…В-он гаҳ гуноҳкори муаззин паи риë. 
Аммомаи сапед ба сар карду хирқа пай, 
Афканд рӯи дӯш 
Аз ҳавзи буғзкардаи масҷид ба рух кашид, 
Як маст оби пархазаи сабзрангу рафт. 
Баҳри азони субҳ ба сӯи манораҳо. 
Андешааш чу сояи Иблис қиргун 
Дил ғофил аз Худову зи ҳаҷҷам дуодиҳӣ, 
Алфоз мегурехт зи чоҳи даҳони ӯ. 
Ҳайа алл-ал салот, ҳайа алл-ал салот… [5, с.12]. 
Шеваи тасвирсозӣ ва муҳтавосозӣ дар ҳунари шоирии Латифи Нозимӣ ба корбурди 

андеша ва тафаккурҳои иҷтимоӣ аст, ки дар зоти худ метавонад баëни хубе барои ироякории 
хуб дар иҷтимоъ воқеъ гардад. Муҳтавои ин шеър аз корҳои нобаҷои муаззин парда 
бармедорад; морони сиëҳу дурушти бозувони мард, русапигирӣ; масҷид; аммомаи сапед; 
сояи қиргуни Иблис ва дар ниҳоят ҳайа алл-ал салот! ҳама бо муҳтавое сару кор дорад, ки 
дар маҷмуъ шеърро ба навъе барҷаста месозад ва баëнгари муҳтавои воқеиятҳои 
пинҳоншудаи иҷтимоист, ки зангу риëро мепӯшонад. Нозимӣ ҳамеша мунтақиди ҷомеаи хеш 
буда ва каломаш дар ҳамчунин мавориде бепарда гуфта шудааст: 

Ин майкада масҷиди ниëзе будааст, 
Хишти сари хум муҳри намозе будааст. 
В-он ришта, ки соқӣ ба сари хум мебаст 
Аммомаи шайхи покбозе будааст [4, с.11]. 
Барои ин ки битавонем дарки беҳтаре аз муҳтавои шеъри Латифи Нозимиро матраҳ 

кунем, лозим медонам то каме ба шеъри нави форсӣ -дарӣ аз диди муҳтавои он пардохта 
шавад. Ин пурсиш ворид аст, ки шеър чигуна иртиботе бо зиндагии шоир дорад ва муҳтавои 
шеъри шоир аз куҷо бармехезад? 

Ҳеч гоҳе намешавад тасаввур кард, ки шеър бозтобе мустақим аз зиндагии шоир 
набошад. Пастиву баландиҳои рӯзгор, муҳити сиëсии кишвар ва хастагиҳо аз такрори 
муқарароти шеър, муҷиби он шудааст, то шоирони мо чизеро ба номи шеъри нав ибдоъ 
кунанд, ки барои дигарон дар қадами аввал аз назари фурм ва муҳтаво нав бошад ва дар 
қадами дувум кайфияти бештар ба бор оварад ва дар қадами савум шикасти низоми куҳани 
шеъриро аз манзури қофия, радиф ва афоили мусовӣ дар мисраъҳо дар бар дошта бошад. 

Шомлу шоири шинохташудаи адаби форсӣ шеъри навро аз назари суварӣ чунин 
медонад: 

«Шеъри имрӯзи мо шеъре огаҳ ва баланд, шеъре дилпазир ва тапанда аст, ки дерест аз 
марзҳои таъсирпазире гузашта ва ба давраи асарбахшӣ пой ниҳодааст; аммо аз ҳақ набояд 
гузашт, ки ин шеър, пас аз он ҳама қарн, ки дар хоб ва хушӣ гузашт, бедор ва огаҳӣ аз ҳисори 
танги қасидаву ғазал ва рубоӣ парвозамон доданд ва чашмандозии чунон густурда, ки ҳатто 
шинохти устодоне бузург чун Ҳофиз ва Мавлавиро низ аз назаргоҳи тоза ва бо меъëрҳои 
савои маъойири ашъор-ул-аҷам, мадюни ҳидоят ва тарбияти ононем» [1, с.81]. 

Огаҳӣ ва дилпазириро метавон дар шеъри Латифи Нозимӣ ба вазоҳат ламс кард. 
Ашъораш баëнгари бедорӣ ва асарбахшӣ бар ҷомеа ва мардуми хаста аз тасвирҳо ва 
муҳтавои куҳани воқеъшуда аст. Ӯ ба навъе дар ҷараëни табодули афкор аз куҳан ва ба нав 
қарор гирифта, тахайюлоташ тавонистааст навгароиро бо худ ҳамл кунад. Аз ӯ мехонем: 

Шаб ту гуфтӣ мабӯс чашми маро, 
К - ин шугуни бади ҷудоиҳост. 
Дидаам рӯз чашм бӯсидан, 
Рӯз поëни ошноиҳост [9, с.56]. 
Иртиботи бӯса бо бадшугунӣ ва поëни ошноиҳо, тасвири ин шеърро зебо кардааст ва 

иртиботи забони гуфториро бо забони мактуб мустаҳкам мекунад. Ончи ба номи шугун 
нописанд аз номи ҷомеа гуфта шуда буд, акнун ранг ва бӯи дигаре гирифтааст ва аз чашми 
шеър таровиш мекунанд. Ин ҷост, ки метавон гуфт: 
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Аз он ҷо, ки ҳарфи мо бар сари муҳтавои шеъри Латифи Нозимӣ мечархад, то дида 
шавад, ки Латифи Нозимӣ дар чи равише ва бо чи муҳтаво шеър сурудааст. Ғазали навоине 
аз Латифи Нозимӣ дар ин баҳс ҷой медиҳем, то нигорише бар буъди муҳтавои он андохта 
шавад. 

Ҳар рӯз бори шонаи девор мешавам, 
Ҳар шаб ба пои ойина овор мешавам. 
Ман бо намози ҳодиса дар хоб меравам 
Ман бо азоби фоҷиа бедор мешавам. 
Ҳар бомдод бештар аз рӯзи пештар 
Бо инзивои тоза гирифтор мешавам. 
* * * 
Гуфтӣ чаро зи шеър фурӯ баста шуд лабат, 
Кай ман зи дасти ëди ту бекор мешавам [8, с.501]. 
«Намози ҳодиса» бо сувари клоссик ва муҳтавои нав: Ғазалест, ки шоир худро дар 

майдони фоҷиа мебинад ва субҳи худро бо намози ҳодиса оғоз мекунад. Тасвири шеър аз 
истиораҳои мутааддӣ ташкил шудааст. Ӯ дар байти охир навъе киноя ба кор бурдааст, ки 
«кай ман зи дасти ëди ту бекор мешавам». 

Зиндагии Нозимӣ бо фарозу нишебҳои пурмуҳтаво дар буъди даруни худ гузаштааст. 
Шоир бар ҳамон сар дар даруни мояҳои муҳтавои шеъри хеш онро таборуз додааст. 
Муҳтавои шеъри Латифи Нозимиро ишқ, шикасти ишқ, зиндагӣ, ҳасрати зиндагӣ, адолат, 
озодӣ, ҳуқуқи инсонӣ ба вижа ҳуҳуқи поймолшудаи зан, ҷанг ва табоҳии табиат ташкил 
додааст. 

Ошиқ шудан ва шикаст хӯрдан дар ишқ маворидест, ки тамоми шоирон бад-он 
пардохтаанд. Аммо ошиқонаҳои Нозимӣ бар дил менишинад ва хонанда худро дар он ҳис 
мекунад. 

Шаб буду дасти бод тунукӣ мекард, 
Дар ҳар канор атри танатро 
Гуфтӣ дигар бибанду надонистам. 
Оë дубора панҷараро бандам 
Ë дукмаҳои пираҳанатро [7, с.21]. 
Шеъри шоирон дар буъди муҳтавои худ бо таноқузоти иҷтимоӣ ҳамеша пайвандҳои 

малмус ва номалмусӣ доштааст. Ин мавзуъ шеъри Латифи Нозимиро ҳам бетаъсир 
нагузоштааст. Латифи Нозимӣ дар даврони пуртаноқузе зиндагӣ карда ва дар баъзе аз 
маворид ҷойгузини вожагони шеърҳояш каме ба таноқуз гароидааст: 

Ҳамеша панҷараҳои ман офтобӣ буд, 
Ҳамеша чатри сарам сақфи даври обӣ буд. 
Ҳамеша боғчаи кӯчаки пур аз гули ман 
Ҳарири зарду бунафшинаву гулобӣ буд [7, с.29]. 
Ӯ панҷараҳои зиндагиашро офтобӣ таъриф мекунад ва осмонро бар фарози шаҳраш обӣ 

мепиндорад ва боғчаи пургули маҳалли сукунаташро пур аз ҳарири зард ва бунафшинаву 
гулобӣ мегӯяд ва гуë ӯ дар зиндагии рӯзмараи хеш оромишро таҷриба мекунад. Аммо фазои 
шеъраш ин гуна намемонад ва дар ҷои дигаре аз туфанг мегӯяд. Ӯ худро аз қабилаи ишқ 
медонад ва дар эътироз аз авзоъи нобасомони шаҳраш эҳтиëҷ мекунад ва аз бӯи ҷанг дар 
нафасҳояш мутаозӣ мебошад: 

Агарчи зистаам ман ба рӯзгори туфанг, 
Ман аз қабилаи ишқам на аз табори туфанг. 
Зи ҳар танаффуси ман бӯи ҷанг меояд, 
Нафас кашидаам азбаски дар ғубори туфанг. 
Ба ҳар тараф, ки равӣ чор роҳи фоҷеа аст, 
Навиштаанд ба ҳар чорсӯ шиори туфанг [7, с.27]. 
Латифи Нозимӣ шаҳрашро ва ҳар чаҳорсӯи шаҳрашро бо шиори туфанг ороста мебинад, 

ки ғуборашро истишмом кардааст. Ӯ нафасҳояшро бози дами туфанг медонад ва мегӯяд, ки 
«Ман аз қабилаи ишқам, на аз табори туфанг». 

Ҳамин тавр, ҳунари шеърии Латифи Нозимӣ дар буъдҳои мухталифи иҷтимоӣ таборуз 
кардааст ва каломи шоир аз гарму сард шудани иҷтимоъ мегӯяд. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОЭЗИИ ЛОИКА  
ШЕРАЛИ И ЛАТИФА НОЗИМА 

Статья посвящена исследованием содержания поэзии двух великих поэтов 
современников Таджикистана Лоика Шерали и Афганистана Латифа Нозими. Лоик 
Шерали и Латиф Нозими являются поэтами новаторами и в статье автор 
проанализировал сущность, значение и место их поэзии в современном персидско-
таджикской-дари литературоведением. Эти поэти издали много сборников 
стихотворение, которые давно является популярными среди читателей, и в Афганистане и 
в Таджикистане и в Иране. 

Ключевые слова: Лоик Шерали, Латиф Нозими, содержание, созидание, мастерство, 
классическая поэззия, современник, новатор, тема, дорога, современная поэззия 
Афганистана, слово, критик, дети любви, оружия, социальная, война, любовь, 
литературоведения. 

 
THE RESEARCH OF THE CONTENT OF LOIQ SHERALI`S  

POETRY AND LATIFA NOZIMI 

This article is deal with the study of the content of the poetry of two great poets of the 

contemporaries of Tajikistan Loik Sherali and Afghanistan Latif Nozimi. Loik Sherali and Latif 

Nozimi are innovative poets and the author analyzed, meaning and place of their poetry in modern 

Persian-Tajik-Dari literary criticism. These poets have published many collections of poems that 

have long been popular among readers, both in Afghanistan and in Tajikistan and Iran. 

Key words: Loik Sherali, Latif Nozimi, content, creation, skill, classical poetry, contemporary, 

innovator, theme, road, modern poetry of Afghanistan, word, critic, children of love, weapons, 

social, war, love, literary criticism. 
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ВОСИТАҲОИ БАЁН ВА САНЪАТҲОИ БАДЕӢ ДАР  
ҒАЗАЛИЁТИ АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ 

 

Мақсадойи A. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Дар байни бузургони адабу наққодони муътабар ин суол борҳо матраҳ шуда, ки агар 
имконпазир бошад, аз миёни ситорагони дурахшону пурфурӯғи осмони шеъру адаби тоҷику 
форс дурахшонтарини онҳоро баргузинем, кадом хоҳад буд? Аз онҳое, ки зикрашон 
рафтааст, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саноӣ, Носири Хусрав, Анварӣ, Ҳоқонӣ, Мавлавӣ, Низомӣ, 
Саъдӣ ва Ҳофиз будаанд ва ҳар кас дар интихоби шоири мавриди эҳтироми худ диққати 
вижае мабзул дошта ва бар асари таваҷҷуҳу диққат дар нозукии эҳсосу латофати хаёлу 
ҳунари шоирии ӯ ба дифоъ аз вай бархостааст ва яке аз он миён Амир Хусрав аст. 

Бояд зикр кард, ки волоияти хаёлу касрати ҳунари шоирии ӯро аз ноқидони адабу ҳунар 
аз тазкиранигорони таърихи адабиёт сар карда аз замони ҳаёти ӯ то кунун чун садафҳои 
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пурҷило ба риштаи таҳрир кашидаанд. Аз ҷумлаи эшон Давлатшоҳи Самарқандист, ки дар 
“Тазкиратушшуаро” мефармояд: “Камолоти ӯ аз шарҳ мустағнист... ҷароҳати ошиқони 
мустаомро ашъори малеҳи ӯ намак мепошад ва дилҳои шикастаи хастагонро замзамаи 
хусравонии ӯ мехиромад, подшоҳе хосу ом аст, аз онаш Хусрав ном аст ва дар мулки 
суханварӣ ин номаш том аст”. 

Яке аз муосирини ин шоири муфлиқ Ҳасани Деҳлавӣ худро шогирди Хусрав медонад ва 
шеърҳояшро дар баробари шеърҳои ӯ ночиз мешуморад: 

Хусрав аз роҳи карам бипзирад, 
Он чи ман банда Ҳасан мегӯям. 
Суханам чун сухани Хусрав нест, 
Сухан ин аст, ки ман мегӯям [1, с.117]. 
Хусравро дар байни шуаро бояд шоири хавос номид ва аз ин рӯ ҳар андешаеро маҷоли 

парвоз бар авҷи қуллаи баланди шеъраш нест ва барои пайдо кардани лонаи симурғи хаёлаш 
ранҷҳо бояд бурд ва нуктаҳо бояд омӯхт. Аз дараи ваҳму гумон пай ба қасри азаматаш 
бурдан хатост, ки бояд домани ҳиммат ба камар заду ба тайи тариқ пардохт, вале ҳарчи ба ин 
суъуд идома диҳем, чашм ба зебоиҳои бештаре хоҳем дӯхт ва ҷаҳоне пуртасвиртару 
рангорангтар пайдо хоҳем кард ва ранҷи сафарро дар кашфи дунёи ҷадиди ҳунарии ӯ 
фаромӯш хоҳем кард. Ӯ он қадар авҷ гирифтааст, ки дигар касе дар худ ёрои пайравӣ 
надидаст ва бар хилофи дигар шуарои ширинкалом чун Фирдавсӣ, Фаррухӣ, Саноӣ, Низомӣ, 
Мавлавӣ ва Саъдӣ, ки ҳар як анҷуманеро ба дунболи худ равона сохтаанд (ҳарчанд ба 
мақоми худ роҳ надодаанд), Амир Хусравро манзилгоҳи бас баланду тариқи пурмухотара 
аст. 

Баррасии шеъри ҳеҷ кадом аз шуароро наметавон мунтаъизу муҷаррад аз муҳити 
зиндагиашон мавриди таҳқиқ қарор дод, балки бояд ба решаҳои таърихиву муҳити 
ҷуғрофиёӣ ва фарҳангиву иҷтимоии эшон пай бурд ва решаи афкору андешаҳои онҳоро ба 
даст овард. “Аз ин рӯ, метавон барои баррасии сувари хаёл, яъне маҷозҳову ташбеҳҳо ва 
кинояҳо аз дидгоҳи дигар, на аз дидгоҳи иртиботот, балки аз дидгоҳи аносири созандаи он 
хаёлҳо баҳс намуд. Албатта, бегумон метавон дар чунин баҳсҳо аз навъи иртибототу шеваи 
барқарории онҳо ва нақше, ки ҳар кадом доранд ва аз пайванде, ки дар мавриди истеъмоли 
онҳо ба асли онҳо вуҷуд дорад, низ сухан гуфт. Яъне, як ташбеҳ ё як истиора, ё як маҷоз, ё 
асноди маҷозиро дар ҳавзаи аносире, ки онро ташкил медиҳанд ва ин ки ин аносир чи моя аз 
муҳити иҷтимоӣ ва чи моя аз муҳити фарҳангиву сиёсӣ ва таърихӣ баҳраманд аст ва чи моя 
аз табиату суратҳои он сухан гуфт ва дар ҳар кадом аз ин гуна шохаҳо бодиққат метавон ҳар 
якро ба дидае хос мавриди назар қарор дод” [2, с. 43].  

Хусрав шоире аст мубтакир ва соҳибкасб, ки аз насибаи ҳунар низ бархӯрдор аст, ҳеҷ гоҳ 
наметавонад худро дар чорчӯбаҳои маъҳуди фикриву ҳунарӣ гирифтор бинад ва дар варои 
табиату ҷаҳони зеҳнии хеш бад-он гуна биандешад, ки дигарон андешидаанд, балки баръакс 
алайҳи ҳамаи низомҳои мавҷуд ва тамомии андешаҳои ҷорӣ ва писандида, ба вижа дар арсаи 
тахайюл исён мекунад ва барои худ равобиту ҷиҳатҳои тоза ва ибтикорӣ меҷӯяд. Аз ин рӯ, 
ногузир барои ӯ бояд “чашми севумӣ” қоил шуд, ки сӯйҳои тозаеро мебинад ва дар ҷиҳот 
бесобиқа машғули анҷоми вазифа аст. 

Бояд донист, ки Хусрав ҳеҷ гоҳ бар гирди тасовири пешсохта намегардад ва маводи 
тасвирҳои шеърии худро аз муҳити зиндагӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ва табиии худ мегирад 
ва ба зеҳни офаринанда ва огоҳи худ ба онҳо ҷон медиҳад ва ҳамин мавзуъ боиси ҳаракату 
пӯёӣ дар тасвиргарии ӯ мешавад ва тасвирҳои ӯ саршор аз маҷмуаи рангҳо ва шаклҳову 
маониву ҳаракату ҷунбиш аст. 

Агар таваҷҷуҳ ба ин дошта бошем, ки аз нимаи дувуми садаи 11 шоирон умуман аносири 
хаёли худро аз роҳи мутолиа дар шеъри дигар ахз мекарданд ва ба овардани тасвирҳои 
ҷомиду якнавохт ва иваз кардани ҷойи калимаҳо дар ашъор мепардохтанд ва бештар ҳам 
авқоти худро масруфи ваҳмӣ кардани тасвирҳои айнӣ мекарданд, Хусравро устодтару 
нерӯмандтар хоҳем ёфт. Ӯ на танҳо ба ҷустуҷӯи аносири такрориву ҷомид ва мукаррар 
намегардад, ки гоҳ ҳатто символҳову рамзҳои шеъриро низ иваз мекунад ва он чи худ эҳсос 
мекунаду мебинад ва мехоҳад, мегӯяд ва ин суннатшиканиҳо гоҳ мумкин аст ба мазоқи 
иддае дигар рост наояд, вале ӯро шеваи тозаву хос аст. 

Дар Хусрав бештар дарди ишқ аст. Ӯ аз номеҳрубониҳои маъшуқа меноладу ӯро 
“юсуфрух”, “фитнаи соҳибназарон”, “бут”, “турки маст”, “гулбарги хандон”, “кабкрафтор”, 
“нӯшинлаб”, “шаҳсавор”, “ганҷи шодмонӣ” ва “дузд” хитоб мекунад: 

Кабкрафторо, яке бихрому по бар лола сой, 
Беҳино кун лаъли пои лоласои хешро. [3, с.76].  

*** 
Гуфтӣ, ки ғам ҳамехӯр, ман худ хӯрам, валекин 
Эй ганҷи шодмонӣ, андозаест ғамро. [3, с. 49].  
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Ҳолатҳои равонӣ ва майлҳову орзуҳои бароварда намудаи ӯ низ дар сохтани рамзҳову 
нишонаҳои тоза ва ироаи тасвири ҷадид низ бетаъсир нестанд ва бино ба некиву бадӣ 
мутасаввири ӯ тасвире мутаносиб аз шаҳрҳоро мебинем: 

Зиҳӣ бирехта бар лоал мушки сороро, 
Шикаста равнақи хуршеди равнақороро. 
Агар зи рӯи ту шоми ҳидояте набувад, 
Зи тирагӣ ки бурун оварад насороро? 
Ба сити ҳусн гирифт он бути самарқандӣ, 
Чу кишвари дили мо хиттаи Бухороро. 
Ба рӯзи куштан аз он ғамза муҳлате ҷустам, 
Вале надид зи қотил касе мадороро. 
Биёр, соқӣ, аз он оби оташин, ки фалак 
Ба бод дод чу Ҷамшед хоки Дороро. 
Зи шавқи он лаби Ширину ҳолати Фарҳод, 
Зи дида меравад инак шакар шакарҳоро. 
Ду бӯса аз лаби худ, Хусраво, Худоро хоҳ, 
Бувад, ки бишнавад он сангдил “худоро”-ро [3, с.53].  
Гоҳ маҷоли сухан дар абёти маҳдуд танг мешавад, вале маонӣ ҳамчунон дар дили ӯ ҷӯш 

мезанад ва имкони сабру тоқатро аз дили ӯ мерабояд ва қувваи тахайюли ӯ ба ҳаракат 
даромада, ба таҷдиди матлаъ мепардозад ва маҳдудияти қавофӣ ва радифҳову вазни муайяну 
мавзуи воҳид монеи ҷавлони фикру офаринишҳои ҳунарии вай наметавонанд бишаванд ва 
дар ин маворид, ки дар девони ӯ ба вуфур дида мешаванд, қудрати тасвирофарии вайро 
беҳтар метавон мушоҳида кард. 

Ба боғи маҷлиси гул ҳамчу булбул, 
Нигаҳ кун Хусрави ширинсуханро [2, с. 37].  
1. Ташбеҳҳо 
Дар таърифи ташбеҳ ба ихтисор метавон гуфт, ташбеҳ ёдоварии ҳаммонандӣ ва 

шабоҳате аст, ки аз ҷиҳате ё ҷиҳоте миёни ду чизи мухталиф вуҷуд дорад, чунон ки 
гуфтаанд, ташбеҳ ахбор аз “шабаҳ” аст ва ин иборат аст аз иштироки ду чиз дар як ё чанд 
сифат ва ёдовар шудаанд, ки ҳамаи сифатро наметавон баршумурд ва гуфтаанд, ки ташбеҳ 
васф кардани чизе аст ба чизҳои мушобиҳа ва наздик бад-он аз як ҷиҳат ё ҷиҳоти мухталиф. 
Монанди айнан ташбеҳ шуда наметавонад. Монанди ташбеҳ фарзӣ аст, на аслӣ ва асл дар он 
мақсади маърифат мебошад. Монанд кардани саг ба шағол ташбеҳ нест, чунки онҳо ҳайвони 
ҳамҷинсанд ва монанд шуданашон табиист. Дар мисоли ташбеҳи абрӯ асли мақсад дарёфти 
ҳусни он аст. Агар монандро X ва монандаро Y фарз карда бошем, онҳо ҳаргиз ба ҳам 
монанд нестанд, балки нисбате доранд, ки далолатгари маънии завқӣ мебошад (6, 74)  

Мисол, байт аз Саъдии Шерозӣ: 
Бигзор, то бигирям чун абр дар баҳорон, 
К-аз санг нола хезад рӯзи видои [4, c.282].  
Дар ин байт “бигирям”-монанд, “чун” адоти ташбеҳ ва “абр дар баҳорон” монанда аст. 

Гиряи абр киноя аз борон аст. 
Бояд гуфт, ки Хусравро дар ташбеҳ дасте болост. Ӯ ёри худро симандом сифат мекунад, 

рӯйи зебои ӯро ба моҳ, лаъли лабашро чун шири дар шакар, чашмони гирёни худро ба далви 
пурхун, ашкашро ба лаъли ноб ва тани харобашро ба мӯй ташбеҳ медиҳад, ки ин ташбеҳсозӣ 
дилпазир ва хеле олист.  

Хусрав дар сохтани ташбеҳмаҳорати олӣ дорад. Бад-он гуна, ки вожаҳо дар хаёли ӯ ба 
сувари мутавофит дар парвоз меоянд ва ҳама дар кураи фурӯзони хаёлаш бурда мешаванд ва 
ҳамчун муми нарму ҳолатпазир мегарданд ва пас аз он ки сиккаи ривоҷу қабулӣ хӯрданд, ба 
бозори ҷавҳариён арза мегарданд. Инак, моро лозим аст, ки ба таври ихтисор чанде аз 
ташбеҳоти давовини ин “шоири хусравон ва хусрави шоирон”-ро зикр бинмоем. 

Хусравро, тавре пештар аз ин гуфтем, дарди ҷонсӯзи ишқ азият медиҳад ва ташбеҳоташ 
ҳам бахшида ба сифати маъшуқ асту ҳолати хароби худ. Ҳамон гуна, ки ӯ аз ёри бевафо 
хоҳон аст, ки беш аз ин азияташ надиҳад, зеро чашмонаш аз гиряву роҳпоӣ ба “далви 
пурхун” монанд шудааст: 

Мадор ин чашми ман чун далви пурхун, 
Ки бошад офтоби ман вуболат[3, с. 104].  
Ҷои дигар рӯи ёри худро дар тобонӣ ба моҳ ташбеҳ дода, аз моҳ тобандатар мегӯяд ва 

чашмони худро ба абри боранда монанд намуда, абрро дар борандагӣ аз чашмони худ 
пасттар мешуморад ва бояд гуфт, ки ин ташбеҳ ташбеҳи тафзил аст, зеро Хусрав рӯи ёри 
худро ба моҳ ва чашмони гирёни худро ба абр бартарӣ додааст. 

Моҳ тобон асту ҳамчун рӯйи ту тобанда нест, 
Абр гирён асту ҳамчун чашми ман боранда нест [3, с. 115].  
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Аксари кулли ташбеҳкунандаҳое, ки Хусрав дар васфи ёри худ рӯи кор меорад, ин моҳу 
хуршед аст. Ӯ хитобан ба маъшуқа мегӯяд, ҳангоме рӯи ту аз гармиву аз ҳаё арақшор 
мешавад, гумон мебарам, ки офтоб зери арақ мондааст: 

Рухат, к-аз оташи табҳо ба тоб дар арақ аст, 
Чу нек менигарам, офтоб дар арақ аст [3,с. 204].  
Дар байти баъдӣ ҳолати чашмони худро аз гиря дар фироқи ёр ба абри навбаҳор ташбеҳ 

дода ва мегӯяд, ки ту рафтиву дар фироқат чашмам аз гиря чун абри навбаҳор “сафеду сиёҳу 
сурх” гашта. Бояд гуфт, ки ин ташбеҳ ташбеҳи мутлақ аст, зеро он монанди чашми ашкбор 
ба абри навбаҳор бидуни қайду шарт аст ва “чун” ба вазифаи адоти ташбеҳ омадааст: 

Рафтиву дар фироқи ту чашмам зи гиря гашт, 
Чун абри навбаҳор сафеду сиёҳу сурх. [3, с. 32].  
Дар байти дигар низ бо ташбеҳи мутлақ мувоҷеҳ мешавем, ки бидуни қайду шарт дили 

худро ба ғунчаи пурхуну танг ва насими зулфи ёрро ба боди сабо шабеҳ мекунад ва дар 
мисраи аввал адоти ташбеҳ (монанд) мазкур аст, вале дар мисраи сонӣ адоти ташбеҳ низ 
мазкур нест: 

Ғунчае монад дилам пурхуну танг, 
Эй насими зулфи ту боди сабо [3, с. 32].  
Дар байти дигар Хусрав ташбеҳи изморро оварда ва ба таври ихфо баргаштани ёрро ба 

омадани баҳор дар боғи хазондида шабеҳ мекунад:  
Барги ҳаётам намонда буд, ки ногаҳ, 
Боди хазондидаро баҳор даромад [3, с. 34].  
Аслан дар девони Хусрав тамоми гунаҳои ташбеҳро вохӯрдан мумкин аст, ки ин гувоҳ аз 

дасти қавӣ доштани ӯ дар ташбеҳофаринӣ аст. II. Тамсилҳо 
Тамсил, дар воқеъ, шохае аз ташбеҳ аст ва ба ҳамин сабаб унвони ташбеҳи тамсилӣ низ 

дар китобҳои балоғат фаровон дида мешавад. Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ бар ин ақида аст, ки 
ташбеҳ омтар асту тамсил хостар. Аз назари ӯ, ҳар тамсиле ташбеҳ аст, аммо ҳар ташбеҳ 
тамсил нахоҳад буд. 

(1, 75) 
Ӯ ташбеҳро ба ду даста тақсим мекунад: нахуст ташбеҳи 

ғайритамсилӣ, ки дар он ваҷҳи шабаҳ амри ошкор аст ва ниёзе ба гардондани зоҳир надорад 
ва дувум, ташбеҳи тамсилӣ, ки ваҷҳи шабаҳ дар он амре ошкору зоҳирӣ нест ва ниёз ба 
таъвил дорад. Зеро мушаббаҳ бо мушаббаҳун биҳ дар сифати ҳақиқӣ муштарак нестанд ва ин 
ҳангоме аст, ки ваҷҳи шабаҳ амри ҳиссӣ набошад, балки амри ақлӣ аст, он ҳам ақлии 
ғайриҳақиқӣ, чунон ки масалан мегӯем: Ин далел мисли офтоб равшан аст, ки дар ин ташбеҳ 
навъе таъвил вуҷуд дорад. Агар дар ташбеҳ (ваҷҳи шабаҳ) сифате ғайриҳақиқӣ ва аз умури 
мухталиф интизоъ шуда бошад, тамсил хонда мешавад. Дар девони Хусрав тамсилро 
ҷойгоҳи хос аст. Ин шоири муфлиқ бештар барои исботи андешаҳояш мисоле меорад, ки ҳам 
сурату ҳам сирати ашъорашро ороиши хос мебахшад. 

Ин ҷо лозим аст чанд намуна аз тамсилҳои Хусравро рӯи қоғаз орем. Масалан, дар ин 
байт аз дард нолидани Хусрав монанд ва нолиш кардани бемор монанда аст, ки мисол оварда 
шудааст: 

Хусрав агар аз дард бинолад, чӣ тавон гуфт, 
Айбаш натавон кард, ки бемор бинолад [3, с. 263].  
Ё худ, дар мисраъи баъдӣ ӯ бе бӯи накушудани гиреҳи дили тангаш васли ёрро бе боди 

сабо бо мисоли нашукуфтани ғунча ва дар дилаш нақш бастани акси рухи хуби ёрро бо 
мисоли аз оина чеҳра пинҳон карда натавонистан тақвият мебахшад:  

Бе бӯи висолат накушояд дили тангам, 
Бе боди сабо ғунча шукуфтан натвонад... 
Андар дили мо акси рухи хуби ту пайдост, 
З-оина касе чеҳра нуҳуфтан натавонад [3, с. 264].  
Ҷои дигар Хусрав бо мисоли роҳ наёфтани бегона дар маҷлиси хоси мулук нағунҷидани 

хираду ақл дар дили ошиқро баён доштааст: 
Дар дил чу бувад ишқ, нагунҷад хираду ақл, 
Дар маҷлиси хоси малик ағёр нагунҷад [3, с. 263].  
Ба ҳамин монанд, дар ҷои дигар ин хусрави шоирон аз шавқи висоли ёр хун шудани 

дилашро бо мисоли хун шудани дили модари зор дар фироқи фарзанди кушташуда баён 
медорад: 

Дилам хун аст аз шавқи висолат, 
Чу модар дар фироқи кушта фарзанд [3, с. 269].  
Аз мисраъҳои фавкуззикр ба чунин хулосае мебиёем, ки шоир дар ашъори ноби хеш 

санъати тамсилро нозукбинонаву моҳирона ба кор бурдааст. III. Истиораҳо 
Истиора калимае аст барои номидани шайъе, ки қабл аз он бад-он ном шинохта нашуда 

бошад. 
Ҳунар бидуни истифода аз истиора ғайри қобили тасаввур аст. 
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Қавитарин унсур дар сохтани шеъри ғиноӣ ва ошиқона истиора аст. Забоне ки метавон 
авотифи эҳсосҳои рақиқу нармро дур аз ҷараёноти одии гуфтор ва дур аз мантиқи маъмулии 
сухан баён кард [6, с. 309].  

Фазилати истиора дар ин аст, ки дар ҳар лаҳза метавонад баёнро сурати тозае бубахшад 
ва аз як вожа дар натиҷа чандин фоида ҳосил шавад, чандон ки дар мавориди мухталиф 
такрор шавад ва бо ин ҳама дар ҳар мавриде мақоми хоси худро дошта бошад ва аз хусусиёти 
дигари он ин аст, ки маънии бисёрро дар лафзи андак нишон медиҳад ва аз садаф чандин 
марворид берун меоварад. 

Хусрав дар шеър аз истиора хеле ва хеле зиёд истифода намудааст. Дар ашъори ӯ 
ибороту вожаҳои истиорӣ, аз қабили “чокарон”, “дармондагон”, “бутпарастон”, “симандом”, 
“симурғ”, “абри наврӯзӣ”, “бараҳман”, “ошно”, “турки маст”, “бутпараст”, “булбул”, “саги 
девона”, “юсуфрух”, “фитнаи соҳибназарон”, “бут”, “бод”, “гулбарги хандон”, “кабкрафтор”, 
“нӯшинлаб”, “шаҳсавор”, “ганҷи шодмонӣ”, “дузд”, “қамар”, “садафи лаб”, “шӯх” бисёр ба 
чашм мехӯранд. 

Масалан, дар ин мисраъҳо зебоии рӯй, ширинии суханро ба воситаи санъати истиора 
хубу зебо тасвир намудааст:  

Қадаре биханду аз рух қамаре намой моро, 
Сухане бигӯю аз лаб шакаре намой моро. 
Сухане чу гавҳари тар садафи лаби ту дорад, 
Сухани садаф раҳо кун, гуҳаре намой моро. 
Ба назар надидаам ман асари даҳони тангат,  
Агарат бувад даҳоне, асаре намой моро [3, с. 45].  
Ба ин монанд дар байтҳои дигар “бутпараст”, “турки маст” ба маънии ёр омада, истиора 

шудаанд: 
Ё раб, кӣ дод оина он бутпарастро, 
К-ӯ дид ҳусни хешу зи мо бурд дастро. 
Хун мехӯрад ба сина дарун меравад балост, 
Ё раб, кӣ роҳ медиҳад он турки мастро [3, с. 25].  
Хусрав дар як ғазали худ сиёҳии зулфу сафедии рӯй ва холи рухсораи худро бо калимоти 

истиории “шаб” ва “рӯз”, ки яке баёнгари сиёҳӣ ва дигаре сафедиву равшанист, хеле 
устодонаву моҳирона чун дурри ноёб ба риштаи назми ноб кашидааст: 

Шаби зулфи ту шуд нишонаи рӯз, 
Дур кун он шаб аз каронаи рӯз. 
Турфа холест дар миёни рухат, 
Шаб кӣ дид дар миёнаи рӯз? [3, с. 454].  
Дар мисроъи зер боридани борони баҳорӣ, шукуфтани гул ва нағмапардозии булбулро 

бо як сабку услуби хос ба назм кашида, ки “гиряи абр” ба маънии борон ва “хандаи гул” ба 
маънии шукуфоии он истиора шуда омадааст: 

Ало, эй абри наврӯзӣ, агар ошиқ наӣ бар касе, 
Макун бе мӯҷибе гиря, ки гулро ханда меояд. 
Нагӯйӣ охир, ай булбул, ки гул бо сими ту бар ту, 
Чаро дар базми султон бо либоси жанда меояд [3, с. 313].  
Ё худ, дурр бории дида ба маънои гиря истиора аст: 
Зи дуррбории дида, Хусрав маранҷ, 
Ки худ ошиқонро ҳамин зевар аст[3, с. 194].  
Дар байти баъдӣ “баҳор” дар таркиби “баҳори ман” истиора аз ёр аст: 
Гули ман расиду бӯйе зи баҳори ман наёмад, 
Чи кунам насими гулро, ки зи ёри ман наёмад [3, с. 46].  
Ё дар байти дигар дар таркиби “баҳори ҷавонӣ” истиора аз ёр шудааст: 
Чу ғунча то ба ту дил бастам, эй баҳори ҷавонӣ, 
Ба ҳеҷ ҷо нанишастам, ки ҷомае надаридам [3, с. 621].IV. Маҷозҳо 
Яке аз васоити дигари тасвирпардозӣ ё баёни андеша дар шеъри шуаро ин маҷоз аст. 

Маҷоз он аст, ки суханвар вожаеро дар он маъное ба кор мегирад, ки барои он барниҳода 
нашудааст ё ба таври дигар истифодаи вожа дар ғайри маънии аслии худ. Маънои ниҳодӣ ва 
қомусии вожа маънои аслии он аст ва маъное, ки суханвар дар шеъраш истифода намуда, 
маънои ҳунариву маҷозист. Медонем, ки дар забон маънои ҳар вожа марзе дорад ва гӯянда 
он андешаҳои шигифту шигарфу нозукбинонаи худро наметавонад бо ин маҳдудаҳои 
маънавию лафзӣ адо намояд. Аз дигар сӯй, ҳамвора наметавон вожаҳои навро барои 
бознамуди андешаҳои нав сохт ва ба кор гирифт. Суханвар мекӯшад то аз вожаҳои забон 
баҳраи дигар бибарад ва онҳоро дар корбурди нав дар қаламрави адаб ба кор бигирад ва он 
марзҳои забониро убур намуда ва марзшиканӣ дар вожаҳо менамояд, то бори маъниро ба 
манзили мақсуд бирасонад. 
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Мебояд дар миёни ду маънои вожа пайванде бошад, то арзиши зебоишиносии маҷоз 
бештар гардад. Маънии ҳунарии вожаро бо маънии қомусии он пайванде мебояд ва ин гуна 
пайвастагиро “пайванд” ё “алоқа” мегӯянд. Алоқаи байни вожаҳо мутафовит мешаванд ва ин 
тафовут гунаҳои маҷозро рӯйи кор меорад. 

Ин алоқаи байни вожаҳоро Мир Ҷалолиддини Каззозӣ ба ду гуна тақсим мекунад: 
нишонаи бурунӣ ё вожгонӣ (қаринаи лафзия) ва нишонаи дарунӣ ё маънойӣ (қаринаи 
маънавия) [6, с. 141].  

Суханвари бузург Амир Хусрави Деҳлавӣ фармудааст: 
Неъмати дида нахоҳам, ки бимонад пас аз ин, 
Монда чун дида аз он неъмати дидор ҷудо [3, с. 33].  
Неъмати дида дар ин суруда ба маънии биноии чашм аст. 
Низ дар байти дигар вожаи дар таркиби боғи ҳусн ба маънии зебоӣ маҷоз аст: 
Зи дилам ба боғи ҳуснат ҳама боди тунд хуспад, 
Тӯӣ арчи шохи нозук натавон бад-ин шикастан [3, с. 246].  
Дар байти дигар мехонем: 
Рози хунолуди худ, эй дил, мадеҳ доман бурун, 
К-ин варақ хом асту ҳарф аз вақ бурун хоҳан гузашт [3, с. 194].  
Ё худ дар байти дигар парвин ба маънии дандонҳо маҷозе аст ба пайванди номи абзор: 
Моҳ аз рӯйи ту меёбад шараф, 
К-аш ба як ханда ду парвин медиҳӣ [3, с. 247].V. Кинояҳо 
Киноя тарки тасреҳ ба зикри чизе аст ва овардани мулозими он, то он чи дар калом 

омада ва он чи наомадааст, интиқол ҳосил шавад. Киноя ҳар калимае аст, ки далолат бар 
маъное кунад, ки ҳам бар ҳақиқат битавон қоил кард ва ҳам ба маҷоз бо васфи ҷомеъе, ки 
миёни ҳақиқат ва маҷоз ҳаст. 

Адабиёт ба вижа шеър шеваи ғайримустақими баён ва андеша аст, гурез аз мантиқи одии 
гуфтор аст ва аз ин рӯй дар гузориши лаҳзаҳо ва андешаҳо аҳли ҳунар аз суратҳои гуногуни 
хаёл ва шеваи адои маонӣ ба тариқи ғайримустақим истифода мекунанд. Киноя яке аз сувари 
хаёл дар адабу шеъри ҳар забоне аст, ки аз дер боз бо аҳли адабу мунтақидон ба аҳамияту 
мизони тасвири он дар услуби баён таваҷҷуҳ доштаанд. Киноя аз табиитарин роҳҳои баён 
аст, ки дар гуфтори оммаи мардум ва амсолу ҳиками роиҷ дар забони эшон фаровон метавон 
ёфт ва тақсимбандиҳои уламои балоғат ҳеҷ гоҳ наметавонад ҷадвале барои ҳудуди он таъин 
кунад. Ҷустуҷӯ дар амсолу нуктаҳои роиҷ дар забони мардум ин мавзуъро ба хубӣ рӯшан 
мекунад ва дар шеър киноя қавитарин роҳи илқои маонӣ аст. 

Дар девони Хусрав киноя мавқеи хос дорад. Мурғи баландпарвози хаёли Хусрав аз 
хирмани пурмояи киноя доначинӣ намудаву дар боғистони адаб нағмапардозӣ кардааст. 

Ӯ макони охирати махлуқотро бо шеваи гуворову дилпазир зикр карда, ки гӯши кас аз 
шунидани он роҳат мекунад ва инсонро ба баҳри нопайдоканори андеша ғӯтавар мекунад. 
Дар ин байт “Ҷое, ки ҷой бар сари шоҳон магас кунанд” киноя аз хонаи сарду торики макони 
абадии махлуқот аст: 

Ҷое, ки ҷой бар сари шоҳон магас кунанд, 
Набвад маҳалли авҷи паридан ҳумойро[3, с. 50]. 
Ҷои дигар аз даст додани ҷавониро ба тариқи киноя бо таъбири “ҷавонӣ хок кардан” ва 

рехтани оби дидагонашро бо ибораи “фуруд омадани борон” баён медорад: 
Ҷавонӣ хок кардам бар дараш рӯзе нагуфт он маҳ, 
Ки он пири парешонрӯзгор аз дар дарун ояд. 
Саҳаргаҳ хушк дидӣ з-оҳи ман, эй мурғи бустонҳо, 
Шаб огаҳ бош, то аз чашми ман борон фуруд ояд [3, с. 216].  
Ё худ, бо ибораи “ғарқаи хун” ранги сурхи лоларо нишон додан аз тахайюли баланди ӯ 

гувоҳӣ медиҳад: 
Ба боғ ғарқаи хун аст лола, донӣ чист? 
Зи теғи кӯҳ буридаст рӯзгор ӯро [3, с. 53].  
Таъбири “ҷигар бастани дил”-ро Хусрав ба маънии хун шудани он ба кор бурда аст: 
Аз гиря ҷигар баст дилам, аҳли диле ку, 
К-аз чеҳраи Хусрав ҷигари баста кушояд [3, с. 264].  
Дар байти дигар айёмро ба маънии умр оварда ва мегӯяд: 
Оё ту куҷову мо куҷоем, 
Дардо, ки ба ҳарза рафт айём [3, с. 496].  
Ё худ, дар ин байт киноя аз “баҳори дил” суруру шодист: 
Ин аст баҳори дили Хусрав, ки чу ғунча, 
Садпора ҷигар аз ҳаваси рӯйи ту бошад [3, с. 689].  
Тавре маълум гашт, Амир Хусрави Деҳлавӣ дар офариниши шеър маҳорати олӣ дорад ва 

алалхусус, шеваи баёни хоси худро дорад, ки камназир аст. Ӯ саноеи бадеиро бисёр 
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устокоронаву моҳирона дар ашъораш истифода намуда, бо ин амал ҷаззобияту дилфиребӣ ва 
латофату балоғати шеърашро боз ҳам болотар мебарад. 
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ВОСИТАҲОИ БАЁН ВА САНЪАТҲОИ БАДЕӢ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ 
АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ 

Амир Хусрави Деҳлавӣ дар замоне умр ба сар бурдааст, ки ҳамаи заминаҳои воқеӣ барои 
эҷоду рушду такомули ҳунари ӯ таъсири амиқе гузоштаанд. Хусрав шоире аст мубтакир ва 
соҳибкасб, ки аз насибаи ҳунар низ бархӯрдор аст, ҳеҷ гоҳ наметавонад худро дар 
чорчӯбаҳои маъҳуди фикриву ҳунарӣ гирифтор бинад ва дар варои табиату ҷаҳони зеҳнии 
хеш бад-он гуна биандешад, ки дигарон андешидаанд, балки баръакс алайҳи ҳамаи низомҳои 
мавҷуд ва тамомии андешаҳои ҷорӣ ва писандида, ба вижа дар арсаи тахайюл исён мекунад 
ва барои худ равобиту ҷиҳатҳои тоза ва ибтикорӣ меҷӯяд. Аз ин рӯ, ногузир барои ӯ бояд 
“чашми севумӣ” қоил шуд, ки сӯйҳои тозаеро мебинад ва дар ҷиҳот бесобиқа машғули 
анҷоми вазифа аст. 

Калидвожаҳо: Амир Хусрав, шоир, шеър, машҳур, ногузир , ғазал, адабиёт, баде ӣ, 
маърифат, тахайюл, киноя . 

 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ В ГАЗЕЛЯХ АМИР ХУСРАВИ ДЕХЛЕВИ 
Амир Хусрав Дехлеви жил в то время, когда все реальные основания для создания и 

развития его искусства имели огромное значение. Хусрав предприимчивый и 
профессиональный поэт, обладающий к тому же и художественным даром, никогда не 
может оказаться в узких рамках своего ума и искусства, а по своей природе и 
интеллектуальному миру мыслит так, как думают другие, а наоборот, против все 
существующие системы и все ходовые и популярные идеи, особенно в области воображения, 
восстают и ищут для себя новые и новаторские подходы. Поэтому ему необходимо дать 
«третий глаз», который видит новые направления и делает свое дело беспрецедентным 
образом. 

Ключевые слова: Амир Хусрав, поэт, поэма, известное, неизбежное, газель, 
литература, искусство, просвещение, воображение, ирония. 

 
MEANS OF EXPRESSION IN GAZELLES 

AMIR KHUSRAVI DEHLEVI 
Amir Khusrav Dehlavi lived at a time when all the real reasons for the creation and 

development of his art were of great importance. Khusrav, an enterprising and professional poet, 
who also has an artistic gift, can never find himself within the narrow limits of his mind and art, 
and by his nature and intellectual world he thinks the way others think, but on the contrary, all 
existing systems and all running and popular ideas, especially in the realm of the imagination, rise 
up and seek new and innovative approaches for themselves. Therefore, he needs to be given a "third 
eye" that sees new directions and does his job in an unprecedented way. 

Keywords: Amir Khusrav, poet, poem, known, inevitable, ghazal, literature, art, enlightenment, 
imagination, irony. 
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ҲУНАРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ДАР МАЪНИОФАРИНӢ ВА ТАСВИРСОЗӢ 
 

Элбоев В., Муҳаммадқосим М.С. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Барои басит додани беҳтари ҳунари маъноофаринӣ ва тасвирсозӣ дар шеъри Лоиқ 
Шералӣ лозим медонам, ибтидо санъатҳои шеърӣ дар шеъри ӯ ба баррасӣ гирифта шавад, то 
ба ҷойгоҳи ҳунарии шеъраш дастрас бурда битавонем. Ба ин тартиб, рӯйкард ба арзишҳои 
шеърӣ ва боз намудани лоиҳаҳои сохторӣ ва маъноии шеъри Лоиқ дар буъдҳои мутааддид 
дар ин фасл шигофта хоҳад шуд. 

“Куллиëти Лоиқ” дар 652 барг дафтарест, ки чандин маҷмӯаи шеъри Лоиқ дар он ҷой 
гирифтааст. Ин дафтар тавре ки аз номаш пайдост, куллиёти шеъри ӯст, ки тамоми доштаҳои 
шеъри Лоиқро дар худ дорад ва дар анвои шеър шоир табъи хешро имтиҳон намудааст. Ӯ 
чунон ки шеъри клоссик суруда, шеъри нав бо шикасти афоил, қофия ва радиф суруда ва 
шеъри сапед ҳам сурудааст. Ӯ дар мавҷудоти иҷтимоӣ бисëр кӯшида ва ашъори бисёр 
мутнаввеъе дорад. Дар ин фасл чигунагии орояҳои адабӣ дар шеъри Лоиқ Шералӣ бозгушоӣ 
мешавад ва ба се пурсиш дар ин фасл посух дода хоҳад шуд, ки қарори зайланд: 

1. Ҳунари шеърии Лоиқ Шералӣ то чӣ ҳад аз орояҳои адабӣ бархурдор аст? 
2. То чӣ ҳад сувари хаëл дар шеър Лоиқ тавонистааст ҷойгоҳи орояҳои адабиро 

мушаххас кунад? 
3. Оë Лоиқ Шералӣ ба орояҳои адабӣ дар шеър таваҷҷуҳи хос дошта бошад? 
Дар адабиёти форсӣ - дарӣ - тоҷикӣ муҳимтарин орояҳои адабӣ иборатанд аз: ташбеҳ, 

киноя, истиора, ҳақиқат ва маҷоз, мурооти назир, баëн…радиф ва қофия низ ҷузи орояҳои 
шеърӣ воқеъ шудааст, ки рукни аслӣ дар шеъри клоссик шумурда мешудааст. Дар ин зерфасл 
ба орояҳои адабии ëдшуда дар шеъри Лоиқ кенгош мекунем, то ҳунари шоирии Лоиқро 
бештар боз ва пайванди шеърии ӯ дар ин орояҳо шигофта шавад. 

Тасвири шеъри Лоиқ Шералӣ ҳамон тасвирест, ки метавон аз ҷомеаи тоҷикӣ бо каме 
тааммул бардошт кард. Далели боризе, ки Лоиқ Шералиро ба номи шоири мардумӣ 
мешиносад, ин аст, ки тасвири шеъри Лоиқ зебо ва роҳатфаҳм барои халқи тоҷик аст. 
Тоҷикон бо хондани шеъри Лоиқ худ ва ҷомеаи худро дар он мебинанд. Албатта тасвири 
шеъри Лоиқ аз раванди сууди худ бархурдор будаааст ва тавониста аз дафтаре то дафтаре 
тафовутҳои мубрамеро бозгӯ намояд. Вақте аз тасвири шеър ҳарф мезанем, чизе ҷудо аз он 
чӣ бо чашм мушоҳида мекунем, ин аст, ки Лоиқ Шералӣ аз анвоъи тасовир барои ҷон 
доштани шеъраш истифода кардааст: 

Зиндагӣ хуршед дар боми ман аст, 
Зиндагӣ маҳтоб бар боми ман аст. 
Зиндагӣ ëри гуландоми ман аст, 
Зиндагӣ Хайëми айëми ман аст. 
* * * 
Гар набошад номам аз номи Ватан, 
Гар набошад хилқати ман сохтан. 
Гар насӯзам дар ғами шеъру сухан, 
Зиндагӣ андешаи хоми ман аст [1, c.142]. 
Тасвиргарии ин шеър ба манзалаи боло рафтани зиндагӣ, хуршедвор бар боми шоир аст. 

Метавон киноя аз зиндагии муваффақ ва пуришқу шӯру шавқ бошад, ки шоир тавониста ба 
кумаки ин ория ризоияти худро таъриф кунад. Ӯ дар сояи ëри гуландоми хеш ҳамчун Хайëм 
мегузаронд. Аз тасвири «Зиндагӣ Хайëми айëми ман аст» ду пурсиш эҷод мешавад, ки: 

1. Зиндагии Хайëм ë хаймасоз, сарпӯшсоз ва сояафкан бар ӯ шудааст ва тавониста он чи 
аз хубиву бадӣ дар имтидоди ин роҳ барояш иттифоқ афтода, сарпӯшгузор бошад. 

2. Хайëм, ки худ намунае аз зиндагӣ, ишқ ва дар ниҳоят ҳеч дар ҳеч ва мубаллиғи дунëи 
пучу беарзиш астро улгу қарор дода, мехоҳад бигӯяд, ки ман; хайёмвор ба зиндагӣ 
менигарам ва дар ниҳоят зиндагӣ дар айëми ман ҷуз пучиву нестӣ нест. Баҳси дувуми шоир 
ва муроди ӯ аз зиндагии хом метавонад бисёр сода дар мактаби ниҳилисм ҷои худро пайдо 
кунад. 

Ӯ дар банди дигари ин шеър бар пурсиши дувум саҳа мегузорад ва муносибатҳое чун; 
Ватан, шеъру суханро меъëри зиндагии худаш медонад ва бидуни онҳо зиндагиро андешаи 
хом мепиндорад. Ӯ дар шеъри дигаре аз замона ранҷидааст ва тасвири шеър чунон аст, ки 
ҷомеа ҳатман дар замони сурудани ин шеър дар ҳолати ваҳиме ба сар бурдааст ва вожаҳои 
чун киштан ва бурдан бар сари забонҳо будааст. Ба ин шеър таваҷҷуҳ кунед: 

Кушед ин замонаро, ки мекушад таронаро, 
Даруни чашм мекушад, нигоҳи шоиронаро. 
Замонаи ҳаринае чу кафши серпинае, 
Ба пинае намехарад, нубуғи ҷовидонаро. 
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Зи ҷаҳл найза мекашад, ба теғи чашми офтоб, 
Ба байза ҳабс мекунад, ҳумои ошëнаро. 
Ман аз талиъаи саҳар паëмоварам, вале 
Замони ман намехарад, талиъаи замонаро [1, c.399]. 
«Кушед ин замонаро» орояи нахустин аст, ки замонаи беҷонро шоир ҷон медиҳад ва 

хоҳони куштанаш мешавад. Мафҳуми тасвирии ин ғазал аз замона он аст, ки шоир худро аз 
замона озурдахотир мебинаду бо истифода аз саноеи шеърӣ тавониста паëми худро ба ононе, 
ки мавриди таҳоҷуми замона, ки мушаббаҳи ҷомеа қарор гирифтаанд, бирасонад. Тасвири 
шеъри Лоиқ Шералӣ баëнгари мавориди хубу бадест, ки дар иҷтимои тоҷикон ба навъе 
иттифоқ афтодааст. 

Сувари хаëл ва орояҳои адабӣ дар шеъри Лоиқ, хонандаро ба худ беҳтару бештар 
мекашонад. Санъати тасвир дар шеър баëнгари он аст, ки шоир таваҷҷуҳи хос ба шеър 
доштааст. Шоири хаëлпардоз, хонандаи хешро омода месозад, то дар паҳнои тасвири 
шеъраш қадам бизанад ва худро бо ҷаҳоне аз лаззат дар он боз ëбад. Ӯ бо тасвиру сувари 
хаëл дар шеъри хеш эҳсоси таҷаррубе барои мухотаб даргир шуда эҷод мекунад ва ин 
тасовир гоҳе то сарҳади таҳрики хонанда низ амал мекунад. Офаринандаи тасвир дар зеҳнҳо; 
аз халлоқияти хеш метавонад дунëи дигареро ба намоиш гузорад. Замон ва баëни шеър 
фазоро тавре омода мекунад, ки хондани шеър барои хонандаи он лаззатбахштар бошад. 
Шоирон кӯшидаанд, ки бо сувари хаëл ва тасвир, шеъри хешро дар зеҳнҳо ҷовидона кунанд. 
Ҷойгоҳи сувари хаëл ва тасвир дар шеъри Лоиқ Шералӣ бисëр мубарҳан аст. Ӯ тасвирҳои 
содаи иҷтимоии худро ба кумаки вожагони нави порсӣ - дарӣ - тоҷикӣ рангу бӯи тоза 
додааст ва барои алоқамандони шеъраш зеҳнияти тасвири замонаи вай эҷод кардааст. Барои 
шарҳи беҳтари мавзӯъ зарур аст, то ба мавориди зер бо диди шеършиносона пардохта шавад, 
то ҷойгоҳи тасвир дар шеъри Лоиқ Шералиро беҳтар бишносем. 

1. Тасвир чист? 
2. Оë Лоиқ Шералӣ тавонистааст шеъри хешро дар тасовир баëн кунад, ки ҷовидона дар 

зеҳнҳо нақш баста бошад? 
3. Оë Лоиқ Шералӣ тавонистааст зеҳни хонандаи шеъри худро даргир намояд? 
Зиндагии имрӯзаи мо мамлу аз тасовири табиӣ ва маснуӣ аст, ки бо авомили инсонӣ бад-

он пӯшиш дода шудааст. Таблиғот, филмҳо, тилвизиунҳо ва… мавориди саргармкунанда ва 
омӯзанда тавониста дунëи моро пуррангтар бисозанд. Гарчи чизе ба номи тасвир ба ҳунари 
нақошӣ ва аккосӣ мутааллиқ будааст ва то чанд садаи қабл ба ин асл дар ҳунарҳои дигар 
таваҷҷуҳи хосе нашудааст. Дунëи ҳунар, ба вижа ҳунари шоирӣ ҳам бо ҳунарҳои дигар 
тавонистааст по ба по ҳаракат кунад ва тасовири ҳунари шеърро барои хонандагонаш рушд 
диҳад. Тасвир дар шеър бар хилофи ҳунари нақошӣ, тасвири зеҳнӣ аст. Тасвирсозӣ дар 
шеъри шоирон чунин аст, ки шоирон ба ҷои расму тасвир, тасвирро ба тариқаҳои 
зебоишиносӣ ва ҳунарофаринӣ ба кумаки вожагон дар шеъри хеш тавсиф кардаанд. Барои 
шинохти ҳар маврид ва ë шай бояд ба таорифи он руҷӯъ кард ва баъд бар мабнои таориф ба 
кунҳи мавзуъ даст бурд. Дар ин маврид нависандагони китоби забон ва адабиёти форсӣ 
(доктор Ҳасан Зулфиқорӣ, Ғуломризо Имронӣ, доктор Фарида Каримирод) чунин эътиқоде 
доранд: 

«Ороияи таърифи ҷомеъ ва монеъ ва ҳамроҳа тавзеҳоти кофӣ, ки мавзуъи мавриди 
назарро хуб бишносанд, дар ҳар илме ба ночор бояд ибтидо даст ба таъриф зад, то аз тариқи 
таърифи дақиқ битавонем он падида ë шайъи мавриди назарро бишносем» [5, 296]. 

Пас, тасвиру сувари хаëл дар шеър; ҷамъ шудани андешаҳои шоир дар шеър ва басит 
додани он бо истиораҳо, намодҳо ва саноатҳои дигар шеърест, ки шеърро барои хонанда ба 
навъе малмус месозад. Зебоиҳои каломӣ ва истифода аз мавориди табиӣ бештар бар шеъри 
Лоиқ ҳувият ва тасвир бахшидааст. Албатта навъи истифода аз он марбут ба халоқияти шоир 
аст. Дар маҷмуъ тасвир корест ҳунармандона ва ҳунар ба унвони яке аз аносири фикрӣ ва 
равонии инсонҳо хориҷ аз маворид перомуни онҳо нахоҳад буд ва ҳунарманд бар-ин 
боварҳост, ки дунëро бо худ ҳамроҳ сохта ҳаракате рӯ ба пеш дошта бошад. 

1. Оë Лоиқ Шералӣ тавонистааст шеъри хешро дар тасовире баëн кунад, ки ҷовидона дар 
зеҳнҳо нақш баста бошад? 

Тасовири шеъри Лоиқ Шералӣ бештаринаш ҳамон тасвирҳоест, ки дар атроф ва 
ҷавониби шоир нақш баста будааст. Ӯ гоҳе дарахтро ба тасвир мекашад ва гоҳе дарëро дар 
хаëлаш тасвирсозӣ мекунад: 

Ду раҳсозему раҳпаймо, ману дарë ману дарë, 
Ду ҳамроҳему ду танҳо, ману дарë ману дарë. 
Зи як сарчашма меоем, зи як сарчашмаи кӯҳӣ, 
Ба поинҳо аз он боло, ману дарë ману дарë. 
Ғазал мехонаду ман ҳам, фиғон месозаду ман ҳам, 
Ду шоир ду дили шайдо, ману дарë ману дарë [1, c.405]. 
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Нигоҳи Лоиқ ба дарë нигоҳи ошиқона аст, ки ҳар ду бо ҳам ҳамсадо шӯр доранду ғавғо 
мекунанд. Ӯ дарëро ҷуз шоирони рӯзгор медонад ва ғазалвораҳои дарëро, ки аз як сарчашма 
бо ғазалҳои худаш аст, меситояд ва бо фиғон ва дили шайдо мешунавад ва ҳар ду шоирона 
бо ҳам месароянд. Дар тасвири ин шеър ҳуввияти инсонӣ додан ба дарëро ташхис мекунад, 
ки ӯ низ даргузари рӯзгори танҳост ва ғазал месарояд. Дар буъди маънои дигар, ғазал 
сурудани дарë ишқ аст, ки гӯë ӯ ошиқ аст ва барои маъшуқи хеш ғазал месарояд. 

Сутунҳо 
Ҳама чун аскарон саф кашида, 
Ҳазор андар ҳазоранд. 
Ситода дар рада мисли низомӣ 
Қатор андар қаторанд 
Ҳама чун аскарони навбатӣ дар посгоҳи хеш. 
Дар ғазали «Сутунҳо» баëни чанд сутуни хокӣ ва ҷон додан ба он ва онҳоро рӯҳу равон 

бахшидан худ тасвири зебост миëни ҷондор ва беҷон. Шоирони зиëде чунин коре анҷом 
додаанд, ки дар шеъри худ беҷонро ба нақши ҷондор истихдом намудаанд. 

Гуноҳатро намебахшам, 
Ки саргардони худ кардию рӯгардон шудӣ аз ман 
Гуноҳатро намебахшам, 
Ки дар даврони мардон ëри номардон шудӣ аз ман 
Намебахшам гуноҳатро, 
Гуноҳатро намебахшам. 
* * * 
Гуноҳатро намебахшам, 
Ки бе ту ахтари иқболи ман дар авҷи гардун мурд 
Гуноҳатро намебахшам, 
Ки бе ту дар дилам сад достони ишқи Маҷнун мурд 
Намебахшам гуноҳатро, 
Гуноҳатро намебахшам… [1, c.394]. 
Ӯ дар ин шеър мухотабро мавриди сарзаниш қарор медиҳад ва борҳо такрор мекунад, ки 

«Гуноҳатро намебахшам». Ӯ тасвире аз ҷудоии маъшуқа басит медиҳад ва тоблуро чунон 
музайян мекунад, ки худро ва ҳамагон худро дар он ҳис мекунанд. Рӯгардон, саргардон, 
номардон калидвожаҳои ин шеър аст, тасвирро боло мекашад ва мавзуро мустаҳкам месозад. 

Соро Бақоӣ нависандаи эронӣ тасвири шеъри Лоиқ Шералиро дар мақолае чунин 
муаррифӣ мекунад: 

«Лоиқ Шералӣ адиби фақиди Тоҷикистон, виҷдони бедори ҷомеаи ин кишвар ва касест, 
ки ба сухан болу пар бахшид [4, c.27]. 

Тасвиргириҳои Лоиқ аз манзураҳо ва лаҳзаҳо, ҷаззу тасвирсозиҳое аст, ки аз домани 
ҳақиқати табиат бардошта аст. Тасвирсозиҳои Лоиқ ва андешаҳои ӯ аз табиат бо тахайюлоти 
шоирона, тавонистааст нақши шеърашро дурахшонтар созад. 

Заҳр бодо шири модар бар касе, 
К - ӯ забони модарӣ гум кардааст. 
Ин байти Лоиқ Шералӣ гарчӣ такрор овардаам, аммо яке аз байтҳоест, ки ҷовидона дар 

зеҳни тоҷикон ва форсизабонон боқӣ мемонад. Дар тасвирсозӣ он навъе эҳсоси модарона 
нуҳуфтааст. Ӯ гум кардани забони модариро навъи бекифояте медонанд ва шири модарро 
ононе, ки забони модариро фаромӯш кардаанд, заҳр мехоҳад. Гарчи дар ин байт ҳеч гуна 
саноати шеърие ба кор нарафтааст, аммо пайванди эҳсоси ин шеър чунон аст, ки бо ҳамин 
вожагони сода ва рӯзмара, тавонистааст худро ҷовидона кунад. Модар, ҳуввият, Ватан, 
худшиносӣ ва ҳурматгузорӣ ба суннатҳо ва таърихи форсизабонон ҷузъи бузургтарин 
мафоҳим аст, ки дар ашъори Лоиқ Шералӣ ба ҷовидонагӣ расидааст. 

Тасвирҳои шеъри Лоиқ тавонистааст ҳисси хонандаи худро бештар даргир кунад. Ӯ 
шеърашро бо забони мардум ва бо тамоми ҷузъиёт перомуни хеш интихоб кардааст. Ӯ бо 
истифода аз орояҳои адабӣ, бар хонандаи шеъри худ таъсир гузоштааст. Лоиқ барои беҳтар 
сохтани тасвири шеъри худ - тавре, ки худаш борҳо зикр кардааст - аз зиëдхонии шеъри 
бузургони адаби форсӣ - дарӣ истифода бурдааст. Тасвири шеъри Лоиқ назири бештаринаш 
ба мероси адабии клоссик аст. Ӯ дар ашъораш аз шеваҳои бадеъ ва баëни клоссик низ 
истифода бурдааст. 

2. Оë Лоиқ Шералӣ тавонистааст зеҳни хонандаи шеъри худро ба худ ҷалб намояд? 
Ҳамон тавр, ки гуфта омад, Лоиқ Шералӣ Шоири халқи Тоҷикистон аст, ки мавориди 

зиëди иҷтимоиро дар шеъри худ баëн намудааст. Ӯ мушкилоти ҷомеаро дар ҳар марҳилаи он 
ба забони шеър кашидааст ва бо чанд байт халқи тоҷикро мутаваҷҷеҳи он маъзил намудааст. 
Аз ӯ мехонем: 

Чаро ин қадр мардум шаклбозед?! 
Чаро побанди тарсу ҳирсу озед?! 
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Чаро охир, чаро чун хишти қолаб 
Ба дарë соҳили маснӯъ созед?! 
Сафар Абдулло узви пайвастаи фарҳангистони забону адаби форсӣ дар иртибот ба Лоиқ 

Шералӣ чунин мегӯяд: 
«Лоиқ Шералӣ шоире буд, ки шабоҳате ба аҳде надошт. Зуҳури Лоиқ Шералӣ ҳамчун 

падидае буд, ки ангор миллати мо сад сол интизори онро кашида буд. Шеъри вай посух ба 
ниëзҳои миллате буд, ки солҳо дар чоҳи сабр ба сар мебурд ва интизорашро мекашид. Шабу 
руз, ғаму шодӣ, ноумедӣ ва умедворӣ, дарду бедорӣ ҳама дар шеъри устод Лоиқ Шералӣ 
вуҷуд дорад ва ашъори вай ҳама лаҳзаҳои зиндагии мардумро дар бар мегирад». 

Дар идомаи ин баҳс Сафар Абдулло чунин хотирнишон мекунад: «Лоиқ Шералӣ ҷузви 
маъдуди чеҳраҳое буд, ки вақте шеъре аз вай имрӯз дар матбуот чоп мешуд, фардо вирди 
забони мардум буд ва ҳеҷ кас то ба андозаи ӯ дар Тоҷикистон маҳбуб набуд. Бисëре аз 
ғазалҳо ва ашъори вай ба мусиқӣ даромада ва аз сӯи овозхонони мухталиф иҷро шуда ва 
мешавад. Ӯ ба гунае зиндагии моро дар ашъори хеш бозтоб додааст, ки то қарнҳо баъди ҳам 
ҳамчунон зинда хоҳанд монд» [4, c.28]. 

Шеъри қиëмат: 
Хоки кишвар хаставу мурда, 
Оби кишвар заҳролуд аст. 
Ҳам ҳавояш, ҳам фазояш, 
Бе навою бо навояш заҳролуд аст. 
Ин чӣ рӯзӣ?! 
Ин чӣ назму бошу буд аст… [4, c.28]. 
Баҳси ин ки шеъри Лоиқ тавонистааст дар зеҳни халқи тоҷик нуфуз кунад, дар гуфтаи 

Сафар Абдулло мубраҳан мешавад ва хуб медонад, ки гуфтааст «Ба шоҳидӣ дидаам, вақте 
шеъре аз вай имрӯз дар матбуот чоп мешуд, фардо вирди забони мардум буд». Шоҳиди айнӣ 
чун Сафар Абдулло зиëд аст, ки Лоиқро бо ин сифот мешиносанд ва ҳар кадом шеъре аз вай 
дар ҳофиза дорад. 

Шеъри фавқ дар соли 1990, ки худ авҷи даргириҳо ва бигӯ магӯҳои лафзии пасошуравӣ 
дар Тоҷикистон буда, суруда шудааст. Ӯ ҷомеаро заҳрогин медонад. Рушду пешрафт дар 
зиндагиро номумкин мебинад ва чунин идома медиҳад: 

Яъне фардо заҳрогин аст, 
Яъне истиқболи дунë заҳрогин аст 
Ин чи расме?! 
Ин чи ойин аст?! 
Дарду балоро нишона мегирад ва ба ҷомеа мегӯяд, ки бо чунин сарнавиште, чигуна 

метавон зинда буд. Ҳама ҷо заҳрогин аст. Шири модар заҳрогин аст. Кӯдаке, ки нав по ба ин 
замин мегузорад заҳрогин аст. Дар идома мехонем: 

Дар миëни ин ҳама дарду бало 
Чун тавон кард орзуи бахти рангин 
Заҳрогин муҳтавои зиндагонист 
Пас чӣ ҷои зиндагонист?! 
Шири модар заҳрогин аст 
Эй мардум, қиëмат мерасад! 
Дере намешавад, ки ҷангҳои худро ба сулҳ иваз мекунад ва шоири халқӣ низ боз дар 

фазои сулҳу амният ба шодию сурур мепардозад ва аз шароити мардуми худ ибрози ризоият 
мекунад: 

Хуҷаста бошадо иқболи тоҷик, 
Ба парвози навин шаҳболи тоҷик. 
Гар истиқлолаш истиқбол дорад, 
Ҳумоюн бод истиқлоли тоҷик. 

* * * 
Навиди роҳату шодӣ муборак, 
Умеди хонаободӣ муборак. 
Ало эй тангмайдон миллати ман, 
Туро даъвои озодӣ муборак. 

* * * 
Дилу ҷонам фидои ҷони тоҷик, 
Ки пайдо шуд яке паймони тоҷик. 
Ба ҷои пайкари Ленин, ало халқ 
Пай афкан пайкари армони тоҷик. 
Ҷомеаи суннатии Тоҷикистон, ки бештар мардуми он бо табиат маънус ҳастанд Лоиқ 

Шералӣ хуб шинохта аст. Ӯ ҳамеша намодҳо ва улгуҳои шеъри хешро дар мавориди табиӣ 
ҷустуҷӯ мекунад. Дохил шудани ҷузиëти табиат дар шеъри Лоиқ, кумак кардан аст, ки 
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тасвири шеъри Лоиқро бештар мардумӣ ва зебо бисозад. Пурвозеҳ аст, ки ранг, бӯ, латофату 
зебоии табиат тавонистааст тасвиреро дар шеъри Лоиқ мубарҳан кунад, ки хонандагон ва 
хоҳандагон онро мепазиранд ва бо он хӯ кардаанд. 

Лоиқ Шералӣ бо ғамҳои миллат ва бо шодиҳои миллат ҳамеша ҳамроҳ будааст ва чунон 
сурудааст, ки ҳар як тоҷик дар дил онро парварида будааст ва чунонки аз бонги Лоиқ 
баромадааст, дар зеҳни мардум ҷой гирифтааст. Яке аз мавориди ҷанги шаҳрвандӣ байни 
тоҷикон аст, ки Лоиқ ҳам аз ҷанги мутозӣ ва ҳам аз сулҳ хушнуд чунин месарояд: 

Тоҷикему ба ҳам наҷӯшида, 
Тоҷикему на хайрхоҳи худем. 
Қаҳрамонони ҷанги миллаткуш, 
Қотили халқи бегуноҳи худем. 
Дар паноҳи хирад наëсудем, 
Душмани миллати бепаноҳи худем [1, c.476]. 
Ӯ бо омадани сулҳ хушнуд мешавад ва табрикгӯëн ба майдони шеър метозад ва 

ашъореро дар ин мавзуъ месарояд, ки яке аз он ашъорро бо ҳам мехонем: 
Раҳми парвардигори мо омад, 
Нури ҳақ бар диëри мо омад. 
Ҷанги бунëдсӯзи мо бигзашт, 
Сулҳи бунëдкори мо омад. 
Ахтари наҳс аз сари мо рафт, 
Ахтари саъд ëри мо омад. 
Ҷанги девонавори мо бигзашт 
Сулҳи деринтизори мо омад [1, c.433]. 
Ахтари наҳс ва ахтари саъд, ки мурод аз ситораи саъд ва наҳс астро ба бадбахтиҳои 

ҷангу хушиҳои сулҳ пайванд задааст. Ӯ аз ҷанги девона ва бунëдсӯз мегӯяд ва дар охир он 
чиро шоир интизор мекашидаастро ба даст оварда, аз омадани сулҳ хушнуд аст. 

Сабки шеъри Лоиқро метавонем дар як ҷумлаи кӯтоҳ сабки хуросонӣ биномем, аммо бо 
як тафовут, ки Лоиқ Шералӣ тавонистааст ин сабкро бозëбӣ кунад ва навовариҳои зиëде дар 
он рушд диҳад. Ӯ сабки хуросониро ба навъе дубора зинда кардааст. «Бозгашти адабӣ», ки 
ҳадафаш расидани дубора ба шеъри хуросонӣ буд, аз тарафи анҷумани адабии Исфаҳон 
бунëн гузошта шуд, то баргашт бо каме таҳаввул ба сабки хуросонӣ дошта бошад. Албатта 
корашон натиҷаҳои матлуб надошт. Дуктур Сируси Шамисо дар “Нақди адабӣ”- и худ чунин 
мегӯяд: “Дар давраҳои бозгашт як ҷараён, махсусан, интиқод аз сабки ҳиндӣ буд, ки 
маъруфтарин намунаи он интиқоди Озари Бекдилӣ дар “Оташкада”-и Озар аст” [3, 102]. 

Лоиқ Шералӣ ба танҳоӣ ин раҳро паймудааст ва натиҷаи кораш наздик ба сӣ дафтари 
шеърӣ бо ҳамон сабки хуросонӣ ва навовариҳои зиёде, ки ба он изофа кардааст. Барои беҳтар 
боз кардани ин ин мавзуъ беҳтар медонам, ки кӯтоҳпурсишӣ дошта бошам, ки: сабки 
хуросонӣ чист ва чӣ хусусияте дорад? 

Сабки хуросонӣ чунонки аз номаш маълум аст, аввалин сабки шеърӣ аст, ки аз Хуросони 
қадим сар баровардааст. Тавре ки дар ашъори ин сабк дида мешавад, ин ашъор бо каломе 
сода ва дар басо маврид бештар ба як назми одӣ монанд аст. Дуктур Сируси Шамисо дар 
“Сабкшиносии шеър” чунин менигорад: “Ба лиҳози фикрӣ ашъори ин давра аз навъи адаби 
таълимӣ ҳастанд, ки бо лаҳне ҳамосӣ дар боби меҳтарӣ ва хӯйи озодагӣ доштан панду андарз 
медиҳад. Ба лиҳози адабӣ бештар ин ашъор, шеърҳои мустақим ва ҳирфаӣ ҳастанд, ки 
намоиш намедиҳанд ва муҷассам намекунанд. Дар ин давра ҳанӯз улуми балоғӣ (маонӣ, 
баён, бадеъ) шакл нагирифта буданд” [3, c.23]. 

Лоиқ Шералӣ тавонистааст, улуми балоғиро дар шеъри сабки хуросонӣ изофа кунад. Ӯ 
дар сурудани шеър ҷузъи шоирони мукассири адабиёти форсӣ-дарии тоҷикӣ мебошад. 
Маҷмуаҳои шеърии ӯ ҳар кадом дар замони ҳаёташ батадриҷ ифтихори чопро ба даст 
овардааст. Аз ин дафотари шеърӣ метавон чунин бардошт кард, ки шеъри Лоиқ Шералӣ 
тавонистааст, ки салобати шеъри клоссики форсӣ-дарӣ ва навовариҳои шеъри муосири нави 
форсӣ-дариро дар худ ҷой диҳад ва ин пайванди қавӣ, ҳувияти таърихии шеъри Лоиқро ҳифз 
мекунад. Лоиқ бо шеъри суннатӣ ва клоссики форсӣ-дарӣ оғоз ба сароиш кардааст ва дар асл 
метавон ӯро шоире суннатгаро донист. Аммо мавориди зиёде дар шеъри Лоиқ вуҷуд дорад, 
ки ҷузъи ашъори навпардози муосири адаби форсии дарианд. Аз ӯ мехонем: 

Чашмаҳоят чашмаи шеъру суруд, 
Қуллаҳоят садри пайғому дуруд, 
Хоки покат соҳати буду набуд, 
Тоҷикистон, кишвари ман 
Модари ман, 
Модари ҷонпарвари ман. 
Бишнавам аз ҳар даре шеъри дарӣ, 
Аз ҷаҳонороиву одамгарӣ, 
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Аз тамоми қуллаҳо болотарӣ, 
Тоҷикистон, кишвари ман 
Модари ман, 
Модари ҷонпарвари ман... [1, c.385]. 
Дар пайванди шеър бо ормонҳои омми ҷомеа, халоқиятҳои Лоиқ дар буъди клоссик ва 

ҳам дар шеъри нави муосир ба ваҷоҳат қобили ламс аст. Дарунмояҳои шеъри Лоиқ бо маонӣ 
ва саноатҳои шеърии нав бо баёни клоссик ва хуросонӣ ба майдон омадааст ва ҳам аз 
навпардозиҳои шеъри муосири форсии дарӣ дар қарни бистум суханҳо дорад. 
Чаҳорпорасароӣ, ки гӯё марҳилаи нахустини шеъри муосир ва ҳам гоме ба сӯйи шикасти 
биноҳои баланди ғазал аст, дар шеъри Лоиқ ба вуфур дида мешавад. Баланду кӯтоҳ кардани 
мисраъҳои шеъраш низ худ гувоҳ бар он аст, ки хоҳони берун шудан аз шеъри клоссик ва 
шикасти афоил будааст. Гарчи ӯ худ гуфта ва муътақид аст, ки шеъри клоссик даст аз 
домони хиттаи фарҳангии Тоҷикистон барнахоҳад дошт, чун мардуми ин хитта ҳанӯз аз 
лаззати шеъри клоссик баҳраманд ва сахт муътақид бад-он ҳастанд. Бо вуҷуди ин, бештарина 
ашъори Лоиқ дар сабки хуросонӣ аст, аммо дар баъзе аз ашъораш метавон гоҳе ба сабкҳои 
дигар ҳам тадохил намуд ва Лоиқ дар баъзе аз сабкҳои дигар низ шеъри худро ба намоиш 
гузоштааст. Забон ва каломи Лоиқ оммафаҳмӣ дар забони мавзуот, насоеҳу роҳҷӯйҳо барои 
беҳбуди вазъи ҷомеа, худ баёнгари сабки хуросонист. Гарчи шеъри нави муосир низ аз сабки 
хуросонӣ бебаҳра набудааст. Барои мустанад сохтани калом чанд байте аз ашъори клоссики 
Лоиқ Шералӣ меоварем: 

Булфузуле чӯби нишонам хонад, 
Шуд намудортар нишонаи ман. 
Аблаҳе гар даричаам бишкаст, 
Тозатар шуд ҳавои хонаи ман [1, c.144]. 
Шеърҳои кӯтоҳу баланд, ки гоҳе ба чашм мерасад, ки нависандааш онро ба майдони 

шеъри нав арза кардааст, аммо ин ашъор дар баҳсе, ки шеъри наву таърифӣ, ки аз шеъри нав 
вуҷуд дорад, гунҷонида намешавад. Муҳаммад Ҳуқуқӣ низ бар ин асл таъкид намудааст ва 
дар китоби “Шеъри нав аз оғоз то имрӯз” чунин нигоштааст: “Шеърҳои дар қолаби ғазал аз 
шеърҳои бисёре, ки алалҳозир кӯтоҳу баланданд ва таҳти унвони шеъри нав ироа шудаанд, 
навтар ва ба таърифи шеър наздиктар аст” [2, c.148]. 

Хулоса, сабки каломи Лоиқ чунон аст, ки дар истифода аз низоми вожагони адаби 
форсӣ-дарии тоҷикӣ чандон ризояте надорад. Сарву наҳви каломро ба танқид мегирад ва 
хоҳони беҳтарии он мешавад. Чунин меоварад: 

Кай шавад рӯзгор беҳ моро? 
Рӯзгоро, забун манеҳ моро? 
Сарфамон сифр, навҳмон маҳв аст, 
Эй Худо, Деҳхудо бидеҳ моро? [1, с.604]. 
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МАСТЕРСТВО ЛОИКА ШЕРАЛИ В СОЗДАНИИ  
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ И ОПИСАТЕЛЬНОЙ ПОЭЗИИ 

Народный поэт Таджикистана Лоик Шерали несомненно является выдающим поэтом в 
современной таджикской литературе, где он тоже имеет популярность среди читателей 
Афганистана и Ирана. Лоик Шерали издавал много сборников стихотворение, где в этих 
сборниках читатель находить оценку поэта прошлым знаменитым личностям, традициям 
и жизнь современности, их успехов и неудач. Поэт в своих стихах воспевает темы родины, 
мать, красота природы, любовь и жизнь современников. Лоик Шерали является мастером 
слова, где современной литературоведение и критики давали его творчестве высокую 
оценку. 

Ключевые слова: Лоик Шерали, мастерство, описание, содержание, поэтические 

фигуры, польное собранное сочинение, классическая поэззия, современность, социальный, 

современный, общество, жизнь, солнца, родина, память, вечность, новые слова, совесть, 

природа, феномен, Таджикистан, традиционное общество. 
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THE MASTERY OF LOIQ SHERALI IN CREATION  
RICHNESS OF CONTENT AND DECCRIPTION POETRY 

The national Poet of Tajikistan Loik Sherali is undoubtedly an outstanding poet in Modern 
Tajik literature, where he is also popular and famouse among the readers of Afghanistan and Iran. 
Loik Sherali published many collections of poems, where in these collections the reader can find the 
poet's assessment of past famous personalities, traditions and modern life, their successes and 
failures. The poet in his poems sings of the themes of the motherland, mother, the beauty of nature, 
love and life of contemporaries. Loik Sherali is a master of words, where modern literary criticism 
and critics highly appreciated his work. 

Keywords: Loik Sherali, skill, description, content, poetic figures, complete collected work, 
classical poetry, modernity, social, modern, society, life, suns, motherland, memory, eternity, new 
words, conscience, nature, phenomenon, Tajikistan , traditional society. English: 
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САЙРИ ТАЪРИХИИ “ҲАЗОРУ ЯК ШАБ”-И ФОРСӢ- ТОҶИКӢ  

ВА ШИНОХТИ ВИЖАГИҲОИ ОН 
 

Муҷебуллоев Ҳ. 
Доншгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Адабиёти форсии тоҷикӣ шоҳкориҳои зиёде дорад, ки назираш дар адабиёти миллатҳои 
дигар нест. Аз ҷумлаи чунин шоҳкориҳо достони “Ҳазору як шаб” мебошад, ки бо муҳтавои 
ҷолиб ва арзишманду бадеиаш қалби мардуми фарҳангпарвару адабдӯсти оламро тасхир 
намуда, ба тарҷумаи зиёд ва истиқболи гарм мувоҷеҳ гаштааст. Ин раванд то дараҷае вусъат 
ёфта, маҳбубияти асарро дучанд намудааст, ки мардумони олам ҳар яке “Ҳазору як шаб”-ро 
чун моли аслии адабиёти худ қабул кардаанд. Аммо дар асл достони мазкур моли адабиёти 
форсии тоҷикӣ буда, он аз китоби “Ҳазор афсон”, ки ба забони паҳлавӣ дар замони империяи 
Сосониён китобат шудааст, маншаъ мегирад. Тарҷумаҳои он дар давраҳои баъдӣ, аз ҷумла 
замони хилофати араб ба забони арабӣ сурат гирифта, таҳриру такмил ёфта, унвони “Ҳазору 
як шаб”-ро соҳиб шудааст.  

Ҷараёни тарҷума, такмил ва таҳриру ҷусторҳо боис гаштааст, ки дар асри 17 шакли 
комили асар ба вуҷуд ояд. Дар мақолаи ҳозир кӯшиш шудааст, ки сайри таърихии достони 
“Ҳазору як шаб” ба забони форсӣ-тоҷикӣ ва вижагиҳои он баррасӣ гардад.  

Мусалламан, достони «Ҳазору як шаб» (Алфа лайла ва лайла) аз нақли подшоҳе бо номи 
Шаҳриёр ва ривоятгарии Шаҳрзод - духтари вазир таркиб ёфтааст. Аксари моҷароҳои он дар 
Бағдод ва Эрони бостон мегузаранд ва достонҳои онро аз решаи эронӣ ва баргардон аз 
«Ҳазор афсон» донистаанд. [2] 

Алиасғари Ҳикмат дар муқаддимаи худ бар «Ҳазору як шаб» [1] чунин гуфта, ки ин 
китоб пеш аз давраи Ҳахоманишӣ дар Ҳинд ба вуҷуд омада ва қабл аз ҳамлаи Искандар, ба 
форсӣ (эҳтимолан, форсии бостон) тарҷума шуда ва дар қарни сеюми ҳиҷрӣ, баъд аз ҳамлаи 
аъроб ба Эрон, замоне ки Бағдод маркази илму адаб буд, аз паҳлавӣ ба арабӣ баргардонда 
шудааст. Мутаассифона, асли паҳлавии китоб замоне, ки ба арабӣ тарҷума шуд, аз байн 
рафтааст. Ӯ далели он ки китоб пеш аз Искандар ба форсӣ даромадааст ба “Муруҷ-уз-заҳаб”-
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и Масъудӣ ва “Ал-Фиҳрист”-и Ибни Надим муроҷиа медиҳад ва сипас бо ишороте ба 
мушобеҳати «Ҳазору як шаб» бо китоби Истири Таврот истидлол мекунад, ки ҳар ду китоб 
дар як замон ва пеш аз ҳамлаи Искандар навишта шудаанд ва решаи воҳид доранд. Номи 
эронии он “Ҳазор афсон” аст ва вақте ба арабӣ тарҷума шуда, нахуст “Алфа хурофа” ва сипас 
“Алфа лайла” хонда шуда ва чунонки Ҳикмат мегӯяд дар замони хулафои фотимии Миср ба 
сурати “Алфа лайла ва лайла” даромадааст. 

Китоби «Ҳазору як шаб» ба се нусха тақсим мешавад: нусхаи ҳиндӣ, ки пеш аз давраи 
ҳахоманишӣ ба забони санскрит навишта шуда, нусхаи эронӣ, ки тарҷумае аз нусхаи 
санскрит ба форсии бостон мебошад ва нусхаи арабӣ, ки дар даврони Ҳорунаррашид аз 
забони паҳлавӣ ба арабӣ тарҷума шудааст. Метавон гуфт, ки дар тамом тарҷумаҳо теъдоде 
достони ҷадид ба он изофа шудааст. 

Ризо Тоҳирӣ дар муқаддимаи китоби қиссаҳои эронии “Ҳазору як рӯз” аз Франсуа Путис 
Дилокруа сохтори достони китоби “Ҳазору як шаб”-ро аз растаи китобҳои “Ҷомеъ-ул-
ҳикоёт” ва “адабиёти ту дар ту” медонад ва сохтори достонии ин китобро ин гуна баррасӣ 
мекунад: “Сохтори каммияти «Ҳазору як шаб»: 11 достони думболадор, 41 достони баланд 
ва 202 достони кӯтоҳ аст ва даҳҳо достони хаттӣ, ки ҷамъан 244 қиссаи классикӣ аст”. [4] 

Баҳром Байзовӣ аз дигар касоне, ки дар ин замина кор кардааст ва дар ҷавоб ба 
шарқшиносоне, ки решаи «Ҳазору як шаб»-ро ба аъроб ва юнонён нисбат медиҳанд, аммо аз 
эронӣ будани он сухане ба миён намеоваранд, чунин мегӯяд: 

“«Ҳазору як шаб» аслияти эронӣ дорад, чаро ки достони аслӣ ё достони бунёдини он 
эронӣ аст ва он қисса худ Шаҳрзод аст.” 

 Достони аслӣ ё ба қавли Байзовӣ достони бунёдин бад-ин гуна аст, ки: 
 «Ду шоҳзода бародар, ба номҳои Шаҳриёр (ё Шаҳрбоз) ва Шоҳзамон мавриди хиёнати 

занони худ қарор мегиранд. Шоҳзамон тарки подшоҳӣ карда ва роҳии диёри бародар 
мешавад ва Шаҳриёр ҳам ба интиқоми хиёнати ҳамсараш ҳар шаб духтареро ба никоҳ 
дармеоварад ва бомдод дастури қатлашро медод. То ин ки дигар духтаре дар шаҳр 
намемонад ва вазири Шаҳриёр, ки ду духтар ба номҳои Шаҳрзод ва Дунёзод дошт ва ба 
шиддат нигарони ин қазия буд, ба пешниҳоди Шаҳрзод вайро ба ақди подшоҳ дармеоварад. 
Шаҳрзод ҳамон шаб ба Шаҳриёр мегӯяд, ки хоҳаре дорад, ки ҳар шаб бо қиссаҳои ӯ ба хоб 
меравад ва дархост мекунад, ки ҳамон шаб хоҳарашро ба қаср биоваранд то барои бори охир 
барояш қисса бигӯяд.  

Дунёзод меояд ва Шаҳрзод қиссагӯиро оғоз мекунад, Шаҳриёр ҳам ки масҳури ин қисса 
шуда буд муҳлат медиҳад, ки фардо шаб идомаи қиссаро бишинавад ва бинобарин куштани 
Шаҳрзодро мавқуф ба баъд мекунад ва ин қиссагӯиҳо ҳар шаб идома пайдо мекунад.» [3] 

Нусхаи кунунии форсиро Абдуллатиф Тасуҷӣ (Тасваҷӣ) дар замони Муҳаммадшоҳ ва 
писараш Носируддиншоҳ ба форсӣ даровард ва ба чопи сангӣ расид. Ин амал дар соли 1259 
ҳиҷрии қамарӣ, дар замони Муҳаммадшоҳ тарҷума шуда (ин китоб дорои арзиши таърихӣ 
аст, аммо дар кулл, як севуми китоби аслиро ҳам шомил намешавад) ва Мирзомуҳаммадъалӣ 
Суруши Исфаҳонӣ ашъоре ба форсӣ барои достонҳои он сурудааст, ки то замони 
Носируддиншоҳ идома доштааст. Достонҳои ин китоб дорои муҳтавои бисёр буда, аз ҷумла 
танз, таолими ахлоқии чӣ бад ва чӣ хуб (баъзе аз достонҳои он ташвиқ ба айшу нӯш ва 
хушгузаронӣ менамуда, барои ҳамин аз ин ҳикоёт сарфи назар шудааст, вале дар баъзе 
ҳикоёт ташвиқ ба адолат ва эсору ҷавонмрдӣ намудааст), одоб ва сунани милали мухталиф, 
мушкилоти иҷтимоӣ, мусофират ва саёҳат ва ғайра мебошанд. «Ҳазору як шаб» номе аст, ки 
аз замони тарҷумаи Тасуҷӣ ба баъд дар доираи адабии форсу тоҷик шуҳрат ёфт.  

Ҳикмат барои асл ва насаби ҳиндии китоб ду далел меовард. Яке аз онҳо қиссаҳои ту дар 
ту (ҳикоят дар ҳикоят) аст, ки дар адабиёти Ҳинд собиқа дорад ва эрониён низ ба гуфтаи 
аллома Қазвинӣ бо ин шева ошноӣ доштанд. Байзовӣ бо ишора ба ин ки дар миёни ҳиндён 
ҳеҷ нишоне аз “Ҳазор афсон” намондааст, аммо назди эрониён (то садаи ҳафтуми ҳиҷрӣ) ба 
дифаот ба он ишора шудааст, ин китобро эронӣ медонад на ҳиндӣ ва шеваи достонҳои ту дар 
туро таълифи эронӣ бар пояи фарҳанги муштараки эронӣ-ҳиндӣ медонад.[1] 

 Ризо Тоҳирӣ менависад: “Дар достони нахустини “Ҳазору як шаб”, подшоҳе ба номи 
Шаҳриёр ҳар шаб бо зане ҳамбистар мешуд ва баъд ӯро мекушт. Шаҳрзод духтаре, ки аз 
безории подшоҳ аз занон огоҳ буд, бо Шаҳриёр издивоҷ мекунад ва ҳар шаб барои подшоҳ 
қиссаеро ривоят мекунад. Маҷмуаи ин ривоятҳои шабона ва мудом бо ҳадафмандӣ ва нукоти 
муҳтавое, ки Шаҳрзод ривоят мекунад, бемории Шаҳриёрро бо қиссадармонӣ дар бозии 
замонии “Ҳазору як шаб” дармон мекунад. 

Шарқшиносон умуман, иттифоқи назар доранд, ки ин маҷмуа дорои решаҳои бас 
гуногун аст, ки дар тайи чандин қарн пардохта шудаанд ва китоб дар қарни 13 ва 14 мелодӣ 
шакле собит ба худ гирифтааст. Ин ки тасаввур кунем, «Ҳазору як шаб» асари як 
нависандааст, бар ҷое ноустувор истодаем. Дар ҳақиқат, бо асаре ҷамъӣ сару кор дорем, ки 
на танҳо ба муддати чандин қарн фароҳам омадааст, балки намудори гароишҳои бас 
мухталиф низ ҳаст ва куллан чаҳор даста достон дар он ташхис метавон дод: 
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а) нахуст дастаи қиссаҳои эронитабор ва ҳамреша бо достонҳои Шоҳнома, ки ба дасти 
фотиҳони мусулмон бо ислом интибоқ ёфтаанд ва қадимтарин бахши «Ҳазору як шаб»-анд. 
Бештари ин қиссаҳо ғиноӣ- тахайюлӣ, мудохилаи доимии ҷинёну париён, вуфури масху 
ҳулӯл ва сухангӯии ҷонварон аст. Номи шахсиятҳои аслӣ (Шаҳриёр, Шаҳрзод, Дунёзод, 
Шоҳзамон) ва тақтеъбандии ин асар низ форсист. Дар воқеъ, «Ҳазор афсон», ки байни 
қарнҳои 2 то 4 ҳиҷрӣ ба арабӣ тарҷума шуд, бояд пояи аслии ин китоб буда бошад. Муҳтавои 
аслии ин китоб шомили шоҳ Шаҳриёр, ҳайвонот, парандагон, асби обнӯс, фаризоди 
гулханда, Алибобо ва чиҳил дузд ва ғайра мутааллиқ ба ҳамин манбаи куҳан аст. 

 б) дувумин дастаи ҳикоёт, ки бештар мағозалаомезанд дар Бағдод дар даврони хилофати 
Ҳорунаррашид мегузаранд, қиссаҳои ошиқона бо авоқиби гуногунанд. Дар ин достонҳо 
манзараҳои зиндагии дарборӣ ё шаҳрӣ андак-андак ҷойгузини саҳнаҳои тилисму ҷоду 
мегарданд. Достонҳои ишқӣ ба маънои вежаи калима (қиссаи Алӣ ибни Баккор ва 
Шамсуннаҳор, Наам ва Неъмат ва ғайра) ва ҳикоёти камобеш зарифи мардумписанд 
баргирифта аз вақоеи иттифоқӣ, ки маддоҳ онҳоро дар бозорҳо нақл мекардааст. Ашъори 
шаҳватангез ва аз тарафи Ҷаъфари Бармакӣ охирин намояндаи хонадони Бармакиён марбут 
ба ҳамин дастаанд. 

 в) баръакс, унсури шигарф ва хориқулодда дар даврае аз қиссаҳои дарёнавардон, ки 
машҳуртаринашон қиссаҳои Синдбоди баҳрӣ, марбут ба бандари Басра нақш бастааст. 
Эъҷобангезии ин қиссаҳо аз ба ҳам омехтагии зичи рост ва дурӯғ сарчашма мегирад. Ин 
қиссаҳо ҳамосаи нахустини дарёнавардони муҷаҳҳаз ба қутбнамо ва шохису майли расад, 
шамса ва устурлоб ба кашфи манотиқи ношинохта мераванд дар худ ыой додаанд. 

 г) шаҳрӣ ва буржуазӣ шудани қиссаҳо дар чаҳорумин даста, ки дар Қоҳира пардохта 
шудаанд ва ба қиссаҳои кӯҳани мазид гаштаанд, барҷастагии бештар меёбад. Яъне, ҳикоёти 
муштамил бар моҷароҷӯиҳои қаҳрамонон ва қиссаҳои ҳазломезу ҳаҷволуд ва саҳнаҳое аз 
зиндагии аъёни хушзавқу зариф ва гӯшаҳое аз зиндагии савдогарон ва пешаварон тақрибан 
ба таври комил ҷонишини ваҳмнокии қиссаҳои кӯҳан мешаванд. Қиссаҳои Ҷузари сайёд аз 
ҷумлаи қиссаҳои ин давра аст. Албатта, дар ин қисса, чунонки дар қиссаи Аловуддин низ, 
аносири марокашиуласл ба чашм мехӯрад. Ин қиссаҳо машҳун аз аносири эъҷобангез ва 
хавориқодатанд. Аммо ин унсури эъҷобангез аз унсури шигифтизои эронитабор мутамоиз 
аст ва дар он, пораи хотироте аз адабиёти таълимии Мисри бостон ва баргирифтаҳое аз 
ривоёти талмудӣ метавон ёфт.[4] 

 Албатта, қиссаҳое ҳам ҳастанд, ки дар ҳеҷ табақае намегунҷанд ва танҳо қиссаҳои 

омиёнаанд. Ба ин нукта низ бояд ишора кард, ки дар воқеъ, чандин чопи арабии «Ҳазору як 

шаб» вуҷуд дорад, ки дар Ҳиндустон, Миср, Сурия ва саранҷом дар Аврупо ба табъ 

расидаанд ва ривоятҳои мухталифи китоб ба шумор мераванд, то он ҷо ки баъзе кутуби 

нахустин тарҷумашуда дар Аврупо, қиссаҳое доранд, ки дар нусхаҳои арабии он мавҷуд 

нестанд.  

Хулоса, достони “Ҳазору як шаб” аз рӯйи мазмуну мундариҷа асомии қаҳрамонҳо, 

ровиёну ноқилонаш асли форсӣ-тоҷикӣ дорад. Бо гузашти айёми мадид таваҷҷуҳ ба 

муҳтавои ҷолибу ҷозиби он тарҷумаҳои зиёдеро дида, дар натиҷа дар таркиби асар қиссаву 

ривоятҳои мушобеҳ ба муҳтавои мусалсали он аз забонҳои арабӣ, ҳиндӣ, ибрӣ, қибтӣ, 

суриёнӣ ва ғайра ворид гашта, хати сюжети “Ҳазору як шаб”-ро мураккаб кардааст. Аз 

тарафи дигар, ин иловаҳо муҳтавои асарро пурратару ғанитар намуда, табъу завқ, ҳикмату 

дониш ва тахаюлу қиссапардозиҳои мардумони арабу аҷам ва ҳиндро дар худ таҷассум 

сохта, пайванди маънавии ин халқҳоро таъмин кардааст. 
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САЙРИ ТАЪРИХИИ “ҲАЗОРУ ЯК ШАБ”-И ФОРСӢ- ТОҶИКӢ  
ВА ШИНОХТИ ВИЖАГИҲОИ ОН 

Яке аз асарҳои хубу арзишманди адабиёти форсии тоҷикӣ достони “Ҳазору як шаб” 
аст, ки бо муҳтавои ҷолибу ҷозибаш ба шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон шомил гаштааст. Ин 
асари таърихи хеле қадима дорад, ки замони таълифаш ба ҳукумати империяи Сосониён 
рост меояд. Дар замонҳои баъдӣ, аз ҷумла давраи хилофати араб он аз забони паҳлавӣ ба 
забони арабӣ тарҷума шуда, маъруфият пайдо кардааст. То кунун “Ҳазору як шаб” ба 
забонҳои зиёди ҷаҳонӣ тарҷума шуда, хеле такмилу таҳриру илова ёфтааст. Танҳо дар асри 
17 шакли комили ин асар ба вуҷуд омадааст, ки ҳамано асолати худро нигоҳ доштааст. Дар 
мақолаи ҳозир кӯшиш шудааст, ки сайри таърихии достони “Ҳазору як шаб” ба забони 
форсӣ ва вижагиҳои он баррасӣ гардад. Бо истифода аз методи таърихӣ, таҳлили дохилии 
осори адабӣ, таҳлили муқоисавӣ-таърихӣ, таҳлили этнографӣ –адабӣ, усули омор бар осори 
адабӣ, шинохти сохторӣ ва бадеии осори адабӣ ба ин натиҷа расидем, ки достони “Ҳазору 
як шаб” бо вуҷуди тарҷумаҳои зиёд шудан ба забонҳои арабӣ, ҳиндӣ, туркӣ, русӣ, ибрӣ ва 
ғайра бо номҳои тоҷикии худ асолаташро нигоҳ доштааст. Аммо ин тарҷумаҳо ба мазмуни 
умумии асар бетаъсир намондааст. Дар ин ҷо чор вижаи “Ҳазору як шаб” муайян гардид, ки 
дар нахустмахсусияти он асолати форсӣ-тоҷикии он қарор дорад.  

Калидвожажо: “Ҳазору як шаб”, асар, достон, хусусият, вежагӣ, мазмун, симо, 
Шаҳризод, Дунёзод, Шаҳриёр, наср, адабиёт. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУР "ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ" И ЕГО ПРИЗНАНИЕ 

Одним из лучших и ценнейших произведений таджикско-персидской литературы 
является повесть «Тысяча и одна ночь», которая своим интересным содержанием входит в 
шедевры мировой литературы. Это произведение древней истории, восходящее к империи 
Сасанидов. В более поздние времена, в том числе в период Арабского халифата, он был 
переведен с пехлеви на арабский язык и приобрел популярность. На данный момент «Тысяча 
и одна ночь» переведена на многие языки и значительно улучшена, отредактирована и 
дополнена. Только в XVII веке возникла полная форма этого произведения, которая до сих 
пор сохраняет свою самобытность. В настоящей статье предпринята попытка обсудить 
исторический путь рассказа «Тысяча и одна ночь» на персидском языке и его особенности. 
Используя исторические методы, внутренний анализ литературных произведений, 
сравнительно-исторический анализ, этнографо-литературный анализ, статистические 
методы литературных произведений, структурно-художественное распознавание 
литературных произведений, мы пришли к выводу, что повесть «Тысяча и одна ночь» к 
арабский, хинди, турецкий, русский, иврит и другие языки со своими таджикскими 
названиями. Однако эти переводы не остались незамеченными. Здесь были выявлены четыре 
черты «Тысяча и одна ночь», основной чертой которых является ее персидско-таджикское 
происхождение. 

Ключевые слова: «Тысяча и одна ночь», произведение, рассказ, персонаж, 
оригинальность, содержание, образ, Шахризад, Дунезод, Шахриёр, проза, литература. 
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СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
КОНТЕНТА НА РАДИОСТАНЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Каландаров Ш. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 

Динамичный рост технологического совершенства и повсеместная «цифровизация» во 
всех сферах обусловили тектонический сдвиг в сфере производства и получения 
информации. В этих условиях в современной Республике Таджикистан роль 
информационно-емких и оперативно-достоверных каналов трансляции информационного 
контента значительно возрастает. На фоне поступательного процесса укрепления 
государственности и демократизации социального сектора новостная информация оказывает 
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все более ощутимое влияние на общее направление развития страны. По мнению многих 
теоретиков журналистики, в частности И.И. Засурского, «средства массовой информации 
являются основной средой политической коммуникации... происходит полное переплетение 
сферы политического и СМИ, что позволяет говорить о медиатизации политики и 
формировании медиаполитической системы» [3, с. 87].  

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как новостная функция масс-медиа в 
своем динамичном, прогрессивном развитии буквально перекраивает мир, внося коррективы 
во все сфере человеческой жизни. Трудно представить человека, чье существование 
обходилось бы без информационного сопровождения. Отмечая данную тенденцию, Э. 
Тоффлер объясняет, что «дело не только во впечатляющих успехах техники передачи, а в 
том, что формируется ментально качественно новая цивилизация — информационное 
общество. И огромную роль здесь играют СМИ» [7, с. 127]. Иными словами, получение 
новостного контента о важнейших событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки 
и спорта посредством современных медиаресурсов и технологий стало не просто нормой для 
человека, а «необходимым условием его полноценного участия в современной жизни» [5, с. 
121].  

Одним из с сегментов, образующих структуру современных СМИ, является радио, 
которое, как показывает практика современного радиовещания, считается наиболее 
оперативным средством производства новостного контента, уверенно конкурируя с 
печатными изданиями и телевидением, уступая по популярности только Интернет-ресурсам. 
Также следует отметить, что из всех медийных средств радио представляет собой наиболее 
удобный канал для получения информации, что не удивительно, поскольку прослушивание 
радиопрограмм не требует концентрации внимания, усидчивости; этот процесс не отвлекает 
от производственных и домашних дел. Согласно проведенным наблюдениям, большая часть 
радиоаудитории представлена водителями частного и общественного транспорта, а также их 
пассажирами. Вследствие отсутствия визуального сопровождения информации радио 
стимулирует воображение, оперируя мыслительным и эмотивным процессом. Таковы 
общеизвестные характерные свойства радио, которые позволяют ему, как отмечают 
современные исследователи, «успешно конкурировать с другими средствами массовой 
информации, сохраняя при этом уникальные методы и формы воздействия на аудиторию» [1, 
с. 46]. Многие теоретики радиовещания, в частности, Дж. Браун и У. Куол, также указывают, 
что радио «обладает уникальными возможностями... его сильные стороны, делают его 
особым средством массовой информации» [2, с. 234]. 

Если в целом говорить о Республике Таджикистан, то отечественные радиостанции 
находятся в процессе организационной трансформации, обусловленной сдвигами 
информационно-коммуникационной парадигмы в системе современных масс-медиа. Уже 
сейчас можно констатировать, что радио как информационный канал уверенно сохраняет 
свою актуальность и авторитет среди потребителей медиа-контента, даже на фоне засилья 
интернет-продукций. Это во многом определяется форматом самого радио как особого вида 
СМИ, которое, как отмечает Е.А. Шурыгина, «в силу своих специфических особенностей 
позволяет подавать новостную информацию с большим жанровым диапазоном, чем 
электронные СМИ» [8, с. 255].  

Основным, структурным элементом любой радиостанции являются новостные блоки, 
предлагающие наиболее актуальную, интересную информацию. Редактор-издатель, 
составляя выпуски новостей, решает сразу две задач: отражает панораму событий и создает у 
аудитории образ – ментальную проекцию того, что принято называть картиной дня. «Именно 
отбор, монтаж и подача новостей, - пишет теоретик радиожурналистики В. В. Смирнов, - 
формируют информационную политику радиостанции [6, с. 98]. Информационное 
наполнение структурировано в зависимости от времени выхода новостного блока в течение 
дня. Наиболее популярными среди специалистов, работающих на радиостанциях 
музыкально-развлекательного и информационно-развлекательного форматов, являются 
материалы в жанрах информационной радиосвязи, комментария, радиорепортажа, 
корреспонденции.  

Передаваемая посредством этих жанров информация обычно рассчитана на широкий 
круг слушателей, поэтому она включает в себя новости о важных геополитических, 
экономических и социальных событиях, также содержит проблемный круг наиболее 
значимых вопросов общественной жизни, которые наиболее близки и понятны аудитории. 
При составлении новостных программ, выборе места и времени для выпусков новостей 
учитывается время выхода в эфир (утренние, дневные, вечерние, ночные выпуски) – а они 
разные по своей природе. Объем звучания (от 3-4 минут до 10) определяет тематику 
контента, панораму, доминанту основных событий, их развитие в течение дня, психологию 
аудитории. В то же время аудитория сама может отсеивать новости, акцентируя внимание на 
том контенте, который кажется более значимым и интересным. Информационный контент на 
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радио представляет собой, по существу, набор сообщений и материалов, структурированных 
в эфирное пространство согласно принципу постоянства и периодичности. Аудитория 
должна знать, когда и где она может получить свежую новость. Например, радиостанции 
«Азия-плюс» и «Ватан» передают выпуски новостей каждый час, а «Тироз» – каждые 15 
минут, причем в разные промежутки времени эти выпуски отличаются, в первую очередь, 
объемом передаваемой информации и ее группировкой. 

Выпуски информационного контента характеризуются согласованным структурным 
единством; различные блоки подчинены общей сборке, определяясь степенью значимости 
информации и условно подразделяясь на части согласно тематическим спецификам: 
политика, экономика, культура, спорт, погода, реклама.  

Современные негосударственные радиостанции Республики Таджикистан в основном 
транслируют новости согласно вышеописанной структуре. Однако в некоторых случаях 
ведущие, озвучивая новости, используют более гибкую структуру – в эфире могут звучать 
несколько новостей на политическую или социальную тему, в любом случае здесь решающее 
значение имеет степень новизны, важности и актуальности информации.  

Рассмотрим эту особенность на примере жанра информационного радиосообщение, 
которое, на наш взгляд, вполне соотносимо с заметкой в печатной прессе. Опуская массив 
жанровых особенностей, выделим ключевую черту этого жанра – краткость и оперативность. 
Информационное радиосообщение, исходя из своего названия, призвано сообщить значимый 
факт, затрагивающий одну из сфер жизнедеятельности страны либо относящийся к 
категории мировых событий. Аналогично газетной статье, информационное 
радиосообщение, должно отвечать на главные вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Например, 
«Минувшим днем (когда?) Основатель мира и национального единства — Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон (кто?) в районе Хуросон 
(где?) сдал в эксплуатацию административное здание сельского джамоата Фахробод 
(что?)» [4]. Подобная схема очень проста, и потому наиболее распространена в 
информационных блоках на радиостанциях, особенно тех, которые специализируются на 
трансляции новостных сообщений. В структуре радиосообщения возможны и 
дополнительные вопросы: как? Каким образом? Все зависит от информационной глубины 
события и авторской интерпретации в ходе его передачи. Как отмечает В. В. Смирнов, 
«оперативность – важнейшее качество радио, поэтому значимость информации понижается, 
если она отстает по времени от события» [6, с. 99].  Жанровой природе информационного 
радиосообщение противопоказана открытое выражение эмоций, подача оценок и 
комментариев, содержащих личностное восприятие. Стиль ведущего, который озвучивает 
радиосообщение, органично сочетает в себе лаконичность, сдержанность и нейтральность 
отношения к транслируемой информации. Продолжительность информационного 
сообщения, как правило, зависит от масштаба события и количества важных деталей, без 
которых новость не может восприниматься как логически завершенный рассказ. Рассмотрим 
специфику жанра на конкретном примере: «Добрый день, с новостями в студии…» Здесь 
ведущий представиться, чтобы слушатели знали, кто читает новости. Также это 
свидетельствует о достоверности информации. Потом он читает заголовки самых важных 
событий к этому часу:в этом выпуске:   

Лидер нации обратился к соотечественникам с поздравительной речью по случаю Дня 
Государственного флага. 

Также в минувший день Лидер нации провел встречу с Верховным представителем 
Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля. 

На афганском рынке в центре Кабула произошел взрыв. Юные футболисты 
Таджикистана стали серебряными призерами чемпионата Центрально-Азиатской 
футбольной ассоциации CAFA-2021. Далее подробности этих и других событий…  

Звучит краткая музыкальная отбивка. Первой передается общественно важная новость, 
связанная с примечательным событием в жизни нации – Днем Государственного флага. 
Звучит отрывок из поздравительного послание Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона: в этом году мы отмечаем День Государственного флага в 
год, поистине исторический для всего народа Таджикистана – 30-летия Государственной 
независимости нашей Родины [4]. Следующая новость также относится к ряду общественно 
важной информации, поскольку сообщает о событии, свидетельствующем о динамичном 
развитии внешнеполитических связей страны: 22 ноября во Дворце нации Основатель мира и 
национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый 
Эмомали Рахмон принял Верховного представителя Европейского Союза по иностранным 
делам и политике безопасности Жозепа Боррелля, находящегося с официальным визитом в 
Таджикистане для участия на заседании министров иностранных дел Центральной Азии и 
Европейского Союза. В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества 
Таджикистана и Европейского Союза [4]. 
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Далее следует информация политико-криминальная характера, т.е. здесь речь идет о 
взрыве, о гибели людей, а также их причины: Минувшим днем на афганском рынке в центре 
Кабула произошел взрыв, который прогремел из-за детонировавшей магнитной мины, 
прикрепленной к машине членов радикального движения «Талибан». После прихода к власти 
радикальной группировки подобные террористические акты в стране участились. Ранее 
Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что события в стране могут развиться по 
катастрофическому сценарию, если власти в Кабуле не смогут нормализовать там ситуацию 
[4]. В завершении выпуска предложена информация, в которой спортивная тематика тесно 
связана с политическим имиджем страны – участием в чемпионате, проводимом Центрально-
Азиатской футбольной ассоциацией: В душанбинском чемпионате Центрально-Азиатской 
футбольной ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 15 лет наша сборная 
завоевала серебряные медали. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Федерацию 
футбола Таджикистана. В заключительном туре юношеская сборная Таджикистана обыграла 
сверстников из Узбекистана со счетом 1:0. В другом поединке юношеская сборная Ирана 
отправила 8 безответных мячей в ворота команды Кыргызстана. Таким образом, по итогам 
турнира сразу две сборные – Ирана и Таджикистана набрали одинаковое количество очков – 
по 7. Однако благодаря лучшей разнице забитых мячей победителем чемпионата CAFA-2021 
стала сборная Ирана, у сборного Таджикистана – «серебро». Призовую тройку замкнула 
сборная Узбекистана. В церемонии закрытия, награждения победителей и призеров 
чемпионата CAFA-2021 среди юношеских сборных до 15 лет приняли участие генеральный 
секретарь Центрально-Азиатской футбольной ассоциации Улугбек Каримов, вице-
президенты Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джуразода и Алишер Урунов [4]. 

Как мы видим, структура радиообращения полностью обусловлена жанровой природой, 
исходя из которой формулируется задача: оперативно сообщать важные новости. Поэтому 
первая фраза, которая должна привлечь внимание аудитории, приобретает здесь особый 
смысл. Более того, в зависимости от характера новости, на первое место может выйти 
значимость события, его развлекательный или необычный характер. 

Несмотря на то, что радиообращение незначительно по объему, материалы в форме 
этого жанра требуют тщательной подготовки, навыков, наличие серьезного опыта и 
профессионализма, а поскольку выразительные средства радиожурналистики в этом жанре 
минимизированы, такие качества ведущего, как язык, стиль и интонация, приобретают 
особое значение. В то же время язык информационного радиосообщения доступен, понятен, 
прост и точен, а стиль лаконичен, предельно лаконичен, ориентирован на разговорный 
вариант литературного языка и нейтральную лексику. Так называемый административно-
бюрократический стиль особенно неприемлем для информационного контента – 
радиослушателям трудно воспринимать текст, состоящий из длинных фраз с кучей 
непонятных терминов.  

В требованиях к языку и стилю информации можно сослаться на опыт и рекомендации 
радиостанции «Би-Би-Си», завоевавшей огромное число слушателей во всем мире. 
Некоторые из ее рекомендаций приводит в своей книге «Жанры радиожурналистики «В. 
В. Смирнов: 

- в основе языковых требований лежит необходимость соответствовать хорошим 
манерам и безупречному вкусу; - идеальное предложение должно содержать в себе одну 
законченную мысль, не превышающую одну строку;  

- предложение длиннее двух строк всегда воспринимается труднее и сложно для 
запоминания;  

- лучше всего чередовать короткие и длинные фразы. Это поможет избежать 
монотонности, витиеватости и потери смысла;   

- при составлении фразы избегайте причастных и деепричастных оборотов»;  
- нежелательны такие слова, как «так называемый», «пресловутый» [6, с. 101].  
По характеру материала, его объему, освещению событий, значимости и оперативности 

информационное радиосообщение относится к общим выпускам новостей, поскольку в них 
содержится самая разнообразная информация. Цель этого жанра – представить панорамную 
и насыщенную событиями картину прошедшего дня. Выпуски новостей, содержащие 
информационное радиосообщение, являются наиболее распространенными программами на 
негосударственном радио Республики Таджикистан. Они представляют интерес для широкой 
аудитории, так как знакомят слушателей с целым рядом новостей, дающих представление о 
ситуации в стране и в мире. Поэтому редакторам информационных программ приходится 
решать важную задачу– определить значимость фактов, отобранных для выпусков новостей, 
выбрать то или иное событие из их огромного количества. Прежде всего, это должны быть 
новости, представляющие всеобщий интерес: общественно-политическая и общественная 
жизнь страны (поездки Президента страны, его встречи, мероприятия с его участием), 
наиболее значимые события, происходящие в мире (например, стихийные бедствия, 
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техногенные катастрофы, теракты). Однако, в то же время, слушателя всегда привлекают 
сообщения, отражающие аспекты его собственной жизни. К ним относятся, прежде всего, 
вопросы здравоохранения, образования, семьи, рост цен на товары и услуги, уровень 
преступности. Именно такая практика обеспечивает новостные программы качественным 
информационным контентом, основными характеристиками которого являются 
оперативность, достоверность, социальная значимость. Во многом от дальнейшей 
деятельности радио зависят темпы и перспективы достижения отечественным социумом 
новых горизонтов демократии. 
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СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
КОНТЕНТА  НА РАДИОСТАНЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются особенности информационного контента на 
радиостанциях Республики Таджикистан. Основной акцент делается на структуру и 
тематическое поле программ новостного характера на радиостанции «Азия-плюс». 
Выделены их отличительные черты: оперативность, достоверность, социальная 
значимость. Автор особое внимание уделяет новостной функции негосударственных 
радиостанций. В статье выделено основные систематизирующие сегменты СМИ и как 
показывает практика современного радиовещания, считается наиболее оперативным 
средством производства информационного контента, уверенно конкурирующим с печатной 
прессой и телевидение, уступая в популярности лишь сетевым каналам. Также стоит 
отметить, что из всех СМИ радио является самым удобным для восприятия аудиторией. 

Ключевые слова: радиовещание, информационный контент, новость, информационное 
радиосообщение, структура. 

 
STRUCTURAL AND THEMATIC FEATURES OF INFORMATION  

CONTENT ON RADIO STATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the features of information content on radio stations of the Republic of 

Tajikistan. The main emphasis is on the structure and thematic field of news programs on the Asia-
Plus radio station. Their distinctive features are highlighted: efficiency, reliability, social 
significance. The author pays special attention to the news function of non-state radio stations. The 
article highlights the main systematizing segments of the media and, as the practice of modern 
radio broadcasting shows, it is considered the most efficient means of producing information 
content, confidently competing with the print press and television, yielding in popularity only to 
network channels. It is also worth noting that of all the media, radio is the most convenient for 
audience perception. 

Keywords: radio broadcasting, information content, news, information radio message, 
structure. 
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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ / ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 
ВАЗЪИ ЭНЕРГЕТИКАИ ОБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ 

ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ 
 

Ибодуллозода А. И.  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 

 
Истиқлолияти давалтӣ муҳимтарини василаи давлатдорӣ буда, рушду нуми тамоми 

соҳаҳо ба он пайванди ногусастанӣ дорад. Танҳо давлате метавонад пешрафт гардад, ки он 
дорои истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад. Хушбахтона 9 сентябри соли 1991 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври расмӣ ва эътирофи давлатҳо ва созмонҳои байналмилаливу 
минтақавӣ мустақил гардид. Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи давлатдории худро муайян намуда, 
нақшаву барномаҳоро вобаста ба имконятҳои миллӣ таҳрезӣ намуд.  Дар даврони 
истиқлолияти давлатӣ соҳаи энергетика ба яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҳукумати 
мамлакат табдил ёфт.  

Бояд қайд намуд, ки дар даврони мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон як қатор неругоҳҳои хурду бузурги обӣ бунёд ёфта буданд. Мардум аз  неруи 
барқи доимӣ пайваста истифода мебурданд. Маблағгузори низ дар ин самт то андозе 
қонеъкунанда роҳандозӣ гардида буд. Пас аз пошхӯрии ИҶШС хизматрасонӣ ба НБО сол аз 
сол душвор мегардид. Сабабҳои асосӣ кандашавӣ ва сустшавии алоқаҳои иқтисодӣ бо 
истеҳсолкунандагони таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётӣ, набудани таъминоти буҷетии соҳа  
буданд. Таъмирҳои ҷорӣ ва асосӣ, ивазкунии таҷҳизоти кӯҳна ва садамавӣ, бо мақсади кам 
нашудани истеҳсоли қувваи барқ тӯл мекашида. Ин норасоиҳо зуд-зуд дар НБО Қайроққум, 
Помир, Варзоб, Перепадная ва НБО-и хурд ба садама оварда мерасонид.  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолияти давалти ба мушкилоти 
соҳаи энергетика нигоҳ накарда, маблағгузориро дар ин самт  пайваста зиёд менамуд. Дар 
соли 2004 барои корҳои таъмиркунӣ 3,38 млн сомонӣ (аз рӯйи нақша бояд 3,21 млн сомонӣ) 
хароҷот карда шуд. Азхудкунии фонди таъмири нерӯгоҳи барқ 105,3% -ро ташкил намуд. 
Агрегатҳои обии № 3 ва № 4 пурра таъмир карда шуданд. Агрегатҳои боқимонда, 18 
трансформатори қуввагӣ, иншооти обӣ ва бинои истеҳсолӣ  таъмири ҷориро диданд.  

Аз соли 1998 шурӯъ карда таҳти назорати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон НБО 
Норак таҷдиду азнавсозӣ гардид. Чунончи, соли 2009 чархи кории агрегати №3 иваз гардида, 
солҳои 2010-2014 дар агрегати № 8 чархи кории нав васл карда шуд, бори аввал дар таърихи 
нерӯгоҳ таъмири капиталии дарбанди куравӣ гузаронида шуд. Ҳамзамон,  соли 2012 
дастгоҳи тақсимоти кушода бо иқтидори 220 кВт ба таҷҳизоти элигази ДТПЭ -220 кВт  иваз 
карда шуд. Инчунин, соли 2016 дастгоҳи тақсимоти кушода- 500кВт ба таҷҳизоти элигазии 
ДТПЭ 500кВ иваз карда шуд. Таъмири капиталии нерӯгоҳ дар ду марҳила сурат гирифта, 
маблағи харҷшудаи он 6 миллиард сомониро дарбар гирифта дар натиҷа иқтидори 
барқҳосилкунии он аз 2700 мВт ба 300 а мВт. расонида шуд.[1] 

Новобаста ба он, ки ҳайати кормандони хизматрасони Норак кормандони 
баландихтисоси зиёди худро аз даст дод, нерӯгоҳи овозадор аз ҳамаи намудҳои имтиҳонҳо 
ба садоқатмандӣ чун байрақбардори соҳа ба туфайли сиёсати дурусти кадрии худи НБО ва 
хусусан, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоыикистон сарбаландона гузашт. Норак дар синфи худ баҳо-
сертификати бонуфузи «Сарбанди аз ҳама боэътимод»-ро сазовор гардид. 

Маблағгузорӣ ба НБО Норак ҳар сол зиёд мешавад. Соли 1998 он 1 миллион 
сомониро ташкил дод,  соли 2004 он то 2,5 миллион расид, соли 2010 ба 3 миллион, соли 
2013 то 3,6 миллион сомониро ташкил дод.[1] 

Дар давоми солҳои соҳибистиқлолии давлатӣ Норак се даври иваз намудани 
агрегатро гузаронид: аввалин то соли 1998, дуюм то соли 2010 ва сеюм то соли 2014. 

Дар соли 2004 дар қатори дарёи Вахш нақшаи таъмири ҷории НБО Головная ва 
Перепадная, таъмири асосии агрегати обии №3 НБО Препадная иҷро шуданд, корҳои 
таъмирию барқароркунии автотрансформатори АТ-1240 МВт, трансформатори Т-3125 МОА 
НБО Головная давом ёфтанд.  Насб кунии автотрансформатори нави 220/110/10 кВтв 200 
МВА  дар марҳилаи баохиррасӣ буда, навсозии НБО Головная бо зиёд намудани тавоноии он 
аз 220 кВт то 260 кВт/с ба охир расида истода буд. Ба ин нигоҳ накарда, нақшаи кор дар соли 
2013 иҷро нашуда буд. Дар 10 моҳ танҳо 25% маблағҳо аз худ шуда буданд.[2] 

Қайд кардан зарур аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2008 аз имкониятҳои 
мавҷудаи истеҳсолӣ  95% қувваи барқ истеҳсол шуда буд, ки доир ба кори устувори 
гидросистемаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз пошхӯрии ИҶШС шаҳодат медиҳад. Дар 
баробари ин системаи энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ҷумҳуриҳои дигари 
Осиёи Марказӣ устувории худро нишон дод. Агар ба ҳисоби миёна пастравии истеҳсоли 
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қувваи барқ аз соли 1991 то соли 2008 дар тамоми фазои ИДМ 26,7% тартиб дода бошад, дар 
Тоҷикистон он ба 12,7% баробар буд.[3] 

16 октябри соли 2004 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия 
созишномаи байниҳукуматӣ оид ба тартиб ва шартҳои иштироки саҳмиявии тарафи Россия 
дар сохтмони НБО Сангтӯда-1 ба имзо расид.[4] 

Моҳи январи соли 2005 ҳуҷҷати сетарафа байни Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва ширкати ҶСР «ЕЭС России», ки дар асоси он 
сохтмони НБО ба дӯши Россия гузошта шуда буд, ба имзо расид. Моҳи феврали соли 2005 
Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҶСР «ЕЭС России» ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаро оид ба ташкили ҶСК нави «НБО Сангтӯда-1» имзо намуданд, ки дар он 
саҳмҳои тарафҳо – 75% саҳмияҳои Россия ва 25% саҳмияҳои Тоҷикистонро пешбинӣ 
менамуд. Сохтмони Сангтӯда 15 апрели соли 2005 аз нав оғоз гардид. 

То ин дам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҶСК «ЕЭС России» А. 
Чубайсро, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари корӣ омада буд, қабул намуд. Дар рафти 
сӯҳбат ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар соҳаи истеҳсоли 
қувваи барқ муҳокима карда шуд. Мусоҳибон боварӣ изҳор намуданд, ки барқароркунии 
сохтмони НБО Сангтӯда-1 чун давраи нави инкишофи муносибатҳои бисёрҷанбаи 
ҳамкориҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия хизмат хоҳад кард. Ҳангоми 
мулоқот бо сохтмончиён А. Чубайс гуфт, ки сохтмони НБО 15 апрели соли 2009 ба охир 
мерасад.[5] 

Аз рӯйи нақшаи пешакӣ, сохтмони Сангтӯда-1 дар зарфи 4 сол ба нақша гирифта 
шуда буд.[6.8] Чун сохтмончиёни асосии Сангтӯда-1 «Чиркей-ГЭС строй», 
«Зарубежводстрой» ва «НБО-и тоҷик (Таджикская ГЭС» баромад намуданд. Ба шарофати 
суботкории ҳамаи звеноҳои роҳбарият ва сохтмончиён корҳои асосӣ доир ба гирифтани 
пеши маҷрои дарёи Вахш то моҳи декабри соли 2006 ба охир расиданд ва 15 декабри соли 
2006 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон, Сардори ҶСР «ЕЭС 
России» А. Чубайс ва мансабдорони дигари олимақоми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Федератсияи Россия маросими бастани маҷрои дарё сурат гирифт[8]. Бо назардошти он, ки 
сохтмони НБО Сангтӯда-1 бо ҳамаи воситаҳои сохтмонӣ барои бомуваффақият ба анҷом 
расонидани сохтмон таъмин гардида буд, 20 январи соли 2008 агрегати якум барои истифода 
супорида шуд. Дар маросими ба кор даровардани агрегат шахсони расмии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Федератсияи Россия – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон, аъзоёни 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи Президенти Федератсияи Россия С. 
Наришкин, Раиси ҶСР «ЕЭС России» А. Чубайс ва дигарон ширкат варзиданд.[7.29] 

Дар санаи 1 июли соли 2008 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва роҳбари дастгоҳи Президенти Федератсияи Россия С. Наришкин агрегати дуюми 
нерӯгоҳи Сангтӯда-1-ро ба кор дароварданд.  

Дар санаи 5 ноябри соли 2008 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва намояндагони олимақоми Федератсияи Россия дар шароити тантанавӣ агрегати 
сеюми НБО Сангтӯда-1-ро ба истифода супориданд.[9.4] 

31 июли соли 2009 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
Президенти Федератсияи Россия Д.А. Медведев дар маросими пурра ба кор даровардани 
НБО Сангтӯда-1 иштирок намуданд. 

Санади қабули давлатии иншоот дар ҳузури роҳбарони ду давлат ба имзо расонида 
шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти 
Федератсияи Россия Д.А. Медведев агрегати охирон – агрегати чоруми НБО Сангтӯда-1- ро 
ба истифода супориданд.[8.5] 

Лоиҳаи НБО Сангтӯда-2 ҳанӯз дар давраи ИҶШС (СССР) таҳия шуда буд, лек 
сохтмони он шурӯъ нашуда буд. Ҳангоми баҳс доир ба НБО Сангтӯда-1 байни «Русал» ва 
ширкатҳои Эрон барои пайдо намудани ҳуқуқ ба сохтмон Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон ба 
Эрон пешниҳод намуд, ки аз сохтмони НБО Сангтӯда-1 даст кашад ва бо сохтмони НБО 
Сангтӯда-2 машғул шавад. Тарафҳо ба мувофиқа расиданд. 

Президентони Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти 
Ҷумҳурии Исломии Эрон С.М. Ҳотамӣ 12 сентябри соли 2004 лоиҳаи НБО Сангтӯда-2-ро 
муҳокима карданд. 19 январи соли 2005 ҳуҷҷат оид ба сохтмони он, ки 20 феврали соли 2006 
оғоз гардид,  ба имзо расонида шуда буд. Баҳори соли 2009 бо сабаби зиёд будани оби дарёи 
Вахш корҳои сохтмонӣ дар баъзе қитъаҳои НБО Сангтӯда-2 қатъ гардиданд. Бо беҳтар 
шудани вазъи дарё корҳо аз нав оғоз ёфтанд ва дар охири соли 2010 ба кор андохтани 
агрегати якум ба нақша гирифта шуда буд. Лоиҳаро ширкати эронии «Сангоб (Sangob)», ки 
бо масъалаҳои интиқоли таҷҳизот машғул аст, иҷро мекард. Ба кор андохтани агрегати дуюм 
дар ибтидои соли 2011 ба нақша гирифта шуда буд.  

Барои сохтмони НБО Сангтӯда-2 Ҷумҳурии Исломии Эрон 180 млн доллари ИМА 
ҷудо намуд, ҳиссаи Тоҷикистон дар лоиҳа 40 миллион доллари ИМА- ро ташкил мекард. Пас 



245 

аз ба  истифода супоридани НБО ва ба кор даромадани он тарафи эронӣ дар давоми 12,5 сол 
ба даромад соҳибӣ мекунад. Пас аз ба охир расидани мӯҳлати таъиншуда объект  моли 
шахсии Тоҷикистон мегардад.[10.5] 

Қайд кардан муҳим аст, ки НБО «Сангтӯда-2» дар асоси созишнома байни ширкати 
лоиҳакашии «Сангоб (Sangob)»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон ва «Барқи Тоҷик»-и Вазорати 
энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2006 сохта шуд. Моҳи апрели соли 
2008 сохтмони сех бо тавоноии 90 тонна дар як шабонарӯз ба охир расид. Моҳи апрели соли 
2009 сохтмони пул бо борбардории 52 тонна, бинои сеошёна барои маъмурият, се анбор ва 
14 бинои истиқоматӣ ба охир расид. 

 Дар рафти ин сохтмонҳо таҷриба барои амалӣ намудани лоиҳа бо иштироки 
мутахассисони тоҷик ва эронӣ гузаронида шуд ва натиҷаҳои мусбӣ баромаданд. Ба ин нигоҳ 
накарда аз тарафи тоҷикон 15–21 майи соли 2009 дар Харбин (Ҷумҳурии Халқии Хитой) 
навъи турбинаи гидравликии НБО Сангтӯда-2  бомуваффақият аз санҷиш гузашт. 

Бо корҳои сементкунӣ дар НБО ширкати эронии «Умрони Морун» машғул буд. Да 
давоми соли 2009 корҳои сементрезии зиёда аз 2038 ҳазор м

2 
, конструксияҳои оҳану бетонӣ 

дар ҳаҷми 346837 м
3 

 иҷро карда шуд.[11.6] 
Ҳамин тариқ, сохтмон ба корҳои асосии васлкунии агрегатҳои обӣ омада расид. 24 

сентябри соли 2010 васлкунии агрегати якум оғоз ёфт. 16 майи соли 2012 як қатор санҷишҳо 
агрегати якум бо тавоноии 25%, 59%, 75% ва 100% гузаронида шуданд.  

24 декабри соли 2010 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон ва Президенти 
Ҷумҳурии Исломии Эрон М. Аҳмади Нажод дар шаҳри Стамбул дар саммити давлатҳои 
Ташкилоти Ҳамкориҳои Иқтисодӣ вохӯрданд ва масъалаи ҳамкориҳои энергетикӣ дар 
минтақаро муҳокима намуданд. Тарафҳо бо боварии комил эълон доштанд, ки Сангтӯда-2 то 
сентябри соли 2014 ба қатор дароварда мешавад.[12.9] 

4 сентябри соли 2011 Э. Раҳмон Раиси Маҷлиси Шурои Исломии (парламенти) 
Ҷумҳурии Исломии Эрон А. Лоринҷониро қабул намуд. Тарафҳо проблемаҳои муносибатҳои 
мутақобилаи Тоҷикистон ва Эронро муҳокима намуданд. Э. Раҳмон қаноатмандии худро 
нисбат ба кор даровардани агрегати якуми Сангтӯда-2 ихҳор карда, қайд намуд, ки Эрон 
метавонад дар бунёди иншооти дигари энергетикии Тоҷикистон ширкат варзад. 

13 ноябри соли 2012 пеши маҷрои дарёи Вахш баста шуд. То ин дам санҷиши 
тамоми массаи сарбанд, ё худ дарғоти маҷрои дарё гузаронида шуда буд. Ҳолати тамоми 
ҷузъҳои бетонӣ чунин буданд: масолеҳ, массаи дарғот ба стандартҳо ҷавобгӯянд. Дар умум 
дар нерӯгоҳ аз рӯйи стандартҳои америкоӣ 6434 мутахассисон конструксияи (таркиби) 
бетонӣ, шағалу рег, таркиби физикиву химиявӣ, семент, хок, об, хоки дарғот, тозакунии 
(филтркунӣ) замин ва дарғот гузаронида шуд. Дар сохтмони Сангтӯда-2 нӯҳ ширкат ва 
ташкилотҳои сохтмонии Эрон: «Фароб», «Сангоб», «Пружаи сад ва неругоҳӣ», «Сангтӯда-
Сангоб», «Навтоҷ», «Умраи Морун», «Махоби Қудс», «Тарван тадбир», «Фановарии навини 
нерӯ», «Першко бетон пад» кор мекарданд. 

Дар майдончаи сохтмонии НБО Сангтӯда-2 тақрибан 2000 коргар ва ҳайати 
кормандони муҳандисию техникӣ кор мекарданд. Принсипи ба сохтмон ҷалб кардан чунин 
буд:  аз Тоҷикистон 65% ва аз Эрон 35%. Пеш аз ба истифода супоридани НБО дар нерӯгоҳ 
ҳамагӣ 119 нафар – 76 тоҷикистонӣ ва 43 эронӣ кор мекарданд.[13.8 

НБО Сангтӯда-2 дар моҳи сентябри соли 2014 ҷиҳати истифодабарӣ супорида шуд 
ва он 220 ҳазор кВ қувваи барқ истеҳсол мекунад. 

Бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон соли 2006 
навкунии нерӯгоҳҳои барқи обии қатори Вахш ва Варзоб оғоз ёфта, ба охир расид.[12.3] 

Дар солҳои истиқлолияти давлатӣ таъмири асосии агрегати НБО Хоруғ, ки 
тавоноиаш 936 кВт–ро ташкил медиҳад, гузаронида шуд. Барои зиёдтар қонеъ кунонидани 
талаботи хоҷагии халқ ва аҳолии вилоят бо қувваи барқ тезонидани сохтмони НБО Помир-2 
ва Помир-3 мақсаднок буд[13.8]. 

Соли 1994 аз рӯйи нақшаи муваққатӣ ду агрегати обии нерӯгоҳи барқи Помир-НБО 
бо тавоноии 14000 кВт ба кор дароварда шуд. Аз тарафи Фонди Оғохон ба маблағи 500 ҳазор 
доллари амрикоӣ барои харидории маводи сӯзишвариву молиданӣ, ҳамлу нақли таҷҳизот ва 
маснуот ба иншоот – майдончаи сохтмонӣ,  ёрӣ расонида шуд. Барои ба охир расонидан 
сохтмони НБО Помир бояд 15,6 млн доллари ИМА сарф карда мешуд. 

Аз ҷумла, соли 2002 Ҳукумат ҳамаи вариантҳои имкониятҳоро – расонидани кӯмак 
ба муассисаҳои ғайридавлатӣ, аз тарафи фонди Оғохон, Ассотсиатсияи Байналхалқии Рушд 
(минбаъд АБР), Корпоратсияи Байналхалқии Молиявӣ (КБМ) омӯхта, «Ширкати энергетии 
Помир»-ро ташкил намуд. 24 майи соли 2002 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
субъектҳои номбаршуда ҳамкориҳо шартномаро ба имзо расонид. Ширкати энергетикии 
Помир баробари ба имзо расидани шартнома ба «Помир энержӣ» бо иҷораи умумӣ ба 
миқдори 26,5 миллион доллари ИМА табдил дода шуд. Ҳукумати ҷумҳурӣ пеш бурдани 
фаъолияти молиявию техникии ширкатро ба роҳбарияти «Помир энержи» вогузор намуд. 
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Соли 2004 таъмири ҷории панҷ агрегати қатори НБО Варзоб ва таъмири асосии 
агрегатҳои №1 ва №2 дар НБО-1 ва НБО-2 гузаронида шуд. Аз рӯйи нақша ба ҷойи 393,5 
ҳазор 605 ҳазор сомонӣ азхуд карда шуд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар 
намудани таъминот бо қувваи барқи ҷумҳурӣ ба кори бомуваффақият ташкил намудани кори 
соҳа, мусоидат намуд. 

Соли 2012 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати BHEI давлати 
Ҳиндустон дар асоси шартномаи ширкати «Барқи Тоҷик» агрегатҳо ва дастгоҳҳои ёрирасони 
НБО Варзоб-1  ба пуррагӣ иваз карда шуданд ва иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ ба ду 
баробар афзоиш ёфт. Тибқи дурнамои ҳамкориҳои шарикони рушт то соли 2012 тамоми 
агрегатҳои НОБ Варзоб-3 низ аз нав таъмир ва азнавсозӣ гардиданд. 

НБО Сарбанд дар дарёи Вахш дар давраи мавҷудияти Ҳокимияти Шӯравӣ сохта 
шуда буд, яке аз бузургтарин нерӯгоҳҳои  Осиёи Миёна ба шумор мерафт. Нерӯгоҳи мазкур 
аз соли ба истифода доданаш то соли 2016 мавриди таҷдиду аз навсозӣ қарор  нагирифта буд. 
Рӯзи 18 ноябри соли 2016 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба минтақаи Сарбанд сафар намуда, ба 
таҷдиду  азнавсосзии нерӯгоҳ  дар ҳаҷми 1,1 миллирад сомонӣ  ҳусни  оғоз бахшид.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат кишвар соҳаи 
энергетика бо як суръати мунтазам рушд намуд. Ҳамасола дар тамоми гӯшаву канори 
кишвар нерӯгоҳҳои обӣ сохта, мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. 
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ВАЗЪИ ЭНЕРГЕТИКАИ ОБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ 
ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ 

Дар даврони истиқлоли давлатӣ соҳаи энергетика ба яке аз самтҳои сертаваҷҷуҳи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфт.  Вобаста ба соҳи мазкур аз ҷониби Ҳукумати 
мамлакат як қатор барномаҳои миёнамуҳлату дарозмуҳлат роҳандозӣ гардида, бунёди як 
қатор неругоҳҳои хурду бузург анҷом ёфт.  

Дар мақолаи мазкур вазъи гидроэнергетикаи ҷумҳурӣ дар даврони исиқлолияти 
давалтӣ нишон дода шудааст. Муаллифи мақола дар асоси маводҳои архивӣ ва матбуоти 
даврӣ ҳолати энергетикии кишварон таҳқиқ намуда, дарҷ намудааст, ки дар солҳои 
таҳқиқшаванда,  соҳаи энергетика хеле рушд кард.  

Калидвожаҳо: энергетика, истиҷлолият, рушд, бунёд, маблағгузорӣ, инкишоф 
ҳамкорӣ.  

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА В 
ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В период государственной независимости энергетика стала одним из самых 
интересных направлений деятельности Правительства Республики Таджикистан. В связи с 
этим сектором, Правительство страны запустило ряд среднесрочных и долгосрочных 
программ, завершено строительство ряда малых и крупных электростанций.  

В данной статье показано состояние гидроэнергетики республики в период 
государственной независимости. Автор статьи исследовал энергетическое состояние 
стран на основе архивных материалов и периодических изданий и отметил, что энергетика 
в рассматриваемые годы получила большое развитие. 

Ключевые слова: энергетика, независимость, развитие, строительство, 
финансирование, развитие, сотрудничество. 
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HYDROPOWER LEVEL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN DURING THE PERIOD 

OF STATE INDEPENDENCE 
In the era of state independence, the energy sector became one of the most interesting areas 

of the Government of the Republic of Tajikistan. In connection with this sector, the Government of 
the country launched a number of medium-term and long-term programs, and the construction of a 
number of small and large power plants was completed. 

In this article, the state of the republic's hydropower industry in the era of state 
independence is shown. The author of the article researched the energy status of the countries 
based on archival materials and periodicals, and noted that the energy sector developed greatly in 
the years under review. 

Keywords: energy, independence, development, construction, financing, development, 
cooperation. 
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ТОҶИКИСТОНУ БЕЛАРУС: ДАР МАСИРИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ 
 

Ибодуллозода А. И., Кенҷаев Ф. П. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Воқеияти сиёсӣ ва иҷтимоиву иқтисодии алоқаманд ба зуҳури кишварҳои тозаистиқлол 
дар фазои пасошӯравӣ бар ташаккули навъи нави муносибатҳои байналхалқӣ оварда расонд, 
ки дар онҳо усули ҳамкориҳои судманд асоси сиёсати хориҷии кишварҳоро ташкил медиҳад. 
Дар шароити ташдиди низомиву сиёсии байналхалқӣ, ки ба ду даҳсолаи аввали асри бисту 
якум хос аст, устувор ва тавсеаи ҳамёрӣ ва шарикии стратегӣ аҳамияти фавқулодда касб 
мекунад, зеро нақши кишвар дар ҷаҳду талош баҳри устувории сулҳ ва амният дар 
сарнавишти ҷомеаи башарӣ боло меравад. 

Санадҳои бунёнгузоре, ки принсипҳои асосии муносибатҳои дуҷонибаро байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Беларус муайян менамоянд, Аҳдномаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ 
байни Тоҷикистон ва Беларус аз 5 апрели соли 2000 ва Аҳдномаи шарикии стратегӣ байни 
Тоҷикистон ва Беларус аз 27 июни соли 2019 ба ҳисоб мераванд. Дар маҷмӯъ байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Беларус зиёда аз 90 аҳднома ва созишнома ба имзо 
расидааст, ки барои пешбурд ва таҳкими муносибатҳои мутақобилан судманд дар соҳаҳои 
сиёсӣ, иқтисодиву тиҷоратӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва дигар соҳаҳо созгор мебошанд[1]. 

Муносибатҳои Тоҷикистон ва Беларус дар марҳилаи муосир хислати рушди бомаромро 
ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам бисёрҷониба касб намуда, муколамаи фаъоли сиёсӣ дар сатҳи 
олӣ ба ин муносибатҳо такони мусбат мебахшад. Ҷиҳати густариши ҳамаҷонибаи ҳамкориҳо 
байни Тоҷикистон ва Беларус сафарҳои мутақобилаи сарони ду давлат нақши хосса доранд. 

Чунончи, сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Беларус А.Г. Лукашенко ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 14-16 майи соли 2018 ва сафари расмии ҷавобии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Беларус 27-30 июни соли 2019 дар 
таърихи муносибатҳои ду кишвар саҳифаи навро боз намуданд. 

Мавқеъҳои ҳар ду кишвар дар доираи созмонҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ нисбат ба 
аксари масъалаҳои рӯзмарраи байналмилалӣ ва минтақавӣ ҳамсон ё наздик мебошанд[2, 
c.92]. Ҳарду кишвар дар доираи созмонҳои бонуфуз ба монанди СММ, ИДМ, СААД ва СҲШ 
робитаҳои хубро ба роҳ мондаанд. Робитаҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Беларус хислати 
муваққатӣ надошта, ба ояндаи дарозмуҳлат равона гардидаанд. 
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Ба манзури пешбурди маҷмӯи муносибатҳои дуҷониба ва муайян намудани дурнамо ва 
рушди минбаъдаи он муносибатҳо фаъолияти комгори Комиссияи байниҳукуматии 
Тоҷикистону Беларус оид ба масъалаҳои ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ роҳандозӣ 
шудааст, ки ҷаласаи 13-уми он 16 апрели соли 2019 дар ш. Минск барпо гардид. 

5 апрели соли 2021 дар ш. Душанбе ҷаласаи 14-уми Комиссияи байниҳукуматии 
Тоҷикистон ва Беларус оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ баргузор шуд. Дар рафти 
мулоқот доираи васеи масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷонибаи тиҷоративу иқтисодӣ баррасӣ шуд. 
Сарфи назар аз бӯҳронҳои молиявию иқтисодӣ дар ҷаҳон, ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии 
Тоҷикистон ва Беларус хусусияти мусбат нишон медиҳанд. Беларус ва Тоҷикистон барои 
густариши минбаъдаи ҳамкориҳои муассир имкониятҳои хуб доранд. Соли 2011 аз ҷониби 
Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии 
Беларус Шӯрои тиҷоратии Тоҷикистон ва Беларус таъсис ёфт. 

Ба густашири муносибатҳои фарҳангию гуманитарӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир мегардад. 
Баргузории ҳамоишҳои фарҳангии муштарак бо ширкати ходимони фарҳанг ва ҳунари ду 
давлат ба анъанаи нек табдил ёфтааст. Дар ин росто, мунтазам баргузории Рӯзҳои фарҳанги 
Ҷумҳурии Беларус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
Ҷумҳурии Беларус муҳим арзёбӣ мешавад. 

Инъиқоди аҳдномаи дуҷониба байни Тоҷикистону Беларус дар бораи шарикии стратегӣ 
дар моҳи июни соли 2019 раванди ҳамкориҳои дуҷониба ва чандҷонибаи ду кишвари 
ҳампаймонро ба сатҳи сифатан баланд ва васеъмиқёс баровард[3]. Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти бузурги Аҳдномаро дар бораи шарикии стратегӣ баҳри 
тавсеаи муносибатҳои байни Тоҷикистон ва Беларус таъкид намуда, изҳор дошта буд, ки 
умқёбии алоқаҳои мо дар бахшҳои базавии иқтисодиёт, аз ҷумла саноат ва хоҷагии қишлоқ, 
инчунин тавсеаи ҳамкориҳои фарҳангиву гуманитарӣ нишондиҳандаи динамикаи устувори 
робитаҳо мебошанд. 

Пешбинӣ мешуд, ки татбиқи нақшаҳои дар ҳуҷҷати мазкур омада ба корҳои минбаъда 
дар ҳамаи самтҳо динамикаи нав хоҳад бахшид. Ва махсусан дар соҳаи тиҷоративу иқтисодӣ, 
зеро аз рӯи натиҷаҳои соли 2018 гардиши мол дар байни ду кишвари собиқ шӯравӣ 40 
миллион долларро ташкил медод, ки ба ақидаи ҷонибҳо ба зарфияти ҳамкориҳои 
Тоҷикистону Беларус мутобиқат намекунад[4]. Аз ин рӯ, ҳангоми имзои санади ёдрасшуда 
дар бораи зарурияти амиқ намудан ва васеъ кардани ҳамкориҳо таъкид карда мешуд. 
Самтҳои асосӣ ва афзалиятноки ҳамкориҳо: кооператсияи саноатӣ, интиқоли мошинҳои 
боркаши беларусӣ, техникаи роҳсозӣ ва нақлиёти мусофирбар, таҷдиди парки қатораҳои 
роҳи оҳан; тавсеаи ҳамкориҳо дар соҳаи кишоварзӣ; рушди ҳамкориҳо дар соҳаҳои илм ва 
технология эълон шудаанд. Дар роҳи кооператсияи саноатӣ Душанбе ва Минск аз он 
бармеоянд, ки «кооператсияи мустақим, истеҳсолоти муштараки молҳои босифати 
рақобатпазир бояд нерӯи ҳаракатдиҳандаи рушди минбаъдаи ҳамкориҳои иқтисодии 
кишварҳо мо гарданд». Ва дар ин самт аллакай гомҳои аввалин бардошта шудаанд. Аз ҷумла, 
дар шаҳраки Ҳисор аллакай истеҳсолоти муштараки тракторҳои заводи Минск ба роҳ монда 
шудааст. Моҳи январи соли 2019 бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ширии 
баландсифат ва дурнамои баромад дар бозори кишварҳои ҳамҷавор Аҳднома дар бораи дар 
Душанбе сохтани корхонаи муштараки ООО «Истеҳсоли маҳсулоти ширӣ»-и «Ватан» ба 
имзо расид, ки муассиси он аз ҷониби беларусӣ ОАО «Заводи шири Минск №1» мебошад. 
Ҳамзамон Тоҷикистон манфиатдории худро ҷиҳати бунёди боз як корхонаи муштараки 
истеҳсоли шир дар базаи ООО «Авиценна», ки якҷоя бо ОАО «Олами шир»-и шаҳри Гродно 
сохта мешавад, эълон кард. Ширкати тоҷикӣ аллакай фермаи алоҳидаи шириву молиро барои 
1500 чорвои калони шохдор, ҳамчунин майдончаи истеҳсолӣ ва таҷҳизотро барои корхонаи 
шир дар Ҳисор омода кардааст[5]. 

Тайи солҳои охир дар Душанбе барои таҷдид ва модернизатсияи нақлиёти коммуналӣ ва 
мусофирбар корҳои зиёде карда мешавад. Моҳи майи соли 2019 дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи 
«Рушди устувори нақлиёти ҷамъиятии Душанбе» аз ҳисоби қарзи Бонки аврупоии рушд ва 
таҷаддуд аз Беларус ба маблағи 4 троллейбус ба маблағи 1 миллион доллар ворид карда шуда 
буд. Худи ҳамон моҳи майи соли 2019 «Белкоммунмаш» ва шаҳрдории Душанбе 
созишномаро оиди интиқоли 100 троллейбус ба имзо расонда буданд[6]. Ҷонибҳо инчунин 
ба мувофиқа расидаанд, ки дар Душанбе маркази хидматрасонӣ кушода шавад, то ки дар он 
мутахассиони маҳаллӣ таълим гиранд ва дар оянда марказ ба базаи истеҳсолӣ барои 
кишварҳои сеюм табдил ёбад. 

Тайи солҳои охир барои рушди ҳамкориҳо дар соҳаи таҳсилот шароити мувофиқ 
фароҳам омадааст. Бо шарофати ифтитоҳи 5 факултети муштарак дар кишвари мо аллакай 
имконияти васеи аз худ кардани ихтисосҳои нави ҷавобгу ба талаботи бозори меҳнат 
фароҳам омадааст. Гуфтанист, ки аввалин факултети муштараки техникӣ-муҳандисӣ соли 
2012 дар базаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ва 
Донишгоҳи миллии техникии Беларус кушода шуда буд. Робитаҳои Тоҷикистону Беларус 
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маъмулан ба алоқаҳои зичи сиёсӣ, иқтисодӣ, илмиву техникӣ, низомӣ, фарҳангиву 
гуманитарӣ асос ёфта, дар сатҳҳои дуҷониба ва бисёрҷониба ва дар маҷрои ҳамкориҳои 
дӯстона, конструктивӣ ва судманд рушд меёбанд. Ба вижа ба мундариҷаи ҳамкориҳои ду 
кишвар муколамаи фаъолона дар сатҳи олӣ хислати ҷовидонӣ медиҳад. Мавқеи ду кишвар 
амалан дар ҳамаи масоили мубрами минтақавӣ ва байналхалқӣ ба ҳам наздик ва 
муттафиқона мебошад. Ҳамзамон бояд гуфт, ки муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону 
Беларус хислати конюнктурӣ надошта, ба дурнамои дарозмуддат нигаронида шудааст. 

Тоҷикистону Беларус шарики боэътимод дар сатҳи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ дар 
чаҳорчӯбаи СММ буда, пайваста аз ташаббусҳои якдигар дар масоили ба ҳамдигар судманд 
дастгирӣ мекунанд. Тавре, дар ин бора Президенти Ҷумҳурии Беларус А. Лукашенко изҳор 
дошта буд «дар тамоми масъалаҳои муҳокимашаванда дар чаҳорчӯбаи созмонҳои 
байналхалқӣ мавқеъҳои Тоҷикистон ва Беларус ягона ва ба ҳам наздиканд». Имрӯз 
Тоҷикистону Беларус дар ба роҳ мондани ҳамкориҳои фарогирии васеъмиқёси иқтисодӣ, 
ҳарбиву техникӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва иҷтимоӣ фаъолона кушиш доранд. Ҳамзамон 
кушиши ҷонибҳо дар дастгирии ҳамдигар дар чаҳорчӯбаи созмонҳои байналхалқӣ ва 
минтақавӣ, ки аъзо ҳастанд, аз ҷумла ИДМ, СААД, СҲШ ва ҳалли вазифаҳои дар наздашон 
истода аз ҷумла, таҳкими амну субот дар маҳдудаи собиқ шӯравӣ, мусоидат ба рушди 
минбаъдаи равандҳои ҳамгароӣ ба назар мерасад. 

Дар маҷмӯъ то ба имрӯз байни Тоҷикистон ва Беларус зиёда аз 90 аҳднома ва созишнома 
ба имзо расидааст, ки барои пешбурд ва таҳкими муносибатҳои мутақобилан судманд дар 
соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву тиҷоратӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва дигар соҳаҳо созгор 
мебошанд[7]. 

Ҳамин тавр, бо назардошти омилҳои фавқуззикр метавон чунин натиҷагирӣ кард: 
1. Аз оғози устуворшавии робитаҳои дипломатӣ яъне аз соли 1996 робитаҳои дуҷонибаи 

Тоҷикистону Беларус босамара ва ва натиҷадор буда, бо силсилаи боздидҳо, вохуриҳо дар 
сатҳҳои баланд, инчунин алоқаҳои судманди корӣ пурмазмун гардида, ба ҳамкориҳои 
ояндадор дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, хоҷагии халқ, фарҳанг, гуманитарӣ ва 
дигар самтҳо нигаронида шудаанд. Ҳамкориҳои Тоҷикистону Беларус дар маҷрои шарикии 
судманд ва баробарҳуқуқ устувор шуда, дар онҳо мушкилоти ҷиддие, ки ба вазъи умумии 
робитаҳои дуҷониба таъсири манфӣ расонад, вуҷуд надорад.  

2. Базаи мустаҳками ҳуқуқиву меъёрие, ки тайи даврони ҳамкориҳо устувор шудааст, 
барои амиқшавӣ ва васеъшавии мазмуну мундариҷа ва миқёси ҳамкориҳои дуҷониба ва 
чандҷонибаи ду мамлакат дар ҳамаи соҳаҳо шароити муосид фароҳам овардааст. Ҳамзамон 
барои тавсеаи ҳамкориҳои амали фаъолона ва босамари чунин ниҳодҳои ҳамкории 
байнидавлатӣ аз қабили комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ 
мусоидат мекунанд. 

3. Омили муҳими пеш бурдани ҳамкориҳои дуҷониба дар сатҳи шарикии стратегӣ ин 
ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии ҳар ду кишвар мебошад. Имрӯз алоқаҳои тиҷоративу 
иқтисодии ду мамлакат дар мубодилаи байниҳамдигарии ашёи хом, маҳсулоти истеъмоли 
халқ, рушди кооператсияи саноатӣ ва тавсеаи ҳамкориҳо бани хоҷагиҳо ва минтақаҳои 
ҳамдигарӣ равшан ба назар мерасанд. Силсилаи корхонаҳои муштараки дар кишвари мо 
сохташуда барои рушди соҳаҳои нави саноат ва кишоварзӣ, бунёд ва тараққии минтақаҳои 
озоди иқтисодӣ мусоидат мекунанд. 

4. Самти муҳим ва афзалиятноки ҳамкориҳои Тоҷикистону Беларус, ки онро низ метавон 
аз самтҳои калидии шарикии стратегӣ номид, ҳамкориҳои фарҳангиву гуманитарӣ ва 
таҳсилотӣ мебошанд. Кушодани марказҳои фарҳангӣ, ҷамъиятҳои дӯстии Тоҷикистону 
Беларус, ба роҳ мондани табодули донишҷӯён, ифтитоҳи факултетҳои муштарак байни 
донишгоҳҳои ду мамлакат, силсилаи фаровони чорабиниҳои фарҳангӣ, аз қабили рӯзҳо ва 
ҳафтаҳои фарҳангӣ, иштирок дар ярмаркаву намоишгоҳҳо, баргузории конфронсу 
нишастҳои илмӣ байни доираҳои илмиву фарҳанги ҳар ду кишвар номгӯи нопурраи он 
захираи бузурги фарҳангиву ақлии ду кишвар аст, ки барои дар сатҳи сифатан баровардани 
ҳамкориҳои мо замина фароҳам овардаанд. 

5. Таҳлили вазъ ва сатҳи имрӯзаи робитаҳои Тоҷикистону Беларус ба мо имкон медиҳад 
чунин натиҷагирӣ намоем, ки ба ҳар ду ҷумҳурӣ тайи даврони истиқлолият муяссар шудааст, 
ки модели хоси ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро шакл диҳанд ва он имрӯз ба сатҳи 
баланди шарикии стратегӣ бароварда шуда, уфуқҳои нави ҳамокориҳоро намоён хоҳад сохт. 
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ТОҶИКИСТОН ВА БЕЛАРУС ДАР МАСИРИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ 
Дар ин мақола вазъи кунунии муносибатҳои Тоҷикистону Беларус дар сатҳи дуҷониба ва 

бисёрҷониба таҳлил шудааст. Ба гуфтаи муаллиф равобити Тоҷикистону Беларус ба таври 
анъанавӣ бар пояи равобити наздики сиёсӣ, иқтисодӣ, илмӣ - техникӣ ва фарҳангӣ - 
гуманитарӣ асос ёфта, ҳам дар заминаи дуҷониба ва ҳам дар заминаи бисёрҷониба дар 
доираи ҳамкориҳои дӯстона, созанда ва судманд рушд мекунанд. Мафҳуми равобити 
дуҷониба тавассути муколамаи фаъоли сиёсӣ дар сатҳи олӣ дида мешавад. Мавқеъҳои ду 
кишвар тақрибан аз рӯи тамоми масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавӣ ба ҳам 
мувофиқанд ё наздиканд. Қобили зикр аст, ки равобити дуҷонибаи Тоҷикистон ва Беларус 
хусусияти ғайриконъюнктурӣ дошта, ба дарозмуддат нигаронида шудааст. Муаллиф ба 
баромадани ду ҷумҳурӣ ба сатҳи сифатан нави ҳамкориҳо – шарикии стратегӣ, ки 
тобистони соли 2019 барқарор шуда буд, тамаркуз кардааст. Муаллиф мутмаин аст, ки 
шарикии стратегӣ барои ҳамкориҳои дуҷонибаи байни ҷумҳуриҳои бародар уфуқҳои нав 
мекушояд. Аз самтҳои афзалиятноки шарикии стратегӣ: рушди кооператсияи саноатӣ, 
ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, фаъолияти якҷоя дар соҳаҳои илм, маориф ва фарҳанг маҳсуб 
мешаванд. 

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Беларус, шарикии стратегӣ, 
кооператсияи саноатӣ, минтақаи озоди иқтисодӣ, ИДМ, СААД, СҲШ, СММ.  

 
ТАДЖИКИСТАН И БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ 
В данной статье анализируется нынешнее состояние таджикско – белорусских 

отношений на двустороннем и многостороннем уровнях. По мнению автора таджикско-
белорусские отношения традиционно опираются на тесных политических, экономических, 
научно-технических, культурно-гуманитарных связях и развиваются как на двусторонней, 
так и на многосторонней основе в русле дружественного, конструктивного и 
взаимовыгодного сотрудничества. Тональность двусторонним отношениям придает 
активный политический диалог на самом высшем уровне. Позиции двух стран совпадают 
или близки практически по всем актуальным международным и региональным вопросам. 
Стоит отметить, что двусторонние связи между Беларусью и Таджикистаном носят 
неконъюнктурный характер и ориентированы на долгосрочную перспективу. Автор 
акцентирует внимание на выход двух республик на новый качественный уровень 
сотрудничества - стратегическое партнерство, установленное летом 2019 года. Автор 
убежден, что стратегическое партнерство открывает новые горизонты двустороннего 
взаимодействия братских республик. Среди приоритетных направлений стратегического 
партнерства названы: развитие промышленной кооперации, сотрудничество в сельском 
хозяйстве, взаимодействие в науке, образовании и культуре. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Республика Беларусь, стратегическое 
партнерство, промышленная кооперация, многостороннее сотрудничество, двустороннее 
сотрудничество, региональная интеграция.  

. 
TAJIKISTAN AND BELARUS ARE ON THE WAY TO STRATEGIC PARTNERSHIP 
This article analyzes the current state of Tajik-Belarusian relations at the bilateral and 

multilateral levels. According to the author, Tajik-Belarusian relations traditionally rely on close 
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political, economic, scientific, technical, cultural and humanitarian ties and develop both on a 
bilateral and multilateral basis in line with friendly, constructive and mutually beneficial 
cooperation. The tone of bilateral relations is given by an active political dialogue at the highest 
level. The positions of the two countries coincide or are close on almost all topical international 
and regional issues. It is worth noting that bilateral relations between Belarus and Tajikistan are 
non-conjunctural in nature and are focused on the long term. The author focuses on the output of 
the two republics to a new qualitative level of cooperation - a strategic partnership established in 
the summer of 2019. The author is convinced that the strategic partnership opens up new horizons 
of bilateral cooperation between the fraternal republics. Among the priority areas of strategic 
partnership are: the development of industrial cooperation, cooperation in agriculture, interaction 
in science, education and culture. 

Keywords: The Republic of Tajikistan, the Republic of Belarus, strategic partnership, industrial 
cooperation, multilateral cooperation, bilateral cooperation, regional integration. 
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БАРРАСИ РОБИТАҲОИ АФҒОНИСТОН БО СОЗМОНҲОИ  
МИНТАҚАВӢ (ECO, SAARC ВА ШАНХАЙ) 

 

Нуриддинов П. Р., Нурӣ М.Д. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Дар ҷаҳони имрӯза кишварҳо бо мушкилот ва чолишҳое рӯбарӯ ҳастанд, ки барои ҳалли 
онҳо ҳамкорӣ бо дигар кишварҳо ва созмонҳои байналмилалиро тақозо мекунанд. 
Ҳамгироии минтақавӣ яке аз роҳҳои мебошад, ки ба кишварҳо имкон медиҳад ҳамкориҳои 
байни худро инкишоф диҳанд. Аз ин рӯ, мо шоҳиди густариши афзояндаи ҳамгироии 
минтақавӣ дар саросари ҷаҳон ҳастем. Аммо барои созанда ва пурсамар будани ҳамгироии 
минтақавӣ мавҷудияти сохторҳо ва созмонҳо зарур аст, ки муҳимтарини онҳо феълан 
созмонҳои минтақавӣ мебошанд. Зарурати таъсиси созмонҳои минтақавӣ дар солҳои 50-уми 
асри 20 ба миён омад ва аввалин созмонҳои минтақавӣ дар Аврупои Ғарбӣ ва Шарқӣ таъсис 
ёфтанд. Фаъолияти пурсамари ин созмонҳо, бахусус дар Аврупои Ғарбӣ, илҳомбахши дигар 
минтақаҳои ҷаҳон гардид ва пас аз даҳ сол дар тамоми гӯшаву канори ҷаҳон теъдоди зиёди 
созмонҳои минтақавӣ ташкил ёфтанд ва раванди ташаккули созмонҳои минтақавӣ 
иӣмрӯзаҳам давом дорад. Имрӯз кам минтиқае ёфт мешавад, ки як ё якчанд ташкилоти 
минтақавӣ надошта бошад [7, с. 159]. Мисоли хуб дар ин маврид мавҷудияти созмонҳои 
Созмони ҳамлориҳои иқтисодӣ (ECO), Созмони ҳамлориҳои минтақавӣ Ҷанубӣ Осиё 
(SAARC) ва Созмони ҳамлориҳои Шанхай дар Осиёи Ҷанубӣ, Осиёи Марказӣ, Осиёи Ғарбӣ 
ва Қафқоз мебошад.  
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Созмонҳои мазкур дар муқобила бо чолишҳои амниятӣ, пешрафти иқтисодӣ ва 
густариши ҳамкориҳои минтақавӣ нақши муҳим доранд.  

Афғонистон, ки бо чолишҳо ва мушкилоти ҷиддии амниятӣ ва иқтисодӣ рӯбарӯ аст, 
бештар аз кишварҳои дигар ба кумаки созмонҳои минтақавӣ вобаста аст. Афғонистон, ки 
узви созмонҳои ECO, SAARC ва Шанхай мебошад, дар солҳои гузашта аз зарфиятҳои ин 
созмон истифода назаррас кардааст, ки дар ин мақола ба онҳо пардохта мешавад. 

Созмони ҳамкории иқтисодӣ (ECO). Афғонистон дар созмони ECO мақоми хоса дорад. 
Афғонистон бо шаш узви ECO, 5000 км марзи муштарак ва бо ҳама узви он дарои 
муштаракоти фарҳангӣ, таърихӣ ва табори мебошад. Муҳимтар аз ҳама, Афғонистон ба 
далили мавқиъ ҷуғрофиёиаш ҳамчун як пули васлкунанда ва роҳи иртиботӣ дар соҳаи 
тиҷорат ва транзити мол миёни кишварҳои узви ECO маҳсуб мешавад [16]. Бинобарин, як 
Афғонистони амну босубат сабаби дастёбии ECO ба аҳдофи мавриди назараш мегардад. Ба 
ҳамин ҷиҳат созмони мазкур таваҷҷуҳи хоссе ба Афғонистон дорад. 

 Афғонистон, ки ба ҳамроҳи Озарбойҷон ва панҷ кишвари Осиёи Марказӣ дар соли 1992 
ба узвияти ECO даромад, то соли 2001 ҳузури фаъоли дар ECO надошт, аммо баъд аз он ба 
яке аз аъзои фаъол он табдил шуд ва барои ECO ҳам Афғонистон дар авлавият қарор гирифт.  

 Баргузории дуюмин конфронси тиҷорат ва сармоягузории ECO бо унвони "Густариши 
сармоягузории мустақим дар Афғонистон" дар шаҳри Кобул дар соли 2004, баргузории 
ҳафтумин иҷлоси маҷмаъи умумии утоқи бозаргонӣ ва саноеъи ECO дар 20 апрел 2004 дар 
Кобул ва раёсати утоқи мазкур тавассути Афғонистон барои муддати ду сол [12, C. 222], 
Раёсати созмони ECO тавассути намояндаи Афғонистон (Муҳаммад Мӯсо Маъруфӣ) тайи 
солҳои 2009 то 2012, таъсиси сандуқи мушорикати ECO дар бозсозии Афғонистон дар соли 
2004, мисолҳои барҷаста аз афзоиши ҷойгоҳи Афғонистон дар ECO дорад. Оинномаи 
таъсиси сандуқи мушорикати ECO дар иҷлоси чаҳорум шурои вазирон, ки дар соли 2004 дар 
Душанбе ташкил шуд, ба тасвиб расид ва дар муддати замони кӯтоҳ сандуқ бо мушорикати 
Эрон, Туркия ва Покистон таъсис гардид ва пас аз тайи ташрифоти қонунӣ нахустин проекти 
иҷрои таърихии фаъолияти ECO таҳти унвони бозсозии Парки Деҳмузанг ва Боғи Вуҳуши 
Кобул дар пойтахти Афғонистон бо ихтисоси будҷае дар ҳудуди як миллиону дусад ҳазор 
доллар ба василаи Дабири кулли ECO рақам зада шуд. Ҳамчунин, таъмини молии проекти 
дигаре дар соли 2008 таҳти унвони “Бемористони модарон” дар Форёб ахиран ба тасвиби 
Шӯрои намояндагони доими ECO расидааст [15, c.26]. 

 Ҳатто баъди суқути давлати Ҷумҳурии Ислоии Афғонистон, дар понздаҳумин нишасти 
аъзои ин созмон, ки ба таърихи 28 ноябри 2021 дар Ашқободи Туркманистон ҳарчандҳиҷ 
касе аз Афғонистон намояндагӣ намекард, бо ин ҳол Афғонистон аз мавзуоти меҳварии 
мабоҳиси ин иҷлос буд ва бар оғози дубораи проектҳои мутаваққифшуда дар Афғонистон ва 
инки ин проектҳо чашмандози ҳамкориҳои густурдатар ва кӯмак ба ҷазби сармоягузории 
хориҷӣ хоҳанд буд ва идомаи онҳо ба шиддат ба нафъи Афғонистон ва ҳамсоягони он аст, 
таъкид сурат гирифт [16]. 

Байни Афғонистон ва ECO вобастагии мутақобила вуҷуд дорад. Ҳамон гуна ки ECO ба 
Афғонистони амн ниёз дорад, ин кишвар низ барои ноил шудан ба амнияти устувор ва 
пешрафти иқтисодӣ ба ECO ва аъзои он вобаста аст. Аз чумла хачми умумии тиҷорати 
берунии Афгонистон, 51% тиҷорати он бо аъзои ECO аст. Муҳимтарин шарикиони 
тиҷоратии Афғонистон дар минтақаи аз ҳисоби воридоти, ба тартиб Покистон, Қазоқистон, 
Туркия, Озарбойҷон, Қирғизистон ва Эрон ва аз лиҳози содироти ба тартиб Покистон 
Туркия, Қазоқистон, Озарбойҷон, Қирғизистон ва Эрон мебашанд ки ҳамаи онҳо азои ECO 
ҳастанд. 

Дар муқобил, нақш ва ҷойгоҳи транзити Афғонистон барои тавсиъаи тиҷорат минтақави 
бахусус барои васли ду минтақаи Осиёи Марказӣ бо Осиёи Ҷануби бисёр муҳим ва 
арзандааст. Зарурати Покистон ба манобеи энергетикии Осиёи Марказӣ ва содироти 
истеҳсолот ба ин минтақа аз як тараф [5, C. 12] ва аз сӯи дигар ниёзи кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ба фурӯши мазоди энергетикӣ ва касби манобеи молӣ дар ҷиҳати ҳалли мушкилоти 
иқтисодиашон нақшу аҳмияти Афғонистон барҷаста месозад. 

Ба далели наздикии ҷуғрофӣ ва фарҳангӣ, аъзои ECO метавонанд дар таъсиси сандуқи 
вижаи Афғонистон аз тарҳҳои минтақавӣ, аз қабили CASA-100, TAPI, Road Lazord, TOP, 
тарҳҳои чандҷонибаи роҳи оҳан, Роҳи Абрешим ва ғайра нақши калидӣ дар Афғонистон 
доштабашанд.  

South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC). Афғонистон бо ташвиқи 
Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва ҳимояти Ҳинд ва Покистон дар соли 2007 ба узвияти 
SAARC даромад [14, C. 115]. Узвияти Афғонистон дар ин созмон боис гардидааст, то аз 
ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсии он ба манзури суръат бахшидан ба рушди иқтисодӣ ва аз 
имконоти билқувваи минтақаии он ҷиҳати тасреъ дар барномаҳои иҷтимоӣ ва тавсеаи 
кишоварзӣ, расидан ба тафоҳум аз тариқи музокира дар ихтилоф бо Покистон баҳра бибурд. 
Аз он ҷое, ки ҳамкориҳо дар чорчӯби иттиҳодия ва бар асоси эҳтиром ба усули ҳокимияти 
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баробар, тамомияти арзӣ, истиқлоли сиёсӣ ва адами дахолат дар умури дохилии давлатҳои 
дигар, аз ҷумла аҳдофи ин созмон мебошад. Бинобарин, Афғонистон метавонад дар ҳамкорӣ 
бо аъзои он равобит худро бо Покистон, ки ҳамвора нақшт манфӣ дошта, ба нафъ худ танзим 
кунад. Узвиятт Афғонистон дар ин созмон боис гардидааст, то аз як кишварт дар ҳошия ва ё 
ъоиқ [14, C. 115] ба кишвари васлкунанда ҳамчун пули заминӣ [13, C. 191] миёни Осиёи 
Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ табдил гардад. Узвияти Афғонистон дар SAARC заминаи афзоиши 
тиҷорат ва сармоягузории кишварҳои узви SAARCро мусоид месозад. 

 Узвияти Афғонистон дар ин созмон ба унвони кишваре, ки солҳои сол бо буҳрон даргир 
буда ва акнун мехоҳад зиндагии ҷадидеро шурӯъ кунад, баҳрамандӣ аз таҷрибаҳои 
иқтисодии кишварҳои узв ва низ баҳрамандӣ аз имконот ва зарфиятҳои мавҷуд дар созмон 
барои рафъи нобасомониҳои амниятӣ ва иқтисодии дохилӣ як фурсати беназир ва истисноӣ 
ба шумор меояд. Ногуфта набояд гузошт ва бояд таъкид кард, ки узвият ва ниёзмандии 
Афғонистон ба созмони SAARC ниёзманди ҳамкориҳои дуҷониба ва мутақобил мебошад. 
Ҳамон тавре, ки Афғонистон ба унвони кишваре дар ҳоли бозсозӣ ва баромада аз хокистари 
ҷанг ба ҳамкории кишварҳои минтақа зарурат дорад, соири кишварҳо низ ба хотир дастрасии 
осон ба нафт ва гази Осиёи Миёна ва роҳёбӣ ба бозорҳои пурсуди он ба ҳамкории 
Афғонистон ниёзманд мебошанд [2, c. 20]. 

 Афғонистон болотарин рушди ҷамъиятро доро мебошад ва бо вуҷуди идомаи ҷанг ва 
густариши фақр, як чолиши ҷиддӣ барои амнияти ин кишвар ба ҳисоб меояд. Ин чолиш 
домангири кишварҳои узви SAARC низ аст. Бинобарин, ин кишварҳо ногузир ҳастанд, то 
барои беҳбуди вазъияти зиндагии шаҳрвандонашон ба иқдомот ва тадобири ҷамъии 
минтақаӣ тан диҳанд ва кишварҳои узви SAARC ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва 
фарҳангияшонро таҳти таъсири ихтилофоти сиёсӣ қарор надиҳанд ва барои ҳамгароии 
бештар талош кунанд. Ба эътиқоди коршиносон ҳамкориҳои иқтисодӣ мунтабиқ бо фарҳанги 
масраф ва ниёзҳои минтақаӣ, мавқеияти муносибе барои SAARC дар ҷиҳати посухгӯӣба 
ниёзҳои иқтисодии кишварҳои минтақа ва, аз ҷумла Афғонистон фароҳам меоварад.  

 Терроризм чолишест, ки домангири Афғонистон ва бисёре аз кишварҳои узви SAARC, 
ба хусус муҳимтарин узви он, яъне Ҳинд аст. Бинобарин, Афғонистон метавонад ҳамкории 
наздиктари кишварҳои узви созмони мазкурро дар амри мубориза бо терроризм бо худ 
дошта бошад [9, C. 30]. 

 Яке аз чолишҳои ҷиддии Афғонистон масъалаи фуқарост ва сиёсатгузорони он беҳтар 
қодир хоҳанд буд, то аз таҷоруби кишварҳои узви SAARC, ки таҷрибаи хубе дар заминаи 
барномаҳои коҳиши фақр доранд,истифода бурда ва кӯмаки ононро ба даст оваранд. Ба 
ҳамон мизон ин кишварҳо дар тиҷорати ҷаҳонӣ метавонад бозори корро эҷод кунад, ки 
миқёси қодир ба рафъи мушкилоти дарунии худ ва таъмини энергия ва соири лозимаҳо ва 
пешниёзҳои иқтисодӣ хоҳад буд [10, C.30].  

 Бо ин ҳама, SAARC ба унвони яке аз муҳиммтарин созмонҳои минтақаӣ бо талош ва 
ҳиммати аксарияти аъзои он метавонад гомҳои муҳиммеро дар ростои ҳамгароии сиёсӣ ва 
коҳиши танишҳо ва рафъи хусуматҳо бардорад ва бистари рушд ва рифоҳи иқтисодиро дар 
ин минтақаи стратегӣ фароҳам созад.  

Афғонистон дар чорчӯби аҳдофи баландмуддат метавонад ба унвони пули заминӣ дар 
таомулоти иқтисодӣ миёни манотиқ пиндошта шавад. Ҳамчунин лозим аст Афғонистон 
сиёсати табдил шудан ба унвони меҳвари таомули стратегӣ миёни бозигарони минтақа ва 
фароминтақаиро дар минтақа думбол кунад. Дар миёнамуддат ва баландмуддат Афғонистон 
SAARCро бояд ба унвони мутағайири вобаста ба дигар манотиқ бипиндорад ва дар таомул ва 
дипломосии хеш заминаи ҳамкорӣ ва ҳамгароиҳои бештар миёни Осиёи Марказӣ ва Ғарби 
Осиёро бо SAARC дар назар дошта бошад. Бар ин асос замоне метавон аз SAARC бар асоси 
дипломатия интизори дастоварди лозимро ба даст овард, ки таомули иқтисодии Ҳинд ва 
Покистон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ аз тариқи проектҳои иқтисодӣ афзоиш 
ёбад.  

 Созмони Ҳамкори Шанхай. Бо дарназардошти он, ки яке аз аҳдофи муҳими Созмони 
Ҳамкори Шонхой ҳифзи сулҳу амният ва субот дар минтақа аст [4, C. 151], ба ин далел 
ноамнӣ ва таҳаввулоти Афғонистон барои созмони мазкур аҳамияти хоса дорад. Афғонистон 
аз соли 2004 ба унвони меҳмон дар иҷлоси созмони ҳамкориҳои Шанхай иштирок менамуд, 
то инки дар соли 2012 ба ҳимояти Россия узвияти нозири ин созмонро касб кард ва аз он ба 
баъд ба гунаи мураттаб дар нишастҳои сарони созмон Шанхай ширкат доштааст.  

 Афғонистон аз ҳамон ибтидои шаклгирии Созмони ҳамкории Шанхай аз аҳамияти хоссе 
барои ин созмон бархӯрдор буд, вале ончи ниёзи таваҷҷуҳ ба масоили Афғонистонро бештар 
сохт, зуҳури падидаи Доъиш ва афзоиши фаъолиятҳои он дар Афғонистон будааст.  

 Дар ҳамин росто барои аввалин бор, сарони Созмон ҳамкори Шанхай дар нишасти 
Бишкек, пойтахти Қирғизистон, ки дар соли 2007 баргузор шуд, бо таъкид бар аҳамияти 
Афғонистон дар минтақа ва таъсири таҳаввулоти ин кишвар бар кишварҳои узви ин созмон, 
хостори таваҷҷуҳи хоссе ба масоили Афғонистон шуданд ва назарияҳоеро мабнӣ бар 
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мушорикати ҳарчи бештари кишварҳои узв барои таъмини амният дар Афғонистон ва эҷоди 
як давлати босубот матраҳ намуданд [11, C. 529]. 

 Афғонистон дар июни соли 2015 дар шаҳри Юфо расман дархости узвияти аслӣ дар ин 
созмонро ироа додааст, ки то акнун мавриди пазириш қарор нагирифтааст.  

 Созмони ҳамкориҳои Шанхай барои ҳузури ҷиддитар дар арсаи таҳаввулоти 
Афғонистон як гурӯҳи тамоси вежа барои Афғонистон ташкил додааст. Гурӯҳи тамоси 
Шанхай- Афғонистон дар соли 2005 ташкил шуд. Ин гурӯҳ токунун чанд давраи 
нишастҳоеро дар кишварҳои Чин, Россия ва … баргузор кардааст. Фаъолияти гуруҳи тамос 
барои чанд сол мутаваққиф шуд. Аммо дар 2018 дар ҳошияи иҷлоси сарони кишварҳои узви 
Шанхай бори дигар бар оғози фаъолияти ин созмон таъкид гардид.  

 Таомули Созмони ҳамкории Шанхай бо Афғонистон маҳдуд ба мавзеъгириҳо ва 
иттихози тасмимот дар нишастҳо ва иҷлоси ин созмон намегардад, балки Афғонистон ба 
гунаи дуҷониба ва чандҷониба бо аъзои Созмони ҳамкории Шанхай низ ба ҳифз ва тавсеаи 
равобити хеш низ пардохтааст. Ва аъзои Созмони ҳамкории Шанхай ҳам ҳар кадом аз 
манзари хоссе бо Афғонистон дар таомул қарор доранд. Дар ҳоле, ки кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ва Россия авлавиятҳои амниятӣ доранд, густариши фаъолияти сохтори минтақаии 
зиддитеррористӣ аз сӯи Созмони ҳамкории Шанхайро метавон дар ҳамин росто эътибор дод 
[8, C. 159]. Ин сохтор ба думболи он аст, то ҳамкориҳои иттилоотӣ – амниятиро байни аъзо 
густариш диҳад ва иртиботи қавии байни аъзои нозир ва аслӣ эҷод кунад, то битавонад бо 
гурӯҳҳои террористӣ ва ифротгаро дар ҷиҳати эҷоди субот дар минтақа мубориза кунад [3, C. 
45]. Аммо Чин илова бар масоили амниятӣ бар факторҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо 
Афғонистон таваҷҷуҳи стратегӣ доштааст. Чин сармоягузориҳои фаровоне дар бахши 
манобеи энергетикӣ ва маъдани Афғонистон анҷом додааст ва ба дунболи иҷрои ҷодаи 
абрешим ба унвони "Як камарбанд, як ҷода" аст.  

Рӯйи ҳам рафта, Созмони ҳамкории Шанхай дар Афғонистон бар се мавзӯъ тамаркузи 
дорад: ҷанг бо терроризм, ҷилавгирӣ аз қочоқи мавод мухаддир ва бозсозии зерсохтҳои 
иқтисодӣ дар Афғонистон аст. Аз ин рӯ, кишварҳои узви аслӣ ва нозири Созмони ҳамкории 
Шанхай дар солҳои ахир ҳар як ба гунаи дуҷониба бо афғонҳо ба тавофуқҳое расида ва ба 
ҳамкорӣ дар фароянди бозсозии Афғонистон пардохтаанд. Аз онҷо, ки нуфузи ин созмон дар 
минтақаи Осиёи Марказӣ дар солҳои ахир рӯ ба фузунӣ будааст, метавон интизор дошт, ки 
Созмони ҳамкории Шанхай дар оянда нақши муҳимтаре дар муодилоти қудрат дар ин 
минтақа бозӣ кунад. Аз онҷо, ки аз назари ҷуғрофиёӣ ҳавзаи созмони ҳамкории Шанхай 
натанҳо Осиёи Марказӣ, балки Афғонистонро низ дар бар мегирад, метавон умед дошт, ки 
афзун бар идомаи ҳамкориҳои дуҷониба ҳар яке аз аъзо бо Афғонистон дар чорчӯби созмонӣ 
ва гурӯҳӣ низ ҳамкориҳое барои бар пояи субот ва амниятсозӣ дар Афғонистон аз сӯи аъзо 
сурат гирад. Дар авоили соли 2014 низ сафари Дабири кулли Созмони ҳамкории Шанхай дар 
соли 2014 ба Кобул нишондиҳандаи аҳамияти Афғонистон барои Созмони ҳамкории Шанхай 
аст [9, C. 202]. 

 Ин созмон ҳамчунин тавони онро дорад, ки кишварҳои пиромуни Афғонистон, монанди 
Эрон, Ҳиндустон ва Покистонро ба ҳамгароӣ ва наздикии сиёсатҳо барои ҳамкорӣ дар 
Афғонистон фарохонад [6, C. 72]. 

 Ба таври хулоса метавонад гуфт, ки Созмони ҳамкории Шанхай бо таваҷҷуҳ ба инки ба 
як бозигари муҳим ва таъсиргузор дар минтақа табдил шуда ва саъй дорад чолишҳои ноамнӣ 
дар минтақаро ба гунаи дуруст мудирият кунад ва яке аз ин чолишҳо идомаи бесуботӣ дар 
Афғонистон ва мавҷудияти гуруҳҳои ифротӣ дар ин кишвар аст. Бинобарин, робитаи 
Афғонистон ва Созмони ҳамкории Шанхай аз аҳамияти хосс барои ҳар ду тараф ва 
кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай бархӯрдор аст. Ва Созмони ҳамкории Шанхай аз 
зарфиият ва патенсиали болое дар муқоиса бо НАТО ва Иттиҳодияи Аврупо дар ҷиҳати 
мудирияти буҳрони ноамнӣ дар Афғонистон бархӯрдор аст ва эҳтимоли инки дар оянда нақш 
ва ҷойгоҳи Созмони ҳамкории Шанхай бештар аз гузашта шавад, мутасаввир аст. Чун бо 
хуруҷи НАТО ва Америка аз Афғонистон дигар музоҳимате барои ифои нақш Шанхай дар 
Афғонистон вуҷуд надорад.  

Хулоса, Дар хулоса метавон гуфт, ки иштироки фаъолонаи Афғонистон дар созмонҳои 
минтақавии ECO, СААРК ва Шанхай ва ҷалби таваҷҷуҳи кишварҳои узви ин созмон ба 
масъалаи Афғонистон аз рӯйдодҳои муҳим аст. Ҳамкории кишварҳои узви ин созмон бо 
ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Афғонистон то ба қудрат расидани гурӯҳи террористии 
Толибон дар шакли дуҷониба ва бисёрҷониба пешрафти хубе дошт. 

Бо дарназардошти он, ки созмонҳои зикршуда ҳадафу нақшаҳои кӯтоҳмуддат, 
миёнамӯҳлат ва дарозмуддат барои сулҳу субот ва пешрафти кишварҳои узв муфид доранд, 
ки Афғонистон нисбат ба дигар кишварҳо аз ин манфиат бештар хоҳад дошт. Қобили зикр 
аст, ки фаъолияти ҳар як созмони дар боло зикршуда бо вуҷуди ҳузури НАТО ва Амрико дар 
Афғонистон мушоҳида мешавад. 
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Дар як соли гузашта SAARC таҷрубаи кишварҳои узви ин созмон дар бахшҳои назорати 
аҳолӣ ва коҳиши фақр, ки аз чолишҳои Афғонистон аст ва таҷрубаи кишварҳои дигари узвро 
мубодила кардааст. Ҳамчунин, дар заминаи мубориза бо терроризм ва пуштибонии 
кишварҳои узв аз Афғонистон, пуштибонӣ аз тарҳҳои минтақавӣ, аз қабили CASA-1000, 
TAPI, Bandar Chabahar, TOP ва ғайра, фаъолияти мониторинги SAARC дар Афғонистон 
баррасӣ мешавад. 

Созмони ҳамкории Шанхай аз замони таъсисаш ба Афғонистон ва масоили он таваҷҷуҳи 
хоса зоҳир кардааст. Бо пешниҳоди назарияи иштироки кишварҳои узв ба қадри имкон 
ҷиҳати таъмини амният ва таъсиси ҳукумати устувор дар Афғонистон, таъсиси гурӯҳи 
тамоси Шанхай ва Афғонистон, ташвиқи аъзоён ба густариши равобит ва ҳамкорӣ бо 
Афғонистон, таъсиси сохторҳои минтақавии зиддитеррористӣ, Сармоягузории Чин дар 
Афғонистон ба унвони яке аз муҳимтарин аъзои созмони номбурда бахше аз иҷрои ин 
созмон дониста шуд. 

Баррасии фаъолияти ECO низ аҳамияти Афғонистонро барои созмони номбурда нишон 
медиҳад. Баргузории конфронси дуюми тиҷорат ва сармоягузорӣ барои Афғонистон, 
баргузории ҷаласаи 7-уми умумии Палатаи савдо ва саноати ECO дар Кобул, раисии 
Созмони ECO аз ҷониби намояндаи Афғонистон, Хазинаи шарикии ECO ва татбиқи баъзе 
лоиҳаҳо, дастгирии Ифтитоҳи роҳи Лазорде, дастгирии лоиҳаҳои транзитӣ, тиҷорат ва 
сайёҳӣ бо иштироки Афғонистон аз ҷумлаи ҳолатҳои фаъолияти ECOлогӣ дар Афғонистон 
мебошанд. 

Дар маҷмуъ метавон хулоса кард, ки ҳарчанд фаъолияти созмонҳои ECO, СААРК ва 
Шанхай дар Афғонистон ба қадри лозим нест, аммо сулҳу амният ва рушди иқтисодии 
Афғонистон аз авлавиятҳои созмонҳои зикршуда маҳсуб мешавад. махсус аст. 
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кардааст, ки ҳамкорӣ ва ҳамгироии дар сатҳи минтақа муваффақтаранд. Созмонҳои 
минтақавӣ муассиртарин абзор ва чаҳорчӯби ҳамкорӣ ва ҳамгироии маҳсуб мешаванд ва аз 
ин рӯ мо теъдоди зиёди ин созмонҳоро дар манотиқи мухталифи ҷаҳон мебинем. Имруз кам 
минтиқои аст, ки дар он як ё чанд созмони минтиқави вучуд надошта бошад. Мисоли ин 
мавҷудияти созмонҳои минтақавӣ аз қабили ECO, SAARC ва Созмони ҳамкориҳои Шанхай 
мебошад, ки аз ҷониби кишварҳои Осиёи Марказӣ, Осиёи Ҷанубӣ ва Осиёи Ғарбӣ таъсис 
дода шудаанд. 

Афғонистон, кишваре, ки миёни Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ воқеъ аст, узви ду 
созмон, ECO ва SAARC ва узви нозири Созмони ҳамкориҳои Шанхай аст ва ба кумаки ин 
созмонҳо дар ҳалли мушкилот ва чолишҳои бешумор худ бахусус масъалаи ноамнии умеди 
зиёд дорад. Дар замони ҳукмронии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон равобити ин кишвар бо 
созмонҳои зикршуда дар масири пешравии хубе қарор дошт, вале суқути он ҳукумат боис 
шуд, ки Афғонистон дар фаъолияти инҳо ҳузур надошта бошад. ташкилотхо. 

Ин мақола кӯшиш кардааст, ки аҳамияти мутақобилаи муносибатҳои Афғонистон бо 
созмонҳои минтақавии ECO, SAARC ва Шанхайро дар соли гузашта баррасӣ кунад. 

Калидвожаҳо: Афғонистон, ECO, SAARC, Созмони ҳамкории Шанхай, ҳамкориҳои 
минтақавӣ ва ҳамгироӣ, Осиёи Марказӣ, Осиёи Ҷанубӣ, Осиёи Ғарбӣ. 

 
ОБЗОР ОТНОШЕНИЙ АФГАНИСТАНА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ECO, SAARC ВА ШАНХАЙ) 
Страны должны сотрудничать и интегрироваться для экономического прогресса, 

обеспечения благополучия своего народа и борьбы с угрозами отсутствия безопасности, 
фундаментализма, незаконного оборота наркотиков, нелегальной иммиграции и проблем 
ОЭС. Опыт показал, что сотрудничество и интеграция на региональном уровне более 
успешны. Региональные организации считаются наиболее эффективным инструментом и 
основой для сотрудничества и интеграции, и именно поэтому мы видим большое 
количество этих организаций в разных частях мира. Сегодня едва ли найдется регион, в 
котором не существует одной или нескольких региональных организаций. Примером этого 
является существование таких региональных организаций, как ОЭС, СААРК и Шанхайская 
организация сотрудничества, которые были созданы странами Центральной Азии, Южной 
Азии и Западной Азии. 

Афганистан, страна, расположенная между Центральной Азией и Южной Азией, 
является членом двух организаций, ОЭС и СААРК, и членом-наблюдателем Шанхайской 
организации сотрудничества, и надеется на помощь этих организаций в решении своих 
многочисленных проблем и вызовов, особенно проблема неуверенности. Во времена 
правления Исламской Республики Афганистан отношения этой страны с упомянутыми 
организациями шли по пути хорошего развития, но падение этого правительства привело к 
отсутствию Афганистана в их деятельности. организации. 

В этой статье сделана попытка обсудить значение отношений Афганистана с ОЭС, 
СААРК и Шанхайскими региональными организациями в прошлом году. 

Ключевые слова: Афганистан, ОЭС, СААРК, Шанхайская организация сотрудничества, 
региональное сотрудничество и интеграция, Центральная Азия, Южная Азия, Западная 
Азия. 

 
REVIEW OF AFGHANISTAN RELATIONS WITH REGIONAL  

ORGANIZATIONS (ECO, SAARC AND SHANGHAI) 
Countries must cooperate and integrate for economic progress, ensuring the well-being of their 

people and fighting the threats of insecurity, fundamentalism, drug trafficking, illegal immigration 

and ECO issues. Experience has shown that cooperation and integration at the regional level are 

more successful. Regional organizations are considered to be the most effective tool and framework 

for cooperation and integration, and that is why we see a large number of these organizations in 

different parts of the world. Today, there is hardly any region where one or more regional 

organizations do not exist. An example of this is the existence of regional organizations such as 

ECO, SAARC and the Shanghai Cooperation Organization, which were established by the countries 

of Central Asia, South Asia and West Asia. 

Afghanistan, a country located between Central Asia and South Asia, is a member of two 

organizations, ECO and SAARC, and an observer member of the Shanghai Cooperation 

Organization, and hopes for the help of these organizations in solving its numerous problems and 

challenges, especially the issue of insecurity. During the rule of the Islamic Republic of 

Afghanistan, the relations of this country with the mentioned organizations were on the path of 
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good progress, but the fall of that government caused Afghanistan to be absent from their activities. 

organizations. 

This article has tried to discuss the significance of Afghanistan's relations with the ECO, 

SAARC and Shanghai regional organizations in the past year. 

Keywords: Afghanistan, ECO, SAARC, Shanghai Cooperation Organization, regional 

cooperation and integration, Central Asia, South Asia, West Asia. 
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Муҳаммадҷонзода О.О. 
Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Носиров М. С. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Ноҳияи Деваштич бо масоҳати 1588,7 км², дар доманаи қаторкӯҳҳои Туркистон (ё дар 
гӯиши сокинони маҳал кӯҳи Куромос Н.М.) ва самти ҷанубу шарқии водии Фарғона ҷойгир 
буда, дар шимол бо ноҳияҳои Зафаробод ва ноҳияи Спитамен, дар ғарб бо ноҳияи 
Истаравшан ва ноҳияи Шаҳристон, дар ҷануб бо ноҳияи Айнӣ ва ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ 
ҳамсоя ва аз тарафи шарқ бо ноҳияи Лайлаки вилояти Бодканди Қирғизистон ҳаммарз аст. 
[ЭСТ.Ҷ.8, с.865].  

Тақсимоти ҳудудиву маъмурии ноҳия, асосан аз солҳои 20-уми асри XX оғоз ёфта, то 
имрӯз чандин маротиба тағйир ёфтааст.  

Дар солҳои 1924-1929, ки Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба 
ҳайати ҶШС Ӯзбекистон дохил мешуд, дар ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Деваштич волостҳои 
Ғончӣ, Басманда ва Далён ташкил шуда буданд, ки ба ҳайати вилояти Ӯротеппа шомил 
буданд. Солҳои 1929-30 вилояти Ӯротеппа ба округи Ӯротеппа табдил дода шуда, дар 
ҳудуди он ноҳияҳои нав, аз ҷумла ноҳияҳои Ғончӣ, Далён ва Басманда ташкил карда шуданд, 
ки ин ноҳияҳо дар ҳудуди имрӯзаи ноҳияи имрӯзаи Деваштич воқеъ буданд.  

Аз соли 1932 то соли 1944 ҳудуди ноҳияи Ғончӣ ба ноҳияи Ӯротеппа ҳамроҳ карда шуда, 
ноҳияи Ғончӣ барҳам дода шуд ва ҳудуди ноҳияи Далён бошад, ба ноҳияи навтаъсиси 
Шаҳристон ҳамроҳ карда шуд. Ҳудуди ноҳияи Басманда ва қисми ҳудуди ноҳияи Ғончӣ ба 
ноҳияи навтаъсиси Калининобод ҳамроҳ карда шуд.  

То соли 1958 як қисми ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Деваштич ба ҳайати ноҳияи Ӯротеппа 
дохил мешуд.  

30 сентябри соли 1958 бо фармони Президиуми Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон ноҳияи 
Шаҳристон барҳам дода шуда, ноҳияи Ғончӣ ташкил карда шуда, як қисми ҳудуди ноҳияи 
Шаҳристон ба ҳудуди ноҳияи Ғончӣ ҳамроҳ карда шуд. [Ведемостҳои Совети Олии РСС 
Тоҷикистон. – 1958. – №12. – с.313].  
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Бо фармони Президиуми Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон аз 4 январи соли 1963 ноҳияи 
Ғончӣ ба ноҳияи Ӯротеппа муттаҳид карда шуд. [Ведемостҳои Совети Олии РСС 
Тоҷикистон. – 1963. – №2. – с.54-56].  

Ниҳоят, бо фармони Президиуми Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон аз 6 январи соли 1965 
ноҳияи Ғончӣ бо ҳудуди имрӯзаи он аз нав ташкил карда шуд. [Ведемостҳои Совети Олии 
РСС Тоҷикистон. – 1965. – №2. – с.18-20].  

Ноҳия аз як шаҳрак, 7 ҷамоати деҳот ва 56 маҳалли аҳолинишин иборат мебошад. 
[ЭСТҶ.8, с.865].  

Бо қарори Маҷлиси миллиии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоқикистон аз 29 марти соли 
2012 таҳти рақами 306 номҳои ҷамоатҳои деҳот ва баъзе аз маҳалҳои аҳолинишин ба тариқи 
зерин иваз карда шуд :  

Номи Ҷамоати деҳоти Овчӣ ба Ҷамоати деҳоти Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Калининобод ба 
ҷамоати Исмоили Сомонӣ;  

деҳаи Кӯчкина ба деҳаи Нурободи деҳоти Муҷун;  
деҳаи Кенагас ба деҳаи Меҳрободи деҳоти Муҷун;  
деҳаи Уртақӯрғон ба деҳаи Ҳазорчашмаи деҳоти Муҷун;  
деҳаи Бешкал ба деҳаи Панҷбоғи деҳоти Муҷун;  
деҳаи Чағат ба деҳаи Гулшани деҳоти Муҷун;  
деҳаи Иторчӣ ба деҳаи Истиқлоли деҳоти Муҷун;  
деҳаи Анбаргаз ба деҳаи Анбарини деҳоти Муҷун;  
деҳаи Манғит ба деҳаи Зароби деҳоти Муҷун;  
деҳаи Янгиариқи Поён ба деҳаи Зарнисори деҳоти Ғазантарак;  
деҳаи Қаробӯин ба деҳаи Гулободи деҳоти Ғазантарак;  
деҳаи Янгиариқи Боло ба деҳаи Дархони деҳоти Калининобод;  
деҳаи Дам ба деҳаи Бахти деҳоти Яхтан;  
деҳаи Хуштоири Ҷар ба деҳаи Хоҷа Тоҳири деҳоти Яхтан;  
деҳаи Ҷари Ғуломкуш ба деҳаи Боғистони деҳоти Яхтан;  
деҳаи Қизилӣ ба деҳаи Лолазори деҳоти Яхтан;  
деҳаи Қийғир ба деҳаи Шоҳини деҳоти Яхтан;  
деҳаи Мӯрияк ба деҳаи Офтобрӯи деҳоти Росровут; [Садои мардум №41 (2868) аз 10 

апрели соли 2012]  
Ҳамчунин иваз намудани номи деҳаҳои Калининобод ба Деҳқонобод ва Чӯянчӣ ба 

Чӯянгарон дар назар аст.  
Бо қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2016 

таҳти рақами 20 номи ноҳияи Ғончӣ ба ноҳияи Деваштич табдил дода шуд.[Садои мардум, 
№41 (2868) аз 10 апрели соли 2012]  

Мувофиқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳолии 
ноҳия то 1 январи соли 2018 аз 165,7ҳ. нафар иборат мебошад [Шумораи аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон то 1 январи соли 2018, с.: 19]  

Таркиби аҳолии ноҳияро асосан тоҷикон ва ӯзбекон ташкил медиҳанд. Мувофиқи 
маълумоти расмии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич, ки дар 
“Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Ғончӣ барои солҳои 2011-2015” бо қарори 
Маҷлиси вакилони ноҳияи Ғончӣ аз 30 июли соли 2011 таҳти рақами 65 қабул гардидааст, 
оид ба таркиби этникии аҳолии ноҳияи Деваштич маълумоти зерин оварда шудааст:  

 
 [ Барнома.: 12]  
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Муҳаққиқ Б.Р.Турсунов дар мақолаи худ таҳти унвони “Таркиби этникии аҳолии 
Тоҷикистони шимолӣ дар асрҳои XVII-XIX” маълумоти олими рус В.И.Бушковро оварда, 
навиштааст: “В.И. Бушков таркиби аҳолии Уструшанро ба таври зерин муайян кардааст: дар 
ноҳияҳои Ӯротеппа ва Шаҳристон тоҷикон 78,86%, ӯзбекон 32,82%, қирғизҳо1,44%-и 
шумораи умумии аҳолиро ташкил медиҳанд. (Яъне, замони ҳозира-Н.М).Дар ноҳияи Ғончӣ 
(Деваштичи муосир) тоҷикон 51,8 %, ӯзбекон 47,6 %, қирзизҳо 0,6 %-и шумораи умумии 
аҳолиро ташкил медоданд” (Яъне, замони гузашта М.Н).[Турсунов :19]  

Мутаассифона, Б.Р.Турсунов, дақиқан ба кадом давра мутааллиқ будани ин маълумоти 
В.И.Бушковро зикр накардааст ва дар шарҳ(қавсайн) “Деваштичи муосир” навиштани 
муаллиф маънои онро дорад, ки ин маълумот ба ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Деваштич дахл 
дорад. Ҳол он ки маълумоти В.И. Бушков аз маводҳои ба рӯйхатгирии умумиттифоқии соли 
1926 (шояд аз аввалин саршумории аҳолӣ дар замони шӯравӣ дар ҶМШС Тоҷикистон 
бошад-М.Н) мебошад. [Бушков В.И,с. 30; Материалы: Всесоюзной переписи 1926 г. в 
Узбекской ССР. Вып. 1. Поселедные итоги. Самарканд, 1927. С. 169— 170, 178—183; Вып. 2. 
Поселенные итоги Таджикской АССР. Самарканд, 1927. С. 143—155]. Дар он айём дар 
ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Деваштич волостҳои Ғончӣ, Басманда ва Далён ташкил шуда 
буданд, аз ин рӯ, таносуби таркибии этникии онвақтаро ба ноҳияҳои Ӯротеппа (Истаравшан), 
Шаҳристон ва Деваштичи имрӯза нисбат додан нашояд ва он маълумотҳо ҳама ба замони 
гузашта тааллуқ доранд.  

Ноҳия шартан ба ду минтақа: боло (ҷанубӣ ) ва поён (шимолӣ) ҷудо мешавад. Ба 
минтақаи боло ҷамоатҳои деҳоти Дахкат, Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ, Далён 
ва Муҷун дохил мешаванд. Минтақаи боло ба ғайр аз ҷамоатҳои Далён ва Муҷун, қисман дар 
доманаи қаторкӯҳҳои Туркистон ва қисман дар дараҳои ин қаторкӯҳҳо ҷойгир буда, 
ҷамоатҳои деҳоти Ғончӣ, Ғазантарак, Яхтан дар қисми ҳамвории водии Фарғона ҷойгиранд.  

Дар минтақаи боло фақат сокинони ҷамоати деҳоти Муҷун ӯзбекзабонанд ва деҳаҳои 
Угук, Овчӣ, Метк, Росровут, Дахкат, Хишекат, Каҷровут, Сурхоб дар дараҳои кӯҳистон 
воқеъ шудаанд ва сокинони деҳаҳои номбурда аз рӯйи бисёр вижагиҳо, аз ҷумла, гӯишу 
лаҳҷа, расму ойин, тарзи зиндагӣ аз бошандагони минтақаи поёнии ноҳия фарқ карда, 
бештар ба сабки наздик ба шеваҳои марказии забони тоҷикӣ (водии Ҳисору Рашт) гуфтугӯ 
мекунанд. Ҷой надоштани талаффузи садоноки ӯ, возеҳ талаффуз шудани ҳамсадоҳои ҳалқии 
ҳ ва ъ, нисбатан камтар итифода шудани калимаҳои иқтибосии туркию ӯзбекӣ ва таркиби 
луғавию сохтори наҳвии гӯиш дар шеваи сокинони ҷамоатҳои деҳоти Росровут, Ваҳдат ва 
ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ далели гуфтаҳои боло шуда метавонанд.  

Сокинони кӯҳистони ноҳия, махсусан, деҳоти Угук, Овчӣ, Метк, Росровут, Каҷровут, 
Сурхоб ва Чорбасманда, ки деҳаҳои Басманда, Қалъаи Дӯст, Қалъаи Мирзобой, Қалъаи Ҳоҷӣ 
ва Хӯҷоҳову Чӯянгаронро дар бар гирифта, дар гузашта Панҷшанбе ном бурда мешуд, симои 
ориёии худро нисбат ба сокинони минтақаи поёнии ноҳия бештар нигоҳ доштаанд.  

Анропологи маъруфи рус Н.А. Дубова дар мақолаи худ “Оид ба масъалаи ташаккули 
нажоди помириву бохтарӣ” андешаҳои олимони антрополог А. И. Ярхо, Л. В. Ошанин, Ю. Г. 
Рычкова, В. П. Алексеев, Т. А. Трофимовро ҳамаҷониба мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода, 
дар қатори дигар сокинони Тоҷикистони шимолӣ нишонаҳои антропометрии сокинони 
деҳоти Дахкат, Метк ва Росровутро ҳам истифода бурда, ба чунин хулоса омадааст: 
”Натиҷаи таҳлили тақсимоти ҷуғрофии нишонаҳои антропометрӣ дар Тоҷикистони шимолӣ 
нишон медиҳанд, ки дар ин ҳудуд се типи антропологӣ, ки шартан ғарбӣ, марказӣ ва шарқӣ 
номидан мумкин аст, мавҷуд аст. Навъи охирин, айнан, типи бештар равшани антропологии 
шимолитоҷикистонӣ мебошад, ки А.П. Пестряков муайян кардааст. Навъи ғарбӣ бо типи 
ҷануби (бохтарӣ)-и антропологӣ хусусиятҳои умумиро дорост. Варианти марказӣ натиҷаи 
омезиши муттасил мебошад, ки то алҳол идома ёфта истодааст.”[Дубова, 38]  

Ин андешаи Н.А.Дубоваро В.И. Бушков низ тасдиқ намуда, дар мақолаи худ 
“Хусусиятҳои ташаккулёбии аҳолии Фарғонаи ҷанубу шарқӣ (дар мисоли ноҳияи Исфараи 
вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) менависад: ”Аҳолии Ворух аз рӯйи нишонаҳои 
антропологӣ бо аҳолии сокинони деҳоте, ки дар поёноби дарё ҷойгир буда, Чоркӯҳ ва Сурх 
ҳамчунин бо аҳолии соҳили рости назди Сирдарёи ноҳияи Ашт, ки барои онон ҳаҷми калони 
сару рӯй, миёна будани тоқи абрӯ нисбат ба дигар гурӯҳҳо, ки тоқи абрӯи барҷаста доранд, 
пешонаи моил, пигментатсияи қавитар хос аст. Ба ин гурӯҳ тоҷикон - сокинони деҳоти Метк 
ва Росровут наздикӣ доранд, ки дар якҷоягӣ ононро ба як гурӯҳи баландкӯҳ муттаҳид 
намудан мумкин аст”. Муаллифи ин таҳқиқоти антропологӣ Н.А.Дубова чунин мешуморад, 
ки ин гурӯҳи тоҷикон бо нишодиҳандаҳои антропологӣ ба сокинони қадими Осиёи Миёна 
(навъи шарқӣ-баҳримиёнзаминӣ) наздиканд. Пас, бо итминони комил метавон гуфт, ки 
сокинони минтақаи кӯҳистони ноҳияи Деваштич ба ҷуз сокинони деҳаи Овчӣ, ки қисман 
турктаборанд, аз ҷумлаи бошандагони қадимии ин сарзамин мебошанд.  
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Қобили зикр аст, ки топонимҳо ва таърихи пайдоиши деҳоти ноҳияи Деваштич ҳанӯз ба 
таври комплексӣ омӯхта нашуда бошад ҳам, оид ба бисёр номвожаҳо, таърихи пайдоиши 
бисёр маҳалҳои ноҳияи Деваштич маълумоти фаровони пароканда мавҷуданд.  

Қадимтарин маълумот дар бораи ноҳияҳои Суғди бостон, аз ҷумла шаҳрҳои Истаравшан 
дар сарчашмҳои хаттии юнониён дида мешаванд. А.Р. Аюбов дар ин хусус менависад: 
“Масъалаи таърихи Истаравшан дар асарҳои муаллифони Юнони қадим инъикос ёфтаанд. Аз 
ҷумла, маълумоти пурқимматро Арриан медиҳад, ки лашкаркашиҳои Искандари Мақдунӣ ба 
Осиёи Марказиро тасвир намудааст. Маълумоти ӯ ба шаҳрҳои Курушкада (Куркати имрӯза - 
Н.М.) ва Ғазза (Ғазантараки имрӯза- Н.М.), ҳамчунин ба номҳои қадимаи дарёҳои Сирдарё 
(Яксарт) ва Зарафшон (Плоитимет) дахл доранд.” [Аюбов: 20] Аммо дар бораи мавқеъи 
ҷойгиршавии шаҳри Ғазза дар байни олимон, аз ҷумла олимони тоинқилобии рус андешаҳои 
мухталиф ҷой доштанд. Масалан, В.В. Григорев, А.И. Макшеев шаҳри Ғаззаро дар соҳили 
Сирдарё, ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Спитамен ва дар деҳаи имрӯзаи Ғазантарак тахмин карда 
буданд, ки номи деҳа ва дар қисми ҷунуби деҳа мавҷуд будани боқимондаҳои қалъаи кӯҳна 
ба ҳақиқат наздик будани тахмини мазкурро тасдиқ мекунад.  

Дар бораи яке аз қадимтарин шаҳрҳои Истаравшани бостон Марсманда низ дар 
сарчашмаҳои хаттии қадимиву асримиёнагӣ маълумот мавҷуд аст. Аз ҷумла, дар «Китоб - 
ул- масолик ал-л-мамолик»-и Абӯисҳоқ-ал-Истахрӣ, “Китоб-ул-масолик вал мамолик”-и 
географ ва сайёҳони асримиёнагии араб Абулқосим Муҳаммад ибни Ҳавкал ан-Нисибӣ, 
асари муаллифи номаълум “Ҳудуд-ул-алам - ал - машриқ- вал - мағриб” дар бораи шаҳри 
қадимии Суғдзамин Марсманда маълумот мавҷуд буда, дар ҳар се сарчашма ҳам дар 
Марсманда доир шудани бозори калон ва дар рустои Минк коркард шудани оҳан, ки на 
танҳо Истаравшану Фарғонаро таъмин мекардааст, балки то Хуросону Ироқ ҳам мебурдаанд, 
дарҷ шудааст. Маълумоти ин сарчашмаҳо аз назар ва эътибори муҳаққиқону донишмандон 
давраҳои мухталиф, ки ба таъриху этнографияи Суғд машғул шудаанд, дар канор 
намондааст. Аз ҷумла, В.В. Болдирев, Б.Ғ.Ғафуров, Н.Неъматов, А.Р.Аюбов, А. Абдунабиев, 
Ю. Беляков, Л. Сверчков ба ҳамин маълумот такя карда, оид ба мавқеъи ҷойгиршавии 
Марсманда ва аҳамияти таърихии он дар асрҳои миёна ибрози ақида намудаанд. Аммо, 
махсусан, таъкид бояд кард, ки оид ба мавқеи ҷойгиршавии Марсманда ихтилофи назар 
маҷуд аст.  

Аз ҷумла, академик В.В. Бартолд ҷиҳати муайян кардани мавқеи ҷуғрофии Марсманда 
ибрози ақида намуда, саҳван, мавқеи онро дар болооби Зарафшон тахмин кардааст ва дигар 
донишмандон низ ба ин андешаи ӯ такя карда, баромади вожаи “ Марсманда”-ро аз калимаи 
«Варзманда» тахмин кардаанд. [Раҳматов, Аюбов].  

Донишмандони тоҷик Н.Т. Раҳимов ва А.Р.Аюбов дар таҳқиқоти худ бо далелу бурҳони 
муътамад иштибоҳи академик Бартолдро исбот намуда, беасос будани фарзияҳои ӯро дар 
бораи дар болооби Зарафшон мавқеъ доштани Марсманда ва аз вожаи «Варзманда» 
баромадани топоними «Марсманда»-ро таъкид намудаанд.[Н.Т Раҳимов, А.Р. Аюбов: 45-48 ] 
Оид ба ҳамин масъала Аюбов А.Р. дар пажӯҳиши дигари худ дахл намуда, ба ин масъала 
пурра равшанӣ андохтааст[А.Р.Аюбов: 55-58]  

Академик Н.Неъматов дар асоси маводи бостоншиносии аз ҳудуди Шаҳристон - 
Кофарқалъа бозёфтгардида далелҳои ба маълумоти сарчашмаҳои асримиёнагӣ мутобиқ, яъне 
дар деҳаи Минк (Метки имрӯза) пайдо намудани нишонаҳои коркарди фулузотро пайдо 
намуда, мавқеи Масмандаро дар ҳудуди имрӯзаи деҳаи Басманда муайян намудааст. 
[Н.Неъматов: 15] Олими русзабони муқими Ҷумҳурии Ӯзбекистон - Сверчков Леонид 
Михайлович дар диссертатсияи номзадии худ, ки “Рустои Мик (МИНК –М.Н.) сарчашмаи 
таърихи асримиёнагии Уструшан” ном дорад, ба айни ҳамин масъала дахл намуда, аз ҷумла, 
навиштааст: “Аз сарчашмаҳои хаттии асри X маълум аст, ки коркарди оҳан дар Уструшан 
дар рустои Минк ва шаҳри Марсманда оҳан истеҳсол мешуд, ки масъалаи муайян намудани 
мавқеи ҷойгиршавии ин мавзеъҳо алҳол басо ҳалталабу мубрам боқӣ мемонад. Тавваҷуҳ ба 
ин масъала аз аҳамияти басо калон доштани он дар таърихи Осиёи Миёна ва иртиботи он ба 
ҳаводиси глобалӣ, ки дар давраи пайдоишу густариши дини ислом дар Шарқи Наздику 
Миёна ба вуқуъ пайвастанд, алоқаманд аст. Таҳқиқоти бостоншиносӣ дар болооби Зооминсу 
ва Санзар мавҷудияти як қатор объектҳои коркарди оҳан ва деҳоти махсусгардонидашударо 
муайян карданд, калонтаринаш Мик(МУҒ) мебошад” [Сверчков: 70-72]  

Аммо олими русзабони сокини Ҷумҳурии Қирғизистон Юрий Беляев дар мақолаи худ 
“Давлати Уструшан”, ки дар шабакаи “Новая литература Кыргизстана” нашр намудааст, 
маълумоти Ибни Ҳавкалро, ки бисёр муаррихону ҷуғрофидонон ба он такя намудаанд, 
нодуруст ва сатҳӣ маънидод карда, аз ҷумла, менависад: “Дигар шаҳри бештар муҳими 
давлати Уструшан шаҳри Марсманда мебошад”.  

Ҷуғрофидон ва сайёҳи араб Абулқосим Муҳаммад ибни Ҳавкал ан-Нисибӣ дар китоби 
худ “Китоб-ул-масолик -ва-л- мамолик”, ки таҳти таъсири мулоқоташ бо Абуисҳоқи Истахрӣ 
таълиф шуда, ҳамчун таҳриру ислоҳ ва иловаи асари ҳамноми Истахрӣ хидмат мекунад, 
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навиштааст, ки ”ин ноҳияи кӯҳӣ, ки боғот надорад ва токи ангур умуман вуҷуд надорад, 
аммо оби ҷорӣ дорад. Сармоҳои шадид имкон намедиҳад, ки он ҷо боғоту токзорҳо вуҷуд 
дошта бошанд. Дарёи он паҳн буда, сахт ях мебандад, аммо дар гулзорҳои басо зебо, талу 
теппаҳо ва мавзеъҳои дар зебоӣ бемисли мафтункунанда мавҷуданд.”  

Дар наздикии Марсманда дар деҳаи Минк, дар ноҳияи кӯҳистони қаторкӯҳҳои 
Туркистон, ки дар дараи Дахкат ҷойгир аст, маъданҷӯён ва филизкорони қадим маъдани оҳан 
истихроҷ ва аз он оҳан истеҳсол мекарданд. Ин кони маъдан на танҳо Истаравшану 
Фарғонаро таъмин мекард, балки аз он ҷо оҳанро ба Хуросону Ироқ ҳам содир мекарданд.  

Аз рӯйи тахмини дуюми олимону муҳаққиқон деҳаи Марсманда дар ҳудуди кунунии 
шаҳри Сулуктаи ноҳияи Лайлаки вилояти Боткент воқеъ будаст. Масалан, дар рисолаи 
ҷуғрофии соли 982 таълифшудаи муаллифи гумном “Ҳудуд-ул-олам мин ал-машриқ-ва-л- 
мағриб” гуфта мешавад, ки “он ҷо бозори калону машҳур баргузор мегашт ва аз он ҷо дар 
ҳудуди минтақа маҳсулоти аз оҳани дар он ҷо сохташуда мисли корд, ханҷар, лавозимоти 
ҳарбӣ, асбобҳои рӯзгор ба фурӯш мерасид. Ин бозор соле як маротиба дар рӯзи 29-уми моҳи 
марспанд ё марспант, ки баромади он аз вожаи эронии бостон “asman” буда, маънояш 
“осмон“, ”санг”,”сахт” мебошад, баргузор мешуд. Нуктаи мазкур шаҳодат медиҳад, ки шаҳр 
дар минтақаи кӯҳсор воқеъ будааст,-хулоса мебарорад муаллиф ва идома медиҳад: бор аз 
тариқи пайраҳаҳои кӯҳии ҳамон роҳи қадимии Сулукта-Испана (Исфана) кашонида мешуд.  

Дар замони ҳозира Сулукта дар қисмати доманаи шимолу шарқии қаторкӯҳҳои 
Туркистон, дар баландии 1380 метр аз сатҳи баҳр воқеъ буда, ҳудуди кунунии ноҳияи 
Лайлаки вилояти Боткент мебошад. Номи шаҳр аз решаи “сулук”-зебо+ук - аффикси 
қадимитуркии сифатсоз мавзеи эебоманзар, ки ба пуррагӣ ба маълумоти дар бораи ин мавзеъ 
додаи ҷуғрофидону сайёҳи араб Ибни Ҳавкал дар “Китоб-ал-масолик - ва-л мамолик” 
мувофиқат мекунад.” [Беляев] Чуноне ки дида мешавад, муаллиф фақат дар мавзеи 
хушманзара ҷойгир будани Сулуктаи имрӯзаро ба маълумоти Ибни Ҳавкал пурра мувофиқ 
дониста, ба чунин хулосаи нодуруст омадааст, ки ба ҳеҷ ваҷҳ қобили қабул нест, зеро:  

1. Тамоми мавзеъҳои дар дараву доманаҳои қаторкӯҳҳои Туркистон ҷойгиршуда аз 
Сулуктаву Боткент то Зомин хушбоду ҳавову зебоманзаранд, аз ин рӯ, зебоманзар будани 
Сулукта ва мувофиқат кардани ин нукта ба маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ асоси мустанади 
илмӣ шуда наметавонад.  

2. Муаллиф худ дар дараи Дахкат ҷойгир будани рустаки Минк, ки дар он ҷо оҳан 
истеҳсол мешуд, қайд кардааст. Сулукта бошад, хеле дар самти шимолу шарқ, хеле дар 
масофаи дур аз дараи Дахкат ҷойгир аст.  

3. Дар сарчашмаҳои хаттӣ наздик будани рустои Минк, ки деҳаи Метки имрӯза аст, бо 
шаҳри Марсманда дарҷ шудааст, аммо масофаи байни Метк ва Сулуктаро ҳам наздик гуфтан 
нашояд.  

4. Дар ҳама сарчашмаҳои дар боло зикршуда номи шаҳр Марсманда зикр шудааст, ба 
номи деҳаи Басмандаи имрӯза қаробати бисёр қавии шаклию маъноӣ дорад.  

5. Ҳанӯз солҳои 50-уми асри гузашта академик Н.Неъматов мавқеи ҷойгиршавии 
Марсмандаи қадимро бо истинод ба маводи бозёфтҳои бостоншиносӣ исбот карда, харитаи 
Уструшани бостониро пешниҳод намуда буд, ки ҳамаи муҳаққиқони соҳа бо ӯ ҳамфикранд. 
[Н.Неъматов: 18]  

6. Муаллиф ё аз маълумоти мавҷуда оид ба ин масъала огоҳӣ надорад, ё дидаву дониста 
аз маълумоти бо далелу бурҳон исботшудаи илмӣ, ки дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва 
берун аз он, махсусан, дар Тоҷикистону Ӯзбекистон ба табъ расидаанд, сарфи назар 
намудааст, ки боиси нигаронии ҷиддист.  

Дар ҳар сурат, ин хулосаву андешаи муаллиф, ки расонавӣ шудаанд, боиси иштибоҳот 
шуда метавонад ва ба ҷойи равшан намудани масъала роҳгумӣ эҷод мекунанд. 
Мутаассифона, ҳамин гуна андешаҳои бебунёди аз ҳақиқати таърихӣ фарсахҳо дур дар 
таҳқиқоти дигар пажӯҳишгарон низ ҷой дорад. Аз ҷумла, номзади илмҳои таърих, дотсенти 
кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДҲБСТ-и шаҳри Хуҷанд Турсунов Бӯстон Раҳмонович дар 
мақолааш “Таркиби этникии аҳолии Тоҷикистони шимолӣ дар асрҳои XVII-XIX”, ки дар 
маҷаллаи “Ахбори ДДҲБСТ” (№ 2 соли 2018) ба табъ расидааст, боз ҳам маълумоти 
В.И.Бушковро сатҳӣ дарк ва маънидод карда, менависад:  

“Деҳаи Басманда, ки тоҷикони ноҳияи Исфара, дақиқтараш, аҳолии Чоркӯҳ ташкил 
кардаанд, дар асри XIV ибтидои асри XV ба вуҷуд омадааст”. [Турсунов с.18] (курсив аз 
мо-М.Н.).  

Ин андеша низ ба ҳеҷ ваҷҳ қобили қабул шуда наметавонад, зеро:  
1.Дар бораи Марсманда дар сарчашмаҳои муътамади қадимиву асримиёнагӣ, хосатан, 

дар таълифоти муаллифони асри Х маълумоти саҳеҳу дақиқ дода шудааст, ки дар боло 
зикрашон рафт.  

2.Ҳамаи муаррихону муҳаққиқони бо омӯзиши таърихи Истаравшан машғулгардида, аз 
ҷумла В.В Болдирев, Б.Ғ.Ғафуров, Н.Неъматов, А.Мухторов, А.Р.Аюбов, А.Абдунабиев дар 
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қатори шаҳрҳои машҳури Истаравшан таърихи басо қадимӣ доштани Марсмандаро, ки 
Басмандаи имрӯза аст, таъкид кардаанд ва дар муайян намудани мавқеи ҷуғрофии он 
андешаронӣ намудаанд.  

3.Дар қадимтарин харитаҳои ҷуғрофӣ ин ном зикр шудааст.  
4.Агар Басмандаро мардуми Чоркӯҳи Исфара бунёд мекарданду он дар асрҳои XIV-XV 

пайдо мешуд, бояд ҳатман номи маҳал вожаи тоҷикӣ мешуд, чунки ҳеҷ гоҳ мардуми 
мусалмони бунёдгузори деҳ маҳалли худро ба номи яке аз худоёни Суғди қадим намегузошт. 

4. Агар Басмандаро мардуми Чоркӯҳ бунёд мекард, пас дар Чоркӯҳ ё тамоми ҳудуди 
ноҳияи Исфара ҳам бояд ба ҳамин ном монанд деҳкадае вуҷуд медошт.  

Он гуна ки қайд карда шуд, ин иштибоҳи маҳз аз сатҳӣ фаҳмидани маълумоти В.И. 
Бушков сар задааст. В.И. Бушков дар мақолааш “Ташаккули вазъияти муосири этникӣ дар 
Тоҷикистони шимолӣ”, ки дар маҷаллаи “Советская этнография” (№2 соли 1990) ба табъ 
расидааст, ҳеҷ гоҳ “Деҳаи Басманда дар асри XV ба вуҷуд омадааст” нагуфтааст.  

Ин муҳаққиқи варзида дар бораи авҷ гирифтани раванди муҳоҷиршавӣ дар ҳудуди 
Тоҷикистони шимолӣ дар асрҳои XIV-XV, сабаб ва натиҷаҳои ин ҷараён мулоҳизаронӣ 
намудааст. Барои равшан намудани масъала зарур донистем, ки ҳамон қисми мақолаи В.И. 
Бушковро пурра иқтибос намоем, ки аз манфиат холӣ нест, зеро аввалан, омилҳои асосии авҷ 
гирифтани раванди муҳоҷират дар Тоҷикистони шимолӣ, пайдоиши маҳалҳои туркзабон дар 
ҳудуди минтақа, хусусиятҳои хоси гурӯҳҳои мухталифи этникӣ хеле мунсифонаю холисона 
ва мӯшикофона мавриди таҳқиқу баррасии объективӣ қарор гирифтааст. Сониян, дар бораи 
баъзе деҳоти ноҳияи Деваштич маълумоти арзишманд дода шудааст. В.И. Бушков чунин 
менависад: ”Аввалин маълумоти таърихӣ дар бораи сокинони минтақа (Тоҷикистони 
шимолӣ-М.Н.) ба давраҳои атиқа мансубанд, ки дар он замон аҳолии маҳаллиро сакҳо ва 
суғдиён ташкил мекарданд. Яъне, дар бораи аҳолии ибтидои асрҳои миёна то истилои муғул 
сухан меравад. Аз сарчашмаҳои хаттӣ маҳалҳои басо зиёди ин давра ба мо маълуманд: 
Бунҷикат (Шаҳристони имрӯза), Фака (Ӯротеппа), (шояд Вогат дар назар аст - М.Н.), 
Марсманда (Басманда-Калининобод), Суйдак (Угук), Минк (Метк), Ғаза (Ғазантарак), 
Аркент (Ругунд), Нуҷаникат (Ниҷонӣ), Курушкада (Куркат), Ғӯлакандоз, Сомғар, 
Мадрушкат ва баъзе дигарҳо, аммо айният додани баъзе аз ин маҳаллаҳо бо деҳоти кунунӣ 
баҳсталаб аст.  

Агарчи дар давраи то истилои муғул дар минтақа пайдо шудани гурӯҳҳои туркзабон 
маълумот мавҷуданд, илм (таъриху этнография -М.Н.) маълумоти дақиқу боварибахшро оид 
ба таркиби қавмии гурӯҳҳои туркзабон дар даст надорад.  

Мавҷудияти деҳаҳои Арғу ва Кунҷок дар ноҳияи Ӯротеппа эҳтимол оид ба муҳоҷирати 
аҳолии ғайритурк ба ин ҷойҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки пеш аз пайдоиши муғулҳо дар ин 
мавзеъҳо ба вуқӯъ пайвастаанд. В.В. Бартолд оид ба гурӯҳҳои этникии арғу ва кунҷок, ки дар 
Туркистони шарқӣ зиндагӣ мекарданд, сухан ронда, ононро ҳамчун гурӯҳи этникии 
баромадашон ғайритурк меҳисобад. Мувофиқи маълумоти Б.Х. Кармишева боқимондаҳои ин 
гурӯҳ дар ҷануби Тоҷикистон ба таркиби қабилаҳои туркҳову қунғуротҳо дохил шудаанд. 
Дар водии Фарғона гурӯҳи этникии арғу дар таркиби ӯзбекҳову қирғизҳо қайд шудааст. Дар 
замони ҳозира дар деҳаи Арғуи ноҳияи Ӯротеппа тоҷиконе зиндагӣ мекунанд, ки ривоятро 
оид ба пайдоиши худ нигоҳ надоштаанд ва ба чорводорӣ машғуланд, дар деҳаи Кунҷок 
тоҷикони баромадашон аз Қаротегину Мастчоҳ ва ӯзбекону қирқ-юзҳо зиндагӣ мекунанд.  

Ташаккулёбии таркиби этникии муосири аҳолии вилояти Ленинобод (вилояти Суғди 
ҳозира-М.Н.) дар давраи пас аз истилои муғул оғоз ёфт, ки дар натиҷаи ҳаводиси маълуми 
ҳарбиву сиёсӣ ҷойивазкунии азими қисми зиёди аҳолии туркзабони чорводор ба амал омад, 
номгӯи қавмии онҳо тағйир ёфт, аҳолии нави муғулзабон ба вуҷуд омад. Ин ҳодисаҳо бешак, 
ба аҳолии маҳаллии эронизабон ҳам бетаъсир намонд. Ба ақидаи якдилонаи муҳаққиқони 
шӯравӣ истилои муғул барои аҳолии Осиёи Миёна натиҷаи басо фалокатовару фоҷианок ба 
бор овард. Бисёр деҳаҳо ба харобазор табдил ёфтанд, зеро қисми аҳолӣ кушта шуданд, қисми 
дигарро ҳамчун асир бурданд, қисме маҷбур шуданд, ки ба ноҳияҳои дигар ҳиҷрат кунанд. 
Барқароркунии ин маҳалҳо ба андозаи басо бузург дар асоси этникии мутлақо нав фақат дар 
асри XIV оғоз ёфта, дар тамоми давраи асри миёна то ибтидои асри XIX идома ёфтааст.  

Дар ин масъала ҳудуди собиқ рустои Минк (қисми ҷанубии ноҳияи ҳозираи Ғончӣ 
(Деваштич-М.Н.) характернок аст, ки он ҷо таҳқиқоти бостоншиносию мардумшиносии 
даҳсолаи охир маводҳои зиёдеро оид ба таърихи аҳолии маҳаллӣ ба даст овардааст. Ҳамин 
тавр, кофтуковҳои бостоншиносӣ дар ҳудуди деҳаҳои Метк ва Росровут боқимондаҳои 
бузурги маркази мадании тоисломиро муайян кардаанд, ки то истилои муғул амал 
мекардааст. Маводҳои тарзи дафнкунии аз ин маҳалҳо ёфтшуда аз иваз шудани тарзи дафни 
то истилои муғул гувоҳӣ медиҳанд, ки эҳтимол дар бораи ба ин ҷо омадани гурӯҳҳои нави 
аҳолӣ хабар медиҳанд, ки тахминан аз ҳавзаи ноҳияи Исфара будаанд.  

Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки аҳолии яке аз деҳаҳои калони дигари ноҳия - Басманда аз 
деҳаи Чоркӯҳи ноҳияи Исфара мебошанд, ки дар асри XIV ба ин ҷо муҳоҷир шудаанд. Дар 
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ҳамин ҷой, дар асрҳои XVII—XVIII дар заминҳои холӣ, ки аз қадим аҳолӣ зиндагӣ мекарду 
танҳо қабристон боқӣ монда буд, як қатор деҳаҳои наздикӯҳӣ ба вуҷуд омаданд. Асосан 
гурӯҳҳои тоҷикзабон ҳиҷрат мекарданд....” [В.И.Бушков-30-33]  

Муаллиф дар бораи аз ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ҳиҷрат кардани аҳолӣ ба деҳаҳои 
Пушти охтахона, ки минбаъд ба ноҳияи Зафаробод муҳоҷир шуданд, Каҷровут ва Сурхоб, 
инчунин, маскуншавии гурӯҳҳои туркзабон ва пайдоиши маҳалҳои туркзабон маълумот 
додааст.  

Муаллиф дар асари дигараш “Анатомияи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон”, ки бо 
ҳаммуаллифии Д.В.Микулский таълиф шудааст, низ оид ба муносибати гурӯҳҳои этникӣ ва 
муаммоҳои байни сокинони ноҳияҳои Исфара ба сокинони ноҳияи Ботканди Ҷумҳурии 
Қирғизистон, ки мутаасифона, то ҳол ҳалли пурраи худро наёфтаву тез-тез муноқишаҳо ба 
вуқуъ меоянд, муносибати байни тоҷикону ӯзбекони ноҳияи Деваштич, ки расонаӣ 
нашудаанд, пайдоиши деҳоти туркзабони Мурияк ва Кӯчкина маълумот додааст.  

Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳқиқи топонимикаи маҳалҳои аҳолинишини кишвар барои 
равшан намудани бисёр саҳифаҳои норавшани таърихи фарҳанг ва тамаддуни сокинони онҳо 
дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ мусоидат намуда, яке аз омилҳои муҳими худшиносӣ 
мебошад, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ ҳамеша таъкид менамоянд.  
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МАВҚЕИ ҶУҒРОФӢ, ТАЪРИХИ ТАЪСИСЁБӢ ВА ТАРКИБИ 
ЭТНИКИИ СОКИНОНИ НОҲИЯИ ДЕВАШТИЧ 

Топонимика як бахши муҳими забоншиносӣ буда, ба пажӯҳиши номҳои ҷуғрофии маҳалҳо 
ихтисос дорад. Таҳаввулоти гуногуни этникие, ки бо мурури замон дар натиҷаи рӯйдодҳои 
таърихию иҷтимоӣ ва ё ҳаводиси табиӣ дар ин ё он минтақа ба вуқуъ меояд, осори худро 
баъзан дар номҳои ҷуғрофӣ мегузорад.  

Омӯзиш ва таҳқиқи топонимикаи маҳалҳои аҳолинишини кишвар барои равшан 
намудани бисёр саҳифаҳои норавшани таърихи фарҳанг ва тамаддуни сокинони он дар 
марҳилаҳои гуногуни таърихӣ мусоидат карда, яке аз омилҳои муҳими худшиносии миллат 
ба шумор меравад.  

Вожаҳои калидӣ: топонимика, забоншиносӣ, таҳаввулот, деҳа, минтақа, ноҳия, 
волост, округ, тақсимоти ҳудудӣ, шаҳрак, ҷамоати деҳот, маҳалли аҳолинишин, таркиби 
этникӣ, аҳолӣ, барӯйхатгирӣ, барҳам додан, ҳамроҳ кардан, нишонаи антропометрӣ, 
сарчашмаи хаттӣ, истихроҷ ва коркарди оҳан, фарзия, далели муътамад  

 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ДЕВАШТИЧ 
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Топонимика как важная часть языкознания специализируется изучением 
географических названий. Различные этнические изменения, которые происходят на 
протяжении веков в результате исторических и социальных потрясений и природных 
катаклизмов в том или ином регионе, иногда оставляют след в географических названиях 
территорий.  

Изучение и исследование топонимики населённых пунктов страны способствуют 
освещению неизвестных страниц истории и культуры, проживающих на этой территории 
народов на различных этапах истории и является важным фактором национального 
самосознания.  

Ключевые слова: топонимика, языкознание, преобразования, село, регион, район, 
волость, округ, территориальное деление, посёлок, сельский джамоат, населенный пункт, 
этнический состав, население, перепись, ликвидация, присоединение, антропометрический 
признак, письменный источник, выработка и переработка железа, гипотеза, достоверный 
факт  

 
GEOGRAPHICAL LOCATION, HISTORY AND ETHNICITY  

OF THE PEOPLE OF DEVASHTICH REGION 
Toponymy as an important part of linguistic specializes in study of geographical names. 

Different ethnical changes, which take place during the centuries as a results of historical and 
social breakdowns and natural disasters in any region sometimes leave a trail in geographical 
names of territories.  

The study of toponymy of human settlements of the country contribute to lightening of unknown 
pages of history and culture of the peoples living in this territory on different stages of history, and 
it is important factor of national identity.  

Keywords: toponymy, linguistics, transformation, village, region, district, territorial division, 
jamoat, human settlement, ethnicity, population, census, liquidation, accession, anthropometric 
sign, written sources, development and reprocessing of iron, hypothesis, strict proof.  
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РОҶЕЪ БА ИСЛОҲОТИ НИЗОМИ МАОРИФИ МИНТАҚАИ  
КӮЛОБ ҚАБЛ АЗ ФУРӮПОШИИ ИТТИҲОДИ ШӮРАВӢ 

 

Сафарзода Ғ.Ғ. 
Раёсати маорифи вилояти Хатлон 

Убайдуллоҳ Н.К. 
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 

 

Ислоҳоти мактабҳои таҳсилоти умумии миёна ва бозсозӣ ба низоми тайёр кардани 
кадрҳои омӯзгорӣ ва ҷиҳатҳои моддию маишии онҳо таъсири мусбат расонид. Қарори 
Кумитаи марказии ҲКИШ ва Шӯрои вазирони ИҶШС аз 15 майи соли 1984 роҳҳои беҳтар 
тайёр намудани кадрҳои омӯзгориро дар мамлакат нишон дод. Мувофиқи он ба ҷиҳатҳои 
тайёрии педагогию психологӣ ва касбии муаллимони оянда диққати махсус дода, мӯҳлати 
таҳсилро дар факултаҳои забони русӣ ва адабиёт, забони модарӣ ва адабиёт, таърих, 
математика, физика як сол зиёд намуд. 

Соли 1985, баъди ба сари қудрат омадани М.С. Горбачев ва иқдоми гуногуни ислоҳот аз 
ҷониби ӯ, масоили иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодию фарҳангии ҳаёти ҷомеа мавриди баррасӣ 
қарор гирифта, бо қарори Пленуми апрелӣ бозсозии ҳаёти сотсиалистӣ пеш гирифта шуд. 
Дар пайи он, қарорҳои ҳаммазмуни ШО ҶШС Тоҷикистон қабул гардиданд, ки бевосита ба 
соҳаи маорифи халқ дахл доштанд. Аз ҷумлаи тағйироти ба амаломада қабули қонун дар 
бораи таҳсилоти умумии ҳатмӣ буд, ки тибқи он, хонандагон дар макотиби таҳсилоти 
миёнаи пурра ва омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ комилан бо таҳсилоти миёна фаро гирифта 
мешуданд.  

Баъди эълон шудани бозсозӣ (апрели 1985) дар мамлакат доир ба баланд бардоштани 
сифати тайёр намудани мутахассисон, аз он ҷумла муаллимон якчанд қарорҳои дахлдор, аз 
ҷумла қарори Кумитаи марказии ҲКИШ ва Шӯрои вазирони ИҶШС «Дар бораи чораҳои 
беҳтар намудани тайёрӣ ва истифодабарии қарорҳои илмию педагогӣ» (марти 1987), қарори 
Кумитаи марказии ҲКИШ ва Шӯрои вазирони ИҶШС «Дар бораи чораҳои ба таври куллӣ 
беҳтар намудани сифати тайёрӣ ва истифода бурдани мутахассисони дорои таҳсилоти олӣ 
дар ҳоҷагии халқ» (марти 1987) қабул шуд. Гарчанде ин қарорҳо аз рӯи мазмуну 
мундариҷаашон дуруст буданд, вале бо захираҳои зарурии молиявӣ ва моддию техникӣ 
таъмин карда нашуда буданд ва дар онҳо мувофиқати ба амал омадаи дараҷаи тараққиёти 
соҳаи маориф дар ҷумҳуриҳо ба эътибор гирифта нашуда буд, ки он боиси иҷро нашудани 
онҳо гардид. 

Дар нақшаи нави таълимӣ фанҳои нав «Шиносонидани бачагон ба муҳити атроф» (дар 
синфҳои I-II), «Асосҳои истеҳсолот», «Интихоби касб» (дар синфи VIII-X), «Ахлоқ ва 
психологияи ҳаёти оилавӣ» (дар синфҳои IX-X), «Асосҳои информатика ва техникаи 
ҳисоббарорӣ» (дар синфҳои IX-X) ҷорӣ шуд. Барномаи нав аз санҷиши Академияи фанҳои 
педагогӣ, институтҳои тадқиқоти илмӣ, муаллимон ва кормандони соҳаи маориф гузашт. 
Бояд қайд кард, ки нақшаю барномаҳо аз камбудиҳо низ холӣ набуданд. Онҳо, пеш аз ҳама, 
хусусиятҳои миллии ҳар як халқҳои Иттиҳоди шӯравиро таҷассум карда натавонист. Дар 
асоси ин камбудӣ ва бо назардошти қарорҳои пленуми февралии соли 1988 ҲКИШ ва марти 
соли 1988 Ҳизби коммунисти Тоҷикистон, анҷумани умумииттифоқии коркунони маорифи 
халқ (1988), тавсияҳои Кумитаи ИҶШС доир ба маорифи халқ (1989), лоиҳаҳои Консепсияи 
маълумоти умумии миёнаи ИҶШС ва ҶШС Тоҷикистон (июли 1989) ба муҳокимаи умум 
гузошта шуд. Баъди муҳокимаи Консепсияи маълумоти умумии миёна бо назардошти 
пешниҳодоти аҳли ҷамъият, муаллимон ва кормандони соҳаи маориф Пажӯҳишгоҳи 
тадқиқоти илмҳои педагогии Тоҷикистон бо ҳамкории методистону олимон ва муаллимони 
пешқадам нақшаю барномаҳои нави таълимиро таҳия намуданд, ки дар асоси онҳо китобҳои 
дарсӣ, воситаҳои таълимию методии нав таълиф гардиданд 

Раванди бозсозии низоми мактабу маориф дар Тоҷикистони шӯравӣ яке аз масоили доғи 
анҷумани ХХ ҳизби коммунисти ҷумҳурӣ гардид, ки соли 1986 баргузор шуд. Мувофиқи 
натиҷагирии асноди ин анҷуман, ислоҳоти макотиби таҳсилоти умумию касбӣ ба таври 
бояду шояд дар Тоҷикистон ба роҳ монда нашуда буд. Бинобар ин, ташкилотҳои ҳизбии 
ҷумҳурӣ, шӯроҳо, иттифоқҳои касаба ва комсомол, ҳайатҳои педагогии муассисаҳои 
таълимӣ ва бахусус, мақомоти маориф дар сатҳи минтақаҳо муваззаф гардиданд, ки дар 
самти ба роҳ мондани ислоҳоти пешгирифташуда дар макотиби таҳсилоти миёна чораҳои 
фаврӣ андешанд.  

Ҳамин масъала ба муҳокимаи пленуми февралии КМ Ҳизби коммунист ва пленуми 
мартии ҳизби коммунисти ҷумҳурӣ дар соли 1988 бароварда шуд. Чунончи ҳуҷҷатҳои 
пленуми февралии ҲКИШ гувоҳӣ медиҳанд, раванди ислоҳоти мактабу маориф, махсусан 
баъди пеш гирифтани бозсозӣ, дар сатҳи умумииттифоқ ғайриқаноатбахш дониста шуд. Аз 
ҷумла, таҷрибаи иҷборан пурра намудани шумораи талабагони синфҳои 10 омӯзишгоҳҳои 
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касбӣ-техникӣ аз ҳисоби хонандагони синфҳои 9, ки дар бисёр ҷойҳо амалӣ мегардид, аз 
тарафи пленум шадидан маҳкум карда шуд. 

Ҳамин тавр, пленуми мартии ҳизби коммунисти ҷумҳурӣ муассисаҳо ва идораҳои 
дахлдори соҳаи маорифи халқро муваззаф намуд, ки барои ҷавобгӯ будан ба муқаррароти 
ислоҳот нақшаҳои таълимӣ, барномаҳои ҷадид, китобҳои нави дарсӣ ва дастурамалу васоити 
тозаро мураттаб сохта, дастрасии онҳоро ба макотиби ҷумҳурӣ ҷиддан назорат кунанд.  

Тағйироти пас аз пленум ба амаломада, чунончи зиёдшавии зинаҳои таҳсилот ва 
дигаргуниҳои дар рафти таълим ва тарбия бавуҷудомада, назаррас буданд.  

Дар соли хониши 1989/90 дар минтақаи Кӯлоб, ки он вақт ҳамчун воҳиди маъмурии 
вилояти алоҳида буд, 415 мактаби таҳсилоти умумӣ фаъолият мекард, ки дар онҳо 167,5 
ҳазор хонанда бо таҳсил фаро гирифта шуда буд [2, с. 94]. Ҳол он ки ҳамин нишондиҳанда, 
яъне шумораи мактабҳои умумӣ дар соли хониши 1987/88, яъне ду сол қабл аз ин дар вилоят 
387 ададро ташкил медод [1, с. 201]. Аз ин ҷо тамоюли рушди теъдоди макотиби таҳсилоти 
умумӣ дар минтақаи Кӯлоб баръало ба назар мерасад. 

Бояд гуфт, ки дар соли хониши 1987/88 аз рӯи барномаи нави мактаби ёздаҳсола умуман 
дар ҷумҳурӣ 44,3 ҳазор хонандаи синфи як қабул карда шуд, ки аз ин шумора 42,3 ҳазор 
нафар дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва 2,0 ҳазор нафар дар муассисаҳои томактабӣ бо 
таҳсил фаро гирифта шуда буданд [1, с.193]. Шумораи кӯдакони шашсола, ки аз рӯи 
барномаи синфи 1 дар минтақаи Кӯлоб бо таҳсил фаро гирифта шуданд, дар соли хониши 
1986/87 – 4,3 ҳазор ва дар соли хониши 1987/88 – аллакай 7,5 ҳазор нафарро ташкил медод 
[1, с.197]. Агар аз шумораи соли 1986/87 шумораи андаки кӯдакони ин синну сол дар 
муассисаҳои томактабӣ бо барномаи синфи 1-ум бо таҳсил фаро гирифта шуда бошанд, дар 
соли хониши 1987/88 ҳамаи кӯдакони шашсолаи бо барномаи синфи 1 таҳсилкунанда ба 
мактабҳои умумӣ қабул гардиданд. Вазни нисбии хонандагони 6-сола дар шумораи умумии 
кӯдакони ҳамин синну сол дар вилоят дар соли таҳсили 1986/87 – 1987/88 мутаносибан 25% 
ва 41%-ро ташкил дод. 

Зимнан дар минтақаи Кӯлоб дар охири даврони шӯравӣ аксари муассисаҳои томактабӣ 
бо сарбории аз ҳад зиёд фаъолият мекарданд, зеро сатҳи таъмин будани кӯдакон бо 
муассисаҳои доимамалкунандаи томактабӣ умуман дар тамоми ҷумҳурӣ, хусусан дар шаҳрҳо 
хеле паст буда, қариб 54 ҳазор нафар кӯдак барои таъмин кардан бо боғчаи кӯдакон ва 
яслиҳо ниёз доштанд. Дар минтақаи Кӯлоб бошад, ин нишондиҳанда, нисбат ба тамоми 
минтақаҳои Тоҷикистони шӯравӣ дар ҳади поёнтар қарор дошт. Барои мисол, мувофиқи 
омори расмии даврони шӯравӣ, сатҳи таъминоти кӯдакон бо муассисаҳои доимамалкунандаи 
томактабӣ бо фоиз нисбат ба шумораи умумии кӯдакони ҳамин синну сол дар соли 1989 дар 
ВМКБ – 6,6%, вилояти Кӯлоб – 5,1%, вилояти Қӯрғонтеппа – 12,6%, вилояти Ленинобод – 
21,5%, шаҳри Душанбе – 51,5% ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 8,8%-ро ташкил медод [2, с. 
95]. 

Таҳлили вазъияти мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар ҷумҳурӣ нишон дод, ки қариб дар 
55,7% мактабҳои шаҳрӣ ва 13,7% мактабҳои деҳот машғулиятҳо дар биноҳои типи нав 
гузашта, зиёда аз 60 ҳазор хонанда дар мактабҳое таҳсил мекарданд, ки биноҳои онҳо дар 
ҳолати садамавӣ қарор доштанд. Зиёда аз сеяки хонандагон (39,2%) дар мактабҳое таҳсил 
мекарданд, ки машғулиятҳо дар онҳо дар ду ва ё зиёда баст мегузаштанд [4]. Аксарияти 
мактабҳои таҳсилоти умумие, ки дар охири даврони шӯравӣ дар минтақаи Кӯлоб фаъолият 
мекарданд, дар солҳои 60-70 - уми асри ХХ ва ё ҳатто аз ин ҳам пештар сохта шуда буданд. 

Дар натиҷаи ба мактаб қабул кардани кӯдакони синни 6-сола дар мактабҳои минтақаи 
Кӯлоб миқдори бастҳои таълимӣ афзуда, баръакс, шумораи хонандагон дар гурӯҳҳои 
таҳсилаш бардавом коҳиш ёфт. Аллакай, дар соли таҳсили 1988/89 аз рӯи барномаи синфи 1 
қариб 44% кӯдакони шашсола бо таҳсил фаро гирифта шуда буданд [3, с. 89].  

Ислоҳоти мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва миёнаи касбӣ дар ҷумҳурӣ бисёр ба душворӣ 
мегузашт. Ин масъала ҳатто дар Пленуми февралии КМ ҲКИШ баррасӣ гардида буд. 
Мушкилот ва вазниниҳо дар амалияи якҷоя кардани тайёрии таҳсилоти умумӣ бо тайёрии 
касбӣ ҳам дар мактаб ва ҳам дар низоми таҳсилоти касбӣ-техникӣ ба вуҷуд омаданд. 
Масъалаи ба таври куллӣ мустаҳкам намудан ва аз нав ҷиҳозонидани заминаҳои истеҳсолию 
таълимӣ дар тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ ва бахусус, дар ҷумҳуриҳои қафомондаи Осиёи 
Марказӣ хеле тезутунд гашт. Ҳатто дар омори расмии соҳаи маориф дар соли 1989 эътироф 
карда мешуд, ки сарфи назар аз чораҳои дар солҳои охир андешидашаванда, заминаи моддии 
мактабҳо аз нуқтаи назари талаботи муосир дар ҳолати хеле вазнин қарор дорад [3, с. 90]. 

Чунончи, сатҳи таъминоти мактабҳои таҳсилоти рӯзонаи умумӣ бо кабинетҳои 
информатика ва техникаи ҳисоббарор, ки яке аз талаботҳои муҳими барномаи ислоҳоти 
мактабу маориф ба шумор мерафт, дар минтақаи Кӯлоб хеле дар сатҳи паст қарор дошт. Дар 
ибтидои соли хониши 1989/90 шумораи мактабҳои миёнае, ки дорои кабинети информатика 
ва техникаи ҳисоббарор буданд, дар вилояти Кӯлоб ҳамагӣ 5 ададро ташкил медод, ки дар 
онҳо 68 ҷойи корӣ бо МЭҲ мавҷуд буд [2, с. 91]. Барои муқоиса, ҳамин нишондиҳанда дар 
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соли хониши 1989/90 дар ВМКБ – 9, вилояти Қӯрғонтеппа – 5, вилояти Ленинобод – 50, 
шаҳри Душанбе – 28 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 45 мактабро ташкил медод [2, с. 91].  

Дар маҷмӯъ, дар низоми мактабу маорифи минтақаи Кӯлоб дар давраи мавриди баррасӣ, 
яъне дар охири даврони шӯравӣ сарфи назар аз ҳама дастовардҳои он, норасоию камбудиҳои 
ҷиддӣ низ ба назар мерасиданд. Ин, пеш аз ҳама, дар сатҳи пасти таъминоти кӯдакон бо 
муассисаҳои томактабии доимамалкунанда, заминаи нисбатан сусти таъминоти моддӣ-
техникӣ, сатҳи пасти таҷҳизонидани техникӣ ва иттилоотии раванди таълим, фарсуда ва 
ҷиддан таъмирталаб будани биноҳо ва иншооти таълимии минтақа, надоштани низоми 
гармидиҳии мутамаркази мактабҳо ва қубурҳои оби гарм зоҳир мегардид. Дар мактабҳои 
минтақаи Кӯлоб ба мисли дигар навоҳии ҷумҳурӣ норасоии синфхонаҳои махсус барои 
гузаронидани машғулиятҳои дарси мусиқӣ, кабинетҳои лингофонӣ, толорҳои муҷаҳҳази 
варзишӣ эҳсос карда мешуд. 

Илова бар ин, дар охири даврони шӯравӣ иҷрои бисёр нақшаҳои ободонӣ ва сохтмони 
соҳаи маориф ғайриқаноатбахш ба назар мерасид. Чунончи, нақшаи бунёд кардан ва ба 
истифода додани боғчаҳои кӯдакон ва яслиҳо дар соли 1990 дар тамоми ҷумҳурӣ танҳо дар 
сатҳи 10 дарсад иҷро гардида буду халос. Нақшаи панҷсолаи XII, ки солҳои 1986-1990-ро дар 
бар мегирифт, оид ба сохтмони асосии мактабҳо дар ҶШС Тоҷикистон ва аз ҷумла дар 
минтақаи Кӯлоб иҷро нагардида боқӣ монд. 

Ҳамзамон, чуноне ки дар боло қайд кардем, ислоҳоти соҳаи маориф ба фаъолияти 
мактабҳои таҳсилоти умумӣ талаботҳои бисёр ҷиддие аз қабили муҷаҳҳаз будан бо 
кабинетҳои информатика, доштани техникаи ҳозиразамони МЭҲ, синфхонаҳои махсус 
ҷиҳозонидашудаи физика, биология, мусиқӣ, химия ва амсоли онро гузошта буд, ки иҷроиши 
онҳо дар минтақа хеле дар сатҳи паст қарор доштанд. Аз тарафи дигар, суръати баланди 
рушди демографӣ имкон намедод, ки пояҳои моддӣ-техникӣ ва инфрасохтори соҳа азнавсозӣ 
карда шаванд. Чунончи, агар дар соли хониши 1960/61 шумораи умумии хонандагони 
мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ 50,9 ҳазор нафарро ташкил дода бошад, пас ин рақам дар 
соли хониши 1987/88 ба 156,6 ҳазор нафар расидааст, яъне дар зарфи чоряк аср зиёда аз се 
баробар афзудааст. 

Яке аз ҳадафҳои ислоҳоти мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ дар баробари баланд 
бардоштани сифати таҳсилот, азхудкунии амиқу мустаҳками асосҳои илм, беҳтаргардонии 
тарбияи ғоявӣ-сиёсӣ, меҳнатӣ ва ахлоқӣ буд. Бояд ба роҳ мондани тарбияи меҳнатӣ, таълим 
ва интихоби касб дар ин муассисаҳо ба таври куллӣ таҷдиди назар карда мешуд. Дар 
мактабҳо синфхонаҳои меҳнати дастӣ барои хонандагони синфҳои 1-3 ва устохонаҳо барои 
синфҳои болоӣ сохта мешуданд. Корхонаҳои азим кабинетҳои таълимӣ ва устохонаҳоро дар 
мактабҳо муҷаҳҳаз мекарданд ва ё барои хонандагон мустақиман дар истеҳсолот ҷойҳои 
корӣ таъсис медоданд. Масалан, миқдори ҷойҳои кории таҷҳизонида барои меҳнати муфиди 
ҷамъиятӣ ва истеҳсолӣ барои хонандагони синфҳои 7-11 дар оғози соли хониши 1987/88 дар 
минтақаи Кӯлоб 4,9 ҳазор ҷойро ташкил дод, ки аз ин шумора 1,4 ҳазор дар шаҳр ва 3,5 ҳазор 
дар қишлоқҷойҳо таъсис дода шуда буданд. Аз ин миқдор ҷойҳои корие, ки барои меҳнати 
муфиди ҷамъиятию истеҳсолии хонандагон аз ҷониби корхонаҳо таъсис ёфта буданд, бо 
фоиз нисбат ба шумораи умумии ҷойҳои корӣ 3%-ро ташкил дод.  

Дар минтақаи Кӯлоб 2 муассисаи таҳсилоти миёнаи махсус бо шумораи умумии 
таълимгирандагон дар соли хониши 1987/88 дар онҳо 1880 нафарро ташкил медод ва 1 
муассаи таҳсилоти олӣ бо шумораи умумии донишҷӯён 4128 нафар дар соли таҳсили 1989/90 
амал мекард [1, с. 208]. Дар ин соҳа, бозсозии таҳсилоти миёнаи махсус ва олӣ дар ҷумҳурӣ 
тайёркунии кадрҳоро дар сатҳи ҳозиразамони илмӣ-техникӣ, муҷаҳҳаз кардани онҳо бо 
донишҳои мустаҳками назариявӣ ва маҳоратҳои амалӣ, баланд бардоштани обрӯи меҳнати 
инженерӣ, ба таври куллӣ беҳтарсозии истифодабарии мутахассисонро дар истеҳсолот ҳадаф 
қарор дода буд. Дар асари бозсозии таҳсилоти миёнаи махсус ва олӣ бояд сифати нави 
омодакунии кадрҳо, мутахассисон дар робитаи зич бо қатъан беҳтарсозии истифодабарии 
онҳо таъмин карда мешуд. Ҳамаи ин ислоҳот дар миқёси ҷумҳурӣ бояд рушди 
пешдастикунандаи таҳсилоти олӣ ва миёнаи махсусро нисбат ба таҷдиду азнавсозии 
техникии хоҷагии халқ таъмин мекард.  

Ҳамин тавр, умуман дар ҷумҳурӣ, дар соли хониши 1990/91 зиёда аз 94 ҳазор нафар 
муаллим дар макотиби таҳсилоти умумии рӯзона ба кори таълим ва тарбияи насли наврас 
машғул буданд. Соли 1988 Вазорати маълумоти олӣ ва миёнаи махсус дар Тоҷикистони 
шӯравӣ бо қарори Шӯрои Олӣ барҳам дода шуда, дар ҷойи он Вазорати маорифи халқ таъсис 
дода шуд.  

Инчунин, дар натиҷаи ҳаракати ҳақиқатан мардумӣ 22 июли соли 1989 дар бораи ба 
мақоми давлатӣ соҳиб шудани забони тоҷикӣ қонун қабул карда шуд [5]. Ин ҷунбиши 
бедории миллӣ дар мактабҳои минтақаи Кӯлоб низ беасар набуда, таълими забони тоҷикӣ 
дар онҳо комилан дигаргун шуд.  
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Дар маҷмӯъ, сарфи назар аз камбудиҳою норасоиҳои дар низоми мактабу маорифи 
минтақаи Кӯлоб дар охири солҳои 80-ум ҷойдошта, бо боварии том метавон изҳор кард, ки 
ин соҳа ба давраи нави таърихӣ, яъне давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ бо 
нишондиҳандаҳои хуб ворид гардида буд. Зеро, дар аввали солҳои 90 аксарияти ин 
нишондиҳандаҳо аз омори баъдӣ – дар солҳои аввали истиқлол хеле баланд буданд. Сарфи 
назар аз ин, дар ин давра мушкилоти сифатнокии раванди таълиму тарбия, ки ба сифати 
омили калидӣ дар шаклгирии донишҳои инсонӣ баромад мекунанд, ба пуррагӣ ҳалли худро 
наёфта буд ва масъалаи камбудии муаллимон ва худи мактабҳо дар баъзе аз минтақаҳои 
ҷумҳурӣ комилан бартараф нагардиданд [6, с. 88]. 
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РОҶЕЪ БА ИСЛОҲОТИ НИЗОМИ МАОРИФИ МИНТАҚАИ  

КӮЛОБ ҚАБЛ АЗ ФУРӮПОШИИ ИТТИҲОДИ ШӮРАВӢ 

Дар мақола таъсири ислоҳоти мактабҳои таҳсилоти умумии миёна ва бозсозӣ ба 

низоми тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ ва ҷиҳатҳои моддию маишии онҳо мухтасаран 

мавриди барасӣ қарор гирифтааст. Дар он тавсияҳои Қарори Кумитаи марказии ҲКИШ ва 

Шӯрои вазирони ИҶШС аз 15 майи соли 1984 барои беҳтар тайёр намудани кадрҳои 

омӯзгории мамлакат нишон дода шудааст. Дар мувофиқа бо нишондоди Қарори Кумитаи 

марказии ҲКИШ ва Шӯрои вазирони ИҶШС роҷеъ ба ҷиҳатҳои тайёрии педагогию 

психологӣ ва касбии муаллимони оянда мӯҳлати таҳсил дар факултаҳои забони русӣ ва 

адабиёт, забони модарӣ ва адабиёт, таърих, математика, физика як сол зиёд карда шуд. 

Мақола характери байнифаннӣ дошта, ҳам барои муаррихон ва ҳам барои коргарони соҳаи 

маориф нигаронида шудааст. 

Калидвожаҳо: маориф, таърих, ислоҳот, мактаб, Кӯлоб, Тоҷикистон, Иттиҳоди 

Шӯравӣ, муаллим. 

 

О РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУЛЯБСКОГО  

РЕГИОНА ДО РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В статье кратко рассматривается влияние реформы в системе образовательных школ 

и перестройки в системе подготовки педагогических кадров и их материально-бытовой 

стороне. Приведены рекомендации Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 15 мая 1984 года по совершенствованию подготовки педагогических кадров страны. В 

соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР о педагогической, 

психологической и профессиональной подготовке будущих педагогов срок обучения на 

факультетах русского языка и литературы, родного языка и литературы, истории, 

математики, физики продлены на один год. Статья носит междисциплинарный характер и 

предназначена как для историков, так и для работников образования. 

Ключевые слова: образование, история, реформа, школа, Куляб, Таджикистан, 

Советский Союз, учитель. 

 

ON THE REFORM OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE  

KULYAB REGION BEFORE THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION 
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The article briefly examines the impact of the reform in the system of educational schools and 

restructuring in the system of training teachers and their material and everyday side. The 

recommendations of the Decree of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers 

of the USSR of May 15, 1984 on improving the training of the country's teaching staff are given. In 

accordance with the resolution of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers 

of the USSR on the pedagogical, psychological and professional training of future teachers, the 

term of study at the faculties of Russian language and literature, native language and literature, 

history, mathematics, physics was extended for one year. The article is interdisciplinary in nature 

and is intended for both historians and educators. 

Key words: education, history, reform, school, Kulyab, Tajikistan, Soviet Union, teacher. 

 

Маълумот дар бораи муаллифон: 

Сафарзода Ғазалшоҳ Ғулом – Сардори Раёсати маорифи вилояти Хатлон, Тел.: 

(+992) 907016873; E-mail: ghazalshoh@mail.ru; 

Убайдулло Насруллох Каримзода – доктори илмҳои таърих, профессор; 

директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии АМИТ, Тел.: 

(+992) 938500010; E-mail: nasrullokarimovich@mail.ru; 

Сведение об авторах: 

Сафарзода Газалшах-раб-начальник Управления образования Хатлонской 

области, тел.: (+992) 907016873; E-mail: ghazalshoh@mail.ru; 

Убайдулло Насруллох Каримзода-доктор исторических наук, профессор; 

директор Института истории, археологии и этнографии НАНРТ, тел.: (+992) 

938 50 00 10; E-mail: nasrullokarimovich@mail.ru; 

About the authors: 

Safarzoda Gazalshakh-rab-Head of the Department of Education of Khatlon region, 

tel.: (+992) 907016873; E-mail: ghazalshoh@mail.ru; 

Ubaydullo Nasrulloh Karimzoda - Doctor of Historical Sciences, Professor; Director 

of the Institute of History, Archeology and Ethnography of NASRT, tel.: (+992) 938 50 

00 10; E-mail: nasrullokarimovich@mail.ru; 
 

ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ СИЁСИИ ҲИРОТИ АҲДИ ТЕМУР  
ВА ТЕМУРИЁН ДАР «РАВЗОТУ-Л-ҶАННОТ ФӢ АВСОФИ  

МАДИНАТИ ҲИРОТ»-И МУҲАММАД ИСФИЗОРӢ 
 

Муродзода А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

«Равзоту-л-ҷаннот фӣ авсофи мадинати Ҳирот»-и Муъинуддин Муҳаммад Исфизорӣ, яке 
аз манбаъҳои бузурги таърихии асри XV мебошад, ки маълумоти зиёди илмӣ роҷеъ ба 
ҷуғрофиёи таърихӣ, сиёсӣ, иҷтимоии шаҳрҳои муҳимми Хуросон бавижа Ҳиротро дар бар 
мегирад. 

Муъинуддин Муҳаммад Замчии Исфизорӣ (тах. 1446-17-1498) ҳаёт ба сар бурдааст, 
муаррих ва шоиру хаттоти моҳири форсу-тоҷик маҳсуб меёбад. Исфизорӣ дар ҷавонӣ барои 
илмомӯзӣ ба шаҳри Ҳирот меояд. Пас аз омӯхтани илму дониш вазири султон Ҳусайн 
Бойқаро-Низомулмулк ӯро ба дарбор даъват кард ва ӯ зиёда аз бист сол дар дарбор кор кард. 
Дар соли 1498 бо кадом сабабе ҳукуматдорон аз ӯ норизо гардида, ба қатлаш расониданд. 
Муҳаққиқин дар бораи таърихи навишта шудани ин асар менигоранд, ки Исфизорӣ бо 
фармони Низомулмулк таърихи Ҳиротро зери унвони «Равзоту-л-ҷаннот фӣ авсофи 
мадинати Ҳирот» дар муддати се сол байни солҳои (1491-92-1493-94) навиштааст. Асари 
мазкур давраи араб (соли 32 ҳиҷрӣ) то соли бисту панҷум аз салтанати Абулғозӣ султон 
Ҳусайн мирзо, шарҳи воқеаҳову ҳодисаҳои таърихи сиёсии Хуросон ва Ҳиротро аз Бойқаро 
соли 899/1493-94, ки соли поёни таълифи ин китоб аст, дар бар мегирад. 

Китоби мазкур аз 26 (ё 27) равза иборат буда, панҷи аввал батафсил дар ҷуғрофиёи 
Хуросон аст [16, с.1046]. 
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mailto:nasrullokarimovich@mail.ru
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Исфизорӣ инчунин оид ба ҷуғрофиёи таърихии сарзамини Хуросон ва шаҳрҳои бузургу 
навоҳии он диёр ба амсоли Нишопур, Ҳирот, Балх, Ғазнин, Қуҳистон, Сиҷистон, Байҳақ, 
Сабзавор, Ҷувайн, Исфароин, Исфизор ва ғайра маълумотҳои ҷолибе додааст. 

Сайид Муҳаммад Козими Имом, яке аз муҳаққиқони осори Исфизорӣ чунин нигоштааст: 
«Исфизорӣ аз ҷумлаи чанд тан муаррихини боиттилои Ҳирот аст, ки таърихи он шаҳрро 
навиштаанд ва таърихи ӯ комилтарину ҷомеътарини таворихи Ҳирот мебошад» [12, с.1]. 

Тавре, ки аллома Бобоҷон Ғафуров қайд мекунад: «Муиниддин Муҳаммади Исфизорӣ 
дар соли 1491 бо номи «Равзат-ул-ҷаннот фӣ авсофи мадинат-ул- Ҳирот» асаре ба вуҷуд 
оварда, на фақат таърихи шаҳри Ҳирот, балки таърихи тамоми вилоятҳои давлати султон 
Ҳусайнро тасвир намудааст» [6, с.509]. 

Асари Исфизорӣ диққати муҳаққиқони тоҷикро низ ба худ ҷалб намудааст. Аз ҷумла, 
доир ба баъзе паҳлуҳои асари мазкур пажуҳишгарон Н.Маҳмудов [11]. 

 Н.Амиршоҳӣ фикру мулоҳизоти хешро баён намудаанд. Аммо дар таърихнигории 
миллӣ бо сабабҳои ноаён то имрӯз ин асари таърихии Исфизорӣ, бавижа маълумоти он доир 
ба ваҳшониятҳои хонадони Темур ва Темуриён мавриди баррасӣ ва омӯзиши амиқ қарор 
нагирифтааст [3]. 

Дар қисмати дуюми асари хеш Исфизорӣ аз таърихӣ пайдоиши шаҳри Ҳирот, маҳсулоти 
кишоварзӣ, бозаргонӣ, обу ҳаво, кӯҳу саҳро, дар бораи деҳоти он, мадрасаву олимон, 
китобхонаҳо, корезҳо ва ғайра маълумот додааст. Аз ҳама муҳим он аст, ки Исфизорӣ 
ҳамчун шоҳиди зиндаи баъзе рӯйдодҳои таърихӣ зоҳир мегардад, ки ин боз ҳам қиммати 
асарро баландтар мебардорад. Илова бар ин, муаррихоне, ки аз «Равзоту-л-ҷаннот фӣ авсофи 
мадинати Ҳирот» истифода ба амал овардаанд, далоили таърихии онро саҳеҳ шумурдаанд. 

Ин асар дар баробари маълумоти таърихии пешин, инчунин ахбори муҳимми таърихиеро 
роҷеъ ба замони Темурланг, Шоҳрух, Улуғбек, Абдулатиф, Алоудавла, Абдуллои Шерозӣ 
(1450-1451), Абулқосим Бобур (1452-1457), Абӯсаид ва султон Ҳусайн Бойқаро (1469-1506) 
ва тафсили ҷангҳову кашмакашиҳои шоҳзодагони темурӣ барои тоҷу тахти Хуросон пас аз 
марги Темурлангро дар бар мегирад. Қисмати дуюми асар ба давраи Темур ва Темуриён дар 
қаламрави Хуросон, ки дар аксари он муаллиф шоҳиди ҳол буда, бо чашми сар дидааст, 
маълумоти ҷолибе додааст. Бояд қайд кард, ки муаррих аз ҷангу ҷидол, кушторҳо, бунёди 
калламанораҳо, ҳодисаҳои таърихие, ки дар ин минтақа ба вуқуф аз қабили паҳншавии 
бемории тоун, ки дар Ҳирот ва деҳаҳои гирду атрофи он пайваста буд, ҷони ҳазорҳо 
одамонро, аз қабили шахсиятҳои бузургро рабуд, маълумоти ҷолибе додааст.  

Бояд зикр сохт, ки Исфизорӣ, роҷеъ ба ҳуҷуми Темурланг ба муқобили амир Ҳусайн, ки 
волии Балх буд, дар хусуси соли 1370 асир гардидану кушта шудани он бо ду писараш, дар 
муқоиса бо дигар сарчашмаҳои аҳди Темуриён маълумоти хеле ноқис додааст.  

Азбаски мулки Ҳирот то ба сари қудрат расидани Темурланг мустақил буд, Темурланг 
мехост, ки бе ҷанг Ҳиротро ба зери тасарруфи худ дарорад. Аз ин рӯ, малик Ғиёсуддин 
Пиралиро бо намояндаи худ ба Самарқанд ба қурултой даъват кард, вале малик, ки аз ҳолати 
ногувори вазъ огаҳ гардида буд, аз рафтан ба Самарқанд худдорӣ кард. 

Ин амали Пиралӣ боиси дилранҷии Темурланг гардид ва ноилоҷ бо ӯ созиш мекард. 
Темурланг бо ҳар роҳу восита саъй мекард, ки Пиралиро ба ҷониби хештан моил созад. Бо 
ҳамин хотир соли 1376 ӯ хоҳарзодаи худ Сунаҷ Қитлиғоғоро ба писари Пиралӣ 
Пирмуҳаммад ба занӣ дод.  

Исфизорӣ аз чӣ бошад, ки аз рафти лашкаркашии Темурланг ба Ҳирот ва муборизаи 
шадиди аҳолии Ҳирот ба муқобили ин золим ва кушташудани одамони зиёд ҳарф гуфтааст, 
аммо аз калламанорасозии Амироншоҳи хунхор чизе намегӯяд. Бояд гуфт, ки Исфизорӣ бо 
Мирхонд дар як вақт дар дарбори султонӣ эҷод кардаанд, онҳо шояд аз кори якдигар воқиф 
буданд, зеро баъзе паҳлуҳои ҳодисаҳои таърихии асарҳои ин ду муаррих бо ҳам хеле 
шабоҳат доранд.  

Ҳол он ки Мирхонд ва Ҳофизи Абрӯ аз бераҳмӣ ва ҷоҳилии Амироншоҳ нисбати қатли 
ғӯриён ва бунёди калламанора аз сари кушташудаҳо чунин мегӯянд: «Шикаст ба ғӯриён 
афтода, ҷамъе касир аз он тоифа ба қатл омаданд…Ва аз барои эътибор аз руус (сарҳо)-и 
куштагон чанд манора бароварданд»[15, с.173-174; 21, с.707; 19 с.434].Воқеан Исфизорӣ, ки 
бо Мирхонд дар як давра ҳаёт ба сар бурдаанд, шояд аз осори якдигар ошноӣ доштаанд.  

Исфизорӣ ҳамчунин оид ба ҳуҷуми Темурланг ба Хуросон ва вохӯрии ӯ бо яке аз 
мутафаккирони бузурги он замон Мавлоно Зайнуддини Абӯбакр барои мулоқот ба ҷониби 
Тойиобод шуд. Ва шахсеро ба назди вай фиристод то бигӯяд, ки Темурланг дар ин ҷост ва 
шуморо ба дидани ӯ мебояд, Мавлоно фармуданд, ки фақирро бо амир ҳеҷ муҳим нест. 
Сипас, Темурланг ба зиёрати Мавлоно рафт. Ва дар назди Мавлоно шикоят аз малик кард, ки 
чаро ӯро насиҳат намекунед, ки хамр мехӯрад. Мавлоно дар ҷавоб гуфтанд, ки ӯро гуфтам 
нашунид, Ҳақтаъоло шуморо бар вай гумошт шумо ҳам агар нашнавед дигареро бар шумо 
гуморад [12, с.37; 9, с.54]. 
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Мулоқоти Темурланг бо ин шахсияти бузург баҳонае беш набуд, зеро ӯ мехост бо роҳи 
осоишта, бидуни ҷанг ба амсоли дигар минтақаҳо ин навоҳиро низ ба зери тобеияти худ 
дарорад. Тавре ки муаррих Н.Амиршоҳӣ қайд мекунад: «Дуруст аст, ки ин нузули Темурро 
ба Тойибод сарчашмаҳо на лашкаркашӣ, балки ҳамчун дидорбинии Амир бо Мавлоно 
Зайнуддини Абӯбакр баррасӣ намудаанд, аммо дар ҳар сурат бо чунин лашкари гарон танҳо 
ба хотири мулоқот омадан аз мантиқ дур аст. Хулоса, амир бо баҳонаи «мулоқот» навоҳии 
мазкурро низ аз роҳи осоишта тасарруф намуд» [3, с.158]. 

Темурланг аз вохӯрӣ бо ин мавлонои бузург пайваста қайд мекард, ки дар замони 
ҳукумати худ бо ҳар касе аз гӯшанишинон мулоқот кардаам, ӯ аз ман тарсид ва ман аз 
Мавлоно тарсидам. Темурланг пас аз вохӯрии Мавлоно мутаваҷҷеҳи Ҳирот шуд дар қасабаи 
Фӯшанҷ расида, бо мардуми он ҷо муддати як ҳафта муқовимат намуда оқибат онро ба 
тасарруфи худ дароварда, қалъаро харобу валангор намуда ва ҳар чӣ дар қалъа буд, талаву 
тороҷ кардаанд. Ва аз он ҷо ба самти Ҳирот раҳсипор шуд. Бояд гуфт, ки Ҳирот ба осонӣ ба 
зери тасарруфи Темурланг надаромад. Темурланг Ҳиротро ба муҳосира гирифта ва майли он 
дошт, ки ҳарчи зудтар онро ба анҷом бирасонад, то ки дар дохили лашкариёнаш изҳори 
норозигӣ ба миён наояд. Ва худ низ бевосита ба назди қалъа омад ва ҷанги шадиде ба вуқуъ 
пайваст. Ҳиротиён низ ба душман сар фуруд намеоварданд. Чи тавре ки Мирхонд менигорад, 
лашкариёни Темурланг «тиру санги мухолифинро ба сипар, балки ба душу сар гирифта пеш 
мерафтанд» [15, с.118; 21, с.562]. 

Пас аз задухӯрдҳои шадид лашкари Темурланг ба шаҳр ворид шуда, малик маҷбур 
гардид, ки ба даруни қалъа пинҳон шавад. Темуриён зиёда аз ду ҳазор ҳиравиёнро дастгир 
карданд, аммо Темурланг мардуми шаҳрро фирефта ба онҳо хилъат тақдим карда бо 
ваъдаҳои дуруғ, ки хоси табиати ин золим буд, раҳо дода ва фармуд, ки ба мардуми Ҳирот 
расонанд, ки аз малик дар ҷанг дастгирӣ накунанд. Ва ин ҳилаю найранги Темурланг боис 
шуд ки мардум аз ҷанг худдорӣ намоянд. Дар чунин вазъият гарчанде ки малик Ғиёсуддини 
Пиръалӣ мардумро барои ҳифзи марзу буми хеш аз лашкари Темурланг даъват мекард, аммо 
касе ба ӯ итоат накард. Ва амир Искандар шахсе ба малик гуфт, «чанд касеро дар сари 
маҳалаҳо сиёсат мебояд кард то мардум битарсанд ва шаҳрро нигоҳ доранд. Малик гуфт: ман 
хуни ноҳақ чун кунам, гуфт: Пас, шаҳр нигоҳ наметавон дошт». [12, с.40-41; 15, с.118]. 
Сипас Темурланг ба ҷониби малик одам мефиристад, то ӯро ба таслим шудан водор созад. 
Малик Ғиёсуддин Пиръалӣ ночор ба хотири кушта нашудани мардуми бегуноҳ ба пешниҳод 
розӣ мешавад. Малик аввал писари худро ба назди Темурланг мефиристад ва сипас худаш 
дар Боғи Зоғони Ҳирот бо Темур дидор анҷом дода, худро таслими ӯ мекунад. 

Исфизорӣ менависад: «Ва аз Боғи Зоғон бо Уланги Каҳдастон хиромида ҳукм фармуда 
то боруи қадими шаҳрро чун дили душманон хароб сохтанд дарвозаҳоро чун бунёди умри 
мухолифон канда, кунгураҳо ва буруҷро, ки чун сари мутакабирон бо авҷи самое месуд дар 
ҳазизи хандақ андохтанд ва дари оҳанини мутакалиф, ки бо алқоби мулуки Курт мувашаҳ 
буд, бар гардунҳо ниҳода ба Шаҳрисабз нақл карданд» [12, с.41; 7, с.430; 14, с.325]. 

Бо фармони Темурланг тамоми биноҳои истеҳкомӣ харобу валангор карда шуданд. 
Дарвозаҳои шаҳрро, ки оҳанкӯб буданд, бо алқоби мулуки Ғӯр зебу зинат дода шуда буд, бо 
дусад кадхудои номӣ ба Шаҳрисабз интиқол дод. Пас аз чанд рӯз Темурланг хазоину 
дафоини чандинсолаи оли Куртро, ки солҳо ҷамъ оварда буд, ба тасарруфи ҳуд даровард. Ба 
замми ин ба мардуми бечора товони вазнини ҷангро таҳмил кард ва дар муддати се рӯз он 
маблағро аз онҳо ситониданд. Бо дастури Темурланг малик аз қалъаи Амонкӯҳ писарашро, 
ки аз итоат ба Темурланг худдорӣ мекард, ба наздаш овард. Бо ҳамин минвол моҳҳои март-
апрели соли 1381 шаҳри Ҳирот аз ҷониби Темурланг тасарруф карда шуд. Ва охирин 
ҳукмрони оли Курт-Ғиёсуддини Пиралӣ бо тамоми аҳли хонадонаш асири Темурланг шуд ва 
онҳоро ба Самарқанд оварда зиндонӣ карданд. 

Исфизорӣ қайд мекунад, ки пас аз фатҳи Ҳирот амакбачаҳои Ғиёсуддини Пиралӣ ба 
Темурланг шикоят аз он кардаанд, ки дар вақташ ҳукмронони кунунии Ҳирот бо роҳи зулму 
ситам ҳукуматро аз дасти мо гирифта буданд. Сипас, Темурланг малик Муҳаммадро ҳокими 
Ғӯр таъйин мекунад. Ва ин «лутфу марҳамат»-и Темурланг нисбати хонадони оли Курт дер 
давом накард. Соли 1383 малик Муҳаммад аз Ғӯр ба шаҳри Ҳирот лашкар мекашад. Ва 
тамоми муғулонро ба қатл расониданд. Вақте ки хабар ба Мироншоҳ писари Темурланг, ки 
он вақт дар Мурғоб қарор дошт мерасад бо лашкари зиёде ба Ҳирот омад ва баъд аз 
задухӯрдҳои шадид ғӯриён ба шикаст дучор шуданд.  

Мавриди зикр аст, ки дар «Аноними Искандарӣ»-и Муъинуддини Натанзӣ на 
Амироншоҳ, балки ду тан аз сарлашкарони Темурланг аз қабили Оқбуқо баҳодур ва Ҳоҷӣ 
Сайфиддин, ки дар канори рӯдхонаи Мурғоб қарор доштанд чун хабари ошӯб ба эшон расид 
мутаваҷҷеҳи Ҳирот шуда онро пахш мекунанд [13, с.319].Бояд қайд кард, ки ин иттилои 
Муъинуддини Натанзӣ ба воқеият наздикӣ надорад, зеро кулли сарчашмаҳо дар пахш 
кардани ин ошӯб аз ҷониби Мироншоҳи золим ном бурдаанд, на аз ин ду тан. Темурланг 
баъд аз ин ҳодиса фармон дод, ки «малик Ғиёсуддин Пиралиро, ки дар арки Самарқанд 
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маҳбус дошт ва писараш амири ғуриро, ки дар Узганд буд, фармуд ҳалок карданд» [12, 
с.44].Тибқи иттилои сарчашмаҳо Темурланг пас аз ин ҳодиса дар аввали рамазон ба Ҳирот 
расид ва аз ғазаб мардумони зиёдеро дар Ҳирот ба қатл овард. Аз Ҳирот ба ҷониби Сиҷистон 
ва Исфизор равон шуд дар ин ҷо низ мардумони зиёдеро аз дами теғ гузаронид. Исфизорӣ 
дар бораи ин бераҳмию золимии Темурланг дар Хуросон чунин менигорад: «Дар билоди 
Хуросон хусусан дар Ҳирот ва Исфизор аз қатлу ғорат вайронии мавозеъ ва парешонии 
халоиқ дар ҳеҷ замон ва макон аломошола-вуқуъ наёфта бошад» [12, с.44-45]. Ё худ дар ҷои 
дигар менависад, ки «Ва баъд аз ҳудуси ин воқеа то муддате дар гавиҳову бозорҳо мурдаву 
кушта бар якдигар афтода мунтан гашта буд, ки ҳеҷ касро ёрои он набуд, ки таҷҳизу такфини 
эшон кунад» [12, с.45; 7, с.441]. 

Темурланг баъд аз бозгашти юриши панҷсолаи худ соли 1396 ба Самарқанд Шоҳрухро 
ҳокими Хуросон, Систон, Мозандарон, Фирӯзкӯҳ ва Рай таъйин кард. 

Исфизорӣ дар бораи таъйн шудани Шоҳрух аз ҷониби падараш Темурланг чунин 
менигорад: «Дар санаи тасеъ ва тисъин ва сабумоя Шоҳрух…мамолики Хуросонро…аз ақзои 
Мозандарон то ҳудуди Ҳиндустон ба вай арзонӣ фармуд» [12, с.46]. 

21-уми феврали соли 1427 дар масҷиди ҷомеи Ҳирот шахсе бо номи Аҳмади Лур баъд аз 
адои намози ҷумъа ба баҳонаи тақдими ариза бо Шоҳрух наздик гардид ва бо корд ба ӯ 
ҳамла намуд. Аммо захми корд маъюбаш кард ва Шоҳрух аз ин сӯйқасд ҷон ба саломат бурд 
ва Аҳмади Лур бошад дар ҷойи воқеа ба қатл расид.  

Муъинуддин Муҳаммад Исфизорӣ ин воқеаро дар равзаи сездаҳуми асари хеш, зикри 
ҳаводиси сӯйқасд ба ҷони Шоҳрухро чунин баён кардааст: «Рӯзи ҷумъа бисту сеюми 
рабеъулохир санаи салосин ва самонумиа…баъд аз шароити адои салват аз мусалли бархоста 
азимати берун омадан кард дар даруни масҷид шахсе намадпӯш Аҳмади Лур ном аз 
тобеъони мавлоно Фазлуллоҳи Астарободӣ ҳуруфӣ ба сифати додхоҳон қоғазе дар даст пеш 
омад. Он ҳазрат ба яке аз муқаррабон фармуд, ки ҳоли ӯ таҳқиқ намуда ба арз расонад. 
Аҳмади Лур…корде чун қатраи об дар остин дошт ба шиками он ҳазрат расонид…он корд 
коргар наёмад. Ва Аҳмади Луро мулозимони ҳазрат ҳам дар масҷид пора-пора карданд» [12, 
с.84; 19, с.553; 15, с.692; 1, с.451-452; 17, с.1114]. 

Исфизорӣ зимни баёни ҳаводиси касалии тоун, ки соли 838/1435, дар аҳди ҳукумронии 
Шоҳрух дар Ҳирот ба вуқуъ омада, тӯли чор моҳ давом кард ва боиси марги одамони зиёде 
гашта, шаҳри Ҳирот аз одам холӣ гардида буд, чунин менависад: «Ва ибтидои ин ҳодиса 
ҳафтуми раҷаб буд, то понздаҳуми зулқайда санаи мазкура, ки чаҳор моҳу ҳафт рӯз бошад ва 
ғалабаи буҳрони ӯ аз ғурраи шаввол то понздаҳуми зулқайда буд ва сурати маризи он буд, ки 
ногоҳ мардумро дарди сар ва таби муҳаррақ (сӯхта) мегирифт…Ва туғёни ӯ ба мартабае 
расид, ки мегӯянд дар як рӯз даҳ ҳазор кас аз балда ва булукот бад-ин илат реҳлат карданд ва 
дар шаҳр як рӯз шумурданд чаҳор ҳазору ҳафтсад тобут аз дарвозаҳо берун бурданд…»[12, 
с.92; 19, с.553; 15, с.692; 1, с.451-452; 17, с.1133]. 

Тибқи иттилои сарчашмаҳо дар вақти ин ҳодисаи мудҳиш Шоҳрух аз тарси ҷон Ҳиротро 
тарк карда, дар Рай қарор дошт. 

Исфизорӣ фавти Шоҳрухро субҳи якшанбе бисту панҷуми зулҳиҷҷа санаи хамсин ва 
самонумиа (14 марти соли 1447) дар навоҳии Рай дар синни ҳафтоду дусолагӣ нишон 
додааст. Ҷасади Шоҳрухро аз Рай ба Ҳирот оварда, дар мадрасаи Гавҳаршодбегим дар 
гунбази марқади Бойсунқар мирзо дафн намуданд. 

Шоҳрух дар мадрасаи Гавҳаршод дар шаҳри Ҳирот ба хок супурда шуд ва дар соли 
852/1449 Улуғбек ҳангоми фирор аз Хуросон ҷасади ӯро ба Самарқанд интиқол дод ва дар 
канори оромгоҳи ҷадаш Темурланг ба хок супурданд. 

Тибқи иттилои Исфизорӣ аз Шоҳрух ҳафт писар боқӣ монда буд: Улуғбек мирзо, 
Иброҳим султон, Бойсунқар мирзо, Суюрғутамиш, Муҳаммад Ҷӯкӣ, Хонуғул, Ёддай ду 
писари охири ӯ бармаҳал дунёро тарк карда буданд. Боқӣ панҷи дигар ҳар кадоме мансабе ба 
худ дошт. 

Бояд қайд кард, ки дар вақти вафоти Шоҳрух аз фарзандони ӯ танҳо Улуғбек зимомдори 
Мовароуннаҳр дар қайди ҳаёт буду халос, боқӣ шаш тани дигар дунёро тарк карда буданд. 

Пас аз фавти Шоҳрух барои ба даст овардани ҳокимияти Хуросон байни намояндагони 
хонадони Темурӣ, Гавҳаршод, Улуғбек, Абдулатиф ва Алоуддавла муноқиша оғоз гардид, ки 
ин то андозае ба заиф гардидани давлатдории онҳо дар оянда гардид. 

Тибқи иттилои сарчашмаҳо Шоҳрух пеш аз марги худ васият накарда буд, ки пас аз сари 
ӯ зимомдории давлат ба зиммаи ки вогузор шавад. Шоҳрух бештар ба Муҳаммад Ҷӯкӣ майл 
дошт, вале ӯ дар давраи зинда будани Шоҳрух дунёро тарк карда буд. 

Аз марги Шоҳрух писараш Улуғбек воқиф гардид, ҳангоми дар соҳили рӯди Ҷайҳун 
будан огаҳ гардид, ки Абубакр мирзо писари Муҳаммад Ҷӯкӣ, ки Хатлон, Арҳанг, Солисарой 
суюрғоли ӯ ба ҳисоб мерафт, лашкари зиёде ҷамъ оварда Балх, Шибурғон, Қундуз, Бағлон то 
ҳудуди Бадахшонро ба зери тасарруфи худ дароварда ва майли истиқлолхоҳӣ дорад. Улуғбек 
ӯро бо роҳи ҳилаву найранг ба худ ром сохта ва духтари худро ба Абубакр ба зани дод, 
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ҳамин тариқ ӯро ба доми худ афтонд. Пас аз ин Абубакр аз даъвии истиқлолхоҳӣ даст 
накашид ва Улуғбек аз ин ҳолат воқиф шуда ӯро ба Самарқанд фиристод ва дар он ҷо вафот 
кард. Дар ин ҳолат воқеае рӯй дод, ки боиси ақибнишинии Улуғбек гардид. Абдулатиф дар 
Нишопур гирифтори Алоуддавла мегардад ва Улуғбек бо иттифоқи умаро ба хотири фарзанд 
ба сулҳ розӣ мешавад. Улуғбек Балхро суюрғоли Абдулатиф намуда ва худ аз Ҷайҳун 
гузашта вориди Самарқанд шуд. Алоуддавла тибқи шартномаи сулҳ мебоист он лашкариёни 
Абдулатиф, ки асир гардида буд, раҳо месохт. Алоуддавла баръакс онҳоро ба қатл расонда ва 
ба самти Балх лашкар кашида харобиву валангории зиёд аз худ боқӣ гузошт. Абдулатиф 
тасмим гирифт, ки азимати Хуросон намояд. Чун аз Ҷайҳун убур намуд лашкарҳои Хатлон, 
Қундуз, Бағлон, Арҳанг, Сарой, Балх, Бадахшон, Андхӯд, Шибурғон, Маймана, Форёб, то 
ҳудуди оби Мурғоб ҷамъ оварда бо урду мулҳақ гашт[12, с.137]. 

Алоуддавла аз омадагии Абдулатиф огаҳ шуда ба набард омада шуда буд ва ганҷҳои 
зиёде ба лашкариёни худ тақсим намуд. Дар саҳрои Тарноб задухӯрди шадид ба вуқуъ 
пайваст, ки бо шикасти Алоуддавла анҷом ёфт. Мавриди қайд аст, ки ин фатҳро Улуғбек на 
ба Абдуллатиф, балки ба писари дигари худ Абдулазиз муносиб донист, ки ин боиси 
ранҷурии якумин шуд. 

Алоуддавла пас аз шикаст рӯ ба гурез ниҳода дар ягон ҷо дам ногирифта то Машҳади 
муқаддас расида баъд аз зиёрат ба қалъаи Имод рафта дари хазинаи онро кушода ва амволи 
зиёде ба мардум дод. Аз он ҷо озими Астаробод гашт ва дар вилояти Хабушон бо Абулқосим 
Бобур бародари худ вохӯрд. Улуғбек бошад озими Ҳирот шуд. Улуғбек бо писараш 
Абдулатиф аз ҳисори Ихтиёриддин, ки хазинаи пурганҷе дар он ҷо маҳфуз буд, дидан 
намуданд. Изфизорӣ меафзояд, ки «Ва Улуғбек, бо он ҳисор ташриф намуда. Бақияи хазоини 
хоқони мағфуро ба назар даровард. Ва Абдулатиф мирзо дар вақти (азимат)-и хоқони мағфур 
ба ҷониби Ироқ дувист тумон зари нақд ва миқдори тилло ва баъзе (олот) ва овони зарину 
симин дар ҳисори мазкур махзун карда буд, Улуғбек мирзо бо он ки аз футуҳоти Хуросон, 
ӯро ҳеҷ надода буд ва «ҷалди» фатҳ ба номи бародари ӯ фармуда, дар амволи хосаи ӯ низ 
мазоиқа намуд ва ин сурат низ сабаби ғубор (ва озори) хотири ӯ гашт» [12, с.141]. 

Ва дар ин вақт амирзода валади Искандари туркманро Улуғбек дар ин юриш ба даст 
оварда буд, ба сабаби фитнаву фасод, ӯро бо амир султон Абӯсаид доруға, ки пештар аз ин 
дар банд ба қалъаи «Нарту» фиристод. Ва чун хабари вохӯрии Алоуддавла бо бародараш 
Абулқосим Бобур ба Улуғбек расид лашкари зиёде ҷамъ оварда ба Машҳади муқаддас 
равона шуд. Абдулқосим Бобур элчӣ бо ҳадяю туҳфаҳои зиёд ба назди Улуғбек омад. Баъди 
рафтани элчиён Улуғбек бо тааҷҷил аз қафои онҳо раҳсипор гардида то Исфароин расид. 
Улуғбек, Абдулатиф ва Абдуллои Шерозиро бо лашкари зиёд ба ҷониби Бастом фиристод. 
Ва Улуғбек то Пули Абрешим рафта аз он ҷо муовадат намуд. Абдулатиф аз чунин ҳолати 
падараш огоҳ шуд бозпас баргашт. Бояд гуфт, ки падару писар ба якдигар бо шубҳа 
менигаристанд, зеро ҳар кадом мехост, ки мулки Хуросон насиби ӯ бошад. Дар чунин вазъ ба 
Улуғбек хабар расид, ки Ёралии туркман ва султон Абӯсаид доруға, ки дар қалъаи «Нарту» 
маҳбус буданд, раҳо ёфтанд. Ва Ёралӣ лашкар ҷамъ оварда азимати тасхири Ҳирот намуда ва 
чун ба навоҳии Карух расида амир Боязиди парвоначӣ, ки ҳокими Ҳирот буд, ҳукм кард ки 
ҳар касе улоғе дошта бошад бо Ёралӣ берун равад. Ёралӣ ҳабдаҳ рӯз Ҳиротро муҳосира 
мекунад. Улуғбек бо лашкари гарон ба Ҳирот расида Ёралӣ ба ҷониби қалъаи Нарту рафта ва 
сипоҳиёнаш ба ҳар тараф рӯ ба гурез шуданд. Улуғбек вориди шаҳри Ҳирот шуд ва амир 
Боязид гуфт мардуми беруни шаҳр бо Ёралӣ ҳамроҳ шуданд вагарна ӯро ёрои он набуд, ки 
даст ба чунин иқдом занад. Пас Улуғбек дар ғазаб гардида ба лашкариён ҳукм фармуд, ки 
даст ба ғорати Ҳирот зананд.  

Исфизорӣ дар бораи бо фармони Улуғбек даст ба ғорати Ҳирот задан ва тай се 
шабонарӯз қатлу ғорати ом кардани лашкариёни ӯ чунин мегӯяд: «То се шабонарӯз қатлу 
ғорати омм буд…Баъд аз се рӯз акобири Ҳирот шафоат карда Улуғбек мирзо ҳукм фармуд, 
то лашкар даст аз ғорат боздоштанд ва чандин ҳазор мусулмонро дар наздики иди сиём 
гуруснаву бараҳна гузошт» [12, с.143-144]. 

Исфизорӣ мегӯяд, аҷоиботро бинед, ки Улуғбек бо лашкариёнаш ба куштору ғорати 
мардуми бегуноҳи Ҳирот банд буд, лашкари узбак ба навоҳии Самарқанд омада гирду 
атрофи шаҳрро ғоратида боғҳову манзилҳои Улуғбек ва чинихонаи ӯро низ вайрону валангор 
сохтанд. 

Беҳуда нест, ки Исфизорӣ айни муддао шеъри пандомезонаи устод Рӯдакиро дар 
бераҳмии Улуғбек нисбати мардуми бегуноҳ бамаврид раво дидааст: 

Ангушт макун ранҷа ба дар кӯфтани кас, 
То кас накунад ранҷа ба дар кӯфтанат мушт. 
Улуғбек муддати 36 сол (1411-1447) Мовароуннаҳрро идора намуд ва дар сиккаҳо ва 

хутбаи намози ҷумъа номи падараш Шоҳрухро ҳамчун подшоҳ зикр намуд [4, с.96].Чунончӣ 
Давлатшоҳи Самарқандӣ қайд мекунад: «Ва умри шарифи мирзо Улуғбеки Гӯракон панҷоҳу 
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ҳашт сол буд ва салтанати ӯ дар Хуросон ҳашт моҳ ва дар Самарқанд дар аҳди падараш 
Шоҳрух султон чиҳил сол буд» [8, с.654]. 

Лашкариёни Улуғбек вақте ки аз дарёи Ҷайҳун гузаштанд мавриди ҳамлаи ӯзбакон 
гаштанд, иддае асир гардиданд ва сарвати зиёде ба дасти онҳо афтод. Улуғбек зимистонро 
дар Бухоро паси сар кард ва аз ҳамон ҷо ҷасади Шоҳрухро ба Самарқанд фиристод ва дар 
мақбараи Темурланг дафн шуд. Бино ба иттилои Абдурраззоқи Самарқандӣ дар асари 
воқеоти соли 1448 обрӯи Улуғбек дар байни сарбозонаш коста гардид. Бо ин мақсад Улуғбек 
тасмим гирифта буд, ки дар баҳори соли 1449 Хуросонро бо ҳар роҳе бошад, ба зери 
тасарруфи худ дарорад. Ба ӯ лозим буд, ки пеш аз ҷанги Хуросон бо писари худ Абдулатиф 
ба ҷанг ворид шавад. Абдулатиф пас аз нуздаҳ рӯзи тарк намудани Улуғбек Ҳиротро ӯ низ ба 
Самарқанд омад. Бобур мирзо бо Халил ва Амирбой Хоҷа Ҳиротро ба даст оварда қалъаро 
фатҳ карданд ва даст ба зулму бедод заданд. Баъд аз се рӯз Ёралӣ бо лашкари зиёде ба 
зоҳири Ҳирот фуруд омада се шабонарӯз шаҳрро муҳосира карда Бобур ба қалъаи 
Ихтиёриддин гурехтанд. Ва рӯзи дигар зари бисёре, ки аз шаҳр ба даст оварда буданд ба 
берун оварда фирор намуданд. Ёралӣ бошад ба тахт нишаст. Бобур аз Сарахс илғор карда 
мутаваҷҷеҳи Ҳирот гашт, чун наздик расид Абдулғанӣ, ки дар хидмати Ёралӣ буд, бо Бобур 
забон як карда шаб доруи беҳуш дар шароб ҳамроҳ карда ба ӯ доданд. Ёралӣ дар боғи шаҳр 
беҳуш гардида ва лашкариёни Бобур ӯро ба даст оварданд. Ва бо ҳукми Бобур ӯро ба 
чаҳорсӯи Ҳирот оварда гарданашро аз тан ҷудо карданд. Ва ин ҳодиса дар авохири 
зулҳиҷҷат-ул-ҳароми санаи исно ва хамсин ва самонамоя ба амал омад ва ҳукмронии Ёралӣ 
дар Ҳирот ҳамагӣ бист рӯз буд [12, с.147]. 

Улуғбек дар шуҳури санаи сулус ва хамсин ва самонамоя Хуросонро аз ночорӣ ба 
хотири Мовароуннаҳр тарк кард. Сипас, Бобур пас аз кушта шудани Ёралии туркман 
ҳокимиятро ба даст оварда ва такя ба мулки Хуросон кард. Бобур пас аз ба тахт нишастан 
бародарони худ Алоуддавла ва Иброҳимро ба ҳабс гирифт. Бобур низ ба амсоли бобояш 
Темурланг аз субҳ то шом майл ба шаробнӯшӣ дошт ва умарони ӯ даст ба фитнаву фасод ва 
зулму бедодгарӣ заданд. Яке аз лашкариёни Бобур Ҳиндуку аз чунин ранг гирифтани кор 
маъюс гашта иҷозат гирифт, ки муддате чанд дар мавзеи Бодғис дам гирад ва Иброҳимро, ки 
маҳбус буд, бо худ ҳамроҳ бурд. Исфизорӣ инчунин аз ошкор кардани нақшаи Улуғбек аз 
ҷониби Абдулатиф писараш чунин меафзояд: «Абдулатиф аз Балх элчӣ фиристод, ки 
Улуғбек ба азми тасхири Хуросон сипоҳе гарон ҷамъ оварда мутаваҷҷеҳ аст ва мо сари роҳ 
бо ӯ гирифтаем ва то мумкин аст бомдод тайиди Илоҳӣ нахоҳем гузошт, ки аз Ҷайҳун 
бигузарад ва нисбат бо Бобур мирзо изҳорӣ як ҷиҳатӣ ва иттиҳоди бисёр намуда, Бобур 
мирзо фиристодаи ӯро риоят фармуд ва бо ҷавобҳои лоиқ ирсол намуд» [12, с.150].Омадани 
Улуғбек дар он буд, ки писараш Абдулатиф бо чанд омил аз падараш ранҷида буд ва кина 
дар қалб дошт. Абдулатиф дар ин вақт дар Балх қарор дошт. Ва дар Балх сандуқи тамғоро 
шикаста, тамғоро бекор кард ва мардуми зиёдеро дар атрофи худ ҷамъ овард. Улуғбек аз 
Мовароуннаҳр бо лашкари гарон ба соҳили Ҷайҳун омад ва Абдулатиф бо сипоҳи худ аз 
навоҳии Балх ба канори дарё омада муқобили ҳам қарор гирифтанд. Ва ин ҳолат то дербоз 
идома ёфт. Аз чунин фурсати муносиб Бобур истифода бурда ба самти Нимрӯз лашкар 
кашид. Ва амир Ҳиндука аз лашкаркашӣ бо Бобур бо баҳонаи он ки Абдулатиф дар Балх 
қарор дорад даст кашид. 

Воқеан, лашкаркашӣ ба Хуросон хусумат ва душманиро байни Улуғбек ва писараш 
Абдулатиф замина гузошт. Байни Улуғбек ва писараш Абдулатиф дар наздикии деҳаи 
«Димишқ» аз ҳаволии Самарқанд дар шаъбони 853/1449 ҷанги шадид ба амал омад. Улуғбек 
бо лашкариёнаш дучори шикаст шуданд. Бояд гуфт, ки Исфизорӣ кай ва дар куҷо аз куштани 
Улуғбек маълумот надодааст. Бино ба навиштаи Давлатшоҳи Самарқандӣ Улуғбек дар 
савоҳили канали Суҷ ба таърихи ҳаштуми моҳи рамазон 853/1449 кушта шудааст[8, 
с.651].Абдулатиф пас аз се рӯзи кушта шудани падар бародараш Абдулазизро низ ба қатл 
расонид. Ва худи Абдулатиф бошад пас аз шаш моҳи дар сари ҳокимият будан аз ҷониби 
Бобо Ҳусайн, яке аз навкарони Улуғбек дар бисту шашуми моҳи рабеулаввал 854/1450 ба 
қатл расид. [1, с.696]. 

Дар шаби воқеаи Абдулатиф умарову акобири Самарқанд набераи Улуғбек писари 
Абдулатиф Абдуллоро ба подшоҳии Мовароуннаҳр бардоштанд, ҳукмронии ӯ низ дер давом 
накард.  

Абӯсаид бо кӯмаки бевоситаи қабилаҳои бодиянишинӣ ӯзбак, ки зери роҳбарии 
Абдулхайрхон сарҷамъ гардида буданд, ҳокимияти Мовароуннаҳрро соли 1451 бе ҳеҷ як 
муқовимате аз дасти Абдулло султон, ки пас аз кушта гардидани Абдулатиф ба сари 
ҳокимият омада буд, ва бо кушта гардидани Абдуллоҳ ба зери тасарруфи худ даровард. Ва 
ин воқеа тибқи иттилои Исфизорӣ рӯзи шанбеи бисту дуввуми ҷумодиулаввал санаи хамс ва 
хамсин ва самонмоя ба вуқуъ пайваст [12, с.169]. 

Абӯсаид аз соли 1451 то соли 1457 ҳокими Мовароуннаҳр ва пас аз фавти Бобур 
Хуросонро низ ба зери тобеияти худ даровард. Дар ин муддат дар Хуросон набераи Шоҳрух 
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Абулқосим Бобур (1452-1457) ҳукмронӣ намуд. Тибқи иттилои Исфизорӣ Абӯсаид ҳамеша 
дар сар орзуи ба зери тасарруфи худ даровардани тахти Ҳирот ва Хуросонро мепарварид. 
Ҳамин тариқ, Абӯсаид соли 1454 ба Хуросон лашкар кашида як қатор минтақаҳоро ба зери 
тасарруфи худ даровард. Дар ин вақт Абулқосим Бобур (бояд гуфт ки Бобур мирзо набераи 
Шоҳрух аст ва аз Заҳириддин Муҳаммад Бобур муаллифи китоби «Бобурнома» фарқ дорад) 
дар Мозандарон қарор дошт вақте ки аз ин ҳодиса воқиф мегардад, ба Самарқанд лашкар 
мекашад. Абӯсаид аз лашкаркашии Бобур огаҳ шуда, Ҷайҳунро убур карда, ба Самарқанд 
нузул фармуд. Абӯсаид пас ҷанги Хуросон лашкариёни худро раҳо карда буд. Бобур бошад 
бе ҳеҷ як душворӣ дар як фарсахии Самарқанд қарор гирифт ва дар ин муддат аз сипоҳи 
Самарқанд ҳеҷ кас дар муқобили лашкари Хуросон наёмад ва сипоҳи Хуросон хотир бар он 
қарор доданд, ки мардуми Самарқандро қуввати муқовимати эшон нест. Абӯсаид бошад дар 
чунин ҳолат тарки мубориза карда буд ва мардуми Самарқанд баҳри дифо ба муқобили 
лашкариёни Хуросон бархостанд. Ва ҷанги шадиде ба вуқуъ пайваст ва хуросониён талафоти 
зиёде доданд. Тавре ки Исфизорӣ қайд мекунад: «Самарқандиён теғ дар эшон ниҳода гурӯҳи 
анбӯҳ куштанд ва асир карданд» [12, с.178]. Бобур ночор бо фаро расидани фасли сармо ба 
сулҳ розӣ шуд ва 25 декабри соли 1450 тарки Самарқанд карда ба Ҳирот рафт. Тибқи 
шартнома Абӯсаид бо Мовароуннаҳр қаноат карда, ба заминҳои Хуросон дахолат намекард. 

Академик В.В.Бартолд оид ба мудофиаи Самарқандиён ва шикасти Бобур дар асари худ 
«Мир-Али-Шер и политическая жизнь» чунин менигорад: «Бобур дар соли 1454 барои забт 
кардани Самарқанд кӯшишаш барор нагирифт ва пас аз бастани сулҳ бо Абӯсаид, 25 декабри 
ҳамон сол ба Ҳирот баргашт» [5, с.115; 18, с.58]. А.Ю.Якубовский низ доир ба рафти ин 
мудофиа навиштааст, ки Бобур Самарқандро забт кардани буд, вале юриши ӯ дар соли 1454 
бебарор анҷом ёфт [10, с.383]. 

Бояд зикр сохт, ки доир ба мудофиаи соли 1454-и Самарқанд муаррих О.Д.Чехович 
мақолае таҳти унвони «Мудофиаи Самарқанд дар соли 1454» [22, с.36-44].бо истифода аз 
сарчашмаҳои таърихӣ аз қабили «Матлаъу-с-саъдайн ва маҷмаъу-л-баҳрайн», «Равзату-с-
сафо», «Рашаҳот» ва «Ҳабибу-с-сияр» ба тасвиб расонидааст ва ба бисёр паҳлуҳои 
норавшани муҳорибаи соли 1454 равшанӣ андохтааст. 

Абӯсаид барои ба даст овардани мулкҳои аз даст рафтаи Темуриён кӯшиши зиёде кард, 
аммо муваффақ нагардид. Тибқи иттилои Исфизорӣ Бобур ҳама вақт майл ба шаробнӯшӣ 
дошт ва ҳатто рӯзи маргаш низ сешанбеи 25 рабеъулсонӣ санаи иҳдӣ ва ситин ва самонмоя аз 
нӯшидани шароб худорӣ накард [12, с.188].Ҷасади ӯро аз Машҳади муқаддас ба Ҳирот 
оварда дар гунбази мадрасаи Шоҳрух дафн карданд. 

Исфизорӣ ҳукмронии Абулқосим Бобурро дар Хуросон муддати даҳ сол дар 
Мозандарон, Симнон, Домғон то вилояти Бадахшон ва аз канори Ҷайҳун, Марв, Мохон то 
ақсои Зобулистон нишон додааст [12, с.189]. 

Инчунин ҳодисае, ки дар Исфизор аз ҷониби Халил ба вуқуъ пайваст, Исфизорӣ, ки худ 
бевосита шоҳиди ин набард будааст, аз ҷумла чунин қайд мекунад: «…ва мардуми шаҳр аз 
дарвозаҳо берун рехта дар мухолифон овехтанд ва бисёреро ба қатл оварданд, чунончи ман 
аз дарвоза берун рафтам то сари кӯчаи «Хончаобод» бисёр касе кушта дидам ва бисёре дигар 
аз хонаҳо баста берун меоварданд ва мекуштанд» [12, с.246]. 

Исфизорӣ ҳамчун воқенанавис худ дар Ҳирот буд ва чи тавр сурат гирифтани ҷангҳою 
воқеаҳоро ҳама рӯза бо чашмони худ медид.  

Бино ба маълумоти Абдурраззоқи Самарқандӣ Хуросон дар солҳои 50-60-уми асри XV 
байни якчанд ҳокимони бо ҳам зид тақсим гардида буд. Астаробод, Исфароин, Сабзавори 
Хуросони ғарбӣ, дар ихтиёри Мирзо Ҷаҳоншоҳи туркман, Ҳироту Балх ба дасти Абӯсаид, 
Тӯс, водии Кашафруд ва қалъаи Имод зери ҳокимияти Мирзо Шоҳмаҳмуд, Марв дар итоати 
Мирзо Санҷар буданд. 

Пас аз фавти Темурланг ихтилоф ва кашмакашиҳои шоҳзодагону амирон, аз даст ба даст 
гузаштани ҳокимият дар миёни онон, харобии шаҳрҳо ва қаҳтию гуруснагиро ба миён овард. 
Муинуддин Исфизорӣ дар баёни воқеаҳои соли 861/1456 зимни зикри ин ҳаводис, ки 
метавонад намунаи равшан аз ин гуна нобасомониҳо дар ин аҳд бошад чунин менигорад: 
«Дар ин сол, ихтилоли тамом ба аҳволи Хуросон роҳ ёфт ва дар ҳар гӯша муфасиде 
(вайронкор) ва мутағаллибе (забардаст) сар бароварда, хаёли истиқлол дар димоғ овард» [12, 
с.190]. 

Дар баробари ин, Исфизорӣ дар бораи вазъи ногувори мардум, яъне ситонидани 
андозҳои барзиёд аз ҷониби Темуриён маълумотҳо овардааст. Аз ҷумла нигоштааст, ки «дар 
мавриде қарор буд, аз ҳар хонае як динор молиёт бигиранд, дафъатан бар ҳар диноре нӯҳ 
динори дигар афзуданд. Оташи зулму бедод боло гирифт ва мардум аз уқубату шиканҷаи 
бисёр, аҳлу аёлро гузошта ва фирор намуданд ва баъзеи дигар наздик ба ҳалок расида…ва 
аврот сарҳо бараҳна ва мӯйҳо боз карда ба девон омаданд»... [12, с.191-192; 20, с. 211; 2, 
с.36]. 
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Баъди фавти Бобур Абӯсаид ба Хуросон ҳуҷум карда бе муқовимат ҳокимиятро ба даст 
овард. Исфизорӣ қайд мекунад, ки дар ин сол се мол ва се шукрона аз раоё ситониданд, 
аввал: Шоҳмаҳмуд мирзо, дуввум: султон Иброҳим мирзо, саввум: султон мирзо Абӯсаид 
[12, с.203].Бо фармони Абӯсаид андози саршумор чанд маротиб афзоиш ёфт, ки ҳамаи ин 
боиси норозигии оммаи халқ гардид. 

Пас аз фавти Ҷаҳоншоҳ соли 1467 Абӯсаид талош кард, ки қаламравии ғарбии Эронро ба 
зери тасарруфи худ дарорад, аммо ӯ дар ҷанги зидди туркманҳо, ки вилоятҳои Озарбойҷон, 
Эрони ғарбӣ ва Ироқро соҳиб буданд, дар мавзеи Қарабоғи Аррон асир афтода, соли 1469 
кушта шуд. 

Пас аз кушта шудани Абӯсаид, Ҳусайн Бойқаро 24 марти соли 1469 ба ҳайси амири 
Хуросон вориди Ҳирот мегардад. Давлати Темуриён боз ба ду мулки мустақил: Хуросон 
таҳти ҳукмронии Ҳусайн Бойқаро (1469-1506) ва Мовароуннаҳр таҳти ҳукмронии писари 
султон Аҳмад Абӯсаид тақсим мешавад. Дар Мовароуннаҳр писарони Абӯсаид: султон 
Аҳмад (1469-1494) султон Маҳмуд (1494-1495) наберагонаш Бойсунғур султон (1495-1499) 
султон Алӣ (1499-1501) ҳукмронӣ карданд. 

 Ҳамин тавр, дар баробари дигар сарчашмаҳои хаттии асрҳои XV-XVI асари «Равзоту-л-
ҷанноти-л-ҷинон фӣ авсофи мадинати Ҳирот»-и Муъинуддин Муҳаммад Замчии Исфизорӣ 
низ аз манобеи муҳими таърихӣ буда, бавижа дар равшан сохтани таърихи салтанати Темуру 
Темуриён ҳамчун мадраки хаттӣ маҳсуб ёфтан, чун манбаъ ва маъхази адабӣ низ ба шумор 
рафта, дар баёни ҳолати шеъру шоирӣ ва муҳити адабии давр аз маъхазҳои нодир ба шумор 
меравад. 
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ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ СИЁСИИ ҲИРОТИ АҲДИ ТЕМУР  
ВА ТЕМУРИЁН ДАР «РАВЗОТУ-Л-ҶАННОТ ФӢ  
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АВСОФИ МАДИНАТИ ҲИРОТ»-И МУҲАММАД ИСФИЗОРӢ 
Дар мақолаи мазкур роҷеъ ба сатҳи инъикоси вазъи сиёсии Ҳироти аҳди Темур ва 

Темуриён дар «Равзоту-л-ҷаннот фӣ авсофи мадинати Ҳирот»-и Муҳаммад Исфизорӣ сухан 
меравад. Муаллиф менависад, ки дар баробари дигар сарчашмаҳои хаттии асрҳои XV-XVI 
«Равзоту-л-ҷанноти-л-ҷинон фӣ авсофи мадинати Ҳирот»-и Муъинуддин Муҳаммад Замчии 
Исфизорӣ низ аз манобеи муҳими таърихӣ, ба вижа дар равшан сохтани таърихи 
салтанати Темуру Темуриён ҳамчун мадраки хаттӣ маҳсуб ёфтан, чун манбаъ ва маъхази 
адабӣ низ ба шумор рафта, дар баёни ҳолати шеъру шоирӣ ва муҳити адабии давр аз 
маъхазҳои нодир ба шумор меравад. 

Калидвожа: Муҳаммад Исфизорӣ, Темуриён, Темур, Шоҳрух, Бобур, Абусаъид, Улуғбек, 
Абдулатиф, Ҳирот, маъхаз, вазъи сиёсӣ. 

 
ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
ГЕРАТА «РАВЗОТУ-Л-ДЖАННОТ ФИ АВСОФИ  

МАДИНАТИ ХИРОТ» - и МУХАММАДА ИСФИЗОРИ 
В данной статье речь идет о отражения политической ситуации Герата в период 

правления Темура и Темуридов в «Равзоту-л-джаннот фи авсофи мадинати Хирот» 
Мухаммада Исфизори. Автор пишет, что наряду с другими письменными источниками XV-
XVI вв. важным историческим источником, особенно в освещение истории правлении 
Темура и Темуридов, а также одним из редких источников по поэзии и литературной среды 
данного периода считается Равзоту-л-джаннот фи авсофи мадинати Хирот» Мухаммада 
Исфизори. 

Ключевые слова: Мухаммад Исфизори, темурцы, Тимур, Шахрух, Бабур, Абу Саид, 
Улугбек, Абдул Атиф, Хирот, источник, политическая ситуация. 

 
REFLECTION OF THE POLITICAL SITUATION OF HERAT "RAVZOTU-L-

JANNOT FI AVSOFI MADINATI KHIROT" - and MUHAMMAD ISFIZORI 
This article deals with the reflection of the political situation of Herat during the reign of 

Temur and the Temurids in "Ravzotu-l-jannot fi avsofi madinati Hirot" by Muhammad Isfisori. The 
author writes that along with other written sources of the XV-XVI centuries. An important historical 
source, especially in covering the history of the reign of Temur and the Temurids, as well as one of 
the rare sources on poetry and the literary environment of this period, is Ravzotu-l-jannot fi avsofi 
madinati Hirot" by Muhammad Isfisori. 

Key words: Muhammad Isfizori, Temurs, Timur, Shahrukh, Babur, Abu Said, Ulugbek, Abdul 
Atif, Hirot, source, political situation. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В 70–80– Е ГОДЫ В  

СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Нурматова М.Р. 
НОУ “Медико-социального института Таджикистана” 

 

Период 70–х г. по отношение к истории связи имеет важное значение, поскольку именно 
в этот период начинается эра перехода в цифровую систему связи, которая произвела 
глубокие изменения в данной отрасли. Но эти изменения в советской системе связи 
сталкивались с тотальным бюрократическим устройством системы, которая всячески 
противостояло новым изменениям, с полным сохранение м государственной монополии на 
этот отрасль. В данной статье нами рассматриваются основные моменты развития связи и 
основной целью автора является исследование истории развития системы связи периода 70-
80-х г. ХХ века. В рамках данного исследования автор ставит перед собой задачу о 
проведение анализа развития коммуникационных структур в системе связи в Ленинабадской 
области за указанный период. Стоит отметить, что в советское время, было издано много 
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литературы по развитию системы связи, которое имело больше технический характер, 
однако данная литература все–таки отражало хронологию развития отрасли, показывая 
технические преимущества одной эпохи перед другой. Анализ исследуемой литературы 
показывает, что исследование развития связи и коммуникации проводились как учеными из 
отрасли технических наук, так и историческими и даже филологами и журналистами, 
поскольку развитие этих отраслей имеет междисциплинарный аспект, отражающий 
категории различных научных направлений. В Таджикистане наиболее полным 
исследованием развития связи является диссертационная работа Кабирова Х. в котором 
отражены исторические этапы развития отрасли до середины 60–х годов прошлого века. 
[2,45] В косвенном порядке тема развития связи и коммуникации отражена в работах 
таджикского ученого С.Ходжазода, который на основе архивных документов и материалов 
прослеживает историю создания таджикского телевидения и радио со дня основания во 
времена Советского Союза до периода независимости Республики Таджикистана.[7,8] В 
частности, ученый исследует деятельность радио Таджикистана по распространению 
информации и показывает роль работников системы связи в налаживание работы радио и 
телевидения за указанный период, когда отрасль связи принадлежала ключевая роль в 
становление и развитие коммуникационных отраслей – радио и телевидения Таджикистана. 
[7,8] Также в период независимости были представлены к защите диссертационные работы 
по истории связи отдельных регионов Республики Таджикистана, в которых отмечены факты 
развития не только отдельно взятого региона, но и указаны факты развития связи в других 
регионах Таджикистана. [1,2] 

В 70–е г. по–прежнему со стороны республиканского и всесоюзного министерства 
выделялось план работы для узлов связи, которая в большей мере не отражало 
действительное положение дел на местах. Однако несмотря на это, министерство и 
ведомство вели контроль за выполнения плана работы почтовой связи и телеграфа. В 
архивных документах «Информация по выполнению плана работы службой почтовый связи 
на 1 квартал 1971 года» отмечено, что в заседаниях Совета производственного технического 
управления связи Ленинабадской области рассматривали выполнения план доходов и 
ставили конкретные задачи для их полного выполнения, о чём свидетельствует архивный 
документ «Протокола заседания совета производственного технического управления связи 
Ленинабадской области от 29 марта 1971 г.». Согласно содержания протокола выясняется, 
что план доходов на первом квартале 1971 г. выполнен по области на 97,7 процента. За этот 
отчетный период были открыты две отделения связи и функционируют отделение связи 
Шайдан Аштского района с 30 марта, отделение связи Зеравшан Зафарабадского района. 

Из 15 доходных предприятий выполнили план доходов 5 предприятий из них Аштский 
УС – 100,9 процента, Зафарабадский УС – 103, 9 процента, Ленинабадский УС – 100 
процента, Чкаловский (ныне Бустан)-100 процента, Матчинский УС–105,2 процента. 
Особенно неблагополучно о выполнением плана доходов в Исфаринском и Пенджикентском 
узлах связи. С целью устранения данной и других возникших проблем для благополучного 
выполнения обязательств со стороны руководства были приняты необходимые меры, о чём 
свидетельствует данные постановление Совета Производственного технического управления 
связи Ленинабадской области. В постановление в частности было указано, что «количество 
случаев утрат и хищений почтовых отправлений по сравнению с тем же периодом 1970 году 
уменьшилось в 2.5 раза. Однако в обеспечения сохранности почтовых отправлений и 
денежных средств по предприятиям связи области имеются еще существенные недостатки и 
допускаются грубые нарушения почтовых правил. Особенно неблагополучно положение о 
сохранностью ценности имело место в Айнинском узле связи, где допущена растрата 
денежных средств в ОС Зеравшан на сумму 13130р. Допущены хищения части вложения из 
посылок в Чкаловском и Ленинабадском городских узлах связи. В Пенджикентском, 
Исфаринском, Ходжентском и ряде других узлов связи почтальоны по сопровождению почт 
выездах на тракты не обеспечиваются оружием».[11, с.60]  

Для устранения отмеченных недостаток в совете были приняты постановлении 
обязывающие начальников районных и городских Управления связи Ленинабадской области 
в течении 2 квартала 1971 г. упразднить проблемы, улучшить организационную контрольно-
ревизионную работу и усилить воспитательную работу в предприятиях связи в духе 
нетерпимости к злоупотреблениям, недисциплинированности и халатному отношению к 
своим обязанностям, оформит на всех почтальонов на сопровождению и ношения ими 
оружия. [11, с.60] Как уже было отмечено строго велось контроль по ходу работы в конторах 
связи правительством. 

Надо отметить, что в любой отрасли народного хозяйства успех дела зависит от кадров. 
Важно отметить в течение 1971 г. в предприятия связи области прибыло специалистов с 
высшим образованием – 6 человек, со среднетехническим образованием – 15 человек, 
выпускников ПТУ – 5. Несмотря на то, что специалисты обеспечивались жильем, заработной 
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платой в установленной форме и пользовались другими благами коллективов, выбило по 
уважительной причине армии 16 человек, инженеров – 3, техников – 13. 

 В целях вовлечения молодежи в отрасль связи из северных районнах Таджикистана 
были направленно в ВУЗ-ы 36 человек, техникумы 4 человек. Однако смогли отдать 
академии лишь 6 человек. Было направленно на рабфак института 3 человек. Заочно 
обучались 13 человек. В 1971 г. закончили институт 2 человек, техникум – 4. [13,25] 

 В течение одного года через индивидуально – бригадное ученичество было 
подготовлено 185 связистов, с отрывом от производства повысило квалификацию 63 
человека. Но связи тем, что руководители предприятий не принимали достаточных мер для 
закрепления кадров за 1971 году было принято 1287, уволено 1104 работников, в т. ч 
почтальонов 426 монтеров 122 значительное количество телефонистов и телеграфистов. Это 
по – существу были те люди, которые непосредственно были заняты с клиентурой. Особенно 
велика была текучесть этой категории работников в Айнинском, Канибадамском, 
Ленинабадском, Чкаловском, Пенджикентском Ходжентском узлах связи и Ленинабадском 
ЭТУС. Но в других узлах связи благодаря, тем что руководители предприятий связи, 
несмотря на имеющиеся трудности по заработной плате, проявляли максимум внимания 
вопросам организации труда, быта, стремились нового работника заинтересовать жизнью 
коллектива. [14,25] 

В архивных документах находится документ с названием «Кадры», в котором тоже 
упоминается о важности кадров и обязательное удаления внимания по работе с кадрами. 
Данный документ ещё имеет такое содержания: «В предприятиях связи области в 1971 году 
работали 2416 человек, из них местной национальности 1110 человек. Из 1082 женщин 
связисток работали на ведущих должностях 128. Орденом Ленина награждена телефонистка 
Ленинабадского узла связи товарищ Кабилова Мукарам; орденом Трудового красного 
Знамени награждены: – товарищ Анопов Гадой почтальон Ура–Тюбинского узла связи, 
товарищ Бильданова А. –телефонистка Пенджикентского узла связи, товарищ Шокирова 
Нури– телефонистка Канибадамского узла связи и др. товарищи. В течение 1971 года в 
предприятия связи области прибыло специалистов о высшим образованием –6 человек, со 
среднетехническим –15 человек, выпускников ПТУ–9». [10,26] 

В рамках исполнения планово–финансовой работы план по объёму продукции была 
выполнена на 104,2 % продукция по сравнению с 1970 годом возросла на 11,3%. Общая 
сумма прибыли в 1971 году по сравнению с 1970 годом возросла на 32,1% плана прибылей 
была выполнена на 108,5% и дано сверх плана 425 тысячи рублей прибыли. По причине 
допущенного перерасхода эксплуатационных средств Айнинский, Исфаринский узлы связи и 
невыполнения тарифных доходов Кайраккумский узел связи не обеспечили выполнения 
плана прибылей. Улучшения экономических показателей способствовало росту фондов 
материального стимулированию к среднемесячной заработной платы. 

Дальнейшее развитие на предприятиях связи, в которых активно участвовали 1979 
связистов области имело важное значение для успешного решения задач состоящих перед 
органами связи. В 1971 году звание ударника коммунистического труда носили 404 человек, 
23 бригады с охватом 242 человека, отделений связи области с охватом 63 человека. 360 
связистами области присвоена звание «Лучший по профессии» после участие в данной 
конкурсе–смотре. Работниками почтовой связи области в 1971 году доставлена народному 
хозяйству и населению 106,6 миллионов почтовых отправлений и печати, что составляет 11,4 
отправлений на душу населения области. Объём работы доставочной службы по сравнению с 
1970 годом возрос на 6,9 %. Доставкой были заняты 690 почтальонов.  

Для проверки было создано 37 бригад в которых приняло участие 161человек. Из 
доклада и выступлениях участников этой мероприятий обнаруживается что по системы ГСП 
обслуживалось 717 учреждений, предприятий и организаций области, находилось в 
эксплуатации 2723 абонентских шкафа на 14172 квартиры. Для перевозки почты 
использовали 70 автомашин. С целью облегчения труда почтальонов и повышения 
производительности их труда ежегодно увеличивалось парк мотоциклов, мотороллеров, 
мопедов и велосипедов. В личном пользования почтальонов находилась 15 мотоциклов и 152 
велосипедов. Один из этих проблем являлось несвоевременная доставка газет и журналов в 
некоторых городах и районах о чём свидетельствует данное архивное сведение: «Выявлены 
случаи несвоевременной доставки газет и журналов в количестве 3673 экземпляров и 146 
писем. Особенно много не доставлено печати и корреспонденции в городе Ура-Тюбе–455 
газет и журналов, 110 писем, в Ходженте 196 экземпляр газет и журналов».[9,11]  

В период 70-х годов ХХ века для обслуживания народного хозяйства и населения в 
области функционировала 197 стационарных и 4 передвижных отделения связи, 7 
нештатных агентств и 1044 почтовых ящиков. В данном периоде для перевозки почты 
использовано 94 автомашин. Доставку почти осуществляли 724 почтальонов.  
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В предприятиях связи области– город Ленинабад (ныне Худжанд), Чкаловск (ныне 
Бустан), Канибадам, райцентрах Матче, Пролетарске (ныне Джабар Расуловский), Ганчи 
(ныне Деваштич) организована доставка посылок на дом и в 1974 году доставлено более 
6186 посылок. Изучены и внедрялись в Ганчинском и Аштском узлах связи опыт работы 
Казанских связистов-многие сельские почтальоны оказывали услуги связи на дому (по 
приему денежных переводов, посылок ценных писем и бандеролей и другие). Была оказана 
около 5 тысяч услуг от которых получили дополнительный доход 70 тысяч рублей.  

За 1974 год 6 непригодные помещений отделений связи, были заменены новыми 
зданиями. Комплексно механизировали производственные процессы по обработке и 
погрузке газет и газетной экспедиции. В пяти предприятиях связи были установлены 
машины для упаковки ценных бандеролей. Почтальонами области была реализована 
населению 22400 посылочных ящиков. (Меньше 1973 39 т. ящиков). [12,8] Указанные 
мероприятия кроме улучшения качества обработки и доставки позволили повысить 
производительности труда и достигнута экономии эксплуатационных средств.  

В архивных документах упоминается, что на ряду с успехами, как и в других периодах в 
система связи области существовали недостатки. Например, в некоторых узлах связи 
допускались факты не отправок корреспонденции, выемки писем из почтовых ящиков, 
грубые нарушения почтовых правил по приему обработке, пересылке почтовых отправлений 
(в Зафарабаде, Исфаре, Пролетарске). 

Таким образом можно утверждать, что 70–е годы система связи достигла больших 
успехов в телефонизации, оказание услуг телеграфа и работы почты. В 1970 году построено 
новое здание узла связи, затем была введена в эксплуатацию новая АТС и междугородная 
станция.  

В 1972 г. в Исфаринском районе была сдана в эксплуатацию автоматическая телефонная 
станция на 1000 номеров. В 1976 году мощность АТС увеличилась вдвое. В середине 80–х 
годов здесь была сдана в эксплуатацию координатная АТС на 4000 номеров. В 1977 г. была 
смонтирована декадно – шаговая «АТС –54». Серьёзно пострадало от землетрясения 1985 
года здание узла связи района. После землетрясения была произведена реконструкция здания 
и капитальный ремонт. 1 января 1977 г. Приказом Министра связи Таджикской ССР 
Д.Попова на базе цеха узла связи города Ленинабада, который тогда имел две телефонные 
станции декадно – шаговой системы (№ 5 и №6) на 14 тыс. номеров. Однако в некоторых 
узлах связи допускались случаи несвоевременной отправке почты на внутрирайонных и 
межрайонных трактах. 

В 1982 г. был проложен междугородний кабель связи между тремя участками посёлка 
Бустон. В этот период узел связи Бустона имело прямое коммутаторное сообщение с 
приграничными городами Пискент и Бекабад (Узбекистан). В августе 1988 года была 
смонтирована и сдана в эксплуатацию новое станционное оборудование «АТСК – 100/2000». 
К этому времени была построена, и кабельная линия «Ленинабад –Бустон». В 1988 г. здесь 
было установлено новое телеграфное оборудование типа «ТТ–12». 1 февраля 1988 г. в связи 
со слиянием предприятий связи – Ленинабадского отдела перевозки почты и Ленинабадской 
ГТС – в единое предприятие, Ленинабадская городская сеть была преобразована в 
Ленинабадский узел связи. В 1989 г. произведена замена АТС – 6 с декадное – шаговой 
системы на координатную станцию, была сдана в эксплуатацию АТС – 4 на 5 тыс. номеров. 
В июле 1990 года Ленинабадский ГТС был организован заново. В 1991 году была 
произведена реконструкция здания абонентского отдела и старое здание АТС – 6 было 
переделано под административное здание.[4, с.56] 

В городах Исфары, Гафурове, Ура-Тюбе расширились междугородные каналы. 
Жителями центра области– города Ленинабада стало доступно телефонные переговоры с 
городами Москвы, Алма–Ата, Свердловском, Ташкентом, Душанбе, и Андижаном 
посредство автоматическом телефоном. Продолжалось строительство АТС–2 для 10 точек в 
правом берегу областного центра. [5,1] 

Таким образом, завершая исторический анализ развития системы связи советского 
периода стоит выделить основные факторы, влияющие на развитие системы связи 
указанного периода. Исследование советского периода истории связи показало, что забота о 
простом человеке стояла во главе угла всей политики государства, что отражалось на 
деятельности всего общество, в том числе и системы коммуникации и связи. Связь была 
доступной всем категориям населения, что было положительным моментом в истории 
советской связи. Стоить отметить, что бурное развитие в системы связи Советского Союза, 
Таджикистана и в частности северных районов происходит именно в данном периоде на ряду 
с другими отраслями народного хозяйства. Но вместе с этим, монополия государства на 
систему связи упразднило конкуренцию в отрасли, что стало основной причиной слабого 
развития данной отрасли по сравнению системы связи других стран мира. Но вместе с этим 
тотальный контроль за процессом работы узла связи и монополия государства на систему 
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связи привело к отсутствию конкуренции в этой отрасли и результатом этого стало 
отставание советской системы связи от других стран, что отразилось на развитие всего 
народного хозяйства. 
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ИНКИШОФЁБИИ СИСТЕМАИ АЛОКА ДАР СОЛХОИ 70-80 
НОҲИЯҲОИ ШИМОЛИИ ТОЧИКИСТОН 

 Дар мақолаи мазкур муаллиф фаъолияти системаи алоқаро дар солҳои 70-80-уми асри 
ХХ таҳлил намуда, рушди соҳаи алокаро дар ин давра нишон медиҳад. Муаллиф қайд 
мекунад, ки дар натиҷаи меҳнатхои намоёни кормандони маҳаллии системаи алоқа, дар 
мамлакат системаи алоқа ва махсусан телеграф ва телефон бо стансияҳои нав таъмин 
гардиданд ва ин барои пешравии соҳаи алоқа мусоидат намуд. Бо воридкунии технологияи 
нав барои рушди соҳа имкониятҳои нав амалӣ гардиданд. Дар ташкилёбии системаи алоқаи 
замонавӣ ва таъсиси почта пеш аз ҳама худи кормандони алоқа саҳми калон гузоштанд, 
зеро бо фидокории онҳо имкони пайваст кардан ба системаи алоқа барои тамоми аҳолии 
ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон фароҳам гардид. Бо мурури замон алоқаи сокинони вилоят на 
танҳо дар дохили ҷумҳурӣ балки бо дигар ҷумҳуриҳои бародар ва хориҷа ба роҳ монда шуд. 
Дар мақола муаллиф сабабҳо ва омилҳои асосии ҷорӣ кардани системаи алоқаро нишон дода, 
қайд мекунад, ки бо таъсисёбии идоракунии марказонидашудаи давлати Шуравӣ шароити 
мусоид барои равнақ додани кори почта дар вилояти Ленинобод ба вуҷуд омад. Аз ҳамин 
лиҳоз дар солҳои 70-80-уми асри ХХ кори почта ва телеграф такони тоза гирифт ва ки 
бевосита барои пешрафти ҳаёти ҷомеа ва иқтисоди мамлакат мусоидат кард.  

Калимаҳои калидӣ: алоқа, почта, телеграф, вилоят, Шуравӣ, инкишоф, аҳолӣ, ҷумҳурӣ, 
Тоҷикистон. 

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В 70–80– Е ГОДЫ В  

СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 
В данной статье автор анализирует развитие системы связи периода 70-80-х годов ХХ-

го века и показывает преимущество внедрения новой технологии в работе узлов связи. 
Автор отмечает, что при непосредственном участие местных кадров по всей стране были 
внедрены новые станции связи, что способствовало развитию данной отрасли. Благодаря 
слаженной работе и трудовых подвигов специалистов и работников связи, к системе связи 
были присоединены новые поселки, селения и города Ленинабадской области. 
Соответственно увеличилось и количество пользователей узла связи, поскольку население 
высоко оценило преимущество работы данной отрасли в продвижение жизни общества. 
Указывая на причины роста внедрения новой технологии и развитие связи, автор указывает 
на рол государства в распространение систем узлов связи по всем районам Ленинабадской 
области. В связи с этим за период 70-80-х годов ХХ –го века, работа системы почты и 
телеграфа получил новый толчок, что способствовало развитию всех отраслей народного 
хозяйства страны.  

Ключевые слова: связь, почта, телеграф, область, Советский, развитие, население, 
республика, Таджикистан. 
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THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATION SYSTEM  
IN THE 70–80 YEARS NORTHERN REGIONS OF TAJIKISTAN 

 In article author give analyses of the development of post and telegraph activity in north 
region of Tajikistan during 70-80-s years of ХХ century, thank to implementation of new technology 
in post and telegraph branch. Author also note that implementation of new technology was realized 
by local specialists and thank to their effort in region was constructed new telegraph station and 
telegraph services were disseminated in many cities and countryside’s of region. In implementation 
of new technology the main role was played by local specialists that actively constructed new postal 
objects in region. According to this there increased the quantity of postal users, because people 
give high estimate to this services for country development. The activity of system of post and 
telegraph testify to the effect that government of Soviet country was the only owner of the postal and 
telegraph system in this period and this fact was key factor for development of all branch of society. 

Kew words: post, telegraph, region, Soviet, development, population, republic, Tajikistan. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ КАК ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 

И УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕСС В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Джалилов М. Ш. 
Бохтарский государственный университет имени Н. Хусрава 

 

В исследованиях таджикских ученых можно найти сведения о трудовой миграции 
граждан Таджикистана в зарубежные страны: Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 
Туркменистан, Азербайджан, Украина Белоруссия и другие европейские страны и т.д.  

Как мы все знаем, проблема трудовой миграции в настоящее время превратилась в одну 
из социальных, экономических, политических, этнических, нравственных, духовных и 
религиозных проблем мира и получила политическую окраску и охватила почти все страны 
мира.  

Русскоязычное население, выехавшее на историческую Родину, постоянно 
поддерживали связь с Таджикистаном, и в свою очередь по возможности помогали 
гражданам Таджикистана с трудоустройством и местом жительства. Трудовая миграция в те 
годы имела такую картину. К первой категории трудовых мигрантов относились те, которые 
выехали к своим родственникам и друзьям по причине неустойчивого политического 
положения. Эти мигранты по истечении шести и семи месяцев, когда заканчивались у них 
деньги, возвращались на Родину. А другая часть по рекомендации друзей и товарищей 
приступили к работе на заводах и фабриках, и в качестве беженцев работали на этих 
предприятиях. Часть беженцев, у которых дома оставались мужчины или совершеннолетние 
дети мужского пола оставались в РФ до 1997 г., т.е. до подписания соглашения о мире и 
согласия и работали на заводах и фабриках. И эта часть, которая оставалась в РФ, начали 
расширять географию таджикских трудовых мигрантов.  

В исторической литературе встречаются количество и проценты вынужденных 
мигрантов [10,с.15], но о количестве трудовых мигрантов почти нет информации. Даже в 
достоверных источниках, которые относятся к МОМ и были выпушены в 1999, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2011, 2015 гг. нет достоверной, точной и проверенной информации о трудовых 
мигрантах 1992 – 2000 гг. [10, с.16]. 

В 2003 г. впервые была опубликована информация о трудовых мигрантах стран СНГ в 
РФ. Например, в информационном бюллетене, выпушенном МОМ, указано, что трудовая 
миграция из Таджикистана в зарубежные страны начиналась в 1995 г., и в этом году 
количество трудовых мигрантов из Таджикистан в зарубежные страны составляло от 600 
тысяч до 1 млн. 200 тысяч людей, и 84 % приходилось на РФ [10,с.15]. 

Впервые трудовые мигранты выехали на заработки в следующие округи РФ: Южный 
федеральный округ, Центральный федеральный округ (Московская область и прилегающие к 
ней районы), Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, 
Поволжский федеральный округ, СевероКавказский федеральный округ и т.д.  
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Причину выезда трудовых мигрантов в эти округа специалисты видят в том, что 
граждане Таджикистана раньше имели связи с этим регионами и в этих округах оставались 
старые знакомые и друзья. Это означает, что русскоязычное население Таджикистана 
выехало в эти регионы. Другая причина заключалась в том, что с этими регионами были 
транспортные связи (воздушный, автомобильный и железнодорожный). Третья причина, по 
которой мигранты выбирали РФ, заключается в безвизовом режиме, который сохранятся до 
сих. Например, авторы книги «Трудовая миграция из Таджикистана» основную причину, по 
которой трудовые мигранты выбирают РФ, считают заработную плату, которая в РФ выше, 
чем на 30 раз, а во-вторых нахождение работы, и в-третьих, старые связи [10, с.15]. 

Таджикские трудовые мигранты в Московской области работают в следующих сферах: 
строительстве, торговле, сфере услуг, уборке улиц, дорожного строительства, базары и 
частично на предприятиях [7, с.28]. 

В 1992-2002 г. таджикских мигрантов можно было встретить в крупных промышленных 
городах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Новокузнецке, Магнитогорске, Челябинске, Красноярске, Нижнекамске, Стерлитамаке, 
Казане, Уфе. Трудовые мигранты в этих городах в основном работали на строительных 
работах, заводах и фабриках, машиностроении, химической промышленности, торговле 
сельскохозяйственных продуктов (в основном овощи и фрукты), в сфере услуг, 
общественного питания (столовые, рестораны), челночном бизнесе [10, с.22].  

Если между Правительствами Республики Таджикистан и Российской Федерации с 1994 
по 2020 гг. были подписаны 11 разного рода соглашений, регулирующих проблемы трудовой 
миграции, то между Правительством Республики Таджикистан и различными федеральными 
округами РФ были подписаны более 20 соглашений. Таким образом, между Министерством 
труда и социальной защиты РТ и различными субъектами РФ были подписаны более 60 
документов, а между областями РТ и областями РФ более 40 документов, регулирующих 
вопросы трудовой миграции [1, с.19]. Таким образом, в общей сложности между 
Таджикистаном и РФ были подписаны более 106 документов, регулирующих проблемы 
трудовой миграции.  

В 1996 г. в РФ при поддержке таджикских трудовых мигрантов граждан Республики 
Таджикистан, работающих на территории Российской Федерации, было организованно 
общество «Таджикистан» [11, с.58]. Это было не государственное учреждение, которое 
занималось вопросами экономической и правовой помощи таджикским трудовым 
мигрантам. В 2020 года данная организация с помощью Института открытого общества 
запустила горячую линию, которая помогала нуждающимся, решении финансовых, правовых 
и социальных вопросах. Но не все таджикские трудовые мигранты имели возможность 
воспользоваться услугами этой горячей линии. 

Многие специалисты и исследователи занимались вопросами трудовой миграции и все 
они однозначно говорили о том, что этот процесс в первые годы хотя имел 
неорганизованный характер [10, с.20], но своего начало когда-то брал. 

Умаров Х. ее начало считает 1994 [12, с.30], А.А. Артиков считают, что трудовая 
миграция в той форме, в которой существует в настоящее время (2011 г.) начиналась в 1993 -
1994 гг. [12, с.30]. Но и конкретно называет и 1993 г. [5,с.15]. 

Основные страны, куда едут трудовые мигранты являются Россия, Узбекистан, 
Казахстан, Туркменистан и другие страны СНГ. И особенно подчеркивает, что «РФ является 
основной страной, принимающей трудовые мигранты. Почти четверть таджикских трудовых 
мигрантов едут в крупные города РФ» [5,с.15], но не называет ни одного города или области 
РФ. Проблема трудовой миграции граждан Республики Таджикистан как теория, спор и 
предложения очень хорошо освещена в диссертации К.Х. Гулмирзоева [2]. Во первых, он 
называет началом трудовой миграции из Таджикистана конец ХIХ в. [2,с.9]. А затем, 
освещая трудовую миграцию Советского периода, которая приходится на 50-60 годы ХХ, 
дает правильную оценку. Например, подёнщину колониального периода (Империя царской 
России 1867-1917 гг.) называет зарабатыванием хлеба насущного, а подёнщину и челночный 
бизнес 50-80 гг. ХХ в. называет как способом улучшения экономического положения семьи 
[2,с.10].  

Отчасти вынужденных трудовых мигрантов у него есть мысли, где мы с ним согласны. 
Например, он считает, что путь к трудовой миграции в 1992-1993 гг. открыли вынужденные 
трудовые мигранты [2,с.9], и мы со своей стороны согласны с этим мнением.  

А также мы согласны с таким мнением, что трудовая миграция 1992-1997 гг. имела 
вынужденную характер. То есть по причине нестабильности политического положения люди 
вынуждены были покинуть страну, а в стране пребывания, для того чтобы прокормить себя и 
свои семьи начали заниматься разной трудовой деятельностью. Значит с начало эти люди 
были беженцами, мигрантами, а затем превратились в трудовых мигрантов.  
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По нашему мнению, характер трудовой деятельности мигрантов (беженцев) можно 
признать, как трудовую, и находится ближе к истине.  

Большинству из них, которые воспользовались статусом беженца и не занимались 
трудовой деятельностью, можно назвать путешественниками. Те граждане, которые в 1992-
1997 гг. покинули территорию страны и относятся к группам переселенцев и беженцев, их 
можно называть трудовыми мигрантами.  

Исследователь К.К. Гульмирзоев пишет следующее: «Начиная с 1997 г. миграция из РТ 
поменяла свой характер и превратилась в трудовую миграцию» [2,с.9]. 

Авторы, как и другие исследователи, Россию называют основным потребителем рабочей 
силы. И далее пишут, что таджикских трудовых мигрантов можно встретить во всех 
регионах Российской Федерации: Саратове, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и 
Сахалинских областях, в городах Москве, Ленинграде, Астрахане, Самаре, Нижегороде, 
Красноярске, Омске, Томске, Иркутске, Пермском крае, Забайкалье, Республиках Бурятия, 
Тувы и Якутии [2,с.10].  

В статье К.Х. Гульмирзоева очень хорошо освещена география таджикских трудовых 
мигрантов. Автор находит таджикских трудовых мигрантов во всех регионах Российской 
Федерации [2,с.10]. 

В 2001 – 2020 гг. поменялся характер трудовой миграции. Теперь трудовые мигранты 
для решения некоторых проблем едут на заработки: зарабатывать нужную сумму для 
организации своего бизнеса, для постройки жилья, для проведения разного рода 
мероприятия, для улучшения экономического положения семьи и для выведения своих семей 
из бедности и нищеты.  

 Надо подчеркнуть, что первые таджикские общества появлялись на почве родственных 
связей, то есть членами общества были родственники (дети, братья, дяди, тети, земляки и 
прочие). Эти общества так и назывались именами районов, откуда происходили основатели 
этих обществ: Бохтарский, Кулябский, Раштский, Пянджский, Вахшский, Пянджекентский, 
Аштский, Ходжентский, Исфаринский. Региональные общества назывались Северное, 
Южное, Центрально-южное, а по областям назывались - Согдийская, Хатлонская, 
Бадахшанская [2,с.10].  

Несмотря на то, что, начиная с 2001 г., отменили безвизовую систему и трудовая 
миграция столкнулась с еще более трудностями, но все - таки желающих выехать на 
заработки не уменьшилось. Трудовые мигранты ехали в Россию к знакомым, родственникам 
или к своим землякам.  

Как подчеркивают авторы, в 2010 г. почти половина таджикских трудовых мигрантов 
ездили в Центральную Россию (Московская, Саратовская, Воронежская, Волгоградская, 
Астраханская области), и другая половина выбирали Московскую область для работы по 
строительству, а также Черкизовский рынок - для занятия челночным бизнесом на 
внутреннем рынке.  

По данным, которые имеются в нашем распоряжении - таджикских трудовых мигрантов 
можно встретить во всех регионах Российской Федерации, даже на Камчатке и Сахалине. Но 
больше всего таджикские трудовые мигранты едут в Центральные районы РФ (Московская, 
Ленинградская, Саратовская, Воронежская, Волгоградская, Астраханская, Самарская, 
Пензенская области), где давно уже образовывались таджикские общества. В этом списке 
второй место занимает Республика Татарстан [3,с.76], на третьем месте - Западно-Южная 
Сибирь, на четвертом - Северный Кавказ и на пятом - Дальний Восток, на шестом месте - 
Карелия и затем Якутия и Камчатка.  

Большинство авторов, касаясь регулирующих документов трудовой миграции в РФ 
(законов, постановлений, инструкций), разъясняет их как юридические документы. После их 
изучения и анализа мы пришли к выводу, что причина, по которой в основном таджикские 
трудовые мигранты выбирают РФ, заключается в законодательстве о миграции РФ. Дело в 
том, что РФ до распада СССР уже принимала мигрантов, как на постоянное место 
жительство, так и на работу.  

Демографическая ситуация в РФ (во - первых внутренний рынок) такова, что не 
способна обеспечить развивающейся экономике трудовой силой и поэтому нуждается в 
иностранной рабочей силе. 

Как мы раньше подчеркивали, трудовая миграция с первых дней её организации, то есть 
в 1995 г. и по настоящее время (2022 г.) пережила все необходимые этапы, которые должна 
пережить трудовая миграция. Специалисты относят Республику Таджикистан к числу стран, 
которая имеет большой потенциал свободной рабочей силы. Некоторые специалисты 
считают, что таджикские трудовые мигранты имеют очень низкую производительность 
труда, что не соответствует действительности [3,с.76].  

В мировой практике трудовая миграция не является рискованным и неуправляемым 
процессом, а наоборот, в настоящее время она превратилась в цивилизованный и 
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управляемый процесс. Это мы встречаем на практике таких государств как, Филиппины, 
Таиланд, Тунис. В Республике Таджикистан также этот процесс приобретает 
цивилизованный характер. Практика показывает, что те страны, которые превратили 
отправку рабочей силы в зарубежные страны в политику государства, смогли преодолеть 
экономический кризис и стать на путь развития (Филиппины, Таиланд, Китай, Пакистан, 
Алжир, Тунис). Республика Таджикистан, начиная с 1999 г., приступила к регулированию 
процесса трудовой миграции. В 1997-1998 гг. было принято несколько основополагающих 
документов, касающиеся трудовой миграции (Национальная концепция миграции, Закон о 
миграции). Специалисты и исследователи считают, что первым шагом Правительства РТ по 
проблеме урегулирования трудовой миграции является то, что в Министерстве труда и 
социальной защите была организована Комиссия по выдаче лицензии на привлечение 
рабочей силы для отправки в зарубежные страны. До 2006 г. к этой комиссии обратилось 
более чем 30 товариществ на получении лицензии: (ҶММ) “Сокура”, “Озгон иншаат тааххют 
вэ тичарат”, “Технологияи асри ХХI” (Технология ХХI века), “Мехнат-сервис” (Труд-
сервис), “Галаген-Т”, “Компанияи инвеститсионии Хуалин Нанд” (Инвестиционная 
компания Хулин Нанд), “Шарк-Тянхсо” (“Восток-Тянхсо”,), “ТАКОМ”, “Мобиланд”, 
“Баракат” (Изобилие), “Ориён Интернешнл”, “Хиёбони медикал именик”, “Дастони заррин” 
(Золотые руки), “Энке иншаат ВЕ Санайи Аномин Ширкат”, “Глобус”, “Брюссель-Душанбе 
текстил”, “Абдукарим”, “Кова”, “Исттрейд”, “Монолитстрой”, “Содик”, “Замин Трейд ХТФ” 
(Земля Трейд ХТФ), “Сарчашмаи чавонии ВОРЛД” (Молодежный источник ВОРЛД), 
“Хизматрасон” (Обслуживающий), “Рустам”, “Асли” (Основной), “Фируз” (Победитель). В 
результате 20 из них получили лицензию на вывоз рабочей силы в зарубежные страны 
[8,с.60]. В законодательстве Таджикской ССР ничего не было сказано о трудовой миграции, 
а также в Конституции суверенного Таджикистана, которая была принята в 1994 г. ничего не 
сказано о трудовой миграции. В связи с тем, что трудовая миграция для суверенного 
Таджикистана считается новым явлением, поэтому в этих документах ничего не сказано о 
трудовой миграции. Но как мы подчеркнули выше, этот рискованный и неурегулированный 
процесс начался в Таджикистане по причине безработицы и бедности. Таким образом, мы 
видим, что Правительство Республики Таджикистан и таджикский народ столкнулись с 
новым мировым глобальным явлением, которые мы называем трудовая миграция. 

Специалисты первым документом, который был принят со стороны Правительства 
Таджикистана в рамках стран СНГ, считают «Соглашение о взаимодействии в сфере 
трудовой миграции и социальной защиты мигрантов (15.04.1994)» [13,с.60].  

В рамках этой проблемы 6 марта 1998 г. Республика Таджикистан присоединилась к 
«Соглашению о взаимодействии членов СНГ в борьбе с незаконной миграцией» [6, с.60]. 

 А также Парламент РТ своим постановление от 28 ноября 2001 г. присоединил страну к 
Международной конвенции по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей.  

Одним из специфических черт трудовой миграции 1994-1997 гг. жителей Таджикистана, 
специалисты по трудовой миграции считают трудовую миграцию глав семей – старших и в 
основном специалистов [6, с.182]. 

Например, Р. Мирзоев пишет следующее: «В 1994-1998 гг. в трудовую миграцию из 
Таджикистана в зарубежные страны в основном ездили старшее поколение, то есть главы 
семей» [4, с.179]. 

Государственная миграционная служба РТ с поддержкой Министерства труда и 
социальной защиты населения РТ, МОМ, Информационные центры трудовых мигрантов при 
ООН, негосударственная организация «Общество и право» в 2006 г. организовали семинары, 
встречи, и круглые столы на тему «Проблемы трудовой миграции, пути решения 
существующих проблем в этой сфере». Основная цель этих мероприятий заключалась в 
улучшении, эффективности и урегулировании данного процесса. 

В эти мероприятия были приглашены все структуры, которые имели отношения к 
трудовой миграции (работники Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистана, специалисты и уполномоченные работники, международные и 
негосударственные организации, представители СМИ и организации), которые занимались 
отправкой рабочей силы в зарубежные страны [6, с.181].  

Исследователь Т. Хайбуллоев в своем докладе на октябрьском конференции в 2006 г. 
говорил о том, что ещё в Конституции 1994 г. были заложены: защита прав и обязанности 
гражданина. Он приводит такой довод, только защита прав личности или гражданина уже 
имеет под собой и другие права гражданина (миграционные, трудовые, медицинское 
обслуживание, общественное) [14, с.179]. 

Другой исследователь Р. Мирзоев началом освещения урегулирования трудовой 
миграции из Таджикистана считает указ Президента Республики Таджикистан от 25 июля 
2001 г. под №608 «О порядке выдаче лицензии по отправке рабочей силы из Таджикистана и 
привлечения рабочей силы из-за рубежа на территорию Республики Таджикистан» [14, 
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с.181], и далее пишет, что в РТ до 2006 г. 16 организации имели такое право. А в 2004 г. 
отправкой рабочей силы занимались только четыре организации. Далее автор пишет, что для 
урегулирования деятельности таджикских мигрантов Правительство РТ от 31 марта 2004 
своим постановлением организовал представительство Министерства труда и социальной 
защиты на территории Российской Федерации [14, с.181].  

Л.П. Соколова, говоря о таджикских трудовых мигрантов, пишет, что таджикские 
трудовые мигранты в основном едут в РФ и эта тенденция имеет характер увеличиваться. Но 
этот автор не пишет о том, в какие регионы едут трудовые мигранты, и в каком количестве 
[9, с.208], тогда как есть огромное количество информации о численности трудовых 
мигрантов.  

Правительством Таджикистана были возложены решения некоторых проблем о трудовой 
миграции наряду с Министерством труда и социальной защиты населения на другие 
министерства и ведомства. А Министерством труда и занятости населения были заключены 
соглашения с администрациями Астраханской, Пензенской, Ленинградской, Иваново, 
Волгоградской, Краснодарской, Самарской и Свердловской областей на привлечения 
таджикских трудовых мигрантов на работу [6, с.181].  

29-30 апреля 2004 г. в г. Душанбе при поддержке Правительства Таджикистана и 
Фондом Сороса была организована международная конференция под названием «Проблемы 
трудовой миграции: реальность, тенденции и перспективы» [15,с.220], и в работе этой 
конференции приняли участие представители миграционных служб РФ, Республики 
Казахстан, Узбекистан, Киргизии, Мексики, Филиппин, Венгрии и т.д. 

Таким образом, в мировой практике трудовая миграция не является рискованным и 
неуправляемым процессом, а наоборот в настоящее время она превратилась в 
цивилизованный и управляемый процесс. В Республике Таджикистан также этот процесс 
приобретает цивилизованный характер.  
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ОТРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ КАК ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 
И УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕСС В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В данной статье автор исследует внешней трудовой миграции и его отражение в 
исследованиях таджикских ученых как цивилизационного и управляемого процесса. 

Автор отмечает, что в исследованиях таджикских ученых можно найти сведения о 
трудовой миграции граждан Таджикистана в зарубежные страны: Россия, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Украина Белоруссия и другие 
европейские страны. Как мы все знаем, проблема трудовой миграции в настоящее время 
превратилась в одну из социальных, экономических, политических, этнических, 
нравственных, духовных и религиозных проблем мира и получила политическую окраску и 
охватила почти все страны мира.  

Далее автор пишет, что в мировой практике трудовая миграция не является 
рискованным и неуправляемым процессом, а наоборот, в настоящее время она превратилась 
в цивилизованный и управляемый процесс. Это мы встречаем на практике таких государств 
как, Филиппины, Таиланд, Тунис. В Республике Таджикистан также этот процесс 
приобретает цивилизованный характер. Практика показывает, что те страны, которые 
превратили отправку рабочей силы в зарубежные страны в политику государства, смогли 
преодолеть экономический кризис и стать на путь развития. 

В конце автор приходит к такому мнению, что по причине нестабильности 
политического положения люди вынуждены были покинуть страну, а в стране пребывания, 
для того чтобы прокормить себя и свои семьи начали заниматься разной трудовой 
деятельностью и значит с начало эти люди были беженцами, мигрантами, а затем 
превратились в трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: мигрант, миграция, трудовая миграция, беженцы, безработица, 
беднота, лицензии, таджикские исследователи, таджикские общества, рынок, челночный 
бизнес, зарплата, экономика. 

 
REFLECTION OF EXTERNAL LABOR MIGRATION AS A CIVILIZED AND 

CONTROLLED PROCESS IN THE WORKS OF RESEARCHERS 
In this article, the author explores external labor migration and its reflection in the studies of 

Tajik scientists as a civilizational and controlled process. 

The author notes that in the studies of Tajik scientists you can find information about the labor 

migration of Tajik citizens to foreign countries: Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 

Turkmenistan, Azerbaijan, Ukraine Belarus and other European countries. As we all know, the 

problem of labor migration has currently turned into one of the social, economic, political, ethnic, 

moral, spiritual and religious problems of the world and received political coloring and covered 

almost all countries of the world. 

Further, the author writes that in world practice, labor migration is not a risky and 

uncontrollable process, but on the contrary, at present it has become a civilized and controlled 

process. We meet in practice such states as the Philippines, Thailand, Tunisia. In the Republic of 

Tajikistan, this process also acquires a civilized character. Practice shows that those countries that 

turned the work force to foreign countries into state policy were able to overcome the economic 

crisis and take the path of development. 

At the end, the author comes to such an opinion that, due to the instability of the political 

situation, people were forced to leave the country, and in the country of stay, in order to feed 

themselves and their families, they began to engage in different labor activities and therefore these 

people were refugees, migrants, and Then they turned into labor migrants. 

Key words: migrant, migration, labor migration, refugees, unemployment, poor, licenses, Tajik 

researchers, Tajik societies, market, shuttle business, salary, economy. 
 

ИНЪИКОСИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТИИ ХОРИҶӢ ҲАМЧУН ҶАРАЁНИ 
МАДАНӢ ВА ИДОРАШАВАНДА ДАР АСАРҲОИ ТАҲҚИҚОТЧИЁН 

Муаллиф дар мақолаи худ кӯшиш намудааст, ки оиди инъикоси муҳоҷирати меҳнатии 

хориҷӣ дар таҳқиқотҳои олимони тоҷик ҳамчун ҷараёни маданӣ ва идорашаванда 

тадқиқоти илмӣ барад. 

Муаллиф қайд менамояд, ки дар таҳқиқотҳои олимони тоҷик оиди муҳоҷирати 

меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистон ба мамлакатҳои хориҷӣ чун Русия, Қазоқистон, 
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Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Озарбойҷон, Украина, Белоруссия ва дигар 

давлатҳои Аврупо маълумотҳои илмӣ ёфтан мумкин аст. Чи хеле ки мо медонем худи 

муҳоҷирати меҳнатӣ айни ҳол ба масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, этникӣ, ахлоқӣ, 

маънавӣ ва динии ҷаҳонӣ табдил ёфта, қариб тамоми кишварҳои ҷаҳонро фаро 

гирифтааст. 

Муаллиф менависад, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ муҳоҷирати меҳнатӣ ҷараёни 

идоранашаванда ва хатарнок набуда, баръакс айни ҳол ба ҷараёни маданӣ ва идорашаванда 

табдил ёфтааст. Ин ҷараёнро мо дар мисоли кишварҳои Филиппины, Таиланд ва Тунис 

мушоҳида менамоем. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҷараён низ характери маданиро 

гширифтааст. Таҷриба нишон медиҳад, он кишварҳое, ки ҷараёни интиқоли қувваи корӣ ба 

хориҷаро ба сиёсати давлат табдил доданд, тавонистанд буҳрони иқтисодиро паси сар 

намуда, роҳи рушдро пеша намоянд.  

Дар охир муаллиф менигорад, ки бинобар сабаби номуътадил будани авзои сиёсӣ 

шаҳрвандон маҷбур шуданд, ки кишварро тарк намоянд ва дар кишвари қабулкунанда барои 

гузаронидани рӯзгори оила ба фаъолияти меҳнатӣ оғоз намуданд, яъне онҳо аввал гуреза, 

баъд муҳоҷир ва охиран ба муҳоҷири меҳнатӣ табдил ёфтанд.  

Калидвожаҳо: муҳоҷир, муҳоҷират, муҳоҷирати меҳнатӣ, гурезагон, бекорӣ, камбағалӣ, 

муҳаққиқони тоҷик, ҷамъиятҳои тоҷикон, бозор, савдои мокуӣ, иқтисодиёт.  
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ТАҒЙИРЁБИИ ВАЗЪИ МИНТАҚА ВА ЗАРУРАТИ ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ 
ХОРИҶИИ БИСЁРСАМТӢ ДАР ИБТИДОИ АСРИ XXI 

 

Комилов Н.И. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ 

 

Дар охири асри XX - ибтидои асри XXI тамоюли зуҳури марказҳои нави қуввахои 
ҷаҳонӣ мушоҳида карда мешуд. Омили афзоиши нуфузи аксари ин кишварҳо ба афзоиши 
иқтидори иқтисодии онҳо вобаста буд. Аз ҷониби дигар, афзоиши нақши бозингарони 
ғайрианъананавӣ – созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ возеҳ шуда ба саҳнаи сиёсати 
ҷаҳонӣ ширкатҳои фаромиллӣ ворид гаштанд. 

Тавре Пешвои миллат дар Паём ба Маҷлиси Олӣ аз соли 2002 таъкид намуда буд: Дар 
интиҳои асри XX ва оғози асри XXI андозаву миқёси хатарҳои бузурги умумибашарӣ ба 
ҷойи кам шудан бештар доман афрохтаанд, ки онҳоро аз рӯйи моҳияту ҳадафҳояшон метавон 
ба якчанд гурӯҳ тақсим кард. 

Ин хатарҳо, якум, афзоиш ёфтани истеҳсол ва ихтирооти мудҳиштарин яроқҳои ядроӣ ва 
дигар воситаҳои қатли ом - таҷҳизоти радиоактивӣ, биологӣ, химиявӣ ва ғайра мебошад, ки 
дар натиҷаи истифодаи онҳо хавфи нест шудани инсоният ва заҳролуд гардидани муҳити 
зист дар сайёра ба вуҷуд меояд. 

Дуюм, хатари афзудани муноқишаҳои минтақавӣ дар заминаи ихтилофоти динию 
мазҳабӣ, зиддиятҳои қавмию нажодӣ, тамоюлҳои идеологӣ, талошҳои ошкору ниҳон барои 
ба даст овардани захираҳои сӯзишворию ашёи хом, тақсимоти нави бозори ҷаҳонӣ ва ғайра 
мебошад, ки дар натиҷаи бархӯрди манфиатҳои давлатҳои гуногун дар гӯшаҳои мухталифи 
сайёра аланга мегирад. 

Сеюм, мавқеи устувори минтақавӣ ва умумиҷаҳонӣ пайдо кардани терроризми 
байналмилалӣ, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва қочоқи яроқ, 
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ҷинояткории муташаккил, ҳамчунин паҳншавии ғояҳои зӯроварӣ, тарғиботи зараровари 
мазҳабию идеологӣ ва ба воситаҳои иттилооти омма роҳ ёфтани онҳо мебошад. 

Чорум, унсурҳои нави хатари умумибашарӣ дар заминаи дастовардҳои навтарини соҳаи 
компютерӣ ва технологияи алоқаву коммуникатсия падид меоянд, ки сарҳадҳоро шикаста, ба 
махфитарин кашфиётҳои ҳарбӣ, силоҳҳои ядроӣ ва нуқтаҳои мушакҳои дурзан даст меёбанд. 

Ва ниҳоят, хатари афзудани фарқияти миёни давлатҳои бой ва камбағал дар миқёси 
ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳосили он афзоиши рӯзафзуни аҳолӣ ва аз назорат берун мондани он 
маҳсуб мегардад [9]. 

Дар чунин шароит яке аз минтақаҳои калидии Авруосиё, ки Осиёи Марказӣ ба шумор 
меравад, бо дарназардошти иқтидори табиӣ ва мавқеи ҷуғрофӣ ба саҳнаи фаъоли сиёсати 
ҷаҳонӣ ворид гардид. Осиёи Марказӣ бо захираҳои бузурги манбаъҳои маводи 
тавлидкунандаи неру ва манбаъҳои маъданӣ ва бархӯрдор будан аз вазъияти ҳамлу нақлии 
бартар аз муддатҳо пеш ба нуқтаи баҳамрасии манфиатҳои геосиёсӣ ва геоиқтисодии 
бозигарони бузурги сиёсати ҷаҳонӣ табдил гардидааст.  

Ба навиштаи Ҳалфред мак Киндер Осиёи Марказӣ бахше аз қалби Авроосиё (Ҳартлэнд)-
ро ташкил медиҳад. Ба андешаи ин назарияпардоз, «касе, ки Ҳартлэндро назорат мекунад, 
Авроосиёро назорат мекунад. Касе, ки Авроосиёро назорат мекунад, бар тамоми ҷаҳон 
назорати худро барқарор менамояд» [13, с.23]. 

Дар оғози асри XXI олам дигаргуниҳои амиқеро, ки дар натиҷаи шаклгирии низоми 
ҷаҳонии бисёрқутбӣ ба вуҷуд омадааст, аз сар мегузаронад. Ҷараёнҳое, ки дар марҳилаи 
кунунӣ дар ҷаҳон зуҳур намудаанд, арсаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавиро фаро 
гирифтаанд [10]. 

Маҳз дар ҳамин марҳила тамоюлоте возеҳ гардиданд, ки ба болоравии нақши минтақаи 
Осиёи Марказӣ мусоидат намуданд. Бо дарназардошти тағйиротҳои бунёдӣ дар 
муносибатҳои байналмилалӣ, нақши омили иқтисодӣ, болоравии арзиши маводи сӯхт, 
мавқеи ҷуғрофӣ ва иқтидори транзитии минтақа, таваҷҷуҳи қудратҳои ҷаҳонӣ ба Осиёи 
Марказӣ бештар гардид. Аз ҷониби дигар, оғози амалиётҳои байналмилалии 
зиддитеррористӣ дар Афғонистон боиси наздикшавии нерӯҳои ғарбӣ ба минтақа ва ҷалби 
кишварҳои Осиёи Марказӣ ба равандҳои минтақавӣ гардид, ки фаъолшавии Россия ва 
Хитойро ба бор овард. 

Имрӯз аллакай аён аст, ки Осиёи Марказӣ тадриҷан пеш меравад ва аз сояи сиёсати 
ҷаҳонӣ баромада, ба яке аз мавзӯъҳои муҳимме табдил мегардад, ки бештар дар доираҳои 
бонуфузи русӣ, хитойӣ, амрикоӣ, аврупоӣ, туркӣ, покистонӣ ва ҳиндустонӣ мавриди баррасӣ 
қарор мегирад. Соли 2016 муҳаққиқи машҳури амрикоӣ Ф. Фукуяма қайд намуд, ки ба 
наздикӣ Осиёи Марказӣ аз канораи иқтисоди ҷаҳонӣ ба маркази он табдил меёбад. Ба сифати 
ангезаи муҳимми ин раванд, олим нақши иқтисоди Хитойро кайд мекунад, ки торафт бештар 
ба Авруосиё нигаронида шудааст.  

Осиёи Марказӣ дар сарҳади се тамаддуни бузург ҷойгир буда, соҳиби таърихи мураккаб 
ва таркиби қавмӣ-динии гуногунранги аҳолӣ мебошад, ки дар консепсияҳои Хантингтон 
аксар вакт ҳамчун минтакаи дорои иқтидори "қуттии борут" дарк карда мешавад [18, с.7]. 

Маъмулан, аҳамияти минтақа дар таҳқиқоти хориҷӣ аз нуқтаи назари мавҷудияти 
захираи бузурги энергетики ва табиӣ дар қаъри он ба назар гирифта мешавад. Новобаста аз 
ин, бинобар болоравии иқтисоди Хитой, коҳиши рақобати идеологӣ байни Шарқ ва Ғарб, 
баланд рафтани омили иқтисодӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ аҳамияти минтақа ҳамчун нуқтаи 
пайвандкунандаи қитъаҳо боло рафт. Аммо Осиёи Марказӣ дастрасии мустақим ба уқёнуси 
баҳрӣ надорад, аз ин рӯ ба вобастагии наклиётиву транзитӣ ва сарҳадӣ аз давлатҳои дигар 
маҳкум аст. Дар чунин ҳолат зарурати ҳамгироии минтақавӣ, сиёсати баробар бо қудратҳои 
ҷаҳонӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ лозим меояд. 

Осиёи Марказӣ, бинобар омилҳои айнӣ ва зеҳнӣ дар меҳвари ин масъалаҳо қарор 
гирифт. Сабабҳои паҳншавии терроризм дар минтақа шартан ба хориҷӣ ва дохилӣ ҷудо 
мегарданд. Ба омилҳои хориҷӣ метавон чунин масъалаҳоро, аз қабили атрофи носуботи 
минтақавӣ (Афғонистон, Кашмир, Қафқози Шимолӣ, Навоҳии мухтори Синзян - Уйғури 
Ҷумҳурии Халқии Хитой), қочоқи маводи мухаддир, зиддият дар манфиатҳои қудратҳои 
пешбар, мавҷудиятие ихтилофҳои байнидавлатӣ ворид намуд [8]. 

Аз ин рӯ, дарки нисбатан амиқи равандҳои дар ин зернизоми минтақавӣ ҷараёндошта ба 
инобат гирифтани махсусият ва моҳияти сиёсати ҳам иштирокчиёни он ва ҳам бозингарони 
хориҷиро тақозо менамояд. Дар чунин ҳолат барои кишварҳои Осиёи Марказӣ – Тоҷикистон 
ҳамчун кишвари дар ҳамсоягии Афғонистон қарордошта ва Қазоқистон – пайвандкунандаи 
Шарқ ва Ғарб тавассути ҳудуди паҳновараш зарурати таҳияи консепсияи санҷидашудаи 
сиёсати хориҷӣ бо дарназардошти тамоми омилҳои болозикр ва татбиқи сиёсати 
воқеъбинона возеҳ мегардад [4, с,52]. 

Сарфи назар аз он, ки самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
даврони истиқлолият муайян гардида буданд, бояд қайд кард, ки дар шакли консептуалӣ 
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Стратегияи сиёсати хориҷӣ соли 2002 дар Паёмҳои солонаи Пешвои миллат ба парлумон дар 
солҳои 2001 ва 2002 ташаккул ёфт. 

Маълум аст, ки дар сиёсати хориҷии тамоми кишварҳои олам афзалиятҳое вуҷуд доранд. 
Густариши муносибатҳои дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ бо кишварҳои аъзои ИДМ ҳамчун яке 
аз афзалиятҳои устувори сиёсати хориҷии Тоҷикистон боқӣ мемонад. 

Дар Паёми соли 2001 аввалин маротиба дар баробари афзалияти ҳамкорӣ бо шарикони 
анъанавӣ, пеш аз ҳама Россия ва кишварҳои минтақа, зарурати роҳандозии сиёсати фаъоли 
хориҷӣ ва таҳияи Консепсияи сиёсати хориҷӣ таъкид гардид [10]. 

Новобаста аз он ки Қазоқистон оид ба пешбурди сиёсати бисёрсамтаи хориҷӣ аллакай 
дар охири асри ХХ эълом дошта буд, вале раванди татбиқи амалии он бо оғози ҳазораи навин 
пайванди ногусастанӣ дорад. Қазоқистон яке аз кишварҳои камшумор дар фазои пасошӯравӣ 
буд, ки тавонист бе расонидани осеб ба манофеи стратегии худ бо ҳама кишварҳо равобити 
хуби устувор барқарор кунад [11]. 

Бояд тазаккур дод, ки Қазоқистон дар тӯли солҳои истиқлолият сиёсати хориҷии 
мутавозин ва санҷидашударо роҳандозӣ менамояд, ки асоси онро бисёрсамтӣ ташкил 
медиҳад. 

Бисёрсамтӣ ҳамчун роҳандозии муназзамсозии сиёсати хориҷӣ дар нимаи аввали солҳои 
1990-ум ташаккул ёфтааст. Қазоқистон ба дарёфти истиқлолият бо масъалаҳои зиёде рӯ ба рӯ 
гардид: зиёда аз ҳазор пайкони ҳастаӣ, қаламрави бузург, ки бояд муҳофизат гардад, аҳолии 
гуногунтаркиб ва бисёрмиллӣ. Дар баробари ин ҳамсоягӣ бо ду кишвари бузург– Россия ва 
Хитой, мутаносибан –сарҳадҳои тӯлонӣ ва масъалаҳои ҳалношудаи сарҳадӣ, захираҳои бойи 
табиӣ, ки ба он ҳамсоягони дуру наздик таваҷҷӯҳ доштанд, дур будан аз роҳҳои баҳрӣ ва 
ҷаҳонӣ мушкилоте дигаре буданд, ки ҳалли онҳо ба зиммаи кишвари ҷавон вогӯзор гаштанд. 
Дар ин шароит роҳандозии чунин самти сиёсати хориҷӣ зарур буд, ки имкони «ислоҳи» 
камбудиҳои табии ҷуғрофӣ ва истифодаи афзалиятҳоро фароҳам орад. Бо назардошти далели 
мазкур бояд эътироф намуд, ки роҳбарияти кишвар дар чунин давраи муҳим қарорро дар 
бораи роҳандозиии сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дуруст қабул намуда буданд. 

Дар таърихи Қазоқистон аввалин консепсияи сиёсати хориҷӣ соли 1995 таҳия гардид. 
Дар заминаи он усули бисёрсамтӣ меистод, ки маънои рушди ҳамкориҳои дӯстона ва 
пешгуишаванда бо тамоми кишварҳоеро дошт, ки дар умури ҷаҳонӣ нақши муассир дошта 
барои кишвари таваҷҷӯҳи амалӣ доранд. «Бисёрсамтӣ набудани вобастагии қатъии самти 
сиёсати хориҷиро аз ин ё он шарик, аз ғайри қобили пешгуии рушди вазъият дар ин ё он 
минтақа, аз тағйироти ҳаҷми бозори ҷаҳонӣ пешбинӣ менамояд». Дар консепсия афзалияти 
бешубҳа ба ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамҷавор дода шуда буд. 

Дар сатҳи минтақавӣ (қолаби Осиёи Марказӣ) –вазъи носуботи ҳарбӣ-сиёсӣ дар минтақа; 
мероси баъдиҳарбии ҷангҳои гузашта; воқеияти таҳдиди дахлнопазирии сарҳадҳо, 
эҳтимолияти омадани гурезагон аз ҳудудҳои ҳамҷавор; имконияти истифодаи қувва нисбати 
Қазоқистон ва таҷовуз ба муқобили он; дохилшавӣ ва амалҳои ҷузъу томҳои ҳарбии 
ғайриқонунӣ ва гурӯҳҳои террористӣ; таҷаммуи манфиатҳои кишварҳо дар минтақаи баҳри 
Хазар; экстремизми сиёсӣ-динӣ; қочоқи маводи мухаддир ва ғайра таҳдидҳои асосӣ ба 
шумор мераванд. 

Дар баробари татбиқи сиёсати фаъоли хориҷӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон идомаи 
пешбурди сиёсати санҷидаи хориҷӣ ва тақвияти муносибат бо кишварҳои ҳамҷавор ва 
минтақа зарур буд. Ҳангоми муайян намудани самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ, хусусан 
аввалияти ину он тадбир ё ташаббуси байналмилалӣ, моро зарур аст, ки манфиат ё ниёзҳое, 
ки дар ҳавзаҳои мазкур дорем ва ё хоҳем дошт, ба ҳам муқобил нагузорем. Албатта, чун мо 
ба ҳавзаҳое низ дохил мешавем, ки сурату сирати минтақавӣ доранд, моро зарур аст, ки 
сиёсати минтақавӣ (чунончи, дар ҳудуди Осиёи Марказӣ) ҳам дошта бошем, вале набояд ба 
минтақагароӣ роҳ дод, ки он фақат ба ҷудоию тафриқаҷӯиҳои нохуши сиёсӣ оварда 
метавонаду бас» [13, с.181]. 

Бо назардошти манфиатҳои миллӣ муайян намудани самтҳои асосии сиёсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Консепсия сиёсати хориҷӣ онро сифатан нав кард. Консепсияи 
сиёсати хориҷӣ аз 24 сентябри соли 2002 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
имзо расида моҳияти сиёсати хориҷӣ ва самтҳои афзалиятноки онро муайян намуд. 

Манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сиёсати хориҷӣ дар марҳилаи 
ҳозира ва дар дурнамои наздик дар Консепсия чунин муқаррар шуда буданд:  

Ҳифз ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ, тамомияти марзӣ, таъмини амнияти миллӣ, 
истиқлоли сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар; 

 Таҳкими эътидоли сиёсӣ ва оштии миллӣ; 
 Муҳайё намудани шароити мусоид барои рушди устувори иқтисодӣ ва боло бурдани 

сатҳи некуаҳволии халқ, амнияти иқтисодӣ ва экологии мамлакат; 
 Бунёди ҷомеаи демократӣ бар асоси усули иқтисоди бозоргонӣ; 
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 Ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ, шараф ва манфиати шаҳрвандон дар дохили кишвар ва берун аз 
он; 

 Ташаккули камарбанди ҳамсоягии нек дар марзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 Инкишофи муносибатҳои боэътимод, дстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

кишварҳо; 
 Таҳкими имиҷи мусбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дунё; 
 Мусоидат ба ҷомеаҳои тоҷикӣ дар кишварҳои дигар дар чаҳорчӯбаи муқаррар 

намудаи қонунгузории онҳо [6, с.67]. 
Дар баробари ин, парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун «Дар бораи хизмати 

дипломатӣ»-ро қабул кард. Ин санадҳо аввалин пояҳои консептуалии сиёсати хориҷии 
Тоҷикистони соҳибистиқлол буданд. Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳуҷҷати асосии сиёсӣ гардид, ки дар он низоми назарҳо оид ба самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои 
фаъолияти байналмилалии давлат инъикос ёфтааст [5, с.116]. 

Дар Консепсияи сиёсати хориҷии Қазоқистон дар бахши «Ҳадафи асосии сиёсати хориҷӣ 
– ташаккули муҳити мусоиди хориҷӣ ва дастгирӣ барои рушди устувори кишвар дар асоси 
ислоҳоти сиёсӣ ва иқтисодӣ - ишора шудааст». 

Низоми амнияти миллӣ, яъне сиёсати хориҷиро бунёд намуда, Қазоқистон мебоист аз 
махсусияти мавқеи геополитикӣ ва иқтисодӣ бармеомад [1]. 

Асоси фаъолияти хориҷии Қазоқистонро сиёсати дарҳои кушода, омодагӣ барои ҳамкорӣ 
бо ҳамаи субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ дар заминаи эҳтироми усулу меъёрҳои 
пазируфташудаи ҳуқуқи байналхалқӣ ташкил медиҳад. Саъю кӯшиш ва талошҳои пайвастаи 
мо, ки ҳадаф аз он аз ҷониби кишварҳои хориҷӣ дар симои Тоҷикистон дида тавонистани 
шарик ва ҳамкори боэътимод буд, натиҷаҳои хуб ба бор оварданд. Имрӯз мо метавонем бо 
қаноатмандӣ гӯем, ки дар чорабиниҳои байналмилалӣ ва мулоқотҳои дуҷонибаи кишварҳо 
фикру мавқеи Тоҷикистон қадру қимати арзанда дорад. Акнун Тоҷикистон аз тарафи аҳли 
олам ҳамчун давлате шинохта шудааст, ки бемайлон бо роҳи демократия ва иқтисоди бозорӣ 
пеш меравад. 

Қазоқистон дар ҷое мавқеъ гирифтааст, ки масирҳои нақлиётӣ ва коммуникатсионии 
пайвандкунандаи Ғарб ва Шарқ ба ҳам меоянд. Қисмати асосии содироти кишварро ашёи 
хом ташкил медиҳад (металлҳо, нефт, ғалла, пашм). Бо назардошти мавқеи худ Қазоқистон 
дар саҳнаи байналмилалӣ сиёсати бисёрсамтиро пеш мебарад. Моҳияти он дар истиқрор ва 
рушди ҳамкориҳои мутақобила бо тамоми кишварҳои дуру наздик ифода меёбад. Вазифаҳои 
стратегии сиёсати хориҷӣ - ин роҳбарии муқаррароти усулӣ дар бораи устуворӣ, усулҳои 
истиқлолият, тамомияти арзӣ ва дахолатнопазирии сарҳади кишвар ба шумор меравад. 

Мақом ва нақши Қазоқистон дар муносибатҳои байналмилалӣ бо мавқеъгирӣ ва 
имкониятҳои ҷуғрофӣ, геополитикӣ ва геоиқтисодӣ алоқаманд мебошанд. Аз ҳама муҳим – 
ин мавқеи Қазоқистон дар минтақаи пайвасти роҳҳоест, ки Аврупо ва Осиёро мепайванданд. 
Ҳамсоягони наздики кишвари мо – Россия, Хитой ва кишварҳои исломии Осиёи Марказӣ 
мебошанд. Тавассути қаламрави Қазоқистон дар аҳди қадим Роҳи бузурги абрешим 
мегузашт. Аз ин рӯ, аксари кишварҳои ҷаҳон ба истиқрор ва рушди алоқаҳои гуногунҷанба 
бо Қазоқистон таваҷҷӯҳ доранд. Таваҷҷӯҳи асосӣ – ин боигариҳои табиӣ, захираҳои бузурги 
канданиҳои фоиданок ба шумор меравад. Дар маҷмӯъ, дар Қазоқистон ҳамасола зиёда аз 1,5 
млрд. тонна канданиҳои фоиданок аз худ мегарданд. 

Вазифаҳои мусоидат ба эҷоди камарбанди эътимоду амният дар тамоми тӯли сарҳади 
кишвар аз роҳи густариш ва таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ бо ҳамаи мамлакатҳои 
ҳамҷавор, бо истифода аз созукорҳои (механизмҳои) сиёсию дипломатӣ ва ҳуқуқи 
байналмилалӣ, бо шумули иқдомҳои дипломатияи пешгирона, барои ҳалли саривақтии 
мушкилоти мавҷуд ё эҳтимолӣ дар минтақа саъю талош намудан дар сиёсати хориҷии 
кишвари мо мавқеи муҳим доранд. 

Зарурати айнии мустаҳкам намудани амният дар минтақаи Осиёи Марказӣ, наздикии 
моделҳои инкишофи иқтисодӣ, инчунин умумияти таърихии халқҳо аҳамияти стратегии 
сиёсати Қазоқистонро дар Осиёи Марказӣ муайян менамоянд. Бо ташаббуси Қазокистон 
ҷомеаи иқтисодии Осиёи Марказӣ ташкил шуд, ки самаранокии худро на танҳо зимни ҳалли 
масоили иқтисодӣ, балки масъалаҳои ҳамкории сиёсӣ нишон дод. Тасодуфӣ нест, ки 5 
январи соли 2001 роҳбарони чор кишварҳои Осиёи Марказӣ қарорро дар бораи ташкили 
Форуми Осиёи Марказӣ дар асоси созмони амалкунанда қабул намуданд. 

Ҳадафи ниҳоии талошҳои дипломатияи қазоқистонӣ дар самтҳои россиягӣ, хитойӣ ва 
Осиёи Марказӣ таъмини камарбанди амниятӣ дар тамоми периметри сарҳадҳои Қазоқистон, 
бунёди шароитҳои зарурии хориҷӣ барои мустаҳкам намудани истиқлолияти кишвар ба 
шумор меравад [14, с.33]. 

Яъне, яке аз заруратҳои асосии пешбурди сиёсати фаъоли хориҷӣ ин таъмини амнияти 
миллӣ мебошад, ки бо равандҳои минтақавӣ, зарурати ҳамоҳанг сохтани амалҳои кишварҳои 
минтақа, роҳандозии муносибатҳои мутақобила бо кишварҳои муқтадир ба шумор меравад. 
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Амнияти миллӣ ба сифати асоси муносибатҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла 
Ҷумҳурии Қазоқистон бо созмонҳои байналмилалӣ баромад менамояд. Ба мақсади таъмини 
инкишофи устувори дохилии иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, ҳарбӣ, қавмӣ ва субот ҷумҳурӣ ба 
таври доимӣ муносибатҳои корӣ ва мутақобилан судмандро бо созмонҳо ва кишварҳои 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ба роҳ мондааст. Ин бо сабабҳои айнии мавҷудияти таҷрибаи васеъ, таъсири 
сиёсӣ, воситаҳои молиявӣ, алоқаҳои байналмилалӣ, иттилооти мубрам ва маълумотм 
созмонҳои байналмилалӣ асоснок мегардад. Дар ҳар як ҳолати алоҳида ва намуна кишварҳо 
соҳаҳои мухталифи ҳамкориро меҷӯянд, ки ба таври мусбат ва самаранок дар татбиқи 
манфиатҳо ва барномаҳои онҳо ифода меёбанд. 

Ба мақсади таъмини амният ва суботи худ, Ҷумҳурии Қазоқистон муносибатҳои доимии 
корӣ ва шарикиро бо кишварҳои дигар ба роҳ мондааст. Ба ин мақсад созмонҳое ташаккул ва 
дастгирӣ меёбанд, ки ба наздикшавӣ ва ҳамкорӣ мусоидат менамоянд. Муносибатҳои 
байнидавлатӣ ва алоқаҳои байниҷамъиятӣ на танҳо тавассути сохторҳои давлатӣ, балки зери 
сарпарастӣ ва бо кумаки созмонҳо низ роҳандозӣ мегарданд [2, с.40]. 

Бисёрҷонибагӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ яке аз механизмҳои калидии ҳалли як 
қатор мушкилот, пеш аз ҳама масоили амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад. 
Масалан, истифодаи бисёрҷонибаи механизмҳо яке аз воситаҳои танзими низоъҳо дар 
дипломатияи пешгирикунанда (превентивӣ) гардид. Истифодаи равишҳои бисёрҷониба– 
инчунин воситаи ташкили баробарӣ дар тавозунҳои гуногун– иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва 
ғайра мебошад. Истифодаи равишҳое, ки ба бисёрҷонибагӣ ва усулҳои ҳамкории амният асос 
ёфтаанд, дар бахши амалӣ дар зуҳури сохторҳо дар созмонҳои байналмилалӣ ва мақомотҳои 
сиёсати миллии хориҷӣ зоҳир мешаванд, ки барои равандҳои бисёрҷониба масъул мебошанд. 
Тавре амалияи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад, барои теъдоди зиёди кишварҳои хурд 
иштирок дар созмонҳои бисёрҷонибаи мухталиф (вазоифӣ, минтақавӣ ва ғ.) василаи таъмини 
амният ба шумор мераванд.  

Маҳз бо дарназардошти сабабҳои объективии афзоиши терроризми байналмилалӣ, 
экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва таҳдиди ҳуҷуми кишварҳои хориҷӣ СААД фишанги 
воқеии муҳофизати амният ва тамомияти арзии иштирокчиёни он гардид. Соли 2002 
мустаҳкамшавии созмон, ҳамчун иштирокчии комилҳуқуқи равандҳои ҳарбӣ-сиёсии 
байналмилалӣ гардид. Вале вазифаҳо ва мсъулияти ба души он гузошташуда, хислати 
минтақавии онро возеҳ намуданд. 

- истодагарӣ дар муқобили хатарҳои нави ғайрианъанавӣ; 
- инъикоси арзишҳои фарҳангию таърихӣ ва суннатии халқи тоҷик яъне дӯстӣ ва ҳусни 

ҳамсоягӣ дар сиёсати хориҷии кишвар; 
- нигоҳ доштани тавозун дар самти афзалияти самтҳои асосии сиёсати хориҷии кишвар; 
- ҷалби сармояҳои мустақими хориҷӣ барои эҳёи иқтисоди кишвар ва татбиқи ислоҳот 

дар самти рушди ҷумҳурӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон [15, с.83]. 
Дар баробари ин як қатор омилҳое мавҷуданд, ки зарурати роҳандозии бисёрсамтиро дар 

сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Қазоқистон асосонок менамоянд: 
1. Ҷойгиршавии Ҷумҳурии Қазоқистон дар қаламрави бузург байни ду қудратҳои бузург 

Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой; 
2. Зарурати ҳифзи сарҳад ва масъалаҳои ҳалношудаи сарҳадӣ; 
3. Набудани роҳи мустақими баромад ба роҳҳои ҷаҳонии баҳрӣ, ки дастрасӣ ба онҳо 

танҳо тавассути қаламрави кишварҳои ҳамҷавор; 
4. Фишори марказҳои нави ҷаҳонӣ ва қудратҳои минтақавӣ; 
5. Захираҳои бузурги табиӣ, ки ба онҳо таваҷҷӯҳи кишварҳои дуру наздик равона гашта 

буданд; 
6. Ҳаҷми нисбатан кӯчаки иқтисоди Қазоқистон дар муқоиса бо масоҳати қаламрави он; 
8. Гуногунтаркибии аҳолӣ. 
Бо назардошти омилҳои мазкур, метавон хулоса намуд, ки бисёрсамтӣ маҳз он фишанге 

ба шумор меравад, ки имкони ислоҳи камбудиҳои табиӣ ва истифодаи афзалиятҳоро барои 
Қазоқистон фароҳам меорад. 

Бояд эътироф намуд, ки дар тӯли истиқлолият сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ барои дар 
роҳи ворид шудани Қазоқистон ба ҷомеаи сиёсӣ ва иқтисодӣ, инчунин таҳкими мавқеи 
байналмилалӣ самараи зиёд додааст. 

Имрӯз метавон дар бораи зуҳури вазъи нави геополитикӣ ва геоиқтисодӣ дар ҷаҳон гуфт, 
ки Қазоқистонро ба боздиди мавқеи худ дар ҷаҳон водор менамояд. Ба омилҳое, ки вазъи 
нави ҷаҳониро маайян менамоянд метавон инҳоро ворид намуд: анҷоми давраи таҳаввул дар 
Қазоқистон; афзоиши таъсири минтақавии Қазоқистон; номуайянӣ ва анҷом наёфтани 
равандҳои ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ ва ИДМ; тағйирёбии вазъи геополитикӣ дар ҷаҳон, 
тавозуни марказҳои қудрати байналмилалӣ; зуҳури таҳдид ва хатарҳои нав; падидаҳои 
шадиди буҳронӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ [3]. 
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Дар натиҷаи таҳлили тағйири ваъи минтақа ва зарурати ташаккули сиёсати хориҷии 
бисёрсамтӣ метавон ба хулосае омад, ки пешбурди сиёсати бисёрсамтӣ, истиқрори 
муносибатҳои дипломатӣ бо кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва узвият ба созмонҳои бонуфузи 
байналмилалӣ ва минтақавӣ аз асли дарёфти ҷойгоҳи муносиб дар саҳнаи ҷаҳонӣ ва 
муаррифии таърих, фарҳанг ва дастовардҳои кишвар дар арсаи байналмилалӣ бармеояд. 

Дар баробари ин бинобар зуҳури хатарҳои муосири ғайрианъанавӣ, таҳдидҳое, ки аз 
Афғонистон бармеоянд, набудани иқтидори кофӣ барои ҳар як кишвари миллӣ ҷиҳати дар 
алоҳидагӣ истодагарӣ ва муқовимат намудан бо онҳо зарурати ҳамоҳанг сохтани амалҳои 
кишварҳои минтақа, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ пеш меояд, ки то кадом андоза 
даст ёфтан ба ин ҳадафҳо аз пешбурди сиёсати воқеъбинона ва санҷидаи хориҷӣ вобаста 
мебошад. 

Ҳамин тариқ, метавон хулоса намуд, ки сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ зарурати айние ба 
шумор меравад, ки дар тӯли мавҷудияти мустақилона дар роҳи воридшавии арзандаи 
кишварҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, муаррифии худ ҳамчун давлатҳои ташаббускор ва муваффақ 
мусоидат намудааст.  
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Қазоқистон бо дарназардошти ҳудуди бузург, ҷойгиршавӣ дар маркази қитъаи 
Авруосиё, ҳамсоягӣ бо ду кишвари бузург -Россия ва Хитой, мероси ҳарбии Шӯравӣ сиёсати 
хориҷии бисёрсамтиро пеша намуд. Сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дар муносибатҳои 
байналмилалӣ яке аз механизмҳои калидии ҳалли як қатор мушкилот, пеш аз ҳама масоили 
амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад. 

Инчунин, дар мақола таъмини амнияти миллӣ ҳамчун яке аз заруратҳои асосии 
пешбурди сиёсати фаъоли хориҷӣ таъкид гардидааст, ки бо равандҳои минтақавӣ, 
зарурати ҳамоҳанг сохтани амалҳои кишварҳои минтақа, роҳандозии муносибатҳои 
мутақобила бо кишварҳои муқтадир ҳаммаъно мебошад. 

Калидвожаҳо: истиқлолият, сиёсати хориҷӣ, Тоҷикистон, Қазоқистон, Осиёи Марказӣ, 
минтақа, таъмини амният, сиёсати бисёрсамтӣ, шарикии стратегӣ, хатар, кишвар, 

 
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

РАЗРАБОТКИ МНОГОВЕКТОРНОЙ  
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

В статье анализируется и обсуждается вопрос изучения изменений региональной 
ситуации и необходимости разработки многовекторной внешней политики в начале XXI 
века. После провозглашения политической независимости возникла необходимость вести 
взвешенную внешнюю политику. Хотя основные методы внешнеполитического курса 
страны из первого Послания Главы государства носили разнонаправленный и прагматичный 
характер, но его практическое воплощение совпало с началом XXI века. 

Учитывая огромную территорию, расположение в центре Евразийского континента, 
соседство с двумя крупными державами - России и Китая, советское военное наследие, 
Казахстан начал проводить многовекторную внешнюю политику. Многовекторность 
внешней политики в международных отношениях является одним из ключевых механизмов 
решения ряда проблем, прежде всего вопросов международной и региональной 
безопасности. 

Также в статье определяется обеспечение национальной безопасности как одно из 
основных требований ведения активной внешней политики, что является синонимом 
региональных процессов, необходимостью координации действий стран региона, 
налаживания взаимоотношений с могущественными державами.  

Ключевые слова: независимость, внешняя политика, Таджикистан, Казахстан, 
Центральная Азия, регион, обеспечение безопасности, многосторонняя политика, 
стратегическое партнерство, риск, страна. 

 
CHANGES IN THE REGIONAL SITUATION AND THE NEED TO DEVELOP A 

MULTI-VECTOR FOREIGN POLICY AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 
The article analyzes and discusses the issue of studying changes in the regional situation and 

the need to develop a multi-vector foreign policy at the beginning of the 21st century. After the 
declaration of political independence, it became necessary to conduct a balanced foreign policy. 
Although the main methods of the country's foreign policy from the first Address of the Head of 
State were of a multidirectional and pragmatic nature, but its practical implementation coincided 
with the beginning of the 21st century. 

Given the vast territory, location in the center of the Eurasian continent, proximity to two 
major powers - Russia and China, the Soviet military legacy, Kazakhstan began to pursue a multi-
vector foreign policy. The multi-vector nature of foreign policy in international relations is one of 
the key mechanisms for solving a number of problems, primarily issues of international and 
regional security. 

The article also defines ensuring national security as one of the main requirements for 
conducting an active foreign policy, which is synonymous with regional processes, the need to 
coordinate the actions of the countries of the region, and establish relationships with powerful 
powers. 

Keywords: independence, foreign policy, Tajikistan, Kazakhstan, Central Asia, region, 
security, multilateral policy, strategic partnership, risk, country. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА В 

ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

Джурахонзода С.Ш. 
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

 

Как известно из истории, советской власти в Таджикской Автономной Советской 
Социалистической Республике 1924 году досталось незавидная судьба. Пожалуй, ни один 
город Средней Азии не пережил столь многострадальную и вместе с тем стремительно 
прогрессирующую судьбу, ставшего за 70 последних лет советской государственности одним 
из крупных и процветающих городов Востока. 

В книге «Традиции и современность в архитектуре Таджикистана» утверждается, что 
Душанбе за весь период своего развития от небольшого средневекового городка на окраине 
Восточной Бухары до крупного индустриально развитого и культурного центра среди стран 
Центральной Азии как в зеркале отразил все перипетии роста городов всего Таджикистан, 
здесь впервые апробировались возможности использования традиций зодчества прошлого. 
Именно поэтому многие города и поселки городского типа миновали ошибок при 
становлении архитектуры, получили своего рода верные «рецепты» придания национального 
своеобразия и местного архитектурного колорита в их облике [1]. Это позволяет нам анализе 
практики проектирования и строительства монументальных произведений архитектуры и 
искусства. 

Первые произведение монументальных искусства  
Одним из первых произведений монументального искусства, появившихся на 

территории Таджикистана, является скульптура В.И. Ленина, организатора Октябрьской 
революции1917 года в Петрограде.  

Этот монумент был открыт в 1926 году в Худжанде и была воздвигнута на площади 
Восстания 4 июля 1925 года рядом с городским парком у восточных ворот Худжандской 
крепости. Президиум Худжандского горсовета на своём заседании 31 июля 1932 года, 
выслушав товарища Азимова о возведении памятника В.И. Ленину, постановил «…поручить 
Коммунальной секции под личную ответственность тов. Кузьмина заказать в Москве три 
статуи Ленина для установки в Ходженте» [2]. 

Одним из удачных примеров выдающегося произведения искусства, архитектуры и 
градостроительства может служить воздвигнутый в 1974 году новый памятник В.И. Ленина в 
Худжанде. Местоположение этого памятника на высоком правом берегу Сырдарьи было 
намечено при разработке генерального плана города. Оно имело глубокий идеологический 
смысл: поставить памятник вождю революции в таком месте, где бы он не был среди 
конкретных зданий, затерянным в локальной городской застройке, а принадлежал бы всему 
городу, словно парил бы над ним в прекрасном природном окружении, на фоне живописного 
горного хребта Могол-Тау, над огромным парком у своего подножия и над лазурными 
водами великой Среднеазиатской реки. Величественный памятник В.И. Ленину, сверкающий 
на солнце нержавеющей сталью (высота постамента из ценного камня габбро 12,5 м, высота 
статуи В.И. Ленина –12,5 м) виден издалека при подъезде к городу с севера-запада по дороге 
из Душанбе и из многих точек левобережья. Памятник с его окружением стал 
притягательным местом для горожан. От его подножия город предстаёт во всей своей красе 
днем и вечером. Памятник Ленину, проникнутый пафосом революционных преобразований, 
отражающий величие вождя и его дел, стал неотъемлем от облика города. 

Замысел авторов генерального плана по созданию проекта и сооружению памятника 
В.И. Ленина на правобережье Худжанда воплотили с 1970 по 1974 год скульптор Н. 
Щербаков, архитекторы В. Веселовский и И. Гунст.  

Фигура Ленина была выполнена из уникального материала – нержавеющей стали 
(металлический каркас, обшитый листами нержавеющей стали). Это второй монумент в 
бывшей СССР, выполненный в столь необычном материале Московским отделением 
художественного фонда. Первый монумент из нержавеющей стали был возведен в 1939 году 
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на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в г. Москве в виде скульптуры рабочего и 
колхозницы работы известного скульптора В. Мухиной. 

В 1978 году авторы монумента В.И. Ленина в Худжанде были удостоены высокого 
звания лауреатов Государственной премии Республики Таджикистан имени А. Рудаки в 
области литературы, искусства и архитектуры [3]. 

После суверенизации Республики Таджикистана скульптура В.И. Ленина была 
демонтирована. 

Третьим в Таджикистане произведением монументальной скульптуры является 
памятник В.В. Куйбышева, видному партийному и военному деятелю советского 
государства. Он отмечен влияние европейской классики и был выполнен скульптором Д.Д. 
Стреляевым в 1936-1937 гг. Является одним из организующих композиционных элементов 
Привокзальной площади Душанбе. Четкая объемная скульптура В.В. Куйбышева на 
бетонной высокой призме дополнена групповой композицией освобожденной таджикской 
семьи у ее подножия. Установленный на центральной оси аллеи проспекта им. Рудаки, 
памятник дополняется живописной композицией малых архитектурных форм и элементами 
озеленения и обводнения – ковровой зеленью, каскадом бассейнов с многоструйными 
фонтанами, скамейками, цветочницами и др. Несмотря на густую ширококронную зелень 
аллеи, многофигурная композиция памятника зрительно связана с бывшим Национальным 
краеведческим музеем на площади им. С. Айни, силуэт которого хорошо просматривается 
сквозь брызги фонтанов сквера. 

Монумент В.В. Куйбышеву в конце 1970-х годов был подвергнут реконструкции с 
облицовкой призматического постамента мрамором. В результате этого памятник потерял 
былую масштабность и цельность восприятия. 

Архитектура ХХ века 
В первой половине 1930-х гг. в столице таджикской республики строятся первые 

капитальные здания из жженого кирпича и бетона, которые несли в себе черты авангардного 
стиля (конструктивизма), появившиеся в 20-х годах прошлого столетия в европейской части 
России – здание Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссариата земледелия по 
улице Лахути, впоследствии переименованная в улицу имени В.И.Ленина (арх. П.И.Ваулин), 
здание Почтамта (снесено в 2016 году) и первого звукового двухзального кинотеатра имени 
М.Горького (ныне Государственная филармония имени А.Рудаки, затем телестудия 
«Сафина»), построенные по проектам архитектора С.В.Кутина. Названные сооружения в 
Таджикистане явились несколько поздним отзвуком авангардистских течений страны 
послереволюционных лет, когда архитекторы-новаторы Советского Союза пытались 
простыми и лаконичными архитектурными формами отразить революционный дух 
архитектуры будущего [4]. П.И. Ваулин, С.В.Кутин и другие молодые архитекторы, 
закончили архитектурную школу в Ленинграде, поэтому они стремились в своих первых 
произведениях в Душанбе передать дух новаторской архитектуры. Однако как и многие 
здания конструктивистского направления (Наркомат земледелия, Совнарком, Коммунальный 
банк и др.) не были лишены ошибок тех лет: в погоне за строгими очертаниями зданий 
снаружи игнорировалась внутренняя планировка, плохо использовалась кубатура зданий, 
принимались не экономичные решения. 

Рассмотрим одно из этих зданий, а именно здание Дома Кино Республики Таджикистан, 
которое проектировалось как первое зрелищное здание кинотеатра (первый звуковой 
двухзальный кинотеатр имени М. Горького). Оно было возведено в 1935-1936 гг. по проекту 
архитектора С. Кутина и инженера П. Драчук в Республиканской проектной конторе 
«Таджикгоспроект» в 1935 г. Проект этот представляет переустройство здания столовой 
Совнаркома Таджикской ССР под киноклуб. 

2-х этажное здание расположено на углу улицы имени Бухоро и проспекта имени А. 
Рудаки. Его угловое расположение предопределило планировочную композицию кинотеатра 
с парадным угловым входом, связанным с двумя зрительными залами (большого и малого), 
объединенных полукруглым в плане вестибюлем. В четком зонировании основных объемов 
кинотеатра (вестибюль, фойе, зрительные залы, столовая, служебные помещения и др.), в 
геометризированных внешних формах ясно угадывается влияние конструктивизма на 
формирование объемно-пространственной композиции. Поэтому мы в облике здания не 
видим основных черт классической, псевдоевропейской архитектуры, которая стала 
характерным явлением в конце 1930-х – середине 1950-х гг. во всех уголках бывшего СССР. 

Четкие геометрические линии фасадов по улицам Бухоро (бывшая имени Свириденко) и 
Рудаки (бывшая имени В.И. Ленина), композиционная уравновешенность объемов, 
полукруглый колонный портик-айван, отсутствие каких-либо декоративных элементов на 
гладких поверхностях прямоугольных в плане колонн, фризе, плоская кровля, 
прямоугольные линии оконных проёмов и витражей – всё это выделяет здание кинотеатра 
среди последующих сооружений Душанбе своей индивидуальностью облика. 
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В конце 1960-х – начале 1970-х гг. была произведена реконструкция кинотеатра, и он 
был переоборудован под Государственную филармонию и получил имя А. Рудаки. Северное 
крыло со своим фойе и зрительным залом (выходят на улицу Бухоро) было приспособлено 
под Республиканский Дом Кино им. Б. Кимьягарова с просмотровым залом и служебными 
помещениями Союза кинематографистов Таджикской ССР. 

На фасаде, обращенном на проспект Рудаки, в результате перестройки появилась 
обширная стена-ширма, на котором талантливым художником-монументалистом А. 
Аминджановым в начале 1970-х гг. было выполнено красочное монументальное панно в 
технике каменной мозаики на тему «Шашмаком» с вытянутым вдоль стены бассейном. По 
замыслу автора, мозаичное панно по всей поверхности должно было смачиваться водой из 
трубчатого водотока, проходящего по верху стены для усиления яркости каменной мозаики.  

В конце 1990-х гг. в связи с переносом Государственной филармонии во дворец 
Профсоюзов, здание двухзального кинотеатра было полностью передано Дому Кино, а затем, 
в начале 2000-х гг., большой зрительный зал с сопутствующими помещениями заняла вновь 
созданная телестудия «Сафина». 

В конце 30-х годов ХХ века архитектура СССР взяла курс на классические формы. 
Впервые появилась тяга к монументализации архитектурного образа, к парадной 
представительности. Характерным для предвоенных лет стали тенденция сочетания 
классических и национальных мотивов. В 1932 году после Постановления ЦК ВКП (б0 «О 
перестройке литературно-художественных организаций» были ликвидированы все 
архитектурные группировки и создан единый Союз советских архитекторов. Таким образом 
1932 год стал как бы естественным рубежом дальнейшего развития советской архитектуры, 
когда коренным образом меняется переоценка ценностей в архитектуре, меняется 
эстетический идеал общества. Именно классика стала идеалом общества, так она 
предоставила арсенал отточенных веками композиционных принципов, приемов, форм, 
прочно связанных в сознании людей с культурным наследием и понятных различным слоям 
общества. В этой ситуации курс страны Советов на освоение классического наследия 
оказался естественным.  

В Таджикистан эти веяния 30-х годов появились в архитектуре общественных зданий во 
второй половине 1930-х годов с изменением ее образности. Эти годы совпали с приездом 
большого отряда молодых архитекторов, конструкторов, геодезистов и топографов, которые 
и стали проводником композиционных приемов европейской классики, может в меньших 
масштабах. Их творчеством стал руководить вновь организованный Союз советских 
архитекторов Таджикистана, созданный в этот же год – 1936 год. Помимо всего именно эта 
творческая организация способствовала тесной взаимосвязи с архитектурной практикой 
центральных городов России, что позволила более целенаправленно определить развитие 
архитектурного творчества в республике.  

Одним из первых общественных зданий, построенных на основе синтеза европейской 
классики и таджикского национального образа стала гостиница «Сталинабад» в г. 
Сталинабаде (с 1960 года Душанбе) на 167 мест была запроектирована архитектором А. 
Антоненко и инженером Д. Грековой в РПК «Таджикгоспроект» в 1939 г. и построена в 1941 
г. Впоследствии гостиница была переименована в «Вахш». Она, как уже отмечалось выше, 
была расположена на Театральной площади (сейчас площадь им. 800-летия Москвы) на 
улице Лахути (сейчас проспект Рудаки). Представляет собой трехэтажное протяженное 
здание вдоль южной стороны площади, где проходит улица им. Чехова (ныне 
Нисормухаммада), выходящая на проспект Рудаки.  

В 1941 г. «Сталинабад» представлял собой первую комфортабельную гостиницу города, 
положившей начало формированию одной из красивейших площадей Душанбе, 
подчеркивающей значительность и монументальность театра оперы и балета – доминанта 
всей площади. Гостиница содержит 95 номеров, в том числе номера «люкс», одно- и 
двухместные. 

Конструктивно здание гостиницы выстроено из жженого кирпича на каменном 
фундаменте. Разделение на отдельные отсеки вызвано в основном как мера против частых 
землетрясений. 

В настоящее время, несмотря на то, что в городе имеется ещё несколько современных 
комфортабельных гостиниц, здесь привлекает внимание соразмерность всего здания, его 
масштабность человеку. Наличие в оформлении экстерьера и во внутреннем пространстве 
элементов национального архитектурного декора создает особый душевный комфорт и уют. 
Немаловажное значение имеют и удобные функциональные связи с рестораном, 
библиотекой, почтой и другими пунктами обслуживания. Все вышесказанное способствует 
особой популярности этого сооружения у многочисленных гостей столицы, находящих в 
облике гостиницы местный колорит и своеобразие. 
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Почти одновременно с гостиницей «Вахш» рядом началось строительство другого 
общественного сооружения, который и организовал Театральную площадь, став знаковым в 
советской архитектуре Таджикистана 40-50-х гг. Это – академический театр оперы и балета 
имени Садриддина Айни. Проект был подготовлен 1939 г. (авторы проекта архитекторы А. 
Юнгер, В. Голли, Д. Билибин, художник С. Захаров), а строительство осуществлено в 1939-
1946 гг. 

Здание театра расположено в центре г. Душанбе, на оси проспекта им. В.Куйбышева 
(сейчас им. академиков Раджабовых), выходящего к площади имени 800-летия Москвы. 
Театр занимает главенствующее положение на площади, является ее композиционным 
центром, позволяющим организовать здесь один из красивейших ансамблей города. 

Постановка крупного сооружения на возвышенности в отдалении от окружающей 
застройки и главного проспекта города было глубоко оправдано. Обширная платформа, на 
которую ведет широкая лестница, глухой цокольный этаж с легким ритмичным колонным 
строем над ним придают зданию удивительную человечность и вместе с тем 
торжественность. Классический прием постановки крупного фонтана на оси здания в 
обрамлении аккуратно подстриженных невысоких кустарников и зеленых газонов с цветами 
и скульптурами садово-парковой архитектуры, своеобразный зеленый фон сквера слева и 
справа здания с дальним силуэтом невысокой застройки, плавно огибающей здание с северо-
восточной и восточной сторон способствовали цельному завершению ансамбля всей 
площади, где даже дробный фасад гостиницы «Вахш» в южной стороне площади оттенил 
художественность облика театра. Все эти необходимые элементы ансамбля площади 
способствуют особой выразительности театра, подчеркивают его легкость и 
пространственность восприятия. 

Проспект им. В. Куйбышева, стоящий на оси сооружения (запад-восток), позволяет 
зрителю-пешеходу ещё издали увидеть его четкий силуэт, окруженный широкими 
свободными пространствами. По мере приближения человек начинает различать тщательно 
разработанные детали фасада, усиливающих центрический характер композиции здания. 

Симметричная композиция фасада соответствует плановому решению театра. Главной 
частью плана является зрительный зал на 800 мест, расположенный на главной оси входа за 
вестибюлем и двухсветным фойе. Пол зала для организации хорошей видимости сцены 
имеет криволинейную поверхность. 

Главный вход организован со второго уровня фойе, куда зритель попадает по широкой 
парадной лестнице, находящегося на главной оси симметрии плана. По обе стороны зала на 
первом этаже устроены широкие коридоры-кулуары для выхода из зала и отдыха во время 
антрактов, а также прохода в сценическую часть театра. Боковые части зала на втором 
уровне используются для прохода в ложи и выходы на боковые фасады, где по лестницам 
можно спуститься вниз на площадку вокруг театра. За сценической коробкой с подвижным 
круглым в плане планшетом сцены на нескольких этажах устроены артистические, 
репетиционные залы хореографии, вокала и множество других служебных и подсобных 
помещений. Вся эта группа помещений имеет отдельный служебный вход со своим 
гардеробом, туалетом и другими комнатами. 

Декоративное оформление интерьера основного вестибюля обращает внимание 
применением приемов таджикских народных мастеров: ганчевых резных бордюров, 
расписных потолков, резных панелей и др. Насыщенным декором отличается и фойе театра с 
центральной парадной лестницей в двухсветной части. Здесь можно увидеть капители 
колонн в виде ганчевых фигурных элементов, орнаментированные ганчевые решетки, 
плафоны с подкраской фона, ганчевые орнаментальные розетки, резные двери, рельефный 
ганчевый тимпан с изображением Садриддина Айни, чьё имя носит академический театр 
оперы и балета. 

В целом, в оформлении интерьера театра мы видим ту же попытку зодчих совместить 
воедино художественно-декоративные приемы таджикского и европейского зодчества. 

Театр в 1986 году был реконструирован, но мастера и строители постарались сохранить 
в интерьере богатство декоративного оформления, заложенное авторами проекта. Повторная 
реконструкция была проведена в 2007 году. В 2016-2017 гг. реконструкции была 
подвергнута вся театральная площадь с фонтаном, малыми скульптурными формами, 
архитектурными деталями, дорожками и др. [5]. 

Государственный театр музыкальной комедии имени А.С. Пушкина в 1992 году был 
переименован в Государственный драматический театр имени Камола Худжанди, и он 
является крупным общественным зданием Худжанда. Построен в начале 60-х годов 
прошлого столетия по проекту архитектора С.В. Волкова. Театр расположен в парковой зоне 
левобережной части города, вдали от магистральных улиц. Вокруг театра организован сквер, 
с обеих сторон которого проходят второстепенные улицы с развитым автомобильным 
движением.  
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Главный фасад театра обращен на север, т.е. в сторону Сырдарьи. Перед фасадом 
устроена площадь с большим круглым в плане многоструйным фонтаном, окруженным 
зелеными насаждениями и дорожками. В результате республиканского конкурса на создание 
скульптурной композиции в середине фонтана установлена скульптурное изваяние на основе 
воспроизведения известного сюжета настенной росписи во дворце афшинов Уструшаны с 
изображение арфистки. Ранее намечавшийся перед фонтаном монумент Камола Худжанди, 
величайшего таджикского поэта-лирика ХIV века родом из Худжанда, ныне установлен на 
центральной аллее проспекта Ленина, недалеко от театра. 

Само здание театра приподнято на высоком цоколе с широкими парадными лестницами, 
ведущими к многоколонному портику. Осевая композиция плана определила объемную 
структуру всего здания: прямо по оси за портиком устроен вестибюль, далее – двухсветное 
фойе и вход в зрительный зал со сценической коробкой в глубине.  

На главном фасаде выделяется широкий фриз над входным портиком, поддерживаемый 
14-тью колоннами в два ряда. Поверхность фриза украшена многофигурной композицией 
барельефа на тему народного искусства. 8-гранные стройные колонны снизу имеют базы 
фигурного очертания, окрашенные в черный цвет. В верхней части колонны украшены 
своеобразными стилизованными капителями, истоками которых, несомненно, является 
народное таджикское зодчество. Однако стилизованный пояс капители из европейской 
классики придают всему облику колонн эклектичный характер. 

Несмотря на явный эклектичный характер архитектуры театра, здание стало 
неотъемлемым от облика города архитектурным объектом, наглядно свидетельствующий о 
творческом поиске своеобразия и местного колорита. Удачное расположение театра в центре 
парковой зоны способствовало тому, что здесь проходит отдых горожан. Со временем, с 
реализацией концепции музеификации города Худжанда, рядом будет формироваться 
торговый ярмарочный центр, композиционным ядром будет формирующаяся Худжандская 
крепость с окружающим парком. Это ещё более усилит общественно-зрелищный характер 
театра, придаст ему статус центра притяжения для культурного досуга населения города [6]. 

К празднованию 1100-летнего юбилея государства Саманидов в 1999 году театр был 
реконструирован. Впоследствии, к знаменательным датам Республики Таджикистан, 
производились частичные реконструкции интерьера и экстерьера театра.  

Крытый рынок на площади Панчшанбе является общественно-торговым сооружением 
общегородского значения Худжанда. Одним из особенностей крытого рынка является то, что 
он выстроен на территории исторически сложившегося торгового центра Худжанда, т.е. на 
рыночной площади Панчшанбе. 

Рынок сооружен в середине 50-х годов по проекту, выполненному в проектной конторе 
«Таджикпроект» (ныне АООТ «Шахрофар»). Это довольно обширное здание, построенное из 
современных материалов и конструкций, украсило крупную площадь в старо-городской 
части Худжанда. Крытый рынок расположен в восточной части площади и своим главным 
фасадом обращен на запад. Напротив торжественного главного фасада находится древний 
архитектурно-мемориальный комплекс Шейха Муслихиддина, включающий в себе мавзолей, 
соборную мечеть, минарет, мечеть Шайха Муслихиддина. С северной стороны площади 
построена двухэтажная чайхана «Панчшанбе», архитектурный декор которой выполнен 
народными мастерами в содружестве с молодыми архитекторами Худжанда в духе 
национальных традиций таджикского зодчества [7]. 

В декабре 1954 года на Всесоюзном совещании строителей практика украшательства в 
архитектуре была подвергнута резкой критике и рекомендовано было всемерно развивать 
индустриальные методы строительства и типовое проектирование. 4 ноября 1955 года на 
основе обобщения материалов Всесоюзного совещания ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли специальное постановление «Об устранении излишеств в проектировании и 
строительстве». Однако ещё несколько лет после выхода названного исторического 
постановления 1955 года в Таджикистане и, в частности, Душанбе появлялись сооружения, 
возведенные в современных железобетонных конструкциях, но запроектированные в духе 
классики и перегруженные лепными деталями, скульптурными украшениями и другими 
атрибутами декора. Для примера рассмотрим чайхану «Рохат», построенную в 1959 году на 
улице им. В.И. Ленина. 

Чайхана «Рохат» на проспекте имени А. Рудаки, традиционный для Средней Азии тип 
здания для общения населения и отдыха. 

 Она расположена в центре столицы, рядом с театром им. А. Лахути с севера и 
комплексом зданий бывшего до недавнего времени Исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан с юга (тогда ЦК КП Таджикистана). Главный, западный фасад 
обращен на проспект А. Рудаки. Чайхана является одним из наиболее ярких и новаторских 
сооружений подобного типа в Таджикистане. Роспись здесь исполнена мастерами Ю. 
Рауповым и Мирзо Рахматом Олимовым. 
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В рассматриваемое время строится дворец культуры колхоза имени Саидходжа 
Урунходжаева в Гафуровском районе Согдийской области (1954-1957 гг.) для проведения 
культурного досуга колхозников по проекту архитектора Х.А. Юлдашева и группы молодых 
ленинградских архитекторов. Дворец культуры вместе с элементами благоустройства 
представляет собой целый ансамбль, занимающий территорию в 3,5 гектаров. Участок 
расположен на естественной возвышенности – горе Арбоб к юго-востоку от Худжанда. 
Отсюда, с горы Арбоб, далеко вокруг виднеется сельский пейзаж долины реки Сырдарья с 
садами, полями, автомобильной дорогой, ведущей к дворцу.  

Само сооружение Дворца культуры, построено по инициативе бессменного председателя 
колхоза имени К.В.Ворошилова, а затем «Москва», дважды Героя Социалистического труда 
Саидходжа Урунходжаева. Архитекторы-проектировщики попытались воплотить в жизнь 
идеи интернационализма в архитектуре: т.е. применении принципов классических форм в 
синтезе с национальным колоритом в декоративном оформлении интерьеров. Это позволило 
придать внешней архитектуре монументальность, строгость и представительность путем 
применения симметрии в планировке. 

Наиболее примечательной особенностью сооружения является архитектурная декорация 
интерьеров дворца, которую по праву искусствоведы относят к выдающимся памятникам 
народного прикладного искусства. Инженерное искусство плюс сконцентрировавшее в своих 
интерьерах все мастерство, весь запас орнаментальных богатств, всю высочайшую культуру 
народного полихромного узора. Впечатление праздничности создаётся уже при входе в фойе 
зрительного зала, где белые мраморные колонны, светло-коричневый паркет, большие чаши 
белых люстр о синими украшениями дополняется двухсветным пространством. 

Дворец культуры имени С.Урунходжаева является одним из замечательных образцов 
архитектуры Таджикистана 50-х годов ХХ века. Именно в этом здании наиболее полно было 
отражено народное искусство архитектурной декорации, здесь народ почувствовал 
преемственность древнего художественного мастерства современными мастерами, которые 
своим творческим трудом показали многообразие путей освоения славного наследия 
архитектуры и искусства.  

В настоящее время во дворце культуры устроен колхозный музей, здесь находится 
правление дехканского хозяйства, решается вопрос реставрации отдельных элементов 
здания, архитектурного декора, пострадавших во время землетрясения 1986 года. Здание 
должно сохраниться на века как памятник архитектуры и народного искусства [8]. 

Последующие периоды современной архитектуры конец 1950-х и все 1960-е годы, а 
также все 70-е и начало 80-х гг. прошлого столетия в целом были годами совершенствования 
и развития зодчества, что придало архитектуре не только новаторство в становлении облика 
зданий Таджикистана, но и ряд недочетов. Так, в конце 50-х и начале 60-х гг. ХХ века 
архитектор В. Афанасьев и инженер З. Ярмолинский (проектный институт 
«Таджикгипрострой», 1961 г.) разработали проект крупного зрелищного сооружения 
Душанбе – широкоэкранный кинотеатр на 1600 мест с драмтеатром на 700 мест на улице 
имени Путовского. В 80-х годах прошлого столетия на этом месте был построен 4-х этажный 
дом с магазином и Дом литератора Таджикистана. Из-за большого объема проект не был 
принят для строительства. Тем не менее, архитектура этого здания показывает направление 
поиска местными зодчими архитектурного образа общественного сооружения столичного 
города 1960-х годах. Однако в этом несомненно талантливом проекте авторы были против 
привнесения в образ сооружения местные традиции зодчества, таджикского колорита и 
своеобразия. Такое отношение к преемственности традиций таджикского зодчества стало 
характерным для творчества многих молодых архитекторов не только Душанбе, но и 
отдельных городов республики . 

Анализ проектирования и строительства общественных зданий 1970-х годов в г. 
Душанбе показывает отсутствие примера своеобразного сооружения, несущего в себе 
самобытные черты таджикского зодчества, хотя в этот период иногда появлялись 
интересные по замыслу объекты общественного назначения. Примером такого объекта 
может служить строительство 1970-х гг. крупного комплекса Таджикского государственного 
университета имени В.И. Ленина на 8 тысяч студентов (сейчас Таджикский национальный 
университет), рассчитанного тогда на три очереди строительства (авторы генплана 
архитекторы В. Веселовский, Э. Орловский, при участии архитекторов М. Бобосаидова, Т. 
Веселовской, начало строительства 1975 г.). Сейчас на участке строительства осуществлена 
первая очередь из учебных корпусов гуманитарных факультетов, пешеходной эстакады, 
столовой, конференц-зала, поточных аудиторий, комплексного благоустройства территории 
[9].  

В период конца 70-х – начала 80-х гг. прошлого столетия следует отметить новое 
обращение к архитектурному наследию таджикского народа. Иллюстрацией сказанному 
является архитектурно-скульптурный ансамбль Садриддина Айни на одноименной площади 
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города Душанбе, авторы которого были удостоенны в 1980 году Государственной премии 
СССР. 

Ансамбль посвящен родоначальнику таджикской советской литературы Садриддину 
Айни (1878-1954 гг.), который своим стихотворением «Марш свободы», опубликованным в 
1919 г. первым печатным органом – журналом «Пламя революции», непосредственно 
возвестил о рождении новой таджикской литературы. 

Ансамбль украшает одну из главных площадей столицы, названную именем великого 
писателя и разместившуюся на пересечении улицы С.Айни и проспекта имени А. Рудаки. 
Небольшая искусственная насыпь приподнимает ансамбль над прилегающими к нему 
территориями [10]. 

Одним из знаменательных, чрезвычайно знаковых скульптур в г. Худжанде после 
обретения Республикой Таджикистан суверенитета является памятник Камол Худжанди. 
Установлен в 1996 году в ознаменовании 675-летия со дня рождения поэта, выдающегося 
классика персидско-таджикской литературы (между 1118-23 гг., Худжанд, 1400 г., Тебриз). 
Расположен на небольшой площади-аллее «Звезды Худжанда». Основной идеей является 
передать непосредственно образ как мыслителя, философа и показать его внутренний мир. 
На фоне ширококронных деревьев центральной аллеи скульптурно изображены крылья, 
олицетворяющие святость человека и одновременно обозначающие крылья вдохновения 
поэзии. Лицо поэта обращено на место его рождения и в сторону захода солнца. Высота 
сидящей фигуры 3,5 м, крыльев 5,5 м. Площадь, занимаемая памятником, 1000 кв. м. Автор 
бронзовой скульптуры художник-скульптор К.Н. Надыров с участием архитектора Р.Д. 
Каримова. Аналогичный памятник того же автора установлен в 1997 году в Тебризе (Иран) 
на месте захоронения поэта [11]. 

Вывод. Обобщая выше сказанное, можно констатировать, что монументальное 
искусство уже в 1980-х годах постепенно становится полноправным партнером архитектуры. 
Это осознают не только художники-монументалисты, но более всего архитекторы-
проектировщики, которые и должны с самого начала проектирования привлекать к 
проектированию художников-монументалистов.  
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА В 
ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В статье рассмотрен анализ практики проектирования и строительства первых 
памятников монументального искусства и архитектуры, декоративного оформления, 
внешний вид сооружения, колористика и своеобразие. Также рассмотрен архитектурный 
облик здания (внутренняя и внешняя части), декоративное применение и отражение 
различных средств и приёмов оформления, присущих как таджикскому народному 
зодчеству, так и европейской классической архитектуре. И так, можно констатировать, 
что монументальное искусство постепенно становится полноправным партнером 
архитектуры, и данную тенденцию осознают не только художники-монументалисты, но 
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более всего архитекторы-проектировщики, которые и должны изначално привлекать к 
проектированию художников-монументалистов. 

Ключевые слова: Архитектура, строительство, колорит, монументальное искусство, 
история, сооружения, декоративное оформление, скульптура, ансамбль, облик здания. 

 
ТАҲЛИЛИ АМАЛИЯИ ТАРҲРЕЗӢ ВА СОХТМОНИ АСАРҲОИ 

МОНУМЕНТАЛИИ МЕЪМОРӢ ВА САНЪАТ  
ДАР СОЛҲОИ ДАВЛАТДОРИИ ШУРАВӢ 

Дар мақола таҳлили амалияи тарҳрезӣ ва сохтани нахустин осори санъати 
монументалӣ ва меъморӣ, ороиши ороишӣ, симои иншоот, анъанаҳои маҳаллии меъморӣ, 
рангубор ва хосса баррасӣ шудааст. 

Ва инчунин намуди меъмории бино (берун ва дохили он), ороиш ва инъикоси усулҳои 
гуногуни ороиши меъморию бадеӣ, ки чи ба меъмории халқи тоҷик ва чи ба меъмории 
классикии аврупоӣ хос аст, баррасӣ кардаанд. Инак, метавон гуфт, ки санъати 
монументалӣ тадриҷан шарики комили меъморӣ шуда истодааст ва инро на танҳо 
рассомон, балки пеш аз ҳама меъморон-конструкторон дарк мекунанд, ки онҳо бояд аз 
ибтидои лоиҳакашӣ бояд деворсозонро ба лоиҳакашӣ ҷалб намоянд. 

Калидвожаҳо: Меъморӣ, сохтмон, рангорангӣ, санъати монументалӣ, таърих, 
биноҳо, ороиши ороишӣ, ҳайкалтарошӣ, ансамбль, намуди зоҳирии бино. 

 
ANALYSIS OF DESIGN AND CONSTRUCTION PRACTICE 

OF MONUMENTAL WORKS OF ARCHITECTURE AND ART DURING THE 
YEARS OF SOVIET STATEHOOD 

The article deals with the analysis of the practice of designing and building the first works of 
monumental art and architecture, decorative design, the image of the structure, local traditions of 
architecture, color and originality. 

And also considered the architectural appearance of the building (outside and in the interior), 
decorative and reflection of various methods of architectural and artistic design, characteristic of 
both Tajik folk architecture and European classical architecture. So, it can be stated that 
monumental art is gradually becoming a full partner of architecture, and this is realized not only by 
muralists, but most of all by architects-designers, who should involve muralists in the design from 
the very beginning of design. 

Key words: Architecture, construction, coloring, monumental art, history, buildings, decorative 
design, sculpture, ensemble, appearance of the building. 
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БОЗТОБИ САБАБҲОИ СУҚУТИ БАРМАКИЁН ДАР  
САРЧАШМАҲОИ ТАЪРИХИИ АСРҲОИ IX-X 

 

Ниёзова А.У. 
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 

 

Дар сарчашмаҳои таърихии асрҳои IX-X суқути Бармакиён ба андозаи бешу кам баён 
шуда, муаррихон сабабҳо ва ангезаҳои мухталиферо роҷеъ ба ин масъала дар асарҳои худ 
зикр кардаанд. Ин ҳолат далолат аз он мекунад, ки хашм гирифтани халифаи Аббосӣ нисбат 
ба Бармакиён ва барандохтани онҳо аз умури хилофат назди дарбориён ва ҳамзамононаш 
асрорангез будааст. 

Муаррихи садаи IX Аҳмад ибни Исҳоқи Яъқубӣ маъруф ба Ибни Возеҳи Яъқубӣ (вафот 
284 ҳ.қ./897) дар асари хеш «Таърихи Яъқубӣ» хеле мухтасар аз рухдоди барканории 
Бармакиён аз умури хилофати Аббосӣ ва фоҷеаи хонаводагии онҳо, ки ба дасти 
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Ҳорунуррашид анҷом ёфт, менависад. Дар муайян кардани сабаби хашми Ҳорун нисбат ба 
Бармакиён миёни ҳамзамонон ва таърихнигорон ривоятҳо бо гузинаҳои мухталиф вуҷуд 
доранд ва Яъқубӣ бо сароҳат онро зикр мекунад: «Бештари мардумро дар асбоби хашми 
Ҳорун [XE "Ҳорун]бар онон (яъне Бармакиҳо) ихтилоф аст» [7, с. 430]. 

Ривояти Яъқубӣ низ бар ниҳон мондани сабаби тағйири мавзеи халифа нисбат ба 
Бармакиён таъкид мекунад ва аз қавли Ҳорун мегӯяд: «Агар дасти ростам медонист ба чӣ 
сабаб чунин коре кардам, ҳар ойина онро мебуридам» [7, с. 430].  

Яъқубӣ дар бораи ин рухдод зикре аз чанд ривоят мекунад. Аз ҷумла гузориш медиҳад. 
ки [XE "Яъқубӣ]Ҳорун [XE "Ҳорун"]ҳанӯз чаҳор сол пеш аз воқеаи фоҷеабори хонадони 
Бармакӣ [XE "Бармакӣ], яъне соли 183 ҳ.қ./799-800 ба роздораш Иброҳим ибни Сабеҳ [XE 
"Иброҳим ибни Сабеҳ"]гуфта буд: «Мехоҳам розеро бо ту дар миён гузорам. Ба Худо қасам, 
агар онро аз аҳаде бишнавам, гарданатро мезанам». Пас ба худ омадаму гуфтам: «Эй 
амиралмуъминин, агар онро ба касе гуфтаӣ ё хоҳӣ гуфт, маро ниёзе бад-он нест. Гуфт: «Онро 
ба аҳаде нагуфтаам ва намегӯям. Тасмим дорам хонадони Бармакро чунон уқубат кунам, ки 
аҳадеро уқубат накардаам ва достони ононро то поёни рӯзгор ибрати дигарон қарор диҳам». 
Пас маро назди онон фиристод ва бисёр чунон мекард, сипас сол бар сар омад ва соли дувум 
низ сипарӣ шуд ва он гоҳ соли севум ба анҷом расид, дар сари соли чаҳорум ононро кушт» 
[7, с. 431]. Яъқубӣ аз маросими ҳаҷ намудани Ҳорунуррашид дар моҳҳои октябр-ноябри соли 
802 мухтасар сухан карда, аз фоҷеаи ба сари дудмони Бармакиён омада бидуни тафсир чунин 
ёд мекунад: Ҳорун «аз роҳи бодия раҳсипор шуд ва дар ҷойе аз Анбор ба номи Ҳирф, дар 
дайре, ки ба он Умр гуфта мешуд, манзил кард ва рӯзашро ҳамон ҷо гузаронид ва дар ҳамон 
шаб вазири худ Ҷаъфар ибни Яҳё ибни Холидро бе он ки пеш аз он амре пеш омада бошад, 
кушт ва бомдоди фардо ӯро ба Бағдод ҳамл кард, то ӯро се шаққа карда, дар пулҳои Бағдод 
ба дор овехтанд ва Бағдодро дар он таърих се пул буд. 

Яҳё ибни Холид ибни Бармак ва фарзандону хонадонашро ба зиндон андохт ва дороии 
ононро мусодира кард ва амлокашонро гирифт» [7, с. 430]. Таърихи вуқӯи ин ҳодисаро 
Яъқубӣ дар моҳи сафари соли 188 ҳ.қ. [7, с.431] / январ-феврали соли 803 зикр кардааст. 

Ривояти дигаре, ки аз қавли Яъқубӣ баён шудааст, ин аст, ки Яҳё ва фарзандонаш чанд 
сол дар зиндон монданд ва «Яҳё номае ба Рашид навишт, то ӯро бар сари меҳр оварад ва 
ҳурмату ҳаққи тарбияти худро дар он ёдоварӣ кард» [7, с. 432]. Аммо ҷавоби Рашид, ки дар 
пушти номаи Яҳё навишт, ин қотеона рад кардани хоҳиши ӯ буд: «Масали ту, эй Яҳё, ҳамон 
аст, ки Худой гуфтааст: «Деҳе, ки амну ором буд ва рӯзии он аз ҳар ҷойе фаровон мерасид, 
пас неъматҳои Худоро куфрон намуд ва Худо барои он чи мекарданд, ҷомаи гуруснагӣ ва 
тарс ба (мардуми) он чашонид» [7, с.432-433]. 

Яъқубӣ дар асараш ба ривоятҳои зикршуда иктифо намуда, ишорае аз пойгоҳи иҷтимоӣ 
ва сиёсии Бармакиён намекунад ва ин муаллиф ривоятҳои дастрас оид ба сарнавишти 
фоҷиабори Бармакиёнро бидуни камтарин нақд бознависӣ менамояд. 

Дар қиёс бо Яъқубӣ ривоятҳои Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ (839-923) дар рисолаи 
таърихиаш «Таърихи Табарӣ» («Таъриху-р-расули ва-л-мулук») сабабҳои суқути 
Бармакиёнро бо ҷузъиёти бештаре ҳамроҳ дорад. Метавон гуфт, ки дар миёни тамоми ин 
муаррихон ҳеҷ кадоме ба андозаи Табарӣ ба чунин вусъати баёни ин мавзӯъ дар асари худ 
напардохтаанд. Табарӣ ривояти худро бо ин пурсиш, ки «Чаро Ҳорун Ҷаъфари Бармакиро 
кушт ва куштани вай чи гуна буд ва бо ӯ ва хонадонаш чӣ кард?» [8, с. 5297] оғоз мекунад. 

Ривояти нахустини Табарӣ дар иртиботи ин рухдод аз Бухтишӯъ ибни Ҷабраил ба нақл 
аз падараш аст. Бухтишӯъ пизишки барҷастаи Гунди Шопур буд, ки соли 171 ҳ.қ./787-788 
ӯро Яҳёи Бармакӣ барои табобати Ҳорунуррашид ба Бағдод даъват кард. Писари ӯ Ҷабраил 
ҳам бо ҳимояти Бармакиён, ба хусус Ҷаъфари Бармакӣ мақому сарвати бисёр ёфт ва баъдҳо 
пас аз заволи Бармакиён ба поси эҳтироми онҳо мақому амволи хешро ошкоро дар баробари 
Маъмуни Аббосӣ аз они Яҳё ва фарзандони ӯ донист [1, с. 125-127; 11, с. 113.]. 

Бино ба ин ривояти Бухтишӯъ, ки Табарӣ нақли қавл кардааст, вуруди бе иҷозати 
Ҷаъфари Бармакӣ ба қасри Ҳорунуррашид сабаби хашми халифа гардидааст: «Дар маҷлиси 
Рашид нишаста будам, ки Яҳё ибни Холид намудор шуд ва чунон буд, ки дар гузашта 
беиҷозат ворид мешуд ва чунон биёмаду наздики Рашид расид ва салом гуфт, ҷавоби вайро 
ба сустӣ дод ва Яҳё бинонист, ки корашон дигаргун шуда. 

Гӯянд: Он гоҳ Рашид рӯй ба ман (падари Бухтишӯъ ибни Ҷабраил) карду гуфт: «Эй 
Ҷабраил, вақте дар манзили хеш ҳастӣ, касе бе иҷозат ба назди ту ворид мешавад?» Гуфтам: 
«На ва касе чунин интизор надорам». Гуфт: «Пас. Чаро бе иҷозат ба назди мо ворид 
мешаванд». Гӯянд: Яҳё бархосту гуфт: «Эй амири муъминон, ба Худо ин корро дар ин вақт 
оғоз накардаам, ин чизест, ки амири муъминон хосси ман карда буд ва маро ба сабаби он 
баландовоза карда буд, то он ҷо, ки ворид мешудам ва ӯ дар бистари хеш буд, гоҳе бараҳна 
ва гоҳе дар либоси зер, намедонистам, ки амири муъминон он чиро хуш медошта буд, нохуш 
дорад акнун...» Гӯянд: Ҳорун шармгин шуд... чашмонаш ба замин буд ва ба рӯи ӯ баланд 
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намекард, гуфт: «Чизе нахостам, ки нохушоянди ту бошад, аммо мардум мегӯянд» [8, 
с.5297]. 

Ба назар мерасад, ки агар ин ривоят сиҳат дошта бошад, пас вуруди беиҷозат ва 
ногаҳонии Ҷаъфари Бармакӣ ба маҷлиси халифа наметавонист боиси хашм Ҳорун бошад, ки 
баъдан он фоҷеаи хонаводагии Бармакиёнро дар қибол дошт. Зеро: нахуст ин ки Ҷаъфари 
Бармакӣ бори аввал набуд, ки бидуни иҷоза ба маҷлиси Ҳорун ҳузур пайдо мекард. Дигар ин 
ки ин вуруди бидуни иҷоза ба ҳузури Ҳорун аз имтиёзоти хосе буд, ки Ҳорун ба Яҳёи 
Бармакӣ дода буд ва худи Яҳёи Бармакӣ онро бо сароҳат дар иқтибосе, ки аз Табарӣ овардем, 
баён мекунад. 

Ба назари муҳаққиқи эронӣ С.Саҷҷодӣ ин ривояти Табарӣ, ки аз қавли Бухтишӯъ баён 
шудааст, асоси ривоятҳои баъдӣ дар иртиботи суқути Бармакиён гардидааст [11, с.20-76].  

Табарӣ дар ривояти баъдӣ, ки онро марҳилаи нахустини тағйири муносиботи халифа 
нисбат ба Бармакиён медонад, аз қавли Сумома ибни Ашрас нақл мекунад, ки «нахустин 
нохушояндие, ки дар кори Яҳё ибни Холид падид омад, он буд, ки Муҳаммади Лайс номае 
ба назди Рашид фиристод, ки дар он вайро андарз мегуфт ва зимни он мегуфт, ки Яҳё ибни 
Холид ба назди Худо коре барои ту нахоҳад сохт, ки вайро миёни хештан ва Худо ниҳодаӣ» 
[8, с.5298]. 

Бино ба хабари Балъамӣ Муҳаммади Лайс аз аҳли илм буд ва оммаро панд медод, 
«порсову некмард буд...ва бо илмаш дабир буд» ва аз Яҳёи Бармакӣ озурдахотир [3, с. 1537]. 

Чун Ҳорун [ХЕ Ҳорун] хабар ёфт, ки Яҳёи Бармакӣ[XE "Яҳёи Бармакӣ"] аз нома воқиф 
гаштааст, ӯро назди хеш хонд ва аз Муҳаммади Лайс [XE "Муҳаммади Лайс"]пурсон шуд. 
Яҳёи Бармакӣ[XE "Бармакӣ"] гуфт, ки «мусулмонии вай машкук аст» [8, с. 5298]. Табарӣ дар 
идомаи ин ривоят мегӯяд, ки чун касони зиёд аз Яҳёи Бармакӣ ва хонаводааш назди Ҳорун 
бадгӯиҳои зиёд карданд, Ҳорун ба суханони Муҳаммади Лайс эътимод кард, муносибати 
халифаи Аббосӣ [XE "Аббосӣ"]ба ин хонадон ба бадӣ тағйир хӯрд ва «ин нахустин марҳилаи 
тағйири вазъи онҳо (Бармакиён) буд» [8, с. 5299]. 

Табари дар ривоятҳои баъдӣ дар бораи сабаби суқути Бармакиён ин бор аз қавли 
Абумуҳаммади Язидӣ, ки бино ба навиштаи Табарӣ «аз ҳама касон ба ахбори қавм 
муталлеътар буд» [8, с. 5299], ба нуктаҳое ишора мекунад, ки дар ривоятҳои қаблии 
муаррихон ишорае ба он нашудааст. Бар асоси ин ривоят муҳимтарин омили тағйири мавзеи 
Ҳорун нисбат ба Бармакиён, ин озодии Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан аз зиндони Ҳорун 
буд, ки, ӯ аз мубаллиғон ва даъваткунандагон ба мазҳаби шиа ва аз мухолифони сарсахти 
халифаи Аббосӣ маҳсуб мегашт [8, с. 5299]. 

Абдуллоҳ ибни Ҳасан, ки бо Ҳорун [XE "Ҳорун"] душманӣ дошт, дар Табаристон алайҳи 
ӯ исён бардошт. Ҳорун Фазли Бармакиро ба Табаристон фиристод, то исёни Яҳё ибни 
Абдуллоҳ ибни Ҳасанро фурӯ нишонад ва ӯро ба банд гирифта, ба Бағдод биёварад. Фазл 
чунин кард ва Ҳорун ҳифозати ӯро дар Бағдод ба Ҷаъфари Бармакӣ [XE "Бармакӣ"] эътимод 
намуд. Ҷаъфари Бармакӣ баъди чанде суҳбат бо Яҳё ибни Абдуллоҳ бе иҷозати Ҳорун ӯро 
озод кард. «Гӯянд: Ҷаъфар бар ӯ (Яҳё ибни Абдуллоҳ) риққат овард ва гуфт: «Дар билоди 
худой ба ҳар куҷо хоҳӣ бирав». Гуфт: «Куҷо равам, ки эмин нестам, ки аз паси андак муддате 
маро ба назди ту ё ғайри ту пас оранд». Гӯянд: Пас Ҷаъфар кас бо Яҳё фиристод, ки ӯро ба 
амонгоҳаш расонид» [8, с. 5300]. Баъд аз ин воқеа Ҳорун ба Ҷаъфари Бармакӣ ва дигар аҳли 
дудмони Бармакиён хашм гирифт.  

Дар шумори ривоятҳое, ки Табарӣ аз хашм гирифтани Ҳорун ба Бармакиён меорад ва 
онро дигар манобеи таърихӣ низ зикр мекунанд, муҳимтарини онҳо достони иртиботи 
Ҷаъфари Бармакӣ бо хоҳари Ҳорун, Аббоса мебошад. Табарӣ аз Аҳмад ибни Зуҳайр нақли 
қавл мекунад, ки Ҳорун ҳар доим бо Ҷаъфари Бармакӣ дар маҷлисҳои зиёфат менишаст ва 
дар ин ҷо хоҳари Ҳорун Аббоса низ ҳузур пайдо менамуд. Ба хотири машруият бахшидан ба 
ҳузури Аббоса дар маҷлиси зиёфат Ҳорун ба Ҷаъфар гуфт: «Вайро ба зании ту медиҳам, ки 
вақте дар маҷлиси ман ҳузур дорад, диданаш бар ту ҳалол бошад» ва бад-ӯ дастур дода буд, 
ки ба Аббоса даст назанад ва чизе аз он муносибат, ки мард бо ҳамсари хеш дорад, аз ӯ сар 
назанад» [8, с. 5307]. Бо ин шарт Аббосаро ба ҳамсарии Ҷаъфари Бармакӣ дод, аммо бар 
хилофи дастури Ҳорун «оқибат Аббоса аз ӯ бор гирифт ва писаре зод» [8, с. 5307].  

Бар хилофи талошҳои Ҷаъфар ва Аббоса дар бораи хабар наёфтани Ҳорун аз ин рӯйдод, 
халифа дар ниҳоят иттилоъ пайдо намуд ва ҳамин омил сабаби хашми Ҳорун нисбат ба 
хонадони Бармакиён ва барандохтани онҳо аз умури идории хилофати Аббосӣ гардид. 

Бино ба хабари Табарӣ Ҳорун [XE "Ҳорун"] баъд аз адои маносики ҳаҷҷи соли 186 
ҳ.қ./октябр-ноябри соли 802 чун аз Макка бозгашт, моҳи муҳаррами соли 187 ҳ.қ/январи соли 
803 ба Ҳира расид ва аз он ҷо ба ноҳияи Анбор ба Умр омад ва шаби шанбеи охири 
муҳаррам (28 ба 29 январ) Ҳорун фармон дод то Яҳёи Бармакӣ ва ҳамаи фарзандони ӯ ва 
ғуломону вобастагонашонро, ки дар ин ноҳия ҳамроҳаш буданд, маҳбус кунанд ва ба 
Масрури Ходим [XE "Масрури Ходим"] дастур дод, то Ҷаъфари Бармакиро «гарданашро 
бизанад ва Масрур чунон кард» [8, с.5308-5309]. 
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Ба фармони Ҳорун [XE "Ҳорун"] ҷасади Ҷаъфари Бармакиро ба Бағдод оварда, ду ним 
карданд ва бар сари пул биёвехтанд. Ин ҷасад то замоне ки Ҳорун мехост сӯи Хуросон равад, 
ҳамчунон бар сари пул овезон буд, то онро баъд аз баргаштани Ҳорун аз Хуросон (наздики 
чаҳор моҳ дар Рай буд) ба Бағдод, ки мусодиф ба 6 декабри соли 804 аст, ба дастури ӯ 
сӯзониданд [8, с. 5311, 5337-5338]. 

Муҳаммади Ҷаҳшиёрӣ (вафот 331 ҳ.қ/942-943), муаррихи араб, ки дар Куфа бузург шуда, 
дар идороти Бағдод кор карда, ба вазир Алӣ ибни Исо ва халифаи Аббосӣ Муқтадир (895-
932) хидмат кардааст, дар зумраи таърихнигорони ин давра ҳаст, ки дар рисолаи хеш «Ал-
вузаро ва-л-китоб» ба рӯйдоди сарнавиштсӯзи Бармакиён таваҷҷуҳ кардааст. Агарчи 
вижагии ривояти асосӣ дар баробари гузоришҳои Ҷаҳшиёрӣ намоён аст, аммо таҳлили 
ривояти ин муаллиф дар мавриди суқути Бармакиён то ҳадде қобили таваҷҷуҳ аст. Бо вуҷуди 
ин ки дар ривоёти Ҷаҳшиёрӣ такяи аслӣ бар ҳамон ривоятҳоест, ки дар осори дигар 
муаррихон такрор шудааст, аммо шарҳе, ки Ҷаҳшиёрӣ дар боби чигунагии зуҳури Бармакиён 
ва расидан ба мақомҳои олии хилофати Аббосӣ ва саранҷоми суқути онҳо медиҳад, 
дарбаргири матолиби арзишманде низ ҳаст.  

Ҷаҳшиёрӣ оғози раванди ба мақомҳои калидии хилофат расидани Бармакиёнро дар 
замони хилофати Саффоҳи Аббосӣ медонад: «Авввалин бор ва дар замони Саффоҳ Холид бо 
бурузи лаёқат ва кордонӣ, тавонист сарпарастии девонҳои хироҷ ва ҷундро уҳдадор шавад» 
[1, с.59]. Ин муаррих сипас дар боби қудратманд шудани Бармакиён дар аҳди хилофати 
Ҳорун тавзеҳоте медиҳад ва дар ниҳоят муҳимтарин ривоётро, ки дар боби суқути ин 
хонадон шунидааст, баён мекунад. 

Ривояте, ки Ҷаҳшиёрӣ аз он ба унвони яке аз муҳимтарин омилҳои суқути Бармакиён ёд 
мекунад, ин сарватандӯзии Бармакиён аст. Муаллиф ин ҷо мушаххас намекунад, ки ин 
ривоятро аз асари чи касе гирифтааст. Ҷаҳшиёрӣ ва дигар таърихнигорон аз амволи хеле 
зиёди Бармакиён ёд мекунанд, ки ин хонавода барои худ ва наздиконашон сарф мекарданд, 
ки аз қавли Ҷаҳшиёрӣ халифа ва ҳараму наздикони ӯро ба он амвол дастрасӣ набуд [1, с. 
143]. Ҷаҳшиёрӣ пас аз ин ривоят дар хабари дигаре, ки низ манбаи онро зикр намекунад, 
чунин менависад, ки вақте Яҳё дар зиндон буд, Ҳорун худдории ӯро аз пардохти моле, ки 
Зубайда, ҳамсари халифа дархост карда буд, ба ёдаш овард, дар ҳоле ки ҳамон вақт, беш аз 
як милён дирҳам миёни коргузорони хеш тақсим карда буд [1, с. 143].  

Аз нигоҳи Ҷаҳшиёрӣ омили дигари суқути Бармакиён ин бадгӯиҳо, ҳасодатҳо ва 
душманиҳои гурӯҳе аз дарбориён будааст, ки замоне аз ҷониби хонадони Бармакӣ бо онҳо бо 
некӣ ва эҳтиром бархурд мешуд. Ҷаҳшиёрӣ аз ҷумлаи ин хатарноктарин рақибони Бармакиён 
дар дарбори Ҳорунуррашид аз Фазл ибни Рабеъ ёд мекунад, ки пас аз Бармакиён ба мансаби 
вазорат расид [1, с. 165].  

Ҳар ду ин ривояти Ҷаҳшиёрӣ ба навбат дар осори дигари муаррихони ин давр зикр 
шудаанд. 

Ибни Мутаҳҳар Тоҳири Муқаддасӣ (таваллуд ҳудуди соли 300 ҳ.қ /912-913 ё андаке 
пештар - вафот маълум нест) аз муаррихони дигари садаи даҳум аст, ки дар асари худ 
«Офариниш ва таърих», ки соли 355 ҳ.қ./965-966, чанд сол пеш аз вафоташ дар навоҳии 
шарқии Эрон, эҳтимолан дар Бусти Систон таълиф кардааст [9, с. 39], нукоти мухтасаре 
роҷеъ ба чи гунагии барандохтани хонадони Бармакӣ менависад. Тоҳири Муқаддасӣ дар 
баёни воқеаи суқути Бармакиён мухтасар аз он ривоёти маъмул ва бидуни иловаи матолиби 
наве кор мегирад. Ин муаллиф дар шурӯи ривояти худ аз ин воқеа, ишораи мухтасаре ба 
зодбуми Бармакиён карда, зикре аз хадамоти онҳо дар дастгоҳи хилофати Аббосӣ намуда, 
дар идома аз ҷойгоҳи муҳими онҳо дар аҳди Ҳорунуррашид чунин менависад: «Нахустин 
кореро, ки эшон ба рӯзгори бани Аббос мутасаддӣ шуданд, кори хироҷ буд, ки ба Холид 
ибни Бармак супурда шуда ва пас аз он ин кор дар дасти эшон мегашт, то рӯзгори Рашид, ки 
Яҳё ибни Холид ибни Бармак ба вазорат расид ва фарзандаш Фазл ибни Яҳё мутасаддии 
Хуросон ва он чи дар он сӯи дарвозаҳои Бағдод аст, гардид. Фарзанди дигараш, Ҷаъфар ибни 
Яҳё мутасаддии муҳру хотами халифа гардид» [10, с. 969]. 

Тоҳири Муқаддасӣ дар дарки муҳимтарин сабаби суқути Бармакиён кӯшиш намуда, бо 
вуҷуди ин ки ба мавҷуд будани ихтилоф дар бораи илали ин воқеа ишора мекунад, ду ривоят 
дар ин боб меорад. Аз ривояти аввали Муқаддасӣ дар осори баъзе аз муаррихони ҳамасраш 
низ зикре рафтааст. Ин ривоят аз талоши Бармакиён ба манзури таблиғи эътиқодоти зандиқа 
аст, ки Муқаддасӣ дар зимн менависад: «Ҳорун бар эшон (Бармакиён) хашм гирифт. Дар 
бораи сабаби ин кор ихтилоф аст. Баъзе гуфтанд: «Эшон мехостанд зандиқаро ошкор кунанд 
ва кори кишварро ба табоҳӣ бикашонанд ва ҳукуматро ба Усмон ибни Наҳики фосиқ 
мунтақил кунанд» ва Ҳорун бидуни ҷиҳат эшонро кушт» [10, с. 969]. 

Фарзияи дигаре, ки аз машҳуртарин ривоятҳо дар миёни муаррихони ин давра гаштааст, 
ин иртиботи Ҷаъфари Бармакӣ бо хоҳари Ҳорунуррашид - Аббоса мебошад, ки Тоҳири 
Муқаддасӣ низ аз он ёд мекунад ва ин ривоятро ба сурати мухтасар чунин меоварад: 
«Ҷаъфар аз вижагони ӯ буд ва Ҳорун хоҳараш Аббосаро бисёр дӯст медошт ва аз ӯ 
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намешикебид ва ӯро ба ҳамсарии Ҷаъфар ибни Яҳё даровард, ба шарти ин ки бо ӯ ҳамбистар 
нашвад ва дар маҷлиси Ҳорун маҳрами ӯ бошад. Аз қазо Аббоса аз Ҷаъфар обистан шуд ва 
ду фарзанд тавъамон зод ва Ҳорун аз ин кор дар хашм шуд» [10, с. 969]. 

Тоҳири Муқаддасӣ дар поёни ин ривояти кутоҳ сарнавишти ғамбори Бармакиёнро ин 
гуна тасвир мекунад: Ҳорун «фармон дод, то гардани Ҷаъфар ибни Яҳёро заданд ва 
бародараш Фазлу падарашро дар Раққа зиндонӣ карданд, то дар зиндон мурданд ва фармон 
дод то пайкари Ҷаъфар ва сарашро ба Мадинатулислом баранд ва ба ду ним карданд ва ба 
дор заданд ва сипас ба оташ сӯхтанд. Ҳорун дар тамоми навоҳӣ ва шаҳрҳо ба коргузорони 
хеш навишт, то Баромака ва ёрону фарзандон ва маволии эшонро дастгир кунанд. Ҳар кас аз 
эшон ҳаст, мавриди бозхост қарор гирад ва аз ҳамашон гаравгон гирифта шуд ва 
амволашонро забт кунанд ва ҳар касро, ки аз эшон пинҳон шуда таҳти назар ва пайҷӯӣ қарор 
диҳанд ва ба ҳар найранге ҳаст, ӯро бигиранд, чунон ки дониста шуд, ки тамом ё бештари 
эшонро гирифтаанд. Сипас ба ҳар коргузоре нома нуҳуфта навишт ва фармон дод, ки ин 
номаи муҳршударо дар рӯзи фалон аз соли фалон бигушой. Ва чунон ки фармон дода буд, 
иҷро шуд ва дар як рӯз ҳамаи эшонро куштанд» [10, с. 969]. 

Чунон ки дида мешавад, Муқаддасӣ дар ҷиҳати муайян намудани сабабҳои фоҷеаи 
Бармакиён дар доираи равишҳои маъмули таърихнигории замонаш иқдом намуда, дар фаҳми 
решаҳои воқеии ин ҳодиса дармондааст. 

Муаррих, ҷуғрофиёдон ва сайёҳи араб Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусейни Масъудӣ (896-956) 
дар ду асари худ «Китобу-т-танбеҳ ва-л-ишроф» ва «Муруҷу-з-заҳаб ва маодину-л-ҷавоҳир» 
ба рухдоди барафтодани Бармакиён ишора мекунад. Ин муаллиф дар «Китобу-т-танбеҳ ва-л-
ишроф» ҳеҷ ишорае ба сабабҳои рухдоди барандохтани Бармакиён аз ҷониби халифа 
Ҳорунуррашидро накарда, ниҳоят мухтасар аз суқути онон сухан мекунад [4, с. 328]. Аммо 
Масъудӣ дар китоби дигараш «Муруҷу-з-заҳаб ва маодину-л-ҷавоҳир» роҷеъ ба Бармакиён 
боби хосе «Зикри шаммае аз ахбори Бармакиён» дорад ва дар замина муаллиф мефармояд: 
«Шаммае аз ахбори Рашидро дар китобҳои собиқ ва ин китоб ёд кардем. Аммо ...аз ахбори 
Бармакиён чизе нагуфтем ва акнун шаммае аз ахборашонро дар бобе хос биёрем ва рӯзгори 
саъду наҳси эшонро ёд кунем» [5, с. 369].  

Масъудӣ дар ин боби муфассали «Муруҷу-з-заҳаб» ба масоили гуногуни таърихи 
Бармакиён мепардозад, ки ривояти нахустини он бо баёни фазилатҳои ин хонадон оғоз 
мешавад: «Фарзандони Холид ибни Бармак Яҳё бо тадбир ва ақли бисёраш ва Фазл бо 
бахшишу маҳораташ ва Ҷаъфар ибни Яҳё бо дабирӣ ва фасоҳаташ ва Муҳаммад ибни Яҳё бо 
бузургӣ ва ҳимматаш ва Мусо ибни Яҳё бо далерӣ ва ҷасораташ ҳеҷ кадом дар ҳусни раъй ва 
шуҷоат ва дигар сифот чун Холид набуданд» [5, с. 370]. 

Ин муаллиф аз ривоятҳои зиёд дар бораи сабабҳои барканории Бармакиён ёд карда, 
таъкид аз ихтилофҳои фаровон миёни онҳо мекунад: «Дар бораи иллати он (барканории 
Бармакиён) ихтилоф аст. Гӯянд тасарруфи амволи давлат буд, ба иловаи ин ки яке аз 
хонадони Абутолибро, ки дар банди онҳо буд, озод карда буданд ва ҷуз ин низ гуфтаанд ва 
Худо беҳтар донад» [5, с. 370]. 

Масъудӣ аз анҷумане, ки ба ибтикори Яҳё ибни Холид баргузор мегардид ва дар он аз 
аҳли калом аз мусулмонон ва ғайри мусулмонон, ҳамчунин аз пайравони ақоиди мухталиф 
ширкат мекарданд, ёд мекунад: «Яҳё ибни Холид аҳли баҳсу назар буд ва анҷумане дошт, ки 
аҳли калом аз мусулмонон ва ғайри мусулмонон аз пайравони ақоиду оро дар он фароҳам 
мешуданд» [5, с. 372]. Аз ҷумла Алӣ ибни Ҳайсам, ки мазҳаби имомия дошт ва аз 
мутакаллимони машҳури шиа буд, Муҳаммад ибни Ҳузайли Илоф – шайхи муътазилаи 
Басра, Низом Иброҳим ибни Нисори Муътазилӣ - аз соҳибназарони Басра, Абумолики 
Хориҷӣ ва дигарон ширкаткунандаи анҷумани Яҳё ибни Холид буданд, ки нисбат ба ин ва ё 
он масъалаи матраҳшуда дар анҷуман озодона ақоиди хешро баён медоштанд [5, с. 373].  

Ин хабари кутоҳи Масъудӣ, ки ишораи ошкор аз таҳаммул ва инъитофи Яҳёи Бармакӣ 
дар баробари дигар мазҳабҳо мекунад, аз эҳтимол дур нест, ки сабаби хашми Ҳорун нисбат 
ба Бармакиён ва муҷиби шикасту суқути онҳо гашта бошад. 

Дар ривоятҳои дигари Масъудӣ сарватандӯзии Бармакиён ва ақрабою наздикони онҳо 
низ аз омилҳоест, ки дар ниҳоят сабаби тағйири нигоҳи халифа нисбат ба ин дудмон шуд. 
Дар ин иртибот Масъудӣ менависад, ки халифа пеш аз он ки Бармакиёнро саркӯб кунад, 
амаки ӯ пеши Яҳё рафта, гуфта буд: «Амирулмуъминин ҷамъи молро дӯст дорад ва 
фарзандонаш зиёд шудаанд (бино ба ахбори сарчашмаҳои таърихӣ [XE "Табарӣ"] аз 
Ҳорунуррашид [XE "Ҳорунуррашид"] 11 писар [7, с. 443] ва 14 духтар аз занони ақдӣ ва 
канизакон ба дунё омада буданд [6, с. 4734-4735] ва мехоҳад амлоке барои онҳо фароҳам 
кунад ва ту ва ёронат амлоки фаровон доред агар амлоку амволи онҳоро бигирӣ ва ба 
фарзандони амирулмуъминин бидиҳӣ, умедворам мояи саломати ту шавад ва 
амирулмуъминин бо ту дил хуш кунад». Яҳё бад-ӯ гуфт: «Ба Худо агар неъмат аз ман зоил 
шавад, беҳтар аз он аст, ки неъматро аз касоне, ки ба онҳо додаам, бигирам» [5, с. 384]. 
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Бармакиён [XE "Бармакиён"] дар тӯли вазоратдории хеш ҳамаи корҳои хилофатро ба 
даст гирифтанд, ки аз Ҳорун [XE "Ҳорун"] ҷуз номи халифа будан дигаре чизе намонда буд. 
Чун масъули вазорат дасти Ҳорунро дар харҷи бемавриди хазина низ кӯтоҳ медоштанд. Ба 
яқин ин амал барои душманони Бармакиён заминаҳои дигареро барои бадгӯӣ аз ин хонадон 
дар назди Ҳорун ба вуҷуд меовард, ки он сабаби иқдоми Ҳорун дар сарнагунии Бармакиён 
гашт. Дар ин иртибот Масъудӣ менависад: «Вақте Ҳорун хост канизаке бихарад ва аз вазир 
пул хост, Яҳё нахуст худдорӣ кард ва сипас низ коре кард, ки вайро аз он раъй боз овард ва 
он гоҳ, ки халифа хост ба шоире сила диҳад, Яҳё он шоирро чандон сар давонид, ки қисса ба 
Ҳорун навишт ва халифа аз он пас ба баррасии даромадҳои давлат ва диққат дар кори 
Бармакиён пардохт» [5, с. 233]. 

Ҷойи таъкид аст, ки тамоми манобеи ин давр ва баъди он дар баргузории маҳофили 
пурхарҷи зиёфатҳо ва маҳфилҳои айшу нӯш ва шаробу кабоб аз ҷониби Ҳорун назари воҳид 
доранд. Шояд Яҳёи Бармакӣ [XE "Яҳёи Бармакӣ"]ва писаронаш аз баргузории чунин 
маҳофили пурхарҷ ҷилавгирӣ мекарданд ва хазинаи хилофатро ба ин васила аз харҷи 
бемаврид эмин нигаҳ медоштанд. 

Ривояте, ки зикри барандохтани хонадони Бармакиёнро тавассути Ҳорунуррашид 
мекунад ва ба такрор муаррихони асрҳои миёна ба он руҷӯъ кардаанд ва Масъудӣ низ дар 
радифи онҳо қарор дорад, ҳамон достони хоҳари Ҳорун- Аббоса ва алоқаи ӯ бо Ҷаъфари 
Бармакист. Ин ривоят тӯлонитарин қисмат аз боби марбут ба Бармакиён дар «Муруҷу-з-
заҳаб» аст. Дар муқоиса бо ривояти Табарӣ ривояти Масъудӣ аз ин рухдод матолиби 
фарқкунандае надорад ва Масъудӣ ин ривоятро тақрибан бо ҳамон шакле, ки дар ривояти 
Табарӣ омадааст, нақл мекунад [5, c.377-379]. 

Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ (вафот моҳи ҷумодиулахири соли 363 ҳ.қ./ 
феврал-марти соли 974), ки соли 963 ба дастури Мансур ибни Нуҳи Сомонӣ (961-976) 
«Таърихи Табарӣ»-ро ба забони форсӣ тарҷума кард ва он аз куҳантарин таърих дар забони 
форсии нав ба шумор меравад, сабабҳои ба сарнавишти фоҷеабор гирифтор шудани 
Бармакиёнро аз ин қарор зикр кардааст: Муддати тӯлонӣ дар мақоми вазорат будани 
Бармакиён сабаби душманони зиёд пайдо кардани онҳо ва тағйири муносибати Ҳорун нисбат 
ба онҳо гардид: «Дарозои кор, ки чун мардеро андар коре муддате дароз шавад, ӯро душман 
бисёр шавад, ки ҳеҷ кас ҳама ҷаҳонро хушнуд натавонад дошт» [2, c.1194] Аз шумори ин 
душманон Балъамӣ номи Муҳаммади Лайсро, ки зикраш рафт, мебарад, ки аз Раққа буд ва 
аҳли илм ва Бармакиёнро ба зандиқ будан назди Ҳорун бадном мекунад: «Ӯ (Яҳёи Бармакӣ 
мегӯяд Муҳаммади Лайс) зандиқ аст ва мазҳаби занодақа дорад аз пинҳон ва фарзандони ӯ ва 
аҳли байти ӯ бад-ин мазҳабанд» [2, c.1194]. 

Сабаби дигареро, ки Балъамӣ дар шумори бадбинии Ҳорун нисбат ба Бармакиён 
медонад, ин раҳоии Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан аз тарафи Ҷаъфари Бармакӣ буд, ки 
зикраш рафт. Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан дар Табаристон алайҳи Ҳорун қиём кард ва 
чуноне ки гуфта шуд, Ҳорун Фазли Бармакиро барои пахш кардани ин қиём фиристод ва 
Фазл ӯро асир гирифта, ба назди Ҳорун овард. Ҳорун эътимоди посбонии маҳбасро ба 
Ҷаъфари Бармакӣ дод ва Ҷаъфар ӯро аз маҳбас озод кард [2, c.1195].  

Балъамӣ мисли дигар таърихнависон қиссаи Аббоса ва Ҷаъфари Бармакиро[ХЕ Ҷаъфари 
Бармакӣ] низ аз сабабҳое медонад, ки рӯзгори ин хонадонро ба фоҷеа кашид: «Ҳар киро 
бигӯянд, ки Баромака ҳалок шуданд, бипурсанд, ки сабаби ҳалок шудани эшон чӣ буд? 
Хабари Аббоса, хоҳари Рашид бигӯянд ва то рӯзи растахез мардумон он хабар ҳамехонанд ва 
бидонанд, ки ин тадбир на аз они худовандони хирад будааст ва русуми мулук» [2, c.1199]. 

Хулоса, сарчашмаҳои таърихии асрҳои IX-X, ки аз Аббосиён ва хилофати Ҳорун сухан 
мекунанд, ҳамзамон фарогири матолибе мебошанд, ки дар баробари зикри ҷойгоҳи баланди 
Бармакиён дар идораи хилофат ва маҳбубияти онҳо миёни ақшори ҷомеаи он замон, аз 
рухдоди ба фоҷеаи хонаводагӣ гирифтор шудани Бармакиён, сабабҳо ва омилҳои он низ 
ривоят мекунанд. 
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БОЗТОБИ САБАБҲОИ СУҚУТИ БАРМАКИЁН ДАР  
САРЧАШМАҲОИ ТАЪРИХИИ АСРҲОИ IX-X 

Дар ин мақола муаллиф сарчашмаҳои маъруфи асрҳои IX-X: «Таърихи Яъқубӣ»-и Ибни 
Возеҳи Яъқубӣ, «Таърихи Табарӣ»-и Муҳаммад Ҷарири Табарӣ, «Ал-вузаро ва-л-китоб»-и 
Муҳаммади Ҷаҳшиёрӣ, «Офариниш ва таърих»-и Мутаҳҳар Тоҳири Муқаддасӣ, «Муруҷу-з-
заҳаб»-и Масъудӣ, «Таърихномаи Табарӣ»-и Балъамӣ ва ғайраро, ки матолиби муҳиме дар 
бораи рӯзгор ва фаъолияти Бармакиён, ба хусус дар бораи сабабҳои суқути онҳоро дар худ 
таҷассум кардаанд, баррасӣ мекунад. 

Сарчашмаҳои таърихии асрҳои IX-X, ки аз Аббосиён ва хилофати Ҳорун сухан мекунанд, 
ҳамзамон фарогири матолибе мебошанд, ки дар баробари зикри ҷойгоҳи баланди Бармакиён 
дар идораи хилофат ва маҳбубияти онҳо миёни ақшори ҷомеаи он замон, аз рухдоди ба 
фоҷеаи хонаводагӣ гирифтор шудани Бармакиён, сабабҳо ва омилҳои он низ ривоят 
мекунанд. 

Сарчашмаҳои таърихӣ сабабҳои суқути Бармакиёнро дар муддати тӯлонӣ идора 
кардани вазорат, тамоми корҳои хилофатро дар даст доштани онҳо ва сарвати 
ҷамъкардаашон медонанд, ки душманони онҳоро ором намегузошт ва ба онҳо бадгӯӣ 
мекарданд. Яке аз сабабҳои дигар ин муносиботи хоҳари Рашид, Аббоса бо Ҷаъфари 
Бармакӣ низ буд. 

Калидвожаҳо: Бармакиён, сарчашма, хилофат, асар, аббосиён, таърих, Таърихи 
Табарӣ, Бағдод,  

 
ОТРАЖЕНИЕ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ БАРМАКИДОВ 

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ IX-X ВВ 
В данной статье автор анализирует известные источники IX-X вв.: «История Якуби» 

Ибн Вазехи Якуби, «История Табари» Мухаммада Джарири Табари, «Аль-Вузаро валь-
китаб» Мухаммада Джахшияри, «Сотворение и история» Мутаххара Тахира Мукаддаси, 
«Муруджу-з-захаб» Мас'уди, «История Табари» Бал'ами и др., дающие важные сведения о 
жизни и деятельности Бармакидов, особенно о причинах их падения. 

Исторические источники IX-X вв., писавшие об Аббасидах и халифате Харуна, 
параллельно содержат и сведения, которые, наряду с упоминанием о высоком положении 
Бармакидов в управлении халифатом и их популярности среди слоев общества того 
времени, также рассказывается о событиях затронутых семейной трагедией Бармакидов, 
ее причинах и факторах. 

Исторические источники сообщают, что причины падения Бармакидов прежде всего 
заключались в том, что они долгое время управляли министерством и ведали всеми делами 
халифата, накопленные ими богатства не давали покоя их врагам, которые клеветали на 
них. Одной из причин являются также отношения между сестрой Рашида, Аббосой и 
Джафаром Бармаки. 

Ключевые слова: Бармакиды, источник, халифат, произведение, аббасиды, история, 
История Табари, Багдад. 

 
REFLECTION OF THE REASONS FOR THE FALL OF THE BARMAKIDS IN 

HISTORICAL SOURCES OF THE 9th-10th CENTURIES 
In this article, the author analyzes the well-known sources of the 9th-10th centuries: "The 

History of Yakubi" by Ibn Wazehi Yakubi, "The History of Tabari" by Muhammad Jariri Tabari, 
"Al-Wuzaro wal-kitab" by Muhammad Jahshiyari, "Creation and History" by Mutahhar Tahir 
Muqaddasi, "Muruju-z-zahab" by Mas'udi, "History Tabari" by Bal'ami and others, giving 
important information about the life and activities of the Barmakids, especially about the reasons 
for their fall. 

Historical sources of the 9th-10th centuries, who wrote about the Abbasids and the caliphate of 
Harun, simultaneously contain information that, along with mentioning the high position of the 
Barmakids in the administration of the caliphate and their popularity among the strata of society of 
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that time, also tells about the events affected by the family tragedy of the Barmakids, its causes and 
factors. 

Historical sources report that the reasons for the fall of the Barmakids primarily consisted in 
the fact that they had been running the ministry for a long time and were in charge of all the affairs 
of the caliphate, their accumulated wealth did not give rest to their enemies who slandered them. 
One of the reasons is also the relationship between Rashid's sister, Abbоsа and Jafar Barmakid. 

Keywords: Barmakids, foundation, halifa, poem, Abbasids, history, Tabarian history, Baghdad.  
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НАУЧНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ О.А.СУХАРЕВОЙ  
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ 

 

Мирзоев М.Н. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 

Одной из достижений исторической и этнографической науки на территории Средней 
Азии было то, что здесь одновременно с проведением исследований, ученым и в частности 
русским и советским исследователям приходилось разработать определенную методику, 
которая бы соответствовала психологии и характеру местного населения.  

В этой связи стоит отметить большой вклад О.А.Сухаревой в разработки и 
совершенствование методологии исследований в области этнографии, которую она создавала 
на протяжение всего периода своей научной деятельности. Отдельное изучение этого опыта 
вызвано именно обстоятельствами важности и злободневности данной методики для нового 
поколения ученых этнографов, исследующих быть народов Средней Азии. Проводя 
исследования быта народов Узбекистана на примере города Самарканда и близлежащих 
селений, О.А.Сухарева смогла определить границы этнической принадлежности того или 
иного культурного пласта. Деятельность Сухаревой О.А. носило стационарный характер и 
основную часть ее работ составляют сведения собранные в городах Бухары и в Самарканде, 
но данный фактор не умаляет ценность этих работ. В них собраны сведения, которые 
профессионально изложены автором и рассматриваются в качестве лучшего источника 
относительно тем над которыми работала О.А.Сухарева. От ее пристального внимания, как 
настоящего этнографа не оставались в стороне и детальные элементы быта, которые были 
малозаметными, но их исследование приносила для науки много информации. 

Стиль и методология исследования истории костюма, начало которому в отечественной 
этнографии положила О.А.Сухарева, стало парадигмой для других исследований по данной 
тематике в современных странах Средней Азии. Так например традиции и их нарушение в 
оформлении и ношении народной одежды периода конца XIV - начало XX вв, формирование 
не традиционализма в узорах вышитых платьев и генезис таджикской исторической и 
традиционной одежде и их социо-культурное значение отражены в диссертации Кабиловой 
М.П., которая ссылаясь на исследование Сухаревой О.А., приводит слова ученого о том, что 
исследование истории среднеазиатского костюма прошлых веков и даже первой половины 
XIX века национального костюма является недостаточно разработанной темой в этнографии 
и в исторической науке.  

Детальное описание национального костюма того времени со стороны О.А. Сухаревой, 
дает нам представление о развитие костюма не только с точки зрения ее совершенствования, 
но оно также позволяет выявить степень ее европеизации, которая произошла в начале ХХ 
века и на это обратила внимание О.А.Сухарева. Отмечая развитие мужских рубашек она 
отмечает, что к началу ХХ века они были похожи по длине к европейской сорочке и их 
длина доходила до середины бедра. Она замечает интересный факт относительно длины 
рубашек и их дифференциации у мужчин и женщин. Согласно ее сведениям, в указанный 
период мужская рубашка становилась короче, но женская стала длиннее и даже появилась 
мода на платье, которая должна была «мести землю». Ссылаясь на сведения стариков, она 
отмечает, что это мода появилась только с приходом русских в город. Таким образом, можно 
прийти к выводу о том, что приход русских вызвало реакцию духовенства, которые видели в 
одежде русских женщин угрозу для религиозных женщин Востока, что привело к 
увеличению длины женского платья. При этом Сухарева О.А замечает эти реакционные 
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изменения только Самарканде и Ташкенте, где женские рубахи стали длинными, когда как в 
городах Бухары, в Южном Таджикистане, они по-прежнему только прикрывали колени, 
оставляя нижнюю часть шаровар открытой. [9, с.11-12] По ее мнению такой подход к 
женской одежды вызвало изменения в силуэте женщины в Ташкенте и Самарканде. 

Широкий круг методов исследования можно наблюдать также на примере ее 
исследований, в которых она связывает развитие костюма с историей города. Так, отмечая 
эту взаимосвязанность, она отмечает, что на истории самаркандского костюма, как и на 
других сторонах народной жизни, отразилась долгая и сложная история этого города. 
Самарканд не раз подвергался нашествиям и разрухам. Хорошо известен факт разрушения 
Самарканда войсками Чингисхана. Если во времена Тимура город процветал и его население 
пополнялось переселёнными из разных стран ремесленниками и другими категориями 
людей, часть которых, осталась здесь и слилась с местным населением.

 
Она также опирается 

на статистические данные и на материалы переписи, согласно которым она определяет 
качественный состав населения города. Стоит отметит, что на основе методологии О.А. 
Сухаревой, в начале 70-х годов исследование этнографией городов занимались и другие 
исследователи. Так, например в этот период А. К. Писарчик начинает исследовать 
этнографическую историю города Самарканда. А. К. Писарчик, уделяла много внимания 
одной из важных тем этнографии Средней Азии — теме ремесла. В книге А. К. Писарчик 
рассматривается одно из локальных проявлений традиционной культуры зодчества, 
выросшее «а почве древнего города, игравшего в течение многих веков важную роль в 
политической, хозяйственной и культурной жизни узбекского и таджикского народов.[7, 
с.141] Для автора было очень важно мнение О.А.Сухаревой, которая рассматривалась в 
ученом сообществе в качестве лучшего специалиста по этноистории городского быта. 
Сухарева О.А. дала положительную рецензию на эту книгу, которая была напечатана в 
журнале «Советская этнография».[8, с.170-171]

 

Ее исследование в области национального костюма имели не только этнографические 
ценности. Она в большей степени приводила факты и доказательства ее культурно-
цивилизационного происхождения, что приводило ее к этнологическим исследованиям. В 
одной из своих работ относительно этнологии костюма она отмечает следующее: «Носители 
изученного мной варианта среднеазиатского костюма — жители Самарканда и его сельской 
округи — в основном принадлежали к таджикам, но имели в своем составе и иные 
этнические компоненты, вошедшие в него на разных этапах истории города». [9, с.11-12]  

 Составления форм и деталей исследования, с определением малейших элементов, 
которому следовала Сухарева О.А. говорила о том, что такая практика требовало много 
работы среди местного населения. Так например в 1953 году, она публикует статью по 
вопросу истории художественного ремесла, в котором автором выявлены тонкости 
производства табакерки.[5-119-139] Данная статья была опубликована в сборнике МАЭ и 
вызвало положительные оценки взгляда автора на необычный и малоизвестный факт из 
истории быта народа Узбекистана. Такие же детальные элементы быта отражены Сухаревой 
О.А. в ее исследованиях о головных уборах народов Средней Азии. [4, с.299-353] 

Анализ работ Сухаревой О.А. показало, что ее исследования охватили широкий круг 
вопросов в которые входили следующие направления: 

- исследование национального костюма, его истории, стиль, формы производства и 
детальное рассмотрение фасона одежды таджиков Самарканда; 

- исследовательская работа по изучению истории и быта жителей городов на примере 
города Бухары с определением топографии, состава населения, профессий, традиций и 
обрядов городских жителей; 

- изучение религии, верования и шаманства и определение их взаимосвязанность с 
бытом народа.  

В каждом из указанных выше направлениях, Сухарева О.А. вносила свои методические 
разработки, при помощи которых она достигала за короткий срок времени неимоверных 
результатов. Главным методом ее научной деятельности было четкая организация работы. 
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ОМӮЗИШИ О.А.СУХАРЕВА ВА ДИҚҚАТИ ОН  

БАРОИ ЭТНОГРАФҲОИ МУОСИР 
Муаллиф дар мақолаи худ «Омузиши О.А. Сухарева ва диққати он барои этнографияи 

муосир» тафовути ҷиддии метотологияи фаъолияти этнографҳои охири асри ХIV ибтидои 
асри ХIХ, инчунин дарвраи пеш аз Инқилоби Октябро дар ташкули ғайрианъанавӣ дар 
намунаҳои либосҳои таърихию сунатии тоҷикон ва аҳмияти иҷтимоию фарҳангии онро дар 
таҳқиқоти О.А. Сухарева мавриди омӯзиш қарор додааст. 

Дар ин мақола усулҳои асосии илмие, ки дар омӯзиши худ О.А. Сухарева аҳамияти хоса 
зоҳир намудааст. 

Калимаҳои калидӣ: Осиёи Миёна, этнография, Бухоро, Самарқанд, таърих, услуб, 
либоси миллӣ, Шарқ, Ҷануб, Тошканд. 

 
НАУЧНАЯ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ О.А.СУХАРЕВОЙ И ЕГО  

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ 
Автор в своей статье «Научная метод исследования О.А.Сухаревой и его значение для 

современной этнографии» является существенным отличием методологии этнографов 
конца ХIV-начала ХIХ вв., а также дооктябрьского периода в нетрадиционном 
формировании таджикской историко-традиционной одежды и ее социокультурной 
значимость. Сухарева находится под следствием. 

В данной статье рассмотрены основные научные методы использование в своих 
исследованиях О.А. Сухаревой их значения для современной этнографии.  

Ключевые слова: Средняя Азия, этнография, Бухара, Самарканд, история, стиль, 
национальная одежда, Восток, Юг, Ташкент. 

 
THE SCIENTIFIC METHOD OF RESEARCH O.A.SUKHAREVA AND ITS 

SIGNIFICANCE FOR MODERN ETHNOGRAPHY 
The author in his article “The scientific method of research by O.A. Sukhareva and its 

significance for modern ethnography” is a significant difference between the methodology of 
ethnographers of the late 14th-early 19th centuries, as well as the pre-October period in the non-
traditional formation of Tajik historical and traditional clothing and its socio-cultural significance. 
Sukharev is under investigation. 

This article discusses the main scientific methods used in their research by O.A. Sukhareva 
their significance for modern ethnography. 

Key words: Central Asia, ethnography, Bukhara, Samarkand, history, style, national clothes, 
East, South, Tashkent. 
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ТАЪРИХ ВА ВАЗЪИ КУНУНИИ ТАҲҚИҚИ ТОПОНИМИКАИ НОҲИЯИ 
ДЕВАШТИЧ 

 

Носиров М.С. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Дар ҳама давру замон бурду бохт, дастоварду музаффариятҳои ҳар халқу миллат ва 
инкишофу инқирози соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ дар забон инъикос ёфта, барои 
наслҳои минбаъда ҳамчун манбаи боэътимод хизмат карда метавонанд. Махсусан, номҳои 
ҷуғрофӣ (топонимика), ҳамчун қисми таркибии илми забоншиносӣ, баёнгари шароити 
гуногуни таърихӣ ва ҳодисоту воқеоти сарнавиштсоз ё сарнавиштсӯз нисбат ба дигар 
қисматҳои таркиби луғавии забон умри бештаре мебинанд. Маҳз ҳамин дарозумрии 
топонимҳо сабаб гардида, ки номҳои ҷуғрофӣ маънои луғавии худро дар умқи таърих боқӣ 
гузошта ва тайи ҳазоролаҳо зинда мондаанд. Номҳои бисёр шаҳру деҳот, мавзеъ, ҳатто 
маҳаллаву гузарҳое, ки ниёгони мо бунёд кардаанду соҳибзабонони имрӯза аз дарки маънои 
луғавии баъзе аз онҳо оҷизӣ мекунанд, мисоли равшани гуфтаҳо шуда метавонад. 

Шарҳу тафсир ва таҳқиқи комплексии топонимика ва ономастика барои омӯзиши таърихи 
маҳалли мушаххас, сукунати якҷояи ин ё он халқу миллат, ё ҳамзистии халқу миллатҳои 
гуногун, инкишофи ҳунару фарҳангу хоҷагидорӣ ва ҷаҳонбиниву машғулияти сокинон- 
бунёдгузорони маҳал аҳамияти беандоза калон дорад, зеро номҳо маълумотҳои зиёди 
пурқиматеро маҳфуз доштаву аз умқи таърих то ба имрӯз овардаанд. Номҳои ҷуғрофӣ шоҳиди 
шароиту ҳодисаҳои мухталифи таърихӣ мебошанд, ки сабабгори пайдоиш ё таҳаввулоти онҳо 
гардидаанду нисбат ба дигар қисматҳои забон умри дарозтар дида, барои рӯшан кардани 
саҳифаҳои торик ва ё баҳсталабти таърихӣ аҳамияти беандоза калон доранд. Пайдоишу 
таҳаввулоти номвожаҳо ҷараёни тасодуфию муваққатӣ набуда, инъикоскунандаи таҷрибаи 
ҳаётии тӯлонии гузаштагон мебошад. 

Раванди пайдоишу таҳаввулоти номвожаҳо аз мавқеи ҷуғрофӣ, урфу одату машғулият, 
ҷаҳонбиниву эътиқод, муносибати сокинони маҳал аз ҳодисоту воқеаҳои таърихӣ ва табиию 
иҷтимоӣ, низ вобаста буда, дар муайян намудани саҳми сокинони мавзеъҳо дар ташаккули 
фарҳанги шаҳрсозиву шаҳрдорӣ ва хоҷагидории маҳал низ чун сарчашмаи боэътимод хидмат 
карда метавонад. Вижагиҳои хоси топонимҳо дар муайян намудани равобити мутақобилаи 
сокинони минтақаҳои гуногуни як халқ, инчунин, таъсиргузориву таъсирпазирии гурӯҳҳои 
этникии мухталиф, ассимилятсияи гурӯҳҳои этникӣ, низ ҳамчун қутбнамо хидмат карда 
метавонанд. 

Омӯзиши топонимҳои ноҳияи Деваштич, ки қисми таркибии Суғди бостон буда, ба ҷузъи 
қаламрави Усрушанаи бостонӣ (Истаравшани кунунӣ) ҳисоб мешуд ва таърихи басо бою 
қадима дошта, дар ташаккули тамаддуни миллии мо саҳми босазо гузоштааст, дар омӯзиши 
таърихи он нақши муҳим дорад. Истаравшан ҳамчун вилояти қадимии Осиёи Марказӣ дар 
баробари дигар вилояту минтақаҳои ин сарзамини куҳанбунёд дар таърихи тамаддуни башарӣ 
нақши муассире гузоштааст. 

Вожаҳои зиёди ифодакунандаи номи маҳалҳои аҳолинишин дар ноҳияи Деваштич, ба 
мисли Анбарғаз, Басманда, Бовучак, Дахкат, Хишеват, Муҷун, Метк, Росровут,Угук, ки 
баромади онҳо аз забони суғдӣ буда, таърихи беш аз ҳазорсола доранд, инчунин номвожҳои 
туркӣ аз қабили Овчӣ, Манғит, Иторчӣ, Қизилӣ, Чағат, Кучкина барои равшан намудани бисёр 
масъалаҳои таърихиву ҷуғрофӣ, аз қабили сукунати гурӯҳҳои гуногуни этникӣ, муҳоҷирати 
мардум аз як мавзеи ҷуғрофӣ ба мавзеи дигар, ҳамчун сарчашмаи боэътимод хидмат карда 
метавонанд. 

Аз ин рӯ, таҳқиқи ҳаматарафа, аз ҷумла, таърихи пайдоиш, шаклу қолаби ибтидоӣ, маънои 
вожаномаҳову таҳаввулоти минбаъаи он мубрамиву аҳамияти омӯзиши масъалаи мазкурро 
ифода мекунад. Зеро коркарди комплексии топонимикаи ноҳияи Деваштич барои эҳёи 
анъанаҳои таърихиву фарҳангии сокинони ноҳия ҳамчун мифтоҳ хидмат карда метавонад. 

Номвожаҳои ноҳияи Деваштич аз забонҳои гуногун - суғдӣ, тоҷикӣ, арабӣ, туркию муғулӣ 
ба вуҷуд омада, ифодагари шароити муайяни таърихӣ буда, дар маҷмуъ системаи томи 
топонимҳои ноҳияро ташкил мелиҳанд. 

Ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Деваштич ки ба қаламрави Уструшнаи қадим дохил мешуд, 
таърихи бою рангин дорад. Дар бисёр сарчашмаҳои хаттии қадимиву асримиёнагӣ оид ба 
паҳлуҳои мухталифи таърихи Суғд, аз ҷумла Истаравшан маълумоти фаровон мавҷуд аст. 
Маълумоти сайёҳони Чин оид ба Устушана дар “Тоҷикон”-и аллома Бобоҷон Ғафуров ва 
таҳқиқоти Бичурин Н.Я. оварда шудаанд.Дар сарчашмаҳои асримиёнагӣ аз ҷумла, “Ҳудуд-ул-
олам”дар бораи Суғд, аз ҷумла, номи маҳалҳои аҳолинишини Истарвшан зикр шуда, дар бораи 
иқлиму машғулияти сокинони он маълумот оварда шуда, машғулияти мардуми он зикр 
шудаанд. Дар осори мутафаккири тоҷик Абурайҳони Берунӣ,

 
махусан, дар қомуси ҷуғрофии 

“Муъҷам-ул-булдон”масоили ҳаёти мадании суғдиён, ки барои омӯзиши таърихи Осиёи 
Марказӣ, аз ҷумла Суғду музофоти он аҳамияти беандоза калон доранд, инъикос ёфтаанд ва 
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таълифоти географ Ёқут ибн Абдуллоҳ -ар Румӣ ал Ҳамзаӣ дар бораи мавқеи ҷуғрофӣ, иқлим 
ва хусусиятҳои хоси сокинони ин сарзамин сухан рафтааст. Дар ҳамаи сарчашмаҳои хаттии 
асримиёнагӣ номи шаҳру деҳоти Истаравшан, ки дар ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Деваштич 
мавҷуданд, аз қабили Марсманда, Минк, Ғаза, Даҳкат зикр шудаанд. 

Дар бораи таъриху тамаддуни Суғд, номи шаҳр ва маҳалҳои аҳолинишини он
 
олимони 

тоинқилобии рус таҳқиқоти пуразише намудаанд, аз таълифоти онон низ оид ба Истаравшан, 
шаҳру даҳкадаҳои он, аз қабили Ғазза, Марсманда, Минк, Даҳкат, Росровут маълумоти ҷолиби 
таваҷҷуҳ пайдо намудан мумкин аст. 

Ба масъалаи таркиби этникии аҳолии Истаравшон муҳаққиқи рус А.И. Макшеев дахл 
намудааст. Ба андешаи ӯ аҳолии таҳҷоии ин сарзаминро тоҷикон ё худ сартҳо ташкил 
мекардаанд. Дар таълифоти ӯ оид ба аҳолии турктабор низ маълумот дода шудааст. 

Этнографи тоинқилобии рус Н.П. Остроумов ба масъалаи этногези халқҳои Осиёи 
Марказӣ машғул шудааст. Ӯ нақши аҳолии қадимии таҳҷоӣ – сартҳо ва эрониёни муҳоҷирро 
махсус таъкид намудааст. 

Дар бораи таърих, топонимҳои Суғд муҳаққиқи маъруфи рус В.В. Бартолд низ таҳқиқоти 
пурарзише намудааст. Дар осори ин олими пуркор ба масъалаҳои таърихи ҳаёти маданӣ ва 
ҷуғрофияи таърихӣ эътибори ҷиддӣ дода шудааст. 

Дар даврони шӯравӣ ба масъалаҳои таърих, ҷуғрофияи таърихӣ ва топонимикаи Суғд, 
Истаравшан муҳаққиқони зиёде машғул шудаанд. 

Дар таҳқиқи таърихи Суғду Истаравшан академик Н.Н. Неъматов хидматҳои арзишманде 
кардааст. Солҳои 50- уми асри гузашта дар асоси маводҳои экспедитсияи бостоншиносӣ ва 
таърихию этнографӣ асари пурарзише таълиф намуда, минбаъд ҳам таҳқиқи таърихи ин 
сарзамини бостониро идома дода, оид ба ёдгориҳои бостоншиносии шаҳру рустоҳои қадима, 
ҳаёти маданиву иҷтимоии мардуми Истаравшан мақолаву монографияҳо таълиф намудааст. 

Муҳаққиқи пухтакор, донандаи хуби таърихи ин сарзамин А.М. Мухторов паҳлуҳои 
мухталифи ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва мадании Истаравшанро мавриди пажӯҳиш қарор 
дода, осори гаронбаҳои илмӣ таълиф намудааст. 

Дар таҳқиқу таҳлили топонимҳои Истаравшани бостонӣ О.И. Смирнова таҳқиқоти муҳиму 
арзишманд таълиф намудааст. Ин муҳаққиқ баъзе топонимҳри Истаравшан, махсусан болооби 
Зарафшонро бисёр мӯшикофона мавриди таҳқиқ қарор дода, топонимҳои таърихии маҳалҳои 
Истаравшанро пажуҳиш намуда, маънои номвожаҳоро шарҳ додааст. 

Эроншиноси барҷаста В.И. Абаев роҳҳои сохта шудани топонимҳоро бо воситаи калимаву 
ҷузъҳои калимасозии баромадашон эрониро мариди пажӯҳиш карор додааст. 

Забоншиноси маъруф В.А. Лившитс ҳуҷҷатҳои аз кӯҳи Муғ пайдошударо мавриди 
пажӯҳиши амиқ қарор дода,дар ҳалли бисёр масъалаҳои баҳсталаби талаффузу навишти 
вожаҳои суғдӣ равшанӣ андохтааст. 

Масъалаи топонимҳо дар асарҳои А.Л.Хромов мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ин 
муҳаққиқ топонимҳои баромадашон суғдии болооби Зарафшонро таҳқиқ намудааст. 

Топонимшинос Э.М. Мурзаева баъзе истилоҳоти маъруфи топонимиро мавриди омӯзиш 
қарор додааст. 

Мардумшиноси маъруф Н.О.Турсунов дар бораи шарҳу тафсири баъзе топонимҳо ва ҳаёти 
иҷтимоиву иқтисодии сокиони Истаравшан дар асрҳои миёна ва давраҳои минбаъда таҳқиқот 
анҷом додааст. 

Муҳаққиқи риштаи таърих А.К. Мирбобоев ба пажӯҳиши топонимҳои Истаравшан 
машғул шуда, дар баробари таҳқиқи топонимҳо ба масъалаҳои тамаддуни ориёӣ ва таълимоти 
зардуштӣ, ки бо топонимика вобастагӣ доранд, низ таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. 

Муҳаққиқ А.А. Абдунабиев таҳлили забоншиносии маънои топонимҳои Истаравшан ва 
дигар маҳалҳоро роҳандозӣ намудааст. 

Таърихшинос Д.Абдуллоев таърихи Истаравшанро мавриди пажӯҳиш қарор дода, 
маълумоти сарчашмаҳои асримиёнагиро дар бораи шаҳру деҳоти Истаравшан таҳлил 
намудааст. 

Дар бораи каналҳо ва системаи обёрии Истаравшан аз таҳқиқоти А. И.Билолов маълумот 
пайдо намудан имконпазир аст. 

Аз таҳқиқоти Р.А. Сухарева оид ба истилоҳҳои топонимӣ маводи зарурӣ пайдо намудан 
мумкин аст. 

Муҳаққиқ Л.В. Ошанин оид ба таркиби антропологӣ ва этникии мардуми Осиёи Марказӣ 
маълумот дода, сабабҳои муҳоҷирати қабилаҳои турктабор ва ҷараёни ассимилатсияи ононро 
бо аҳолии таҳҷоии маҳаллӣ шарҳ додааст. 

Дар пажӯҳиши топонимҳо хидматҳои муҳаққиқи забон А.В. Супренская басо назаррас аст. 
Ин муҳаққиқи варзида таснифоти топонимҳоро пешниҳод кардааст, ки аз тарафи аксар 
муҳаққиқон пазируфта шудаву ба таври густурда истифода мешавад. 

Муҳаққиқ Н.А. Дубова дар асоси нишонаҳои антрометрии сокинои деҳоти Дахкат, Метк 
ва Росровути ноҳияи Деваштич, ки дар қисми кӯҳистони ноҳия ҷойгиранд ва муқоиса 
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намудани ин нишондиҳандаҳо бо сокинони дигар гурӯҳҳои этникӣ андешаҳои ҷолиб баён 
намудааст. 

Донишманди рус В.И. Бушков оид ба ташаккулёбӣ ва таркиби этникии сокинони 
Тоҷикистони шимолӣ, аз ҷумла деҳоти ноҳияи Деваштич, омилҳои муҳоҷирати сокинони 
минтақа аз як маҳал ба маҳалҳои дигар пайдоиши қабилаҳои туркзабон дар ҳудуди ноҳияи 
Деваштич, таърихи пайдоиши баъзе маҳалҳои ноҳия таълифоти арзишманди зиёде таълиф 
намудааст. 

Муҳаққиқон Н.А.Бушков ва Д.В.Микулский дар асарашон «Анатомияи ҷанги шаҳрвандӣ 
дар Тоҷикистон» оид ба муаммоҳои байни тоҷикон бо дигар гурӯҳҳои этникӣ, ки 
мутаассифона, то ҳол байни тоҷикону қирғизҳо ба мушоҳида мерасад, инчунин байни 
тоҷикону ӯзбекони ноҳияи Деваштич мулоҳизаронӣ намуда, оид ба пайдоиши деҳаҳои Равот, 
Мурияк ва Кучкинаи ноҳияи Деваштич маълумот додаанд. 

Олими рустабори муқими Ҷумҳурии Қирғизистон Юрий Павлович Беляков дар мақолаи 
ху бо номи “Давлати Уструшан”, ки дар сайти “Новая литература Кыргызстана» нашр 
намудааст, маълумоти Ибни Ҳавкалро, ки бисёр муаррихону топонимшиносон ба он такя 
намудаанд, нодурусту сатҳӣ маънидод кардаст ва номвожаи «Сулукта»-ро ки маънояш зебо 
будааст, ба маълумоти Ибни Ҳавкал мувофиқ дониста, мавқеи ҷойгиршавии Марсмандаро 
ҳудуди имрӯзаи Сулукта маънидод кардааст, ки он, албатта иштибоҳи маҳз аст. 

Дар бораи топонимҳои Истаравшан, таърихи маскуншавии қабилаҳои туркнажод дар 
ҳудуди имрӯзаи ноҳияҳои Истаравшану Деваштич, пайдоишу таҳаввулоти номвожаҳои бисёр 
маҳалҳои ин ноҳияҳои ҳамҷавор, таърихшиноси варзида А.Р. Аюбов монография ва мақолаҳои 
зиёди арзишманде таълиф намудааст ва аксар топонимҳои туркии ноҳияи Деваштичро таҳлилу 
тафсир намудааст. 

Бо вуҷуди он ки доир ба номвожаҳои ноҳияи Деваштич маълумоти зиёде пайдо намудан 
мумкин аст, ин мавзӯъ ҳанӯз ба таври комплексӣ мавриди пажӯҳиши густурда қарор 
нагирифтааст ва паҳлуҳои зиёди норӯшану баҳсталаб боқӣ мондаанд, ки муаллифи мақолаи 
мазкур ҳаддалимкон ҳаллу фасли ин масоилро мақсади хеш қарор додаст. 
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Scientific Notes, № 2(43) 2015; 
 

ТАЪРИХ ВА ВАЗЪИ КУНУНИИ ТАҲҚИҚИ ТОПОНИМИКАИ НОҲИЯИ ДЕВАШТИЧ 
Азбаски топонимҳо дар давраҳо ва шароити гуногуни таърихӣ ба вуҷуд омада, паҳлуҳои 

мухталифи ҳаёти мардумро фаро мегиранд, бо ҷуғрофия, таърих, забоншиносӣ, этимология 
ва этнография робитаи ногусастанӣ доранд ва оид ба таърих, ҷуғрофияи маскуншавии қавму 
қабилаҳо, саҳми сокинони маҳал дар рушду пешрафти соҳоти мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ 
маълумоти боэътимоди фаровон дода метавонанд. Омӯзиши топонимҳои ноҳияи Деваштич, 
ки қисми таркибии Суғди бостон буда, то замони муосир ба қаламрави Истаравшан дохил 
мешуд ва таърихи басо пурғановати бостонӣ дошта, дар ташаккули тамаддуни миллии 
тоҷикон - сокинони аслии минтақа саҳми босазо гузоштааст. Истаравшан ҳамчун вилояти 
қадимии Осиёи Марказӣ дар баробари дигар вилояту минтақаҳои ин сарзамини куҳанбунёд 
дар таърихи тамаддуни башарӣ нақши муассире дорад. 

Вожаҳои калидӣ: забоншиносӣ, номи ҷуғрофӣ, таркиби луғавӣ, таркиби этникӣ, қабила, 
фарҳанги миллӣ, эҳёи таърихӣ, арзиши маънавӣ, муҳоҷират, суннатҳои аҷдодӣ, иқтибос, 
худшиносии миллӣ, иқлим, машғулият, аҳолии таҳҷоӣ, сайёҳ, муҳаққиқ  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТОПОНИМИКИ РАЙОНА ДЕВАШТИЧ 

В статье рассматриваются вопросы изучения истории и современного состояния 
исследований топонимики района Деваштич Согдийской области РТ. Авторы 
констатируют, что, так как топонимика возникла в разные исторические периоды, 
охватывающие различные стороны жизни народа, она имеет неразрывную связь с историей и 
географией поселения разных племён и этнических групп определённой местности. Поэтому 
она может представлять обширную достоверную информацию о разных аспектах 
общественной жизни определённого региона. 

Изучение топонимии района Деваштич, который является частью древнего Согда в 
составе Усрушаны (современный Истаравшан), одной из древнейших областей Центральной 
Азии, которая оставила неизгладимый след и внесла огромный вклад в древнюю цивилизацию 
региона, имеет большую научную ценность для науки. 

Ключевые слова: языкознание, географическое название, словарный состав, этнический 
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HISTORY AND MODERN POSITION OF RESEARCHES 
OF TOPONOMIC OF DEVASHTICH REGION 

This article considers the issues of studying the history and modern position of researches of 
toponomic of Devashtich region of Sogd Oblast. Authors stated that as toponomic grew up in different 
historical periods, which involved different sides of peoples’ life, it has inextricable connection with 
history and geography of location of different tribes and ethnical groups of defined locality. Therefore 
it could have vast authentic information about different aspects of social life of defined region.  

Researching of toponomic of Devashtich region which is the part of ancient Sogd in Usrushan 
composition (present-day Istaravshan), one of the most ancient regions of Central Asia, has a big 
scientific value for science. 

Key words: linguistics, geographical place name, lexical structure, ethnical structure, tribe, 
national culture, historical regeneration, spiritual value, migration, tribal tradition, naturalization, 
national self-consciousness, climate, occupation, indigenous population, traveler, researcher  
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ИНЪИКОСИ РАҚОБАТИ РУСИЯИ ПОДШОҲӢ ВА БРИТАНИЯИ КАБИР ДАР 
МАСЪАЛАИ ҲАМРОҲ НАМУДАНИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР ОСОРИ О.Б. БОҚИЕВ 

 

Нуров С.Р. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Дар таърихи сиёсии нимаи дуюми асри ХIХ-и Осиёи Миёна, яке аз масъалаҳои асосӣ, 
баъд аз забти минтақа аз ҷониби Русияи подшоҳӣ, масъалаи ҳамроҳ намудани Помир ба 
ҳисоб мерафт. Масъалаи мазкур то ба имрӯз аз ҷониби муаррихони зиёди ватаниву хориҷӣ 
мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтааст, вале то ҳол назараи ягона ва қотеъ дар хусуси 
натиҷаи он ба вуҷуд наомадааст. Бояд тазаккур дод, ки ҳанӯз аз ибтидои асри ХХ сар карда, 
омӯзиши таърихии масъалаи ҳамроҳ намудани Помир аз ҷониби муаррихони рус оғоз шуда 
буд. Минбаъд муаррихони тоҷик ҳам оид ба масъалаи мазкур, ки яке аз саҳифаҳои 
сарнавиштсоз барои миллат маҳсуб меёфт, таҳқиқоту омӯзиши зиёд анҷом додаанд. Дар 
саргаҳи таҳқиқу омӯзиши масъалаи мазкур аз муҳаққиқони ватанӣ профессор О.Б. Боқиев 
қарор дорад. Аз осори илмии ӯ бармеояд, ки муҳаққиқ нисбат ба масъали Помир бо як таври 
хеле ҷиддӣ муносибат намудааст.  

Бояд қайд кард, ки масъалаи ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна ба Русия, аслан рақобат ва 
мубориза миёни ду абарқудрати бузурги аврупоӣ Русия ва Британияи Кабир шуморида 
мешуд. Ҳақ бар ҷониби О.Б. Боқиев аст, ки нақши ин ду давлатро дар таърихи низоми 
мустамликавӣ барҷаста арзёбӣ намудааст. Рақобати ин ду империяи мустамликавӣ дар Осиёи 
Минёа, яке аз қисмҳои муборизаҳо баҳри тақсимот ва ба даст овардани Осиё чун мустамлика 
буд. Масъалаи рақобати русу-англис оид ба ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна дар маркази 
диққати муаррихони тоинқилобии рус қарор дошт, ки объекти асосии таҳқиқотии профессор 
О.Б. Боқиевро осори онҳо ташкил медиҳад. Муҳаққиқ баҳри исбот намудани ҳақиқати 
таърихии масъала осори муаррихони тоинқилобии русро бо осори муаррихони аврупоӣ 
мавриди таҳлилу муқоиса қарор додааст. Ӯ бо ин мақсад дар осори худ аз Ф. Энгелс иқтибос 
овардааст, ки чунин мазмун дорад: “Масъалаи муборизаи ду давлати абарқудрати 
мустамликавӣ – Русия ва Британияи Кабир баҳри ба даст овардани сарзаминҳои байни 
Сибир ва Ҳиндустон ҳанӯз аз соли 1839 оғоз шуда буд. Пас аз забти Ҳиндустон Британияи 
Кабир ва пас аз ҳамроҳ намудани Сибир ба Русияи подшоҳӣ, дар як вақт рақобат барои ба 
даст овардани Осиёи Марказиро оғоз намуданд” [5, с. 78].  

Таъкид кардан ба маврид аст, ки ҳарчанд муборизаи ошкорои минёни ду давлат барои 
Осиёи Миёна аз соли 1839 оғоз шуда бошад ҳам, вале амалиётҳои махфӣ-ҷосусӣ ҳанӯз 
барвақтар шурӯъ гардида буд. Дар ин хусус профессор О.Б. Боқиев тазаккур додааст, ки 
ҳанӯз моҳи июли соли 1836 ҳайати сафорати амири Бухоро бо сарварии Қурбонбек 
Ашурбеков бо мақсади барқарор намудани робитаҳои сиёсӣ ва тиҷоратӣ миёни Русия ва 
Бухоро ба қалъаи Орск рафта буд. Сафир ба намояндагони Русия хабар дода буд, ки англисҳо 
тавассути ҷосусон ва тоҷирони худ ваъдаи ба Бухоро ворид намудани маҳсулоти саноатии 
ниёзи мардумро бо нархи арзон ва сифати хуб оғоз кардаанд.  

Албатта ин хабар ҳукумати Русияи подшоҳиро, ки дар фикри забт кардани Осиёи Миёна 
буд, ором гузошта наметавонист. Ҳамин буд, ки моҳи октябри соли 1839 аз Оренбург бо 
ҳамроҳии сафирони Бухоро ду афсари кӯҳгард: майор Ковалевский ва капитан Гернгросс ба 
Бухоро омаданд. Майор Ковалевский ҳамун намояндаи Вазорати корҳои хориҷии ҳукумати 
подшоҳӣ бо мақсади ҷамоварӣ намудани маълумот оид ба сифат ва нархи молҳои англисӣ ва 
муқоисаи он бо молҳои русӣ ҷиҳати рақобатпазирии онҳо омада буд. Ҳамчунин ӯ мақсад 
дошт, ки бо омӯзиши ин масъала муайян кунад, ки дар оянда чи гуна ин минтақаро ҳамчун 
бозори тиҷоратии молҳои Русияи подшоҳӣ истифода кардан мумкин аст.  

Аз маълумотҳои мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки муборизаҳои геосиёсии ду 
абарқудрат барои Осиёи Миёна аллакай аз охири солҳои 30-юми қарни ХIХ ба таври 
мақсаднок оғоз гардида буд.  

Аз маълумоти рӯзномаи “Tims” маълум мегардад, ки новобаста аз забткориҳои Русия 
минбаъд дар Осиёи Миёна, то охири солҳои 60-ум ва ибтидои солҳои 70-ум Британияи 
Кабир ҳоло хавфи аз даст додани мақомашро дар Осиё эҳсос намекард, вале аз назорати ин 
раванд дур нашуда буд. Ин маънои онро надошт, ки Бритнания Кабир дар масъалаи Осиёи 
Марказӣ бетарафӣ зоҳир менамояд. Дар ибтидо ҳар ду ҷониб қариб, ки қадамҳои якхела 
мезаданд, вале баъд аз шикаст дар ҷанги Қрим (1856) сиёсати Русияи подшоҳӣ нисбат ба 
масъалаи мазкур билкул хусусияти ҳарбӣ гирифт. Дар ибтидо бошад, ҳар ду ҷониб бо роҳи 
ворид кардани молҳои худ мехостанд тавассути тиҷорат минтақаро ба даст оваранд [5, с. 79]. 

Таҳлили осори профессор О.Б. Боқиев нисбати маълаи мазкур нишон медиҳад, ки 
англисҳо ҳанӯз аз соли 1839 ба ҳар як қадами гузоштаи Русия дар минтақа ҷавоб медоданд. 
Яке аз муаллифони немис М. Вартенберг, ки муддати зиёд дар Петербург вазифаи ҷосуси 
ҳарбиро иҷро мекард, на танҳо ба адабиёти рус шинос буд, балки шоҳиди бевоистаи раванди 
муборизаи ду давлати абарқудрат ба ҳисоб рафта, оид ба масъалаи рақобати ду ҷониб 
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маълумотҳои ҷолиб додааст. Ӯ қайд кардааст, ки “Ҳадафи сиёсии англисҳо дар Осиёи Миёна 
дер боз инҷониб рақобат баҳри мақом ва шикасти нуфузи русҳо тавассути молҳои сифатан 
пешқадами худ буд” [5, с. 80]. 

Профессор О.Б. Боқиев раванди рақобати Русия ва Британияро дар солҳои 50-ум нишон 
дода, қайд кардааст, ки замоне, ки диққати Русия дар ҷанг ба муқобили туркҳо дар Қрим 
нигаронида шуда буд, англисҳо аз ин истифода намуда, бо розӣ намудани амири Афғонистон 
Дустмуҳаммадхон ба имзои созишномаи Пешовар аз 30 марти соли 1855 мақоми хешро дар 
ҷануби Осиёи Миёна то ҷое устувор намуданд. Онҳо тавассути ин созишнома амири 
Афғонистонро вобастаи худ карда, ӯро вогузор карданд, ки дар сарҳад бо Осиёи Миёна бо 
дарназардошти манфиати англисҳо фаъолият намояд. Иттифоқи амири Афғонистон бо 
англисҳо то соли 1863, яъне вафоти Дустмуҳаммадхон идома кард. Вориси ӯ писараш 
Шералихон аз иҷрои шартҳои созишномаи Пешовар саркашӣ карда, худро ҳокими мутлақи 
тамоми Афғонистон эълон кард. Вале муноқишаҳои дохилии Афғонистон боиси сар 
даровардани англисҳо ба ин кишвар шуд. Новобаста ба ин Шералихон аз болои рақибони 
худ пирӯз шуд ва англисҳо маҷбур гардиданд, ки сиёсати худро бо ҳукумати ӯ нарм намоянд. 
Ҳамин буд, ки ба сифати туҳфа ба Шералихон маблағи зиёд ва силоҳҳои ҷангӣ ҳадя карданд. 
Дар мақолаи “Афғонистон” дар ин хусус қайд шудааст, ки Шералихон аз душманони 
дохилии ҳукумати хеш нигарон шуда, маҷбур буд, ки бо англисҳо созишномаро ба имзо 
расонад [5, с. 81].  

Қайд кардан ба маврид аст, ки пас аз шикасти Русия дар ҷанги Қрим аз соли 1864 то соли 
1866 амалиётҳои бобарори Русия дар Осиёи Миёна оғоз шуд. Дар ин миён Русия аксар 
минтақаҳои шимолиро забт намуда, ба кишварҳои минтақа аморати Бухоро ва хонигарии 
Қуқанд баъд аз ғалабаҳои пайдарпай таъсиррасон шуд. Британияи Кабир бошад, тавассути 
Афғонистон таъсирасониро ба минтақаҳои ҷанубӣ оғоз кард. Бо мақсади миёни ду давлати 
абарқударат сар назадани муноқиша онҳоро акунун зарур буд, ки мавқеашонро муайян 
созанд. Ҳамин буд, ки аз ибтидои соли 1869 музокироти англису русҳо оғоз гардида, то соли 
1873 идома кард. 

Профессор О.Б. Боқиев раванди гуфтушуниди ду ҷонибро таҳлил намуда, тазаккур 
додааст, ки музокироти якуми русу англисҳо таҳти унвони “минтақаи бетараф” дар Лондон 
бо сарварии вазири корҳои хориҷии Британия Кларендом ва сафири ҳукумати подшоҳӣ 
Брунов моҳҳои январ ва марти соли 1869 сурат гирифтааст. Ҳар ду ҷониб ба хулосае 
омаданд, ки ба хотири ҳимояи манфиатҳои хеш дар минтақа, махсусан миёни аморати 
Афғонистон ва Бухоро минтақаи бетараф, яъне нейтралӣ ташкил диҳанд. Ҷониби Птеребург 
дар ибтидо ба сифати минтақаи бетараф Афғонистонро пешниҳод кард, аммо ин ба суди 
Лондон ки набуд, қабул нашуд. Британия мақсади забти пурраи Афғонистон ва тавассути он 
таъсир расонидан ба Осиёи Миёнаро дошт, ки ин бошад ба суди Русия набуд. Аз ин рӯ ҳоло 
ҳам масъала ба таври равшан ҳал нагардида буд.  

Британияи Кабир ҳукумати Шералихонро водор сохт, ки Бадахшону Вахонро забт ва ба 
Афғонистон ҳамроҳ намояд. Сиёсати Шералихон дар зери таъсири англисҳо боиси шуру 
ошубҳои мардумӣ дар Помир гардид. Аз вазъи мавҷуда 29 ноябри соли 1872 генерал 
губернатори Туркистон Кауфман ба Вазорати корҳои хориҷии ҳукумати подшоҳӣ хабар дод. 
Дар ҳамин давра ҳадафи Русия забти пурраи Хева ва шикаст додани қабилаҳои туркман буд. 
Ҳамин буд, ки масъалаи Бадахшон ва Вахон муддате аз назар ғоиб монд. Ҳатто намояндаи 
хукумати подшоҳӣ ба Британия мактуб фиристод, ки Русия дар ҳайати Афғонистон боқӣ 
мондани Бадахшон ва Вахонро эътироф намуд. Мувофиқи шартномаи соли 1873 миёни 
Русия ва Британия Бадахшон ва Вахон нуқатаҳои сарҳадӣ ба ҳисоб мерафатанд.  

Ҳамин тавр, дар асоси шартонмаи соли 1872-1873 миёни Русия ва Британия сарҳади 
шимолии Афғонистон дарёи Панҷ муқарар шуд. Тибқи шартнома Русия ба қисми чапи дарё 
ва Британия ба тарафи рости дарёи Панҷ таъсир расонида наметавонист. Дар умум шарномаи 
соли 1873 ин муносибати ду давлати абарқудрати капиталистиро нисбати халқҳои Осиёи 
Миёна ва Афғонситон муайян мекард. Шартномаи мазкур ҳар ду ҷонибро уҳдадор карда буд, 
ки дар ҳудудҳои ҳамдигар амалиёти ҳарбӣ гузаронида наметавонанд.  

Муносибатҳои дипломатии минбаъади байни Русия ва Британия баъд аз шартномаи соли 
1873 бештар дар осори Ф. Мартенса, М.А. Терантева, М. Грулева ба таври хел барҷаста 
инъикос гардидааст, ки аз онҳо профессор О.Б. Боқиев дар осораш иқтибос овардааст. О.Б. 
Боқиев тазаккур додааст, ки аз осори мазкур метавон рақобати минбаъдаи ду давлати 
импералистиро дар масъалаи тақсимоти Осиёи Марказӣ муайян кард. Ин маводҳо имкон 
медиҳад, ки аз як ҷониб рақобати бошиддати дуҷониба равшан гардад, аз тарафи дигар 
бошад маълум мегардад, ки рақобати ду давлати аврупоӣ пеш аз ҳар як лашкаркашӣ ва ё 
забткорӣ дар минтақаҳои мухталиф аз муносибатҳои бошиддати дипломатӣ маншаъ мегирад. 
Ду ҷониб дар аввал Афғонистонро ҳамун минтақаи бетараф ва ё нейтралӣ интихоб карданд, 
вале барои ҳимояи манфиати худ боз шартномаро шикастанд. Яъне дар муносибати ду 
давлати импералистӣ манфиатҳои мардуми маҳаллӣ умуман ба эътибор гирифта намешуд. 
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Англия соли 1875 шарнтонамае, ки бо Шералихон ба имзо расонида буд шикаста амалиётҳои 
худро дар Қандаҳор оғоз намуд [5, с. 82]. 

Рақобати ду ҷонибро минбаъд дар ҳалли масъалаи Помир бештар мушоҳида кардан 
мумкин аст, ки то охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми қарни Х1Х ҳалли хешро 
наёфта буд. Профессор О.Б. Боқиев таъкид месозад, ки ҳамоно пас аз имзои шартномаи 
солҳои 1872-1873 ва ҳамроҳ намудани як қисми Вахону Бадахшон ба аморати Афғонистон 
хартиасози англис Стэмфорд ба омода намудани харитаи Осиёи Миёна шурӯъ мекунад. 
Барои англисҳо ҳоло сарзамини миёни хонигарии Хуқанд ва Амударё пурра маълум набуд. 
Британия пас аз устувор намудани мақоми худ дар Афғонистон диққати худро ба Помир 
равона сохт. Диққати англисҳо ба Помир пас аз воридшавии сайёҳону олимони рус ба ин 
минтақа бештар гардид.  

Бояд қайд кард, ки пас аз шартномаи соли 1873 аввалин аҳдшиканӣ дар хусуси масъалаи 
сарҳади аморати Бухоро ва Афғонистон соли 1883 ба амал омад. Дар хусуси масъалаи мазкур 
профессор О.Б. Боқиев аз ёддоштҳои капитан Путяты ва Д.Л. Иванов истифода бурдааст. Аз 
маводҳои мазкур маълум мегардад, ки пас аз он, ки Абдураҳмонхон ба тахти Кобул нишаст, 
аввалин шуда, ҳукумати ӯро ҳокими Бадахшон шинохт, вале ҳокими Шуғнон Юсуфалихон 
ҳукумати навро эътироф накард. Абдураҳмонхон хост маҷбуран сиёсати худро дар 
Шуғонону Вахон ва мулкҳои сарҳадӣ ҷорӣ кунад дар ин роҳ ӯ аз англисҳо истифода кард ва 
Британия кумак ҳам кард, ҳоло он, ки мувофиқи шартнома ин минтақаи бетараф миёни 
сарҳади ду давлат буд.  

Муаррихи тоҷик Б. Искандаров тазаккур додааст, ки амири Афғонистон Абдурраҳмонхон 
ба воситаи Британия, ки пас аз ҷанги солҳои 1878–1880 бо Афғонистон «ҳомии» сиёсати 
хориҷии ин давлат гардида буд, дар соли 1883 ба мулкҳои Помири Ғарбӣ лашкар кашида, 
Вахон, Шуғнон ва Рӯшонро ишғол кард ва дар ин ҷойҳо низоми бераҳмонаи қатли омро ҷорӣ 
намуд [8, с. 74]. 

Бояд тазаккур дод, ки ҳукумати подшоҳии Русия ба муқобили ин рафтор ба таври қатъӣ 
эътироз баён намуд, лекин ба ҷудо кардани қуввае аз қӯшунҳои бе ин ҳам камшумори дар 
Осиёи Марказӣ, хусусан дар Туркманистон амалкунандаи худ, имкон надошт. Эътирозҳои 
дипломатӣ бошанд ҳеҷ натиҷае набахшиданд.  

Академик Б. Ғафуров қайд кардааст, ки вазъият дар Помири Ғарбӣ торафт ошуфта мешуд. 
Аҳолии тоҷик бар зидди ғосибон сар бардошта, дар сурате ки ҳокимони маҳаллӣ-
Шоалимардон (дар Вахон) ва Юсуфалихон (дар Шуғнон) аз тарафи Абдурраҳмонхон маъзул 
гардида буданд, бо қатъияти тамом ба дастаҳои афғон муқовимат мекарданд. Қисми зиёди 
вахониҳо диёри худро тарк карда, ба Туркистони Шарқӣ кӯчиданӣ шуданд. Тирамоҳи соли 
1883 дар Шуғнон шӯриш ба амал омад. Иштирокчиёни он чанде аз хироҷситонандагони 
афғонро, ки ваҳшигарию бераҳмиро ба авҷ расонида буданд, қатл карда, худ ба тарафи 
Рӯшон фирор намуданд [7, с. 616]. 

Аз осори муаррихони тоинқилобӣ ва хориҷӣ маълум мегардад, ки дар Британия ҳар як 
қадами Руссия дар хусуси масъалаи Помир назорат карда мешуд. Англисҳо дар масъалаи 
Помир ба мисли Ҳиндустон бисёр бо диққат амал мекарданд. Дар охири солҳои 80-ум ва 
ибтидои солҳои 90-ум амалиёти ҷосусони англис дар Помир ва маҳалҳои ҳамсояи он хеле 
вусъат ёфт. Онҳо ҳам якнафарӣ ва ҳамчун дастаи ҳарбӣ ба ин ноҳияҳо сар дароварда, 
минтақаҳои алоҳидаро месанҷиданд ва роҳ мекушоданд. 

Профессор О.Б. Боқиев қайд мекунад, ки соли 1891 Англия вилояти дар наздикии Помир 
воқеъбудаи Комчутро, ки ба он мулкҳои Хунза ва Наҳор дохил мешуданд, забт кард. Акнун 
ҳадафи вай дар хусуси пурра ба тасарруфи Британия даровардани Помир ба ҳисоб мерафт. 
Ин ба ҳамон вазъе, ки дар натиҷаи кӯшишҳои Лондон барои таҳти нуфуз ва ҳукмронии худ 
қарор додани Туркманистон дар ғарби Осиёи Марказӣ рух дода буд, монандӣ дошт. Аммо 
чун истилокорони Афғонистону Хитой бо таҳрики Англия барвақт заминҳои тоҷику 
қирғизнишини Помирро ишғол карда буданд, дар ин ҷо вазъият нисбатан мураккабтар 
гардид [5, с. 86]. 

Ҳамин тавр, ки Русия вазъиятро ба эътибор гирифта, дар аввали солҳои 90-ум ба амалиёти 
ҷиддитар шурӯъ намуд. Моҳи июли соли 1891 дастаи на он қадар калони казакҳо ва аскарон 
бо сардории полковник М. Ионов ба сафари Помир фиристода шуд. М. Ионов роҳи худро аз 
нишеби Қизиларт оғоз бахшида, ба соҳилҳои Рангкӯл ва Қаракӯл сайр намуд ва то баландии 
Баик расид. Ӯ дар ҳама ҷо ба мардум эълон кард, ки ин минтақаҳо дар тобеияти Русия 
мебошанд. Генерал-губернатори Туркистон А. Б. Вревский барои таъкид намудани аҳамияти 
сиёсии «юриши Ионов» бо теъдоди зиёди мулозимонаш ба водиҳои Фарғона ва Олой сафар 
кард. Экспедитсияи Ионов масъалаи Помирро такон дод. Англисҳо бо нотаҳои эътирозӣ 
муроҷиат карда, ба Петербург фишори дипломатӣ оварданӣ шуданд. Ҳукумати подшоҳӣ ин 
эътирозҳоро рад кард. Арбобони давлатии Рус дар моҳи апрели соли 1892 барои машварати 
махсус ҷамъ омаданд, ки комилан ба «масъалаи Помир» бахшида шуда буд. Дар ин машварат 
қарор карда шуд, ки ба Помир боз қӯшун фиристода, онро доимӣ нигоҳ доранд ва ба ин 
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васила ҳаққи қазовати империяи Русияро ба ин вилоят комилан устувор намоянд. Дар моҳи 
июни соли 1892, вақте ки гузаргоҳҳои пурбарфи кӯҳӣ кушода шуданд, полковник Ионов боз 
бо ҳамон роҳи шинос, вале ин бор бо қувваи зиёде ба сӯи Помир ҳаракат кард. 

Бояд қайд кард, ки раванди мазкурро профессор О.Б. Боқиев дар осораш пайгирӣ намуда, 
тазаккур додааст, ки дар назди Англия ба таври қатъӣ масъала гузошта шуд, ки қӯшунҳо ва 
идороти низомии афғон аз мулкҳои тоҷикони Помири Ғарбӣ бароварда шаванд. Чун дар 
байни Русия ва империяи Британия муоҳидаи солҳои 1869–1873 вуҷуд дошт, ки дар асоси он 
ҷараёнгоҳи боло ва миёнаи дарёи Аму сарҳади доираҳои нуфузи русу англис дар Осиёи 
Миёна гардида буд, Лондон бо чунин баҳонае, ки мулки аморати Бухоро Дарвоз дар ду 
канори дарё воқеъ шудааст, боз ҳалли масъаларо таъхир додан хост [5, с. 87].  

Академик Б. Ғафуров қайд мекунад, ки сафирони англис дар охир маҷбур шуданд, ки 
шикасти худро дар хусуси Помир эътироф намоянд. Дар соли 1893 котиби оид ба корҳои 
хориҷии идораи мустамликадории Англия ва Ҳиндустон Мортимер Дюранд бо ташрифи 
сиёсӣ ба Кобул омад. Ӯ ноилоҷ ба Абдурраҳмонхон пешниҳод кард, ки аз даъвои Шуғнон, 
Рӯшон ва Вахон даст кашад. Амири Афғонистон норизояти зиёде накарда, ин пешниҳодро 
қабул намуд. Зеро мулкҳои хароб ва қашшоқи кӯҳистони дурдаст барояш он қадар аҳамият 
надоштанд. 

Мувофиқи шартномаи Британия ва Русия қисми шарқии водии Вахон, ки дар байни 
мулкҳои Русия ва Ҳиндустон вазифаи минтақаи бетарафро адо мекард, дар қаламрави 
Афғонистон монд. Илова бар ин, заминҳои дар каронаи чапи дарёи Панҷ воқеъгардидаи 
Дарвози Бухоро низ ба ихтиёри Афғонистон гузашт. Вале аз канораҳои рости дарё, аз 
мулкҳои Вахон, Шуғнон ва Рӯшон қӯшунҳои афғон бароварда шуданд.  

Шартномаи мазкур пас аз музокироти дипломатӣ ба муовизаи нотаҳои байни сафири рус 
дар Лондон ва вазири корҳои хориҷии Британия 11 марти соли 1894 ба расмият даромад. 
Баҳори соли 1895 комиссияи англису рус сарҳади охирин қитъаи сарзамини Осиёи Миёнаро 
ба таври аниқ муайян намуданд [7, с. 617]. 

Ҳамин тавр, Русия ва Британия дар Осиёи Миёна ва Афғонистон ба манфиат ва эҳтиёҷоти 
аҳолии маҳаллӣ эътибор надода, ҳудудҳои идораи худро муқаррар намуданд. Ҳақ бар ҷониби 
Б. Ғафуров ва О.Б. Боқиев аст, ки ҳар ду дар осорашон қайд кардаанд, ки принсипи 
этнографии ҷо додани халқҳои ҷудогона ба назар гирифта нашуд. Масалан, туркманҳо дар 
вилояти Моварои Каспии кишвари Туркистон, инчунин дар аморати Бухоро ва хонии Хева 
мезистанд, ӯзбекҳо дар хоки Туркистон, Бухоро ва Хева зиндагӣ мекарданд. Тоҷикон ҳам аз 
ин қисмат гурез наёфтанд, шимоли Тоҷикистон (Хуҷанд, Ӯротеппа, туманҳои кӯҳистони 
кишвари Зарафшон ва ғ.) ба ҳайати генерал-губернатории Туркистон дохил шуда, оммаи 
асосии тоҷикон, ки дар қисмати ҷанубу шарқии Осиёи Марказӣ сукунат доштанд, таҳти 
сиёсати золимонаи аморати Бухоро қарор гирифтанд. Ҳукумати подшоҳӣ амирро ба 
хидматгори содиқи худ табдил дода, бисёр мулкҳои тоҷиконро, ки пештар ниммустақил 
буданд (Қаротегин ва Дарвоз) ва ё ба ҳайати хонигарии Қӯқанд дохил мешуданд, ба ихтиёри 
ӯ вогузор кард. 
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ИНЪИКОСИ РАҚОБАТИ РУСИЯИ ПОДШОҲӢ ВА БРИТАНИЯИ КАБИР ДАР 
МАСЪАЛАИ ҲАМРОҲ НАМУДАНИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР ОСОРИ О.Б. БОҚИЕВ 
Дар мақолаи мазкур муаллиф дар такя ба осори профессор О.Б. Боқиев оид ба яке аз масъалаҳои 

мубрами сарнавиштсоз барои халқи тоҷик, яъне рақобати Русияи подшоҳӣ ва Британияи Кабир дар 
хусуси ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна маълумоти мушаххас додааст. Ин масъалаест, ки дар нимаи 
дуюми асри Х1Х баҳси ду давлати абарқудрати импералистиро ҷиҳати ҳимояи манфиатҳои 
геостратегӣ ва геополитикӣ дар минтақаи ҳоло тақсимнашуда миёни мустамликадорон фаро 
мегирифт. Масъалаи Осиёи Миёна аз ҷумлаи он масъалаҳои баҳсноке миёни ду абарқударат буд, ки 
қариб 20 сол ҳалли худро наёфта буд.  

Аз таҳлили осори профессор О.Б. Боқиев ва муаррихони дигари ватанию хориҷӣ маълум мегардад, 
ки рақобати Британияи Кабир ва Русияи подшоҳӣ бо мақсади ба даст овардани Осиёи Миёна ба 
таври мақсаднок аз охири солҳои 30-юми асри Х1Х оғоз шудааст. Помир бошад ҳамчун дарвоза 
барои ҳар ду ҷониб ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳо аҳамияти махсус дошт. Ин рақобат дар аввал 
самти дипломатия ва муносибатҳои тиҷоратиро фаро гирифта, баъдан то ҷое хусусияти сиёсӣ–
ҳарбиро гирифта буд.  

Бояд қайд кард, ки масъалаи мазкур то ба имрӯз аз ҷониби муаррихони зиёди ватаниву хориҷӣ 
мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтааст, вале то ҳол назараи ягона ва қотеъ дар хусуси 
натиҷаи он ба вуҷуд наомадааст. Бояд тазаккур дод, ки ҳанӯз аз ибтидои асри ХХ сар карда, 
омӯзиши таърихии масъалаи ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна аз ҷониби муаррихони рус оғоз шуда буд. 
Минбаъд муаррихони тоҷик ҳам оид ба масъалаи мазкур, ки яке аз саҳифаҳои сарнавиштсоз барои 
миллат маҳсуб меёфт, таҳқиқоту омӯзиши зиёд анҷом додаанд. Дар саргаҳи таҳқиқу омӯзиши 
масъалаи мазкур аз муҳаққиқони ватанӣ профессор О.Б. Боқиев қарор дорад. Аз осори илмии ӯ 
бармеояд, ки муҳаққиқ нисбат ба масъали Осиёи Миёна бо як таври хеле ҷиддӣ муносибат 
намудааст. Асоси назарияи муаррихро осори муҳаққиқони рус ва аврупоӣ ташкил медиҳад.  

Калидвожаҳо: рақобат, Британия, Русия, масъала, Осиёи Миёна, Помир, манфиат, сарнавишт, 
осор, омӯзиш, нақш, минтақа, муҳаққиқ. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОПЕРНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ТРУДАХ О.Б. БАКИЕВА 
В данной статье автор на основе работ О.Б. Бакиева рассматривает основные предпосылки и 

причины соперничества Царской России и Великобритании в Средней Азии во второй половине XIX 
века. Начиная с первой четверти XIX века, борьба за влияние в Средней Азии превратилась в 
острейшим геополитическим вопросом между двумя колониальными державами в данном ещё 
неразделенном регионе. Вопрос о включении Средней Азии в орбиту своей сферы влияния вплоть до 
начала XX века остался нерешенным между Великобританией и Россией, хотя с обоих сторон были 
приложены много усилий для дипломатического решения данного вопроса, но до конца XIX - начале 
XX вв. ещё не были ясны их позиции в отношении разграничения своих сфер влияния в огромных 
просторах Средней Азии. 

Из анализов трудов О.Б. Бакиева и других зарубежных исследователей вытекает, что явное 
соперничество между Британской империей и царской Россией за влияние в Средней Азии началось 
30-ых годов XIX века. Сначала соперничество между ними проявлялось больше в дипломатических и 
торговых отношениях, а затем в какой-то мере принимал и военно-политический характер. 

Необходимо отметить, что, отечественные и зарубежные исследователи уделяли пристальное 
внимание изучению данного вопроса, однако до сих пор на этот счет нет единого мнения. С начала 
XX века русские исследователи начали систематического изучение вопроса соперничество между 
Россией и Великобританией за влияние в Средней Азии. Наряду с выдающимся русскими 
исследователи, отечественные исследователи также занимались тщательным изучением данной 
страницы истории таджикского народа. Бакиев О.Б. является одним из первых отечественных 
исследователей, занимавшимся подробным изучением и исследованием данного вопроса. Анализ 
трудов Бакиева О.Б. показывает, что он на основе исследований русских и зарубежных ученых 
тщательно занимался изучением вопроса соперничество России и Великобритании в Средней Азии.  

Ключевые слова: соперничество, Британия, Россия, проблема, Средняя Азия, интерес, судьба, 
труды, изучение, план, территория, исследователь. 

 
REVIEW OF THE COMPETITION BETWEEN KINGDOM RUSSIA AND GREAT BRITAIN ON THE 

INTEGRATION OF CENTRAL ASIA IN THE WORKS OF O.B. BOKIEV 

In this article, the author draws on the works of Professor O.B. Bakiev spoke in detail about one 
of the most pressing issues for the Tajik people, namely the rivalry between Tsarist Russia and the 
United Kingdom over Central Asia's accession. This is the issue that in the second half of the 19th 
century was the dispute between the two great imperialist powers over the protection of 
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geostrategic and geopolitical interests in the still undivided region between the colonial powers. 
The issue of Central Asia was one of the most contentious issues between the two superpowers, 
which remained unresolved for almost 20 years. 

From the analysis of the works of Professor O.B. Bakiev and other domestic and foreign 
historians show that the rivalry between Great Britain and tsarist Russia for Central Asia began in 
the late 1930s. The Pamirs, as a gateway, were of particular importance to both sides in achieving 
their goals. This competition initially covered the field of diplomacy and trade relations, and later 
took on a political-military character. 

It should be noted that this issue has been considered and analyzed by many domestic and 
foreign historians, but so far there is no consensus on the outcome. It should be noted that since the 
beginning of the twentieth century, Russian historians have begun a historical study of the question 
of the integration of Central Asia. Further, Tajik historians have done a lot of research on this 
issue, which was one of the most important pages for the nation. At the beginning of the study of 
this issue from domestic researchers Professor O.B. Bakiev is in custody. It is clear from his 
scientific work that the researcher took the issue of Central Asia very seriously. The basis of the 
theory of history is the work of Russian and European researchers. 

Keywords: competition, Britain, Russia, issue, Central Asia, Pamir, interest, destiny, art, study, 
role, region, researcher. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ОСЕДЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 

 

Усмонов Н.Н. 
Института истории, археологии и этнографии имени А.Дониша 

 

В настоящей статье рассмотрен процесс преобразования судебной системы в Средней 
Азии в период её вхождения в состав Российской империи, а точнее начиная 1865 года, когда 
образовалась

[
1.876] Туркестанская область. Население региона, как и прежде, делилось на 

оседлое и кочевое.  
Судебная система оседлого населения Туркестана, представленная казийских судов, 

существенно отличалась от других видов судебной системы.  
В своей книге «Судебная часть в Туркестанском крае и степных областях» И.И.Крафт 

пишет: «В противоположность обычному праву киргиз, у оседлых туземцев все личные 
действия и поступки и взаимные отношения людей определены до мельчайших 
подробностей постановлениями шариата. Сарты не уступают другим своим единоверцам 
магометанам в слепом и фанатическом исполнении шариата, и суд их проникнут духом 
магометанской религии, а вся юрисдикция его основана на правилах и постановлениях, 
предсказанных пророком. Органами судебной власти считались казии и муфтии. Из числа 
первых один, с утверждением хана, получал звание кази-калона или главного, ученого судьи. 
Казы – калон это высшая должность по общественному управлению, и самая почетная. 
Ташкентский казы – калон пользуется огромным почетом и уважением в народе, личность 
его считается священною. При проезде его по улицам города, все пред ним встают и отдают 
ему почет, прикладывая руки крестом на грудь и произнося: салямалейкум. В 
торжественный случаях он едет на белой лошади, которую два прислужника ведут под 
уздцы» [10.412]. 

О должностных обязанностях муфтиев он пишет следующее: «Муфтии были чем-то 
вроде присяжных поверенных и вместе с тем секретарями у казиев. Они составляли всякого 
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рода прошения, договоры и акты и писали решения казиев. Кроме того, муфтий, присутствуя 
при разборе дел казиями, давали свои заключения о постановлениях шариата по каждому 
отдельному случаю. Суд казиями совершался следующим порядком: когда тяжущийся 
явится, казий, по правилам шариата, не приступая к расследованию и опросу предлагать им 
помириться и назначал для этого определенный срок, по истечении которого истец имел 
право требовать решения дела судом. После опросов и расследования, а в случаи 
недостаточности доказательств и после очистительной присяги, казий объявлял о 
виновности одной из сторон и спрашивал муфтия о том, какое взыскание или наказание 
полагается по шариату» [2.60]. 

В трудах многочисленных русских исследователей отмечается, что в руках казия, или 
казийских судов, как представителя правосудия, находилось право жизни и смерти над 
каждым из подданных мусульманского государя; поэтому только достойные люди могли 
иметь нравственное и законное право занять ответственную должность казия, а 
мусульманский правитель той, или другой области, задолго до назначения кого-либо на 
должность казия, тщательно знакомился с личностью предположенного кандидата, чтобы 
выяснить, соответствует ли он всем требованиям. Так, в своей статье «Сарты или таджики, 
главное оседлое население Туркестанской области» вышедшей в журнале «Отечественные 
записки» в 1867 году, Ю.Д Южаков характеризирует должности, которые были у оседлого 
населения в городах Ташкенте, Ура-Тюбе (ныне Истаравшан) и Ходженте, пишет 
следующее: «Казы, как высшее духовное лицо, судья, менее других был подчинен беку, и 
если он был ловок и умён, то мог стать и вполне самостоятельным, и даже сдерживать 
произвол самого бека, если только бек – набожный мусульманин; ибо на стороне казы был 
положительный религиозный закон – шариат, и казы-калон ташкентский, стоящий во главе 
духовенства всего бывшего Ташкентского Ханства – лицо важное, сильное влиянием на 
народ, бороться с которым не всякому беку придется под силу. Но так мог поставить себя 
человек хитрый, ловкий и умный и хорошо знающий шариат, чтоб при всяком случаи 
подставлять его в основание своих действий. Большею же частью казы были смирны и 
послушны пред беком, ибо этого требовала общая их выгода» 

[10.409
]. 

Казием мог стать всякий, кто свободен, здоров, совершенолетен, исповедует ислам и в 
своем прошлом не имеет позорящих человека проступков, например, не был обвинен в 
клевете. Несомненно, что в государстве было очень много лиц, соответствующих этим 
требованиям. Поэтому правителю было нелегко избрать на должность судьи человека, 
наиболее заслуживающего доверия и способного к исполнению сложных обязанностей 
блюстителя правосудия.  

Н.С. Лыкошин отмечает, что несмотря на то, что шариат и допускает, в случае 
необходимости, назначение на должность казия лиц, не сведущих в шариате, так как казий 
может постановить справедливое решение и на основании мнения других, сведущих лиц, но 
на практике, выбор в большинстве случаев падал на одного из местных знатоков шариата, 
заслужившего во мнении своих сограждан популярность своей ученостью, при всех других 
необходимых казию достоинствах[3, с.54]. 

Казий был в одно и то же время судьей и духовным лицом. Никаких других судебных 
инстанций не существовало, на казия можно было жаловаться только представителю 
верховной власти – хану или эмиру. Власть казия была громадной. Кроме телесных 
наказаний плетьми, отсечения рук и ног он имел право приговаривать и к смертной казни. 
При этом неподвижные постановления шариата представляли собою единый кодекс 
процессуального и материального права; все было им предусмотрено, вследствие чего 
обычное право у сартов не могло развиваться и находилось в зачаточном состоянии. С.Н. 
Трегубов подчеркивает, что в таком положении, как и сотни лет тому назад, находился 
народный суд оседлого населения и при завоевании Туркестанского края русскими 
войсками[4, с.107]. 

До прихода русских, в Средней Азии согласно шариату, существовал, и развивался 
казийский суд у оседлого населения и бийский суд у кочевого населения, и по-прежнему 
пронизывал все сферы общественной жизни. Представители мусульманского духовенства 
занимали важнейшую роль в судебной системе оседлого населения.  

Следует отметить, что после завоевание края царской Россией казийкие суды потерпели 
значительные изменение, но в целом по определенным причинам не были ликвидированы 
русскими властями. 

Казийские суды оседлого население Туркестанского Генерал-Губернаторства 
существовали в городах и селениях Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областях. 

В целом, деятельность казийских судей оседлого населения в период правления 
Российской империей в Средней Азии следует разделить на три этапа: 

Первый этап – 1865-1867 гг. В этот период за счет завоёванных областей Средней Азии 
русскими была образована Туркестанский область. Первым законодательным актом царского 
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правительства относительно местных судов (казийские суды), явилось «Высочайшее 
утвержденное временное Положение об управлении Туркестанской областью», принятое 6 
августа 1865 года[1.876], в котором на основании «Временного положения» казийские суды 
стали назначаться военными губернаторами. И далее казиям было разрешено по-прежнему 
рассматривать гражданские и уголовные дела, возникающие у местного населения, на основе 
шариата, но с тем условием, что приговоры подлежали утверждению военного губернатора, 
о чем говорится в «Положении»: «По решению военно-судных дел, Военный Губернатор 
пользуется властью утверждать приговоры по полевому уголовному положению, на 
основании 833 ст. кн.2 ч.5 Свода Военных Постановлений» [5, с.878]. 

Согласно положению об управлении Туркестанской областью, Кази – это исполняющий 
обязанности судьи между городскими Сартами[5.881]. Если до 1865 года казыйские судьи 
подчинялись казикалону и эмиру или хану, то после, Военный губернатор имел право 
назначить и освободить от должности казийских судей. Тем не менее, полномочие казийских 
судей были ограничены. Например, управляющий туземным населением принимал жалобы и 
наблюдал за правильным и безотлагательным разбирательством, которое производились 
туземными судами, если в деле не замешан русский[5, с.880]. 

В «Положении» также рассматривается судебная система у сартов, которые относятся к 
оседлому населению Средней Азии. Так, дела сартов между собою также решаются их 
народным судом; но приговоры по уголовным делам, подлежат утверждению Военного 
Губернатора, который имеет право ограничивать решения в тех случаях, когда они 
несообразны с понятиями о человеколюбии[5.881].  

К судебному разбирательству мог быть привлечен городничий. Так, в «Положении» 
говорится, что порядок решения дел, подлежащих разбирательству Городничего, есть 
следующий: Дела городских сартов между собою он решает лично только по желанию 
просителей, приглашая кази, в качестве мусульманского юрист-консультанта; причем от 
истца зависит подавать свою жалобу городничему или кази[5.881]. 

Согласно «Положению» теперь в Туркестане должность казы-каляна упраздняется, а 
казии объявлены избираемыми, для чего создаются избирательные участки. Избираются 
казии только на три года. 

Таким образом, первый этап преобразования института казийских судей был направлен 
на распределение некоторых полномочий казийских судей оседлого населения между 
колониальными органами управления. Такое решение объяснялось тем, что царская власть 
постаралась как можно больше уменьшить роль религиозных и духовных учреждений, в том 
числе казийских судей.  

Второй этап преобразования казийских судей следует отнести к 1867- 1886 гг. Следует 
отметить, что в 1865-1967 гг. русскими были завоеваны новые крупные города Средней 
Азии, такие как, Худжанд, Ура-Тюбе, Джизак и образована Туркестанское Генерал-
Губернаторство. С включением этих городов в состав России увеличилось особое внимание 
на деятельность казийских судей. 

В этот период казийские суды действовали на основе неутвержденного «Положения 
1867 года».  

По положению 1867 года «суд казиев имеет две инстанции: один казий в своем участке 
разбирает и решает окончательно гражданские иски до 100 р. (параграфы 221, 226) 
Гражданские дела на высшую сумму и все уголовные, не подведомственные русскому суду, 
разрешаются в периодических съездах казиев (параграф 227)также окончательно» [7.326]. 

«Распределяются казии по одному в каждой волости. В городах число казиев от 1 до 5. 
Судопроизводство казиев отличается, главным образом, тем, что, руководствуясь шариатом, 
в котором за каждый уголовный проступок полагается наказание, они всегда приговаривают 
виновных к взысканиям, прием наибольшею строгостью отличаются приговоры по 
преступлениям против собственности» [7.326]. 

Заметим, что в Туркестане казийский суд продолжал вести дела по корану и шариату, 
что было опасно для русской администрации, так как этот суд являлся для народа 
проводником всякого рода упорства и невежества. Поэтому российскими властями было 
принято важное решение – предоставить туземцам право разбираться по обоюдному 
желанию тяжущихся, не только в казийском, но и в русском суде. На основе опыта в Крыму, 
где были также оставлены казийские суды, через несколько десятилетий народ предпочел 
русских судей, чем казийские, русская администрация была уверена, что и в Туркестане 
народ предпочтет более гуманную и справедливую русскую судебную систему. 

Убеждение в несостоятельности народного суда поддерживалось также и тем, что 
казийское правосудие всегда и прежде было в подозрении и кроме вопиющих 
несправедливостей, издавна чинимых казиями, считавшимися, в большинстве случаев, 
доступным так называемым посторонним влияниям, в самом шариате оказывался готовый и 
притом богатейший материал для юридических обходов[8.5].  
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Третий этап относится к 1886-1917 гг. и характеризуется изменением в деятельности 
казийской судебной системы. В этот период были окончательно определены задачи 
казийских судей в урегулировании общественных отношений оседлого населения 
Туркестана. 

С принятием «Положения об управлении Туркестанским краем с 1886 года» судебная 
система Туркестана, в том числе казийская судебная система оседлого населения, как 
народный суд, заметно изменилась. 

Теперь ведению народного суда подлежат все уголовные дела о преступлениях, о 
поступках, совершённых туземцами за исключением пунктов 141 и 142 «Положения», а 
также все гражданские дела, возникающие между туземцами подведомственными одному и 
тому же народному суду, но в случае, если дела эти не основаны на документах 
совершённых или засвидетельствованных при участии русских властей. 

С.Т. Иванов отмечает, что лица, не относящиеся к туземному (оседлому) населению по 
гражданским делам с туземцами, имеющие различные народные суды, по делам между 
собою, могут, если пожелают, обращаться к народному суду. В таком случае истец уже 
лишается права начинать иск по этому, же делу у мирового суда или в областном суде[9.22]. 

Помимо вышесказанного, на деятельность казийских судей повлияла также политика 
отдельных генерал-губернаторов. 

Правила суда оседлых туземцев распространяются и на поданных соседних ханств, 
прибывающих в пределы Туркестанского края. В тех областях, где нет оседлого туземного 
населения, назначенные лица подчиняются по судебным делам ведению Мировых Судей и 
Областных Судов на общем основании.  

Подсудность дел гражданских определяется местом жительства ответчика, а 
подсудность дел уголовных – местом совершения преступления. Иск, относящийся к 
нескольким ответчикам, предъявляется по месту жительства одного из них по выбору истца. 

Дела подсудные народному суду, могут принадлежать разбору Мирового Судьи или 
Областного Суда не иначе, как по желанию обеих сторон, заявленному суду письменно в 
протокол. 

Выборы народных судей в городах производится порядком, установленным для выбора 
городских старшин. Выборы народных судей в прочих местностях производится порядком, 
установленным для выбора лиц волосного управления. 

На каждую должность судьи выбирается два кандидата. Утверждение одного из одного 
из них в должности судьи, а другого кандидатом к нему зависит от губернатора, который, в 
случае не утверждения назначенных лиц, назначают новые выборы. В случае отсутствия, 
болезни или смерти судьи, в его должность вступают, с разрешения губернатора, кандидаты 
в судьи. 

Народные судьи получают вознаграждение, как и прежде – на основании существующих 
обычаев. 

Таким образом, русская администрация в Средней Азии по мере возможности, 
постепенно изменила судебную систему, в том числе и деятельность казийских судей. 
Несмотря на то, что многие высокопоставленные чиновники царской администрации были 
сторонниками ликвидации такого рода судебного органа в крае, казийские судьи были 
сохранены вплоть до падения царской власти в 1917 году.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ОСЕДЛОГО  
НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 
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В настоящей статье рассмотрен процесс преобразования судебной системы в Средней 
Азии в период её вхождения в состав Российской империи, а точнее начиная 1865 года, 
когда образовалась Туркестанская область. Несмотря на многочисленные попытки 
перевести местную судебную систему на российскую, казийская судебная система 
продолжала оставаться важным юридическим институтом в среднеазиатском обществе, 
в том числе в жизни оседлого населения Средней Азии. Тем не менее, деятельность 
казийских судей подверглась существенным изменениям. Так, полномочия казиев были 
ограничены, была установлена выборная система казиев и др. Таким образом, русская 
администрация в Средней Азии по мере возможности изменила судебную систему, в том 
числе и казийскую. Казийские судьи были сохранены до падение царской власти.  

Ключевые слова: преобразование, казийский суд, Туркестанский край, Средняя Азия, 
Российская империя, оседлое население, выборы. 

 
TRANSFORMATIONS OF KAZI JUDGES OF THE SEDENTARY  

POPULATION OF TURKESTAN TERRITORY 
This article is discussed the process of transforming the judicial system in Central Asia during 

the period of its entry into the Russian Empire, or exactly, starting from 1865, when the Turkestan 
region was formed. 

Despite numerous attempts to transfer to the Russian judicial system, Kazi judges remained as 
an important legal institution in Central Asian society, including in the life of the sedentary 
population of Central Asia. Nevertheless, the activities of Kazi judges have undergone significant 
changes. In this way, the powers of Kazi were limited, the Kazi were elected in elections, etc. 

Thus, the Russian administration in Central Asia, as far as possible, changed the judicial 
system, including the Kazi judges. Kazi judges were retained until the fall of the royal power. 
Although from the first years of the conquest until the October Revolution, many high-ranking 
officials of the tsarist government were supporters of the elimination of this kind of judicial body in 
the region. 

Key words: transformation, Kazi court, Turkestan region, Central Asia, Russian Empire, 
sedentary population, elections. 
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ДИДГОҲОИ НАЗАРИЯВИИ МУТАФАККИРОНИ АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК 

ОИД БА МАСЪАЛАИ ҶАВОНОН 
 

Шоев Ғ.А. 
 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

  

Ҷавонон нерӯи созандаву бунёдкор, ҳомиёни асосии давлату миллат, қувваи 
пешбарандаи ҳаёти иқтисодии мамлакат дар ҳама давру замон дар маркази диққати олимону 
мутафаккирон, муаррихону ҷомеашиносон қарор доранд. Дар адабиёти асримиёнагии тоҷик, 
шоирону мутафаккирон ба монанди Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абӯали 
ибни Сино,Носири Хусрав, Низоми Ганҷавӣ, Абурайҳони Берунӣ, Закариёи Розӣ, 
Насриддини Тӯсӣ, Унсурмаолии Кайковус, Саъдии Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони 
Ҷомӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон доир ба масъалаҳои ҳунаромӯзӣ, донишандӯзӣ, адабомӯзӣ, 
поктиннатӣ, ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, худогоҳии ҷавонон осори гуногунҳаҷм офаридаанд. 

Абуали ибни Сино низ дар таҳқиқоти худ масъали ҷавононро ҳамун масъалаи меҳварӣ 
қарор дода, доир ба паҳулҳои мухталифи ҳаёти онон фикру назари худро баён сохтааст. Ба 
ақидаи Абуали ибни Сино ҷавонон пеш аз ҳама, бояд дорои ахлоқу одоби ҳамида бошанд. Аз 
донишҳои замони худ бохабар буда, дар роҳи бунёди ҳаёти мустақилона гомҳои арзишманд 
гузоранд. Ба андешаи ин файласуф падару модар бояд дар тарбия насли наврас пайваста 
омода бошанд. Аз рӯзҳои нахустини ба дунё омадани фарзанд ба тарбияи ӯ оғоз бахшанд. 
Таълими ӯро ба устоди донишманду боахлоқ вобаста кунанд. Ҳамзамон ӯ иброз медорад, ки 
пеш аз оне, ки ҷавон ба хӯи баду одати зишт ошно гардад, сурати онҳо дар саҳфаи нафасаш 
нақш бандад, бояд ӯро ба ахлоқи неку ва сифоти писандида ва одати сутуда рӯ ба рӯ ва 
мувоҷеҳ созад. Аз корҳои бад дур ва аз одате, ки айб шуморида мешавад, бар канор намуд. 
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Агар одати қабеҳ ва хислатҳои палид бар ҷавон ғолиб оянд, пас ӯ мустақилан аз он бадиҳо 
раҳои нахоҳад ёфт.[1]  

Ибни Cино дар рисолаи “Тадбири манзил” доир ба усулҳои тарбия ва таълими насли 
ҷавон ибрози ақида намуда, муҳимии таҳзиби иҷтимоии онро тавзеҳ медиҳад. Файласуфи 
машҳур дар осори худ қайд менамояд, ки ҷавонон дар макотиби таълимӣ бояд муштарак ба 
таҳсили фаро гирифта шаванд. Таҳсили муштаракро ӯ аз чанд ҷиҳат барои хонандагон 
муфид арзёбӣ менамояд. Аз ҷумла, ӯ қайд менамояд, ки шогирдон ҳамеша бо нишоту завқи 
зиёд ба омӯхтани илму адаб ва ахлоқ машғуланд, гоҳе ба якдигар ифтихор мекунанд ва гоҳе 
ба ҳоли ҳамдигар ҳасад мебаранд ва иззати нафс водор менамояд, ки то аз ягдигар шогирдон 
ақиб намонанд. Сино инчунин дар идомаи гуфтаҳои худ иброз медорад, ки шогирдон дар 
маҷмуъ бо ягдигар муошират мекунанд ва ин муошират сабаби рӯшноию фузунии ақлу 
фаҳмиш мегардад, зеро ҳар нафаре, ки ширинтарин суханро, дидаву шунидааст, ба дигарӣ 
мегӯяд ва ин ширинӣ муҷиби шигифтӣ ва шигифтӣ сабаби ҳифзу гуфтани он ба дигарӣ 
мегардад.  

Сино интихоби касбу ҳунаро ба шавқу завқи хонанда вобаста медонад. Ӯ қайд менамояд, 
ки “Устоде, ки мехоҳад саноат биёмузад бояд бидонад, ки наметавонад ба ҳар шогирд ҳар 
санъатеро таъмин кунад, балки ҳар кадом аз шогирдон завқу шоистагии омӯхтан ва фаро 
гирифтани саноати махасусеро доранд. Бояд ба ҳар кас муносиби завқу истеъдодаш саноат 
омӯхт, вагарна таълиму тарбия натиҷаи матлуба намедиҳад. Далел бар ин сухан ин аст: агар 
ҳама кас шоиста ва мустаиди омӯхтани ҳамаи саноеъ буд, мебоист ҳама кас дорои адабу 
саноат бошад. Ва ҳамаи мардум ба баргузидани шарифтарин одобу олитарин саноот иҷтимоъ 
бикунанд”[2]  

Масъалаи тарбияи меҳнатдӯстии ҷавонон дар эҷодиёти Ибни Сино дар баробари дигар 
масъалаҳои мубрами ҳаёти ҷавонон ҷойгоҳи махсус дорад. Ибни Сино бо далоилҳои зиёди 
илмӣ иброз медорад, ки ҳар як ҷавон но вобаста аз кадом қишри ҷомеа буданаш, бояд дар 
рӯҳияи меҳнатдӯстии тарбиявӣ ба воя расад. Фарзандони ашрофзода набояд аз дороии 
волидайни худ ифтихор намоянд. Бо обрӯю сарвати волидайн ифтихор намудани ҷавонон 
оқибати манфӣ дошта, дар натиҷа боиси косташавии шахсият ва ҳуввияти онҳо мегардад. 
Оқибати номатлуби онро Ибни Сино ба назар гирифта, ҳушдор медиҳад, ки “Мо камтар 
дидем аз писарони арбоби мукнат ва эътимод ба дороии падарсолим монда бошад. Ва 
ҳангоме, ки ба дороии падар эътимод намуд ин эътимод намегузорад, ки аз паи саноате 
рафта, то бад-ин васиала талаби маишат бинамояд ва монеъ мешавад аз ин, ки адаб таҳсил 
карда ба зери он худро биорояд”  

Бинобар ин, инсон бояд саъю кӯшиш намояд, то мавқеи сазовори худро дар ҷомеа ба 
меҳнати сангин пайдо намуда, ба касби барои ҷомеа судманд соҳиб гардад ва ҷаҳони 
маънавии хешро бо донишу арзишҳои ахлоқӣ ғанӣ гардонад.  

Омӯзиши санъати мусиқиро Ибни Сино барои ҷавонон хеле муфид арзёбӣ мекунад. 
Аммо иброз медорад, ки дар истифодаи ҳунари мусиқӣ барои ҷавонон то ҳадди эътидол 
зарур аст, зеро барои таҳкими ҷавҳраи нафс ва рушди олами маънавии ҷавонон мусоидат 
намояд. Ҳиссёти зикршуда бояд зери назорати ақл бошад, вагарна ба ашё мепайвандад, ки 
шавҳати ҳайвонии ҷавононро бедор менамояд. “Аммо инсон аз истифодаи машрубот бо 
мақсади бозӣ ва вақтхушӣ бояд дурӣ ҷӯяд ва онҳоро барои шифо бахшидану даво, инчунин 
қавӣ кунонидани бадан ба кор барад”[3] 

Дар баробари дигар олимону донишмандон мутафаккири машриқзамин Унсурмаоли 
Кайковус низ ба таълим ва тарбия ҷавонон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст. Аз 
Унсурмаолии Кайковус то ба замони мо асари панду ахлоқии “Қобуснома” ё ин, ки 
“Насиҳатнома” боқӣ мондааст. Унсурмаоли Кайковус “Қобуснома”-ро дар синни 63-солагӣ 
барои писараш Гелоншоҳ ҳамчун дастурамали зиндагӣ иншон намудааст. Қобуснома аз 44 
боб иборат буда, матни он фарогири расму оин ва тартибу қоийдаҳои таълиму тарбия насли 
наврас мебошад. Муҳаққиқ дар асари худ тарбияи инсони комилро ба василаи насиҳат 
кардан, роҳнамоии бо роҳи нек, тарғиби ахлоқи ҳасанӣ пурсамар медонад.[4] 

Мавсуф дар осори худ қайд менамояд, ки дар таълим ва тарбия насли наврас пеш аз 
ҳама, шахси масъул волидайн мебошанд. Волидайн бояд аз рӯзи нахустини ба дунё чашм во 
намудани фарзанд дар камолёбии ӯ тасмими ҷиддӣ гиранд. Ба қавли Кайковус нахустин 
дарсе, ки насли наврас аз волидайни худ мегиранд, ин одоби роҳ рафтан ва таом хӯрдан аст. 
Таом хӯрдан ва роҳ рафтан низ дорои қонуну қоида худ мебошад. Ӯ дарҷ менамояд, ки таом 
набояд ба шитоб хӯрда шавад, чунки аз як ҷониб фарҳанги пасти ҷавонро нишон диҳад агар, 
аз ҷониби дигар ба саломатии ӯ зарар мерасонад. Ин нуктаро ба таври зайл дар асари худ 
баён намудааст: “Аммо таом бо шитоб махӯр. Оҳиста бош. Бо сари хон ба мардум адис 
ҳамекун. Валекин сар дар пеш афканда дор ва луқмаи мардум манигар”[5] 

Дар ҷой дигар Кайковус меҳмон ва одоби меҳмондориро ба фарзанди худ баён месозад. 
Ӯ ба фарзандаш таъкид месозад, ки ҳар рӯз мардуми бегонаро ба хони худ меҳмон масоз, 
афродеро меҳмондорӣ кун, ки ҳақшинос ва қадрдон бошанд. 
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Кайковус моҳияти касбу ҳунарро барои ҷавонон шарҳ дода, шахси беҳунарро накуҳиш 
менамояд ва зикр менамояд, ки “мардуми беҳунар доим бе суд бошад, чун муғелон, ки тан 
дораду соя надорад, на худро суд кунад ва на ғайрро”. Ҳамзамон таъкид месозад, ки ҷавони 
ҳунарманд набояд бо ҳунари худ ғарра шавад. Пайваста думболи ҳунаромӯзӣ бошад ва аз 
коҳиливу танбалӣ дур бошад. Бо ҳунараш бар ҷомеа ва ворисони худ фоида бахшад. 

Сухандонию хушмомилагиро Кайковус аз сифатҳои дигари ҷавонон медонад. Ӯ таъкид 
месозад, ки хушсуханӣ, нармгуфторӣ, камозорӣ дурандешӣ, хоксорӣ ҷавҳари ҳастии ҳар як 
инсон аст. Ҳар як ҷавон бояд дар оғуши чунин сифатҳо нерӯманд гардад, аз кибру 
худписандӣ дур бошад. Ҷавонон бояд, ростгӯю ростқавл бошанд, аз дурӯғ канора гиранд. 

Масъалаи дигаре, ки дар “Қобуснома” мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст, ин интихоби 
дӯст аз ҷониби ҷавонон мебошад. Дӯстию ошноӣ яке аз оинҳои деринаи мо мардуми тоҷик 
мебошад. Интихоби дӯст, ҳамниши шудан бо афроди арзишманд ин нуктаест, ки кулли 
мутафакирону донишмандони дунё бо сароҳат баён сохатанд. Хусусан яке аз бобҳои 
“Қобуснома”-и Унсурмаолики Кайковус ба ҳамин масъала бахшида шудааст. Ӯ дар ин бобат 
ба писари худ ва дар маҷмуъ ба ҳамаи ҷавонон тавсия медиҳад, ки бештар бо мардуми доно 
ва боҳунар бояд дӯст буд, зеро дӯсти боҳунар ва доно айбҳои мардумро пӯшад ва ҳунарҳоро 
густурда гардонад. Дар идомаи гуфтаҳои худ таъкид месозад, ки бо бехирадон дӯстӣ макун, 
ки дӯсти бехирад бо дӯст аз бадӣ он кунад, ки сад душмани одил накунад ба дӯшманӣ. Чунин 
ҳарфҳои баландмазмуну судбахш дар осори Унсурмаолии Кайковус хеле зиёд аст. Ин 
мутафаккири нуктасанҷ осори хешро пурра ба таълим ва тарбияи ҷавонон бахшидааст. [5] 

Дар баробари дигар олимону мутафаккирон, адиб ва мутафаккир Муслиҳиддин Саъдии 
Шерозӣ низ доир ба паҳлуҳои мухталифи ҳаёти ҷавонон ибрози назар намудааст.  

Саъди Шерозӣ дар таърихи тамаддуни башарӣ бо осори хеш “Бӯстон” -у “Гулистон” ва 
девонҳояш муаллими ахлоқ, мутафаккир, ҳакими зиндагӣ ва сарояндаи ишқу зебоӣ шинохта 
шудааст. Аз он ҷо, ки панду андарз, яъне тарбияи инсонӣ бомаърифат меҳвари асосии осори 
Саъдиро фаро мегирад, ӯро “Абӯахлоқ” яъне падари ахлоқ лақаб додаанд. Осори пурбори 
Саъдӣ баъд аз замони эҳё ба аксари забонҳои мутараққии дунё тарҷума шуда, манбаи илҳоми 
бузургтарин суханварони олам гардидааст.  

 Асари нотакрори Саъдии Шерозӣ “Гулистон” фарогири ҳашт боб: “Дар сирати 
подшоҳон”, “Дар ахлоқи дарвешон”, “Дар фазилати қаноат”, “Дар фавоиди хомӯшӣ”, “Дар 
ишқу ҷавонӣ”, “Дар заъфу пирӣ”, “Дар таъсири тарбият” ва “Дар одоби суҳбат” буда, дар ҳар 
як боби он мутафаккир аз сухану андарзҳои ахлоқии фаровон истифода намудааст. Зимни 
мутолиаи он ҳар як хонанда ба як ҷаҳони маънӣ ворид гардида, барои худ садҳо панду 
насиҳатҳои инсонсозу зиндагисозро пайдо менамояд.  

Мусаллам аст, ки нуктаҳои ҳаётан муҳими осори Саъдии Шерозӣ бештар ба ҳаёти 
ҷавонон вобастагӣ дорад. Ин абармарди илму адаб бо мақсади ташаккулёбии ҷавонон 
ҳамчуни инсони дорои хислатҳои ҳамида, кушиш намудааст, ки аз беҳтарин панду андарзҳои 
инсонӣ дар осори худ истифода намояд.  

 Саъдии Шерозӣ дар “Гулистон” дар боби қаноат доир ба муҳимияти илм қисса карда, 
ҷавононро водор месозад, ки доимо дар ҷусту ҷӯи илм бошанд.Дар ин бобат, як ҳикотяти 
ҷолиб ва пурмазмунеро рӯи қоғаз овардааст. “Ду амирзода дар Миср буданд: яке илм омӯхт 
ва дигари мол андӯхт. Саранҷоми кор он яке алломаи аср гашт ва ин яке азизи Миср шуд. 
Пас ин тавоногар ба чашми ҳақорат дар фақиҳ назар кардию гуфтӣ; 

 -Ман ба салтанат расидам ва ин ҳамчунон дар масканат бимондааст. 
Гуфт:  
-Ай бародар, шукри неъмати Борӣ, ъаззамуҳу ҳамчунон фузунтар аст бар ман, ки мероси 

пайғамбарон ёфтам, яъне, илм ва туро мероси Фиръавну Ҳомон расид, яъне мулки Миср”  
Дар ҳикояти мазкур мутафаккири мумтоз хонанда, хусусан ҷавононро дар амалӣ ва аз 

худ намудани ду нуктаи миҳими зиндагӣ яне қаноат ва аз бар намудани илм водор месозад. 
Воқеан илм муъҷизае мебошад, ки тамоми дороии инсон аз ӯ сарчашма мегирад. 

Бузургии илм аст, ки имрӯз инсон ба бузургтарин кашфиётҳои таърихӣ ва олитарин рузгорӣ 
инсонӣ мушарраф гардидааст. Ин нуктаро низ борҳо Асосгузори сулҳу ваҳадати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромаду 
суханрониҳои худ қайд намудааст, ки илму дониш муҳимтарин василаи ба рушди бесобиқа 
расонидани давлату миллати мо мебошанд. 

Бо ҳамин мазмун дар осори Саъдии Шерозӣ садҳо қиссаву ҳикоятҳо ғазалу рубоиҳои 
дигареро пайдо кардан мумкин аст, ки аз мубрамияти илму ҳунар дар ҳаёти ҷавонон ривоят 
мекунанд. Боби “Дар таъсири тарбият”-и Гулистон пурра ба масъалаи таълиму тарбия ва аз 
худ карадни илму ҳунар аз ҷониби ҷавонон бахшида шудааст. Муаллиф дар ин қисмати 
осори худ рӯзгори хуши ҷавононро дар ҳадди илму дониши онҳо мебинад. Ӯ дар ҳикояте 
дарҷ менамояд, ки “Ҳакими писаронро панд медод, ки “Ҷони падар ҳунар омӯзед, ки мулку 
давлати дунё иътимодро нашояд ва симу зар дар сафар ба маҳали хатар аст: ё дузд ба як бор 
бибарад, ё хоҷа ба тафориқ бихӯрад! Аммо ҳунар чашмайи зоянда асту давлати поянда! Ва 
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гар ҳунарманд аз давлат бияафтад, ғам набошад, ки ҳунар дар нафси худ давлат аст! Ҳар ҷо, 
ки равад, қадр бинаду дар садр нишинад ва беҳунар луқма чинаду сахтӣ бинад”. Ин 
ҳикоятест, ки дар он муаллиф ҳунаро барои насли ҷавон аз ҳама чиз болотар медонад ва 
ҷавони ҳунармандро бо қадртарини инсон мешуморад. Аз дидгоҳи Саъдии Шерозӣ 
муқаддастарин чизе, ки аз падару модар ва омӯзгор ба насли ҷавон асар мегузорад, ин 
додани илм ва ёд додани ҳунар мебошад. Ба андешаи Саъдӣ омӯзгор бояд дар тарбия насли 
наврас сахтгир ва серталаб бошад. Нагузорад, ки хонандагони зердаст зимни таълим ба 
корҳои бефоида машғул шаванд.  

Чунончӣ мегӯяд: 
Ҳар он тифл, к-ӯ ҷабри омӯзгор, 
Набинад, ҷафо бинад аз рӯзгор. 
Ин нукта дар ҳикояте ба таври зайл баён месозад. “”Муаллими мактаберо дидам дар 

диёри Мағриб турушрӯй, талхгуфтор, бадхуй, мардумозор, гадотабъ, нопарҳезгор, ки айши 
мусалмонон ба дидаи ӯ табаҳ гаштаю хондани Қуръонаш дили мардум сияҳ кардӣ.  

Ҷамъе писарони покизаву духтарони дӯшиза ба дасти ҷафойи ӯ гирифтор. На заҳрайи 
ханда ва на ёройи гуфтор. Гаҳ орази симини якеро тапонча задӣ ва гаҳ соқи булӯрини дигаре 
шиканҷа кардӣ.  

Алқисса, шунидам, ки тарафе аз хабосати нафси ӯ маълум карданду бизаданду 
биронданд.  

Баъд аз ду ҳафта бар он масҷид гузар кардам. Муаллими аввалинро дидам, ки дил хуш 
карда буданду ба ҷойи хеш оварда. Инсоф биранҷидаму лоҳавл гуфтам, ки иблисро 
муъалими малоика дигар чиро карданд! Пирамарде зарифи ҷаҳондида гуфт:  

Подшоҳе писар ба мактаб дод,  
Лавҳи симнаш бар канор ниҳод. 
Бар сари лавҳи ӯ набишта ба зар: 
“Ҷаври устод биҳ зи меҳри падар!” 
Дар ҳикояти мазкур муаллиф аз он иброз медорад, ки омӯзгор бояд дар таълим ва 

тарбияи толибилмон ҳадафи ягона ва мақсаднок дошта бошад. Бо мақсади даонишманд 
гардидани шогирдон, аз тамоми роҳу восита истифода намояд. Хонандагон ба ҳамагуна 
ҷабри омӯзгор тоқат намоянд, то ки соҳибмаърифат гарданд.  

Осори Саъдии Шерозӣ саршор аз чунин панду андарзҳои ҳикматбахш аст.  
Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ низ аз зумраи он мутафаккиронест, ки доир ба таълим ва 

тарбияи ҷавонон дар осори гаронарзиши хеш садҳо ғазалу рубоиҳо, ҳикояту қиссаҳоро ҷой 
намудааст. Хусусан асари тарбиявии “Баҳористон”-и ӯ пурра фарогири роҳу равиши 
камолёбии ҷавонон мебошад. Ин асари тарбиявӣ тӯли чанд садсола мешавад, ки ҳамчун 
асари тарбиявӣ рӯи мизи хурду бузурги миллат қарор дошта, аз ӯ ғизои маънавӣ мегиранд.  

“Баҳористон”-ро шоири нотакрору олими номдор Абдураҳмони Ҷомӣ дар сини 
пиронсолии худ навишта, як навъ асари ҷамъбасткунандаи ғояву ақоиди ҷамъиятшиносии 
мутафаккири забардаст аст. “Баҳористон” фарогири 8 боб буда, он доир ба масъалаҳои 
мухталифи тарбияи ахлоқиву маънавии ҷавонон ҳаллу фасл гардидааст.  

Дар қисмати аввали осрои худ мутафаккири тавоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар бобати 
ҳурмати пирон ва гуфторҳои наку, ёд гирифтани ҷавонон аз онҳо ибрози назар менамояд. Ӯ 
дар ин қисмат иброз менамояд, ки ҷавонон бояд аз пирони рӯзгордида, дарси адабу ҳунар 
омӯзанд. Ҳурмату эҳтироми эшонро ба ҷо оранд. Дар суҳбати онҳо бо адаби том истанд ва ба 
суханони онҳо аз сидқ гӯш диҳанд. Сухани аз онҳо шунидаро дар рӯзгори худ тадбиқ созанд. 
Чунончи мефармояд ”Пири Ҳирот разиялоҳу ъанҳу асҳоби худро васият кардааст, ки аз ҳар 
пире сухане ёд гиред ва агар натавонед, номи эшонро ба ёд доред то баҳрае ёбед”. 

Чунини суханони ҳикматомез дар бобати ҳурмати пирон ба ҷо овардании ҷавонон ва бо 
суханони онҳо бо гӯши дилу гӯш додани эшон дар осори Ҷомӣ хеле зиёд аст. Ҷомӣ гаштаю 
баргашта ба фарзанди худ ва дар симои ӯ ба кулли ҳамсолонаш таъкид месозад, ки аз ҳавову 
ҳаваси ҷавонӣ раҳо шуда, бештари вақти худро дар суҳбати пирону донишмандони 
рӯзгордида сарф намоянд. 

Дӯстию бародарӣ дар баробари дигар мавзуъҳои ҳаётан муҳими инсонӣ дар осори Ҷомӣ 
ҷойгоҳи махсус доранд. Ҷомӣ насли ҷавонро ба он тавсия месозад, ки дар ҳаёти худ дӯсти 
содиқ бошанд. Дар дӯстӣ тамаъкору хиёнаткор, манфиатҷӯю зудранҷ набошанд. Дар ғаму 
шодии якдигар пайваста шарик бошанд. Аз аҳволи якдигар мудом огоҳ бошанд. Ӯ дар 
“Баҳористон”-и худ дар бобати дӯстӣ мефармояд: “Шибилро шӯре афтод, ба бемористон 
бурданд. Ҷамъе ба назораи вай рафтанд. Пурсид, ки “Шумо киёнед?” Гуфтанд: “Дӯстони ту”. 
Санг бардошт ва бар эшон ҳамла кард. Ҷумла бигурехтанд. Бихандид. Гуфт: “Боз оед ай 
муддаиё, ки дӯстон аз дӯстон нагурезанд ва аз санги ҷафояшон напарҳезанд”. Ин ҳикояте 
ҳаст, ки дар он розу ниёзи дӯстӣ нуҳуфтааст. Шоири нотакрор мехоҳад, ки кулли насли 
ҷавон дар рӯҳияи дустию бародарӣ ва якдигарфаҳмӣ ба воя расанд. Зеро, дӯстиву 
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якдигарфаҳмӣ омили муҳими насли ҷомеа буда, инсонҳо танҳо дар ҳолате инкишоф меёбанд, 
ки байни онҳо робитаи мустаҳками дӯстӣ ҳукмфармо бошад.  

Хулоса, дар адабиёти асримиёнагии тоҷик доир ба ҳаёт ва фаъолияти ҷавонон аз ҷониби 
адибону мутафаккирон осори мухталиф офарида шудааст.  
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ДИДГОҲОИ НАЗАРИЯВИИ МУТАФАККИРОНИ  

АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК ОИД БА МАСЪАЛАИ ҶАВОНОН 
Тарбия ва ба воя расонидани насли ҷавон яке аз масъалаҳои мубрам ва асосӣ дар 

тамоми давраҳои таърихӣ мебошад. Вобаста ба масъали ҷавонон дар даварҳо гуногуни 
таърихӣ, хусусан дар марҳилаи асримиёнагӣ бештари олимону мутафаккирон дар осори 
худ дар шакли умум ва ё алоҳида ибрози андеша намудаанд. Дар мақолаи мазкур андеша 
перомуни дидгоҳи назарявии мутафаккирони асримиёнагии тоҷик оид ба масъалаи ҷавонон 
баён ёфтааст. Раванди таҳқиқ нишон дод, ки бешатари шоирону мутафаккирони 
асримиёнагӣ дар осори худ вобаста ба паҳлуҳои мухталифи ҳаёти ҷавонон дар шакли асар, 
достон, қасида, ғазал таҳқиқоте анҷом дода, тарбия ҷавононро рисолати асосии оила, 
мактаб ва ҷомеа донистаанд.  

Калидвожаҳо: осор, тарбия, таҳқиқ, омӯзиш, ҷавонон, насли наврас, адабиёт, ҳунар, 
дониш, касб, ватандӯстӣ.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СРЕДНОВЕКОВЫХ ТАДЖИКСКИХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ НА ПРОБЛЕМУ МОЛОДЕЖИ 

Образование и воспитание подрастающего поколения является одним из самых 
актуальных и важных вопросов в период истории. Что касается вопроса о молодежи, то 
в различные исторические периоды, особенно в средневековый период, большинство ученых 
и мыслителей выражали свои мысли в своих трудах в общей или раздельной форме. В 
данной статье высказывается мнение о теоретическом взгляде средневековых 
таджикских мыслителей на проблему молодежи. Процесс исследования показал, что 
большинство средневековых поэтов и мыслителей в своих произведениях проводили 
исследования различных сторон жизни молодежи в форме поэмы, рассказов, касида, 
газелей и считали воспитание молодежи главной миссией семьи, школы и общество. 

Ключевые слова: произведения, воспитание, исследования, обучение, молодежь, 
подрастающее поколение, литература, искусство, знания, профессия, патриотизм. 

 
THEORETICAL VIEWS OF MEDIEVAL TAJIK THINKERS  

ON THE PROBLEM OF YOUTH 
The education and upbringing of the younger generation is one of the most urgent and 

important issues in the period of history. As for the issue of youth, in various historical periods, 
especially in the medieval period, most scientists and thinkers expressed their thoughts in their 
works in a general or separate form. This article expresses an opinion on the theoretical view of 
medieval Tajik thinkers on the problem of youth. The research process showed that most medieval 
poets and thinkers in their works conducted research on various aspects of the life of young people 
in the form of a poem, stories, qasida, gazelles and considered the upbringing of young people to 
be the main mission of the family, school and society. 

Key words: works, parenting, research, education, youth, younger generation, literature, art, 
knowledge, profession, patriotism. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ РУШДИ САНЪАТИ РАССОМИИ  

ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ БАРҚАРОРШАВИИ  
ҲОКИМИЯТИ ШӮРАВӢ (1917-1941) 

 

Ганҷакова М. Г.  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Аз саҳифаи таърих маълум аст, ки халқи тоҷик тамаддунсозу соҳибмаърифат ва 
фарҳангпарвар мебошанд. Зеро ҳастӣ ва ҳувияти миллии ҳар як халқу миллат аз фарҳанги он 
сарчашма мегирад. Дар ин ҷода нақши рассомон оид ба рушди санъати тасвирӣ имконият 
медиҳад, ки насли наврас хайрхоҳу зиндадил ба воя расанд. Аз ин ҷиҳат, яке аз вазифаҳои 
асосии санъати тасвирӣ, пеш аз ҳама нақши рассомон дар баланд бардоштани завқи 
зебоипарастӣ, меҳнатдӯстӣ, равнақи эҷодӣ, тарбия намудан дар руҳияи ватандӯстӣ ва 
амалҳои неки инсонӣ бузург буда, ки дар таърихнигории ватанӣ мавқеи муайянро ишғол 
менамояд.  

Роҷеъ ба муҳимияти таҳқиқи таърихи санъати рассомӣ қайд намудан лозим аст, ки 
тавассути истифодаи як қатор сарчашмаву манбаҳои аввалиндараҷа масоили мазкур ба таври 
умум аз тарафи муаррихон мавриди таҳлил қарор гирифта бошад ҳам, аммо таҳқиқоти 
мукаммали илмӣ дар шакли ҷудогона ба анҷом расонида нашудааст. Мубрамияти мавзӯъ 
имконият медиҳад, ки баъзе мушкилоти масъалаи таърихи рушди санъати рассомии ҷумхурӣ 
дар солҳои аввали барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ дар таърихнигории муосир ба 
таҳқиқоти алоҳидаи илмӣ кашида шавад. Дар асоси дастрас намудани баъзе мақола ва 
рисолаҳо маълум мегардад, ки айни ҳол масоили таърихи пайдоиш ва рушди санъати 
рассомии Тоҷикистони Шӯравӣ (1917-1941) дар нуқтаи назари таҳқиқотчиёни қарор дошта 
ва пурра ба анҷом расонида нашудааст. Чӣ тавре маълум мегардад, дар солҳои аввали 
барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ то андозае замина ба рушди фарҳанг, аз ҷумла санъати 
рассомии Тоҷикистони Шӯравӣ ба амал омад.  

Дар омӯзиш ва таҳқиқи санъати рассомии Тоҷикистони Шӯравӣ муҳаққиқони намоёни 
тоҷик М. Ашӯров, Б. Бойназаров, А. Азизов, Ҳ. Ҷалилова, О. А. Исломов, М. Қодирова, А. 
Ю. Қозиев, Ф. Қодиров, С. Р. Мухидинов. У. Пулодов, Д. Раҳимов, Н. Н. Ростовтсев, Б. Н. 
Столяров, Р. Токтош ва ғайраҳо саҳм гузошта, ҷанбаҳои гуногуни назариявию методологии 
масоилро мавриди баррасӣ қарор доданд.  

Роҷеъ ба таърихи пайдоиш ва рушди санъати рассомии Тоҷикистони Шӯравӣ (1917-1941) 
дар осори бунёдиву дастҷамъонаи илмии «История таджикского народа. Т. V.» [5, с. 752] «История 
Узбекской ССР. Т.1.» [6, с. 770], “Мастера искусств об искусстве” [8, с. 378], “Из истории 
культурных связей народов Средней Азии и Индии” [4, с. 180],

 
“Народные искусства 

Таджикистана (традиционные ремесла)” [9, с. 318] ки ҷанбаҳои умумии ба масъалагузорӣ 
алоқамандро дар бар гирифтаанд, маълумот дода шудааст. Таҳлил ва ҷамъбасти таҳқиқоти илмӣ, 
адабиёти махсус, мақолаҳои илмиву оммавӣ ва амалияи омӯзиши марбут ба санъати тасвирӣ 
нишон медиҳанд, ки масъалаҳои назария ва амалияи миллии санъати рассомӣ дар 
таърихнигории муосири Тоҷикистон рӯзмарра буда, таҳқиқоти нави мукаммали илмиро 
талаб менамояд.  

Дар хусуси рӯзмаррагии санъати рассомӣ М. Мамадназаров қайд менамояд, ки ин як 
навъи санъати тасвирӣ мебошад, ки ҳамчун воситаи муҳими инъикос ва тафсири бадеии 
воқеият буда, ба афкору эҳсоси шахс таъсир мерасонад ва дорои мундариҷаи хоси иҷтимоиву 
вазифаҳои гуногуни идеологӣ мебошад. Муаллиф иброз менамояд, ки санъати рассомӣ аз 
рӯи таъинот ва вазифааш монументалии ороишӣ, яъне расмҳои рӯидеворӣ, панно ва фреска 
мешавад, ки тасвири он ба хусусияти касбии рассом зич алоқаманд аст [7, с. 27].

 
 

Дар тақвияти масъала оид ба хусусиятҳои хоси санъати тасвирӣ Г. Л. Недошивин 
овардааст, ки санъати монументалӣ дар навбати худ дастгоҳӣ, яъне мусаввараҳо, ороишӣ, ки 
бо ороиши саҳнаи театр, кино ва ғайра бахшида шудааст, ҷудо мегардад. Санъати ороиши 
саҳна, минётур ё ин ки мусаввараи китобу дастхатҳо, портрет ва ғайраҳоро дар бар мегирад 
[10, с. 47]. 

Бояд тазаккур дод, ки ҷойгоҳҳои бузурги бадеӣ дар сохтмонҳои иншоотҳои давру 
замонҳои гуногун вуҷуд доштанд, ки дар он ҷо омӯзишҳои махсуси муайян амалӣ мегарданд. 
Шоҳасарҳои меъмории назаррас бо нақшу нигори дурахшон, кандакориҳо зебу зиннат дода 
шуда будаанд, ки он ба руҳияи шахс таъсири мусбат мерасонад. Чунин раванд завқи бадеиро 
бедор менамояд ва санъати рассомону ҳунармандон арҷгузорӣ мешавад, ки шаҳодати 
фарҳанги волои рассомони замон маҳсуб меёбанд. 

Агар дар таърихнигории ватанӣ ба гузаштаи таърихи санъати рассомии тоҷик назар 
андозем, он аз замони бостон сарчашма мегирад. Бо чунин маъно намунаҳои аввалини 
санъати тасвирӣ дар Помири Шарқӣ, хусусан Шахта, ҷануби Тоҷикистон осори маданияти 
давраи неолити Ҳисор, Тутқавул, Сои Сайёд ва Кӯҳи Бӯлиён пайдо гардидааст, ки ба 
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ҳазораҳои 6 - 5 то милод нисбат дода мешавад, ки намунаҳои нисбатан содда ва асосан ба як 
ранг ифода шудани санъати рассомиро дар бар мегиранд.  

Ба ибораи дигар, чӣ тавре Б. Ғафуров қайд намудааст, намунаи санъати рассомии халқи 
тоҷик, дар ҳудуди Тоҷикистон, аз ҷумла тасвирҳои рӯи девор дар давраи бохтариҳо ва 
Кушониён дар заминаи санъати меъморӣ инкишоф ёфта, бозёфтҳои он аз Саксанохур, 
Шаҳринав, Ёвон, Кайқубодшоҳ, Кӯҳнақалъа, Халчаён, Тӯпроққалъа ва дигар мавзеъҳои 
таърихӣ пайдо гардидааст. Тасвирҳои рӯидеворӣ назар ба муҷассамасозӣ маъмултар гардида, 
анъанаи маҳаллӣ, яъне санъати рассомӣ осори Балаликтеппа, Аҷинатеппа ва Қалъаи 
Кофарниҳон тасвир ёфтааст [2, с. 274]. Дар баробари ин муаррих иброз менамояд, ки 
аҷдодони тоҷикон дорои таърихи бою рангини санъати минётур буда, дар таърихи 
минётурнигории халқҳои тоҷику форс нақши Камолиддин Беҳзод, Абдуллоҳи Мусаввир, 
Муҳаммадмуроди Самарқандӣ, Маҳмуди Музаҳҳиб [2, с. 620] ва дигарон мавқеи муҳимро 
ишғол менамоянд.  

Хусусияти хоси санъати рассомии Тоҷикистони Шӯравӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар 
такя ба принсипҳои ҳизбият ва ҷомеаи сотсиалистӣ аз беҳтарин анъанаву бозёфтҳои санъати 
рассомии рус ва ҷаҳонӣ баҳравар мегардиданд. Зеро, ҷумҳуриҳои умумииттифоқӣ бо усули 
ҳақиқатнигории сотсиалистӣ, мактабҳои нави миллӣ ва равияю услубҳои нави эҷодӣ пайдо 
намуда, санъати рассомии онҳо ба заминаи боз ҳам баландтар расиданд, ки Тоҷикистони 
Шӯравӣ аз он истисно набуд.  

Дар охири солҳои 20 - ум ва ибтидои солҳои 30 - юми асри ХХ рассомон Е. Г. Буртсев, 
М. Г. Новик, П. И. Фалбов ба аъзогии Иттифоқи рассомони Тоҷикистон шомил гардиданд. 
Дар намоишгоҳи аввалини ҷумҳуриявӣ дастовардҳои рассомони Тоҷикистон Е. Г. Буртсев, 
А. Ашуров, А. Н. Камелина, П. И. Фальбов, М. Хошмуҳаммадов ба намоиш гузошта шудаанд 
[1, с. 14-15]. Соли 1936 ба ҳайати он 24 нафар шомил гардиданд. Бояд қайд намуд, ки дар 
шӯъбаи Ленинобод 12 нафар рассомон фаъолият менамуданд. Соли 1938 раиси Кумитаи 
Иттифоқи нависандагони ҶШС Тоҷикистон рассом С. В. Жданов таъйин гардид.  

Мавриди зикр аст, ки соли 1932 ҳукумати ҶШС Тоҷикистон қарор дар бораи таъсиси 
шӯъбаи ҷумҳуриявии санъати тасвирӣ дар шаҳри Сталинобод, аз ҳисоби фонди рассомони 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ қабул намуда бошад ҳам, аммо дар ибтидои солҳои 30 - юм қисми 
зиёди ташкилоту шӯъбаҳои рассомӣ ба талаботи сиёсати ҳамонвақта ҷавобгӯ набуданд. Бо 
мақсади муттаҳиднамоии қувваҳои эҷодӣ соли 1932 қарори КМ ҲКИШ «Дар бораи бозсозии 
ташкилоти адабӣ - тасвирӣ» қабул намуд, ки дар асоси он устодони дорои нерӯи эҷодӣ ва 
тасвирии касбӣ ба такмили касбии ихтисос фаро гирифта шудаанд, аммо онҳо тобеи 
сензураи давлатӣ буданд. Соли 1932 дар шаҳри Москва Иттифоқи нависандагони ИҶШС бо 
роҳбарии М. Горкий ташкил ёфт, ки шӯъбаи он дар тамоми ҷумҳуриҳои собиқ иттифоқӣ 
таъсис ёфта буд. Маҳз, дар заминаи он Иттифоқи рассомони ИҶШС ташкил ёфта буд [1, с. 
17].  

19 ноябри соли 1933 дар заминаи Иттифоқи нависандагони ИҶШС, Иттифоқи 
нависандагони ҶШС Тоҷикистон бо роҳбарии Абулқосим Лоҳутӣ таъсис ёфтааст. Дар ин 
маврид зарурат дар бораи таъсиси Иттифоқи рассомони Тоҷикистон ба амал омада буд. 
Барои таъсиси бюрои Иттифоқи рассомон ба М. Ф. Содиқов ва П. И. Фалбов супориш дода 
шуд, ки рӯйхати рассомонро барои аъзо шудан ба Иттифоқи рассомони ҶШС Тоҷикистон 
пешниҳод намоянд. Раиси Кумитаи Иттифоқи рассомон ҶШС Тоҷикистон мудири шӯъбаи 
театри тамошобинон ташкилоти Комиссариати халқии Тоҷикистон Умарҷонов, муовин П. И. 
Фалбов таъйин гардиданд. Фаъолияти пурраи Кумитаи Иттифоқи рассомони ҶШС 
Тоҷикистон моҳи январи соли 1934 оғоз гардид. Ба аъзогии Иттифоқи рассомони ҶШС 
Тоҷикистон А. Новик, П. И. Фалбов, В. Ткаченко, В. Буртсев, В. Бровидовский ва М. 
Чернозубов шомил гардиданд. Намоишномаи аввалини рассомони Тоҷикистон 1 майи соли 
1934 баргузор гардид ва баъдтар дар ҳайати Иттифоқи рассомони Тоҷикистон тағйиротҳо 
ворид гардиданд.  

Ба ҳайси роҳбарии Кумитаи ташкилоти Иттифоқи рассомони Тоҷикистон аз 23 декабри 
соли 1944 то соли 1961 М. Хошмуҳаммадов роҳбарӣ намудааст. Аз соли 1961 то 1982 Х. 
Хушвахтов ва аз соли 1982 то 2012 Суҳроб Қурбанов вазифаи пурмасъули Кумитаи 
ташкилоти Иттифоқи рассомони Тоҷикистонро ба ӯҳда доштанд [1, с. 17]. 

Ба мо маълум аст, ки санъати рассомии тоҷик дар давраҳои гуногун як қатор 
мушкилиҳоро паси сар намудааст. Бо мақсади рушди соҳа ва инъикоси дастовардҳои эҷодӣ 
ва асарҳои эҷодии мусаввирон, муҷассамасозон, 43 графикон ва ҳунармандони санъати 
ороишӣ-амалӣ соли 1940 дар шаҳри Москва ба намоиш гузошта шуданд [12, с. 69]. 

Мувофиқи маълумоти манбаҳо 5-уми январи соли 1943 якумин маҷлиси аъзоҳои 
истеҳсолии дастаи “Рассомӣ” ташкил мешавад ва дар он низомнома қабул карда шуда, 
мақсад ва вазифаҳои он муайян карда шудаанд.  

Моҳи октябри соли 1947 рассомони дастаи “Рассомӣ”-и шаҳри Хуҷанд ба намоиши 
ҷашни рассомони Тоҷикистон 17 адад мусаввараҳои худро ба намоиш гузошта, ду асар ба 
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фонди бадеии осорхонаи ҷумҳуриявии санъати тасвирӣ харидорӣ карда мешавад, ки аз 
рушди санъати рассомии минтақаи мазкур гувоҳӣ медиҳад. Ба мо маълум аст, ки дар тарғиб 
ва омӯзиши санъати тасвирӣ, тайёр кардани рассомони ҷавон ва баланд бардоштани 
маҳорати касбии рассомон аъзоёни Иттифоқи рассомони Тоҷикистон дар вилояти Суғд 
ҳунармандони халқӣ Б. Нуриддинов, Т. Турдиев, рассом Н. П. Эшонова, рассомони 
ороишгар С. Османов, А. Бравидовский ва дигарон нақши мусоид гузоштаанд. 

Яке аз рассомони шинохта А. Ашӯров (1904-1976) аъзои Иттифоқи рассомони Иттиҳоди 
Шӯравӣ соли 1945 гардида, бештар дар жанрҳои манзаранигорӣ, чеҳранигорӣ, зист ва 
таърихӣ буда, асарҳояш дар намоишҳои ҷумҳуриявӣ, умумииттифоқӣ ва байналхалқӣ чандин 
маротиба ба намоишҳо гузошта шудааст. Дар ин хусус асарҳои ӯ таҳти унвони «Чеҳраи 
омӯзгор», «Автопортрет» (1972), «Ба ивази ҷанговарон» (1944), «Аълочиёни синфи 5», 
«Гӯсфанди ҳисорӣ» (1947) дар осорхонаи муттаҳидаи шаҳри Душанберо номбар кардан 
лозим аст, ки дар он вазнинии кори пурмашаққати деҳқони камбағали тоинқилобӣ тасвир 
ёфтааст, ба намоиш гузошта шудааст [12, с. 23]. 

Яке аз рассоми барҷастаи халқи тоҷик Хошмуҳаммадов Маҷид (1912- 1990) 
хатмкунандаи омӯзишгоҳи рассомии шаҳри Боку, ходими хизматнишондодаи санъати 
Тоҷикистон, узви Иттифоқи рассомони Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1943 мебошад [12, с. 24]. 
Рассом Хошмуҳаммадов Маҷид дар асарҳои худ манзараҳои зебои Тоҷикистонро ба мисоли 
«Қишлоқи Зимчуруд» ва «Манзараи сафедорзор» бо назокати хоса офарида, дар 
композитсияи ранггузорӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардидааст. Эҷодиёти рассом дар 
инкишофи санъати тасвирии тоҷик саҳми калон гузоштааст.  

Дар охири солҳои 30-юм рассомон Г. Н. Тимков, Б. Г. Шоҳназаров, рассомони театрӣ Е. 
Г. Чемодуров, В. И. Фуфыгин, В. Л. Сидоренко, И. А. Ершов ва дигарон дар тасвири ҳаёти 
зисту зиндагонии мардуми Тоҷикистон иштирок намуданд [1, с. 17]. 

Соли 1941 раиси Кумитаи Иттифоқи рассомон ҶШС Тоҷикистон рассом Маҷид 
Хошмуҳамадов таъйин гардид. Баъдтар 23 ноябри соли 1944 қарори Комиссариати халқии 
Тоҷикистон дар бораи таъсиси Иттифоқи рассомони Тоҷикистон ва барномаи он қабул 
гардид ва роҳбари он Маҷид Хошмуҳамадов интихоб гардид. Анҷумани аввалини Иттифоқи 
рассомони Тоҷикистон соли 1958 баргузор гардид. 

Ба аъзои Иттифоқи рассомони Тоҷикистон як қатор рассомони барҷаста ба мисли 
Алимов Мирзораҳмат (1891 - 1971), Азимов Рауф Оқилович (1943 - 1995.), Ашуров Абдулло 
(1903. - 1976), Жумагазин Кирей (1929 - 1984), Камелин Авксений (1910 - 1978), Кузмин 
Григорий Николаевич (1914 - 1995), Лисиков Иван (1927 - 1986), Мансуров Ғафур (1884 - 
1977), Мавлонов Ашурбой (1908 - 1969), Раҳимов Абдураҳмон (1933 - 1998), Татаринова 
Елена Алексеевна (1897 - 1987), Соҳибов Сайфӣ (1921 - 1982), Умаров Ахмед (1933 - 2006), 
Фалбов Порфирий (1906 - 1967), Ҳайдаров Ашур (1916 - 1998), Хошммуҳамадов Маҷид 
(1912 - 1989) шомил гардида буданд [11]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар солҳои 30-юми асри ХХ Иттифоқи рассомони Тоҷикистон 
ягона ташкилоти ҷамъятие буд, ки беш аз 176 намояндагони санъат, ба мисли рассомон, 
рангуборкунон, устодон ва санъатшиносонро фаро мегирад.  

Ҳамин тавр, ба хулосае омадан лозим аст, ки заминаи санъати рассомии Тоҷикистони 
Шӯравӣ дар солҳои 30 –юм оғоз гардида бошад, аммо дар солҳои 40 –уми асри ХХ ба 
натиҷаи назаррас ноил гард. Аммо хусусияти фарқкунадаи санъати рассомии тоҷик дар он 
зоҳир мегардад, ки ба шароити давраи барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ ва замони ҳассоси 
ҷангӣ мувофиқ кунонида шуда, дар рӯҳияи талаботи замон тасвир мегардиданд.  

Ҳамин тариқ, қобили қайд аст, ки санъатшиносону олимоне, ки дар давраи собиқ шӯравӣ 
фаъолият доштанд, як қатор корҳоро анҷом ба расонидаанд, ки таъсири онҳо ба ҳаёти 
фарҳангии халқи тоҷик дар солҳои аввали барқароршавии ҳокимияти шӯравӣ расидааст. Аз 
ҷумла, чунин донишмандону санъатшиносон В. В. Вейарн, С. И. Тюляев, Г. И. Костигова, А. 
А. Иванов, О. И. Галеркина, Т. В. Грек, Н. В. Дяконов, Ш. М. Шакуров ва дигарон буда, дар 
мақолаву таҳқиқотҳои олимону муҳаққиқону бисёр маълумоти ҷолиби диққат ба табъ 
расонидаанд.  

Бо чунин маъно, бояд иброз дошт, ки санъати тасвирӣ низ дар тарбияи инсон нақши 
намоёне мебозад ва аз аҳамият холӣ нестанд. Рассом расми зеборо тасвир карда, дар инсон 
ҳаваси расмкашӣ ба вуҷуд меояд ва дар онҳо нишонаҳои қобилияти эҷодкорӣ ҳувайдо 
мешавад.  

Бо чунин мазмун метавон қайд намуд, ки воқеан таърихи асарҳои рассомони тоҷик айни 
муддао буда, зеро аксари ақидаву матлабҳои дар онҳо баёншуда дурусту воқеӣ буда, 
масъалаҳое, ки рассомон баррасиву инъикос намудаанд, имрӯз низ аз манфиат орӣ нестанд.  

Таърихи санъати тасвирии Тоҷикистон бо хусусиятҳои хоси худ инкишоф ёфта, он дар 
ороиши биноҳои ҷамъиятӣ, истиқоматӣ ҳамчун наққошӣ бо меҳнату ҳунарӣ рассомон тарғиб 
мегардад. Рассомону наққошон диққати асосии эҷодкории худро дар пайвастагии санъати 
наққошӣ бо кандакории гаҷ ҳисобида, муносибати маҷмӯаи ранги наққошӣ ва ранги табиии 
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гаҷро бо ҳам созгор менамуданд, ки дар натиҷа ба асари мусаввирӣ мубаддал мегардид ва 
оро дода мешуданд. Бояд таъкид намуд, ки рушди санъати тасвирии Тоҷикистон дар солҳои 
аввали инқилобӣ дар шакли ҳунари санъати ороиши амалӣ пайдо гардидааст, чунки 
рассомони касбӣ дар он замон мавҷуд набуданд, то ки мактаби рассомӣ, мусаввирӣ, графикӣ 
ва муҷассамасозиро ташкил намоянд [3, с. 488]. 

Марбут ба санъати рассомӣ қайд метавон намуд, ки яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи 
ҳукумати Тоҷикистон дар солҳои барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ фароҳам намудани 
замина оид ба рушду густариши санъати тасвирӣ буд, ки мутахассисон ба ин раванд 
сафарбар гардида буданд. Барои рушди соҳа рассомон ва мутахассисони касбӣ ба кор 
фаъолият ҷалб карда шуданд. 

Дар хусуси эҷодиёти рассом ва корҳои графикии Бурэ Л. қайд намудан лозим аст, ки 
бештар ба мавзӯи муборизаи душманони дохилӣ ва беруна бахшида шуда, нигоришҳои 
ташвиқотӣ, тасвирҳои графикӣ дар маҷаллаи “Мулло мушфиқӣ” чоп мешуд ва мардумро ба 
масалаҳои доғи рӯз шинос менамуд. Сюжети тасвирҳои графикӣ, ки масъалаҳои сиёсӣ-
иҷтимоии он замонро ифода мекарданд мухлисони зиёд дошт. Чунин нигоришҳои ташвиқотӣ 
ва тасвирҳои графикӣ хусусияти тарбиявӣ-тағриботӣ дошта, аз тарафи дигар эҳсоси оммаи 
халқро ба омӯзиши санъати тасвирӣ ва тарбияи зебоипарастӣ бедор мекард ва дар таърихи 
санъати рассомӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд.  

Хулоса, дар тарғиби заминаҳои таърихии санъати рассомии ҶШС Тоҷикистон дар 
солҳои барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ қайд намудан лозим аст, ки дар давраҳои 
гуногуни таърихӣ, аз ҷумла давраҳои қадим, асри миёна санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, 
рӯ ба пешравӣ оварда буд. Зеро, бо чунин заминаи устувори таърихӣ санъати рассомии тоҷик 
дар солҳои 30 – 40 –уми асри ХХ аз давраи таъсисёбии Иттифоқи рассомони Тоҷикистон бо 
ташаббуси рассомони соҳибмактаб рушд менамуд. Нақши осори рассомони тоҷик дар 
ташаккул ва рушди фарҳанги миллӣ дар он зоҳир мегардид, ки бештар дар рӯҳияи давраи 
барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ, таъсири идеологияи ҳизби коммунистӣ равона буда, 
аммо хусусияти воқеии ҳаёти мардумро инъикос менамуд. Бо чунин маъно, мавқеи санъати 
тасвирӣ дар тараннуми ҳаёти халқи тоҷик, ки нав аз зулму ситами асримиёнагӣ раҳо ёфта 
буданд, нақши мусоид мегузошт. Бо маҳорати баланд офаридани асарҳои санъат, ки аз 
тарафи рассомони касбӣ инъикос меёфтанд, дар қалби халқ муҳаббатро нисбат ба илму 
фарҳанги аҷдодӣ ба вуҷуд меовард. Рассом дар тасвир ва инъикоси ҳаёти халқ нақши мусоид 
гузошта, тараннумгари ҳаёти инсон, ороиши он мувофиқи фаҳмишу ҷаҳонбинии ӯ буда, дар 
паси он силсилаи воқеаҳо, нақшҳо, рамзҳо ва аломатҳои дигари таърихӣ инъикос ёфтаанд. 

Ҳамин тавр заминаи бою рангини санъати рассомии халқи тоҷик ба ҷаҳониён маълум 
буда, аз хусуси сеҳрофарии дастони рассоми тоҷик ва таърихӣ будани он гувоҳӣ медиҳанд. 
Маҳз бо чунин заминаи мустаҳками таърихӣ санъати рассомии халқи тоҷик дар замони 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ рӯ ба беҳбудӣ ва рушд оварда бошад ҳам, аммо дар замони 
соҳибистиқлолӣ ба авҷи олии худ расид. 

Адабиёт 

1. Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е 

годы XX века): // Дис. ... канд. ист. наук: / Б. Бойназаров : Душанбе, 2004. - 155 c.  

2. Ғафуров. Б. Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарни, қадим, асри миёна ва давраи нав. – Душанбе: Нашриёти 

муосир, 2020. – 976 с. 

3. Из истории культурного строительства в Таджикистане / под общей редакцией З.Ш. Раджабова. – 

Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.2. – 670 с.  

4. Из истории культурных связей народов Средней Азии и Индии. Ташкент: Фан, 1986.-180 с.  

5. История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941 гг.). Т. V. / Под общ. ред. акад. Р.М. Масова. 

– Душанбе: Империал – Групп, 2004. – 752 с.  

6. История Узбекской ССР. Том 1. С древнейших времён до середины XIX века. Ташкент: Фан, 1967.- 770 

с. 

7. Мамадназаров М. Памятники зодчества Таджикистана. М., издательство Прогресс-Традиция, 2015. - 496 

с. 

8. Мастера искусств об искусстве: В 7-ми томах, Т,-М,: Искусство, - 1965.-378 с. 

9. Народные искусства Таджикистана (традиционные ремесла) / Под. ред. Р. Масова – Душанбе: 2011 – 318 

с. 

10. Недошивин Г. Л. Беседы о живописи, 2 издание, Москва, 1964. – С. 47. 

11. Сангинов М. Художники Таджикистана. / Коммунист Таджикистана. 1934, 20 июля. 

12. Ҳасанов С. Таърихи мухтасари ташаккули санъати миллии тоҷикон . Хуҷанд: Нури маърифат, 2014. - 

С.23. 
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Санъати рассомии халқи тоҷик таърихи пайдоиш ва ташаккули худро дошта, намунаи 
он аз замонҳои бостон то муосир боқӣ мондааст ва мунтазам зери омӯзишу таҳлили 
муҳаққиқон қарор дорад. Дар Тоҷикистони Шӯравӣ низ санъати рассомӣ рӯ ба ташаккул 
оварда, ҳамчун воситаи муҳими тарбияи ахлоқию маънавӣ ва зебоипарастӣ ҷойгоҳи 
муҳимро ишғол намудааст. Дар таърихнигории муосир рӯзмаррагии санъати рассомӣ 
баланд гардида, дар зери таваҷҷуҳи муҳаққиқон қарор дорад. Тавассути истифода ва 
таҳлили назариявии адабиёти таърихӣ, санъатшиносӣ ва методӣ мавқеи санъати рассомӣ 
муайян гардида, саҳми санъатшиносони замони шӯравӣ дар рушду такомули он муайян 
мегардад. 

Калидвожаҳо: санъат, рассом, тоҷик, таърих, пайдоиш, ташаккул, намуна, замон, 
бостон, муосир, мунтазам, омӯзиш, таҳлил, муҳақкиқон, тарбия, ахлоқ, маънавиёт, 
зебоипарастӣ, таърихнигорӣ, рӯзмарра, назариявӣ, адабиёт, санъатшиносӣ, муайян, 
шуравӣ, рушд, такомул. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ИСКУССТВА ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ (1917-1941ГГ.) 

Искусство таджикского народа имеет историю своего возникновения и становления, 
его образцы сохранились с древнейших времен до современности, регулярно изучаются и 
анализируются исследователями. В советском Таджикистане искусство живописи также 
было развито и занимало важное место как важное средство нравственно-духовного 
воспитания и красоты. В современной историографии повседневность искусства поднята и 
находится под пристальным вниманием исследователей. Путем использования и 
теоретического анализа исторической, художественной и методической литературы 
определяется положение живописного искусства, определяется вклад искусствоведов 
советской эпохи в его развитие и совершенствование. 

Ключевые слова: искусство, художник, таджик, история, происхождение, 
становление, пример, время, древний, современный, систематический, изучение, анализ, 
исследователи, образование, нравственность, духовность, красота, историография, 
актуальное, теоретическое, литература, искусствоведение, определенное, советский, 
развитие. 

 
HISTORICAL GROUNDS OF THE DEVELOPMENT OF ART OF TAJIKISTAN IN 
THE YEARS OF THE RESTORATION OF THE SOVIET POWER (1917-1941) 

The art of the Tajik people has a history of its origin and formation, its examples have been 
preserved from ancient times to modern times, and are regularly studied and analyzed by 
researchers. In Soviet Tajikistan, the art of painting was also developed and occupied an important 
place as an important means of moral and spiritual education and beauty. In modern 
historiography, the daily life of art has been raised and is under the attention of researchers. 
Through the use and theoretical analysis of historical, art and methodological literature, the 
position of the art of painting is determined, and the contribution of art historians of the Soviet era 
to its development and improvement is determined. 

Keywords: art, artist, Tajik, history, origin, formation, example, time, ancient, modern, 
systematic, study, analysis, researchers, education, morality, spirituality, beauty, historiography, 
topical, theoretical, literature, art history, definite, soviet, development. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ И МЕМОРАНДУМОВ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СО СТРАНАМИ АЗИИ 
 

Пираков Ф.М. 
Юго-Западный государственный университет 

 

Уже в первые годы независимости Правительство Республики Таджикистан объявило 
сферу образования приоритетным направлением социально-экономического развития страны 
и на протяжении всего прошедшего с того момента периода времени она гармонично 
интегрировалась в мировую образовательную систему. До настоящего времени разработаны 
и приняты более 150 законодательных и нормативных актов, положений и стандартов, 
затрагивавших образовательную систему Таджикистана, в том числе международное 
сотрудничество в сфере высшего образования. 

Основой функционирования системы образования страны является Закон Республики 
Таджикистан «Об образовании», принятый 27 декабря 1993 г. с целью укрепления правовой 
основы данной сферы, позднее, 17 мая 2004 года, данный Закон был принят уже в новой 
редакции 6.  

Республика Таджикистан поддерживает процессы международного сотрудничества в 
сфере образования и является их участницей. 

В 2012 году была принята Национальная стратегия развития образования Республики 
Таджикистан до 2020 года, в которой отмечается, что «вхождение Республики Таджикистан 
в мировое сообщество, подписание международных конвенций и актов, интеграция в 
мировую систему образования, обмен студентами и научными кадрами, признание дипломов 
и многие другие задачи, связанные с подготовкой кадров и научными исследованиями, 
открыли путь к широкому международному сотрудничеству, которое необходимо 
всесторонне развивать» 9. 

На межгосударственном уровне в период 1991-2021 гг. Республика Таджикистан 
подписала большое количество соглашений о сотрудничестве в области науки и образования 
со многими странами мира. Так, сфера образования играет большую роль в рамках 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом (ЕС) и отмечена 
ЕС как «одно из основных направлений двустороннего сотрудничества с Республикой 
Таджикистан в рамках Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии» 14. 

В 2004 году между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом был подписан 
Договор о партнерстве и сотрудничестве, который был ратифицирован в 2010 г.  

До настоящего времени отношения Республики Таджикистан и Европейского Союза в 
образовательной сфере строятся в рамках различных программ ЕС, среди который главными 
являлись Тасис, Темпус и Эрасмус Мундус. В последние годы высшие учебные заведения 
Таджикистана, в рамках европейских образовательных программ, установили плодотворные 
научные и образовательные отношения со 159 учебными заведениями, в том числе 65 
университетами из 18 стран ЕС и 94 университетами из 8 стран-партнеров (из Центральной 
Азии, Грузии, Азербайджана, Российской Федерации и Беларуси) 2. 

Отношения со странами Азии, в том числе в сфере международного образования, 
являются одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана. Одним из 
первых документов, подписанных Республикой Таджикистан после распада СССР со 
странами азиатской части континента в сфере международного образования и науки, 
является заключенное в 1992 году Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между 
Правительствами Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан 16, которое 
заложило основы процесса развития научного сотрудничества между учебными заведениями 
Таджикистана и Пакистана. 

В том же 1992 году был подписан Протокол о намерениях, который способствовал 
запуску процесса развития образовательных и культурных связей между Республикой 
Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан. Новый импульс развитию 
международных образовательных связей между странами дало согласование и принятие в 
течение 2005 года Договора между Министерством образования Республики Таджикистан и 
Министерством высшего образования Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве 
в сфере высшего образования и Соглашения о сотрудничестве в сфере образования, 
культуры, науки и техники 11.  

18 июня 2005 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в ходе встречи с 
Президентом Исламской Республики Афганистан Х. Карзаем заявил, что сотрудничество 
двух стран в области науки, образования, культуры и в социальной сфере считаются очень 
важным и даже стратегическим направлением в двусторонних отношениях. 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан ежегодно Правительством 
Республики Таджикистан выделяется 50 мест (квот) для граждан Исламской Республики 
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Афганистан для обучения в высших профессиональных учебных заведениях Республики 
Таджикистан. Так, если в 2013-2014 учебном году, в соответствии с выделенными квотами, в 
вузах Республики Таджикистан обучались 42 гражданина Исламской Республики 
Афганистан, то на сегодняшний день их насчитывается более 400 человек 3. 

Исламская Республика Иран располагает широкими возможностями в плане подготовки 
для Республики Таджикистан научных кадров и квалифицированных специалистов. Между 
странами подписаны многочисленные меморандумы, среди которых необходимо отметить 
роль Меморандума от 30 апреля 2002 года, после принятия которого поток студентов и 
аспирантов между странами значительно возрос 8. 

В соответствии с договоренностями, ежегодно Исламская Республика Иран выделяет 250 
квот для граждан Республики Таджикистан для обучения в своих высших учебных 
заведениях. В свою очередь, Республика Таджикистан выделяет 50 квот для обучения 
граждан Исламской Республики Иран в высших учебных заведениях Республики 
Таджикистан 5. 

Особое внимание уделяется развитию образовательных и культурных связей между 
персоязычными странами. Так, в 2006 году в г. Исфахан (Иран) был заключен трехсторонний 
Меморандум о сотрудничестве в сфере образования между Республикой Таджикистан, 
Исламской Республикой Афганистан и Исламской Республикой Иран. Соглашение создало 
основы для плодотворного сотрудничества сфер образования названных стран. К основным 
задачам, отмеченным в документе, можно отнести: обмен опытом в научной и 
образовательной сфере; создание возможностей для обмена студентами, аспирантами и 
преподавателями; углубление изучения персидского языка; перевод и издание научной 
литературы и др. 17 

Отдельно стоит отметить развитие образовательных связей с другими странами 
мусульманского мира и Ближнего Востока. Среди стран этого региона выделяются 
стабильные связи с Республикой Турция, с которой Республика Таджикистан в 1996 году 
заключила соглашение в сфере образования 4. 

Новый толчок развитию сферы международного образования Таджикистана дал 2007 
год, который ознаменовался заключением договоров и соглашений с рядом арабских стран в 
ходе ближневосточного турне, предпринятого представителями Правительства и 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Так, 5 февраля 2007 года в Каире был заключен Договор между Министерством 
образования Республики Таджикистан и Министерством образования Арабской Республики 
Египет о сотрудничестве в сфере высшего образования. 

В августе того же года между странами уже на правительственном уровне было 
заключено Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Арабской Республикой 
Египет 12, где отмечена необходимость развития межгосударственных связей в вопросах 
подготовки и повышения квалификации технических специалистов обеих государств. 

Автор отмечает, что развитие сотрудничества со странами Востока в сфере 
международного высшего образования получило свое логическое продолжение в процессе 
заключения договоров и соглашений с другими странами этой части света. Так, были 
достигнуты договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Республикой 
Йемен, Сирийской Арабской Республикой, Королевством Саудовской Аравии 7;10;13 и др. 

В соглашениях предусмотрено тесное сотрудничество сфер высшего образования в 
договаривающихся странах, в том числе, организация процесса обмена студентами, 
аспирантами, преподавателями и учеными, выделение квот и стипендий.  

Особо стоит отметить развитие сотрудничества Республики Таджикистан в исследуемой 
сфере с Китайской Народной Республикой, которое официально началось в 1996 году с 
подписания между Министерством образования РТ и Государственным комитетом КНР по 
делам образования было Соглашения о сотрудничестве в области образования 15. 

В первое десятилетие после установления дипломатических отношений между РТ и 
КНР, у таджикской молодежи не было большого энтузиазма получать образование в Китае. 
В числе основных причин можно назвать: отсутствие прямых воздушного, 
железнодорожного и автомобильного сообщений между Таджикистаном и Китаем, низкая 
экономическая и инвестиционная активность китайских компаний в РТ, информационный 
вакуум, а также отрицательный опыт первых выпускников китайских вузов, возвратившихся 
в РТ и не нашедших применения своим знаниям на родине. В итоге, в период с 1993 г. по 
2005 г. в университеты Китая поступили лишь 265 молодых людей из РТ. 

В 2005 г. между РТ и КНР были открыты регулярные воздушные авиарейсы и 
транспортный контрольно-пропускной пункт «Кульма-Карасу», которые намного упростили 
движение людей в обе стороны. Начиная с 2006 г. были запущены совместные 
инфраструктурные проекты, которые обусловили приход на таджикский рынок крупных 
китайских компаний. Это стало «… своеобразным притягательным маяком для молодых 
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людей из Таджикистана» 1 и в 2006-2020 гг. уже более 6,5 тыс. юношей и девушек из 
республики стали студентами китайских университетов.  

Подавляющее большинство таджикских студентов обучается за свой счет. В 2019/2020 
учебном году общее количество таджикских студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях Китая, превысило 2500 человек, из которых лишь 410 учатся по стипендиям, 
предоставленным правительством Китая, Азиатским фондом образования, ШОС и самими 
университетами. 

Расширение круга политико-дипломатических отношений и сотрудничества Республики 
Таджикистан с зарубежными странами в сфере международного образования ещё раз 
продемонстрировало правильность политики «открытых дверей», избранной Президентом 
Республики Таджикистан Э. Рахмоном в начале 2000-х годов.  

Сотрудничество с зарубежными странами в сфере высшего образования включает в себя 
такие мероприятия как обмен преподавателями, студентами высших учебных заведений, 
специалистами сферы образования, аспирантами и докторантами, а также обмен опытом и 
учебным материалом, используемым в процессе обучения в высших школах 
договаривающихся стран; укрепление международных связей между учебными заведениями. 
В документах предусмотрено развитие совместной научно-исследовательской деятельности, 
поддержка и признание ученых степеней.  

Таким образом, сотрудничества Республики Таджикистан со странами Европы и Азии 
играет важную роль в развитии процесса международного образования. Необходимо 
приведение реализуемых межгосударственных программ с европейскими и азиатскими 
странами в сфере международного образования в соответствие с имеющимся у республики 
потенциалом и возможностями. Оптимальный выбор и согласованность образовательных 
программ с потенциалом деятельности является необходимым условием реализации 
образовательного компонента на уровне двустороннего сотрудничества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ И МЕМОРАНДУМОВ В СФЕРЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СО СТРАНАМИ АЗИИ 

Статья посвящена вопросам сотрудничества Республики Таджикистан со странами 
Азии в сфере международного образования. Отмечается, что сфера образования является 
приоритетным направлением социально-экономического развития страны и на 
протяжении всего периода независимости она гармонично интегрировалась в мировую 
образовательную систему. Проанализированы процесс и этапы развития международных 
образовательных связей республики по взаимодействию в сфере высшего образования и 
науки на примере заключенных соглашений со странами Ближнего Востока, персоязычными 
странами, Китаем и др. Изучена динамика обмена студентами и научными кадрами между 
странами, признание дипломов и многие другие задачи, связанные с подготовкой кадров и 
научными исследованиями. 

Ключевые слова: сфера образования, интеграция, страны Азии, международные 
образовательные связи 

 

CONCLUSION BY THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN OF INTERSTATE 
AGREEMENTS AND MEMORANDUM IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL 

EDUCATION WITH THE COUNTRIES OF ASIA 
The article is devoted to the issues of cooperation between the Republic of Tajikistan and Asian 

countries in the field of international education. It is noted that the education sector is a priority 
area of the country's socio-economic development and throughout the entire period of 
independence, it has been harmoniously integrated into the world educational system. The process 
and stages of development of international educational relations of the republic on interaction in 
the field of higher education and science are analyzed on the example of agreements concluded 
with the countries of the Middle East, Persian-speaking countries, China, etc. The dynamics of the 
exchange of students and scientific personnel between countries, the recognition of diplomas and 
many other tasks, related to training and research. 

Key words: education, integration, Asian countries, international educational relations 
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САҲМИ МАҲМУДХОҶАИ БЕҲБУДӢ ДАР РУШДИ МАТБУОТИ ТОҶИК 

 

Ализода А. А. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Бояд гуфт, ки дар радифи ҳайати идорию эҷодии рӯзномаи “Бухорои шариф” дар рушди 
кори рӯзноманигорӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ яке аз пешвоёни маъруфи ҳаракати ҷадидия дар 
Осиёи Миёна Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ низ саҳми муносиб гузоштааст. Рӯзнома ва маҷаллаи 
таъсиснамудаи ӯ бо номҳои “Самарқанд” ва “Ойина” дар бедории фикрии ҷавонони тоҷик ва 
тарғибу ташвиқи ҳаёти нав нақши нек бозидаанд. 

Рӯзномаи “Самарқанд” аз аввали моҳи апрел то 17 сентябри соли 1913 дар шаҳри 
Самарқанд ба забонҳои форсӣ-тоҷикӣ ва туркӣ (ӯзбекӣ) ба табъ мерасид. Ҳамагӣ 45 шумора 
чоп шудааст. Муҳаррири масъули “Самарқанд” Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ буда, ашхосе чун 
Саидризо Ализода, Хатойии Самарқандӣ, Асъад, Мирзокир Мироқилов, Акобир 
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Шоҳмансуров дар табъу нашри он иштироки фаъол доштанд. Теъдоди нашраш ҳудуди 600 
нусха буд.[10.129] 

Тибқи навиштаи Нуъмонҷон Ғаффоров рӯзномаи “Самарқанд” ҳафтае ду маротиба бо 
теъдоди 500 нусха ба табъ мерасид. Дар он таълифоти Саидризо Ализода, Ҳоҷӣ Муин 
Шукрулло, Фахриддини Роҷӣ, Нурмуҳаммадбек, Насрулло Миллӣ, Мулло Иброҳим, Саид 
Камол, Додо Мирзоқорӣ ва дигарон табъу нашр мешуданд. Аз ҷумла 20 августи соли 1913 
шеъри Тошхоҷаи Асирӣ дар бораи мактаби усули ҷадид чоп шудааст. “Самарқанд” 
маводашро дар шакли насру назм дар масоили ислоҳоти мактаб, омӯзиши илму дониш, 
тиҷорат, тарғиби ислоҳот ва рушди кишвар пешкаши хонандагон менамуд. Ҷуғрофияи 
матолиб ва муаллифони форсизабони он васеъ буд. “Самарқанд” хориҷ аз сарзаминҳои 
Туркистони Россия ва Бухоро, аз ҷумла дар Афғонистон низ маълум буд. Матолиби рӯзнома 
диққати нашрияи муътабари “Сироҷу-л-ахбор”-и Афғонистонро ба худ ҷалб намуда буд. Дар 
ин хусус маҷаллаи “Ойина” навишта буд, ки “Мақолаи ба форсӣ таълифкардаи муҳассили 
бухороӣ аз Истамбул Абдурауфи Фитрат афандиро бо номи “Тараққӣ ва таҷаддуд”, ки дар 
шумораи 44 собиқ ҷаридаи “Самарқанд” табъ шуда буд, маҷаллаи муътабари “Сироҷу-л-
ахбори афғония” барои худ тамоман рӯйнавис кардааст.[3.21] 

Маҷалаи “Ойина” аз ҷониби Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ аз 20 августи соли 1913 то 15 июни 
соли 1915 дар шаҳри Самарқанд ба табъ мерасид. Ибтидо ҳафтае як маротиба ба забонҳои 
тоҷикӣ ва ӯзбекӣ ҳар рӯзи шанбе дар шакли А4 ва дар ҳаҷми 16 саҳифа бо теъдоди 600 нусха 
ва баъдан моҳе ду маротиба дар ҳаҷми 12 саҳифа чоп мешуд. Бо таваҷҷуҳ ба ин ки “Ойина” 
дар ибтидо ҳафтае як бор табъу нашр мешуд, шабоҳат ба ҳафтанома дорад. Вале аксари 
муҳаққиқон “Ойина”-ро маҷалла гуфтаанд, на ҳафтанома. Худи муассис ва сардабири ин 
нашрия Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ дар шумораи нахустинаш “Ойина”-ро “маҷалаи ҳафтаина” 
номидааст, ки дар воқеъ ороиш ва муҳтавои он шабеҳ ба ҳафтанома мебошад. 

Маҷаллаи “Ойина” дар матбааи Б. Газаров ва К. Слиянов ба тарзи литографӣ ва бо 
теъдоди 400-600 нусха табъу нашр мешуд. Ҳаҷми ҳар як шумораи он ҳудуди 24 саҳифа, даҳ 
шумораи охир 32 саҳифагӣ чоп мешуд. Дар маҷмӯъ 68 шумораи маҷалла 1720 саҳифаро 
ташкил медиҳад. Масъулияти табъу нашри маҷалла ба ғайр аз Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ бар 
дӯши Саидризо Ализода, ҳоҷӣ Муин Шукрулло ва Фахриддини Роҷӣ низ буд. Дар набудани 
М.Беҳбедӣ, аз ҷумла ҳангоми сафарҳои хориҷии ӯ вазифаи муҳарририи маҷалла муваққатан 
ба зимаи С. Ализода буд. 

Маҷаллаи “Ойина”, ки аз 20 августи соли 1913 то 15 июни соли 1917 ба табъ мерасид, 
ғайр аз Туркитони Россия ва аморати Бухоро дар Қафқоз, Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон ва 
Туркия низ паҳн мегардид. 

Намуди зоҳирии “Ойина” диққатҷалбкунанда буда, бо ҳуруфи зебо ва хоно чоп мешуд. 
Ҷилди саҳифаи аввали маҷалларо навиштаҷоти номи он ба чаҳор забон: “Ойина” ба форсӣ-
тоҷикӣ, “Кузгу” ба туркӣ-ӯзбекӣ, “Миръот” ба арабӣ ва “Зеркало” ба рӯсӣ зеб медод бо 
ҳуруфи арабӣ ва кирилӣ. 

Бо М. Беҳбудӣ ба ғайр аз Ф.Роҷӣ, Ҳ. М. Шукрулло ва С. Ализода ҳамчунин Саидаҳмади 
Васлӣ, Сиддиқии Аҷзӣ, Муҳаммад Нурмуҳаммадзодаи Хатоӣ, Нушервон Ёвушев аз 
Самарқанд, Абдулло Қодирӣ, Тулаган Хоҷамёров аз Тошканд, Абдулҳамид Сулаймонӣ аз 
Андиҷон, Абдурауф Фитрат аз Истанбул, Абдусалом Азимӣ аз Қоҳираи Миср, Мулло Зафар-
маҳмуди Хуқандӣ, Акобир Мансурӣ, Муҳаммад Саиди Доғистонӣ, Мирзо Ҳамдам 
Мирзоҳамидзода аз Қуқанд, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Зуҳуриддин Фатҳиддинзода, 
Абдураҳмон- маҳмуд Муфтизода, Садриддин Айнӣ, Асъади Бухороӣ, Мир Сарвар, Ниёз 
Раҷабзода аз Бухоро, Холмуҳаммад Охундӣ аз Намангон, Баҳриддин Шарифӣ, аз 
Каттақурғон, Саид Бобохони Аҳрорӣ аз Хуҷанд ва дигарон ҳамкорӣ менамуданд. Таълифоти 
онҳо баёнгари мақсаду мароми маҷаллаа буд. Бояд афзуд, ки бисёре аз мақолаҳо бо имзои 
мустаор ба табъ мерасид. Аз ҷумла Садриддин Айнӣ бо имзоҳои мустаори “Сод.Айн.”, 
Саидризо Ализода “Син.Айн.”, Нушервон Ёвушев “Нун.Ё”, Фахриддини Роҷӣ “Фе. Ре.”, 
Мирзо Сироҷи Ҳаким “Мим. Син.”, Ҳоҷӣ Муин Шукрулло “Хе. Мим.” ва ғайра.[3:216] 

Маводи тоҷикии маҷалла масоили мубрами замонро дар бар мегирифтанд ва дар 
ташаккули афкори ҷамъиятӣ таъсиргузор буданд. Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ дар мақолаи “Баёни 
ҳол” дар шумораи дувуми “Ойина” мақсаду мароми маҷалларо чунин ба қалам додааст: 
“Барои иштирок ба “Ойина” муҳаррирони муқтадир ва аз ҳар ҷониб мухбирҳо даъват карда 
мешаванд. Забонаш туркӣ ва форсӣ, дар шакли назму наср, аз мақолаи илмӣ, адабӣ, сиёсӣ, 
фаннӣ ва таърихӣ, аз воқеаҳо ва ахбори ҳафтагӣ, киноёту мазҳака иборат ва тасвирӣ хоҳад 
шуд. Маҷалла аз они мо не, моли миллат аст. Афкоре, ки дарҷ мешавад, шахсӣ набуда, 
умумӣ, ғурурӣ набуда, динӣ мебошад”.[4:145]  



340 

Дар саҳифаҳои маҷалла ғайр аз таълифоти Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ ҳамчунин осори бадеӣ 
ва хабару мақолаҳои С. Ализода, С. Айнӣ, А. Фитрат, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Ҳоҷӣ Муин 
Шукруллозода (Меҳрӣ), Асғари Бухороӣ, Абдулвоҳиди Мунзим, Саидаҳмадхоҷаи Аҷзӣ, 
Саидаҳмади Васлӣ, Зуҳуриддин Фатҳиддинзода, Асъад, Муфтизода, Мулло Абдураҳмон- 
махдум, Қорӣ Абдулбосит, Фахриддини Роҷӣ, Мирсарвари Ҳайдар, З. Мирзода ва дигарон 
табъу нашр мешуданд. Аз ҷумла дар мақолаи “Манфиат”-и Абдурауфи Фитрат, ки сухан аз 
дардҳои миллӣ дар миён аст, ашхоси соҳибмансаб, ки ғами миллатро як су монда, ҳамешаа 
дар фикри манофеи шахсии худ ҳастанд, интиқод шудаанд. Фитрат менависад: Манофеъ ду 
қисм аст: Манофеъи умумӣ ва манофеъи хусусӣ. Манофеи умумӣ он аст, ки як миллати 
муштарак ноили фоида гардад. Инро манофеи миллӣ низ мегӯянд. Манофеи хусусӣ 
фоидаест, ки ба фарди миллат восил ва ё зарури аст, ки зоил гардад. Ҳаминро манофеи 
шахсӣ меноманд.”[6:4] 

Бояд гуфт, ки маводи маҷалларо метавон ба ду гурӯҳ ҷудо кард. 1. Масоили вобаста ба 
ислоҳотхоҳӣ, шарҳу тафсири моҳияти навгароӣ, ҳимояи тараққихоҳон аз ҳуҷуми 
ҷонибдорони кӯҳнапарастони ифротӣ. Дар ин ҷода муҳаррири маҷалла Мақсудхоҷаи 
Беҳбудӣ кори зиёдеро анҷом дода, мақолоти зиёди барномавӣ навишта, ҳамзамон шахсони 
соҳибтафакур ва соҳибқаламро, ки дар равшан шудани моҳияти ҳадафи ислоҳотхоҳӣ саҳм 
гирифта метавонанд, ё худ мардони роҳи таҷдиду тараққӣ ҳастанд, ба ҳамқаламӣ дар 
саҳифаҳои маҷалла ҷалб намудааст. Таълифоти онҳо мансуб буд ба масъалаҳои гуногуни 
ислоҳоти ҷомеа, мактабу мадрасаҳо, расму одот,тағйири усули зиндагӣ ва дигар масоили 
доғи рӯз. 2. Мавзӯҳои баҳси ҷадиду қадим, неку бад, ҳалолу ҳаром, савобу гуноҳ ва ғайра. 
Намунаи ин гуна навиштаҳо мубоҳисаи байни Васлии Самарқандӣ бо Маҳмудхоҷаи 
Беҳбудӣ, баҳси рӯзномаи “Садои Фарғона” ва маҷаллаи “Ойина” дар масоили ислоҳӣ 
макотиб ва аҳкоми шариат мебошанд. 

Таъкиди он нукта лозим аст, ки аҳдофи ислоҳотхоҳӣ ва вазифаҳои рӯзноманигорӣ тақозо 
мекунанд, ки дар “Ойина” аз ҳайси муҳтаво ва шакли ифода маводе дарҷ шаванд, ки ба огаҳӣ 
ва тарбияи муштариён мусоидат намояд. Мақолоти илмиву техникии Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ 
доир ба таърих, ҷуғрофия, эҳсоия, мардумшиносӣ, мақолаҳои Мирзо Сироҷи Ҳаким “Ақл”, 
Абдурауфи Фитрат “Манфиат”, “Ҳаёт ва ғояи ҳаёт” аз ҳамин қабиланд. Аз ҷумла 
Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ дар мақолаи “Ҷуғрофия чист?” онро бо баёни моҳияти фанни 
ҷуғрофия оғоз намуда, қадимӣ будани ин фанро таъкид карда, сипас ба хотири исботи ин 
қазия ба таърих муроҷиат менамояд ва заминаҳои илмии ҷуғрофияро аз замони фиръавнҳои 
Миср, Чини қадим, Юнони қадим ёдрас мешавад. 

Таваҷҷуҳи маҷаллаи “Ойина” ба ҷаҳони хориҷ, бахусус кишварҳои Шарқ, вазъи сиёсиву 
фарҳангии онҳо, рӯйдодҳои Россия, Туркия, Афғонистон ва дигар нуқоти олам кам набуд. Як 
ҷузъи ин мақолаҳоро шиносоӣ бо ақсои олам ташкил менамуд, ки ба воситаи сафарномаҳои 
худи Беҳбудӣ ва дигар мақолоти дар ин мавзӯъ таълифшуда пешкаши хонандагон менамуд. 

Зарурати омӯзиши илму маориф, инъикоси вазъи таълиму тарбия яке аз ҳадафҳои 
муҳими маҷалаи “Ойина” мебошад. Нашрия дар шумораи нахустинаш чунин менависад: 
“Дар ин замон баъзе ашхос, ки ба инояти ҳақ филҷумла чашм кушода ва ба аҳволи оламу ба 
авзои умам (мардум) ба сабаби савқи табиат ва ё ба хондани илму таърих ва татабӯи мозӣ 
воқиф гаштаанд, албатта ислоҳотҷӯй мешаванд. Ва дар забони ин гуна касон ислоҳ ва ислоҳ 
аст. Агар аз онҳо пурсида шавад, ки ислоҳ аз куҷо сар мешавад, ҷавоб хоҳанд гуфт, ки “аз 
мактабу мадраса”. Чун ки ҳаёти миллат вобаста ба мактабу мадраса аст. Мактабу мадрасаи 
кадом миллат, ки обод аст, он миллат худро мудофиа мекунад, ҳам соҳибу ҳокими дигар 
миллат мегардад. Мактабу мадрасаи кадом миллат хароб ё таназзул аст, он миллат маҳкуми 
таданнӣ (таҳқир) ва забун аст. Ривоҷи дину миллат, тараққии илму диёнат, пешрафти фазлу 
ҳунар, салоҳи ахлоқу одоб, хубии маишату зиндагонии ҳар тоифаро сабаб мактабу маориф 
аст. 

Оре, ба мо туркистониён иморати мактабу мадраса кам нест, вале кайфияти таълими он 
хуб нест ва илме, ки замонан ба мо лозим аст, дар мактабу мадрасаи мо нест ва он илмҳое, ки 
то кунун ба мадрасаҳои мо ҳаст, дар таълими он низ беэътиноӣ рӯй додаааст... 

Метавон гӯфт, ки мактабу мадраса ва ҷавоеми мо, туркистониён, балки умуми олами 
ислом дар панҷ- шаш аср то кунун явман фи явман рӯз то рӯзи дигар дар таданнӣ ва рӯй ба 
фасоду харобӣ ниҳодааст. Ба дигар миллатҳо нигарем, мебинем, ки ҳар сол дар феҳристи 
дарсҳои мактабу мадрасаашон илму фанҳои тоза дохил мекунанд ва дар кайфиати таълиму 
тадриси ҳар саҳна машваратҳо ва ҷамъиятҳо мекунанд, дар боби интихоби китобҳои дарсӣ 
маҷлисҳо мешавад. Инчунин ҳар илм мутахассис дорад, ки аз тарафи он таълим мешаванд... 
Хулоса, миллатҳои бедор дар боби ислоҳи мактабу мадраса саъйи болиғ доранд. 
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Мо дар боло гуфтем, ки дар мактабу мадраса ва мавзеъҳо асрҳост, ки таданнӣ ва фасод 
воқеъ аст. Ҳазрати Мавлоно Нуриддини Ҷомӣ... дар “Туҳфату-л-аҳрор” дар ин боб сӯзу 
гудози бисёр дорад... 

Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ баъди он, ки аз маснавии “Туҳфату-л-аҳрор” пораеро иқтибос ва 
тавзеҳ мекунад, боз менависад: “Агар ин ҳарфҳоро одами замони мо ҳозир гӯяд, онро усули 
ҷадидият, мубтадеъ, бобӣ, кофир мегӯянд. Ҳол он ки қариб 400 сол қабл аз ин ҳазрати 
Мавлавӣ шиква аз уламо ва машоих ва руасо намуданд ва боиси тадданӣ ва заъфи ислом 
ононро гуфтаанд. Имрӯз тарақипарварон ва ислоҳотҷӯён ҷадид не, балки “қадимчӣ” будаанд 
ва аз ҷумлаи пайравони салаф ва солеҳ буданд”. 

Дар ин ва дигар навиштаҳои худ Муҳаммадхоҷаи Беҳбудӣ равияи маорифпарварӣ ва 
тарақихоҳию ислоҳотҷӯиро таъкид намуда ва аз истилоҳи “ҷадид”, ки аҳли дин ва иртиҷоъ 
ба онҳо дода буданд, худро ва афкору орои ҳаммаслаконашро ҳимоя намудааст. 

Дар маҷалаи “Ойина” дар радифи тарғиби илму маърифат мақолаҳое низ ба таб 
расидаанд, ки урфу одати ношоям ва хуруфотро интиқод менамоянд. Намунаи чунин 
мақолот номаи яке аз равшанфикрони маъруфи хуҷандӣ Саид Бобохон Аҳрорӣ ба унвони 
“Ойино” мебошад. Дар нома омада, ки бо ташаббуси шахси ҷасуру инсофталаб Мулло Соҷид 
дар волости (ҷамоати) Қистақузи (Хистеварз) уезди (ноҳияи) Хуҷанд анъанаи “хайрот” 
барҳам дода шудааст. Матни нома чунин аст: “Аз айёми қадим дар қасабаи Хистеварз ба 
исми “хайрот” одати мазмуме ҷорӣ буд, ки ҳар гоҳ касе вафот мекард, мардум пас аз адои 
салоти ҷанозаи ӯ ҷо ба ҷо нишаста мунтазир ва маътали хайроти он мебуданд. То ин ки 
соҳибони майит пул ва ё ин ки аз чизи хона ба мисли рӯймол, адрас ва ғайра тақсим намуда 
медоданд. Ин хайротро садақаи шаръият ҳам наметавон гуфт, зеро дар сурате, ки ба ағниё як 
сум диҳанд, ба фақир ё толибилм, мустаҳақи садақаанд, як танга ҳам намедоданд. Бечора 
соҳиби мурда наметавонист, ки фикри такфину мусибат ва таъзият кунанд ё ин ки аз барои 
мардум пул ҳозир кунад. Ба ин восита хело одамҳо қарздор шуда ва то чандин сол аз зери 
бори ин қарз баромада наметавонистанд. Баъзе вақт молҳои сағирро фурӯхта ба кабирон ва 
боён садақа медоданд (онҳо сағир нагуфта, шарм надошта мегирифтанд). Алҳамдулиллоҳ, ки 
ин одати мазмума ба ғайрати миллӣ ва ҳиммати динии ҷаноби домулло Соҷид аз ин қасаба 
бардошта шуд”. 

Маҷаллаи “Ойина” дар поёни матни ин нома чунин илова намудааст: “Илоҳо, то охир 
бардошта шавад, то ки ятимону бевагону мурдагон мадюн дар истироҳат бошанд. Хеле аҷиб, 
аст ки ғанӣ аз моли сағир ва бева садақа гирад. Мардумони дигар диёр хоҳ мусулмон ва 
ғайримусулмон ба ин афъоли мо на ханда балки гиря мекунанд”.[1:338] 

Саидризо Ализода дар “Моро ислоҳи мадорис ва макотиб лозим аст” ном мақолааш 
масоили мактабу маорифро мавриди барасӣ қарор дода, менависад: “Ҳамаи ин бадбахтиҳо ва 
разолат, ки мо туркистониёнро фаро гирифтааст, аз адами мадориси муназзаму замонавӣ 
аст”. Ва меафзояд, ки “соири миллатҳо аз мактабу мадрасаҳояшон илова бар чандин улуми 
тоифа, дорои фанни табибӣ, муҳандисӣ, муаллимӣ, мутарҷимӣ ва ғайра гардида, ҳар моҳе аз 
сад то чанд ҳазор манотӣ (танга)- ро дар болои курсӣ бо камоли истироҳат нишаста дарёфт 
мекунанд, аммо туркистониён 7-8 сол дар мактабҳо хонда номи худро базӯр менависем... 
Солҳост, ки мусалмонони соири мамолик дараҷаи лузум ва аҳамияти макотиби ҷадидро 
дониста, фоида ва манфиатҳои онҳоро фаҳмида, рӯз ба рӯз ба такмили онҳо мекӯшанд. Мо, 
мусулмонони Туркистон на ин ки мадорису макотиби ҷадид таъсис менамоем, балки онро 
ҳанӯз бидъату ҳаром мешуморем”. Ва С. Ализода ба мардум чунин хитоб менамояд: “Эй 
бародарони Туркистон! Эй ҳамватанони азиз! Ғафлат то кай?! Ҷаҳолат то чанд? Шумо ба 
ҳақиқати исломият дуруст мулоҳиза намоед, бубинед, замоне ки Самарқанду атрофаш зиёда 
аз 150 ҳазор нуфузро дорост, аз мусулмонон чанд нафаар тоҷиру савдогар, чӣ қадар мағозачӣ 
доранд? Куҷо монда духтур, муаллим, муҳандис, муншӣ ва ғайра, ки барои мо чун обу ҳаво 
лозим аст”.  

З Мирзозода низ дар мақолаи “Илм ва тараққӣ”-аш асоси рушди ҳар миллатро мактабу 
маориф дониста ва менависад: “Ҳеҷ миллате тараққӣ нахоҳад кард, магар бо салоҳи макотиб 
ва мадорис . Макотиб ва мадорис ҳам ислоҳ хоҳанд шуд. Ҳар гоҳ чашм кушода ба аҳволи 
ҳозираи худ назар намоем, медонем, ки ба чӣ ҳолат афтодаем ва аз бетартибии макотибу 
мадорис ба ин дараҷа расидаем”. Ва муаллифи мақола ба гузаштаи худ рӯ оварда ва изҳор 
менамояд: моки дар замони қадим чунин набудем, ном ва овозае доштем, чандин мамолик 
таҳти тасаруфи мо буд, сабаб чист, ки бад-ин ҳолат афтодаем? Ва ба таҳлили вазъи имрӯза 
пардохта, чунин менависанд: “мардуме, ки аз вуҷудашон бехабар будем, оламро ба зери 
тасарруфи худ дароварда, дорои он қадар санъатҳо шудаанд, ки боиси тааҷҷуби мо аст. Агар 
мо низ мувофиқи замони ҳозира ба таҳсили илму ҳунар кӯшиш намоем, дар андак муддат 
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соҳиби қадру манзалат гардида, номи мо ҳам дохили дафтари номдорон ва ходимони дини 
мубин дохил мешавад ва иззату обрӯи ду ҷаҳонро хоҳем ёфт”. 

З Мирзозода рушди миллатро аз баракати илму дониш медонад ва менависад, ки 
“ихтирои автомобил, телефон, киштиҳои ҳавоӣ, сохтани роҳи оҳан, телеграф аз баракати илм 
аст. Одамони дигар низ ба мисли мо ду чашму ду гӯш доранд. Пас, мо низ кӯшиш ба харҷ 
диҳем, ки кишварамон тараққӣ кунад”.[6:8] 

Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ ҷонибдори он буд, ки дар мактабҳо дар радифи дарсҳои диния- 
ҳифзи “Қуръон” таълими шариат, аҳодиси паёмбари ислом, омӯхтани Ҳифзу Бедил, улуми 
замонавӣ- тиб, тиҷорат,ҷуғрофия, ҳандаса низ омӯзонида шавад. Дар радифи писарон 
духтарон низ бояд дар мактаб таҳсил кунанд. Бо саводи динӣ маҳдуд набояд шуд. Омӯзиши 
забонҳои хориҷӣ низ аз манфиат холӣ нест. Вай менависад: “Ба мо ду не, чор чор забон 
лозим. Забони аввал форсӣ ё туркӣ, ки забони оилавии мост, забони дуюм барои ҳама забони 
форсӣ, ки забони шеър ва маданият аст, забони арабӣ- забони дини муқадаси ислом, забони 
русӣ ё дигар забони аврупоӣ, ки барои ривоҷи тиҷорату саноат ва муомила дар арсаи ҷаҳон 
лозим аст. 

Бархе аз мақолаҳои мундариҷ дар маҷаллаи “Ойина”-ро мавзӯи баҳси ҷадиду қадим, 
неку бад, ҳалолу ҳаром ва савобу гуноҳ ташкил менамояд. Намунаи чунин таълифот баҳс 
миёни Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ ва Саидаҳмадхоҷаи Васлӣ, баҳси рӯзномаи “Садои Фарғона” 
ва “Ойина” дар масоили ислоҳи макотиб ва аҳкоми шариат мебошанд. 

Маҷалаи “Ойина” аз ҳар гӯшаву канори Осиёи Миёна хабару мақола дарҷ менамуд, ки 
аксари онҳо мутааллиқ ба масоили умдаи илму фарҳанг, мактабу маориф, интиқод аз 
камбудию норасоиҳои зиндагии мардум ихтисос доштанд. Дар радифи ин дар саҳифаҳои 
“Ойина” доир ба вазъи ҷаҳон , бахусус кишварҳои Шарқ маводи мухталиф мундариҷ 
мегардид. Аз ҷумла, дар феҳристи маҷаллаи “Ойина” ки аз ҷониби корманди Донишгоҳи 
Токиои Япония омода карда шудааст, беш аз 40 хабари ҷаҳон, 100 хабари дохилӣ, 150 шеър, 
59 эълон, 278 мақола гирдовари шудааст.[4:145] 

Дар саҳифаҳои маҷаллаи “Ойина” як силсила мақолаҳои назарӣ ва мубоҳисавӣ, тақризу 
ахбори адабӣ бахшида ба театр ба табъ раидаанд, ки дар бораи рафти ба саҳна гузоштани 
намоишномаҳои “Падаркуш”-и Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, “Туй”-и Нусратулло Қудратулло ва 
Ҳоҷӣ Муйин, вазъи театри Хуқанд, ҳимояи намоишномаи “Туй” аз танқиди ғаразкорона, 
мухтасоту имконоти театр ва ғайра баҳс мекунанд. 

Бояд гуфт, ки Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ саҳна ва асари саҳнавиро воситаи хубу муассири 
тарғиби афкори рӯшангароӣ ва ислоҳотхоҳона медонист. Ақидаӣ ӯ дар ин маврид чунин буд, 
ки театр аз риштаҳои нави фаъолияти бадеии Туркистон (Осиёи Миёна) маҳсуб ёфта ва он ба 
дастурҳои маънавии аҳли ислом муқобил намебошад. Сабаби чунин шакл гирифтани 
мубоҳиса он аст, ки аҳли тақво, бахусус қишри ифротгарои он ҳунари драма ва намоиши 
театрро барои фарди мусулмон кори ҳаром меҳисобиданд. Ба андешаи ӯ театр барои ҷомеа 
як амали лозима мебошад, зеро он “маслиҳатхоҳонаи миллӣ”, “муҷозотхонаи маънавию 
ахлоқӣ”, “маҷлиси вазъ ва дарсхонаи ибрат” аст. 

Дар сармақолаи шумораи аввали рӯзномаи “Самарқанд” Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ ҳадаф ва 
марому мақсади нашрияро чунин баён намудааст: “Аз аҳволи динӣ ва ахлоқии мардум 
менависад, бештар ба панду андарз қалам мезанад. Ба хубии ахлоқи мардум мекӯшад, 
мувофиқи усули дин ва мазҳаби худ ба мардум амри маъруф ва наҳий мункар мекунад ва 
бародарони динии худро ба роҳи нек сайъ мекунад... Ҳар чи дар олам ҳасту гузаштааст, 
менависад”.[6:159] 

Дар миёни матолиби рӯзномаи “Самарқанд” мавзӯи таълиму тарбия, рушди мактабу 
маориф мавқеи ба худ хосро доро мебошад. “Вайронии ахлоқу одати мо маълум аст. Дар 
масрафҳои беҳуда мо туғён намудаем. Дар боби хондан ва хонондан парво надорем. Маълум 
аст, ки диндорӣ ва мусулмонӣ бе илм намешавад. Илмро дар мактаб ва мадраса меомӯзанд. 
Агар мактабу мадраса хароб бошад, сабаби харобии дин ва дунё мешавад. Агар мактабу 
мадраса хароб бошад, мардум забон ва хати хешро аз даст медиҳанд”. Дар ин мақола 
Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ барои исботи гуфтаҳои худ тоҷикони Чинро мисол меоварад, ки 
бинобар надоштани мактабу мадраса забони модариашонро гум кардаанд. 

Дар яке аз шумораҳои “Самарқанд” доир ба вазъи мактабу маориф дар кишварҳои 
гуногуни олам ҷадвали муқоисавӣ дарҷ гардидааст, ки дар он дар кишварҳои пешрафтаи 
дунё солона барои таҳсили ҳар як донишомӯз сарф шудани маблағи муайян акс ёфтааст. Ин 
хароҷот дар ИМА 7 сӯму сӣ тин, дар Фаронса 2 сӯму 70 тин, дар Россия 67 тинро ташкил 
медодааст. 

Дар мавриди фаро гирифтани кӯдакон ба мактаб низ чунин муқоиса дарҷ шудааст, Тибқи 
ин ҷадвал дар ИМА аз 100 нафар ҳама, дар Фаронса аз 100 нафар 80 нафар, дар Россия аз 100 
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нафар 29 нафар, дар Бухоро, Хева, Туркистон аз 100 нафар ҳамагӣ як нафар ба таҳсил фаро 
гирифта шудаанд. Ва дар охири мақола чунин омадааст: “Чаро чунин?” 

Дар яке аз мақолаҳои дигар масъалаи мактубу маориф чунин баррасӣ шудааст: “Боиси 
тараққӣ ва сабаби саодат ва бақои ҳар қавму миллат нест магар таълиму маориф ва 
интишори илму фунуни ҳозира, ки ҳеҷ қавм дар ин асри тараққӣ ва тамаддун бе илму 
маориф ба бақои худ дастрас наметавон гардад. Муҳофизаи дину миллат низ вобаста ба илму 
маориф аст. Дифоъ ва салоҳ дар ободӣ ва саодати ватан низ бе илм ва маориф ҳосил нахоҳад 
гардид. Мабдаи улум ва маориф мактаб аст. Бе мактаб ҳеҷ яке аз инҳоро ҳосил наметавонем. 
Як дараҷа чашми ибрат боз намоем ва ба ақвоми соираи мутамаддин назар андозем, чи сон 
дар роҳи мактаб ва маориф кӯшиш намудаанд, ки аз сад навад, лоақал аз сад ҳафтод нафар 
соҳиби илму ирфонанд. Маро чи шуда ва чи пеш омада, ки ақаллан аз сад панҷ нафар соҳиби 
хат ва савод нестем. Сабаб чӣ?”[9:12] 

Дар дигар матолиби рӯзнома низ тамоми бадбахтиҳои ҷомеа аз ғафлату ҷаҳолат 
маънидод шуда, мардумро ба омӯхтани илму таҷрибаи пешқадами дигар халқҳо, сарфакорӣ, 
даст кашидан аз ҳавою ҳаваси бекора ва исрофкорӣ даъват намудааст: “То аз зери пардаи 
ғафлат сари худ берун наорем ва бакори ҷаҳониён аз назари ибрат нангарем, ноилу гавҳари 
мақсуд намешавем, соҳиби сарват ва давлат намегардем. Модоме, ки гардани таслим ба 
машварати ақли солим надиҳем, чораи пеш ниҳодани қадам намеёбем. То вақте ки гиребони 
мулоҳизаи мо дар ганҷи абас ва ҳавас аст, инони тавсани обрӯ аз дасти ихтиёри мо берун 
аст”. 

Муаллифи мақола ба ҳамватанони худ бо суол муроҷиат карда, ба чунин хулоса мерасад: 
“Ин зиллат ва касофати бадии одати мост ва гӯянд, ки онон аҳли он оламанд. Ин ҷо ҷаннати 
онҳост. Пас, мо, ки аҳли охират бошем, дурустии кори динро чаро намекунем ва бачагонро 
намехононем. Охир чаро дуздӣ, қатл, ғорат, фасодии ахлоқ пешаи мост. Магар кори марди 
охиратталаб ин аст? Фарёд, ки аз беилмӣ корҳои дунё маътал ба кори охират ноқис ва мо дар 
ҳоли ҳайрат ва зиллат ва таданнием”. 

Дар яке дигар аз мақолаҳои рӯзномаи “Самарқанд” чунин сатрҳоро мехонем: “ Афсӯс, ки 
дар ин замони тараққӣ чашмҳои аҳолии мо аз хоби ғафлат бедору дидаҳо ҳушёр нагардида. 
То ҳанӯз ҳам аз тараққии атроф ва пас мондани худ хабар надодем”. 

Мавзӯъ ва муҳтавои шеъри мундариҷ дар рӯзнома зери унвони “То ба кай” низ дар 
ҳамин масъала аст. 

Ё раб, ин исломиён бошанд нодон, то ба кай? 
Дур будан ин қадар аз илму ирфон то ба кай? 
Дар тани мо аз куҷо афтодаааст ин дарди ҷаҳл, 
Мекунад дар чашми мо ин ранҷ буҳрон, то ба кай? 
То кадомин рӯз дар ғафлат фурӯ хоҳем рафт, 
Беҳунар аз даст бигзорем даврон, то ба кай? 
Оҳуи мақсуд зи гунги мо рамидан то куҷост, 
Дилбари матлуб аз мо чида домон, то ба кай? [2:4] 
Дар мақолаи Мирзо Сироҷи Ҳаким, ки 12 июли соли 1913 дар рӯзномаи “Самарқанд” ба 

табъ расидааст, вазъи ногувори макотибу мадориси Бухоро ба риштаи таҳқиқ кашида 
шудааст. Вай менависад: “Агарчи ҳеҷ шаҳре аз шаҳрҳои Туркистон баробари Бухоро 
макотиби ибтидоӣ ва мадорис надорад, вале афсӯс, ки дар ин касрати макотиб ва мадорис 
манфиат нахоҳад буд. Зеро ин мактабҳои холие, ки мо дорем, ҷуз тавзеи авқот дигар самарае 
ба ҳоли атфоли мо нахоҳад бахшид. Дар ин мактабҳо даҳ сол атфол бидуни таътил аз субҳ 
ило ғуруби офтоб машғули фарёду фиғон буда, чун шахси моргазида бояд печутоб бихӯрад. 
Тифлаки бечора чӣ машақатҳое, ки намекашад ва чӣ садамаҳое, ки аз дасти муаллимони 
бесавод намебинад. Аз як тараф, касиф будани мактаб, аз тарафи дигар, зарби чӯб ва шалоқи 
муаллим кӯдакӣ мазлумро ба ҳазор гуна амрози муҳалик гирифтор намуда, ба бадахлоқӣ 
дучор менамояд”. Мирзо Сироҷи Ҳаким, ки оламу одам дида буду ба шеваи таълиму тарбия 
дар макотиби кишварҳои гуногуни олам, аз ҷумла Аврупо ошноӣ дошт, роҳи ислоҳи 
омӯзишу парваришро пешниҳод менамояд: “Ислоҳи мактабро касе мекунад, ки дар яке аз 
мактабҳои олӣ ва ё дорулмуаллимини акмал таҳсил намуда, шаҳодатнома дар даст дошта 
бошад. Ва ё ин ки ақаллан дар муаллимӣ ва санъати таълим вуқуфи том дошта бошаду дорои 
улуми зарурӣ бошад. Чунин шахс метавонад макотиби моро ислоҳ намояд. Он ҳам дар 
сурате, ки тамоми муаллимини мактабҳо мардумони босавод ва бо илм буда бошанд ва илло 
матлаб ба даст нахоҳад омад”. 

Бояд гуфт, ки дар саҳифаҳои маҷаллаи “Ойина” маводи адабӣ, лавҳаву мақола, шеърҳо, 
нақлу баҳсҳо, намунаи адабиёти форсию туркӣ ба таври фаровон табъу нашр шудааст. Дар 
миёни маводи адабӣ маводи ба аҳдофи ислоҳотпарастӣ ва таҷдидгароии Маҳмудхоҷаи 
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Беҳбудӣ алоқаманд бештар ба табъ расидааст. Дар маҷаллаи “Ойина” ба адабиёту матбуоти 
Шарқ, бахусус осори Маҳмуди Тарзӣ, нашрияҳои “Чеҳранамо”, “Сироҷу-л-ахбор”, 
“Навбаҳор” истиноди зиёд шудаву намунаҳо ба табъ расидааст. 

Дар саҳифаҳои рӯзномаи “Самарқанд” ва маҷаллаи “Ойина” 17 асари бадеӣ, таълимӣ ва 
маҷаллаву рӯзномаҳои форсӣ- тоҷикӣ аз Абдурауфи Фитрат, Сайид Аҳмадхоҷаи Сиддиқӣ, 
Мирзо Ҳодӣ, Ҳоҷи Муин, Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, Маҳмуди Тарзӣ, нашрияҳои “Сироҷу-л-
ахбори афғония”, “Чеҳранамо”, “Навбаҳор” ва ғайра арзёбӣ ва ба хонандагон муаррифӣ 
шудаанд. Аз ҷумла, рӯзномаи “Самарқанд” зери унвони “Китоб” бо номи “Сайёҳи ҳиндӣ” 
чунин шиносномаеро ҷой додааст: “Ҷаноби фозили муҳтарам, ватанпарасти мукаррам 
Абдурауф афандӣ Фитрати Бухороӣ, ки дар Истанбул машғул ба таҳсиланд, “Сайёҳи ҳинд” 
ном асареро дар бораи мадорис ва мактаб ва давоири ҳукумати Бухоро ва савияи илмияи 
аҳолӣ ва уламо ва кайфияти раият ва дар чигунагии аҳволи саҳя ва ҳифзи сиҳат ва ҳифзи 
сиҳат ва адами муассисоти тиб ва замония ва ғайра китобе муфассал ва муфид таҳрир ва 
нашр намудаанд. Алҳақ китобест нодир ва ҳар бухороиро мутолиаи он воҷиб ва лозим аст. 
Амроз ва иллате ки Бухороро истило намудааст, ягон-ягон бо вуқӯот ва далоил исбот ва 
илоҷи онро баён мекунад. Аз барои истиқбол ва ислоҳи муҳити Бухоро ва мулоҳизоти 
маданияи ватанпарастона арз мекунад. Хондани ин асари муфид ба ҳар форсидон дорои 
аҳамият аст”. 

Хуллас, аз ошноӣ бо мазмуну муҳтавои нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ “Самарқанд” 
ва “Ойина” метавон чунин натиҷагирӣ кард: 

1. Нашрияҳои мазкур дар ташаккули матбуоти тоҷик ва тарбияи мутахассисони 
рӯзноманигорӣ саҳми болиғ доранд. 

2. Тавассути нашрияҳои “Самарқанд” ва “Ойина” афкори нави замонавӣ, аҳдофи 
тараққипарварӣ ва таҷдидгароӣ ба мардум расонида шуда, аҳкоми шариат аз ҳар гуна ифроту 
тафрит ҳимоя шудаанд. 

3. Нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ дар рушд ва таҳаввули матбуоти тоҷики замони 
шӯравӣ таъсир гузоштаанд. 

4. Дар нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ суннатҳои рӯзноманигории форсӣ-тоҷикӣ 
идома ва тақвият ёфтааст. 

Дар саҳифаҳои рӯзномаи “Самарқанд” ва маҷаллаи “Ойина” нақди адабӣ низ мавқеи ба 
худ хосро доро буд. Адабиётшиноси тоҷик Абдулхолиқи Набавӣ дар “Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ 
ва нақди адабӣ дар наҳзати ҷадидия” ном мақолааш ба таҳлилу баррасии ин мавзӯъ пардохта 
ва ба чунин натиҷа расидааст: 

1. Нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ- рӯзномаи “Самарқанд” ва маҷаллаи ҳафтавори 
“Ойина” (баъд аз рӯзномаи “Бухорои шариф”) ибтидо гирифтани нақди адабӣ (тахассусӣ) 
эҳсос мешавад. 

2. Нақди адабӣ дар нашрияҳои мазкур ва умуман нақди адабиёти ҷадидия бо оғози 
тафаккури интиқодӣ ва таҳлилӣ дар ҷомеа, бахусус дар байни рӯшанфикрони он алоқаманд 
аст. 

3. Арзиши асарҳои нақдии нашрияҳо ва Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ то ба ҳол накоста, балки 
омӯзиши муфассал ва ҷадидро тақозо дорад. 

4. Дар нақди ин давра мақолаҳои назарӣ, мубоҳисавӣ ва дастурӣ, тақризу шиноснома, 
тавсиф, таъзия ва марсия аз жанрҳои вижаи нақд будаанд. 

5. Нақди нашрияҳои Беҳбудӣ дорои хусусияти тавсифӣ буда, баъзе кӯшишҳои таҳлилу 
баррасӣ ба мушоҳида мерасанд. 

6. Баррасиву арзёбии осори адабӣ дар ин замон бештар ба меъёрҳои иҷтимоӣ асос ёфта, 
онро асосан ба сифати нақди иҷтимоъгаро тавсиф кардан мумкин аст.[5:44] 

Он нуқтаро бояд таъкид намуд, ки нашрияҳои “Самарқанд” ва “Ойина” суннатҳои 
матбуоти форсизабононро идома дода, боиси тақвияти ҳамон қазияи “фарҳанги 
рӯзноманигорӣ”-и форсӣ-тоҷикӣ дар Осиёи Миёна гардидааст. Дар таҳти нуфузи услуби 
“Бухорои шариф” сипас “Самарқанд” ва “Ойина” сабки нигориши бисёре аз аҳли адаби 
адабиёти ҷадидия шакл гирифтаву сайқал ёфтааст. Ҳамчунин дар мактаби нашрияҳои 
Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ рӯзноманигороне чун Саидризо Ализода, Ҳоҷи Муйин 
Шукруллозода, Фахриддини Роҷӣ тарбия ёфтаанд. 

Дар маҷмӯъ саҳми Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ дар ташаккули матбуоти форсӣ-тоҷикӣ дар 
сарзамини Осиёи Миёна кам нест. Ҳамчунин, агар матбуоти баъдинаи тоҷикро бо диққат аз 
назар гузаронем, ба хубӣ дарк менамоем, ки дар услуби рӯзноманигорӣ тарзу услуби 
нашрияҳои Беҳбудӣ ба хубӣ эҳсос мешавад. 

Хуллас, аз ошноӣ бо мазмуну муҳтавои нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ “Самарқанд” 
ва “Ойина” метавон чунин натиҷагирӣ кард: 
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 Нашрияҳои мазкур дар ташаккули матбуоти тоҷик ва тарбияи мутахассисони 
рӯзноманигорӣ саҳми болиғ доранд. 

 Тавассути нашрияҳои “Самарқанд” ва “Ойина” афкори нави замонавӣ, аҳдофи 
тараққипарварӣ ва таҷдидгароӣ ба мардум расонида шуда, аҳкоми шариат аз ҳар гуна ифроту 
тафрит ҳимоя шудаанд. 

 Нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ дар рушд ва таҳаввули матбуоти тоҷики замони 
шӯравӣ таъсир гузоштаанд. 

 Дар нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ суннатҳои рӯзноманигории форсӣ-тоҷикӣ 
идома ва тақвият ёфтааст. 
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САҲМИ МАҲМУДХОҶАИ БЕҲБУДӢ ДАР РУШДИ МАТБУОТИ ТОҶИК 
Дар мақола гуфта мешавад, ки дар радифи ҳайати идорию эҷодии рӯзномаи “Бухорои 

ҳариф” дар рушди кори рӯзноманигорӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ яке аз пешвоёни маъруфи 

ҳаракати ҷадидия дар Осиёи Миёна Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ низ саҳми муносиб гузоштааст. 

Рӯзнома ва маҷаллаи таъсиснамудаи ӯ бо номҳои “Самарқанд” ва “Ойина” дар бедории 

фикрии ҷавонони тоҷик ва тарғибу ташвиқи ҳаёти нав нақши нек бозидаанд. 

Дар маҷмӯъ саҳми Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ дар ташаккули матбуоти форсӣ-тоҷикӣ дар 

сарзамини Осиёи Миёна кам нест. Ҳамчунин, агар матбуоти баъдинаи тоҷикро бо диққат 

аз назар гузаронем, ба хубӣ дарк менамоем, ки дар услуби рӯзноманигорӣ тарзу услуби 

нашрияҳои Беҳбудӣ ба хубӣ эҳсос мешавад. 

Калидвожаҳо: Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, “Самарқанд”, “Ойина”, рӯзнома, маҷалла, 

ислоҳот, мактаб, маориф, мақола, адабиёт, театр, тараққӣ. 
 

ВКЛАД МАХМУДХОДЖИ В РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКОЙ ПРЕССЫ 
В статье указывается, что наряду с административно-творческим составом газеты 

«Бухарай Хариф» значительный вклад в развитие журналистики на персидско-таджикском 

языке внес и один из известных лидеров модернистского движения в Средней Азии 

Махмудходжа Бехбуди. . Основанные им газета и журнал с названиями «Самарканд» и 

«Ойина» сыграли хорошую роль в интеллектуальном пробуждении таджикской молодежи и 

пропаганде новой жизни. 

В целом вклад Махмудходжи Бехбуди в становление персидско-таджикской прессы в 

Средней Азии немал. Также, если внимательно посмотреть на более позднюю таджикскую 

прессу, то можно отчетливо понять, что стиль бехбудийских публикаций хорошо 

чувствуется в стиле публицистики. 

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, «Самарканд», «Зеркало», газета, журнал, 

реформы, школа, образование, статья, литература, театр, развитие. 
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THE CONTRIBUTION OF MAHMOUDKHOJA TO  

THE DEVELOPMENT OF THE TAJIK PRESS 
The article points out that along with the administrative and creative staff of the newspaper 

"Bukharai Kharif", a significant contribution to the development of journalism in the Persian-Tajik 

language was made by one of the well-known leaders of the modernist movement in Central Asia, 

Mahmudkhoja Behbudi. . The newspaper and magazine founded by him with the names 

"Samarkand" and "Oyina" played a good role in the intellectual awakening of the Tajik youth and 

the promotion of a new life. 

In general, the contribution of Mahmudhodzhi Behbudi to the development of the Persian-Tajik 

press in Central Asia is considerable. Also, if you look closely at the later Tajik press, you can 

clearly understand that the style of Behbudi publications is well felt in the style of journalism. 

Key words: Mahmudhoja Behbudi, "Samarkand", "Zerkalo", newspaper, magazine, reforms, 

school, education, article, literature, theater, development. 
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ТАРТИБИ ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛА 
 

Маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад. 

Дар маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии профессорону омӯзгорони Донишгоҳ ва олимони 
ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои мухталифи илм шомил мегарданд, бо 
фармони ректори Донишгоҳ тасдиқ карда мешавад. 

Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра ва шӯрои олимони факултет қабул менамояд. 
Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ирсол мешаванд, бояд ба талаботи 
зерин ҷавобгӯ бошанд: 

1. Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 
2. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия аз 10 саҳифаи 

чопӣ зиёд набошад. 
3. Дар ҳар як мақолаи илмӣ тибқи тартиб зикри мафҳумҳои калидӣ ва аннотатсия бо ду забон: 

русӣ ва англисӣ риоя шавад. 
4. Мақолаҳо тибқи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times New Roman Tj, 

ҳуруфи 14 қабул карда мешавад. Фосилаи байни сатрҳо 1, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 1, 
5 см, аз боло 2 см, ва аз поён 2 см - ро бояд ташкил намояд, матни мақола аз тарафи рост рақамгузорӣ 
карда шавад. 

5. Дар саҳифаи аввали мақола ному насаб, номи падар ва ва номи ҷойи кори муаллиф дарҷ 
гардад. 

6. Дар мақолаҳои илмӣ истифодаи адабиёт ва тарзи гузоштани иқтибос тибқи қоидаҳои нашрия, 
дар асоси талаботи амалкунандаи ГОСТ риоя шавад. 

7. Дар охири мақола маълумот оид ба ҷойи кор, вазифаю унвони илмӣ, суроға ва имзои муаллиф 
ҷой дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии ҳифзи сирри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошанд, нишон додани маълумотҳои мушаххас зарур намебошад. 

8. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд. 
9. Дастхати мақолаҳо баргардонида намешавад. 

 
ПОРЯДОК ПРИЁМА И ИЗДАНИЯ СТАТЬИ 

 
«Вестник педагогического университета» издается в соответствии Законом Республики 

Таджикистан «О печати и других средств массовой информации». 
В журнале публикуется основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата и доктора наук отечественных и зарубежных исследователей. 
Редакционная коллегия утверждена по приказу ректора университета. 
Статьи принимаются с протоколом кафедр, научного совета факультетов и с отзывами научных 

руководителей. 
Статьи, которые отправляются в адрес университета, должны соответствовать следующим 

требованиям: 
1. Основное содержание издания должно представлять собой оригинальные научные статьи. 
2. Представленные статьи совместно с рисунками, диаграммами, графиками, аннотациями 

должны быть не менее десяти страниц. 
3. Каждая научная статья в обязательном порядке принимается с ключевыми словами и с 

аннотациям на русском и английском языках. 
4. Статьи принимаются в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (Times New 

Roman Tj), размер шрифта 14. Все поля обязательны для заполнения независимо от формы 
(бумажной или электронной) научного издания. Интервал между строками 1 см с левой стороны 3 
см., с правой стороны 1, 5 см, сверху 2 см, снизу 2 см., текст статьи номеруется с правой стороны. 

5. На первой странице статьи указывается фамилия имя отчество и место работы автора. 
6. У всех публикуемых научных статьях должны быть при статейные библиографические 

списки, оформленные в соответствии с правилами издания, на основании требований, 
предусмотренных действующими ГОСТами. 

7. В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте работы и 
необходимые контактные данные. Авторы, имеющие допуск к государственной тайне Республики 
Таджикистан имеют право не указывать место работы и контактные данные. 

8. Редакционная коллегия имеет право сократить и исправит научную статью. 
9. Представленные научные статьи автору не возвращаются. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2022. № 4 (99) 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Издательский центр 
Таджикского педагогического университета им. С.Айни 

по изданию научного журнала 
«Вестник педагогического университета»: 

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121 
Сайт журнала: www.vestnik.tgpu.tj  

E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com  
Тел.: (+992 37) 224-20-12, (+992 37) 224-13-83. 

Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 87 усл. п.л.50 

Подписано в печать 10.11.2022 г. Заказ №2020/30-01 
Отпечатано в типографии ТГПУ им. С.Айни 

734025, г.Душанбе, ул.Рудаки 121. 
 
 


