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ЗАБОНШИНОСӢ / ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 
УДК:809.155.0.802.0 

 
ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ВОСИТАҲОИ АЛОҚАИ МУВОФИҚАТ  

ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ  
 

 

Маҳмадсолеҳи М. 
 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 

Дар сурат гирифтани алоқаи ҳамроҳӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ғайр аз пешоянд, пасонд, пешоянду 
пасоянд, изофию пешонд ва изофию пасоянд, ки навъи дигари алоқаи наҳвӣ – алоқаи алоқаи ҳамроҳӣ ба кор 
меравад. Дар забоншиносии тоҷик ин навъи алоқа ба монанди дигар хелҳои он ҳанӯз мариди бевоситаи таҳқиқ 
қарор нагирифтааст. Вале доир ба масъалаи алоқаи калимаҳо дар ибора баъзе асару мақолаҳои ҷудогона 
бахшида шудаанд, ки дар онҳо навъ ва воситаҳои асосии ибора ба тариқи мухтасар қайд гардидаанд.  

Ҳаминро бояд ёдовар шуд, ки оиди омӯзиш ва таҳқиқи мавзӯи мазкур олимону донишмандони тоҷик аз 
қабили: Д.Тоҷиев, С. Аслиддинов, Ш. Ниёзи Ш. Рустамов, Б.Н. Ниёзмуҳаммадов М. Норматов, Ф. Зикриёев, 
А. Мирзоев, С. Ализода М. Акрамов маълумоти алоҳида роҷеъ ба воситаи алоқа дар ибораҳо ва ҷумлаҳо дарҷ 
ёфтааст. 

Як нуқтаро бояд тазаккур дод, ки саҳми забоншиносони рус, мисли A.M.Пешковский, А. Шахматов, 
В.В. Виноградов, В. Яртсева, В.А. Белошапкова ва дигарон дар таҳқиқи мавзӯи мазкур бағоят бузург аст, ки 
роҷеъ ба онҳо дар фасли назариявии диссертатсия таваққуф шудааст. 

Дар мақолаҳои забоншиносони дигари рус Н.С. Поспелов таҳқиқи бевоситаи воситаҳои алоқаи наҳвӣ дар 
забони русӣ мавриди баррасӣ қарор гиритааст [5, 18]. 

Масъалаи омӯзишу таҳқиқи воситаҳои алоқаи наҳвӣ аз назари академик В.В. Виноградов низ дур 
намондааст [1, с.385]. 

Дар таҳқиқотҳои олимони номбурда паҳлуҳои зиёди воситаҳои алоқаи наҳвӣ мавриди омӯзиши амиқи илмӣ 
қарор дода шудааст. Хусусан, ақидаҳои И.А. Фигуровский ва Л.Л. Иофик дар бораи ду навъи алоқаи байни 
ҷумлаҳои томи таркибёфта аз воҳидҳои мазкур: «алоқаи мувозӣ» ва «пай дар пай»-ро метавон номбар намуд. 

Роҷеъ ба воситаҳои алоқаи наҳвӣ дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик», (ҷилди дуюм) ва 
инчунин дар «Забони адабии ҳозираи тоҷик», ки ба қалами забоншинос М. Истамова тааллуқ дорад, маълумоти 
нисбатан муфассал дарҷ гардидааст. 

Дар забони тоҷикӣ ба сифати алоқаи мувофиқат бандакҳои феълию хабарӣ ва тартиби калима ҳамчун 
воситаи асосии наҳвӣ хизмат мекунанд. Алоқаи мувофиқати забони тоҷикӣ дар маркази мубтадову хабар вуҷуд 
дорад. Хабар бо мубтадо одатан аз рӯйи шахсу шумора мувофиқат мекунанд [4, с.12]. Падар писарро сахт ба 
оғӯш кашид [8, 121]. A father embraced the son very strongly. Онҳо хело вақт хомӯшона роҳ рафтанд [8, 144]. They 
have been working silently from a long time. 

Дар забони тоҷикӣ алоқаи мувофиқат байни хабару мубтадо ба чашм мерасад. Воситаи ин алоқа бандакҳои 
феълӣ: «–ам, –ӣ, –ем, –ед, –анд» ва хабарӣ «–ам, –ӣ, -аст, –ем, –ед, -анд» мебошанд. Он бандакро бандаки 
феълӣ номида мешаванд, ки бо асосҳои феъл омадаанд: омад–ам, омад–ӣ, омад; омад–ем, омад–ед, омад–анд; 
рав–ам, рав–ӣ, рав–ад; рав–ем, рав–ед, рав–анд: Мо ҳам оташ кушодем [8, с.127]. We also made a fire. Пулисҳо 
ҳамаи будушуди онҳоро кашида гирифтанд [7, с.67]. The police got all their things.  

Азбаски асоси замони гузаштаи феъл бо шахси сеюми танҳо баробар аст, бандаки махсус надорад. 
Он бандакҳо бандаки хабарӣ номида мешаванд, ки ғайр аз ду асоси феъл бо ҳамаи калимаҳои дигар 

омадаанд: омада–ам, омада–ӣ, омада аст; омада–ем, омада–ед, омада–анд; талаба–ам, талаба–ӣ, талаба 
аст; талаба–ем, талаба–ед, талаба–анд) [2, с.177]. Мисол: Босмачиҳо ҳафдаҳ сар бузу гӯсфандро партофта 
рафтанд. The robber lets serventy foats and sheep and went. Вай командир Иванов аст [7, с.157]. He is comander 
Ivanov. 

Маълум гардид, ки бандакҳои феъливу хабарӣ танҳо дар шахси сеюми танҳо фарқ доранд. 
Дар баъзе ҷумлаҳо тартиби калима воситаи грамматикии алоқаи байни хабару мубтадо шуморида мешавад. 

Тартиби калима ин вазифаро дар ҷумлаҳое иҷро мекунад, ки мубтадову хабар бо исм, ҷонишинҳои предметӣ ва ё 
масдар ифода гардидаанду хабар на бандаки хабарӣ ва на феъли ёридиҳанда гирифтааст. Агар дар ин намуди 
ҷумлаҳо ҷои калимаҳо иваз карда шавад, вазифаи наҳвии онҳо ҳам иваз мешавад: I want to work, the girl worked at 
the train station. Her name is – Hayfa. Донед даркор, духтар дар шуъбаи маорифи уезд кор мекард. Номаш – 
Ҳанифа [7, с.118].  

Исми аввал мубтадо буда, исми дуюм хабари ҷумла аст. 
Алоқаи мувофиқат асосан хоси ҷумла буда, дар он калимаҳои алоқаманд аз рӯйи категорияҳои ҳаммаънои 

морфологии шахсу шумора ба ҳамдигар баробар меоянд. Дар забони тоҷикӣ алоқаи мувофиқат дар байни хабару 
мубтадо ба вуҷуд меояд, яъне аз рӯйи шахсу шумора ба мубтадо мувофиқат кардани хабар алоқаи мувофиқат 
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номида мешавад. Масалан: Падар писарро сахт ба оғӯш кашид. Father embranced his son very strongly. Онҳо хеле 
вақт хомӯшона роҳ рафтанд [7, с.187]. They were walk silently very many times.  

Алоқаи мувофиқат дар забони тоҷикӣ ягона хели алоқаест, ки ба воситаи категорияҳои муайяни морфологӣ 
ифода меёбад. Аммо, чунон ки маълум аст, мувофиқати хабар бо мубтадо ба хусусияти луғавию грамматикии 
мубтадо вобаста мебошад. Дар забони адабии тоҷикӣ хабар бо мубтадо аксар пурра мувофиқат намояд ҳам, вале 
мавридҳое ба назар мерасанд, ки дар байни онҳо мувофиқати пурра дида намешавад. Мувофиқати хабар бо 
мубтадо дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ аз забони адабиёти классикӣ то андозае фарқ мекунад. Дар забони 
адабиёти пешина ба мувофиқати семантикию грамматикӣ бештар диққат дода мешудааст, вале дар забони 
адабии ҳозираи тоҷик мувофиқати грамматикӣ афзалият дорад [3, 26]. 

Мувофиқати пурраю нопурраи хабар бо мубтадо аз рӯйи анъана бо масъалаи ҷамъи грамматикию 
семантикии мубтадо пйвастагии зич дорад. Аз тарафи дигар, суффикси ҷамъбандӣ гирифтану нагирифтани 
мубтадо ба хусусияти луғавию грамматикии калима ва мазмуни матн вобаста мебошад: агар мубтадои исми 
шахс ҷамъи грамматикӣ дошта бошад, хабар аз рӯйи шахсу шумора бо он пурра мувофиқат мекунад; мубтадои 
исми ғайришахс ҷамъи грамматикӣ дошта бошад, хабар метавонад бо он пурра мувофиқат накунад. 

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик масъалаи мувофиқати хабар бо мубтадо тағйирёбанда аст. Ҳанӯз дар 
забони матбуот, радио ва оинаи нилгун хабар бо мубтадо, сарфи назар аз он ки бо исми шахс ифода ёбад ва бо 
ёрии ғайришахс, дар аксар мавридҳо мувофиқат кард метавонад [6, с.114].  

Аз ин рӯ, метавон ба хулосае омад, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ воситаҳои аналитикӣ истифода 
шудаанд. Ин тарзи алоқа дар забони англисӣ хеле маъмул буда, ин аз забони аналитикӣ будани он бараъло 
гувоҳӣ медиҳад. 

Дар забони англисӣ чунин тарзи алоқаи ҷузъи тобеъ ба ҷузъҳои ҳоким аз рӯйи шакл мувофиқат мекунад. 
Чунин тарзи алоқа дар забони англисӣ хеле кам дучор мешавад. Дар ибораҳои навъи «this computer these 
computers» «that ва those computers» алоқаи мувофиқат мушоҳида мешавад, аммо ҷонишинҳои «this» ва «that» 
ҷузъи тобеи ин ибораҳо буда, ба ҷузъи асосӣ computer аз рӯи шакл мувофиқат кардаанд, яъне шакли танҳо ё 
ҷамъро гирифтаанд. Б.А. Илиш «алоқаи байни мубтадо ва хабарро дар ҷумлаҳои навъи «My family are early risers 
ва The United Nations is an international organization» таҳлил карда, ба хулосае омадааст, ки гӯё дар забони 
англисӣ дар байни хабар ва мубтадо (иҷрокунандаи амал) алоқаи мувофиқати шаклӣ мавҷуд нест», вале 
баръакси ақидаи ӯ забоншиносон Л.Л. Иофик, М.Я. Блох дар хусуси мавҷуд будани алоқаи мувоиқати шаклӣ 
андешаҳои худро баён намудаанд [5, с.187; 45, 157; 14, с.114]. Маълум аст, ки зери ин мафҳум шаклан ҳамранг 
гардидани адъюнкт бо ядро фаҳмида мешавад. Дар забони тоҷикӣ ин навъи алоқаро метавон танҳо дар сатҳи 
ҷумла мушоҳида намуд: Ман омӯзгорам, мо омӯзгорем, вале дар сатҳи ибора алоқаи мувофиқат дида 
намешавад: ин хонанда – ин хонандагон, ҳикояи шавқовар – ҳикояҳои шавқовар [8, 176]. 

Чунон ки мушоҳида гардид, чӣ дар шакли ҷамъ ва чӣ дар шакли танҳо будани ядро адъюнкт шакли ҷамъ 
намегирад, яъне адъюнкт бо ядро ба назар мерасад, танҳо ҳангоми ба сифати адъюнкт истифода шудани 
ҷонишини ишоратӣ дар ибораҳои исмӣ амалӣ мегардад. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВО СВЯЗИ  
СОГЛАСОВАНИЕ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ 

В данной статье автор рассматривает проблему средство связи согласование в 
сопоставляемых языка и исследовал особенности его использования на обоих языках. 

В таджикском языке в качестве согласование, как основное синтаксическое средство, 
выступают глагольные и предикативные флексии (окончания) и порядок слов. Согласование 
таджикского языка находится в центре между подлежащим и сказуемым.  

В некоторых предложениях порядок слов выступает в функции синтаксического средства связи 
между сказуемым и подлежащим. Порядок слов выполняет эту задачу в тех предложениях, в 
которых подлежащим и сказуемым являются имя существительное, предметные местоимения или 
инфинитив. 
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Согласование является особенностью преимущественно предложения, в котором соединенные 
слова по однозначным морфологическим категориям лица и числа равноценны друг другу. 

Ключевые слова: язык, средство связи, согласование, ссылка, обучение, сравнения, предложения, 
функция связи, различие, сравнение, анализ, порядок слов, признак, сходство, различие. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS MEANS OF COMMUNICATION  

COORDINATION IN COMPARABLE LANGUAGES 
In this article, the author researches the problem of means of communication matching in a comparable 

language and investigated the features of its use in both languages. 
In the Tajik language, verbal and predicative inflections (endings) and word order are used as 

coordination, as the main syntactic means. The coordination of the Tajik language is located in the center 
between the subject and the predicate.  

In some sentences, word order acts as a syntactic means of communication between the predicate and the 
subject. Word order fulfills this task in those sentences in which the subject and predicate are the noun, subject 
pronouns, or infinitive. 

Coordination is a feature mainly of a sentence in which the words connected by unambiguous 
morphological categories of a person and a number are equivalent to each other. 

Keywords: language, communication tool, agreement, link, training, comparisons, sentences, 
communication function, difference, comparison, analysis, word order, feature, similarity, difference. 
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БАРРАСИИ ҚАБАТҲОИ ЛУҒАВИИ ТОПОНИМҲОИ 

«ЁДДОШТҲО»-И С. АЙНӢ 
 

Имамбердиева С. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ хеле пурғановат буда, он аз қабатҳои гуногуни луғавӣ таркиб 
ёфтааст. Яке аз ин қабатҳои луғавӣ фарогири ҷойномҳои ҷуғрофӣ, яъне топонимҳо маҳсуб ёфта, 
омӯзишу таҳқиқи ин унсурҳои луғавӣ аз ҷанбаҳои умдатарини илми забоншиносӣ маҳсуб меёбад. 
Ҷойномҳои ҷуғрофӣ ё топонимҳоро дар забоншиносӣ «илми топонимика меомӯзад. Топонимика низ 
як ҷузъи ономастика маҳсуб ёфта, антропонимика (юн.аntro-одам, topos-мавзеъ, onoma-ном), 
этнотопони- мика (юн. еtnos-халқ, topos-мавзеъ, onoma-ном), гидронимика (юн. hidro-об, onoma-
ном), полионимия (poli ва onimiya) ва м. инҳо ҷузъҳои дигари он дониста мешавад» [Ҳомидов 2018,8].  

Полионимия як бахши ҷудонашавандаи ойконимия маҳсуб ёфта, маҷмӯи номи шаҳрҳо аст ва аз 
ҷузъҳои poly-сер, бисёрсоҳа, шаҳр+onumiya-ном иборат буда, маҷмӯи номи шаҳрҳоро ифода мекунад. 
Дар асари мавриди баррасӣ чунин номҳои шаҳрро нависанда барои инъикоси ҳодисаю воқеаҳои 
таърихӣ корбаст кардааст: Бухоро [7, 10, 12, 22(2), 23(2), 39, 53(3), 60, 63, 66, 71(2), 79, 84, 100, 107, 
111(2), 122, 125, 132(4), 133(2), 134, 137(2), 138(2), 140, 141(2), 144, 145, 146(2),... 172; Қ. 2: 174(7), 
175(3), 176(3), 178(4), 179(2), 181(5), 182(3), 183(2), 184(2), 185, 186,187(2), 188, 189(6), 190, 191, 192, 
194(2), 196, 198, 348, 351(3)....], Самарқанд [Саҳ. 7, 59, 100, 132, 142(3); Қ 2: 175, 176(3), 178(2), 202(2), 
203, 216, 220, 225(6), 226, 291(3), 298, 308, 351], Ғиждувон [8(2), 9, 13, 62, 71, 72(3), 74, 89(2), 97, 98, 99, 
103(2),105(2), 107(3), 108, 110, 114 (3), 116(2), 126, 129, 156(3), 159, 163, 164(3), 166(2); Қ. 2: 204, 246, 
252, 256, 262(3), 263(2), 291], Шофирком [Саҳ.8, 9(2), 24, 25, 33, 36, 39, 66, 71, 79, 80(3), 89, 124; Қисми 
2: 251], Қаршӣ [39], Тошканд [100], Хӯқанд [301, 302], Шаҳриcабз [280], Қазон [280], Макка [280], 
Марғелон [346, 347(2)], Фарғона [347] ва ғ. Аз ин полионимҳои оварда Қазон дар ҳудуди Русия ва 
Макка дар ҳудуди Арабистони Саудӣ воқеъ аст. Полионимҳои Бухоро, Самарқанд, Ғиждувон, 
Шофирком, Қаршӣ, Шаҳрисабз, Марғелон, Фарғона то кунун дар ҳамин шакл ифодакунандаи 
ҷойномҳо дар Осиёи Миёна ҳастанд ва аз қабили ҷойномҳои бостонӣ маҳсуб меёбанд. Полионими 
Хӯқанд то имрӯз андаке тағйири шакл карда, дар шакли Қӯқанд мавриди корбурд қарор дорад. Ҳоло 
чанд мисол аз асар меоварем, ки дар онҳо ин полионимҳо оварда шудаанд: ...табақаҳои гуногуни 
аҳолии шаҳри Бухоро ва машғулоти онҳоро дар бар мегирад [7]. …муҳоҷират ба Самарқанд ва 
воқеаҳое, ки…инҳоянд программаи иҷмолии ёддоштҳои ман [59]. …аз тобеоти райони Ғиждувон 
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буда, …воқеъ аст [8]. …аз Сайидато ном деҳаи райони Шофирком муҳоҷир шуда омадагӣ буда … [8]. 
Баъд аз мурдани падараш …ба тарафҳои Қаршӣ рафтааст [39]. Бештарин деҳқонони районҳои 
Ғиждувон ва Вобканд суруд- хон ва шашмақомдон буданд [91]. …дар Тошканд кор мекард [100]. ...ин 
кафшро русҳо надӯхтаанд, балки тоторҳои Қазон дӯхтаанд... [227]. ...чорвои ӯ (падари Ҳайдарқул-
Чӯчқа – И.С.) дар айёми тобистон дар байни Қаршӣ ва Шаҳри Сабз ...мечаридааст [302]. ...ин тобистон 
яке аз бойҳои Бухоро, ки барои пиллахар ба Марғелон мерафт ... ҳамроҳи худ бурд [346]. ... ӯ ҳар рӯз 
ба бозорҳои атрофи Фарғона барои хариди пилла рафта шабона ҳамдар ҳамон бозорҳо мехобид [347].  

Дар навбати худ полионимия ба чунин зергурӯҳҳо дастабандӣ мешавад: а) Урбононимия як 
бахши ҷудонашавандаи полионимия маҳсуб ёфта, маҷмӯи номи хиёбону кӯча, пасткӯчаву гузаргоҳ 
аст ва аз ҷузъҳои аrbs (ю.) – «шаҳрӣ» ва onim (ю.) –ном, ки аз забони лотинӣ гирифта шуда, маънои 
гузару хиёбонҳо ва нуктаҳои аҳолинишини шаҳриро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад. Дар 
асари мавриди баррасӣ чунин урбонимҳоро нависанда барои инъикоси ҳодисаю воқеаҳои таърихӣ ва 
ҷаззоб баромадани тасвир корбаст кардааст: Маддоҳони Бухоро [111], Бозори Хӯҷа [138], Кемухтгарон 
[138], Тоқи Заргарон [210, 237], Ҷаъфархоҷа [233, 237], гузари Дегрезӣ, Мехчагарон, Калобод [237], 
Гузари Мирзо Ғафур [291], Кӯчаи Сангин, Хоҷа Зайниддин, Ҳаммоми Кунҷак, Сиддиқиён, Таги Манор 
[305]. ... дар гузари Маддоҳони Бухоро зиндагонӣ мекунам [111]. Акаҳоям се рӯз кофтуков карда аз 
Бозори Хӯҷа ном гузари Бухоро як ҷое ёфтанд [138]. Вақте ки мо ба гузари Кемухтгарон расидем, 
акаам дар барф лағҷида афтид, хум шикаст ва ангишт пош хӯрд [138]. Дар ҳамин вақт аз тарафи Тоқи 
Заргарон ... ду нафар намоён шуд [237]. Аҳмади Калла дар гузари Ҷаъфархоҷа як ҳавлӣ дошт... [233]. 
…аз гузарҳои Дегрезӣ, Мехчагарон, Калобод гузашта ба гузари Ҷаъфархоҷа расидем [237]. ...аз гузари 
Мирзо Ғафур ба тарафи дасти рост ...баргаштем [291]. ... аз он ҷо ба гузари Кӯчаи Сангин баромада ба 
воситаи гузарҳои Хоҷа Зайниддин, Ҳаммоми Кунҷак, Сиддиқиён ва Таги Манор рафта ба мадрасаи 
Мири Араб даромадем [305]; б) Агронимия, як бахши ҷудонашавандаи ойконимия маҳсуб ёфта, 
маҷмӯи номи майдон ва бозорҳои шаҳр аст ва аз ҷузъҳои аgro (ю.) – «замин» ва onim (ю.) – ном, ки аз 
забони лотинӣ гирифта шуда, маънои майдони ба замин иртиботдоштаи шаҳрро мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор медиҳад. Дар асари мавриди баррасӣ чунин агронимҳоро нависанда барои инъикоси 
ҳодисаю воқеаҳои таърихӣ ва ҷаззоб баромадани тасвир корбаст кардааст: Сари Пули Эшон [129], 
Регистон [140, 212, 267(2), 269(4), 270(3), 271, 272(4), 273, 277(3), 278(3), 279, 284, 285(2), 287, 288, 291, 
292(2), 304, 305, 306] , Таги Шӯр (қассобхона) [267], Бозори Нав, бозори Хӯҷа, сари бозори Ғозиён 
[267], Майдони Машқи Сарбоз [291, 296, 298], Саройи Таги Пушта (сарой) [294, 295], Растаи 
Наддофӣ [304]: Дар наздикии деҳаи мо Сари Пули Эшон ном бозорчае буд, ки аз хонаи мо ду 
километр дурдошт [129]. ...танҳо як бор Регистон ва масҷиди Болои Ҳавзро дидам [140]. Яке аз онҳо 
қассобии Таги Шӯр аст, ки аз сад дӯкон зиёдтар дорад [267]. Ғайр аз инҳо дар бозори Нав, бозори Хӯҷа, 
сари бозори Ғозиён ва дар дигар бозорчаҳо ва чорбаққолиҳо қассобон ҳастанд [267]. Майдони Машқи 
Сарбоз дар байни ҳамин ду роҳ воқеъ буд...[291]. Дар сарои Таги Пушта, дар сарое, ки он ҷо гаҷкӯбӣ 
мекунанд, – гуфт Нурбой [294]. ...аз Регистон ва Тоқи Тиргарон гузашта ба растаи Наддофӣ расидем 
[304]. в) Эргонимҳо як бахши антропонимика буда, маҷмӯи номи гурӯҳи одамонеро фаро мегиранд, 
ки дар бунёд ё шаклгирии ин ё он муассиса, иттиҳод, ширкат, корхона, саҳҳомия, маҳфил ва м. инҳо 
нақш доранд: Мири Араб [9, 133(3), 134, 136(2), 138; Қ. 2: 189(2), 192,193, 195, 196(3), 196(3), 197, 
199(2), 210, 224, 226(2), 227, 228, 229(2), 233, 236, 239, 241, 265(2), 267, 278, 279]: …вақфи мадрасаи 
Мири Араб буданд [133]. Чӯбин – (мадраса): ...он девор ин қитъаро аз роҳи калони мадрасаи Чӯбин 
…ҷудо мекард [107]. Масҷиди Калон [133, 137, 279, 306]: Маълум шуд, ки дар он ҷо – дар байни 
саҳни мадрасаи Мири Араб ва Масҷиди Калон чавкӣ (базми умумии подшоҳӣ) барпо шуда будааст 
[133]. Болои Ҳавз [140, 212(2), 267, 270, 278, 279]: ...масҷиди Болои Ҳавзро дидам, чунки худам ба 
танҳоӣ ҷоеро намедонистам [140]. Фатҳулло қушбегӣ (мадраса): ...ӯ (Мулло Деҳқон – И.С.) аз 
мадрасаи Фатҳулло қушбегӣ, ки ба ҷойи мо наздик буд, як ҳуҷра ёфта буд ва дар он ҷо дарсгӯӣ мекард 
[140]. Мадрасаи Ҷаъфархоҷа: Ҳатто ҳуҷраҳои мадрасаи Ҷаъфархоҷа, ки чӯбин буда, рафта-рафта 
хароб шуда, қобилияти бошиш- гоҳии худро тамоман барҳам дода буд [178]. Мадрасаи Мирзо 
Улуғбек, Заргарон: ...аз байни мадрасаҳои Мирзо Улуғбек ва Заргарон ... гузашта ба гузари 
Ҷаъфархоҷа расидем [237]. Кӯкалтош [267(2), 307, 308]: ...кӯшишхонаи вай дар ғарбии мадрасаи 
Кӯкалтош дар паҳлуи масҷиди Шайхшост...[267]. Шайхшо:...дар паҳлӯи масҷиди ҷомеи Шайхшост, 
ки вай ғайриуламои Мадрасаи Кӯкалтош, рӯзҳои ҷумъа димоғи ҳазорон нафар ҷумъахононро ҳам 
«хушбӯй» мекунад [267]. Хиёбон (раста, мадраса): ...сеюм, қассобии растаи Хиёбон аст, ки 
кушишхонаи вай дар паҳлуи мадрасаи Хиёбон ҷой гирифтааст [267]. Дорушшифо (мадраса) [270(2), 
271, 272]: ... ки ин бино аз тарафи ғарб аз мадрасаи Дорушшифо бо як тангкӯча ҷудо мешуд ... [270]. 
Хонаи Каъба: ...назар ба қавли ӯ (Ҳоҷӣ Зокир – И.С.) ки аз шайхи арабҳо нақл мекард, «ҳар кас, ки ба 
хонаи Каъба дарояд, аз ҳамаи гуноҳонаш тамоман пок шуда, аз модар нав зоидагӣ барин мешудааст» 
[280(2)]. Мадрасаи Ҷинон: (Мулло Туроб) аз мадрасаи Ҷинон як ҳуҷра гирифта дар он ҷо 
мардумгурезона зиндагӣ мекардааст [308].  
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г) Хрематонимия навъе аз прагматонимҳо буда, номи чиз ё ашёи маданияти моддӣ, ки бо дасти 
инсон сохташуда буда, аз ҷузъҳои xrematos – чиз, ашё ва onim – ном таркиб ёфта, барои ифодаи номи 
ҷавоҳирот, асбоби мусиқӣ, санги қимматбаҳо ва монанди инҳо меояд. Дар асари мавриди баррасӣ 
қарор гирифта хрематоними Раҳимхониро (меҳмонхона) нависанда барои инъикоси ҳодисаю воқеаи 
таърихӣ ва ҷаззоб баромадани тасвир корбаст кардааст: Баъзеи онҳо (заввораҳо (зиёраткунандаҳо)-и 
амири Бухоро –И.С.) саловатхон буданд, ки ҳар рӯз вақти пешин ба арки подшоҳӣ баромада дар 
меҳмонхонаи «Раҳимхонӣ» ... саловат хонда...[196].  

ғ) Хоронимия як бахши ҷудонашавандаи ойконимия маҳсуб ёфта, номи ҳудудҳо, вилоятҳо, 
ноҳияҳо, воҳидҳои ҳудудию маъмурӣ ва хоҷагию маъмурӣ ё табиию ҷуғрофӣ ва м. инҳоро ифода 
мекунад. Ин вожа юнонӣ буда, аз ҷузъҳои xoros – «кишвар», «мамлакат» ва onim – оним таркиб 
ёфтааст. Дар «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ чунин хоронимҳоро нависанда барои инъикоси ҳодисаю 
воқеаҳои таърихӣ ва ҷаззоб баромадани тасвир истифода кардааст: Россия (Русия) [164(3), Қ.2. 178, 
181, 229], Ҳиндустон [66, 194, 195], Осиёи Миёна [Қ. 2: 175, 181, 216], Қазон [227, 229], Доғистон 
[272], Кавкази Шимолӣ [272]. Чанд мисол аз асари «Ёддоштҳо»: ...баъд аз сулҳи байни амир ва 
подшоҳи Россия расман ин қоида барқарор бошад ҳам, амир Музаффар... [164]. Биноҳои мадрасаҳои 
Бухоро монанди мадрасаҳои дигар қисми Осиёи Миёна дуошёна ва баъзан якошёна буда... [175]. ...ин 
кафшро русҳо надӯхтаанд, балки тоторҳои Қазон дӯхтаанд [227(5)]. ...дӯхти либосҳошон умуман ба 
шакли либосҳои мардуми Доғистон ва Кавкази Шимолӣ буд [272]. 

Комонимия як бахши ҷудонашавандаи ойконимия маҳсуб ёфта, «маҷмӯи номи деҳаҳо аст ва аз 
ҷузъҳои komos – деҳ + onumiya – ном иборат буда, маҷмӯи номи деҳаҳоро мавриди таҳлилу баррасӣ 
қарор медиҳад» [Ҳомидов 2014, 45]. Дар асари мавриди баррасӣ чунин номи деҳаҳоро нависанда 
барои инъикоси ҳодисаю воқеаҳои таърихӣ корбаст кардааст: Деҳнави Абдуллоҷон (Деҳнав) [9, 10, 
36, 76], Болои Рӯд [11, 24 (4), 25 (2), 35], Сарваре, Табариён [11, 160], Рӯбаҳо [13,73,75,76], 
Қарахонӣ [33], Тезгузар [36, 253, 254], Боғи Афзал, Қараяғоч, Муҳаммад Боқӣ, Қочихӯрон [36], 
Дарвешобод [103(3), 105(3), 113, 119(2)], Паҳмӯза (Паҳнмӯза) [110, 112], Обкена [121], Сайидкент 
[123], Ялангӣ [132(2)], Даҳбед [142], Тахти Қӯрғон [164, 165], Буркут [164, 165], Маҳалла [167, 243], 
Маҳаллаи Шофирком [190], Файзобод [214(2), 215(5), 220(2), 291], Файзобод [215], Ғарбун [215, 
291] ва ғ.  

Гидронимия аз калимаи hidro ва onumiya (юн.) гирифта шуда, дар топонимика мавзеи 
ҷуғрофиеро мефаҳмонад, ки бо об алоқаманд (дарё, баҳр, ҳавз, чашма, шаршара, кӯл ва ғайра) буда, 
гидронимия маҷмӯи номҳои мавзеъҳои обӣ аст. Дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ низ воҳидҳои 
луғавии марбути ин бахш ба назар мерасад, ки муаллиф онҳоро барои ифодаи воқеаҳои таърихӣ, 
ҳодисаҳои муҳим мавриди истифода қарор додааст. Аз ҷумла дар мисолҳои зерин гидронимҳои 
Зарафшон, Мазрангон, Истамзе, Ҷилвон, Хоҷа Хомонӣ, Қашқадарё, Тезгузар ва монанди инҳоро 
дучор шудем: Зарафшон (дарё) …он дар канори дарёи Зарафшон воқеъ аст [қисми 2, 258]; 
Мазрангон (ҷӯй) …аз байни деҳа ҳам ба номи Мазрангон як ҷӯйи калон мегузарад [8, 62, 66, 120]; 
Истамзе (ҷӯй): …аз тарафи ҷанубаш ҷӯйи Истамзе сар мешуд [75]; Ҷилвон (рӯд): …деҳқонони 
безамини рӯди Ҷилвон, …об ҷорӣ карданд [77]; Хоҷа Хомонӣ (ҷӯй): … ва пули баланди ҷӯйи Хоҷа 
Хомонӣ ҷудо мекард [107]; Тезгузар (ҷӯй): Азбаски ин ҷӯй дар замони серобиаш Тезгузар ном деҳаро 
об медодааст, ба вай «ҷӯи Тезгузар» ном додаанд [253 (2)]; Қашқадарё (дарё): ...дар канорҳои 
Қашқадарё, дар заҳкашҳо, кӯлҳо ва умуман дар ҷоҳои серобу алаф мечаридааст [302].  

Оронимия. Дар асар мавзеъҳое омадаанд, ки ба номи чузъҳои табиӣ рабт доранд ва ин гурӯҳи 
номҳоро шохаи алоҳидаи топонимия оронимия мавриди баррасӣ қарор медиҳад. «Ороним номи 
мавзеъҳои сатҳизаминии ба шаклҳои релеф, яъне кӯҳ, талу теппа марбут бударо меомӯзад ва 
оронимия маҷмӯи чунин номҳост. Яъне ба маънои дигар номи кӯҳҳо, теппаҳо, ғорҳо, ҷариҳо, 
нишебиҳоро оронимия меноманд» [Ҳомидов 2014, 70]: Қизил (дашт, чӯл): ...ки ба дашти Қизил 
мепайвандад [9]; Қо-қо (ёбон): Боғ ва киштзори бобоям дар охиртари ёбони Қо-қо буд [33]; Вардонзе: 
Мегӯянд, ки ҳуҷуми рег то деҳаи Сайидато ва қӯрғони Вардонзе расидааст [36]; Кӯҳи Қоф: … дар 
охир дар «Кӯҳи Қоф» … кушта мешуд [48]; Каркӣ( дашт): Акаам бо эшонони туркман мувосо 
карданӣ шуда бо шарикдарси худ аввалҳои моҳи ҳамал (охирҳои март) ба дашти Каркӣ рафт [243]; 
Тализарангарӣ: ...як гурӯҳ аз дуздон дар наздикии Тализарангарӣ,дар як работи холӣ шабона ҷамъ 
шуда манзил мекардаанд... [263];  

Этнотопонимия. Дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ чунин қавму қабилаҳо аз давраҳои қадим 
инҷониб сукунат доштанашон зикр гардидааст: Работи Қазоқ (Қазоқработ): Работи Қазоқ дар 
ҷануби ғарбии деҳаи мо буд [С. 80, 81, 88]. Даҳбед (деҳа): Хоҷагон бо як ҳашамати амирмонанд аз 
шаҳри Самарқанд баромада, ба деҳаи Даҳбед, ба тӯйхона рафтанд [С. 142]; Қазалӣ: ...ӯ (Йӯлдошбой – 
И.С.) ... ба Қазалӣ ... молҳои русӣ меоварданд [С.149]. Ҷӯгихона (деҳа): Чун ба роҳи байни Ҷӯгихона 
ва Файзобод расида ба тарафи шимол ... баргаштем [C.220].  

Антротопонимҳо дар ташаккули номвожаҳои ҷуғрофӣ дар «Ёддошт- ҳо»-и Садриддин Айнӣ 
нақши муҳим дошта, асосан, аз нигоҳи сохт содаву мураккабанд: Деҳнави Абдуллоҷон (Деҳнав): ...аз 
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ҷануб ба шимол рост ба деҳаи Деҳнави Абдуллоҷон меравад [35, 103]; Сари Пули Эшон (бозор): ... ва 
баъд аз он аз Сари Пули Эшон Зарафшонро гузашта, ... ба хонаи худ бармегашт [35]; Ҷаъфархоҷа 
(мадраса): ...аз дарбори амир канора гирифтани Аҳмад-махдум ба ӯ ба тарзи пенсия китобхонадории 
мадрасаи Ҷаъфархоҷа дода шуд [27, 54, 108]; Девонбегӣ (хонақоҳ, ҳавз): Дар рӯзҳое, ки бориш 
набошад, албатта ӯ (Зуфунун – И.С.) ба лаби ҳавзи Девонбегӣ, ки ягона сайронгоҳи Бухорои амирӣ 
буд, мерафт... [77(2)]; Хоҷа Аспгардон (гузар): Қорӣ Неъмат дар гузари Хоҷа Аспгардони Бухоро 
ҳавлӣ дошт... [37]; Олимҷон (мадраса, сарой): Акаам дар он вақтҳо дар мадрасаи Олимҷон, ки ба 
ҳавлии Шарифҷон-махдум наздик буд, бо додарам истиқомат мекард [44(3), 45(3)]; Хоҷа Булғор 
(гузар): Бинобар ин домулло (домулло Икромча – И.С.) дар ҳавлии худ, дар гузари Хоҷа Булғори 
Бухоро дарс мегуфт [54]; Абдуллохон (мадраса): ... дар мадрасаи Абдуллохон дар ҳуҷраи худ 
(Муътасим–И.С.) муллобачавор (лоуболона) зиндагонӣ мекард [70(2),71]; Муҳаммадалӣ-ҳоҷӣ 
(мадраса): Хоҷа Исмати Бухороӣ (Хоҷа Исмат) (мазор): ...дар вай мазори шоири машҳур Хоҷа 
Исмати Бухороӣ воқеъ шуда буд ... [78(2), 79]; Хонработ: Карантинҳои ҳукумати Бухоро ... дар 
мавзеи Хонработ ташкил шуда буд [80, 85]; Поччоқул-ҳоҷӣ (гузар, масҷид): ...дар ҳар кадоми 
гузарҳои Поччоқул-ҳоҷӣ ... зиндагонӣ мекарданд [84, 166]; Ҷанафар (гузар): ...дар гузарашон, ки 
Ҷанафар номида мешавад, дӯкони баққолӣ кушод [95, 96]; Мадрасаи Бадалбек: Мадрасаи 
Бадалбеки нав дар шимоли Масҷиди Калони Бухоро бино ёфта буд... [99,100]; Тоқи Хоҷа 
Муҳаммади Паррон (бозор):...аз бозори кадуфурӯшӣ ва Тоқи Хоҷа Муҳаммади Паррон гузашта... 
[114]. Фитотопонимҳо. Бо номи рустанӣ ва гиёҳ созмон ёфтани номвожаҳои ҷуғрофиро дар 
топонимика фитотопонимия меноманд. Дар асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ чунин 
фитотопонимро пайдо кардем: Боғи Афзал, Қараяғоч: Киштзорҳои Боғи Афзал, Қараяғоч ... дар зери 
рег монданд [36]. Даҳбед (деҳа): Хоҷагон бо як ҳашамати амирмонанд аз шаҳри Самарқанд баромада, 
ба деҳаи Даҳбед, ба тӯйхона рафтанд [С.142]. Дорушшифо (мадраса): ...ин бино аз тарафи ғарб аз 
мадрасаи Дорушшифо бо як тангкӯча ҷудо мешуд... [С.270].  

Зоотопонимҳо. Ҳаминро қайд кардан ба маврид аст, ки дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ 
зоотопонимҳо хеле кам ба чашм мерасад. Масалан: Рӯбаҳо: …Мулло Бобоҷон дар деҳаи Рӯбаҳо … 
имом шуда буд [с. 13]. Хайбар (саги оилаи С.А.): …тағои чӯпонам як саги зотии чӯпонии шашмоҳа 
овард, ки Хайбар ном дошт [с. 53]. Ҷондор: – Охир, рӯзе мутаваллӣ ба тумани Ҷондор барои тӯйи 
яке аз муридонаш рафт [с. 340].  

Хулоса, ин навъи ҷойномҳои асари «Ёддоштҳо»-и устод С.Айнӣ инъикосгари тарзи зисту 
зиндагонӣ, машғулиятҳои мардум, урфу одат ва анъанаҳои мардуми шаҳри Бухоро, ки воқеаҳои 
асосии асари тарҷумаиҳолӣ дар ҳамин шаҳр гузаштааст, ба ҳисоб рафта, омӯзиши онҳо барои 
бахшҳои дигари илм, аз ҷумла таъриху этнография ва ғ. аҳамияти бузургро молик аст ва метавон 
тавассути онҳо баъзе суннату анъанаи мардумии минтақаро мушаххас намуд. 
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РАССМОТРЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПЛАСТА ТОПОНИМОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

«ВОСПОМИНАНИЯ» С. АЙНИ 
Лексический анализ полионимов произведения « Воспоминания» С. Айни охватывает основное 

содержание статьи и автор пытается рассмотреть проблемы относиешийся полиомонимов на 
основе ономастического материала. Автор отмечает, что полионимия является неотъемлемой 
частью ойкономии, представляет собой набор названий городов и состоит из poly-много, 
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многосферный, город + onumiya - название, которое выражают названий городов. Полионимы 
согасно их содержанию подразделяются на подгруппы эргономов, урбанонимов, агрономии, 
хоронимов, хроматонимов. Полимоны, которые отрожены в произведении « Воспоминания» 
обозначают профессии и их развития в древних таджикских поселениях, народных занятий, 
народных обычаев и традиций и их изучение имеет большое значение для других дисциплин, включая 
историю и этнографию и др. Их также можно использовать для определения некоторых народных 
традиций регионов.  

Ключевые слова: полионим, хороним, урбаноним, эргоним, антропоним, имя, лица, социальные 
группы, состав, гемероним-состав, язык, структура, таджикский язык, арабский язык, 
турецкийязык 

 
REVIEWING OF LEXIC LAYER OF TOPONYMS OF «OYODDOSHTHO» (MEMOIRS) 

WORK BY S. AINI 
Lexical analysis of polyonyms of «Oyoddoshtho» (Memoirs) work by S. Aini is the main content of the 

article and the author tries to consider the problems related to polyomonyms on the basis of onomastic 
material. The author notes that polyonymy is an integral part of oykonomy that includes city names and 
consists of poly - many, multi-sphere, city + onumiya - a name that expresses the names of cities. According to 
their content, polyonyms are subdivided into subgroups of ergonomics, urbanonyms, agronomy, choronyms, 
chromonyms. Polymones that are reflected in «Oyoddoshtho» (Memoirs) work denote professions and their 
development in ancient Tajik settlements, folk occupations, folk customs and traditions, and their study is of 
great importance for other disciplines, including history and ethnography, etc. They can also be used to define 
some folk traditions of the regions.  

Keywords: polyonym, khoronym, urbanonym, ergonym, anthroponym, name, persons, social groups, 
composition, gemeronym phrase, language, structure, Tajik language, Arabic, Turkish. 
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УДК 811.222.8 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
В ТАДЖИКСКИХ ГОВОРАХ 

 
Курбонов С.Х. 

Таджикский национальный университет 
 

Несмотря на то, что исследования по таджикской диалектологии ведутся более ста лет, 
лексические и синтаксические особенности говоров таджикского языка до сих пор не получили 
должного освещения, в то время как выявление специфических особенностей различных конструкций 
в говорах отдельно взятого диалекта имеет особое значение для наиболее достоверной характеристики 
единицы языка. В связи с этим исследование исторических конструкций в таджикских говорах 
Сурхандарьинской области и южного таджикского диалекта, их сравнение с литературными формами 
и аналогами в других диалектах остается актуальным направлением отечественного языкознания.  

Изучение состава и семантической структуры лексики регионов позволяет определить 
системообразующие факторы: дать её характеристику с точки зрения природы номинации, 
исследовать связь с другими лексическими слоями, дать интерпретацию различным наслоениям. 
Анализ диалектной лексики подтверждает, что она представляет собой сложную систему которой 
переплетаются элементы литературного языка, интердиалектные слова и узко диалектные термины.  

Историческое слово хинг в классической литературе использовано в значении белого или серого 
коня. Диалектолог М. Эшниёзов обращает внимание на трех его значениях: 1) никчёмная или синяя 
земля; 2) кожа или бурдюк для сохранения льняного масла; 3) в составной форме харухингила в 
значении осла, осленка [см. 15, 97]. В диалекте Кургонча слова хинг в составе харухингил 
употребляется в значении множества ослов: Харухингил-а гирифта буромадан (Унесли всех ослов). В 
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Даштиджумском диалекте это слово встречается в значении бесцветного и блёклого: Къртаи хинг- и 
безеб, диганапушъш / Это блёклая и некрасивая рубашка, не надевай её больше. 

Частица хинг в составе имени собственного Хингоб (название реки) сегодня известна всем. 
Рудаки придумал сложное слово хингбед (белая ива). Используя хинг слитно со словом бед (ива), он 
ярко выразил его классическое значение: 

Тани хинг бедарчи бошадсапед 
Ба тариву нармӣ набошад чу бед [8, с.148]. 
Хотя стан белой ива белоснежный, 
Она не так свежа, как ракита.  
Как указывает автор «Бурханы коте»», согдийское слово «чағбут» в бухарском диалекте во 

времена Рудаки использовалось в значении старого хлопка [5, с.238].  
По свидетельствам исследователя южных диалектов таджикского языка Ш. Исмаилова 

вышеупомянутое слово, которое во времена Рудаки использовалось в значении, указанном в 
«Бурханы коте»», и сейчас в том же значении употребляется и в Каратегинском диалекте [3, с.19-20]. 

В говорах Байсуна «чағбут» применяется в значении растрёпанные волосы: Раву мӯйи чағбут-
ат-а шона кун / Иди, расчеши свои растрёпанные волосы. В том же значение оно отмечено Рудаки: 

Мӯисар–чағбуту ҷомаримнок, 
Аз бурун–сӯбоди сарду бимнок[12, с.362]. 
Волосы – растрёпанные, халат – разорванный, 
Снаружи – холодный и ужасный ветер. 
Слово буна, означающее дом и семья, часто встречается в южных диалектах. В том же значение 

оно использовано Фирдоуси и Саади: 
Ба ороми дил хуфта андар буна, 
Чӣ донанд ҳоли шикам гурсина?! [12, с.250]. 

 
Те, кто спокойно живет у своего очага, 
Откуда ему знать, как проводит свой день нищий.  
Профессор Г. Джураев, исследующий южные диалекты таджикского языка, пишет по поводу 

слова буна: «Лексическая единица б’на/буна в Яванском говоре: бана как исторический элемент 
широко распространена в лексике южных диалектов. Согласно исследованиям данное слово в 
среднеперсидском языке применялось в форме бнак» [14, 77]. 

Историю происхождения этой языковой единицы, которую носители современных таджикских 
диалектов используют для указания на количество членов семьи или обозначения саму семью, 
языковед Л.Г. Герцен Берг относит к древним временам, считая, что ее бытование в форме paryāna – в 
значении стены восходит к индоевропейским языкам [2, с.2011]. 

Слово кавдан у классиков отмечается в значениях перевозящая и старая лошадка, а также глупый 
человек. В нижеследующем бейте это слово означает глупого человека:  

 
Дар нагирад суҳбати Урфӣ ба шайхи савмаа, 
К-ӯ ба зирак душману Урфӣ ба кавдан душман [12, с.524]. 
 
Не ладят между собой Урфи и шейх кельи, 
Он-враг умных, а Урфи – враг глупых людей. 
 
Сложное слово колавара в южном диалекте таджикского языка используется в имеющего 

состоятельного человека и в нём до сих пор сохранена историческая часть кола которая означает вещь, 

прежде всего одежду и тому подобное. Слово кола, в «Гияс-уль-лугат» («Гиясево словарь») толкуется 

следующим образом: «материал, называемой «коло»; особая тыква, в которой сохраняют вино; также 

в значении неспелой дыни; земля, которую обрабатывают для посева и плодородия»[4, с.159].  
В книге «Южные диалекты таджикского языка» кола толкуется в значении одежды, 

предназначенной невесте, в основном распространено на юге Куляба [6, с.151]. В Байсунском 
диалекте применяется в значении материала – одежды: Колаҳойи тоза овард- ай (Кургонча) / Принёс 
новые материалы. В том же значении использовал Камол Худжанди [12, с.558]: 

Дар дарун омад, хаёли рӯи ӯ шуд ақлу ҳуш, 
Буд дузде бо чароғ, анвои коло бурду рафт [11, с.558]. 
Она входила внутрь, разум потерял себя от ее красоты, Подобна грабителя со свечам, украла 

она все вещи и убежала 
Согдийское слово палағда в северных диалектах означает испорченное яйцо и сырой хлеб, то есть 

запарка для скота. Чошгайӣ мурғо-да палағдате. / В полдень корми куриц запаркой (Кургонча).  
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В южном и юго-восточном диалектах слово метин(кирка) встречается в форме зоғнӯл. Это слово 
отмечено у поэтов - классиков. Например:  

Гирифта паи кори девору дар, 
Ба ин даст метин, ба он даст табар.Хотифӣ [12, с.682]. 
Собирался чинить стену и дверь, 
В одной руке кирка, а в другой топор. 
Данная лексическая единица распространено в северном диалекте.  
В глагольной лексике диалектов также широко используются архаизмы. Простое слово 

гуволиданв диалектах имеет значение расти, зеленеть: Сараки гандум-а дидед амак, а гуволидан-аш 
зӯр-еш маълум буд (диалект Кургонча). / Взгляните, дядя, на колос пшеницы, в его прорастании видна 
его сила. В современном таджикском языке данное слово больше не применяется. А в классических 
произведениях оно встречается в значении запасти и накопить:  

Бузургон ганҷи симу зар гуволанд, 
Ту аз озодагӣ мардум гуволӣ. Тайён [12, с.276]. 
 
Высокочтимые люди копят драгоценности, 
От милосердия ты накопишь для себя людей. 
Слово ҷакидан, которое в южных диалектах используется в значении лаяния или бурчания, в 

классических источниках зафиксировано в том же значении, но в форме жакидан: 
Эй табъи созвор, чӣ кардам? Туро чӣ буд? 
Бо ман ҳаме на созию доим ҳамежакӣ Кисаи [12, с.419]. 
 
О, природа моя, что я сделал с тобой? Да что с тобой? 
Ты не сходишь со мной и всегда шепчешь про себя. 
Глагол кебидан, используется в «Шахнаме» Фирдоуси и его современниками, также и сейчас он 

бытует в байсунском (в значении огорчения и усталости) и некоторых южных диалектах (в значении 
опасения и пугания), Например, в байсунском диалекте: Ниго кун, баччешкебид-ай ад дасти ин 
кампири зол-а (Кургонча) (Смотри, от этой старухи его сын очень устал). 

Фирдоуси, использует его в следующих значениях: 1. Выйти из прямого пути, идти по ложному: 
Макебедв-азростӣмагзаред,  
Чу додан датонпандихуш, бишнавед! Фирдавсӣ[12, с.549] 
Не идите по ложному пути, не забывайте истину, 
Так как вам дали хороший совет, прислушайтесь к нему. 
2. Сбивать (кого-то) с прямого пути:  
Ё раб, биёфаридӣрӯебад-ин мисол,  
Худ раҳм кун бар уммату аз роҳашонмакеб. Шахид Балхи [12, с.549]. 
 
О, Бог мой, так как ты создал такое прекрасное лицо, 
Помилуйумму, не сбивай их с прямого пути. 
Глагол пакиданв южных диалектах используется в значении болтовни и трощения: Иқа пеши 

мън-да напак (Туда) / Да не болтай так много передо мной; Съғерайақлақ, иқабъсйори 
баднапаки(Ховалинг) / Ты всегда возражаешь, не болтай так много.  

Поэт-классик Хисравони применил его в значении лягушки:  
То кай ҳамедароиву гирдам ҳамедавӣ?  
Ҳаққо ки камтариву фажогантарӣ зи пак Хисравони[12, с.20]. 
 
До каких пор ты будешь вертится вокруг меня и сбивать меня с толку? 
Ты не стоишь этого, ты отвратительнее лягушки. 
В классической литературе встречается глагол човидан, который в таджикском современном 

языке малоупотребителен. Это слово отмечено у Абушайба в значении мольбы и упрашивания [12, 
с.546]. 

Исследование южных диалектов выявило, что простой глагол човидан сейчас используется в 

значении плавания (Ёзгенд) и разбрасывания или рассеивания (Ляхш): Ҳини съғераги -да Хингов-

ъндамечовидем, ай у ру и румегзаштем (Ёзгенд) (В молодости мы так плавали в Хингобе, 

переплывали с одного берега на другом); Овзанад-амҳар тараф-да човиданмегира (Если наводнение, 

то вода разливается во всё).  
В ниже в следующем бейте слово полуд употреблено в значении очищения:  
Зар(р) бар оташ куҷо хоҳӣполуд, 
Ҷӯшад, лекин зиғам на ҷӯшад чандон[8, с.24]. 
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Зачем ты очищаешь золото огнем? 
Да, оно кипит (в огне), но от грусти оно не расплавится. 
Вышеупомянутая глагольная форма не используется в современном таджикском языке. Но, в 

байсунском диалекте оно имеет то же значение, что и у классиков: Шир-а полону туршӣзан, 
кихобнамерава. (Пропусти молоко через сито и добавь кисель, чтобы не испортилось). 

В Байсуне во время очищения риса говорят: Биринҷ-а полон (Очищай рис).  
В некоторых южных диалектах данное слово используется в том же значении: шираполонем, 

руған-ъшҷидомешид-ъ дуғ-ъшҷидо / Очищаем молоко, отделяются его жир и кислотность; шир-а 
бъполон, мамийом(Ховалинг) / Очищай молоко, я приду. 

В выражении признаков слова, присущие историческим диалектам, оно также широко 
используются. Применение истинных таджикских слов, обозначающих признаков, очень часто 
встречаются в данных диалектах. В современном таджикском языке слово яла в настоящее время не 
употребляется. В Толковом словаре таджикского языка «Фарҳанги забони тоҷикӣ») даются 
следующие его значения: ЯЛА 1) открытый, пускать, выпускать; 2) свободный [12, 633]. В 
исследуемых диалектах бытует в этом же смысле: Рав дара йала кард-ай, пӯш (Курғонча) / Иди, 
открыл дверь, закрой её; Райи ма-ра ела карда рафт-ай (Лагман) / Открыв мою дорогу, ушёл. Это 
слово в том же значении использовано Фирдоуси:  

Биёвард чӯпон ба майдон гала,  
Намонд эч бар дашт аспи яла[12, с.633]. 
Пригнал пастух табун лошадей в поле, 
Не осталось ни одной свободной лошади на поле 
Выше упомянутое слово сейчас в даштиджумском диалекте используется в том же значении, но в 

сокращенной форме кавда: И одам бисйор одами кавдабъдаст (Этот человек очень глупый).  
Таджикское слово чалпас – неспособный и неумелый в даштиджумском диалекте употребляется 

в форме чалфас: Бра, чалфъс, кор-та кадӣ / Иди, неумелый, ты сделал свое дело. 
Это слово встречается в произведениях Садри Зиё: Эй чалпас, чаромусоҳалакардӣ? Акнун зуд 

бош, он ҷонварро ба даст ор! [12, с.520] / Эй, неумелый, почему ты такой невнимательный? Теперь, 
постарайся, поймать животное. 

В грамматических формах также сохраняется чистота языка, особенности которого можно 
наблюдать в байсунском диалекте (Бойсун, ДарбандваКургонча):  

Предложно-послеложная форма использовалась и в таджикских диалектах. Например: с 
предлогом дар. В диалекте Кургонча выше упомянутый предлог, помимо своего значения, также 
употребляется как послелог: Мачит-да кор се маҳо-да-йам тамом намеша / Работа в мечети не 
закончится даже за три месяца. Это языковое явление истории языка сохранилось до настоящего 
времени в упомянутом диалекте. «В древнеперсидском языке данный предлог использовался как 
предлог и послелог, а в современном персидском, таджикском и языке дари этот предлог 
употребляется только в качестве предлога [7, с.196].  

В именном изафетном обороте основная часть, как обычно, употребляется в начале. В выражении 
грамматического значения именные обороты, такие как «Акрами усто» (Усто-Акрам / Мастер-Акрам), 
отличаются от обычной изафетной литературной формы. В таких именных оборотах говорящий для 
подчёркивания и напоминания смысла, а также для привлечения внимания слушателя, использует 
подчинительную часть в начале. Такой вид оборота исторически является древним, а сейчас 
используется только в таджикских диалектах: Устойи Акрам чаққа-да шуд, киҚӯрғонча номад-ай / 
Сколько времени прошло, что Усто-Акрам не пришел?;МаعлимиҚобил дарс-а нағзмет

и
йа 

(Кургонча)/ Учитель Кобил хорошо ведет уроки.  
С течением времени многие обороты, выражающие время, история происхождения которых 

насчитывает тысячелетия, вышли из употребления в современном таджикском языке. Исследователь 
именных оборотов таджикского современного литературного языка С. Абдурахимов объясняет это 
таким образом: «Многие обороты, выражающие время, такие как: «вақтиаср» (время молитвы, 
совершаемой перед закатом солнца), «вақтиазон» (время призыва к молитве), 
«вақтиофтобшинам»(время захода солнца), «моҳисунбула» (одиннадцатый месяц по солнечному 
календарю), «моҳи рамазон» (9-ый месяц года по лунному календарю, в течение которого 
мусульмане держат пост, то есть рамадан), «моҳи ҳамал» (название месяца по лунному календарю, 
соответствующий марту-апрелю) в литературной и разговорной речи сегодня очень 
малоупотребительны или вовсе не употребляются» [1, с.18]. 

В диалектах, сохранивших часть архаистических форм языка, встречается этот вид именного 
оборота: Оч(а)и Робийа майи саратон-а нағз медид. (Мать Робии любила месяц саратан (саратан – 
4-ый месяц года по солнечному календарю). 

В говорах и диалектах таджикского языка сохраняются устоявшиеся особенности языка, к числу 

которых относятся словосочетания типа духтара дил «сердце девушки», духтара дилаш «сердце 
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девушки», духтар дилаш «сердце девушки». В говорах Курганча встречается субстантивное 

словосочетание типа «дилаш духтара» с использованием послелога «-ро» (вариант «-а») и 

местоименной энклитики «-аш». Некоторые ученые называют этот способ синтаксической связи 

связью с местоименным окончанием и послелогом. Из приведенных выше примеров выясняется, что 

именные обороты, такие как «духтара дилаш», появились на общей грамматической основе самого 

таджикского языка, а затем выразились в различных диалектических формах. Как справедливо 

отмечал Д. Тоджиев, «история таджикского языка, как и других иранских языков показывает, что 

появление формы таких оборотов (то есть, оборотов типа «духтарадилаш» – С.К.)извлекло основу при 

эволюции определительных оборотов» [11, с.198]. 
В именных изафетных оборотах, образующихся существительным, иногда можно встретить 

совпадение частей: се додарако / Три брата; дугӯшҳо (две уши); ду дастон(две руки). Эта форма не 
распространена в современном таджикском языке. «Числа, использующиеся с подчинительным 
словом, могут выражать своим лексическим значением множественное число, но вычисляемое 
существительное не употребляется во множественном числе» [13, с.84]. 

Особенно, широко эта форма использовалась на древнем этапе персидского языка. После 
исчезновении синтетической формы, на среднем и новом этапах эволюции языка, употребление 
вышеупомянутого оборота заменило свое место другими наиболее новыми формами.  

Именные обороты, образующиеся двумя средствами связи - изафетными и предложными, 
выражают определяемое отношение с оттенком сравнения: ҳайвони аъ асп хуро чис, гӯйед? (К) / 
Можете сказать, какое животное есть больше лощади?  

История таджикского языка свидетельствует, что подобная форма образования оборотов 
употреблялось и в прошлом: «В трёх местах текста встретилась одна из интересных форм («Ёдгори 
Бузургмеҳр» («Воспоминания Бузургмехра) – С.К) при образовании оборота, то есть посредством 
двух видов связи – изафетной и предложной: «буданибонекон» (быть с хорошими людьми), 
«пазириши аз подшоҳон» (учиться у царей), «бахшиши ба носипосон» (простить неблагодарных) [9, 
с.139]. 

Диалекты являются хранителями архаичных элементов языка. Всестороннее изучение языковых 
частей на основе диалектических материалов создает устойчивую почву для совершенствования 
теоретической части этой сферы и определения исторических этапов и развития языка.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ  

ЭЛЕМЕНТЫ В ТАДЖИКСКИХ ГОВОРАХ 
В статье кратко рассматриваются морфологические и синтаксические исторические 

элементы в таджикских говорах, сохранение исторических конструкциях в диалектах. Изучение 
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формирования диалектной лексики имеет первостепенное значение, и в этом контексте 
определяется исторический процесс языка и его новизны. Одним из таких исторических памятников, 
сохранившихся в устах таджикского народа, как отметил автор, это сохранение исторических слов 
в разных слоев лексических диалектизмов, которые больше всего встречаются на примере имён 
существительных. Свое исследование автор вел на основе южных диалектах Таджикистана и 
северных диалектах таджиков Узбекистана, в том числе Байсун, Кургонча и Дербенд.  

По словам автора статьи, сопоставительное исследование таджикских диалектов с 
литературным языком служит для определения истории, куль- туры и самосознании таджиков, а 
так же, для определения чистоты устного народного языка. Во всех современных таджикских 
диалектах, сверкает история древности, таджикский народ переводя эту историю из поколения в 
поколение, сберегал ее как зеницу ока.  

В статье кроме исследования слов, свое внимание автор сконцентрировал на способы 
употребления предлогов и послелогов, системе образования народных языковых оборотов на примере 
вышеупомянутых диалектов, а также на их стиль и историческую прошлость.  

Ключевые слова: слово, говор, процесс, заимствование, диалектизм, сложный, многозначный, 
употребительные слова, лексика, архаизм, подлинность. 

 
MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC HISTORICAL  

ELEMENTS IN TAJIK DIALECTS 
The article briefly considers morphological and syntactic historical elements in Tajik dialects and 

preservation of historical constructions in dialects. The study of the formation of dialect vocabulary is of great 
importance, and this context defines the historical process of the language and its novelty. One of the historical 
monuments preserved in the Tajik people, as noted by the author, is the preservation of historical words in 
various layers of lexical dialectics, which are the most common names. The author's research is based on the 
southern dialects of Tajikistan and the northern dialects of the Tajiks of Uzbekistan, including Baysun, Kurgan 
and Derbend. 

According to the author of the article, a comparative study of Tajik dialects with the literary language 
serves to define the history, culture and self-awareness of the Tajiks, as well as to determine the purity of the 
vernacular. In all modern Tajik dialects, the history of antiquity sparkles, the Tajik people transferring the 
history from generation to generation, preserved it like the apple of the eye. 

In the article, in addition to the study of words, the author focused his attention on the ways of using 
prepositions and postpositions, the system of formation of folk language constructions using the example of the 
above-mentioned dialects, as well as on their style and historical past. 

Key words: word, dialect, process, borrowing, dialecticism, complex, ambiguous, common words, 
vocabulary, archaism, authenticity. 
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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Фарзонаи Ф. 
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В современной сопоставительной грамматики таджикского и английского языков можно заметить 
грамматические явления, которые до сих пор не изучены детально. В ряд таких явлений входит 
сопоставительное изучения повелительного наклонения таджикского и английского языков.  

Данное наклонение выражается различными грамматическими единицами в разноструктурных 
языках. Наряду со сходствами относительно выражения данного наклонения в сопоставляемых 
языках, также можно наблюдать некоторые несоответствия или различия. Выявление различия в 
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плане выражения повелительного наклонения в английском и таджикском языках свидетельствует об 
актуальности данной темы в сопоставительной грамматике таджикского и английского языков.  

Следует отметить, что в английском и таджикском языках так же, как в других индоевропейских 
языках категория модальности выражается грамматическими, лексическими и фонетическими 
средствами. Когда модальные значения выражаются посредством грамматической формы глагола, в 
данном случае речь идёт о категории наклонения, т.е. наклонение является одним из продуктивных 
средств выражения модальности. Категория наклонения выражает отношение действия к 
действительности, которое устанавливается говорящим. Количество категориальных форм и значений 
наклонений в таджикском и английском языках различаются. В английском языке выделяют 
изъявительное наклонение (Indicative mood), повелительное наклонение (Imperative mood) и 
ирреальное наклонения (Oblique moods), которые имеют четыре категориальных формы. А в 
таджикском языке выделяют изъявительное, повелительное, условно-сослагательное и 
предположительное наклонения.  

В данной статье мы рассматриваем сходство и различия грамматических средств выражения 
категорий повелительного наклонения в таджикском и английском языках. 

Основными грамматическими средствами выражения значения повелительности, в основном, в 
обоих языках являются императивные предложения, где сказуемое выражено глаголом в 
повелительном наклонении. 

Повелительное наклонение выражает действие, которым говорящий требует его выполнения от 
собеседника или групп собеседников. Например:  

Zita! Try to understand what I am saying to you [3, с. 117] - Зита! Кӯш, то суханонамро фаҳмӣ – Зита! 
Постарайся, понять мои слова.  

Мы видим, что в английском языке форма повелительного наклонения имеет сходство с основой 
инфинитива несмотря на то, что приказ может быть направлен одному человеку или больше. Но в 
таджикском языке, когда приказывают кому-нибудь, используется основа настоящего времени 
глагола, но когда приказ направляется больше чем на одного человека, к основе настоящего времени 
глагола добавляется суффикс «-ед» или «-етон»: 

Собир ба хона рав! – Sobir, go home! Собир ва Нодир, ба хона равед (раветон) Sobir and Nodir, go 
home! [2, с.150]. 

Когда глагол-сказумое используется в форме повелительного наклонения подлежащее выпадает. 
Вместо него используется обращение и на письме оно выделяется запятой, а в речи интонацией: «Sit 
down, Mr. Burton, and drink some water; you are excited». [3, c. 37]. – Шинед, ҷаноби Бертон, каме об 
нӯшед, шумо ба ҳаяҷон афтодед. - Садитесь, господин Бертон, выпейте немного воды, вы 
взволнованы.  

Иногда подлежащее в побудительных предложениях может быть отмечено и оно служить для 
напоминание или предупреждение собеседника: You try and get seats (E.Hemingway). – Шумо кӯшед, 
то чиптаҳоро ба даст оред. Ту ғам махӯр, додарҷон (Р. Ҷалил) [2, c.151]. 

Междометия «please» играет немаловажную роль при выражении повелительности в английском 
языке. Когда повелительное наклонение выражает просьбу, в большинство случаев, в английском 
языке используется междометия «please» в начале или в конце предложения и его эквиваленты на 
таджикском языке являются слова «марҳамат», «илтимос» и «лутфан»: «Sit down, please. N-now, tell 
me who you are.»[3, c.126]- Марҳамат, нишинед. Анакнун, бигуед, ки шумо кистед. – Пажалуйста, 
садитесь. Теперь, скажите кто вы?; «Arthur, open the door, please; we are waiting.»[3, c.43] – Артур, 
илтимос (лутфан), дарро боз кун, мо мунтазирем - Артур, открой дверь, пожалуйста; мы ждем.  

Когда приказывается или спрашивается выполнение каких-либо действий в английском языке 
используется вспомогательный глагол «do» и частица «not» и они ставятся в начале предложение, но в 
этом случае в таджикском языке требуется использовать частицу «на – (ма-)». Ср:  

Don’t be spiteful [3, c.58] – Бадгӯӣ накунед (ё ин ки Бадгӯӣ макунед).  
Но когда используется наречие «never» (ҳаргиз, асло), состав «do not» не используется: 
Never fear! (A.Hornby) – Ҳаргиз натарсед [2, c. 151]. 
Конструкции с let широко используются в английском языке наряду с другими грамматическими 

средствами при выражении повелительности в английском языке. Конструкции с let охватывают 
приказы и задания, которые направлены одному и больше людей и их выполнение осуществляется 
собеседником. Конструкции с let обычно состоят из «let»+ имя существительное в общем падеже или 
личное местоимение в объективном падеже + основы инфинитива и другие члены предложения:  

Let him do what he wants (J. Galsworthy). – Бигзор, мехостагияшро кунад [2, c. 151]. – Пусть он 
делает то, что хочет. 

Let them attack (A. Hornby) – Мон ҳуҷум кунанд [2, c. 151]. – Дай им атаковать (или Пусть 
атакуют). 
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Let the boy boys play here. – Мон бачаҳо дар ҳамин ҷо бозӣ кунанд [2, c. 151]. . - Дай детям играть 
здесь (или Пусть дети играют здесь). 

Из переводов вышеперечисленных примеров нам стало известно, что эквивалентом конструкции 
с let в таджикском может быть слово «бигзор» (ед) – (пусть) или «монед» + другие члены предложения 
+ формы аориста основного глагола. 

Говорящий может у собеседника для того, чтобы выполнить свою просьбу попросить или 
потребовать разрешение. В этом случае используется такой речевой оборот английского языка:  

Let +me+основа инфинитива + другие члены предложения: 
Let me do it – Иҷозат диҳед, инро иҷро кунам [2, c. 152]. – Разрешите мне сделать это.  
My dear boy, let me have a little rest. – Бачаҷон, мон андаке дам гирам [2, c. 152]. – Дорогой мой 

сыночик, дай мне немножко отдохнуть.  
Так как показывают переводы в данном случае в таджикском языке используются слово «мон» 

или словосочетание «иҷозат деҳ (диҳед)» и глагол применяется в форме аориста. 
Кроме того, встречаются предложения, в которых говорящий от собеседника требует совместного 

действия, которое выражается в английском посредством глагола «let» + us + основы инфинитива + 
другие члены предложения: 

«Let us walk on a bit, Cesare; it is chilly for standing». [3, c.73] – Биёед, каме роҳ мегардем, Чезаре, 
агар истем, хунук мехурем. - «Давайте пройдемся немного, Чезаре; стоять холодно». Let us hear, 
Rivarez [3, c.123] – Биё, гӯш мекунем, Риварес. - Послушаем, Риварес. 

В таджикском языке данное грамматическое значение передается посредством глагола «биё 
(биёед)» и формы аориста основного глагола.  

«Помимо форм со вспомогательным let, в императиве имеются еще две сложные формы, с 
вспомогательными will и shall: Call me today, will you?» В таких случаях will служит средством 
выражения вежливого полу-вопроса и в значительной степени сохраняет свое лексическое значение 
(выражение просьбы)» [1, c.301]:  

Give my boх and money, will you? (Ch. Dickens).- Қуттию пуламро медиҳед – мӣ? [Морфологияи 

муқоисавӣ] – Дайте мою коробку и денег, хорошо? (или «а» и «ладно») 

А.В. Мельдианова отмечает в своей статье, что «побудительные предложения могут быть 

усилены употреблением начального эмфатического «Do». В этом случае выражается категорический, 

настойчивый характер приказания или просьбы» [1, c.302]. Например:  

Do sit down (J. Galthworthy). – Охир, шин! (Шин, охир!) [ 2, c.152] – Присядь!  

Для выражения данного вида побуждения в таджикском языке широко используется междометия 

«охир» и иногда единица «дия». Они выполняют функцию вспомогательного глагола английского 

глагола «do» в таджикском языке: Шин-дия! 

В данном случае в таджикском языке также используется вопросительное предложение. 

Сказуемое данного предложения состоит из «ме+основы настоящей времени глагола+ед». Несмотря 

на то, что по форме данное предложение является вопросительным предложением, но оно не требует 

ответа, то есть выражает просьбу. 

Таким образом, при выражении повелительности в английском языке используются различные 

грамматические явления, изучение которых играет немаловажную роль не только при преподавании 

английского языка для таджикской аудитории, также оно считается важным для изучения других 

аспектов повелительного наклонения таджикского и английского языков.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматривается изоморфизм и алломорфизм повелительного наклонения 
таджикского и английского языков. В результате исследования выяснилось, что в английском языке в 
повелительных предложениях конструкции с let, междометия «please» широко используются. Было 
установлено, что эквивалентом конструкции с let в таджикском языке могут быть глагол «биё 
(биёед)» и форма аориста основного глагола. Эквивалентом английского междометия «please» 
являются слова «марҳамат», «илтимос» и «лутфан». И также в статье отмечаются другие 
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грамматические явления, которые участвуют в образовании и передаче значений повелительного 
наклонения в сопоставляемых языках.  

Ключевые слова: наклонение, междометие, вспомогательный глагол, повелительное наклонение, 
побудительные предложения, сравнительная грамматика, вопросительное предложение и т.д. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF IMPERATIVE MOOD IN ENGLISH  

AND TAJIK LANGUAGES 
This article explores isomorphism and allomorphism of the imperative moods of the Tajik and English 

languages. As a result of the study, it is identified that constructions with let and interjection «please» are 
widely used in imperative sentences in English. It is determined that the equivalent of the constructions with let 
in the Tajik language can be the verb «biyo (bioyed)» and the aorist form of the main verb. The equivalents of 
English interjection «please» are the words «marhamat», «iltimos» and «lutfan». And also the article notes 
other grammatical phenomena that are involved in the formation and transmission of the meanings of the 
imperative mood in the compared languages. 

Keywords: mood, interjection, auxiliary verb, imperative mood, incentive sentences, comparative 
grammar, interrogative sentence, etc. 
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УДК: 4И (Англ).81.2 (Англ)РОЛЬ САДРИДДИНА АЙНИ В СТАНОВЛЕНИИ 
СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА: ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ И 

АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Хошимова Н.М., Рахимова Т.Р. 
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

 
В международном литературном, политическом, цивилизационном процессе, в развитии мировой 

культуры огромную роль играют творчество видных личностей того или иного народа. Так как 
литература является основным способом понимания и восприятия идентичностей, народа, нации. 
Поэтому история взаимного восприятия это литература, в первую очередь, хронология развития 
литературного процесса определённого народа. 

Видный таджикский учёный А. Нуралиев утверждает: «Хислати умумибашарӣ ва байналхалқии 
адабиёт пеш аз ҳама дар он ифода меёбад, ки эҷодиёти бадеии халқхо алоҳида вуҷуд дошта 
наметавонанд. Сарфи назар аз масофаҳое, ки халқҳоро аз ҳамдигар ҷудо мекунанд, беҳтарин асарҳои 
адабиёти онҳо ба ҳамдигар омезиш меёбанд ва ба ҳамдигар таъсир мерасонанд» - «The universal and 
international character of literature is expressed, first of all, in the fact that the artistic creation of peoples 
cannot exist in isolation. Despite the distances that separate peoples from each other, the best works of their 
literatures will find ways of mutual penetration and mutual influence» - «Общечеловеческий и 
интернациональный характер литературы выражается, прежде всего, в том, что художественное 
творчество народов не может существовать изолированно. Несмотря на расстояния, которые отделяют 
народы друг от друга, лучшие произведения их литератур найдут пути взаимопроникновения и 
взаимовлияния» [1, с.6]. 

История свидетельствует, что литературные связи становятся одной из основных форм 
международного художественного общения. Известный советский востоковед Н.И. Конрад пишет: 
«Алоқаҳои адабӣ категорияи муайяни таърихй мебошанд: микьёси онҳо, роли онҳо дар раванди 
умумии адабӣ, аҳамияти онҳо дар таърихи адабиёти халқҳои алоҳида дар давраҳои гуногуни таърихӣ, 
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дар шароити гуногуни таърихӣ, гуногунанд. Ин аст, ки омӯзиши робитаҳои адабӣ яке аз вазифаҳои 
илми адабиётшиносӣ мебошад» - «Literary ties are a concrete historical category: their scale, their role in 
the literary process, their significance in the history of the literatures of individual peoples at different 
historical times, in different historical conditions, are different. That is why the study of literary connections 
is one of the tasks of the science of literature» - «Литературные связи - категория конкретно-
историческая: их масштаб, их роль в литературном процессе в целом, их значение в истории литератур 
отдельных народов в разное историческое время, в разных исторических условиях различны. Именно 
поэтому изучение литературных связей и составляет одну из задач науки о литературе» [2, 319]. 

В процессе литературного диалога восточной и западной цивилизаций, сравнительный и 
сопоставительный анализ величайших произведений литературы привлекает пристальное внимание 
ученых, как на востоке, так и на западе.  

Мы, люди Востока, простые таджикские люди в силу малости нашей территории и 
немногочисленности нашего населения и относительного отставания в развитии с развитыми 
странами и народами мира, иногда полагаем, что в развитых странах нами не интересуются, не 
интересуются нашей культурой, литературой, историей и т.д. Но факт в том, что эти лекало и клише 
совсем не верны, и на западе интересуются нашей историей, культурой, литературой и творчеством 
наших выдающихся личностей, таких как Великий сын таджикского народа – «устод» Садриддин 
Айни. 

Садриддин Айни, бесспорно и заслуженно, один из самых почитаемых таджикских писателей. 
Великий «устод» является родоначальником современной таджикской литературы. Важно отметить, 
что С. Айни по праву считается родоначальник не только современной таджикской, но и 
одновременно узбекской литературы.  

В этой статье мы не будем нахваливать Великого писателя. Об Айни писали и говорили многие 
таджикские, узбекские, русские и другие, но в основном из числа близких нам народов по региону и 
странам бывшего СССР, учёные, историки, филологи и исследователи. Как показывает история и 
опубликованные материалы, об Айни писали и говорили только в положительном ключе. 

Но на минуту если задуматься, мы почти ничего не знаем о представлении Садриддина Айни, 
глазами и устами учёных, историков, филологов и исследователей дальнего зарубежья. Например, из 
стран Европы и Америки. Представляет интерес сама категория мысли европейских и американских 
филологов, историков, исследователей, их представление об Айни как о писателе, историке, 
культурном и местами политическом деятеле своего времени. 

В этой статье, мы попытаемся ознакомиться с мыслями, рассуждениями и умозаключениями 
европейских и американских исследователей в широком понимании этого слова, об Айни и его 
личности, заслугах. 

Заранее оговариваюсь, что эти рассуждения «западных» исследователей не всегда верные и 
понятные для нас (жителей Республики Таджикистан и нашего региона в целом), но это их 
представление о Садриддине Айни и его следе в нашей истории, литературе, культуре. 

Проанализировав труды и публикации некоторых западных исследователей, можно выделить 
точку зрения некоторых из них, относительно их понимания и видения «устода» Садриддина Айни 
как человека, писателя, личности. 

Многие западные современные исследователи считают, Садриддин Айни (1878-1954) известен 
как один из выдающихся деятелей в Таджикистане и оказал огромное влияние на формирование 
таджикской национальной идентичности, эффективно отделяя таджиков от других идентичностей. 
Язык и литература были ключевыми компонентами его работ. Айни усилил различие между 
таджикским и персидским, приняв роль таджикского «живого» языка «простого народа» 
Таджикистана. Он изображал таджикский язык как общий язык таджикской нации, в отличие от 
персидского, который изображался как иностранный язык, используемый в основном в поэзии и 
политике (особенно при бухарском дворе).  

Также, в трудах западных исследователей прослеживается мысль и понимание того, что Айни 
классифицировал поэтов говоривших и писавших на персидских языках, как принадлежащих либо к 
иранской, либо к таджикской литературной традиции. Айни подчеркивал их различное 
географическое происхождение и историческое окружение. В то же время он подтвердил таджикские 
претензии на классическую персидскую традицию, чтобы сохранить доступ таджикского языка к 
престижному литературному прошлому. Как мы видим, эти суждения и понимания западных 
исследователей отчасти верные. Так как, не секрет, что «устод» Айни действительно был ярым 
сторонником самоутверждения таджикского языка как самостоятельного и менее зависимого от 
навязчивых архаизмов в основном арабского и местами иранского происхождения. 

Некоторые ученые, такие как Меттю Халстайн неправильно полагают, что «Тафовути забони 
тоҷикӣ ва форсӣ аз иддаои мансабдорони тоҷик дар солҳои 1920 пуштибонӣ кард, яъне, тоҷикон 
воқеан миллати худро ташкил медоданд, ҳуқуқи ҷумҳурии худро дар дохили Иттиҳоди Шӯравӣ 
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доранд ва онҳо узбекҳои забони аслии худро фаромӯшкарда нестанд ва дар ин натиҷа ба форсӣ 
иртибот накардаанд» - «The differentiation of Tajik and Persian supported the claim of Tajik officials 
during the 1920s, namely, that Tajiks did in fact constitute their own nation, were entitled to their own 
republic within the Soviet Union, and were not simply Uzbeks who had forgotten their original tongue and 
communicated in Persian» - «разделение таджикского и персидского языков поддерживало 
утверждение таджикских чиновников в 1920-х годах, а именно, что таджики действительно 
составляли свою нацию, имели право на свою республику в составе Советского Союза, а не были 
просто узбеками, которые забыли свой родной язык и общались на персидском» [3, с.6].  

Это его утверждение объективно выглядит сильно политизированным. Справедливости ради надо 
признать, что Садриддин Айни был одним из столпов идеи образования самостоятельной Таджикской 
ССР вместо Таджикской АССР в составе Узбекской ССР. Садриддин Айни утверждал, что «таджики 
являются древним народом, который обладал собственным языком и литературными традициями. 
Айни также считал необходимым, чтобы таджикский народ имел свой родной язык в то время, когда в 
Узбекистане происходил такой же процесс вернакуляризации узбеков» [4, 3]. Но всё же Халстайн, 
наверное, делает чрезмерный упор на национализм, который никогда не был чертой «устода» Айни. 

После создания таджикской автономной республики в 1924 году Айни и другие бухарские 
интеллектуалы уже выражали заинтересованность в создании более понятной и простой персидской 
прозы. Это было частью тенденции, - возникшая в конце 19 века, она стремилась к созданию более 
простого письменного персидского языка, который, как утверждалось, был легче понять таджикам. 
После создания Таджикистана в 1924 году Айни предпринял попытку ввести упрощенную 
персидскую прозу, отстаивая народный язык, основанный на диалектах, на которых говорят жители 
Таджикистана. 

Иржи Бека утверждает, что «Айниро «Падари фарҳанги муосири тоҷик» унвон карда буданд» - 
«Ayni has been hailed as the «Father of Modern Tajik Culture»» - «Айни был провозглашен отцом 
современной таджикской культуры» [5, 3].  

Анализ современных западных публикаций относительно Великого «устода», Садриддина Айни 
показывает, что в Европе и в Америке в последние десятилетия интересуются великим писателем. 
Западные исследователи прямо указывают, что делают свои умозаключения относительно 
Садриддина Айни на базе нашего (таджикского народа) отношения к нему. Удивительно понимать и 
осознавать, что западные исследователи, филологи современности читают таджикские публикации об 
Айни. Так, например вышеперечисленные западные исследователи приводят в пример следующие 
публикации: «Дар пойтахти Тоҷикистон хиёбону боғҳои зиёде ба номи ӯ мавҷуд аст. Азбаски 
муҷассамаҳои дигар шахсиятҳои Шӯравӣ бо мурури замон бардошта шуданд, ӯ таъмиру обод карда 
шуд. Соли 2017 боғи Садриддин Айнӣ барои омодагӣ ба 140-солагии зодрӯзи ӯ аз нав таъмир карда 
шуд. Дар боғ аслан боқимондаҳои чанд шахсияти муҳими гузаштаи Тоҷикистон нигоҳ дошта мешуд, 
вале онҳо ба қабристони ҳамсоя интиқол дода шуданд ва ҳоло оромгоҳи барқароршудаи Айнӣ боқӣ 
мондааст» - «There are many avenues and parks named after him in the capital Dushanbe. As monuments 
to other Soviet figures have been removed over time, his have been refurbished and improved. In 2017, 
Sadriddin Ayni Park was renovated to prepare for the 140

th
 anniversary of his birth. The park originally 

held the remains of several important figures from Tajikistan’s past, but they were removed to a 
neighboring cemetery and now Ayni’s restored tomb is all that remains» - «В Душанбе много проспектов 
и парков, названных в его честь. Поскольку со временем памятники другим советским деятелям были 
снесены, его обновили и улучшили. В 2017 году парк Садриддина Айни был отремонтирован к 140-
летию со дня его рождения. Изначально в парке хранились останки нескольких важных фигур из 
прошлого Таджикистана, но они были перенесены на соседнее кладбище, и теперь от 
восстановленного Айни всё, что осталось». «Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ӯро ҳамчун «шахсияти 
беҳамто дар арсаи таърих, ки барои хушбахтии миллат ҷонфидои кардааст» арзёбӣ мекунад» - «The 
National Library of Tajikistan portrays him as a hero and a «unique character of history, who had come to 
sacrifice his soul for the happiness of the nation»» - «Национальная библиотека Таджикистана 
изображает его как героя и «уникального персонажа истории, который пришел пожертвовать своей 
душой ради счастья нации» [7, с.34].  

Европейские и американские исследователи пишут, что Айни пользуется таким большим 
уважением из-за той роли, которую он сыграл в выделении таджикского языка как важного языка со 
своей литературной историей, способного существовать независимо. Важно то, что он писал в стиле, 
понятном таджикам, которые постепенно приобретали грамотность в начале 20 века. 

Исследую, как Садриддин Айни участвовал в обсуждениях языковой реформы и отличал 
таджикский от персидского, Джошуа Фишман пишет, что «Ислоҳоти забон метавонад таҳия, 
кодификатсия ва татбиқро дар бар гирад, ки пас аз ба даст овардани қарорҳои сиёсати забон идома 
меёбад» - «language reform can entail the elaboration, codification, and implementation that go on once 
language policy decisions have been reached» - «языковая реформа может повлечь за собой разработку, 
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кодификацию и реализацию, которые начнутся после того, как будут приняты решения о языковой 
политике» [8, с.10]. 

Общеизвестный факт, что в 1920-х годах Айни участвовал в усилиях новой Таджикской 
республики, чтобы определить, из чего состоит язык его коренного населения, большинство из 
которого говорило на различных вариантах персидского языка. Помимо кодификации 
грамматических правил и установления общепринятого словарного запаса, эта языковая реформа 
сблизила устную и письменную формы среднеазиатского персидского языка, то есть таджикского. В 
дополнение ко всему, Айни способствовал сближению письменной и устной разновидностей 
среднеазиатского персидского языка на таджикский. 

Некоторые западные исследователи подчёркивают, что усилия Айни по популяризации 

таджикского языка были основаны на предыдущих попытках создать более простую персидскую 

прозу. «Айнӣ ба ин илова карда, таъкид кард, ки точикӣ забони халкӣ, забони «зинда», намояндаи 

ахолии Точикистон мебошад. Ин дар муқоиса бо он буд, ки бархе аз нухбагон ва ислоҳталабон 

(ҷадидҳо), аз қабили Абдурауфи Фитрат (1886-1938) забони форсиро ҳамчун забони дарборӣ, 

намояндагии режими қадимӣ ва шояд нигарониҳои хориҷӣ ва кӯҳна тасвир кардаанд» - «Ayni added to 

this by stressing that Tajik was a vernacular, «living» language, representative of the populace of Tajikistan. 

This contrasted with how certain elites and reformers (Jadids) such as Abdurauf Fitrat (1886-1938) 

depicted Persian as a language of the court, representing the ancient régime, and perhaps foreign and 

outdated concerns» - «Айни добавил к этому, подчеркнув, что таджикский язык является «живым» 

языком, представителем населения Таджикистана. Это контрастировало с тем, как определенные 

элиты и реформаторы (джадиды), такие как Абдурауф Фитрат (1886-1938), изображали персидский 

язык как язык двора, представляющий древний режим и, возможно, иностранные и устаревшие 

проблемы» [9, 296]. 

Холстайн говорит, что Айни пытался провести границы между двумя языками, он по-прежнему 

поддерживал притязания таджиков на классическую персидскую литературу. Он считает, что это дало 

таджикскому престижу и позволило ему продолжить разделять знаменитую культурную традицию с 

иранским персидским языком. Айни сам подчеркнул, что «таджики имеют долгую историю в регионе, 

восходящую к индо-иранцам, о чем свидетельствуют их собственный язык, обычаи и традиции» [4, 

с.3]. Холстейн также утверждает, что, рассматривая таджикский язык как отдельный язык, отличный 

от персидского, и поддерживая его долгую историю в регионе, Айни попытался укрепить таджикские 

претензии на государственность в период, когда он находился под пристальным вниманием. 

Адиб Халид и Пол Бергне, среди прочих, утверждают, что «Ҳувияти тоҷик танҳо пас аз таъсиси 

Тоҷикистон дар соли 1924 ба вуҷуд омадааст» - «Tajik identity only arose after the creation of Tajikistan 

in 1924» - «таджикская идентичность возникла только после создания Таджикистана в 1924 году» [10, 

с.2]. И в этом они видят причину того, почему Айни немного писал о таджикской идентичности до 

этого периода.  

В работах другого учёного - Яна Рыпки, утверждается, что «Айнӣ вақте ки дар солҳои 20-ум ба 

эҷодиёт шуруъ карда буд, ба анъанаҳои пештараи адабии тоҷик ҳисса гузошт. Ян Рыпка бар ин назар 

аст, ки забони тоҷикӣ аллакай дар асри 16 аз забони форсӣ ҷудо шуданро оғоз карда ва дар садаи 19 

барои содда кардани услуби навишторӣ талошҳо мебурд» - «Ayni contributed to a pre-existing Tajik 

literary tradition when he began writing during the 1920s. Jan Rypka argues that Tajik had begun to 

develop separately from Persian already in the 16
th
 century and was undergoing efforts to simplify its 

writing style in the 19
th
 century» - «Айни внёс свой вклад в существовавшую ранее таджикскую 

литературную традицию, когда он начал писать в 1920-х годах. Ян Рыпка говорит, что «таджикский 

язык начал развиваться отдельно от персидского уже в 16 веке, а в 19 веке предпринимались попытки 

упростить стиль письма» [11, с.526].  
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РОЛЬ САДРИДДИНА АЙНИ В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО  
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА: ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
В этой статье, мы попытаемся ознакомиться с мыслями, рассуждениями и умозаключениями 

европейских и американских исследователей в широком понимании этого слова, об Айни и его 
личности, заслугах. 

В этой статье мы не будем нахваливать Великого писателя. Об Айни писали и говорили многие 
таджикские, узбекские, русские и другие, но в основном из числа близких нам народов по региону и 
странам бывшего СССР, учёные, историки, филологи и исследователи. Как показывает история и 
опубликованные материалы, об Айни писали и говорили только в положительном ключе. 

Но на минуту если задуматься, мы почти ничего не знаем о представлении Садриддина Айни, 
глазами и устами учёных, историков, филологов и исследователей дальнего зарубежья. Например, из 
стран Европы и Америки. Представляет интерес сама категория мысли европейских и американских 
филологов, историков, исследователей, их представление об Айни как о писателе, историке, 
культурном и местами политическом деятеле своего времени. 

Ключевые слова: культурное наследие, Садриддин Айни, писатель, зарубежные учёные, 
среднеазиатские и персидские языки, исследователи. 

 
THE ROLE OF SADRIDDIN AINI IN THE FORMATION OF THE MODERN TAJIK 
LANGUAGE: IN THE EYES OF EUROPEAN AND AMERICAN RESEARCHERS 

In this article, we will try to get acquainted with the thoughts, reasoning and conclusions of European and 
American researchers in the broad sense of the word, about Aini and his personality, merits. 

In this article, we are not going to extol the Great Writer. Many Tajiks, Uzbeks, Russians and others wrote 
and spoke about Aini, but mainly from among the peoples close to us in the region and the countries of the 
former USSR, scientists, historians, philologists and researchers. As history and published materials show, Aini 
was written and talked about only in a positive way. 

But for a moment, if you think about it, we know almost nothing about the representation of Sadriddin 
Aini, through the eyes and lips of scientists, historians, philologists and researchers from far abroad. For 
example, from the countries of Europe and America. Of interest is the very category of thought of European 
and American philologists, historians, researchers, their idea of Aini as a writer, historian, cultural and 
sometimes political figure of his time. 

Key words: cultural heritage, Sadriddin Aini, writer, foreign scientists, Central Asian and Persian 
languages, researchers. 
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ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО – 

ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Махмадбекова Г.З., Бариева М.Х., Бариева Х.Х. 
Филиал НИУ Московский энергетический институт 

 

В ведущих направлениях становления народного хозяйства Таджикистана учитывается 
последующее опережающее развитие электроэнергетики, как отрасли, непосредственно 
обеспечивающей ускорение научно – технического прогресса, увеличение эффективности 
производства и производительности труда, ускорение темпов механизации и автоматизации 
производственных процессов. В данной связи особенную актуальность приобретает подготовка 
специалистов, обладающих соответствующими знаниями и умениями применения достижения 
новейших технологий. Научно- технический прогресс оказал значительное воздействие на 
расширение словарного состава языка науки и техники. Национализация, имеющая место в области 
электроэнергетики настоятельно требует тождественной интерпретации вышеуказанной 
терминологии.  

Национальные терминологии строятся на основе совокупных государственных языков 
конкретного исторического периода — их словаря, полного комплекта словообразовательных морфем 
и моделей словосочетаний. Логико-понятийные причины, регулирующие поведение слов-терминов, 
существенным образом заменяют их прежние семасиологические и грамматические свойства, 
зависевшие от их положения в совместной лексической системе. и прежде всего те, которые 
определялись как раз их системным положением (отношение слов к их синонимической и 
полисемантической парадигме, к антонимическим противоположениям, в которых они присутствуют 
в общем языке, к словообразовательным связям и корреляциям, к отношениям в грамматической 
парадигме; к сочетательным связям — в проекте синтагматики). 

По утверждению отечественного языковеда С. Назарзода терминологическая лексика «является 
наиболее системно организованным пластом языка». Ее системность в качестве иерархически четко 
образованной части на базе изучения определенной области наук значима с точки зрения ее 
соотнесенности с остальными системными семантическими соединениями (как-то группы, поля и др.) 
в лексике [9, с.10] 

Исследования терминологических систем ряда наук на начальном рубеже их формирования 
демонстрируют, собственно, что элементы составляющие их слова, подвержены процессу 
трансформации, (лат. modification- установление меры). Процесс трансформации, модификации 
(упразднения, уменьшения или же развертывания, изменения направленности) данных связей 
оформляет существо преобразования слова совместного языка в научный термин. Наиболее 
показателен для исследования над этим процессом считается период становления терминологий, 
характеризующийся глобальным притоком слов совместного языка в новую функциональную 
активную сферу.  

Например, научное понятие, как правило, представлено целым набором обозначителей — 
синонимов.: скорость – суръат - speed, velocity;  

сила (власть, энергия, мощность) – кувва (қувваи барқ,тавоноӣ,иқтидор, қудрат) – power 
(energy); твердые тела (крепкие—жесткие—плотные тела) - ҷисмҳои сахт (ҷисмҳои устувор) – solid 
body (dense, thick);давление (тиснение, угнетение) – фишор (зулм, ҷабр) – pressure; вес, тяжесть, 
тяготение; давление, груз (heaviness, weight, gravity, pressure, load, freight-вазнинӣ, моҳият, 
душвори).[5] 

Несколько отчетливо расчленяемых понятий могут быть обозначены одним знаком, т. е. термин в 
пределах своего поля далеко не всегда моносимичен 

(ср.: содержание— площадь и объем (contain –square -volume; мундариҷа, майдон, масоҳат).  
Основные семасиологические свойства терминов (моносемия, отсутствие синонимии и пр.) 

существуют как ведущая тенденция в данном функциональном классе слов и ни разу не реализуются 
всецело. Иногда случается и так, что новый термин, образовавшийся при обычной беседе 
специалистов, позднее становится общим как научный термин. Новый термин, сохранивший 
внешнюю форму слова литературного языка, отделяется от него с точки зрения смысловой нагрузки. 
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В случае если обычное слово признается по внешней форме, то для термина на первом месте стоит его 
содержание. Конфигурация термина в первые рубежи возникновения может быть неточным, 
неустойчивым и требует редакции. Данная индивидуальность считается главным различием термина 
от обычного слова литературного языка. В случае если в обычном слове связь фонетики, содержание 
явления или именуемый предмет рассматриваются совместно, то у термина подобного единства не 
существует: в случае, если учитываются лексические отношения и синтаксис термина, то термин 
принимается как слово. Впрочем, в случае если имеется и виду связь термина с понятием, термин 
противопоставляется обычному слову, его понятие понимается как особая мысль, которая не 
совпадает со значением, смыслом обычного слова. 

Структуру и возможность достижения значения термина следует анализировать не по 
лексическим вероятностям термина-слова, а по содержанию термина-понятия, вследствие того 
собственно, что наука и техника всегда находятся в развитии, а научное содержание понятия имеет 
возможность изменяться. Ярким примером сказанного может служить слово «атом» (atom). Атом 
является греческим словом и его значение - «неделимый». Атом признавался мельчайшей частицей 
тела до конца девятнадцатого века. Позднее наукой было подтверждено и доказано, что атом не 
только не является неделимым, а состоит из большого числа частиц, которые в тысячи раз меньше 
атома. Из вышесказанного следует, что научно-технический термин должен содержать в себе 
важнейшие и необходимые признаки понятия, ограничивающие, с одной стороны, общность и 
единство понятий, с другой стороны, их особенности.  

По-другому говоря, термин станет точным только при условии, если он охватывает существенные 
признаки понятия. По степени точности термины не одинаковы, не схожи. В зависимости от того, |в 
какой степени соответствует дословное значение термина его, так сказать, действительному значению, 
Д.С. Лотте подразделяет научно-техническую терминологию условно на три группы: [8, c.23] 

1)правильно ориентирующие термины; 
2)неправильно ориентирующие термины; 
3)нейтральные термины. 
При этом, под правильно ориентирующими научно-техническими терминами понимаются те 

термины, буквальное значение которых, с известной степенью точности, создает правильное 
представление о самом понятии. К ним относятся, например, термины «электродвигатель» - electro – 
motor - муҳарики барк; «двигатель внутреннего сгорания» - internal combustion engine, муҳарики 
дарунсӯз; «генератор переменного тока» – alternating current generator - генератори ҷараени 
тағийрёбнда. В научно-технической терминологии правильно ориентирующими могут быть 
термины, построенные переводом с русского языка на основе прямых признаков, примыкающих к 
содержанию понятия, как, например: «прямо-линейное движение» - line direction, ҳаракати 
ростхатта; «сила тяготения, гравитационная сила» - the force of gravity, қувваи ҷозиба; «средняя 
скорость» - average speed, суръати миёиа; «теория молекулярного движения» - the theory of molecules 
motion, назария ҳаракати молекулярӣ; «закон сохранения энергии» - the law of keeping energy, қонуни 
бақои энергия и т.д.[6] Смысл каждого нового составного термина-словосочетания, естественно, не 
осуществляется методом механического сочетания значений его элементов, точно так же как каждое 
новое научно-техническое понятие невозможно рассматривать как механическое сочетание двух или 
каких-либо других научно-технических понятий. Отдельно стоящий генератор и отдельно стоящий 
мотор являются каждый электрической машиной, но в простой совокупности новую электрическую 
машину не составляют; между тем как мотор, вполне определенным образом соединенный с 
генератором (motor, мотор, generator, генератор), есть новая электрическая машина. Таким образом, 
научно-техническое понятие «электрическая машина» не значит механическое соединение двух 
понятий «мотор» и «генератор». Всякое сочетание слов лишь тогда превращается в новый научно-
технический термин, когда оно сопровождается конкретным ограничением; специализацией. 

Например, значение сочетаний терминов «электрический двигатель» (electric motor- муҳараки 
электрикӣ) не вытекает из соединений терминов «электрический» и «двигатель»; двигатель с 
электрическим освещением или, наконец с бензиновым двигателем и с электрическим стартером мы 
не называем электрическим двигателем, хотя по буквальному значению составляющих элементов, 
взятых в конкретно-определенном сочетании, эти виды двигателя мы могли бы так называть. 
Электрическим двигателем назовут лишь автомобиль, снабженный двигателем, питаемым от 
аккумулятора. Таким образом, на значение элементов накладывается определенное ограничение, 
вносится условность. Но это лимитирование или условность не нарушают смысловое значение 
каждого из элементов. В термине же «сила тока» (қувваи ҷараён-electric current) такого ограничения 
— специализации нет. И здесь отмечается другое явление. В то время как элемент «тока» сохранил 
свое значение, элемент «сила» получил новое значение, которое мы можем обозначить (или отметить), 
как полученное путем переноса термина «сила» на повое понятие, не вида «силы» (эффективной, 
активной, реактивной и т. д.). Из вышесказанного следует безосновательное смещение значения, 
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сохраняется лишь в значении импульса не отмечается). Данный тип сочетания «сила тока» резко 
отличается от сочетания типа «электрический двигатель» и принадлежит к числу неразложимых 
сочетаний, т. е. таких сочетаний, которые могут быть восприняты только полностью, без разложения 
на составные составляющие.  

Так, И.Н. Волкова соотносит к правильно ориентирующим составляющим элементам термина 
следующие нормы, например, наименования устройств: «колориметр - колориметр, colorimeter»; 
«стержневой трансформатор-core-type transformer, транформатори ядроӣ (стержененавӣ»; shell-
type transformer (shell ср. ракушка), броневой трансформатор, трансформатори ҷавшанӣ, 
трансформаторӣ зиреҳпӯш [3, с.25] 

Таким же образом можно обозначить термины, обозначающие названия научных явлений и 
процессов, например, 

1) процесс: «излучение» - radiation, проссеси афканишот; 
2) особенность перехода процесса: «вынужденное излучение» - extorted radiation нурафканиши 

маҷбурӣ; «спонтанное излучение» - spontaneous radiation, нурафканиши худбахуд; «пространственное 
излучение» - spatial radiation, нурафканиши фазой; «позитронное излучение» - positron radiation, 
нурафканиши позитронй; «волновое излучение» - wave radiation, нурафканипл мавҷй и т.д.; 

3) интенсивность и скорость процесса: «индуцированное излучение» - inductive radiation, 
нурафканиши зухур кунанда; «первичное излучение» - primary radiation, инурафканиши аввалш; 
«аннигиляционное излучение» - annihilative radiation (annihilatio -лат), нурафканиши 
зарранесткунанда; «ионизирующее излучение» - ionic radiation, нурафканиши ионанда; 

5) время: «кратковременное излучение» - short duration radiation, нурафканиши кӯтоҳмуддат; 
«долговременное излучение» - long duration radiation нурафканиши дарозмуддат и т.д.; 

6)причины возникновения: «атомное излучение» - atomic radiation, нурафканиши атомй; 
«магнитное излучение» - magnetic radiation, нурафканиши магнита; «нейтронное излучение» - neutron 
radiation, нурафканиши нейтронй. 

7)результаты процесса: «высокоэнергетическое излучение» - high energy radiation нурафканиши 
баландэнергия; «световое излучение» - light radiation, нурафканиши намоён; «электромагнитическое 
излучение» - electromagnetic radiation, нурафканиши электромагниии; «кратковолновое излучение» - 
short wave radiation, нурафканиши кӯтоҳмавҷ и т.д. [11] 

Как было упомянуто раньше, структура научного термина в исходный этап возникновения может 
быть неточной и нуждаться в редакции, и поэтому деление терминов на правильно ориентирующие и 
неверно ориентирующие считается условным и со временем изменится. К примеру, термин, который 
сейчас признан верно ориентирующим, при практической утрате какого- либо признака или же связи 
признака с содержанием понятия лишается этого своего качества, свойства. В начале двадцатого века 
под понятием «зарраҳои бунёдй» (элементарные частицы) elementary particles имели ввиду электрон 
( electron) и протон ( proton), так как в то время они признавались мельчайшими частицами вещества. 
Однако, сегодня значение элементарных частиц расширилось и электрон совместно с протоном 
остались за его пределами. Подтверждено, собственно, что состав вещества состоит из более 
мельчайших частиц, чем электроны и протоны, таких как бозоны (bosons) и кварки (quarks). 

В состав научных определений также входят признаки, которые не могут полностью всецело 
раскрыть содержание какого-нибудь мнения, понятия или определения. Как правило эти признаки 
относятся не к самому понятию, а к условиям его создания (например, время и место создания), имени 
лица изобретателя или же открывателя, или они появились случайно. Другими словами, абсолютная 
часть аналогичных терминов считаются именными, аббревиатурными, географическими и другими 
терминами, к пример: падидаи Комптон (эффект Комптона Komton’s effect); кувваи Ампер (сила 
Ампера Ampere’s force), сикли Карно (цикл Карно, Karno’s cycle); гармои ҷоулӣ (джоулево тепло, 
Joule’heat); ҚЭМ (ЭДС, электродвижущая сила E.M.F. electro motive force) и другие. [2] 

В современных исследованиях по теоретическим вопросам и задачам терминологии, в том числе 
по исследованиям Лейчика В.М., с точки зрения формы, термины могут быть всецело целевыми, 
частично мотивированными, ложномотивированными, немотивированными [7, с.21]. 

Полностью мотивированным является термин, состоящий из одного элемента, выбор которого 
объяснен предыдущим («нетерминологическим», «дотерминологическим») смыслом, а также 
многоэлементный термин, все составляющие которого объяснены таким же образом. Это, к примеру 
материальный термин «время», который связан с такими словами, как «удел» fate, fortune, тақдир – 
time, вақт; технический термин: гидроэлектрическая станция (ГЭС, hydro- power station, нерӯгоҳи 
оби; системаи гидравлики- гидравлическая система, hydraulic system. [6] 

Отчасти целевым считается многоэлементный термин, часть элементов которых объяснена, а 
другая — нет. Так, в современном языке термины «удельный вес, вазни хос, specific weight; удельное 
сопротивление - муқовимати хос, specific resistance,» мотивированы только отчасти: элемент 
удельный невозможно связать с каким-либо функционирующим словом; в нем судьба, фортуна» этих 
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терминах, как мы видим, произошла частичная демотивация. Ложномотивированные термины, 
определения (неправильно ориентирующие, по выражению Д.С. Лотте) — это такие термины, для 
которых характерна неверная или устаревшее значение: громоотвод, барқкирдон, lighting conductor. 
Наконец, немотивированными считаются термины, выбор формы которых вообще не может быть 
объяснен. Это тот же термин или демотивированные термины: core of transformator, сердечник 
трансформатора, ядрои трансформатор (детали трансформатора). [8, с.30] 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, собственно, что в момент создания терминов их 
конфигурация, в процессе трансформации, как правило, считается целевой. В качестве мотивировки 
применяется либо наименование объекта терминирования (например, по сходству с объектом 
номинации в соответствующем языке), либо наименование признака (признаков) этого объекта. Так 
появляются всецело целевые определения типа: трехфазовый индукционный двигатель- муҳараки 
сефазаги, three- phased induction motor; однофазовый двигатель- муҳараки якфазаги- single phased 
induction motor и т. п. Эта группа терминов большей частью всего выражается качественными 
прилагательными: шиддати паст (низкое напряжение- the low voltage); шиддати баланд (высокое 
напряжение- the high voltage); фишори пасти обдиҳи (низкое давление подачи воды, the low pressure of 
water supply); фишори баланд (высокое давление подачи воды, the high pressure water supply); заряди 
мусбат (положительный заряд-positive charge), заряди манфй (отрицательная заряд- negative charge) 
и др. [2] 

При пересмотре терминологии и при построении новых терминов всякий раз возникает вопрос, 
как примирить требование научной точности, с одной стороны, и требование краткости — с другой. В 
следствие этого иногда прибегают к заимствованию иноязычных определений. При этом могут быть 
два случая:  

1) перенос термина в «готовом виде» в письменной или устной форме; 2) буквальный перевод 
иностранного термина на русский и таджикский языки. 

Любой из данных способов имеет возможность быть применен как в чистом виде, так и в 
сочетании с другим или с другими. К примеру, при образовании термина «усталость металлов 
(фарзоиши метал- metall fatique). Например: Усталость металла это процесс постепенного 
накопления повреждений деталей под действием переменных напряжений, приводящих к изменинию 
свойств металлов, образование трешен и разрушение материала деталей за указанный срок. (Metal 
fatigue is the presses of gradual accumulation of details» damage influenced by alternative voltage, leading to 
the change of property of metals, formation of cracks and metal corrosion in the definite period of time) 
(Фарзоиши метал ин ҷараени ҷамъшавии тадриҷии харобшудаи қисмҳои дар таъсири шиддати 
тағирёбанда, ки ба ивазшавии хусусиятҳои металҳо, пайдошавии тарқиш ва харобшавии қисмҳои 
метал дар мӯҳлати муайян, меорад). [1, с.96] 

Точность термина учитывает верное или по крайней мере неискаженное (нейтральное) 
лексическое отражение признаков, достаточно характеризующих терминируемое понятие. В 
большинстве случаев новый термин основывается на основе существующих слов или же 
словосочетаний, применяемых уже в качестве терминов в той же или иной родственной системе. 
Производные термины обладают уже дополнительным свойством: они обнаруживают некоторые 
связи, существующие между научно-техническими понятиями.  
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ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО – 

ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
В настоящей статье рассматриваются вопросы модификации научно- технической 

терминологии в области электроэнергетики на примере сравнительного анализа терминологии 
данной сферы в английском, таджикском и русском языках. Автором высказано мнение, что 
национализация, имеющая место в области электроэнергетики, требует тождественной 
интерпретации вышеуказанной терминологии. Наблюдения над терминологическими системами 
ряда наук на первоначальном этапе их формирования показывают, что составляющие их слова, 
подвержены процессу модификации, (лат. modification - установление меры). Процесс модификации 
(упразднения, сокращения или развертывания, перемены направленности) этих связей составляет 
характерную черту преобразования слова общего языка в научный термин. Наиболее показательным 
является период становления терминологий, характеризующийся массовым притоком слов общего 
языка в новую функциональную сферу. 

В процессе исследования автор обращает внимание на то, что для таджикской специальной 
лексики данной научной области характерна тенденция к специализации значений суффиксов и 
закреплению их за отдельными категориями понятий. В то время как в английском языке для 
образования терминов при помощи суффиксов и префиксов характерно не создание специальных 
суффиксов и префиксов, а выбор из числа общеупотребимых средств словообразования тех, которые 
по тем или иным причинам оказываются наиболее удобными для построения терминов. 

Ключевые слова: интерпретация, достижения новейших технологий, корреляция, 
мультиэлементный термин, модификация, научно –техническое понятие, полисемия, 
семасиологические характеристики, синонимические и полисемантические парадигмы.  

 
LEXICA-SEMANTIC MODIFICATION IN THE COURSE OF TRANSLATION SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL TERMS 
The present article deals with the issues of modification while translating scientific and technical 

terminology in the sphere of Power Engineering on the examples of terminology’s comparative analysis in 
English, Tajik and Russian languages. The author expressed opinion that nationalization occurring in the field 
of Power Engineering in Republic of Tajikistan actually demands solemn interpretation of above-mentioned 
terminology. Observations on the terminology’s systems of the rank of sciences on the first stage of their 
formation demonstrates that the words» component is greatly influenced to the process of modification (from 
Latin –establishing the measure). The researcher points out that modification (abolishing, shortening or 
commencement direction of change) of these ties composes the principle nature of common words» 
transformation into scientific term. Foundation period of terminology considered being the most expressive 
one, as it is characterized by huge flow of common language words into new functional sphere.  

In the process of research, the author pays attention to the fact that the Tajik special vocabulary of this 
scientific field is characterized by a tendency towards specialization of the meanings of suffixes and their 
assignment to certain categories of concepts. While in the English language, for the formation of terms using 
suffixes and prefixes, it is not typical to create special suffixes and prefixes, but choosing from among the 
commonly used word formation means those that, for one reason or another, turn out to be the most convenient 
for constructing terms. 

Key words: interpretation, new technologies achievements, correlation, multi element term, modification, 
scientific and technical notion, polysemy, semasiology characteristics, synonymic and poly semantic paradigm.  
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УКД 8. 0-321 

ТОБИШҲОИ МАЪНОӢ ВА УСЛУБИИ ВОЖАИ «ГОҲ» ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Гулзода Н. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Имрӯз дар ҷодаи умқан омӯхтан ва муайян кардани таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҳамчун 
забони давлатӣ, мавқеи он дар гузашта ва ҳозира, таҳқиқи масъалаҳои ба назар хурд ва дар навбати 
аввал назарногир айни савоб ва ниятест хайр дар ҷодаи рушд ва такмили забони миллии тоҷикӣ. Бояд 
қазоват кард, ки ҳар бино ва қасри бузург аз хишти хурд сохта мешавад ва агар ин хишт шикаста, 
пастсифат ва корношоям бошад, бино низ қоиму устувор нахоҳад буд. Аз ин рӯ, бояд соҳибони забон 
низ донандагони хуби забони хеш бошанд, маънои аслӣ ва иловагии ҳар вожа, мавқеи дурусти 
истифодаи онро дар ибрози фикр ба хубӣ эҳсос намоянд.  

Дар навбати аввал рӯй овардан бояд ба яке аз масъалаҳои асоситарини забон – сермаъноӣ, ки дар 
забони форсӣ-тоҷикӣ ҳодисаест маъмул ва нисбат ба забонҳои дигар назаррастар. Дар забони форсӣ-
тоҷикӣ пайдо кардани вожае, ки танҳо як маъно дошта бошад, то андозае душвор ба назар мерасад. Ин 
ҳолат аз қадимӣ ва собиқадории ин забон гувоҳӣ медиҳад. Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи яке аз 
чунин калимаҳое меравад, ки бо вуҷуди серистеъмолӣ ва якчанд маънои луғавӣ доштани худ боз 
хусусиятҳои дигар, аз ҷумла, қобилияти калимасозӣ, таркибу ибораороӣ ва маъносозӣ дорад. Ин вожа 
«гоҳ» аст, ки дар назм ба хотири риояи вазн ва қофия дар шакли «гаҳ» низ зиёд вомехӯрад ва тибқи 
қоидаҳои имло ҳар ду шакл дурустанд. Ин падидаро дар шеъри Турсунзода дар чунин шакл 
вомехӯрем: 

Сӯҳбат аз ҳарфи хеш меҷӯшонд, 
Ба сухан тоза ҷома мепӯшонд. 
Гаҳ сухан аз санскрит меронд 
Гоҳ шеъре ба тоҷикӣ мехонд! 
Гоҳ аз Шарқ ҳикмате мегуфт, 
Мухтасар он дури сухан месуфт. .... [М.Т.] 
Устод Рӯдакӣ бо тақозои вазн аз шакли «гаҳ» ба маънои вақту замон истифода мебарад: 
Ҳам ба ҳар гаҳ дӯстӣ ҷӯям-ш ман, 
Ҳам сухан б-оҳистагӣ гӯям-ш ман. 
 

Ва дар ҷойи дигар фармудааст: 
В-аз бари хушбӯй нилуфар нишаст,  
Чун гаҳи рафтан фароз омад, биҷаст. 
 

Инчунин дар «Синбоднома» овардааст:  
 

Хашм омад-шу ҳам он гаҳ гуфт: «Век!»
1
 

Хост, к-ӯро барканад аз дида кек
2
. 

Мода гуфто: «Ҳеҷ шармат нест, век, 
Чун сабуксорӣ, на бад донӣ, на нек» 
 

Камол чунин мегӯяд: 
Гоҳ-гаҳ фарёд мехоҳад дилам аз сӯзи ҳаҷр, 
Хомӯшанд лабонам, дӯст медорам туро.  
 
Таври дигар гӯем, лексемаи «гоҳ» дар ҳолати гузариш ба қатори пасвандҳо қарор дорад ва имрӯз 

чун калимаи мустақил дар асл ба маънои замон ва макон истеъмоли густурдаро касб менамояд
3
.  

                                                           
1 Век – шакли кӯтоҳшудаи «вайҳак» , яъне «вой бар ту!» 
2 Кек - мардумаки чашм, ки имрӯз дар баъзе лаҳҷаҳои шеваи ҷануб дар шакли “кӯк” ба назар мерасад. Масалан, “кӯки чашмам канда 
шуд” мегӯянд, ки маънои бисёр интизор шуданро дорад 
3 Баъзе воситаҳои морфологӣ дорои ду хусусият: калимасозӣ ва маънои мустақили луғавӣ мебошанд ва дар ҳолати гузариш ба қатори 
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Дар такя ба мавқеи он дар фарҳангҳои классикӣ ва муосир, аҳамияти он дар забони адабӣ, ва 
назму наср чанд нуктаеро ба иброз расондан зарур мешуморем. 

Дар нахуст вожаи «гоҳ» - ро дар фарҳангу луғатҳои мухталиф – чи классикӣ ва чи муосир, дар 
мутуни дар замони мозӣ иншошуда, инчунин дар матнҳои адабиёти кунунӣ ба хотири қазоват дида 
баромадан бамаврид ва аз фоида холӣ нест. 

Агар дар калимаҳои серистеъмол аз қабили қадамгоҳ (ҷойи пой, ки дар мавриди муқаддас будани 
ҷойи қадами касе ба иброз мерасад); даргоҳ. (  дамгаҳи дар; остона. 2. ниг. дарбор. 3. хонаи .1 درگه
одамони бузургу обрӯманд, ҳавлии калон: хизмати даргоҳи касеро кардан); ибодатгоҳ ( خانه عبادت  
парастишгоҳ; масҷид, макони ба ҷо овардани ибодат) назаргоҳ (1 نظرگاه. ҷои назар кардан, ҷои нигоҳ 
кардан, тамошогоҳ. 2. мазори пайғамбарон ва мардумони порсо); партгоҳ (پرتگاه кит. 1. ҷои чуқурии 
бетаг, ҷарӣ. 2. маҷ. ҷои пурхавфу хатар, ҷои душворгузар. 3. геол. беҷошавии табақаи замин уфуқан ё 
амудан; ярчканд) истироҳатгоҳ (макони истироҳат ва дамгирӣ,), фароғатгоҳ (макони дамгирӣ, 
истироҳат)набардгоҳ ( ҷои мубориза, макони ҷанг ва задухӯрд, майдон) 

истгоҳ (ҷойи тавақуф дар сафар, истгоҳи нақлиёт), фурудгоҳ (аэропорт) ва ғ. бидуни шак ба 
макон далолат кунад, дар калимаҳои гоҳо (баъзан), шомгоҳ (охири рӯз ва аввали шаб), саҳаргоҳ 
(аввали рӯз ва охири шаб вақти субҳ), пагоҳ (рӯзи дигар), бегоҳ (пеш аз шом, охири рӯз, вақти 
фурӯравии офтоб), чоштгоҳ (чойнӯшии чоштгоҳӣ, хоби чоштгоҳӣ беҳ аз подшоҳӣ. мақ.), дергоҳ 
(муддати дарозу тӯлонӣ), шабонгоҳ (вақти шабона) ва ғ. ба вақту замон ишора кардани «гоҳ» 
равшан ба мушоҳида мерасад.  

Вожаи «гоҳ» бар шумули он, ки маънои луғавӣ дорад, ба ҳайси ҷузъи калимасоз дар истифода 
фаъол аст, яъне на ба ҳайси пасванд, балки чун ҷузъи мустақил баромад карда, калимаи мураккаб 
месозад. Агар ин тавр қазоват намоем, пас оё калимаи «ногоҳ» реша надорад ва танҳо аз пешванду 
пасванд иборат аст? 

Масалан, дар калимаи «ногоҳ», ки муродифи луғавии он шаклҳои новақт, нобаҳангом, нохост 
(баъзан банохост), ногаҳон аст, пешванди инкории но - бо «гоҳ» омада, зарфи тарзи амал сохтааст. 
Яъне «гоҳ» чун калимаи мустақил зарф буда метавонад. Масалан, «гоҳо», ки ҳамчун муодили 
«баъзан» ба замон далолат кунад, шакли такрори он «гоҳ-гоҳ» ҳам такрори амал ва ҳам тобиши 
маъноии тахминро ифода мекунад ва зарф аст. 

Ҳанӯз соли 1962 дар китоби дарсии забони тоҷикӣ (муаллифон Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Ниёзӣ ва 
А. Каримов) «гоҳ»-ро ба қатори суффиксҳо маконсоз дохил кардаанд. Дар саҳифаи 79-и китоби 
мазкур омадааст: 

-гоҳ ‒ ҷой ва макони амале: хобгоҳ, омӯзишгоҳ, гузаргоҳ, истгоҳ...... 
Аммо дар нашри соли 1982 (лексикология, фонетика, морфология китоби дарсӣ барои макотиби 

олӣ, саҳ 141-142) «гоҳ» ба ҳайси суффиксе шарҳ дода шудааст, ки аз исм, сифат, феъл исмҳои макон 
месозад. 

Мақсади мо, аслан аз муайян кардани он аст, ки оё «гоҳ» суффикс ё чи тавре, ки имрӯз ба ҷойи он 
истифодаи вожаи пасванд ба расмият даромада истодааст, буда метавонад ё не.  

Дар кадом мавриде, ки истифода нашуда бошад, ҷузъи луғавии «гоҳ» мустақил аст ва калимаи 
мураккаб месозад. 

«Гоҳ» ба маънои ифодаи замони тахминӣ дар чунин шаклҳо низ истифода мешавад: «гоҳо», «гоҳ-
гоҳ», «дергоҳ», «дер гоҳ боз», «ҳар гоҳ» («ҳар замон», «ҳар гоҳ») ва ғ.“ҳеҷ гоҳ» 

«Гоҳ» дар шакли такрор, яъне (гоҳ-гоҳ), ки муродифи луғавии ин шакл вожаи баъзан (иногда) ба 
шумор меравад, замони бофосила – ғайримунтазамро ифода мекунад, вале дар ин маврид на ба макон, 
балки ба замон далолат кардани он равшан аст. Масалан, дар забони гуфтугӯ «баъзе вақтҳо», «бисёр 
вақт(ҳо)», «аксар вақт» ва ҳатто «баъзан – баъзан», «аҳён-аҳён», «аҳёнан» низ мегӯянд, ки аз 
қоидаи имло берун нест.  

Дар чунин шакл истифода шудани “ гоҳ» (гоҳ-гоҳ) ба зарф наздиктар аст, аммо дар адабиёти илмӣ 
ва таълимӣ чунин қазоват ба назар намерасад.  

Вожаи «гоҳ» ба маънои макону ҷой дар шакли такрор, яъне (гоҳ-гоҳ) мушоҳида намешавад, барои 
ифодаи макон шакли «ҷо -ҷо» қабул ва дар истифода ва маъмул аст. 

Вожаи мураккаби «ҷойгоҳ», ки дар забони хаттӣ ва гуфтугӯӣ ба мушоҳида мерасад, аз ду ҷузъи 
ҳаммано шакл гирифтааст. 

Вожаҳои, «бошишгоҳ», «ҷойгоҳ», «зистгоҳ», «оромгоҳ», нишемангоҳ», «паноҳгоҳ», «урдугоҳ», 
«қароргоҳ» ва ашколи дигар пурвусъат истифода мешавад, ки дар ашъори устод Лоиқ пурвусъат 
истифода шудаанд, исмҳои мураккаби ифодакунандаи макон мебошанд: 

Кӯрмаҳтоб дидбонӣ дошт, 
Ёлае буд дидбонгоҳаш. 

                                                                                                                                                                                                 
пасвандҳо қарор доранд, ки дар ин ҳолат онҳоро “аффаиксоид” меноманд. Вақте ки маънои луғавии худро пурра гум карданд, (ин ҳодиса 
пас аз сипарӣ гардидани вақти зиёд – садсола ва ҳатто ҳазорсолаҳо рӯй медиҳад) ба қатори воҳидҳои ёридиҳандаи нутқ шомил 
мегарданд.  
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Зиндагӣ чист? Ман нафаҳмидам, 
Гар ту фаҳмидаӣ, бигӯ роҳаш... [Лоиқ] 
 

Дар «Луғати фурс» омадааст: «Се маънӣ дорад: аввал вақт, дуюм ҷойи нишастан бувад, ки бар 
сари тахт созанд (мисол аз Фирдавсӣ), сеюм (чоҳаки симполо бошад (мисол аз Фаррухӣ)»  

Дар «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»-и Ҳофизи Ӯбаҳӣ вожаи «гоҳ» ба се маънӣ аст: яке тахт бошад ва дигар 
вақтро гӯянд, ва дигар гаве

4
 бошад, ки симполоён зару сими гудохта дар он ҷо резанд.  

Чӣ тавре, ки дида мешавад аз замони мураттаб шудани «Луғати фурс» (1065) то «Тӯҳфат-ул-
аҳбоб»-и (дар ҳудуди солҳои 1530-1556) Ҳофизи Ӯбаҳӣ зиёда аз 500 сол сипарӣ шуда бошад ҳам, дар 
ҳар ду луғат «гоҳ» қариб ки як хел тафсир ёфтааст ва ин шаҳодати он аст, ки вожаи «гоҳ» аслан 
тоҷикӣ буда, дар ин муддат шаклан ва мазмунан тағйир наёфтааст. 

Чун калимаҳои дигар вожаи «гоҳ» метавонад вобаста ба маъноҳои мухталифи худ дар таркиби 
воҳидҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақол ба таври густурда истифода шавад. . Барои тасдиқи ин 
фикр метавонем аз намунаҳои зерин истифода намуд, ки як шакл метавонад муродифҳои гуногун 
дошта бошад. 

Гоҳ аз Ашт гоҳ аз дашт – дар мавриди сухани берабт, парешон гуфтан; 
Гоҳ аз роғ гоҳ аз боғ – ба «гоҳ аз Ашт гоҳ аз дашт» муносибати муродифӣ дорад;  
Гоҳ аз Машриқ, гоҳ аз Мағриб – ин шакл низ ба ду мисоли аввалин ҳаммаъно аст; 
Гоҳ аз осмон гоҳ аз ресмон – сухани бидуни далел, ки дар он маъно мушаххас нест. 
Гоҳ пушт бар зин, гоҳ зин ба пушт - Яъне ҳама вақту соат дар як ҳолат қарор надоштан, гаҳе 

барори кор даст додан, гаҳе ба нокомиҳо дучор шудан. [2, 230 -231] 
Дар калимаҳои бегоҳ, ногоҳ, пагоҳ агар «гоҳ» ба ҳайси решаи калимаҳо омада бошад, пас ҷузъҳои 

бе-, но, па- пешванд маҳсуб мегарданд. Яъне бе (бидуни) - ва но – маънои инкорро ифода мекунанд: 
бегоҳ – бевақт, дер; ногоҳ - новақт, падида ё амале, ки дар мавриди нолозим, ғайри зарур, ноҷой сар 
мезанад. 

Вожаи «бегоҳ» аслан зарфи замон аст ва дар сурати пасванди «-ӣ»қабул кардан, яъне «бегоҳӣ», ба 
исм табдил меёбад. Ин ҷо агар қазоват намоем, ки пешванди «бе-» ба ҳайси пешванди инкорӣ 
омадааст, пас «гоҳ» на пасванд, балки калимаи мустақил аст. Инчунин шакли «бегаҳ»- у «бегаҳӣ»-и 
ин вожа дар забон маъмулиятро касб кардааст. Масалан, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба чунин 
маъноҳо шарҳ ёфтааст: 1. Беавқт, дер; нобаҳангом: 

Ҳаҷро бегоҳ шуда буд ва он сол аз сӯйи Хуросон ҳеҷ кас ҳаҷ накард «Таърихи Табарӣ) 
Шукуфа, ки бегаҳ бихандад хи шох, 
Кунад меваро бар дарахтон фарох. [Низомӣ] 
2. Охири рӯз, аввали шаб, вақти шом. 
Шом шуд, омад ғуруби офтоб, 
Вақт бегаҳ шуд, ба хона рав, шитоб! [Румӣ] 
 

Бегоҳ بیگاه охири рӯз пеш аз фурӯ рафтани офтоб; аввали шаб; аз пагоҳ то бегоҳ тамоми рӯз, рӯзи 
дароз; бегоҳи ҷумъа охири рӯзи панҷшанбе, ки пас аз он ҷумъа меояд; рӯз бегоҳ шудан ба поён 
расидани рӯз, бевақт шудани рӯз; рӯзро бегоҳ кардан рӯзро ба поён расондан, тамоми рӯзро бо коре 
гузарондан; ◊ гоҳу бегоҳ // гаҳу бегаҳ бамавриду бемаврид, вақту бевақт; пагоҳ-бегоҳ ба қарибӣ, дар 
рӯзҳои наздик. 

Бегоҳирӯз (ӣ) روز)ی(هیبیگا  охири рӯз (асосан баъд аз нишастани офтоб то сар шудани шаб). 
Бегоҳӣ 1بیگاهی.ниг. бегоҳ: бегоҳии бевақт, бегоҳии рӯзи дигар.2. мансуб ба бегоҳ: насими 

бегоҳӣ, хӯроки бегоҳӣ; синфҳои бегоҳӣ синфҳои мактаби шабона. 
Дар мавриди вожаи «пагоҳ» ҳаминро тахмин кардан лозим аст, ки ҷузъи «па-» шояд па(с) - ё ба – 

бошад, вале ҷузъи «гоҳ» ҳамон ифодакунандаи вақту замон аст, яъне пасон, баъдтар, вақти дигар ва 
ғ. Илова зарур аст, ки вожаи «пагоҳ» низ мисли вожаи «бегоҳ» шакли «пагоҳӣ» дошта метавонад ва 
дар забони тоҷикӣ маъмул низ ҳаст. Дар нашри нави «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин 
манзара доир ба шарҳи маъноии вожаи «пагоҳӣ» ба назар мерасад:  

1. Пагоҳӣ вақти субҳ, саҳарӣ, субҳгоҳ, саҳаргоҳ; муқоб. бегоҳӣ; пагоҳии барвақт аввали субҳ; 
пагоҳии дигар саҳари рӯзи дигар; аввали пагоҳӣ саҳарии барвақт; аз пагоҳӣ то бегоҳӣ аз саҳар то 
бегоҳии рӯз, тамоми рӯз; ҳар пагоҳӣ ҳар саҳар. 2. мансуб ба пагоҳ: офтоби пагоҳӣ, насими пагоҳӣ. 
[10, 5] 

Вожаи «пагоҳ» шаклҳои «пагоҳон», «пагоҳонӣ» низ бисёр вомехӯрад, ки вожаҳои 
«саҳаргоҳон», «субҳгоҳон», муродифи он буда, чи дар наср ва чи дар назм дар шакли густурда 
мавриди истеъмол қарор доранд ва таъкид менамоем, ки «гоҳ» мавқеи асосиро дар баробари «субҳ» ва 
«саҳар», «пагоҳ»ишғол менамояд. Намунае аз устод Айнӣ чунин садо медиҳад: 

                                                           
4 Гав – чуқурии чоҳмонанд, гадвол, мағок 
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Сахаргоҳон, ки булбул дар наво шуд,  
Гул аз шодӣ шукуфту ғунча во шуд. 
Шумо, эй булбулони боғи мактаб,  
Саҳаргоҳон набояд хуфт ҳар шаб.  
Шумо ҳам дар наво оед, бояд,  
Ки то аз боғи маънӣ гул кушояд.  
Саҳаргоҳон гулистони дабистон.  
Тароватбахш бошад чун гулистон. [Айнӣ] 
Ба ҷои калимаи «баъзан», ки ба замон далолат мекунад, шакли такрори «гоҳ», яъне «гоҳ-гоҳ» дар 

забони тоҷикӣ маъмул ва серистеъмол буда, ба маврид ё вақти номуттасил ишора мекунад ва 
муродифи он зарфи «аҳёнан» аст, ки шаклки «аҳён -аҳён» аст. Агар «гоҳ», ба ҳайси пасванди 
калимасоз дониста шавад, пас дар ин шакл («гоҳ-гоҳ») омадани он номумкин ва аз қоидаи имло берун 
аст. 

Вожаи «гоҳ» ба ҳайси ҷузъи луғавӣ на танҳо дар нутқи одии хаттӣ ва шифоҳӣ, балки дар таркиби 
воҳидҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақолҳо барои ифодаи маъноҳои дар боло ишорашуда 
истифода шудааст:  

Гоҳ нағмаву усул, гоҳ худову расул – рангоранг, бидуни якрангӣ фаъолият доштан  
Гоҳ ба наъл мезанад, гоҳ ба мех – дурӯягӣ дар кору фаъолият. 
Бамаврид медонем, ки чанд нуктае дар бораи вожаи «чоштгоҳ» дар забони тоҷикӣ, ки дар 

заминаи таҳқиқ ва тахмину муқоиса ба даст омадааст, ибрози ақида намоем. Дар шеваи ҷанубӣ 
калимаҳои «чошнӣ» (миқдори ками хӯрок, ки барои муайян кардан, санҷидани сифат, дараҷаи 
пухташавӣ, андозаи намак ба касе дода мешавад), «чъшйан» (аз чашидан), «чошйан» (тарошидани 
боқимондаи гӯшт аз устухон) вомехӯрад, ки як ҳама як реша доранд ва ин реша ба тобиши камӣ 
далолат мекунад.  

Калима «чашидан», ки зикри маънои он дар боло рафт, дар таркиби воҳидҳои зиёди фразеологӣ 
истифода шудааст:  

маззаи мусибатро чашидан (аз сар гузаронидани воқеа ва рӯйдодҳои ғамангез);  
шарбати маргро чашидан (аз сар гузаштан);  
талхии рӯзгори пурмашаққатро чашидан (дар муддате ранҷу заҳмат кашидан). 
«Чоштгоҳ» як муддати кӯтоҳи пеш аз нисфирӯзиро меноманд, яъне дар ин ҷо ҳам ба замон 

далолат мекунад, яъне «вақт, замони чошт» 
Чи тавре дар боло зикр ёфт, «гоҳ» чун лексемаи мустақил ба макон ва замон далолат мекунад, 

вале бо ин вазифаи «гоҳ» маҳдуд намешавад. Дар забони тоҷикӣ пайвандакҳои тобеъкунандаи 
таркибии «вақте ки », «ҳангоме ки», «замоне ки», «муддате ки», «даме ки», «лаҳзае ки» муродифи 
мутлақи якдигар бошанд ҳам, ҳар кадом мавқеи истифодаи худро дорад ва лексемаи «гоҳ» метавонад 
ҷузъҳои «вақт» «ҳангом», «замон», «муддат», «дам», «лаҳза» - ро иваз намояд. Яъне, мо дар забони 
тоҷикӣ бо пайвандаки «гоҳе ки», «бозе ки» низ вомехӯрем: Маро аз бозе ки ба ин мактаб омадам, 
мудир ҳамеша маро Ҷалолзода меномид (Р. Ҷ.) 

Вожаи «гоҳ» ба ҷои калимаи вақт дар шакли мустақил истифода мешавад. Масалан, истифодаи 
ифодаҳои гоҳи рафтан, гоҳи дарави ғала, гоҳи мурдан ва .ғ. дар забони тоҷикӣ истисно нестанд. 
Масалан, Саноӣ мегӯяд: 

Он набинӣ, ки тифлро доя 
Гоҳи хурдӣ ба аввалин поя 
Гоҳ бандад варо дар гаҳвора 
Гоҳ бинҳад ба бараш ҳамвора [7, с.275] 
Ин ҷо чӣ тавре ки дида мешавад, «гоҳ» изофат гирифта, муайянкунанда талаб мекунад, яъне «гоҳи 

хурдӣ» ва дар ибораи мазкур ҳар ду ҷузъ ба замон далолат кардаанд, вале ҷузъи асосӣ вожаи «гоҳ» аст, 
ки аз ин хотир ибора ибораи зарфӣ маҳсуб мегардад.  

Давоқеъ, чанд нукта гуфтан мехоҳем дар нисбати вожаи «гаҳвора». Чӣ тавре, ки дар боло зикр 
рафт, яке аз маонии вожаи «гоҳ» «тахт», ва «авранг» аст ва ҷузъи аввали вожаи «гаҳвора» ба ҳамин 
маъно далолат мекунад ва «вор»-у «-а» дар калмаи мазкур пасванд маҳсуб мегарданд. [7, с.261] 

Хулоса, ҳама он чизе дар боло гуфта шуд, далели сермаъноӣ ва сервазифа будани ҷузъи луғавии 
«гоҳ» аст, ки ин аз бойгарии забони серсобиқаи тоҷикӣ шаҳодат медиҳад. Дорои чунин хусусият 
будани «гоҳ» ҳодисаи ягона нест, аксар калимаҳои забони тоҷикӣ дорои чунин аломатанд ва шарҳи 
батафсили калимаҳои сермаънои дигарро ба вақти дигар мавқуф хоҳем гузошт. 
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СМЫСЛОВЫЕ ОТТЕНКИ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВА «ГОХ» В 
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются функции, смысловые и стилистические нюансы слова «гоҳ» 
(иногда). «Гоҳ» (иногда) как активный лексический элемент неоднозначен. Это слово используется в 
стихах в двух формах - «гоҳ» и «гаҳ». С требованием соблюдения ритма и рифмы верны в обеих 
формах. Автор указывает на это в начале статьи. Отмечается, что в таджикском языке диапазон 
использования «гоҳ» более широк. В статье также рассматриваются стилистические функции 
слова «гоҳ». Автор считает, что лексема «гоҳ» имеет много особенностей и возможностей 
словообразования. 

Эта лексема может применяться независимо от значений времени и места. Также показано, 
что «гоҳ» не является суффиксом и принадлежит к группе аффиксов. Эта важная единица 
таджикского языка до сих пор сохраняет свое лексическое значение и не полностью включена в 
список словообразовательных окончаний. Широкое использование пространства подчеркнуто и 
проиллюстрировано примерами. Использование слова «гоҳ» в значении «трон» в классическом 
тексте, особенно в «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси, упоминается с примерами. 

Автор приводит положение слова «гоҳ» в классических толковых словарях, в том числе «Лугати 
фурс» и «Тухфат-уль-ахбоб».  

Мысль о том, что, как и другие слова, слово «гоҳ» может использоваться во фразеологизмах в 
зависимости от его значения, была использована во многих примерах. 

Ценность этой статьи также отражается в том, что в сносках дано полное и необходимое 
объяснение некоторых выражений и слов. 

Ключевые слова: Закон языка, слово, слово, словообразование, суффикс, лексическое значение, 
грамматика, морфология, аффикс, фразеологические единицы.  

 
SENSE SHADES AND STYLISTIC FEATURES OF THE WORD  

«ГОХ» IN THE TAJIK LANGUAGE 
The article is devoted to the study of functions, semantic and stylistic nuances of the word «гоҳ» 

(sometimes). «Гоҳ» (sometimes) as an active lexical element is poly-semantic. This word in poems is used in 
two forms - «гоҳ» and «гаҳ». It is done to match with rhythm and rhyme. The author discusses this issue at the 
beginning of the article. It is mentioned that in the Tajik language the range of use of «гоҳ» is wider. The article 
also discusses the stylistic functions of the word «гоҳ». The author believes that the lexeme «гоҳ» has many 
features and possibilities of word formation. 

This lexeme can be applied regardless of the time and place. It is also shown that «гоҳ» is not a suffix and 
belongs to the group of affixes. This important unit of the Tajik language still retains its lexical meaning and is 
not fully included in the list of word-formation endings. The extensive use of space is highlighted and illustrated 
with examples. The application of the word «гоҳ» in the meaning of «throne» in the classical text, especially in 
«Shahnama» of Abulkasim Firdavsi, is mentioned with examples. 

The author cites the position of the word «гоҳ» in classical dictionaries, including «Lugati furs» and 
«Tuhfat-ul-ahbob». 

The idea that, like other words, the word «гоҳ» can be used in phraseological units depending on its 
meaning has been used in many examples. 

The value of this article is also reflected in the fact that the footnotes provide a complete and necessary 
explanation of some expressions and words. 

Key words: Law of language, word, expression, word formation, suffix, lexical meaning, grammar, 
morphology, affix, phraseological units. 
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УДК 821.222.8 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАНЦА В 
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Бойбутаева А.М. 
Таджикский государственный Институт культуры и искусство имени М. Турсунзаде 

 

Богатое наследие каждого народа отражается в разных сферах жизни, одним из которых является 
культурное наследие как: музыкально- танцевальное искусство, художественно-изобразительные 
памятники. В создании и развитии таких наследий огромную лепту внесли представители разных 
народов, целью которых, прежде всего, заключалось в создании ценной культурной базы для будущих 
поколений. Одним из этих направлений культурной жизни является танцевальное искусство, что несёт 
в себе историко-этнолингвистический характер определённого народа. Данная сфера была изучена с 
точки зрений проявления разных наук. Сфера лингвистики тоже освещала лингвистические аспекты 
системы танцевальной терминологии. Исследованию терминологии танца разно системных языков 
посвящены множество научных трудов, в которых освещались исторические, лингвокультурные и 
этнокультурные аспекты этих языков. Основой нашего исследования в статье послужило 
сравнительный анализ терминологии танца в английском и таджикском языках в лексико-
семантическом аспекте, которое даёт общую картину появления определенных танцевальных 
терминов с историческим и этнокультурным описанием, непосредственно на базе лексических 
элементов танцевальных терминологических единиц.  

Танец как древнейший вид искусство отражает различные выражения чувств: радость, скорбь, 
рождение путём различных движений тела, тем самым передавая ритмичность и выразительность тех 
самих телодвижений. Соблюдая общую характеристику танца: ритмичность движений, рисунок танца 
в композиции, динамику танца, степень владения телом и показ мастерства во время танца, каждый 
танец отражает определенную выразительность и чувствительность танцора. В большинстве случаях, 
семантическое значение выражение танца отражается в названии самого танца и в сопутствующих 
терминологиях того или иного танца. Исходя из этой данности, в разно системных языках: английском 
и таджикском, изучение терминологии танца в лексико-семантическом аспекте весьма актуально для 
исторического и этнокультурного освящения появления каждого танца. 

Первая исследуемая группа терминологии танца с точки зрения лексико-семантической основы 
является терминологическая система танца в английском языке, которая имеет богатую историю 
развития в танцевальном мире. Самыми распространенными терминами всех видов танца считаются 
ритм–равномерное чередование танцевальных элементов в звучании, в движении [26, c.793], темп – 
степень быстроты в исполнении музыкального произведения, а также в движениях, «простейшая 
форма танцевального движения, различные танцевальные сочетания образуют па», мимика– и 
пластика, танцевальные позы, динамика танца – «варьирование размаха и напряжённости движений», 
композиция танца, костюм и реквизит, в сопровождении которых передаются значение танца, на 
основе которых определяется семантическое значения терминов танца.  

Категории танца в английском языке, как и в других языках, определяются следующим образом: 
классические танцы и танцы модерн. Наряду с этим, численность танца в английском языке 
превышает 10 видов, каждый из которых имеет свою терминологию с определенными 
семантическими значениями. В данной статье будут рассмотрены лексико-семантические значения 
терминологии известных танцев, которых встречаются часто в лексиконе английского языка. 

Ballet – балет вид танца, в котором действующие лица исполняют танец путём мимических 
движений. Термин балет взято от итальянского слово ballare, значение которого – «танцевать» [32, 
с.1]. Как сценический танец балет включает в себе множество движений, которые составляют 
большую часть терминологии танца. В этом контексте, стоит привести основные термины, 
танцевального искусство балет, которых знать для танцоров необходимо:  

Adajio– aдажио происходит от итальянского слово аdagio , значение которого –«медленно», 
«спокойно». Часть танца, которая исполняется в сопровождении медленного темпа музыки [32, с.1].  
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Allegro – аллегро заключительная часть танца в середине танца, состоящая из маленьких прыжков. 
Само действие танца указывает на семантическое значение слово allegro – «скоро, живо, проворно», то 
есть проворное исполнение прыжков [32,с.1]. 

Aplomb – апломб – устойчиво стоять в различных позах на одной ноге, лексическое значение 
самого слово – «равновесие» само передаёт суть движения [32,с.1]. 

Arabesco – арабеск, основная поза в балете, при выполнении которой работающая нога, вытянутая 
в колене, открыта назад на вытянутый носок в пол либо поднята вверх на любую высоту [32, с.1]. 

Attitude – термин обозначающий позу, в которой работающая нога, согнутая в колене, поднята 
назад на какую-либо высоту, семантичекое значение термина – «поза, позиция, манера» [32, с.1]. 

Assemblе, pas – происходит от английского глагола assembler, значение которого «собирать». 
Термин, обозначающий движение, при котором работающая нога, открывающаяся в любом 
направлении на носок в пол либо на воздух одновременно с приседанием на опорной ноге… [32, с.1]. 

Определённые пространственные движения в балете определяются терминами: En 
avant (вперёд) – термин, указывающий на продвижение танцора в вперёд; En arrière (назад) – термин, 
указывающий на продвижение танцора на назад; En dedans (внутрь) – направление вращения в 
пируэтах, турах и движениях, по направлению к опорной ноге; En dehors (наружу) — направление 
вращения в пируэтах, турах и движениях, по направлению от опорной ноги; En tournant (в повороте) – 
термин, движение, исполняемое одновременно с поворотом корпуса; En face (напротив) – термин, 
указывающий на то, что танцор обращён лицом (face) к зрительному залу [32, с.1].  

Entrée –данный термин в английском языке имеет форму entrance, что обозначает «вход» (вход) в 
танце – первая часть танца указывающая на выход артистов на сцену [32, с.1]. 

Balancé, pas –взято от английского глагола balancer – «качать» , лёгкий перегиб корпуса от талии и 
наклон головы подчёркивающее движение и создающее впечатление покачивания в танце [32, с.1]. 

Ballon – баллон зависание танцовщика в воздухе во время прыжка, тем самым исполняя 
различные позы, буквальное значение которого «мяч, воздушный шар» [32, с.1]. 

Battements – движение вырабатывающих силу, проворность, резкость и эластичность мышц 
танцоров, значение термина– «биение, удары» [32, с.1].  

Variation – вариация, самостоятельный эпизод танца [32, с.1]. 
В балете часто встречается использование приставки Grand – означающая «большая, 

максимальная амплитуда движений». Как например: Grand pas — сложная хореографическая форма, 
состоящая из выхода артистов, большого адажио и множество вариации солистов [32, с.1]. 

Далее в терминологической системе танца балета в английском языке будут рассмотрены близкие 
по этимологической характеристике термины, которые имеют одинаковое семантическое значение с 
заимствованными словами. Как например: 

Croisée – в английском языке cross, значение которого – «скрещивать». Поза, выстраиваемая в 
пятой позиции отведением ноги вперёд (поза croisée вперёд) либо назад (поза croisée назад) [32, с.1].  

Marche, pas в английском языке слово march означает «ходьбу, переход, ходьбу маршем». В танце 
балет ходьба на низких полу пальцах с акцентированным выведением на сильную долю одной ноги 
вперёд в полуприседании [32, с.1]. 

Сhaînés, tours– в английском языке chain – «цепочка», в танце имеет значение цепочка поворотов, 
серия быстрых полуповоротов на полу пальцах (пальцах) с продвижением по диагонали или по кругу 
[32, с.1]. 

Waltz –Вальс второй по популярности бальных видов танцев в английском языке, которое 
происходит от французского слово valse , немецкого walzer, семантическое значение которого – 
«кружиться». Основой данного бального танца служит плавные поступательные движения парами, с 
круговыми вращениями [33, с.1]. 

Самыми часто употребляемыми танцевальными терминами танца Вальс считаются: закрытая 
позиция, полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом. В данном танце часто употребляются 
термины вращения как променад – вальсовое вращение дам и одновременное шоссе кавалеров 
исполняющее в 8 тактов, лодочка – держание баланса танцоров по линии танца, а затем против неё в 
исполнении в 2 такта, глиссад – элемент где, правая нога становится впереди левой, ей же делается шаг 
в сторону, еле отрывая ногу от пола, термин до-за-до – разворот друг от друга с раскрытием, 
выполняемый в 2 такта, при котором кавалер выполняет полный левый поворот, а дама – полный 
правый поворот [33, с.1]. 

Тango –танго, скользящий парный танец, а также музыка в ритме такого танца [26, с.789]. 
Основные термины танца танго считаются все 

сопровождающие атрибуты танца, которые придают ему изящность исполнения. Как 
например:  

Adornos (Адорнос) – название украшения и изящные мелкие движения ног, которые часто дают 
возможность танцорам выразить музыку более тонко и чувственно, нежели простыми шагами [34,с.1]. 
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Аmague (Амаге) – обманное движение, при котором партнёр манит партнёршу– даму, а сам 
уходит в другую сторону [34, с.1]. Аrrastre (Аррастре) – зацепка, смещение стопы по полу [34,с.1]. 
Barrida (Баррида) – сдвиг ногой ноги партнёрши (или наоборот) вдоль пола, исполнение которого 
происходит в прямой линии, так и по дуге, заставляя партнершу вращаться на одной ноге вокруг своей 
оси [34,с.1]. Base (Басе) – шаги «основа» включающая в себя шаг вперёд, в сторону, в бок [34,с.1]. 
Boleo (Болео)– изменение направления движения создающий импульс заставляющее свободную 
ногу партнёрши колебаться вдоль пола. В данном случае встречаются следующие термины: 
низкое boleo – исполнение в малой энергии, или, высокое boleo– исполнение с большей энергией, 
линейное boleo – изменение направления во время обыкновенного шага и круговое boleo –скручивание 
корпуса [34,с.1]. Cabeceo (Кабесео) – приглашение женщин со стороны мужчин на танец и 
кивание головой в знак согласие со стороны женщины и пересечение зала, и подход мужчины к 
женщине для исполнения танца [34,с.1]. 

Cadena (Кадена) – цепочка шагов вперед – в сторону –назад–в сторону, обычно выполняется 
боком по линии танца [34,с.1]. Calecita (Калесита) – шаги по кругу партнера вокруг дамы и наоборот 
[34,с.1]. Caminada (Каминада) – прогулка, шаги по линии танца [34,с.1]. Corrida (Коррида) – бег, 
пробежка, короткая последовательность шагов вперед [34,с.1]. Corte (Корте) – прерванное движение 
в любом направлении [34,с.1]. Colgada (Кольгада) –движение вне оси двух партнеров с одной осью 
посредине [34,с.1]. К другим терминологиям танца танго также относятся: сomme Faut– марка 
дорогих, и, безусловно, красивых женских туфлей для танго; сruze (крусе) базовая фигура в танго, где 
одна нога перекрещивает другую; сunita (кунита) – шаг с возвратом назад; dissociation (диссоциация) 
–условное разделение тела танцора на две части, верхнюю и нижнюю, которые двигаются независимо 
друг от друга; еmbrace (объятия) – элемент объятия партнёра партнершей; еnrosque (энроске) –
движение, в котором ноги крутятся друг вокруг друга; еxhibición (представление)– выспутление 
маэстро на милонге; gancho (ганчо) – элемент, где одна нога танцора, ударяясь о ногу партнера 
сгибается в крюк; giro (xиро) – партнёрша обходит партнёра который, в свою очередь, образует центр 
вращения [34,с.1], и многие другие, каждый термин из которых передаёт значение танца согласно 
состоянию танцоров, их чувствительности и их мастерству. 

Disco –происходит от английского слово Disco буквально означающее «дискотеку». Этот 
жанровый термин произошел от слова «диск», от сокращенного французского 
слова discotheque (дискотека), которое обозначало «хранилище дисков». 

Salsa (Сальса) – происходит от испанского слово salsa , значение которого «соус». Исходя из 
значения термина сальса– соус данный танец включает в себя много стилей и вариаций. Основные 
вариациями считаются термины: круговая сальса состоящая из кубинской сальсы (касино), 
венесуэльской (доминиканской) сальсы и колумбийской; линейная сальса или сальса Cross-body style 
включающая в себя кроссовые движения [35,с.1]. 

Break dancing – состоит из двух компонентов: Break – «сломать, ломать», dancе– «танец». Для 
правильного восприятия обывателями и иногда для чёткости идентификации термина «брейк-
дансинг» создан для стали термин «B-boying», который происходит от слова B. Boy (break-boy). 
Исполнители танца отмечены в мире брейк-данса «Би-бойс» (англ. B-boys) – парни исполняющие 
брейк-данс и «Би-гёлз» (англ. B-girls). Основные элементы брейк-данса отражают непосредственные 
значения движений танца, к которым относятся следующие термины разных стилей:  

Strobing — имитации движений с множественными мелкими фазами, остановок, с резкими 
переходами между ними [36,с.1]. 

Dimestop – термин состоит от американского слово «dime» — монета в десять центов, и «stop» – 
остановка. Значение данного направления в танце объясняется тем, что когда человек учился данному 
направлению, он разбрасывал вокруг себя монетки…[36, с.1]. 

Floating/Gliding – «скольжение»: glide — скольжение влево, вправо или по геометрической фигуре 
(кругу, квадрату), moon walk–лунная походка. Это, конечно, не считая всевозможных knee glides — 
скольжений на коленях…[36, с.1]. 

Waving – волны, имитация того, что по телу танцора перемещается волна, либо сгусток 
энергии…[36,с.1]. 

Kingtut (tutting) – соблюдение во всех движениях прямые углы между телом и руками, плечом и 
предплечьем, предплечьем и запястьем…[36, с.1]. 

Robot (botting) – термин взят от слово robotting, которое означает «имитацию движений робота» в 
танце…[36,с.1]. 

Hitting/Ticking – оба термина имеют двойное значение как: «фиксация»– резкое сокращение мышц 
и «тикингом» –резкие сокращения мышц во время движения…[36, с.1]. 

Strutting – характерные перемещения–движения ногами. Например, танцовщик стоит, правая нога 
впереди, левая сзади, корпус посередине…[36, с.1]. 

Saccin» –характерные перемещения ногами, вместе с фиксацией…[36, с.1]. 
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Filmore –движения руками, с соблюдением четких углов имеет аналогию с солдатами, 
марширующими с винтовками на параде…[36, с.1]. 

Popping –также называется umbrella term, то есть общим термином для всех фанковых стилей. 
Поппинг имеет набор базовых движений, таких, как «fresno» …[36, с.1]. 

Boog (boogaloo) – во время этого движения тело принимает неестественные позы, осуществляя 
плавные переходы между ними. Одними из базовых движений являются так называемые boogaloo 
rolls, дословно «перекаты» – вращение различных частей тела – ног (leg rolls), бедер (hip rolls), груди 
(chest rolls) …[36, с.1]. 

Snaking – имитация движений змеи, особенно кобры – одновременное вращении головы, плеч (в 
разные стороны, одно по часовой стрелке, другое против), вращении груди (в сторону, 
противоположную голове), бедер, а также определённой работе ногами (когда во время вращения 
снизу оказывается правое плечо, сгибается правая нога, выводится, таким образом, колено вперед, а 
когда внизу левое плечо — наоборот) [36,с.1]. 

Slowmo – сокращенная форма от slow motion: замедленное движение, при котором исполняется 
замедленное воспроизведения видео или киноплёнки…[36,с.1]. 

Основными терминообразующими элементами являются: downrock : down – «нижний», rock– 
«кач, раскачка»; toprock : top — «верх, верхний», rock – «кач, раскачка», фризы – замирания на пару 
секунд в одной позе; power move , cиловые элементы как: «аir moves» – силовые вращательные 
движения…[36, с.1]. 

Belly dance– перевод с английского «танец живота», перевод с французского термина danse du 
ventre Основной терминологии танца живота считаются аксессуары, которые используются во время 
танца к которым можно отнести следующие термины: бедла– костюм для танца живота украшенный 
бисером, стразами, монистами или жемчугом, ассайя – арабская трость, которая используется как 
аксессуар для фольклорного танца саиди; вейл – веер с длинным шелковым полотнищем; дарбука 
(табла) – односторонний восточный барабан в форме бокала, с помощью которого задают ритм танцу 
как: «дум» и «тек»; мелайя –накидка черного цвета для танца Александрия, шамадан – канделябр со 
свечами, который одевается танцовщицей на голову…[37, с.1]. 

Irish dance – ирландские танцы непосредственно указывают на этнические Ирландские танцы, 
основными видами которых считаются jig–джига, reel –рил и hornpipe – хорнпайп. 

Jig–джига происходит от итальянского слово giga, англ. Jig значение, которого «быстрый 
старинный танец», зафиксированный в XVI веке на британских островах. Основными терминами 
джиги являются light , double jig– дабл-джигу–двойное джига, sleep jig –слип-джига–сонный джига, 
single jig– сингл-джигa–одиночный джига и trable jig–требл-джига–беспокойное сумбурное джига 
[38,с.1]. 

Reel – рил по характеру «бегущий» танец, которое состоит из «риловых» шагов, и исполняются 
под double reel, в то время как single reel. Рил имеет две формы : easy reel–изи-рил (легкий) и в 
жесткой — тогда это trable reel– трэбл-рил [39,с.1]. 

Hornpipe – хорнпайп горнпайп происходит от английского слово 
hornpipe, от horn рог и pipe труба), пибгорн (гэльское, валлийское, шотл. pibgorn, pibcorn, от piob, pib -
 труба и gorn, corn - рог) [39,с.1]..  

Также в английском языке наблюдаются латиноамериканские виды бальных танца, в которых 
входят 5 видов танца, которые имеют свои лексические значения: 

Sambo (Самбо) – бразильский музыкальный жанр африканского происхождения, считающийся 
одним из основных проявлений национальной культуры Бразилии. 

Cha-cha-cha (Ча-ча-ча) – быстрый ритмичный импровизационный парный танец 
латиноамериканского происхождения; музыка к этому танцу.  

Rumba (Румба) – танец четырехдольного размера, быстрого темпа, а также музыка к этому танцу. 
Одно из них относится к направлению танцев и музыке, родившихся на Кубе. Наиболее известным из 
них является rumba Guaguanco. Так же популярными являются rumba Yambu и rumba Columbia. 
Каждый из этих видов румбы имеет свою стилистику музыки и танца, но в целом они очень близки.  

Paso doble (пасодобль) –произошел от испанского слово Paso doble — «двойной шаг» – название 
испанского танца, имитирующий корриду. Первое название танца – «испанский уанстеп» («Spanish 
one-step»), поскольку шаги делаются на каждый счёт [40,с.1]. 

Jive (джайв) – танец афроамериканского происхождения, разновидность свинга, с быстрыми и 
свободными движениями. Современный джайв сильно отличается от свинга по манере, хотя в нём 
часто используют те же фигуры и движения [41, с.1]. 

Flamenco (фламенко) происходит от испанского cante flamenco общее значение которого южно-
испанской (андалусийской) народной музыки — песни (cante) и танца (baile). Выделяются два 
стилистически и музыкально отличных друг от друга класса фламенко: древнейший cante hondo/jondo 
(hondo букв. глубокий, то есть серьезный, драматический стиль), он же — cante grande (большой, 
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высокий стиль); и более современный cante chico (chico букв. «маленький», то есть «облегчённый, 
простой стиль») [42, с.1].  

Contemporary dance – контемпорари, современный сценический танец, включающий в себя самые 
различные направления и техники [43, с.1].  

Сapoeira – капоэйра произошло от португальского слово capoeira, /ka.puˈej.ɾɐ/, фонетический 
перевод с португальского — капуэ йра бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе 
элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Также 
известны несколько лексических значений слово capoeira как: «клетка для кур», а также место, где 
кормят кур;«capoeira» — искажённое звучание слов kipula / kipura из языка киконго «…pula/pura 
означает «перепархивать с места на место», а также «бить, драться». Оба слова употребляются для 
описания движений петуха во время танца . 

Также можно привести краткое лексические значения некоторых танцевальных терминов 
которые встречаются в английском языке. Как например: quickstep – танец с элементами быстрого 
(quick) шага(step); swing – свинг танец имитирующий движения плавающего человека (swing от анг. 
плавать); square dance (сквэр данс) – уличные (square) танцы (dance); foxtrot (фокстрот) – от англ. 
foxtrot (fox-trot) «фокстрот», из fox «лиса» + trot «быстрый шаг, рысь»; hustle (хастл) –современный 
эстрадный танец, основанный на импровизации. Английское слово hustle произносится «хасл» и 
означает «спешка, суета, дёрганье». Суть танца «хастл» в том, что один из партнёров является 
«ведущим», а другой идёт у него на поводу; хип-хоп – hip-бедро, hop– танец…[43,с.1]. 

Танцевальное искусство таджикского народа также имеет богатое историческое и этнокультурное 
наследие, которое показывает появление, развитие каждого танца в историческом и этнокультурном 
освещении. Одним из факторов становления культурных традиций таджиков считается сфера танца, 
включающая в себя его разные виды, с соответствующей терминологией. Выявление лексико-
семантических значений терминологических единиц известных таджикских танцев предоставляет 
информацию о среде, смысле появления танца, которые также передают различные чувство танцоров 
и имитационные моменты путём танцевальных движений. 

Перед проведением лексико-семантического анализа терминологии танца в таджикском языке 
стоит отметить определённые слова– терминами, которые в составе названия танца служат 
определяющими элементами значения танца. К этим единицам можно отнести слова: «бозӣ» – игра, 
интересное занятие, «рақс»– танец, где много упомянуты в региональных таджикских танцах, которые 
также указывают на предметное сопровождение танца. 

Қошуқбозӣ (Чеббазай) – термин Памирского, Кулябского, Канибадамского, Уратеппинского 
танца, где танцоры держат в обеих руках две «қошуқ» –деревянные традиционные ложки и соединяя 
их с оборотной стороны друг с другом, с мелодией танца создают ритмичность звука, что является 
дополнительным сопровождением для танца [19, с.142].  

Резабозӣ – термин женского танца Уротеппинского района, где танцовщицы с маленьким 
подъёмом пяток танцуют танец и одна рука находится на груди а другая обращена в сторону. Танцор 
старается исполнить танец максимально точно – «реза» в контексте данного термина обозначает 
«детальное исполнение» [19, с.126].  

Текисбозӣ– термин женского танца Уротеппинского района, где танец используется «текис» 
(диалект) – мягко, легко, чётко и без изъян. Танцовщица вытягивает руки в одну сторону а лицо в 
другую, а потом наоборот, что такое исполнение танца требует максимального сосредоточение и 
ловкости исполнения [19, с.126]  

Қароқбозӣ – термин женского танца, где танцовщица танцует с двумя «қароқами»– гладкими 
длинными и легкими камнями, которые производят необычный ритмичный звук [19, с.168].  

Зангбозӣ – танец, который исполнялся в большинстве случаев во время церемонии обрезания, или 
свадьбы в доме у невесты, после захода жениха под «чемилиқ» – свадебное покрывало и кормление 
его горячими блюдами. Основа танца «занг» – имитация звука [19, с.182]  

Оташбозӣ – термин древнего Бухарского танца, которое исполняется со стороны шутов ночью во 
время свадьбы или празднование Нового года. Основой танца считался огонь – «оташ», которого при 
помощи набранного воздуха ноздрями и продувания усиливали [19, с.123].  

Тағорабозӣ или Тавоқбозӣ– термин танца Северных народов Таджикистана , где танцор поставив 
большую тарелку с ровным дном –«тағора, тавоқ» (диалект) на голову играя камнями выходит 
танцевать. Плавными движениями тела танцор спускает тарелку с головы на плечи и далее [19, с.152]  

Шамшербозӣ – термин Памирского танца, особенно представителей долины Хуф, где танцор 
играется «шамшерами» – саблями, тем самым имитируя поднятие духа бойца перед боем [19, с.129]. 

Чӯббозӣ–Калтакбозӣ– термин боевого танца, где двое танцора держа гладко обрезанные «чӯб» –
палки в руках касаются палки друг друга, ещё придают ритм данному танцу [19, с.128]. 
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Чапакбозӣ– термин женского танца Уротеппинского района, где танцовщицы держат руки на 
уровне левого плеча и толкают руки в разные стороны тем самым продолжая движение в танце. В 
танце присутствует «чапак» – хлопанье, которое придают определенный ритм танцу [19, с.127].  

Кордбозӣ– название Шахрисабзкого танца, где два танцора держат в руках «корди тез»– хорошо 
заточенные ножи и танцоры показывают хорошую технику владения ножами при имитации 
нанесения ран от кончика ножа всему организму [19,с.129]  

Ҷаҳидабозӣ –термин женского танца Уротеппинского района, которого раньше исполняли во 
время празднования Навруз, теперь больше исполняется на свадьбах, после прихода невесты в дом 
женижа. Оно исполнилось вокруг костра в виде «ҷаҳиш» –заскоков , тем самым отгоняя злых духов 
[19, с.123].  

Наскакбозӣ (наскак-базай) – один из видов Памирских боевых танцев, где двое мужчин 
имитируют богатырские навыки деревенского богатыря Наскак, которые призывают богатырей к бою 
один на один. Образ Наскак несёт в себе символ жизнелюбия, «бозӣ» или диалектная форма этого 
слово «базай», указывает на исполнения самого имитационного танца богатыря Насак [19, с.131]  

Также в терминологии танца в таджикском языке встречаются название зоонимов – название 
животных, которые отображают основные повадки и характер данных животных в танцах. К этим 
терминам можно соотнести следующие терминологические единицы танца:  

Шербозӣ – старинный вид Бухарского танца, где основными атрибутами танца считались «ниқоби 
каллаи шер» – маска –голова льва, «чодир» – покрывало, «дум» – хвост. В данном танце основными 
терминообразующими словами танца служат «шер» – лев и «оҳу» –олень, при помощи которых 
раскрывается смысл танца – охота льва на оленя [19, с.69]  

Уқоббозӣ (диалектный вариант Уқоббазай ) – сюжет пантомимы Памирского танца, где «уқоб» – 
орёл взлетая видит тушу умершего барана или оленя и пытается забрать с земли добычу… 
Семантическое значение термина «Уқоббозӣ» само указывает на игру орла со своей добычей [19,с.81]  

Аспакбозӣ– вид танца многих районов Таджикистана, которое исполняет танцор одетый в 
специальную выстроенную конструкция в виде «асп» – лошади, и при помощи поводе управляет этой 
конструкцией. Танцор снаряжен всеми атрибутами верховой езды [19, с.91].  

Лаглагбозӣ– вид танца, где танцор надевает белую одежду: штаны и рубашку, поднимает 
воротник и двумя палками в руках изображает клюв «лаглак» – аиста, тем самым имитирует движения 
этой птицы [19, с.84].  

Рақси лак-лак ва қурбоқа– терминообразующие слова данного танца «лак-лак» – аист и «қурбоқа» 
– лягушка показывают имитацию охоты аиста на лягушку, мастерски исполняя танец во всех 
красочных мотивах самой охоты [19, с.85].  

Рақси кавк– танец куропатки, где танцор нагибается вперед, держа руки сзади, имитируя 
движения крыльев куропатки и шагает медленно останавливаясь от испуга, продолжает свои 
движения [19, с.87]  

Гургбозӣ или Арғишти гург – термин «гургбозӣ» состоит из слов : «гург» – волк и «бозӣ» – игра 
танец, что показывает движения волка во время охоты. Имитация движений волка во время танца со 
стороны танцора происходит с помощью накручивание рукавов в тонкую трубочку, как уши волка, 
имитируя движения ушей волка и согласно ритма доиры – барабана поставив руки на талию 
исполняет медленные шаги [19,с.87].  

В терминологии танца в таджикском языке также наблюдаются предметные виды танца, в 
которых использование предмета считается терминообразующим словом для данного танца. К этим 
категориям танца можно соотнести следующие виды танца: 

Рақс бо ҷиғак – разновидность Памирского танца, которое исполняется с музыкальным струнным 
инструментом – «ҷиғак» (ғижжак), где танцор поднимая его в разные стороны играет на нём и 
производит определёнными звуки согласно своим движениям [19, с.135]. 

Рақс бо най –разновидность Памирского танца, где танцор обеими руками держит «най» – 
флейту, и задаёт правой ногой ритм для танца, оборачивая лицо то в право, то в лево, то отпускает 
голову то поднимает [19, с.135].  

Рақс бо дутор – разновидность Кулябского танца, где танцор одновременно играя на «дутаре» – 
двухструнном инструменте двигает его в право, в лево вверх и в низ [19, с.135].  

Арғишти бо дойира – известный в Таджикабаде танец, где танцовщицы играют на «дойре» – 
круглом барабане и танцуют в такт с ним. Во время вращения наклоняется и ударяет по нему сильнее, 
чтобы прибавит ритм ногам [19, с.135].  

Исходя из лексико-семантического исследования терминологии танца в английском и 
таджикском языках, можно сказать, что количество танцевальной терминологии танца в изучаемых 
языках многочисленно, что требует дополнительного изучения. Однако при изучении выше названной 
терминологии выявлены различные семантические значения терминологии танца согласно их 
появлению и развитию на историческом и этнокультурном фоне. С помощью танцев, в обеих языках, 
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выражаются различные чувства радости, скорби, ритм, рисунок танца в композиции, динамика танца, 
степень владения телом и показ мастерства во время танца, каждое из которых носит в себе 
определенные семантические значения. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАНЦА В 

АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
Статья посвящена лексико-семантическому анализу терминологии танца в английском и 

таджикском языках. Семантический анализ данных лексических единиц даёт общую картину 
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появления определенных танцевальных терминов в историческом и этнокультурном освящении. 
Исследование показало, что семантическое значение выражение танца отражается в названии 
самого танца и в сопутствующих терминологиях того или иного танца. В изучаемых 
разносистемных языках данная терминология исследована прежде всего с точки зрения появления 
ритма и темпа танца, танцевального движения, мимикой и пластикой, танцевальными позами, 
динамикой танца, композицией танца, костюмом и реквизитом в сопровождении которых 
передались значения каждого танца. 

К первой группе исследуемых терминологии танца с точки зрения семантических особенностей 
были отнесены наиболее известные единицы танца в английском языке как: Ballet – балет, Waltz –
Вальс, Тango –танго, Disco –диско, Salsa –Сальса, Break dancing –брейк-данс, Belly dance – танец 
живота, Irish dance – ирландские танцы, Latin –American dances– латиноамериканские танцы: Sambo 
–Самбо, Cha-cha-cha –Ча-ча-ча, Rumba–Румба, Paso doble –Пасодобль, Jive – Джайв, Flamenco –
Фламенко и многих других.  

Наряду с терминологии танца в английском языке лексико-семантическому анализу подвергалась 
терминология танца в таджикском языке с основными терминообразующими словами: «бозӣ» и 
«рақс»: Қошуқбозӣ, Резабозӣ, Текисбозӣ, Қароқбозӣ, Зангбозӣ, Оташбозӣ, Тағорабозӣ или Тавоқбозӣ, 
Шамшербозӣ, Чӯббозӣ–Калтакбозӣ, Чапакбозӣ, Кордбозӣ, Ҷаҳидабозӣ а также Рақси кавк, Рақс бо 
ҷиғак, Рақс бо най, Рақс бо дутор и многих других. Лексико-семантический анализ терминологии 
танца в английском и таджикском языках показал, что в обеих языках основой для семантического 
значения танца послужили проявления особенности восприятия окружающего мира, быт, 
проявления различных чувств путем танцев, в чём и заключается общность данной тематики в этих 
двух языках. 

Ключевые слова: терминология танца, ритм танца, темп танца, танцевальные движения, 
мимика, пластика, танцевальные позы, динамика танца, композиция танца, костюм, и реквизит, 
проявление различных чувств путем танца.  

 
LEXICAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF DANCE TERMINOLOGY IN ENGLISH AND 

TAJIK LANGUAGES 
The article is devoted to the lexical-semantic analysis of dance terminology in English and Tajik 

languages. Semantic analysis of these lexical units gives a general picture of the appearance of certain dance 
terms in the historical and this cultural coverage. Research has shown that the semantic meaning of the 
expression of a dance is reflected in the names of the dance itself and in the accompanying terminology of a 
particular. In both languages of multi-system languages, this terminology is a study primarily from the point of 
view of the manifestation of the rhythm and tempo of the dance, dance movements, facing expressions and 
plastic, dance behind the dynamics of the dance, the composition of the dance, the costume and revision, 
accompanied by the meaning servery dance. 

To the first group we will investigate the terminology of dance from the point of view of semantic features, 
the most famous units of dance in the English language were attributed as: Ballet, Waltz, Тango, Disco, Salsa, 
Break dancing , Belly dance, Irish dance, Latin –American dances: Sambo –Самбо, Cha-cha-cha, Rumba–
Румба, Paso doble , Jive, Flamenco.  

Along with the terminology of dance in English, the terminology of dance in the Tajik language with the 
main terminology words «bozi» and «raqs» was subjected to lexical-semantic analysis: Qoshuqbozi, Rezabozi, 
Tekisbozi, Zangbozi, Otashbozi, Tajorabozi or Tavoqbozi, Shamsherbozi, Chubbozi-Kaltakbozi, Chapakbozi, 
Kordbozi, Jahidabozi and Raqsi kavk, Raqs bo jijak, Raqs bo nay, Raqs bo dutor and so on. The lexical-
semantic analysis of dance terminology in English and Tajik languages showed that in both languages the 
manifestation of the peculiarities of various feelings through dancing served as the basis for the semantic 
meaning of dance in both languages, what is the commonality of this topic in these two languages. 

Key words: dance terminology, rhythm, tempo of the dance, dance movements, facing expressions and 
plastic, dance behind the dynamics of the dance, the composition of the dance, the costume and revision, 
expressing different feelings through dance.  
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ТДУ 809.155.0 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ КОРБУРДИ ИМКОНОТИ МОРФОЛОГИИ ДАРАҶАҲОИ 
СИФАТ ДАР «ЗОД-УЛ-МУСОФИРИН»-И НОСИРИ ХУСРАВ  

 

Гулнораи Н. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Сифат яке аз ҳиссаҳои номии нутқ дар забони адабии ҳозираи тоҷик ба ҳисоб рафта, сифат ё 
чигунагии ашёро мефаҳмонад, аз ин рӯ метавон онро дар қатори ҳиссаҳои номии нутқ баъд аз исм ҷой 
дод.  

Хусусияти услубии сифатро муҳаққиқони тоҷик Н. Гадоев, С. Муминова чунин шарҳ додаанд: 
«Дар вақти интихоби бамавриди сифатҳои мувофиқ сурати ботинию зоҳирии ашё возеҳу равшан 
тавсия карда мешавад» [5, с. 74]. 

Сифатро аз ҳиссаҳои дигари нутқ бо хосияти ҷамъ надоштанаш фарқ мекунанд. Хусусияти дигари 
сифат дар он аст, он «аз ҷиҳати маъно ва аломатҳои морфологӣ ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешавад: ба 
аслӣ ва нисбӣ» [6, с.132] ва сифатҳои аслӣ дорои дараҷа мебошанд. 

Ифодаи дараҷаҳои сифат дар матни «Зод-ул-мусофирин» тибқи вежагиҳои умумии забони адабии 
ҳозираи форсии дарӣ истифода гардида, нависанда зимни баёни матолиби хеш, бо тамоми назокату 
латофат хусусиёти ашё ва мафҳумҳоро бо истифода аз имконоти суханофарӣ, диққати хонандаро ба 
умқи матлаби хеш мекашонад. Масалан, нависанда дар ҷумлаҳои «Ва маънии лаззати мутлақ ва 
нафси мутлақ андар қавли мо он аст, ки дараҷоти лаззот бар ҳасби дараҷоти нуфус аст, яъне ҳар 
нафсе, ки ӯ шарифтар аст, лаззат мар ӯро бештар аст [12, с.222]. Ва низ донист, ки он кас ки мар 
илмро ба шунудан ёбад, ӯ нахустин доное набошад бад-он илм, балки он кас нахустинтар аз ӯ бошад, 
ки мар ӯро он бигӯяд ва бишунавонад [12, с.216] бартарият ё тафовути як мафҳум нисбат ба мафҳуми 
дигарро ба воситаи пасванди дараҷасози сифати - тар нишон дода, он ба ҷумла хусусияти таъкидӣ 
бахшидааст. 

Дараҷаҳои сифат имконоти зиёди тавсифи мафҳумро дар худ нигоҳ доштаанд, зеро тавассути 
онҳо дараҷабандии аломат ва хосият дар онҳо баён мегардад. Ба гуфтаи А.И. Ефимов, «дар тафовут аз 
аломати одӣ, ба воситаи дараҷаи қиёсӣ характеристикаи дигари хосият ба воситаи муқоиса ифода 
меёбад. Ин дараҷабандӣ дар сифатҳои дараҷаи олӣ қавитар мегардад. Дар чунин дараҷабандиҳо бисёр 
чизҳои субъективӣ метавонанд вуҷуд дошта бошанд, ки барои эҷоди сухани нависанда воқеан 
имконоти беҳудудеро муҳайё менамоянд» [7, с. 346].  

Ифодашавии дараҷаҳои муқоисавии сифатро маъмулан дар он ҷумлаҳои матн метавон мушоҳида 
кард, ки бар хусусият ва хислати шахс алоқаманд мегардад: Гурӯҳе бошанд, ки эшон покизатар ва 
донотар аз асли хеш бошанд [12, с.160]. Ва феъли мардум бештару некӯтару бартар аст аз феъли 
наботу ҳайвон [12, с.160]  

Агар дар забони «Ҷомеъ-ут-таворих» ифодакунандаи дараҷаҳои сифат одӣ, қиёсӣ /муқоисавӣ/ ва 
олӣ қайд шудааст [19 с.37], пас дар забони «Бадоеъ-ул-вақоеъ» барои ифодаи дараҷаҳои сифат 
пасвандҳои –тар /дараҷаи муқоисавӣ/ ва –тарин /дараҷаи олӣ/ истифода шуда, ифодакунандаи 
дараҷаҳои сифат қиёсӣ ва олӣ қайд гардидааст [18 с.45]. Вале дар ҷои дигар муҳаққиқи забони 
«Ҷомеъ-ут-таворих» Ш. Юсупов аломат ё нишонаи сарфӣ надоштани дараҷаи одии сифатро зикр 
намуда, нишонаи сарфӣ доштани дараҷаҳои қиёсӣ ва олии сифатро таъкид мекунад [19, с.37]. Дар 
«Маҷмаъ-ут-таворих» ифодагари дараҷаҳои қиёсӣ ва олии сифат пасвандҳои –тар ва –тарин набуда, 
муҳаққиқи он роҳҳои дигари ифодаи он - пасванди –вор (бузургвор) ва дараҷаи олии сифатро бо роҳи 
синтаксисӣ тавассути калимаҳои ҷудо, бисёр ва таркиби чунон бисёр қайд менамояд [9, с.22-23]. 

Дар Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик (1985) тарзи муқоиса дар ифодаи бартарӣ ба се 
гурӯҳ тақсим гардида, «ба гурӯҳи якум ҷумлаҳое, ки онҳо ҳам хосияти муқоисакунанда ва ҳам 
муқоисашаванда дошта /Аспони ҳамроҳони ман назар ба аспи ман лоғартар буданд, аммо онҳо бар 
рӯи ях паси ман хубтар ва чолоктар мегаштанд/; ба гурӯҳи дуюм ҷумлаҳое, ки дар онҳо унсури 
муқоисашаванда мавҷуд нест /Колхозчиёни боинсофтар ҳосили баланд рӯёнидани ӯро аз 
ғайратмандӣ ва меҳнатдӯстии Зубайда медонистанд/ дохил мешаванд. Ба гурӯҳи сеюм бошад, 
ҷумлаҳое дохил мешаванд, ки дар он аломати ҳамон як предмет дар вақтҳои гуногун муқоиса карда 
мешаванд /Дар рӯи карнайчаҳо гулпартоӣ кард, ки баъд аз он бозораш часпонтар шуд/ [6, с.134]. 

Воқеан бояд зикр кард, ки метавон ду дараҷаи муқоисашавии сифатро ном бурд, ки яке қиёсӣ 
буда, бартарӣ доштани яке аз ду аломати қиёсшавандаро ифода мекунад ва дигаре дараҷаи олӣ аст, ки 
бартарии як аломатро бар тамоми аломатҳои муқоисашаванда баён менамояд. «Дараҷаи одӣ асос ва 
нуқтаи баромади дараҷаҳои қиёсӣ ва олӣ ҳисоб меёбад» [8, с.186]. 
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Дар рафти таҳлил маълум гардид, ки дар матни «Зод-ул-мусофирин» ифодаи дараҷаҳои сифат бо 
роҳу воситаҳои гуногун сурат гирифтааст.  

- Хусусияти як мафҳум нисбат ба мафҳуми дигар муқоиса мешавад: Сипос мар Худойро, ки 
Офаридгори ҷавоҳири пинҳону пайдост ва бад-он чи дорандаи макону замон аст ва бартар аз кӣ ва 
куҷост [12, с.27]. Ва гуфтор шарифтар ва латифтар аст аз навишта,... [12, с.32].  

- Фарқияти як мафҳум нисбат ба мафҳумҳои дигар муқоиса карда мешаванд: Ва аммо мар 
нафси нотиқаро ҳоссати шунаванда шарифтар аз ҳама ҳавос аст [12, с.41]. 

- Хосияти якчанд чиз нисбат ба як чиз қиёс гардидааст: Валекин ҳаме роҳ наёбад аз об ва хок, ки 
ба марказ аз ӯ сазовортаранд... [12, с.67-68].  

- Аломати чанд мафҳум нисбат ба чанд мафҳуми дигар муқоиса мегардад: Ва ҳар мардуме, ки 
мар ӯро ин ду фазилат, ки хосагони мардуманд, ҳаст, ӯ ба камоли (мардум) наздиктар аст, бал қавл 
навиштааст... [12, с.37]. ... ҳавоси ҳайвон баъзе шарифтар аз баъзе аст [12 с.40]. 

- Ҳамчунин ба назар мерасад, ки дар ин ҷумла бе истифода аз аломатҳои морфологӣ қиёс 
шудани мафҳум ба мафҳуми дигар аён мегардад: Пас, пайдо шуд, ки қавл бар китобат муқаддам аст 
[12, с.33].  

- Дар ҷои дигар Носири Хусрав барои аз сатҳи сутурӣ ба сатҳи мардумӣ гузаштани инсон аз 
имконоти вожагон истифода намуда, назари орифонаашро, ки он аз як сатҳ ба сатҳи дигар гузаштанро 
ифода мекунад, тавассути калимаи дараҷа баён намудааст, ки он, бе тардид, ҳамон хосияти бартарии 
як мафҳумро нисбат ба мафҳуми дигар дар худ инъикос менамояд: Ва андар шунудани илми Худои 
Таоло ва дидани аҷоиб, ки андар сунъи Ӯст, бар гӯшу чашми ҷасадонӣ, ки сутурон бо эшон андар он 
шариконанд, эътимод накунанд, то ба дараҷаи мардумӣ бирасанд ва аз сутурӣ бираҳанд... [12, с.45].  

Бартарии аломат ё хусусияти бартарӣ доштани мафҳум, роҳи дигари ифодаёбӣ дар асари 
таҳқиқшаванда буда, он бо роҳи луғавӣ бо калима-зарфҳои хеле, ниҳоят, бениҳоят, бисёр, кам, беш 
инъикос меёбад: ва мар ҳар се – чаҳор ҳарферо аз он бештар ё камтар номе кардаанд, ки он ном мар 
айне аз аъён мар шиносандагони он луғатро далелӣ кунанд... [12 с. 35]. 

Гоҳе ба воситаи пешоянди аз пасванди –тар вазифаи грамматикии пасванди –тарин-ро адо 
кардааст, ки чунин услуби баён қариб дар тамоми давраҳои инкишофи забон ба мушоҳида мерасад: Ва 
ҳамчунон аз сардӣ ва хушкӣ ва баҳрӣ аз табоеъ андар ҷасад аз баҳрӣ сазовортар нест... [12 с.82]. 

Дар матни зер хусусияти бартарии як мафҳумро нисбат ба мафҳуми дигар нишон дода, услуби 
баёни ҷумлаҳои пайиҳамомадаро танҳо сифатҳои дараҷасоз фасеҳу равон намудааст, ки он хусусияти 
хоси дигари сифатро возеҳ мекунад: Ва он чи аз ҳаво кушодатар фароз омадааст, ҷавҳари ҳаво 
омадааст. Ва он чи аз ӯ низ кушодатар фароз омадааст, ҷавҳари ҳаво омадааст. Ва он чи аз ҷавҳари 
ҳаво кушодатар омадааст, ҷавҳари оташ омадааст ва гуфтааст, ки аз об он чи фарозтар ҳамояд, 
аз он ки ҳаст: - замин гардад ва аз ӯ он чи кушодатар аз он шавад, ки ҷавҳари ӯст; ҳаво гардад. Ва аз 
ҷавҳари ҳаво он чи фарозҳамтар аз он шавад, ки ҳаст, об гардад ва он чи кушодатар аз он шавад, ки 
ҳаст – оташ гардад [12, с.88]. 

Ифодаи дараҷаи олии сифат дар асари таҳқиқшаванда ба тарзи хосе истифода гардидааст. 
Нависанда барои нишон додани бартарии як мафҳум нисбат ба мафҳумҳои дигар таркиботи «аз 
ҳама»-ро якҷоя бо пасванди -тар истифода бурдааст, ки ин яке аз хусусиятҳои хоси сабки нигориши 
Носири Хусрав аст: Он гоҳ гӯем андар баёни ин қавл, ки андар олами ҷисм, ки маснӯи куллист, аз 
мардум шарифтар чизе падид наомадааст, лоҷарам феълҳои ӯ тамомтар аз ҳама феълҳост [12, 
с.174]. Ё ин ки дар ҷумлаи дигар: Пас, аз он ки он лаззат бартар аз ҳама лаззати махсус бошад, ки 
то он ғоят бад-ӯ нарасида бошад... [12, с.414]. 

Гарчанд дар забони адабии ҳозираи тоҷик роҳҳои гуногуни афзалият доштани як ашё аз ҳама 
ашёҳои дигар зиёд бошанд ҳам, вале дар китоби «Зод-ул-мусофирин» истифодаи гунаҳои он маҳдуд 
гардидааст. Пасванди –тарин, ки нишонаи асосии дараҷаи олӣ маҳсуб меёбад, ҳамагӣ дар се маврид 
истифода бурда шуда, дар чанд мавриди дигар пасванди қиёсии –тар ва таркиби аз ҳама вазифаи 
онро адо намудааст: Ва ҳамегӯяд, ки ҷустани хок, ки андар ӯ ҷавҳари хало камтар аст мар ин ҷои 
тангро, ки миёнаи олам аст, бад-ин сабаб аст ва иллати торикии ҷисмро ҳаме камтарин аҷзои хало 
ниҳад андар ӯ,...[12, с.93-94]. Пас, ақл, ки ӯ мар тамомтаринро аз ёрони хеш шарафдиҳанда аст... ки 
шарафпазири ҷавҳар бошад ва шарафдиҳанда араз бошад [12, с.188]. 

Дар китоби забони адабии ҳозираи тоҷик ифодагари дараҷаи олии сифат пасванди – тарин буда, 
бо роҳи ба дараҷаи одӣ изофа кардани зарфҳои миқдору дараҷаи бисёр, ниҳоят, бениҳоят, хеле, 
бағоят ва бо истифода аз таркиби аз ҳама қайд гардида аст, ки мисолҳои он намуна шуда метавонанд 
[8, с. 451]. 

Баъзан ба назар мерасад, ки нависанда пасванди дараҷасози–тар-ро ҳамчун аломати махсусе 
барои ифодаи дараҷаи олии сифат ба кор бурдааст: Бад-ин сабаб аст, ки мақсуди нафси нотиқа аз 
қавл мар шунавандаро маълумтар аз он шавад, чун қавл ба нафс наздиктар аст аз китобат ва бад-ӯ 
махсустар аст [12, с.35]. 
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Доир ба пасванди дараҷасози олии сифат Расторгуева В.С. иброз медорад, ки ин пасванд махсуси 
забони адабии ҳозираи тоҷик буда, он дар шеваҳо дучор намеояд. [13, с.59].  

Таҳқиқоти гуногунсоҳаи муҳаққиқони осори Носири Хусрав [16, 215-224; 8, 11-22; 11-328; 2-176; 
4-257; 14-40; 15-51; 17-467-473; 20-474-477; 21-21] далели он аст, ки ӯ аз зумраи донишмандони 
бузурги замони хеш то ба имрӯз маҳсуб ёфта, дар ҳама соҳаҳо назариёти олимона ва файласуфонаи 
хешро доштааст. Аз ин рӯ, метавон хулоса кард, ки ӯ ҳеҷ як аломат ва ашёву ҳодисотеро бузургтару 
болотар аз ҳама чиз намеҳисобад. Исботи ин гуфтаҳо ба маҳорати хоса истифода гардидани имконоти 
унсурҳои грамматикии забон барои дақиқкорона истифода бурдани мақсади гӯянда мебошад, ки 
мавриди таҳқиқи мақола қарор гирифтааст. 

Қобили зикр аст, ки дараҷаи одии сифат аз қиёс орӣ аст ва бинобар ин метавон онро дараҷаи сифр 
номид. Ин дараҷа имкони ифодаи дигари тафовути байни аломатҳои якхеларо доро мебошад, ки 
қиёсро талаб намекунад ва он баёни камию зиёдии аломат мебошад, ки низ дар заминаи қобилияти 
калимасозии забони тоҷикӣ ба воситаи вандҳо сурат мегирад. Дар осори илмӣ [8-190] дар бораи 
хусусияти пасвандҳое, ки ба миқдори аломат далолат мекунад, ифодаёбии он бо роҳҳои гуногун зикр 
гардидааст. «Сифат шаклҳои махсус дорад, ки аз ҳолати одӣ паст буда ва ба дараҷаи одӣ расида 
натавонистани аломати предметро мефаҳмонанд [8 с. 190]». Мафҳуми камию зиёдии аломат дар 
забони адабии ҳозираи тоҷик ба воситаи пасвандҳои – ча ва бо иловаи калимаи - тоб баён мегардад [8, 
с.190].  

Аз ҳиссаҳои дигари нутқ зарф низ дорои дараҷа мебошад. Набояд фаромӯш кард, ки зарф аломати 
амалро мефаҳмонад, сифат аломати ашёро ва зарфҳо дар алоқаи изофӣ намеоянд.  

Ҳамин тавр, дар асари таҳқиқшаванда маълум гардид, ки барои ифодаи дараҷаҳои муқоисавӣ ва 
олии сифат пасванди –тар истифода гардида, таркиби аз ҳама барои ифодаи дараҷаи олии сифат ба 
кор рафтааст. Дараҷаи одии сифат бошад ба худи калима баробар буда, он нишонаи морфологӣ 
надорад. Инчунин метавон баъзе мулоҳизаҳоро доир ба истифодаи он дар «Зод-улмусофирин» зикр 
намуд: 

 Зимни таҳлил маълум гардид, ки дар воқеъ дараҷаҳои сифат имконоти зиёди тавсифи 
мафҳумҳоро дар худ нигоҳ дошта, барои баёни фикр ва таҷзияи як аломат нисбат ба аломати дигар ба 
кор бурда мешаванд. 

 Дараҷаи одии сифат ба худи калима баробар буда, он дар ягон давраи инкишофи забон 
нишонаи морфологӣ надорад. 

 Пасванди –тарин нишонаи сарфии дараҷаи сифат маҳсуб ёфта, дар асари таҳқиқшаванда хеле 
кам ба мушоҳида мерасад ва дар мавридҳои хеле кам ҷои онро пасванди –тар ва таркиби аз ҳама 
ишғол намуда аст, ва метавон гуфт, ки ҳеҷ аломате ё мафҳумеро муаллифи асар бартару бузургтар аз 
чизе намеҳисобад. 

 Агарчи дар давраҳои инкишофи забони тоҷикӣ барои ифодаи афзалият доштани як калима 
нисбат ба калимаи дигар роҳҳои гуногун мавҷуданд, вале дар «Зод-ул-мусофирин» мавқеи 
истифодабарии онҳо маҳдуд гардидааст. 

 Хусусияти пасвандҳои – ча, - ак, - гун, - тоб (дар шева – бод) дар дар забони ҳозираи тоҷик 
барои муайян намудани миқдор ва чигунагии ашё ба кор бурда шуда, ҳамчунин хусусияти 
калимасозиро низ доро мебошанд. Вале дар сафаҳоти китоби «Зод-ул-мусофирин» чунин хусусиятҳо 
ба назар нарасидаанд.  

 Метавон Носири Хусравро дар радифи беҳтарин устодони сухан ва поягузорони сабки 
махсуси маъноофарӣ ва маъносозӣ дар забони классикии тоҷику форс донист. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СТЕПЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В «ЗОД-УЛ-МУСОФИРИН» НОСИРА ХУСРАВА 
Сравнительные степени являются основный категорией прилагательных с помощью которых 

выражается превосходство одного признака над другим или всех сравниваемых признаков. Носири 
Хусрав как искустний мастер слова использует тонкостями стилистического использования 
особенностей сравнительных степеней прилагательных в трактате «Зод-ул-мусофирин». В тексте 
названного все пути образования степеней сравнения прилагательных, в том числе образования 
сравнительной степени с помощью суффикса –тар в превосходной степени суффикса –тарин и 
сложения «аз ҳама». 

Как показывают наши материалы, в простой форме прилагательных отсутствует сравнение 
признаков предмета, поэтому её можно назвать нулевой. Указанная степень применяется также 
для выражения тех отличительных признаков, которые не требуют сравнения, а выражают 
наименьшего и наибольшего признака, которые оформляются специальными суффиксами. 

Языку произведений, изложенных в XI веке, свойствены две стили – простой и сложный стиль, 
на которых написаны огромное количество поэтических и прозаических произведений одним из 
которых является исследуемое нами произведение. Изучение морфологическах оссобеностей прозы XI 
века, в том числе «Зод-ул-мусофирин» Носира Хусрава, проливает свет на многие неясные вопросы 
исторического развития грамматического строя языка форсии дари.  

Ключевые слова: имя прилагательное, степень, степенообразующий, суффикс, сложение, 
морфологический, понятие, анализ, исследования, морфологический признак, наибольший и 
наименьший признак, аффикс.  

 
SOME ISSUES OF APPLYING MORPHOLOGICAL OF THE EXIT TO THE DEGREE OF 

ADJECTIVES IN THE «ZOD-UL-MUSOFIRIN» OF NOSIR KHUSRAV 
Comparative degrees are the main category of adjectives with the help of which is expressed by the 

superiority of one attribution over other or all compared signs. Nosir Khusrav as an artistic wizard of the word 
uses the subtleties of the stylistic use of the peculiarities of the comparative degrees of adjectives in the treatise 
«Zod-ul-Musofirin». In the text named all the ways of the formation of degrees of comparison of adjectives, 
including the formation of a comparative degree with the help of suffix – тар in an excellent degree of suffix - 
тарин and the addition of «аз ҳама». 

As our materials show, in the simple form of adjectives there is no comparison of the signs of the subject, 
so it can be called zero. The specified degree is also applied to the expression of those distinctive features that 
do not require comparisons, but express the smallest and greatest features that are made in special suffixes. 

The language of works set forth in the XI century is characteristic of two styles - a simple and complex 
style on which a huge number of poetic and prosaic works are written by one of which is the work under study. 
The study of the morphological features of the XI century prose, including the «Zod-ul-musofirin» of the Nosir 
Khusrav, sheds the light to many unclear questions of the historical development of the grammatical system of 
the language of Farsi Dari. 

Keywords: adjective, degree, power, suffix, addition, morphological, concept, analysis, research, 
morphological sign, the largest and smallest sign, affix. 
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ОСОБЕНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Садикова М.П. 
Академии государственный управления при Президенте Республики Таджикистан 

 
Государственное управление относится к той сфере деятельности, которая во многом определяет 

вектор развития нации. В этой связи формирование терминологии государственного управления 
имеет не только социальное, но и политическое значение. Формирование терминологической системы 
в государственном управление Республики Таджикистан осуществляется согласно статье Закона 
Республики Таджикистан «О языке», в которой говорится , что «русский язык остаётся, как и прежде, 
одним из важнейших языков межнационального общения » , так как в сфере политики, экономики, 
науки часто проходится обращаться к различным источникам и литературе на русском языке. 
Продолжается сотрудничество со странами СНГ, где вся документация оформляется именно на 
русском языке. 

Таким образом, параллельно сформировались и продолжают совершенствоваться и взаимно 
влиять друг на друга две терминологические системы – на таджикском и на русском языках. Этот 
факт определил во многом этимологическую природу актуальных терминов и тенденции их развития. 
Источники формирования специальной лексики, как показывают наблюдения, разные, но достаточно 
прогнозируемы, что характерно для создания терминологических систем вообще. Терминология 
государственного управления, также как и вся система государственной службы Республики 
Таджикистан все ещё находится в стадии формирования и совершенствования. 

В.А. Шмелев, изучая терминологию государственного управления в современном русском языке, 
указывает на тот факт, что «по происхождению административную лексику можно разделить на 
исконные слова, заимствованные и слова, образованные по продуктивными русским 
словообразовательным моделям».[3, с.143]. Если рассматривать эквивалентную по содержанию 
лексику современного государственного управления в Республики Таджикистан, то к этой 
классификации добавляется ещё и русский язык как источник формирования современной 
терминологии, что объявляется исторически сложившимся политическими традициями в 
государственно- административной номинации, берущий начало в бытность Советского Союза. Такие 
слова, как правительство, председатель, правление, совет, управление, округ, имеют индоевропейские, 
общеславянское, восточнославянские и русские корни. В.А. Шмелев называет советские термины 
советизмам. На наш взгляд, термин советизм может иметь широкое значение и обозначать не только 
термины государственного управления советского периода, но и вообще любую лексику, связанную с 
реалиями того времени. Хотя принципиального противоречия здесь нет, и глобально рассматриваемы 
термины все же подпадают под категорию советизмов. Точно так же, как заимствованные слова из 
западной политической лексики, предлагаются этим автором именоваться вестернизмами ( west –англ. 
– запад) [6,100], а термины, возрожденные из практики дореволюционной России историзмом. 

Во многих сферах государственного управления современного Таджикистана активным остались 
термины советского периода. В терминологии значатся понятия Верховный суд, представительные и 
исполнительные органы власти, Кабинет Министров, конституция, городская, районная и сельская 
администрация, ведомство, пресс-служба и другие, которые были в советское время и остаются ныне 
реалиями политического и административного функционирования государства. Для отдельных из них 
введены параллельные слова таджикского происхождения, которые являются, по своему содержанию 
абсолютными синонимами русских выражений. Так например, Хукумат- администрация , отсюда: 
городской, районный и сельский хукумат. Слово раис, обозначающее руководителя администрации, и 
в советское время относилось, как свидетельствует Таджикско-русский словарь-под редакцией 
Д. Саймиддинова, С.Д. Холматова, С. Каримова. (Душанбе-2006 г.), к политической лексике 
таджикского языка и часто импользовалось как словообразовательная основа для множества 
дериватов-( лат. derivatus – отведённый-производное, происшедшее от чего-либо существующег-
[5.156] с государственно-административной мотивацией. Сегодня всем известными 
административными терминами стали районный хукумат, хукумат города, приёмная хукумата и 
другие. Тармин хукумат прочно закрепился и в русскоязычной лексике государственного управления 
и , однозначно, будет расширяться его словоупотребление.  

К реликтовым терминам совесткой государственной власти относятся и современные 
обозначения структурных единиц территориального деления. Так в законе «О административно-
территориальном устройстве Республики Таджикистан», для обозначения единиц системы 
закрепляются слова область, район, поселок,город,район города,село. 
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Рассматривая терминологию органов государственного управления нельзя не обратить внимания 
и на тот факт, что параллельно развивается терминология общественных органов и объединений, 
которая также демонстрирует схожие тенденции. Так, в Республике Таджикистан возрастает с 
каждым днём роль Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ). Естественно, её 
деятельность требует определённого лексикона. И здесь также наблюдается возрождение советизмов. 
Съезд партии, центральный аппарат партии, партийный взнос, автив партии и другие выражения 
хорошо знакомы из прошлых лет. Слово совет пережило модернизацию своего содержания и не 
относится к строго партийным терминам, а означает новые реалии государственного управления 
такие, как Совет безопастности, Конституционный Совет, Совет ветеранов, координационный, 
Президентсий совет, учёный совет, депутатский совет и др. Термин советник расширило сферу своего 
функционирования, например; советник министра, советник ректора, советник председателя. В 
юридических терминах значатся государственный советник юстиции высшего, первого, второго, 
третьего, класса, старший-младший советник юстиции. 

Изменилось содердание очень значимого в советские годы термина секретарь, вспомним: 
секретарь ЦК, секретарь обмока, райкома,партии и т.п. Сегодня: секретарь совета безопастности, 
ответсвенный секретарь, учёный секретарь. 

Признаком сегодняшей официальной деятельности являются офисы, секретариаты, бюро с 
сотрудниками в должности секретаря- референта и офис-менеджера. Инфраструктура подобных 
учреждений и функциональные обязанности сотрудников также притерпели существенные 
изменения. Должности менеджеров и топ-менеждеров, очень важны не только в условиях рыночной 
экономики, но и для организации деятельности органов государственного управления Западной 
Европы и Америки, начали постепенно внедряться и в Таджикистан. Но их пока видеть в сфере 
обслуживания, в частном и государственном бизнесе,в государственном управлении менеджеры ещё 
официально не введены, ни как новые должности, ни как функциональные синонимы для уже 
существующих должностей. 

Историзмами, введеными с первой половины 90-х годов в активный оборот политической 
коммуникации Таджикистана, можно признать такие слова как маджлис. Этим словом арабского 
происхождения названы сегодня важные органы центральной и местной представительной власти 
нашего государства. Ранее это слово находилось в общей лексике таджикского языка и означало 
«заседание»,«собрание». Слово маджлис продолжает находиться в параллельном хождении в своем 
значении «заседание», «собрание». Для достоверности можно привести несколько примеров: 
Маджлиси намояндагон - (Маджлис представителей). Маджлиси Оли – ( Верховное Собрание), 
Маджлиси вакилон – (Маджлис депутатов). И все же ,если посмотреть на современый словарь 
государственного управления, то немалая его часть состоит из так называемых вестернизмом, т.е. 
заимствованной лексики из западных языков. Здесь не только термины, обозначающие структурные 
единицы и виды функциональной деятельности органов государственного управления и 
государственной службы, но и новые понятия и категории , введенные в связи с модернизацией и 
реформами процесса управления государством. Многие из них чужды и непонятны, поэтому 
встречают сопротивление со стороны как носителей таджикского языка, так и ученых. Поэтому в 
последнее время наблюдается замедление процесса иностранных заимствований. 

Однако ориентации на западные модели, создание политических институтов и должностей, 
функционально соответствующих институтам и должностям наиболее развитых демократических 
государств, предопределило появление в терминологии современного государственного управления 
РТ множества вестернизмов. Так , например, слово «президет» стало широко использоваться не 
только как обозначение для главы государства, но и как значение руководителей научных 
организаций, компаний и других бизнес-структур. Это приносит определенный хаос в адекватность 
сиюминутного восприятия термина, использованного без дискурсивной поддержки. Однако 
демократические процессы в обществе влияют на то, что этот термин достаточно свободен в 
использовании. Поэтому в случае. если речь идет о Главе государства, то употребляется 
словосочетание президент страны. В неофициальной речи и для Главы государства используются 
термины «Ҷаноби Оли», «Пешвои миллат». 

Слова «сенатор», парламент», «спикер», «фракции», «меморандум» и др. обнаруживают свое 
иностранное происхождение не только по форме, но и по содержании. Под момендрандумом 
понимается сегодня соглашение о соглосованности по тому или иному вопросу, в переводе с 
латинского термин означает «то, что надо помнить». В торговле «фракция», входящий к латинской 
основе «fractio» размывание, означает организованную группу членов политической партии, 
проводящей её политику в парламенте, либо в органах местного самоуправления. Именно в этом 
первичном значении термин используется в практике деятельности органов госуправления. Термин 
«спикер», означающий в переводе с английского языка буквально «оратор», относительно новый в 
политической лексике, он используется с середине 90-х годов, заимствован в качестве 
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функционального синонима термина «председатель» обеих палат парламента РТ сравним: под 
председательством спикера парламента Ш. Зухурова вчера состоялось очередное заседание 
Президиума парламента, на котором рассмотрена повестка дня предстоящего заседания Маджлиси 
намояндагон РТ. Таким образом, в своей таджикской прагматике заимствованный термин несколько 
отличен от своего первичного значения, ибо в Англии термином «спикер» обозначают председателя 
нижней палаты парламента [5, с.468]. 

Термин «парламент» постепенно становится словообразовательным корнем, от которого 
производятся новые слова, например: парламентарий» (депутат парламента), парламентский» (ср: 
парламентский слушания) парламентаризм (ср: парламентаризм). 

В политической лексике известны термины «Межпарламентская «Ассамблея стран содружества», 
«Парламентская ассамблея», «Организация Договора о коллективной безопасности», 
«Межпарламентская Ассамблея Евр-АзЭС». 

Министерства и ведомства в своей структуре имеют департаменты, комитеты, агентства, 

управления и службы. Первые три термина французского и латинского происхождения обозначают 

структурные образования. Если посмотреть на содержание иностранного слова, может быть 

дифференцированным например, департамент в дореволюционной России и в некоторых других 

зарубежных странах- это отдел высшего административного (министерства, сената и т.п.) или 

судебного учреждения. Департаментом может называться административное подразделение в 

аппарате международных организаций, например, департамент ООН, или, в США и Швейцарии 

департамент означает целые ведомства и министерства, сравним: Государственный департамент 

сокращенно Госдеп (Министерства Иностранных дел США). В государственных учреждениях 

Республики Таджикистан департаментом называются отделы областных и городских хукуматов, 

министерств, государственных комитетов например, областной, городской департамент образования, 

здравоохранения и др. 

Термин «комитет» ассоциировался ранее с ЦК компартии, сегодня комитеты – это коллегиальные 

органы, руководящие определенной областью государственной или общественной деятельности. 

Наиболее известных из них аббревиированы из-за комплексности наименований, например- ЦИК, 

КГНБ, КБНОН, НК, другие называются полностью: Комитет статистики, комитет палат Парламента и 

другие. Аббревиатура сложносокращённое слово, образованное из начальных букв или начальных 

элементов словосочетаний.[ 5, с.7]  

Столь большое количество заимствований не только новых терминов, но и новых политических и 

административных понятий и категорий является не просто явлением, вызванным фактами 

экстралингвистического порядка (хотя это тоже очень актуально для современного этапа развития 

органов государственного правления Республики Таджикистан), но более того закономерны. В 

терминологии на международном уровне есть стремление к стандартизации. Её роль в общении 

специалистов одной сферы деятельности играть в важную роль. Эта роль только укрепляется, если 

речь идёт об устройстве государства и о государственном управлении. Становление Республики 

Таджикистан в один ряд с наиболее развитыми государствами мира требует соответствие 

международным параметрам и показателям во всех основных видах деятельности. Поэтому говорить 

и создавать новые номинации необходимо тоже с примесью международной лексики. В то же время 

страна обязана шире вводить в коммуникативный обиход государственный язык. Хотелось бы 

слышать в списке закрепленной законодательно лексики государственного управления такие 

таджикские термины, как «ноҳия» (район), «вилоят» (область), «раис» (председатель). 

Терминология современного государственного управления сложна не только из-за наличия в ней 

множества новых понятий и категорий, но и из-за перенасыщения языка терминами иностранного 

происхождения. Сегодня без профессионального знания иностранных языков не просто читать сводку 

новостей или материалы центральных газет. 

Современная жизнь вместе с развивающейся бурно экономикой и современной технологией 

(компьютеры, телефоны, айфоны, новейшие технологические средства производства – 

нанотехнологии и др.) обязывают к необходимости давать наименования этим элементам и средствам 

обучения, независимо от того, в какой стране живет человек. А слова иностранного происхождения 

помогают быстрее входить в контакт при общении с представителями любого государства, 

независимо от того, на каком языке они говорят. 
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ОСОБЕНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье в основном рассматривается важность и значение формирования 

терминологии государственного управления. Формирование терминологии государственного 

управления имеет не только социальное, но и политическое значение. Параллельно сформировались и 

продолжают совершенствоваться и взаимно влиять друг на друга две терминологические системы- 

на таджикском и русском языках. 

Ключевые слова: правительство, председатель, управления, департамент, комитет, 

агентство, управление и служба, Маджлиси Оли, Маджлиси намояндагон. 

 

THE MAIN FORM OF MODERN TERMINOLOGY IN PUBLIC  

ADMINISTRATION IN REPUBLIC TAJIKISTAN 

The main point of the article is the importance and the meaning of terminology in Public Administration. 

The form of terminology in Public Administration doesn't have only social meaning but it has political too. 

They are forming, developing and influencing to each other in two systems-in Tajik and Russian languages. 

Key words: government, chairman, administration, department, committee, agency, management and 
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А-84 
ТАҲЛИЛИ ҚОЛАБҲОИ СОХТОРИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ИСМИИ 
ДУТАРКИБАИ БЕПЕШОЯНД ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

 

Аслонова Г.Н. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  

 

Воҳидҳои фразеологӣ (ВФ) ҳамчун яке аз аломатҳои забон доро ду паҳлӯ шакли зоҳирӣ ва 
мазмуни дохилист. ВФ дар баробари ифодаи мафҳумҳои мухталиф дорои қолабҳои гуногунанд.  

Забоншиносон ба қатори воҳидҳои фразеологии исмӣ (ВФИ) таркибҳоеро ворид менамояд, ки аз 
ҷиҳати вазифа ба ибораҳои исмии номӣ шабоҳат дорад. Дар онҳо исм чун калимаи асосӣ дар меҳвари 
сохториву маъноӣ қарор дорад.  

ВФИ-и забонҳои муқоисашаванда аз лиҳози сохтори грамматикиашон якхела нестанд. Ҷузъҳои 
таркибии ВФИ ва тартиби ҷойгиршавиаш онҳо аз ҳамдигар фарқ доранд. 

ВФИ-и забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ асосан дутаркибаанд. Яъне аз ду калимаи мустақилмаъно 
ташкил ёфта, ба ҷуз исм – унсури меҳварӣ, калимаҳои тобеӣ он аз исм, сифат, шумора, сифати феълӣ, 
масдар ва ғайра таркиб ёфтаанд. ВФИ-и бисёртаркиба ба забонҳои муқоисашаванда хос набуда, 
нисбатан камшуморанд. 
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ВФИ-и забонҳои тоҷикӣ ва англисиро аз рӯи сохти грамматикӣ ва таркибашон метавон ба 
навъҳои зерин тасниф кард: 1)ВФИ-и дутаркиба: а) ВФИ-и дутаркибаи бепешоянд; б) ВФИ-и 
дутаркибаи пешоянддор; 2) ВФИ-и бисёртаркиба ; 

ВФИ-и дутаркибаи бепешоянд аз ҳама намуди сермаҳсули забонҳои муқоисашаванда ба ҳисоб 
рафта, қариб сеяки ҳиссаи ВФИ-и ин забонҳоро ташкил менамояд. 

ВФИ-и дутаркибаи бепешоянди забони тоҷикӣ ҷузъҳои таркибиашон таввасути бандаки изофӣ ба 
ҳам пайваст мешаванд. Доир ба хусусият ва пайдоиши бандаки изофӣ дар асарҳо ва мақолаҳои илмии 
зиёде маълумотҳои васеъ дода шудаанд, аз ин лиҳоз зарурути шарҳи ин масъала нест. Танҳо зикр 
менамоем, ки вазифаи асосии он тобеъ гардонидани як калима ба калимаи дигар ва ташкили ибора аст. 
Бандаки изофӣ дар охири калимаи асосии ибора чун як унсури морфологӣ ҳамроҳ мешавад. 

Нақши бандаки изофӣ натанҳо дар ташкил намудани ибораҳои озод, балки ВФ низ бузург аст.  
ВФИ-и дутаркибаи бепешоянди забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз исму исм, исму сифат, шумораву 

исм, сифати феъливу исм таркиб ёфтаанд. Агар хусусияти фарқкунандаи ВФИ-и забони тоҷикӣ 
мавҷудияти бандаки изофӣ бошад (забони тез, сухани талх, роҳи сафед), дар забони англисӣ ифодаи 
исм дар ҳолат (падеж)-и соҳибист (Adam’s ale, God’s advocate, Balaam’s ass), ки хусусиятҳои 
грамматикии ин забонҳоянд.  

ВФИ-и бепешоянди дутаркибаи забонҳои англисӣ ва тоҷикиро ба қолабҳои зерин қолаббандӣ 
намудем:  

1.N-и +Adj (тоҷ. исм + бандаки изофӣ +сифат ) =Adj+N (анг. исм + сифат)  
Ин қолаби ВФИ аз ҳама намуди серистеъмол ва паҳншудаи забонҳои муқоисашаванда мебошад. 

Дар забони тоҷикӣ калимаи меҳварӣ сифатро ба худ тавассути бандаки изофӣ пайванд менамояд. 
Тартиби ҷойгиршавии ҷузъҳо низ бетағйир буда, дар ҷои аввал исм ва сипас сифат меояд: хаёли хом, 
дарди бахайр, кабӯтари дубома, соати нек, рӯзи сиёҳ,феъли бад, теғи обдор, ҳоли зор, хуни ноҳақ, 
базми ҷамшедӣ ва ғ.  

Бори маънӣ асосан ба унсури меҳварӣ меафтад. Ин шакли сохторӣ бо исмҳои гуногунсохтор 
ташкил шудаанд. Исмҳои сода дар ин қолаб бештар ба кор бурда шудаанд, ки дар байни онҳо 
калимаҳои дил (-и сангин, сахт, танг, сафед, нарм), сар (-и қоқ, сахт, бекас, кор), сухан (-и хушк, 
ширин, талх, ҳавоӣ, обдор, бепарда), гап (-и беҷо, бисёр, болохонадор, калон, бофта, пухта, хунук, 
кадучадор), даст (-и кӯтоҳ, хушк, расо, рост), ва рӯз (-и сиёҳ, сафед, дароз, сахт, наҳс, бад) 
серистеъмол мебошанд. 

Исмҳои сохтаву мураккаб хеле кам ба чашм мерасанд: кулӯлафути бекора, каллакалони ғӯрадузд, 
наварӯсони чаман, гурбачаи ошолуд. 

Каегорияи ҷамъбандии шумора на дар ҳамаи ин навъ ВФ мавҷуданд. Гарчанде онҳо дар 
фарҳангҳои фразеологӣ дар шумораи танҳо оварда шуда бошанд ҳам, дар раванди муошират ҳам дар 
шумораи танҳо ва ҳам ҷамъ истеъмол мешаванд. Аммо ӯ дар ҷавоби ин ҳама суханҳои талх заҳрханде 
кард ва харашро савор шуда ба сарсаригардиаш баромад. [1, с. 44] 

Ӯ дар кор фармудани ман дар корҳои паст, дар хӯрок ва дар манъ кардан аз китобхонӣ ва дар 
ҳақорат кардани ман бо вайронӣ аз модари ӯгаи пештараам, бартар ва сахттар ба ман муомила 
мекард [1, с. 380] 

Аммо ин ҳолат на ба ҳамаи ВФИ равост. Масалан тиллои сафед, амри маҳол аз он ВФ-е 
мебошанд, ки доим дар шумораи танҳо ифода мешаванд. 

Категорияи морфологии исми таркибии ин қолаби ВФ аз исмҳои зерин иборатанд: а) маънӣ: 
меҳнати озод, бахти сафед, ҳоли зор, хайри бериё; б) моддӣ : забони тез, оши ҷурғотнок, сари сахт; 
в) шахс: духтари қадрас, одами паст, беваи сермева; г) ғайришахс: бузаки ларзонак, пули якшумур, 
оши сол; ғ) хос: Рустами достон, Армияи Сурх; д) ҷинс: кори ҳавоӣ, роҳи бад, гурбаи бачапарто ва ғ. 

Сифат дар ин тарҳ нисбат ба исм аз лиҳози сохташон гуногунранганд. Сифати сода: шаби ялдо, 
оҳи сард, нафаси шум. ВФИ бо сифатҳои сохтаи пешванддор (бахусус пешояндҳои бе-, но-, бо-) ва 
пасванддро сохта мешаванд: гули бехор, сухани бепарда, хуни ноҳақ, дунёи боумед, чашми пухта, рӯи 
сӯхта. Сифатҳои мураккаб низ мушоҳида мешаванд: сухани болохонадор, кори нӯгиостинӣ, бузи дупо, 
чархи каҷраҷтор, Худои гулчин, деволи намкаш. 

Бо назардошти категорияашон ҳам сифати аслӣ ва ҳам сифати нисбӣ дар ин қолаби ВФИ-и забон 
тоҷикӣ васеъ истеъмол мешаванд: аслӣ: ҷои суст, забони ширин, рӯзи бад, каси калон; нисбӣ: гапи 
кӯчагӣ, кори ҳавоӣ, ошнои хасакӣ, оши гадоӣ. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ВФ-и дутаркибаи исму сифатӣ васл шуда, калимаи мураккаби 
идеоматикиро ба вуҷуд меоранд: забони ширин – ширинзабонӣ, дили танг – дилтангӣ, забони дароз –
забондарозӣ, сари баланд – сарбаландӣ ва ғ. Ба қавли олуфтаҳои Бухоро «даҳони он ҷавон бефаровез» 
ва ба қавли оммаи бухороиён ӯ «пуртакигӯй» буд...[2, с. 336] – Ӯ бо хислати «даҳонбефаровезӣ» ё 
«пуртакигӯӣ»-аш ба миршаб ҳам гап парронда мегашт.[2, с. 332] 
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Дар забони англисӣ қолаби сохтории мазкур бо тартиби ҷойгиршавии ҷузъҳо фарқ мекунад. Агар 
калимаи меҳварӣ дар забони тоҷикӣ дар ибтидои ВФ ояд, дар забони англисӣ аввал сифат ва баъд исм 
меояд: hot air, the black art, a hot baby, a false alarm, black box, an old bird.  

Сохтори исмҳояшон низ мухталиф буда, чун дар забони тоҷикӣ исмҳои сода бештар корбаст 
мешаванд. Исмҳои сохтаи пешванддор (a sweet disorder, a chain reaction) ва пасванддор (executive 
agreement, an old compaigner) низ мушоҳида мешаванд. Аз исмҳои мураккаб низ таркиби ВФИ забони 
англисӣ орӣ нестанд: good afternoon, a political football, a strange bedfellow. 

Як қатор ВФИ-и забони англисӣ дар шумораи ҷамъ ифода мешаванд, ки новобаста аз шумораи 
объекти ишорашаванда категорияи шумора дар ин навъ ВФ иваз намешаванд: little beggars, light bobs, 
short commons, social activities. 

Унсури исмии ин қолаби сохторӣ аз категорияҳои зерин иборат аст: а) хос : the great Commoner, 
the Forest City, cheap Jack; б) ҷинс: blind man, blue blood, right bowl; в) моддӣ: a strong arm, a weak siste, 
a tough egg; г) маънӣ: small change, easy game, awkward age; ғ) шуморидашаванда: natural child, big 
brother, д) шумориданашаванда: a good deal, small change.  

Ҷузъи адъективии ин навъ ВФИ-и забони англисӣ сохт ва категорияҳои мухталифи морфологӣ 
доранд. Сифатҳои сода серистеъмол буда (bad actor, bad name, black coat), сифатҳои сохтаву (guardian 
angel, a lucky bag, the universal complaint) мураккаб (goldfish bowl, one-armed bandit, a fresh -water 
collage) камшуморанд. 

Аз он сабаб, ки категорияи сифат дар забони англисӣ зиёдтаранд мувофиқ ба меъёри грамматикии 
ин забон ҷузъи адъективии ин ВФИ дорои навъҳои мухталифи сифатанд. 

2.N-и +N (тоҷ. исм + бандаки изофӣ + исм) =N+N= N’s+ N(анг. исм + исм)  
Ин қолаби сохтории ВФИ аз калимаи асосиву ёрирасон иборат мебошад. Аз қолаби қаблӣ фарқ 

дар он аст, ки ҳарду ҷузъи он исм мебошад. Дар забони тоҷикӣ исми тобеӣ пеш аз исми меҳварӣ 
омада, ба он тавассути бандаки изофӣ пайваст мешавад: арақи ҷабин, сари калоба савдои умр, сурати 
воқеа, ҳусни таваҷҷӯҳ, решаи гап, борони суол, лаби нон, лаҷоми гап ва ғ. Ҳангоми таҳлили ҷузъҳои 
таркибии ВФИ метавон бештар исмҳои содаро дид, ки ҳам дар қисми меҳварӣ ва ҳам тобеӣ ҷойгир 
гардидаанд: дили шаб, сари роҳ, акси кор, сандуқи сина. Аз исмҳои сохтаву мураккаб низ ҳарду унсури 
ВФ ташкил ёфта, нисбат ба исмҳои сода камшуморанд: ноомади кор, роҳи одамгарӣ, мотамсарои хок, 
даромади сухан.  

Категорияи грамматикии ҷузъҳои ин навъ ВФИ гуногунанд. Нисбат ба забони англисӣ исмҳои 
хос дар ин ҷо хеле камшуморанд: кулоҳи Сулаймон, умри Хизр. ВФИ бо исмҳои маънӣ( баҳори умр, 
савдои умр), моддӣ (сандуқи сина, лаби нон) ва низ ифода шудаанд. 

Дар забони англисӣ ду тарҳи ин қолаби сохторӣ вуҷуд дорад. Як тарҳи он бо ҳамбастагии исму 
исм, ки баръакси забони тоҷикӣ исми меҳварӣ дар аввал ва исми тобеӣ дар ҷои дуюм ҷойгир шудааст: 
eye appeal, the colour bar, school miss, an owl car, lip service, iron will, cousin Jack. Намуди дигари ин 
қолаби сохторӣ пайвандии исм бо исм дар ҳолати соҳибист, ки ба исми якум охирчаспаки «s илова 
мегардад: God’s country, the devil’s bone, dog’s death, King’s Council, the cat’s meaw. Ҷузъи таркибии ин 
тарҳи сохторӣ асосан аз исмҳои сода иборат аст: Hobson’s choice, a cat’s cradle, escape clause, Aunt 
Edna. Ин навъ ВФИ аз исмҳои сохтаву мураккаб низ сохта шудаанд: escalator clause, bargain caunter, a 
calamity hawler, afternoon farmer, midnight appointment, grandmother’s clock.  

Артикли муайяниву номуайянӣ чун ҷузъи таркибии ин навъ ВФИ ба ҳисоб рафта, дар ҳарду 
намуди он дида мешавад: a dog’s death, a calamity hawller, the armaments race, the savanger’s daughter. 
ВФ бидуни артикл низ кам нестанд: eye appeal, Balaam’s ass, bachalor’s button. 

3. Num + N ( шумора + исм)  
Ин қолаби сохторӣ аз исм ва шумораи миқдорӣ ташкил гардидааст. Дар қиёс бо дигар қолабҳои 

забони тоҷикӣ бандаки изофӣ –воситаи алоқаи синтаксисӣ, истифода намешаванд: як дунё, як бало, , 
як зайл, як ҷаҳон, як пул, як даста, ду даҳан, чор ишке, чор танга, ҳафт пушт, сад тилло сад тараф. 

Исмҳои меҳварӣ аз рӯи сохт асосан сода буда, ба ҷуз исмҳои хос дигар категорияҳои исм дар 
таркиби онҳо мавҷуданд.  

Унсури шуморагии ин қолаби сохторӣ ВФИ рамзӣ буда, на ҳамаи шумораҳои миқдорӣ истифода 
мешаванд, интихобан шумораҳои як, ду, се, чор, ҳафт, даҳ сад, ҳазор ба кор бурда мешаванд. 
Профессор Ҳ. Маҷидов истифодаи шумораҳоро дар ВФИ-и забони тоҷикӣ ба боварҳои халқ, одату 
анъанаҳо ва ва дигар падидаҳо марбут дониста, сабаби истеъмоли онҳоро чунин шарҳ медиҳад: 
«Истифодаи шумораҳо дар таркиби ВФ ба боварҳои таърихиву мифологии натанҳо ба халқи тоҷик 
воридшаванда, балки ба миллатҳои дигар хосбуда, вобаста аст. Масалан шумораи як ба тасаввуроти 
инсоният оид ба ягонагии офариниши ҷаҳон рабт дошта, инъикосгари ягонагии ҳамаи оғозҳо ва ва 
ягонагии объекти мулоҳизаҳост. Шумораи ду ба миқдори ками ашё вобаста аст. Шумораи чор 
инъикосгари тасаввуроти қадима оиди чор тарафи дунё буда, аввалан зери мафҳуми чор тарафи дунё 
тамоми олам ва офаринишро дар назар доштанд. Мақоми ҳафт ба тасаввуроти антиқии – ҳафт қабати 
коинот, ки замин низ чун яке аз қабатҳои он ҳисоб меёфт марбут аст. Шумораи даҳ бошад 
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ифодакунандаи ҳадди имконият мебошад.» [6, с. 254, 256] 
ВФИ навъи мазкури забони англисӣ бо забони тоҷикӣ пурра шаклан мувофиқанд. Тартиби 

унсурҳо ва таркиби он якхелаанд: six column, four courner, the ten commandments, first night, second 
fiddle, double cross. Дар қиёс бо забони тоҷикӣ дар забони англисӣ ба ҷуз шумораҳои миқдорӣ 
шумораҳои тартибӣ низ истифода мешаванд : double game, the first comer, the eleventh commandments. 
Шумораи ҷамъи исмҳо дар ин қолаби сохторӣ дар забони тоҷикӣ ғайриимкон аст, аммо дар забони 
англисӣ бархе унсури меҳварӣ дар шумори ҷамъ ифода мешаванд. Ҳарчанд дар иборҳои озод 
мувофиқи қонуниятҳои грамматикии забони англисӣ ҳамаи исмҳое, ки шумораи муайянкунандаи он 
аз ду зиёд аст пасванди ҷамъбандӣ мегирад, аммо дар ВФИ на ҳамаи онҳо мувофиқи ин талабот 
ташкил гаштаанд.  

4. N + conj + N (исм + пайвандак + исм) 
Қолаби мазкур аз исмҳои аз ҷиҳати маъно баробарвазн сохта шудаанд. ВФИ-и дутаркибаи 

бепешоянди зерин дар забони тоҷикӣ тавассути пайвандаки –у (-ю) ташкил шудаанд : феълу хӯй, хешу 
табор, каму кост, дилу ҷигар, чизу чора, кору бор, хату хабар, тобу тоқат, ҳарбу зарб. Ҳангоми бо 
садонок ба охир расидани исми якум пайвандаки –ю ҳамроҳ мешавад: кинаю адоват, пирию хартозӣ, 
балою батар. Нисбат ба қолабҳои сохтории болӣ ҷузъи меҳварӣ ва тобеӣ дар ин ҷо мавҷуд набуда, 
ҳарду ҷузъ баробаранд. Дар забони тоҷикӣ ин навъ ВФ хеле инкишоф ёфтаанд. 

Хусусияти хоси онҳо дар ҳамин аст, ки таркибан бо пайвандаки -у пайванд мешаванд. Ба ҷои он 
ҳеҷ гоҳ пайвандаки «ва» гузошта намешавад. Зеро натанҳо қолаб, балки пурра хосияти фразеологии 
худро онҳо аз даст медиҳанд. Забоншинос Н.Маъсумӣ ин навъи ВФ-ро «таркибҳои ҷуфти чида» 
номида, онҳоро аз рӯи таркиб, муносибати ҳиссаҳои чида ва моҳияти мундариҷавиашон ба ду гурӯҳ : 
а) ибораҳои синонимӣ ва б) таркибан гуногунмаъно тақсим намуд. [8, с.154] 

Бо таҳлили сохтори ҷузъҳои таркибии ВФИ-и дутаркибаи пайвандакдори забони тоҷикӣ, ки ҳарду 
ҳам исманд исмҳои гуногунсохторро метавон муайян намуд. Аз сабабе, ки ҳарду ҷузъи ВФ 
баробаранд, онҳоро дар якҷоягӣ таҳлил намуда, муайян намудем, ки бештарашон бо исмҳои сода (обу 
ранг, меҳнату роҳат, ҳушу ёд, вақту соат) ва ками андар камашон бо исмҳои сохтаву мураккаб 
(косаву нимкоса, сангу порсанг, пулҳавасу булҳавас) ташкил гардидаанд. Хусусияти дигари ин ВФИ 
мавзуниву мунтазамӣ мебошад. Барои дар як вазн ифода шудани таркиб калимаҳои ҳамоҳанг ба ҳам 
васл мешаванд. Исмҳои сода, ки дар ҳамоҳангӣ ва муносибати маъноӣ аз исмҳои сохтаву мураккаб 
бартарият доранд, барои ҳамин бештар ба кор бурда шудаанд.  

Дар ВФИ-и дутаркибаи навъи мазкури забони адабии тоҷикӣ бо назардошти маъно ва тавъам 
омадани оҳангу вазни калимаҳо ба назар гирифта шаванд, дар қаторе аз таркибҳои шевагӣ ва гуфтугӯӣ 
танҳо мувофиқати фонетикии онҳо ба назар гирифта шудааст: кӯҳнаю сӯна, шатақу патақ, чоку 
чилок, дову даска ва ғ. 

Ҳарчанд дар забони тоҷикӣ истифодаи исми хос дар ВФ то ба дараҷаи забони англисӣ паҳншуда 
нест, аммо дар ин қолаби сохторӣ нисбат ба қолабҳои дигар шумораи зиёди ВФИ-и бо исми хос 
ташкилгардидаи забони тоҷикӣ рост меояд: Лайлию Маҷнун, Ҳасану Ҳусейн, Тоҳиру Зӯҳро, Алихоҷаю 
Ҳоҷаалӣ, Эшмату Тошмат ва ғ.  

Таҳлили ВФИ зерин нишон дод, ки унсурҳои таркибии онҳо аз рӯи категорияҳои грамматикии 
ВФИ ба ҳам тавъаманд. ВФИ дутаркибаи павандакдор бо исмҳои моддӣ: обу оташ, дегу табақ, нону 
намак, хӯрду хӯрок; маънӣ: кибру ғурур, фикру хаёл, ақлу дониш, хобу хаёл; беҷон: обу ҳаво, ҷою ҷалол, 
дару девор; ҷондор: одаму ақл, пиру барно ва ғ. 

Дар забони англисӣ айнан қолаби сохтории мазкур мавҷуд буда аз рӯи тарҳашон бо пайвандаки 
«and» (ва) аз забони тоҷикӣ фарқ доранд. Исмҳои таркибии онҳо низ баробарвазн мебошанд: cap and 
gawn, blood and thunder, milk and water, chapter and verse, day and night, bubble and square, aid and abet. 
Категорияи шумора дар ин навъ ВФ ба таври мухталиф амалӣ гаштааст. Баъзан ҳарду унсури 
таркибии он дар шумораи ҷамъ истифода мегарданд: babes and sucklings, prunes and prisms, changes 
and chances, airs and graces, bibs and drubs. Дар бархеашон танҳо як ҷузъи таркибиашон дар шакли 
ҷамъ истифода мешаванд: bear and skittles, cap and bells; Вобаста ба шумориданашаванда будани исми 
таркибиашон пасванди ҷамъбандӣ илова намегарданд: coffee and cakes, milk and water, cakes and ale.  

Хосияти фарқкунандаи ин навъи сохторӣ нисбат ба қолабҳои болӣ дар каистеъмолии артиклҳост. 
Дар шумораи камтарини онҳо гоҳ қабл дар унсури якуму гоҳ дар унсури дуюм ва гоҳ қабл аз ҳарду 
унсур артиклҳои муайяниву номуайянӣ истифода гардидаанд: beary and the beast, a dot and carry –out, 
the Blue and the Grey, the Alpha and Оmega. 

Сохтори ҷузъҳои таркибии онҳо низ чун дар забони тоҷикӣ бештар аз исмҳои сода иборат 
мебошанд: bed and broad, cap and gawn, blood and thunder; исмҳои сохтаву мураккаб дар сафи 
камтаринҳоянд: alarms and excursion, babes and sucklings, a dot and carry-out.  

Дар забони англисӣ низ як қатор ВФИ бо исмҳои хос таркиб ёфтаанд: Castor and Pollux, Damon 
and Pythias, the Darby and Johan, David and Johnathan, Dr. Jekyll and Mr. Hyde.  

5.N-и + Part (тоҷ. исм+бандаки изофӣ + сифати феълӣ) = Part I (II) + N (анг. исм + сифати феълӣ)  
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Дар забонҳои муқоисашаванда шакли сохторие мавҷуд аст, ки сифати феълӣ чун ҷузъи тобеӣ ва 
исм ҷузъи меҳварӣ фаъолият доранд. Моҳияти ин шакли сохторӣ ва ҷузъҳои таркибии он умумият 
дошта бошад ҳам, вобаста ба қонуниятҳои грамматикии забонҳо тартиби ҷойгиршавии унсурҳо аз 
ҳамдигар фарқ мекунанд: давлати хобида, муши мурда, гӯшти уштурхӯрда, гурги борондида, гапи 
сарбаста, бахти тофта.  

Ин навъи сохтории ВФ-ро дар забони тоҷикӣ вобаста ба вазифаи синтаксисиаш гоҳ ба ВФ 
адъективӣ мансуб медонанд. Аз сабабе, ки таҳлили сохтории ВФ-ро аз рӯи принсипи калимаи меҳварӣ 
ба роҳ мондаем, ин навъи ВФ-ро, ки ҷузъи такягоҳиаш исм аст, дар қатори дигар ВФИ ба риштаи 
таҳқиқ кашидем.  

Ин навъи ВФИ камшуморанд. Бо вуҷуди ин дар ҳамаи қишрҳои забон онро мушоҳида намудан 
мумкин аст. Аз ҷумла дар ВФ шевагӣ чунин намунаҳои он мавҷуданд: оби кашонда, шери оранда, 
офтоби набаромада, одами назаркарда, қуши чашмбаста ва ғ.  

Сохтори ҷузъҳои таркибии онҳо дар забони тоҷикӣ якхела буда, қисми такягоҳӣ аз исмҳои сода ва 
унсури тобеӣ аз сифати феълӣ, ки аз асоси замони гузашта ба вуҷуд омадааст иборат мебошад. 
Новобаста ба камшумориашон ҷузъи меҳварии он аз категорияҳои мухталифи исм таркиб ёфтааст, 
яъне аз исми хос (Юсуфи гумгашта), ҷинс (гӯшти уштурхӯрда), ҷондор (одами назаркарда), беҷон 
(гурги борондида), моддӣ (офтоби набаромада, оби кашонада) ва маънӣ (давлати хобида).  

Тафовути ВФИ-и дутаркибаи исмиву сифати феълии забонҳои муқоисашаванда натанҳо дар 
тартиби ҷойгиршавии унсурҳои таркибӣ, инчунин дар истифодаи ду намуди сифати феълӣ дар забони 
англисист, яъне сифати феълии замони ҳозира ва сифати феълии замони гузашта. Лозим ба ёдоварист, 
ки дар забони англисӣ барои сохтани сифати феълии замони ҳозира ба асоси феъл охирчаспаки -ing ва 
ба сифати феълии замони гузашта - ed ҳамроҳ карда мешаванд: medding duches, losing couse, a fighting 
cock, a hanging committee, fallen angel, dead beat, curled darlings, a dead end. Дар ташкили ин навъ ВФИ 
исмҳои гуногуншаклу гуногунмаъно истифода шудаанд. Масалан, исмҳои сода (the gilded age,lost 
cause, a dead duck, a running fire) сохта (privileged communication, anodding acquiantabce, confested 
election, a walking dictonary) мураккаб ( the Flying Duchman, a visiting fireman).  

Сифати феълии дар таркиби ВФ мавҷудбуда низ сохтори мухталиф доранд. Ба ҷуз аз сохтҳои 
муқаррарӣ шаклҳои мураккаби онҳоро низ мушоҳида намудан мумкин аст: self-made man, a duble-
barreled compliment, the star-spangled Banner. Дар муқоиса бо забони тоҷикӣ шумораи ин навъи ВФ дар 
забони англисӣ бештаранд. Дар ташкили онҳо ҳарду навъи сифати феълӣ баробарфаъоланд. 

Ҳангоми таҳлили ҷузъи меҳварии ВФ исмҳо бо категорияҳои мухталифи грамматикӣ дида 
мешаванд. Исмҳои хос нисбат ба дигар тарҳҳо дар ин қолаби ВФ камтаранд: a doubting Thomas; исми 
маънӣ :a walking dream исми моддӣ: a flunnelled fool исми шуморидашаванда: a mixed bag, founding 
father шумориданашаванда: a sporting blood, a chaqered career. 

Шарти ҷамъбандии исмҳо дар ин ҷо низ вобаста ба категорияи исм сурат гирифта, дар баъзе 
намунаҳои ВФИ ифодаи шумораи ҷамъ дар забон устувор гаштааст :animated cartoons, the roaring 
fourties. Артиклҳо ҳангоми зарурат дар ибтидои таркиб қабл аз сифати феълӣ гузошта мешаванд. Аз 
сабаби хусусияти тасвирӣ ва аз рӯи навъ исмӣ-сифатӣ будан ин қолаби сохтории ВФ артиклҳои 
номуайян нисбат ба артикли муайянӣ фаъолтар буда, инчунин ҳолатҳои бидуни артикл истеъмол 
шудани онҳо мушоҳида мешавад. 

Ҳангоми таҳлил ва омӯзиши ВФИ дутаркибаи бепешоянди забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ панҷ 
қолаби сохтории асосиро муайян намудем, ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ 
мавҷуданд. Дар ин қолабҳо умумиятҳо зиёд ва тафовутҳои ҷузъӣ, ки ба қонуният ва хусусиятҳои 
грамматикии забон вобаста аст дида мешавад. Инҳо мавҷудияти артикл, ду навъи сифати феълӣ дар 
забони англисӣ, бандаки изофиӣ дар забони тоҷикӣ, тартиби ҷойгиршавии унсурҳои таркибӣ, ва сохту 
категорияҳои грамматикии ҷузъҳои таркибии онҳост. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДВУЧЛЕННЫХ БЕЗПРЕДЛОЖНЫХ 

СУБСТАНТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ 

 И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Субстантивные фразеологические единицы (СФЕ) сопоcтовляемых языков с грамматической 

точки зрения нооднородны. Порядок составных элементов СФЕ отличаются друг от друга. 

СФЕ таджикского и английского языков разноструктурны и разназначемы. Большенство СФЕ 

сопоставляемых языков составляют двучленные устойчивые выражения. Двучленные СФЕ состоит 

из двух значемых слов. Стержневым словом является сушествительное, а к поченительной части 

относятся другие части речи. Двусостовные СФЕ делится на безпредложные и предложные СФЕ.  

В статье автор проанализировав безпредложные двусостовные СФЕ моделировал пять 

структурных моделей ФЕ данного типа. Эти структурные модели являются общим для обоех 

языков. В некоторых моделей порядок состовных элементов и связь между его членами отличаются. 

Например, в таджикском языке изафет, а в английском языке объективный падеж.  

Также в статье проанализировано состовные элементы, его категорий и морфологические 

структуры. Изучение составных элементов данного структурного типа показал, что в 

сопоставляемых языках отличие существует в выражении множественного числа, структуры, 

грамматических категорий составных элементов СФЕ. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, существительное, прилагательное, числительное, 

союз, изафетная связка, модель, структура, моделирование, состовные элементы, стержневая 

часть, двусостовной. 

 

ANALYSIS OF STRUCTURAL MODELS OF NON-PREPOSITIONAL TWO-MEMBER 

NOUN PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

Noun phraseological units (NPU) of the comperesed languages are not similar. Order of NPU differs 

from each other. 

Tajik and English NPU are multistuctural and multisence. Most of NPU of comparesed languages 

consists of two-member steady expressions. Two-member NPhU are made of two significant words. The basic 

word is noun and subordinate part formed of other parts of speech. Two-member NPU divides into non-

prepositional and prepositional. 

The author analyzed non-prepositional two-member NPU and simulated five structural models of the 

researched types. These structural models are common for both languages. There are different order of 

components and connection between its members. For instance in Tajik language exist isafet copula, then in 

English language objective case. 

Here as well as reviewed components, its categories and morphological structures. The research of the 

given structural type shows that there are diversity between comperesed languages in expression of plural 

form, structure and grammatical categories of NPU‘s components. 

Key words: phraseological unit, noun, adjective, numeral, conjunction, isafet copula, model, structure, 

modeling, components, basic part, subordinating part. 
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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СООТНОСИТЕЛЬНЫХ СЛОВ 
 

Ахмедов Б.У., Давлятова Р.Х. 
Таджикский государственный финансво – экономический университет 

 

Структурно – семантический принцип в изучении сложноподчиненного предложения получил 
самое широкое распространение. 

Такой подход в настоящее время положен в основу описания отдельных типов предложений, 
важнейшим конструктивным элементом которых служат соотносительные слова. В роли 
соотносительных слов выступают разные типы местоимений, но не все они обладают одинаковой 
возможностью выступать как корреляты. Наиболее употребительны в этой функции местоименные 
слова указательной основы. Немаловажную роль в сложноподчиненном предложении, наряду с 
указательными словами, исследованию которых уделяется серьезное внимание, играет 
определительные, неопределенные и отрицательные слова. 

Относительно местоимений определительной группы вообще Я. Маловицкий отмечает 
следующее: «…а) большая частотность использования; б) функциональная гибкость; и в) 
семантическое богатство данной местоименной группы требует к себе пристального внимания 
лингвистов».[1, с.15] 

В большой части использования, например, одного из местоимений этой группы убеждают нас 
лексикографические дынные. Так, в «Словаре языка Пушкина» почти после каждого слова словарной 
статьи в скобках дается число случаев его употребления в произведениях поэта. В словарной статье же 
местоимению ВЕСЬ[2, с.253] нет такой цифры показателя числа его употребления, так как оно очень 
велико, о чем говориться в «предисловии» к «Словарю». 

При рассмотрении парадигматических[3, с.310] свойств местоименного слова мы исходим из 
требования установить состав возможных форм того или иного соотносительного слова. Одни 
соотносительные слова имеют парадигму, те есть могут выступать в нескольких формах, и 
предложение выбирает ту или иную из возможных форм. Другие же предоставлены только в одной 
форме. 

Парадигмы определительных и указательных местоименных слов различаются. Определительные 
слова не используются в составе сложноподчиненного предложения в формах мужского и женского 
рода, в отличие от указательных. 

Более того, даже внутри определительной группы разные местоимения (весь и каждый) имеют 
разные парадигмы. Так, слово КАЖДЫЙ употребляется в форме мужского рода (каждый, кому 
дорого это, будет защищать), чего нет у местоимения ВЕСЬ. 

Ряд местоимений – наречий выступают в своей единственной форме (всегда, всюду, везде и др.). 
При большом сходстве в области парадигматики определительные, неопределенные и 

отрицательные, с одной стороны, и указательные – с другой, различаются тем, что первые имеют не 
полную парадигму (большинство) или одну форму. 

Наблюдения и лексикографические[4] данные показывают, что описываемое определительное 
субстантивированное местоимение ВЕСЬ выступает в двух формах. Во – первых, оно имеет форму 
единственного числа среднего рода – ВСЁ («Она тщательнее обыкновенного привела все у себя в 
порядок»[5]). В этом значение данное местоимение, выражая отношение к неодушевленным 
предметам обладает полной падежной парадигмой: всё, всего, всему, все, всем, обо всем. 

Например: 
1. Вагоны, столбцы, люди, всё, что было видно, - было занесено с одной стороны снегом и 

заносилось все больше и больше (Л.Н, Толстой). 
2. Добродушная Марья Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешной князь… 

(Л.Н. Толстой). 
3. Вронский теперь забыл все что, он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения 

(Л.Н Толстой) и др. 
Во вторых, в форме множественного числа употребляется только в применении к лицам, тоже 

имея весь набор падежных форм: все, всем, всех, всеми, обо всех. 
Например: 
1. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время 

уже пора оставить эту старину (Л.Н. Толстой). 
2. Но люблю ее и уважаю всех, кто меня хочет знать, - прибавил он, возвышая голос и хмурясь, - 

прощу любить и уважать ее (Л.Н. Толстой). 
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Указательное местоимение в субстантивированном виде имеет две формы числа (единственное и 
множественное), три формы рода ТОТ, ТА, ТО и все падежные формы.. 

Примеры: 
1. Теперь, - хорошо ли это, дурно ли, - Левин не мог не остаться: ему нужно было узнавать, что за 

человек был тот, кого она любила (Л.Н. Толстой). 
2. Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при 

сближении дочь могла влюбиться в того, кто не захочет жениться или в того, кто не годиться в мужья 
(Л.Н. Толстой). 

3. Это было не то, чего она ждала (Л.Н. Толстой). 
4. Он помнил все и не считал нужным повторить в своей памяти то, что скажет (Л.Н. Толстой). 
Несубстантивированное местоимение ВЕСЬ имеет полную парадигму по всем категориям: числа, 

рода и падежа. 
Единственное число Множественное число 

Муж. род Сред. род Женск. род  

Весь Все Вся Все 

Всего Всего Всей Всех 

Всего Всему Всей Всем 

Весь Всего все Всю Все, всех 

Всем Всем Всей (-ю) Всеми 

Обо всем Обо всем Обо всей Обо всех 

Соответственная парадигма наблюдается и у указательного местоимения – прилагательного ТОТ. 
Для синтагматического анализа соотносительного слова важным является рассмотрение 

«линейного (одновременного) соотнесения»[6, с.408] его с элементом связи. 
Семантические свойства местоимений ограничивают возможности сочетания с союзными 

средствами, что, в свою очередь, ограничивает сферу их употребления. 
Определительные и в частности местоимение ВЕСЬ, сближаясь с указательными, имея много 

общего с ними, отличаются от последних некоторой своей семантикой, которая влечет за собой 
структурные особенности целого сложного предложения. Одним из таких отличий является то, что в 
местоименно – соотносительном типе сложноподчиненных предложений определительные 
местоимения коррелируют только с союзными словами, в то время, как указательные местоимения 
соотносятся и с союзами. 

Корреляция определительных местоимений с союзами невозможна, очевидно, потому, что эти 
местоимения более полноценны в лексическом отношении, чем указательные, более 
грамматикализованные, способные, при определенных условиях объединиться с союзами 
придаточной части, образуя сложные подчинительные союзы. Это явление отмечается, например, 
К.Е. Майтинской: «Местоимениям принадлежит особая роль в развитии структуры языков: являясь по 
своей основной природе полуформальными элементами языка, они легко переходят в служебные 
слова и формативы»,[7, с.126] и далее: «Сравнительно легко местоимения переходят в союзы, причем 
основная роль в данном случае принадлежит указательным и вопросительным местоимениям».[8, 
с.128] 

Известно, что в сочетаемости соотносительных слов и связочных элементов существует 
определенная закономерность, т.е. одни соотносительные слова предопределяют характер 
соединительных слов круг возможных сочетаний с элементами связи оказывается более широким и 
разнообразным. В этих случаях выбор это того или иного союзного средства не зависит от характера 
соотносительного слова, а диктуется общим содержанием предложения. 

По данному признаку все соотносительные слова обычно делятся на две группы: а) 
соотносительные слова, предполагающие наличие определенного элемента связи – селективные; и б) 
соотносительные слова, не определяющие характер соединительного слова – неселективные. 

Говорить о «селективности» или «неселективности» по отношению к местоимениям «ВЕСЬ» и 
«ТОТ» в совокупности всех их форм трудно. Видимо, нецелесообразное говорить об этом 
применительно к каждой форме. 

Субстантивированное определительное местоимение «ВЕСЬ» не имеет неселективных форм, 
потому что каждая из форм (все, все) соотносятся только с одним из относительных слов: все – что, 
все – кто. 

Примеры: 
1. Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла все, что теперь, глядя на нее, чувствовал 

(Л.Н Толстой). 
2. Народ стоит на такой низкой степени и материального и нравственного развития, что, очевидно, 

он должен противодействовать всему, что ему чуждо (Л.Н. Толстой). 
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3. – Я за матушкой, - улыбаясь, как и все, кто встречался и Облонским, отвечал Вронский, 
пожимая ему руку и вместе с ним взошел на лестницу (Л.Н. Толстой). 

4. Вронский не только был знаком со всеми, но видал каждый день всех, кого он тут встретил и 
потому он вошел с теми спокойными приемами, с какими входят в комнату люди, от которых только 
что вышли (Л.Н. Толстой). 

Формы мужского и женского рода, а также форма множественного числа субстантивированного 
местоимения «ТОТ» ( тот, та, те) – неселективны, ибо составляют такие пары: 

тот (та, те) – кто 
тот (та, те) – что 
тот (та, те) – который 
тот (та, те) – чей 
Например: 
1. Первое падение Кузовлева на реке взволновало всех, но Алексей Александрович видел ясно на 

бледном, торжественном лице Анны что тот, на кого она смотрела не упал (Л.Н. Толстой). 
2. Она не интересовалась теми, кого знала, чувствуя что от них ничего уже не будет нового. 
3. Главный же задушевный интерес ее на водах составляли теперь наблюдения и догадки о тех, 

которых она не знала. (Л.Н. Толстой). 
Это же местоимение в форме среднего рода выступает как селективное, образуя одну пару: ТО, - 

ЧТО. 
Примеры: 
1. Так страшно что было то, что он задумал, что теперь он был готов поверить всему 

(Л.Н. Толстой) 
2. Кроме того, она не могла быть привлекательной для мужчин и потому, что ей недоставало 

ТОГО, ЧЕГО слишком много было в Кити,- сдержанного огня жизни и осознания своей 
привлекательности (Л.Н. Толстой). 

3. Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити (Л.Н. Толстой). 
Отсутствие в сложноподчиненном предложении коррелятивных пар с формами мужского и 

женского рода единственного числа описываемого определительного местоимения объясняется, 
видимо, невозможностью субстантивации этих форм в силу семантических особенностей данного 
местоимения вообще. 

По частоте употребления соотносительных пар большее место занимает корреляция 
субстантивированного местоимения «ВЕСЬ» в форме среднего рода с соотносительным словом 
«ЧТО». Из 185 пар 115 в таком употреблении. 

Примеры: 
1. Впоследствии я убедился, что наши местные жители вовсе не различают сморчков и строчков, 

но все, что растет похожее на гриб в апреле и раннем мае, называют сморчками (В. Солоухин ). 
2. Все хорошо, что в меру (там же) 
3. Все, что угнетает и печалит человека, все что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть 

вырвано с корнем (К. Паустовский). 
4. Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих (там же) 
Субстантивированное местоимение «ВЕСЬ» способно сочетаться со всеми падежными формами 

соотносительного местоимения «ЧТО», однако частота употребления разных форм имеет свою 
градацию. Особенно употребительны Им. и Вин. падежи . Из 85 случаев в 45 предложениях – Им. 
падеж и в 40 – Вин. падеж. 

Примеры: 
1. Будь у нас все, что сказано в росписи. Нарву вы возьмем (Л.Н. Толстой). 
2. Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, что 

возвышает его эмоциональную жизнь (К. Паустовский) 
3. Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из рижского порта 

(Л.Н. Толстого). 
4. Он (Энштейн) сделал все, что мог, для Испании, отстаивавшей всое достоинство (И. Эренбург). 
Редко выступает форма Р. падежа относительного местоимения «ЧТО» (2 случая из 25), причем 

она обычно имеет при себе частицы «НИ», «БЫ». Наличие этих частиц говорит о присутствии в 
сложноподчиненном предложении уступительного оттенка значения. 

Например: 
С крыльца сходил, разводя руками, пожилой – Собещанский, готовый в эту минуту – от широкого 

польского гостеприимства – подарить гостю все, чего бы он не пожелал: гончих собак, коней из 
конюшни, всю челядь свою, если она ему нужна, василькового сукна, отороченный мехом кунтуш с 
самого себя (Л.Н. Толстой). 



61 

Такого явления не наблюдается в предложениях с указательными местоимениями в качестве 
соотносительного слова. Также редко выступают в предложениях формы Д. и Т. падежей (2 из 29). 

Пример: 
Он говорил об искусстве как о чем - то второстепенном, подсобном, и я вернулся в Париж 

растерянный, подавленный, мне казалось, что у меня отняли все чем я жил (И. Эренбург). 
Сравнительно чаще употребляется форма П. падежа (5 из 29), больше с предлогом «О», очевидно, 

потому, что придаточная часть в таких случаях в качестве сказуемых имеет глаголы речи. 
Примеры: 
1. «Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем говорили выше,- совсем не пустяк. Это 

признак того, что жив ее пошляк и обыватель (К. Паустовский). 
2. Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года, ведь все, о 

чем мне предстоит рассказывать в последней части началось год спустя (И. Эренбург) 
Хотя редко, но встречаются отдельные случаи корреляции несубстантивированного местоимения 

«ВЕСЬ» в форме единственного числа среднего рода с соотносительным местоимением «ЧТО» (2 
случая из 95). Причем меньше всего данное соотносительное слово употребляется при 
существительном. 

Например: 
Увязывая на телегу все добро, что по честному дележу пришлось им после удачных набегов… 

(Л.Н. Толстой). 
Несубстантивированное определительное местоимение «ВЕСЬ» выступает с союзными словами в 

иную связь. Оно входит в состав словосочетания, где стержневым словом выступает имя 
существительное или субстантивированное указательное местоимение (прилагательное, 
числительное), и связь этого словосочетания с придаточной частью подобна связи в таких, например, 
словосочетаниях: 

Красивая + (лампа + с абажуром). 
Почтенная + (краснодонская + семья) и др. 
В таких словосочетаниях элементы «красивая». «почтенная» определяют не одно слово, а целое 

простое двучленное словосочетание. В сложноподчиненном предложении связь выглядит примерно 
так: 

(весь + сущ.) + придаточное предложение, 
(весь + субстан. указ. мест.) + придаточное предложение. 
Здесь только порядок обратный, т.е. придаточная часть определяет сочетание «ВЕСЬ + 

существительное». 
Связь определительного местоимения с придаточным предложением через словосочетание 

несомненна, она делает эту часть сложноподчиненного предложения более емкой, сообщающей 
признак, который ограничивает общее значение местоимения «ВЕСЬ». 

Однако эта связь в смысле коррелирования местоимения с союзными словами не является 
определяющей, так как стержневое слово в словосочетании не это местоимение, а обычно 
существительное. 

О корреляции в таких случаях приходиться говорить условно, ибо такое употребление характерно 
для другого типа сложноподчиненных предложений, где универсальными и наиболее 
употребительными являются «КОТОРЫЙ» и «КАКОЙ» . 

Союзное слово «ЧТО» в подобных предложениях, как и «КОТОРЫЙ», служит показателями 
общего определительного значения, но без оттенка употребления, что возможно при наличии 
указательных слов при существительном, причем, как при наличии указательных местоимений, слово, 
«ЧТО» здесь приобретает разговорную окраску. 

Несколько в большей степени рассматриваемое несубстантивированное местоимение способно 
употребляться при субстантивированных указательных местоимениях «ТО», «ЭТО» (6 предложений 
из 95), выступающих в качестве опорных, почему и местоимение «ЧТО» лишено окраски 
разговорной. 

Примеры: 
1. Вероятно, можно класть тмин и вообще все то, что может дать свой особенный вкус 

(В. Слоухин). 
2. Горизонт – это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или говоря по – старинному, все 

то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова «окоем». (К. Паустовский). 
3. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем 

шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы (И. Эренбург). 
Несколько меньше коррелируют субстантивированное местоимение «ВЕСЬ» в форме 

множественного числа с соотносительном словом «КТО». 
Например: 
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1. Все, кто тянется к мещанскому благополучию, погибнут… (Л.Н. Толстой). 
2. Но что я мог поделать, если занятия моей жизни, и Катиной, и всех, кто нас окружал, веселиться 

(там же). 
Первое место среди предложений с данными относительными местоимениями занимают 

предложения с формой И. падежа (из 29 случаев – 24). 
1. Все, кто был в палате, насторожились (Л.Н. Толстой). 
2. В Вашингтоне работала памятная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности 

всех, кто осмелился вымолвить «МИР», она осуждала за «сочувствие к коммунизму» (И. Эренбург). 
Сравнительно редко встречаются случаи употребления относительного слова в формах косвенных 

падежей: 
1. Сюда собрались все горячие головы, кому было любо поездить на конях, все, кто загнан был 

знаменитым земельным скупщиком Шехобаловым на нищий крестьянский клин, все, кто тягался за 
землю, с богатейшими уральскими станичниками, все, у кого, через край переплескивалась душа, 
рожденная в бескрайних степях, где вольно шумит пшеница, где мужик, понукая медлительных валов, 
идет за тяжелым плугом (Л.Н. Толстой). 

2. Мы шли на нее под вечер, значит, все, кому было нужно по этой дороге пройти, уже прошли 
(там же). 

3. Он был на «ТЫ» со всеми, с кем пил шампанское, пил он шампанское со всеми, и поэтому, в 
присутствии своих подчиненных встречаясь со всеми постыдными «ТЫ», как он называл шутя 
многих из своих приятелей, он со свойственным ему тактом, умел уменьшить неприятность этого 
впечатления для подчиненных (Л.Н. Толстой) 

4. Оставить их было нельзя и негде: станичники в плен не брали, - уцелевших после боя всех, на 
ком красная звезда раздевали донага и рубили – и с верха и пешие: натешась, отъезжали, оглядываясь 
на страшно разрубленные трупы, вытирали клинки о конскую гриву (Л.Н. Толстой). 

Редко, но встречаются предложения с употреблением несубстантивированного определительного 
местоимения – в форме множественного числа при одушевленных именах существительных (с 
прилагательными и без них), личных, субстантивированных указательным местоимением в качестве 
стержневого слова – с относительным – «КТО» (из 24 – 6 случаев). 

Примеры: 
1. Зачем нам быть? Выдайте нам заводчиков, всех воров кто бегал в Москву (Л.Н. Толстой). 
2. Мы все, кто только приехал, набросали столько, сколько было тары (В. Солоухин). 
3. Седьмого ноября 1943 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке 

пышный прием: собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатель, 
актеры, журналисты – словом, все те, кого парикмахер Клуба писателей называл «тузами» и 
«шишками». 

4. во всяком случае, все то из крестьян, кто принимал участие в прошлогоднем разгроме 
княжеской усадьбы, и все члены волисполкома из беспартийных получили на кормежку по солдату с 
конем (А.Н. Толстой) 

Обязательная особенность несубстантивированного местоимения «ВЕСЬ» в форме 
множественного числа к одушевленности стержневых слов объясняется тем, что «Семантический 
объем относительного местоимения «КТО» - это указанное на лицо… Оно относиться только с 
названием человека с местоимениями, указывающими на лицо, или с субстантивированными 
прилагательными, обозначающими лицо». [9,с.97] 

Таким образом, наблюдения приводят нас к следующим выводам. При большом сходстве в 
области парадигматики субстантивированное определительное и указательное местоимения 
различаются тем, что слово «ВЕСЬ» в отличии от «ТОТ» имеет неполную парадигму, с отсутствием 
форм мужского и женского рода. Несубстантивированные описываемые местоимения 
парадигматически имеют соответствия. 

В синтаксическом отношении соотносительное слово «ВЕСЬ», выступая в сложноподчиненном 
предложении как селективное, образует с соотносительными местоимениями только две 
коррелятивные пары: все – что, все – кто. Указательное же слово «ТОТ» во всех формах рода и числа 
образует с соотносительными словами ряд соотносительных пар, различаясь селективностью и 
неселективностью. 

Наконец, из двух соотносительных пар (все – что, все – кто) наиболее употребительным является 
соотношение ВСЕ – ЧТО, причем в форме И. и В. падежей обоих местоимений. 

Почти во всех известных синтаксических работах, где дается полное или частичное описание 
сложноподчиненного предложения, отрицательные и неопределенные соотносительные слова даются 
списком (не всегда полным), указывается, что они являются эквивалентами указательных, ни о каких 
особенностях, которые они несут в себе и в структуру предложения, не говорится, т.е. они не 
подвергаются тщательному исследованию. 
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Исчерпывающее извлечение необходимых конструкций с неопределенными и отрицательными 
местоимениями и их анализ свидетельствует о меньшей употребительности их по сравнению с 
указательными и определительными соотносительными словами, с чем, видимо связано наличие у 
исследуемых слов предметной семантики неполной парадигмы, а с пространственным значением – ее 
отсутствие. 

В синтагматическом плане исследуемые слова образуют следующие местоименные пары: 
Кто – то Кто 

Что – то Что 

Никто Кто бы 

Ничто Что бы 

Нигде Где бы 

Нигде Куда бы и др. 

 
На определенном уровне парадигматические и синтагматические особенности исследуемых 

соотносительных слов влияет на семантику и структуру сложноподчиненного предложения, что 
следует учитывать при создании многоступенчатой классификации указанного типа предложений . 
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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СООТНОСИТЕЛЬНЫХ СЛОВ 

Формула сложного предложения, предложенная профессором В.А. Белошапковой, понимается 
как набор дифференциальных признаков, одним из которых являются соотносительные слова в 
составе сложноподчиненного предложения. Особо исследуются соотносительные слова – 
местоимения указательной основы. Однако в синтаксических работах, где ведется полное или 
частичное описание сложноподчиненного предложения, определительные, не определительные и 
отрицательные соотносительные слова даются списком, (не всегда полным), указывается, что они 
являются эквивалентами указательных, но ни о каких особенностях, которые они несут в себе и в 
структуру предложения не говорится, то есть они не подвергаются тщательному исследованию. 
Задача исследования данной статьи это описание структурных и семантических особенностей 
таких местоимений. 

Современный уровень синтаксической науки выдвигает эту задачу как актуальную. 
Актуальность данной задачи подчеркивается еще и требованием современной практики. 

Поскольку в статье сообщается необходимые для понимания структуры сложного предложения 
сведения, расширяющие кругозор по методической работе над сложноподчиненным предложением. 
Они могут быть использованы учителями русского языка общеобразовательных школ. 

Целью исследования данной статьи является выявление семантической структуры, 
синтаксических функций соотносительных слов, их сочетаемостных возможностей в составе 
сложноподчиненного предложения. 

Ключевые слова: сложное предложение, дифференциальные признаки, соотносительные слова, 
синтаксический, эквивалент, структура, семантический, уровень, актуальность, сведения, 
использование, общеобразовательные школы, сложноподчиненные предложения. 

 
PARADIGMATIC AND SYNTHAGMATIC PROPERTIES OF RELATIVE WORDS 

The form of compound sentences, offering by professor B.A. Beloshapkovoi, conceptions as collection 
differentiate symptom is one of proportion world in base of subordinate sentences. Peculiar, it is researches 
proportion words pronouns on guide base. But in the syntactical works leads full or particular description 
subordinate sentences, definite, indefinite and negative proportion words give us a list (not full), points that they 
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are equivalent of guide but about not all peculiarities, which lead in structure of sentences, they are expose an 
elaborate researches. Task researches of the article description structural and semantical peculiarities as 
pronouns. 

Modern level of semantical sciences move out this task as actual. 
Actuality of this task emphasizes to demand of modern practice. As far as informs in the article necessary 

of understanding structures of compound sentences information’s, winder horizon to methodical work on 
subordinate sentences. 

The teachers of the Russian language of secondary schools can use them, too. 
Purposes researches of this article is reveal semantical structures, semantical functions proportion words, 

its combinations of possibilities in base of subordinate sentences. 
Key words: complex sentence, differential signs, correlative words, syntactic, equivalent, structure, 

semantic, level, relevance, information, use, general schools, compound sentences. 
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УДК 8091550 
ТАҲЛИЛИ НОМВОЖАҲОИ ИҚТИБОСИИ ФЕТЕРБУРХ,  

ИСКАНДАРИЯ, КУСТАНТИЯ 
 

Шамсуддинова М.А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Осори муҳаққиқони қарнҳои IX-X «Илм ал-масолик вал мамолик» унвон дошта, маъхазҳои 
муҳимме, чун «Ал масолик вал мамолик»-и Асад ибни Хурдодбеҳ [соли таълиф 864 м.], «Китоб-ал-
хироҷ»-и Қадомат бинни Ҷаъфар [соли таълиф 880 м.] «Ал-булдон»-и Аҳмад ибни Яқуб [соли таълиф 
891], «Илалаолик-аннафиса» -и Ибни Руста [соли таълиф 903], «Мухтасари китоб-ал-булдон»-и Ибни 
Фақеҳ [соли таълиф 934], «Ат-танбия вашша Шариф»-и Маъсудӣ [соли таълиф 843м.], «Китоб ал-
масолик-вал-мамолик»-и Абӯисҳоқ Иброҳими Истахрӣ [соли таълиф 951м], «Сурат-уларз»-и Ибни 
Ҳавқал [соли таълиф 978], «Аҳсан-ат-тақосим»-и Мақдисӣ [соли таълиф 983], «Ҳудуд-ул-олам минал 
машриқ ва минал мағриб» [соли таълиф 982 м.], «Таърихи Бухоро»-и Муҳаммад Наршахӣ ва дигарҳо 
барои омӯзиши топонимҳои Осиёи Миёна заминаи хубе фароҳам меорад. 

Топонимҳо дорои таърихи гуногун буда, дар вақти пажӯҳиши баромади этимологии он заминаи 
пайдоиши минтақаҳо, даштҳо, кӯҳҳо, баҳру рӯдҳо ва амсоли он мвълум мегарданд. Дар бисёр маврид 
топонимҳо баёнгари мансубият ба ашхоси алоҳида, қавм, қабила ва ё таърихи таъсисёбии он муайян 
мегардад. Дар осори Аҳмади Дониш, ба хусус «Наодир-улвацоеъ» ҳарчанд маводи оронимия кам 
бошад ҳам, аммо баъзе аз оронимҳои Осиёи миёна, аз ҷумлаи Дашти Қипчоқ, Дашти Қазоқ, кӯҳистони 
Фон, Кавказ, Бадахшон, Чӯпон-ото тазаккур гардидаанд. Анропонимҳои мавзеъҳо дорои таърихи 
гуногун буда, дар вақти пажӯҳиши баромади этимологии он баробари фаъолияти ашхоси таърихӣ 
маълум мегарданд. Дар бисёр маврид антропонимҳо ифодакунандаи мансубият ба ашхоси алоҳида, 
қавм, қабила ва ё таърихи таъсисёбии онро маълум месозанд. Дар асар автоантроминимҳои 
Фетербурх, Искандария, Кустантия ба назар мерасад, ки ба номи ашхоси таърихӣ бахшида шудааст. 
Калимасозӣ чун яке аз рукнҳои асосии грамматикаи забони тоҷикӣ муддатҳои мадид аст, ки дар 
маркази диққати омӯзиши аҳли иштиёқманд қарор дорад. Вале то ҳанӯз дар бахши грамматикаи 
ономастика дастовардҳои чашмгир ба назар намерасад, зеро то ҳоло моҳият, мақсаду вазифа, тарзу 
усул ва дигар хусусиятҳои калимасозӣ ба як чорчубаи муайян танзим нашудааст. Илова бар ин дар ин 
ҷабҳа махлут сохтани мабҳасҳои омӯзиши калимасозӣ ва морфология, мафҳуму воҳидҳои онҳо ва 
ҳатто баъзан усулҳои таҳлили калимасозию морфологӣ ба мушоҳида мерасад. Бо истилоҳи 
«калимасозӣ» дар забоншиносӣ роҳу равиш, тарзу усул ва қавонини сохта шудани калимаҳо дар назар 
дошта шуда, ҳамзамон ин истилоҳ соҳаи томи забоншиносиро ифода мекунад [1, с.58]. 
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Ҳама гуна ҳиссаҳои нутқ, инчунин харду асоси феълӣ низ бо як осонӣ бо ҳам як шуда исмҳои 
мураккаб сохтан мегиранд. Профессор Ш. Рустамов дар ин бобат чунин менависад: «Бисёр калимаҳои 
наве, ки дар натиҷаи дигаргуниҳои иҷтимоӣ, хоҷагӣ, инкишофи илму маданият ва ғайраҳо пайдо 
мешаванд, бо роҳи калимасозӣ ба амал меоянд, ки онҳо бо сохти грамматика ва қонунҳои дохилии 
забон пурра мувофиқат мекунанд.Бо роҳи калимасозӣ бойшавии таркиби луғавӣ бар хилофи бевосита 
гирифтани калимаҳо аз дигар забонҳо ҳамеша инкишоф меёбад, чунки вай аҳволи забонро пурра 
инъикос мекунад» [2, с.11]. 

Ономастика ин натиҷаи номгузорӣ ардидани мавзеҳо ва атроф дар тӯли таърихӣ инсонӣ ба вуҷуд 
омадаст, ки ба боигарии маънавӣ ва фонди луғавии забон дохил мегардад. Ономастика бо мантиқ, 
психология, этнография, таърих, археология, география, геология, нумизматика, сотсиология, 
адабиёташносию услубшиносӣ робитаи ногусастаннӣ дорад. . Яке аз масъалаҳои муҳими ономастика 
омӯзиши механизми номгузорӣ ва таносуб дар исмҳои хос мебошад, ки он дар зериғояҳои мазкур, ба 
монанди «мафҳум», «воқеият», «ном» ифодаи худро меёбад. Номҳои ҷуғрофӣ аз ҷиҳати маънояшон 
гуногунанд. А.В. Суперанская далелро қайд мекунад, ки «семантикаи топоним маҷмӯи маълумот дар 
бораи объекти номбаршуда, муносибати гӯянда ба ашё мебошад. Барои фаҳмидани маънои номи 
ҷуғрофӣ донистани ҳолатҳои маъмулӣ дар он зарур аст »[3, с.322]. Инчунин бояд ба он ишора кард, ки 
дар номҳои ҷуғрофӣ ба ҷуз аз хусусиятҳои физикӣ ва ҷуғрофии ашё, дар бораи суннатҳо ва 
ҷаҳонбинии мардум маълумот низ мавҷуд аст. Ҳадафи ин мақола таснифоти маъноии номҳои 
ҷуғрофӣ, муайян кардани ин принсипҳои умумии ташаккули номҳои объектҳои ҷуғрофӣ ва муайян 
кардани гурӯҳҳои асосии луғавию маъноӣ дар байни онҳост. Гурӯҳбандии номҳои ҷуғрофӣ яке аз 
усулҳои муҳими омӯзиши онҳо мебошад, зеро таҳлили семантикии топонимҳои «1) барои шарҳи 
дурусти этимологияи номҳо асос фароҳам меорад, 2) имкон медиҳад, ки калимаҳои қадимӣ ё 
архаистӣ, ки хеле кам дучор меоянд ё дар айни замон умуман истифода намешаванд, танҳо дар 
топонимикӣ ҳифз шудаанд луғат, барои барқарор кардани маънои чунин калимаҳо мусоидат мекунад, 
3) шакли пайдоиши номҳои ҷуғрофиро мефаҳмонад, 4) хусусият ва дараҷаи рушди фарҳангро дар 
давраи пайдоиши ин номҳо муайян мекунад »[4, с.22-23].  

Номҳои ашхос, манотиқ, кӯҳҳо, дарёҳҳо, ҷирмҳои осмонӣ ва ҳар он чизе, ки моро иҳота кардааст, 
маҳсули тафаккури давраҳои гуногуни инкишофи ҷомеа буда, сарвати маънавӣ, ганҷинаи боэътимоди 
таъриху маданият ва як ҳиссаи фонди луғавии забони тоҷикӣ маҳсуб меёбанд ва барои шарҳу 
маънидод, таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои гуногуни этимология, калимасозӣ, фонетика, грамматика, 
шевашиносӣ, таърихи забон ва дигар қисматҳои забоншиносӣ заминаи мусоиде фароҳам меорад. Дар 
осори Аҳмади Дониш ҳарчанд маводи оронимия кам бошад ҳам, аммо баъзе аз оронимҳои Осиёи 
Миёна, аз ҷумлаи Дашти Қипчоқ, Дашти Қазоқ, кӯҳистони Фон, Кавказ, Бадахшон, Чӯпон-ото 
тазаккур гардидаанд. Анропонимҳои мавзеъҳо дорои таърихи гуногун буда, дар вақти пажӯҳиши 
баромади этимологии он баробари фаъолияти ашхоси таърихӣ маълум мегарданд. Дар бисёр маврид 
антропонимҳо ифодакунандаи мансубият ба ашхоси алоҳида, қавм, қабила ва ё таърихи таъсисёбии 
онро маълум месозанд. Дар асар автоантроминимҳои Фетербурх, / Искандария, Кустантия ба назар 
мерасад, ки ба номи ашхоси таърихӣ бахшида шудааст. 

Ба ҳамин мазмун метавон топонимҳои мансуб ба номҳои ашхоси таърихиро мисол овард:  
Фетербурх// -Санкт-Петербург — шаҳри азим дар Русия ва собиқ пойтахти ин кишвар, ки имрӯз 

чун пойтахти дувумини Русия дар баробари Маскав шинохта мешавад. Номи ин шаҳр ба хотири 
Петри 1 бунёдгузор ва асосгузори Русияи нав гузошта шудааст. Петри 1 дар замини ботлоқ дар байни 
дарёи Нева шаҳри СанктПетербургро асос гузошт. Ҷузъи «бург» иқтибос аз забони олмонӣ буда, 
маънояш шаҳр мебошад 

Искандария- Боиси тазаккур дод, ки дар ҷаҳон зиёд аз 60 шаҳр дар нуктаҳои мухталифи дунё ба 
номи Искандари Македонӣ, сарлашкари бомаҳорати Юнони Қадим буда, сарзамини Эрон, қисман 
мамлакатҳои араб аз қабили Миср, Сурия, Байналнаҳрайнро забт намуда, ба сӯи Ҳиндустон лашкар 
мекашад, гузошта шудааст. Искандария- шаҳрест дар шимоли мулки Миср, бинокардаи Искандар 
ибни Файлақус [5,60,6]. Искандария шаҳрест аз ду сӯй бо дарёи Рум ва дарёи Тиннис пайваста. Ва 
андар вай яке манора аст, ки гӯянд, ки дувист арш аст. Ва андар миёни об ниҳода бар сари санге ва ҳар 
гаҳ, ки бод ояд, он манора биҷунбад, чунон-к натвон дид [6, с.6]. 

Дар «Сафарнома» Носири Хусрави Қубодиёнӣ низ тасвири шаҳри Искандарияро, ки Шарқу 
Ғарбро бо ҳам мепайвандад, намудааст: «Ва аз Миср то Искандария сӣ фарсанг гиранд. Ва Искандария 
дар лаби дарёи Рум ва канори Нил аст. Ва аз он ҷо мева бисёр ба Миср оварданд ба киштӣ» [7, с.71].  

Дар боби «Дар ҳикояти гирдоби Искандар ва ғанои марди аҷамӣ» дар уқёнус ду нуқтаи баҳр, ки 
шадидтарин гирдоб ба вуқӯъ меояд, инъикос гардидааст ва аҳамияти хеле баланди иттилоотӣ дорад: 
«Дар мактуботи мо навиштаанд, ки дар Муҳит, наздик ба Қутби ҷанубӣ, ба арзи панҷоҳ дараҷа аз 
хатти устуво гирдобест, ки аз якмоҳа роҳ киштиҳоро ба худ мекашад. Ва дар қурби ӯ кӯҳест, ки аз 
Муҳит ҷаста ва ҳамчу манора рост дар ҳаво рафта ва ба Манораи Искандар ва Гирдоби Искандар 
мавсум шуда. Чунки ғайри Сикандар касе бадон ҷо нарасида, ва агар расида, солим барнаёмада. Ва 
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худи Искандар низ ба тадбири ҳукамо ва асбобу адавоти фаровон аз он ҷо махлас ёфта. Ва аз 
дарёнавардон ҳар кӣ дар он ғарқоби фано рафта, дигар роҳи муовадат наёфта, ҳам аз роҳи об андар хок 
рафта, дигар нишон надодааст» [8, с.237]. 

Аз матни боло маълум кардан мукин аст, ки ҳатто гирдобҳои баҳрӣ низ ба номи Сикандар 
гузошта шудааст. 

Қустантания//Константинопол- Ин шаҳр ба номи Константин яке аз императорони Византия 
гузошта шудааст. Номи шаҳрест, ки он дорулмулки Рум аст (аз «Лубоб-ул-албоб» ва «Муайид» ва 
«Қомус» ва «Бурҳон») [5, с.135]. 

Ва қисми севум машриқ халиҷи Қустантания аст ва ҷануби вай дарёи Рум аст ва мағриби вай 
дарёи уқёнуси Мағрибист ва шимоли вай охири ободонии ҷаҳон аст андар шимол. Ва ин қисмро 
«Азуфӣ» хонанд. Ва ин қисм чаҳоряки ҳамаи ободонии ҷаҳон аст [6, с.37]. 

Маҳмадҷонов О. муҳаққиқи топонимикаи водии Ҳисор дар ин маврид иловатан меорад, ки 
«Топоним ва микротопонимҳо вобаста ба раванди инкишофи ҷомеа, дар давраҳои гуногуни таърихӣ 
ба вуҷуд меоянд ва бахшҳои муҳимтарини ҳаёту фаъолияти рӯзмарраи мардумро дарбар мегиранд. Аз 
ин рӯ, дар симои топоним ва микротопонимҳо нақши соҳаҳои гуногуни илмҳои ҳозиразамон - 
забоншиносӣ, таъриху бостоншиносӣ, ҷуғрофиё ва ғайраро ҷустуҷӯ намудан мумкин аст[9,3]. Ба 
андешаи Маҳмадҷонов О. «Топоним ва микротопонимҳо қисми таркибии фонди луғавии забони 
мардуми ин ё он минтақа буда, ифодагари хусусиятҳои махсуси мавзеъҳои ҷуғрофии он мебошанд. 
Баробари истилоҳи топонимия дар забоншиносии муосир истилоҳи микро (макро) топонимия низ 
роиҷ аст. Микротопонимҳо бештар ба исмҳои хос мансуб буда, онҳо ҳамҷун номи мавзеъҳои нисбатан 
хурди табиӣ дорои хусусияти аз дигар топонимҳо фарқкунанда мебошанд.» [9,4] 

Шумораи асосии топонимияи осори Аҳмади Дониш номҳои ҷуғрофие ҳастанд, ки чун воҳидҳои 
томи луғавии ин ё он забон дар сарчашмаю маъхазҳои таърихӣ, қомусу фарҳангҳои собиқа тафсиру 
таъбир гаштаанд. Тавассути методҳои таърихӣ-забоншиносӣ ва таърихӣ-ҷуғрофӣ таърихи эҷод ва 
ташаккули назму тартиби номҳои ҷуғрофии манотиқи мухталиф, сохтусозу луғати этимологияи 
онҳоро мустақар намуд. Пешбурди чунинтаҳқиқоти илмӣ ғизои хубу пурқиматеро на танҳо барои 
забоншиносӣ, балки барои таъриху этнография ва ҷуғрофияи кишварҳои алоҳида фароҳам меоварад 
[1, с.130]  

Ҳамин тариқ, антропонимҳои осори Аҳмади Дониш бисёр набуда, ин номи шаҳрҳое мебошанд, 
ки дар Русия ва Аврупо ҷойгир буда, ба номи волии он сарзамин гузошта шудаанд, яъне мансубияти 
антропонимҳо маълум аст. Таҳлилу таҳқиқи маводи ономастикии осори Аҳмади Дониш барои 
омӯзиши таърихи забони тоҷикӣ дар охири асри Х1Х заминаи мусоиде фароҳам меорад. Махсусан, ба 
бахшҳои фанетика, калимасозӣ, морфология, синтаксиси забоншиносӣ, этнография, таъриху ҷуғрофия 
маводи фаровоне хоҳад дод. Дар осори Аҳмади Дониш номҳои ашхос, давлатҳо, тахаллусу лақаби 
одамон, лақаби ҳайвонот, номҳои шаҳру деҳот, баҳру дарёҳо, ҷирмҳои осмонӣ, офатҳои табиӣ ва 
ғайра хеле зиёд ба назар мерасанд. Дар рисола омӯзиши вожаномҳои осори Аҳмади Дониш аз 
баррасии номҳои мустаъмали одамон, шаҳрҳо, кӯҳҳо, дарёҳо, теппаҳо, даштҳо дар охири асри Х1Х ба 
анҷом расонида шуд. 

Антропонимҳо ва топонимҳои осори Аҳмади Дониш имрӯз ҳам дар истеъмол буда, аз нигоҳи 
баромад забони форсӣ-тоҷикӣ, арабӣ,туркӣ, русӣ, юнонӣ ва ибрӣ хос мебошанд. Маводи топонимӣ ва 
антропонимии асар, ки дар натиҷаи таҳқиқу таҳлили илмӣ муайян карда мешавад, барои афроди 
ҷуғрофияшинос ва муҳаққиқони таърих кӯмаки амалӣ мерасонад. Антропониму топонимҳои 
фаровони осори Аҳмади Дониш дар шарҳу маънидод, таҳлилутаҳқиқи масоили гуногуни этимология, 
калимасозӣ, фонетика, грамматикӣ ва дигар қисматҳои забоншиносӣ мадад мерасонанд. Шумораи 
антропонимҳои соддаи осори Аҳмади Дониш зиёд нестанд. 

Маводи ономастикии асарҳои Аҳмади Дониш аҳамияти хоссаи илмиро доро буда , тавасути он 
муайян кардан мумкин аст, ки то чи андоза роҷеъ ба мавзеҳои ҷуғрофӣ маорифпарварони ин қарн 
огоҳӣ доштанд.  
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АНАЛИЗ ИМЕН ФЕТЕРБУРГ, АЛЕКСАНДРИЯ, КОНСТАНТИН 
Классификация и анализ словообразовательных ономастических материалов произведений 

Ахмади Дониша и их этимологическое происхождение рассматриваются впервые, но нельзя сказать, 
что все его аспекты полностью исследованы. В прозе Ахмада Дониша есть много специфических 
названий растений, животных и небесных тел, изучение которых не останется без внимания. 
Топонимический материал произведения, который определяется в результате научных исследований 
и анализа, оказывает практическую помощь географам и историкам. Многочисленные антропонимы 
и топонимы произведений Ахмада Дониша способствуют исследовать различные вопросы 
этимологии, словообразования, фонетики, грамматики, исторической и современной диалектики и 
других аспектов лингвистики. В данной статье анализируются оронимы произведений Ахмада 
Дониша. 

Ключевые слова: ономастика, источник, словарь, тип прозы, философские дискусии, онимия, 
употребление, арабские имена, лексический состав, язык, имя, название гор, вершины холмов, 
пустыни, оазисы, пещеры, колодцы, бездны. 

 
ANTHROPONYMS IN PROSE BY AHMADI DONISH 

The classification and analysis of word-formation onomastic materials of the works of Ahmadi Danish and 
their etymological origin are considered for the first time, but it cannot be said that all its aspects have been 
fully researched. In the prose of Ahmad Danish, there are many specific names for plants, animals and celestial 
bodies, the study of which will not go unnoticed. The toponymical material of the work, which is determined as 
a result of scientific research and analysis, provides practical assistance to geographers and historians. 
Numerous anthroponomy and toponyms of the works of Ahmad Danish contribute to the study of various 
issues of etymology, word formation, phonetics, grammar, historical and modern dialectics and other aspects 
of linguistics. This article analyzes the oronyms of the works of Ahmad Danish. 

Key words: onomastics, source, dictionary, type of prose, philosophical discussions, onymy, usage, Arabic 
names, lexical composition, language, name, name of mountains, hilltops, deserts, oases, caves, wells, abysses. 
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ТАҲАВВУЛ ВА КОРБУРДИ ПЕШОЯНДҲО ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

(дар мисоли «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ) 
 

Абдурозиқов Ф.А. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ 

 
Натиҷаи таҳлили таркиби калима ва калимасозӣ ба хонандагон имконият медиҳад фаҳманд, ки 

калимаҳо аз ҳиссаи маънодор ва бемаъно иборатанд, пасванду пешвандҳо бо решаҳо васл шуда, 
маъноро тағйир медиҳанд, калимаҳои нав месозанд. Бандакҳо бошанд, вазифаи грамматикӣ 
доранд.Мухимаш ин аст, ки талабагон бо сохт ва роҳҳои калимасозӣ шинос мешаванд. 

Дар забони тоҷикӣ якчанд роҳҳои калимасозӣ ҳаст, ки мухимтаринаш роҳи морфологӣ мебошад: 
бо пешвандҳо, (хамсоя,боакл), бо пасванду пешвандҳо (ҳамкорӣ, беақлӣ), бо ҳамроҳшавии решаҳо 
(китобхона, қадбаланд). Сермаҳсултарин роҳи морфологии калимасозӣ ба воситаи васлёбии пасвандҳо 
мебошад. Бо бевосита ҳамроҳшавии решаҳо сохтани калимаҳоро мо бештар дар калимасозии исму 
сифат мушоҳида мекунем. Ҳамин роҳҳои калимасозиро мо дар боби «Таркиби калима ва калимасозӣ» 
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меомӯзонем; роҳи ғайриморфологии калимасозиро дар калимасозии ҳиссаҳои нутқ омӯзонидан 
беҳтар аст [2, с.76].  

Калимасозии морфологӣ дар забон маъмултарин ва серистеъмолтарин усули калимасозист. Дар 
ин усули калимасозӣ асосан бо воситаи пасванду пешванд сохта шудани калимаҳо мавқеи хос дорад. 
Калимасозӣ бо ванд тарзи маъмул ва машҳури калимасозӣ буда, дар забоншиносии умумӣ ва тоҷик 
назар ба усулҳои дигар бештар ва муфассалтар таҳқиқ гардидааст. Омӯзиши қолаб ва воситаҳои 
калимасоз дар эҷоди адибон, нависандагон аз манфиат холӣ нест. Ин тарзи таҳқиқ имкон медиҳад, ки 
мо дар натиҷаи омӯзиши шоҳасарҳои намояндагони бузурги адабиёт ба давраи муайяни таърихӣ ва 
вазъи забон баҳои мушаххас диҳем.  

Дар забони тоҷикӣ ба воситаи пешванд сохтани калима воситаи сермаҳсули калимасозии ин 
ҳиссаи нутқ, ба ҳисоб меравад.  

Пешвандҳои сифатсози ба, бо сермаҳсул буда, дар «Ёддоштҳо» аз он сифатҳои аслии зерин сохта 
шудаанд: бо пешванди ба баваҷҳу, бағайрат, балаззат, батафсил; бо пешванди бо боақлтар 
бодиққат, бонуфуз, бономус, боадабона, боинсоф, боғайрат, боқувват, ботафсил. 

Пешванди -бе. Ин пешванд дар «Ёддоштҳо» сермаҳсул буда, аз исмҳо сифати аслӣ месозад: 
беадабона, беақлона, бевафоён, бедин, безарар, бемантиқ, беқувват, беқароршавӣ, бетараф, 

бесабр, бетолеъ, беҷурьат [6, с.76].. 
Пешванди -бар. Ин пешванд дар «Ёддоштҳо» каммаҳсул буда, аз исм, сифат ва зарф сифат 

месозад: барвақт, барзиёд, баркамол, бараке. 
Пешванди пур, ки дар забони тоҷикӣ сермаҳсул мебошад аз исмҳои иқтибосии арабии забони 

тоҷикӣ ба таври фаровон сифат месозад. Масалан дар «Ёддоштҳо» намунаҳои зерини иқтибосоти 
арабӣ бо ин пасванд мушоҳида гардид: пурдавлат, пуризтироб, пуркӯшиш, пурқобилият, пурқувват, 
пурмаьно, пурмуболига, пурпур, пурҳалво, пурҳикмат. 

Пешванди бад, ки аслан аз ҷиҳати маъно худ сифат аст, дар забони тоҷикӣ серистеъмол буда, дар 
ҳамроҳӣ бо исмҳо сифат месозад. Намунаи мисолҳои он дар «Ёддоштҳо» чунин аст: бадамал, 
бадахлок, бадбашара, бадботин, бадҷабр, бадмуомила, бадхат, бадҳаракат. 

Дар исмсозии забони тоҷикӣ танҳо пешванди ҳам мавриди истифода қарор гирад аммо ин мафҳум 
дар забони англисӣ танҳо тавассути пасванди mate қарор мегирад. Ин пешванд аз исм исмҳое месозад, 
ки ҳамроҳӣ, шарикӣ ва муносибати дутарафаи шахс ва ашёро мефаҳмонад. Бояд тазаккур дод, ки 
барои муқоисаи ин мафҳуми дар боло зикр ёфта якчандто мисолҳои зеринро мавриди қиёс дар ҳарду 
забон қарор медиҳем. Мисол: ҳамсинф - classmate, ҳамкурс - coursemate, ҳамроҳ - roadway, ҳамсоя – 
neighborhood, ҳамхона – room - mate, ҳамдиёр -countryman, ҳамсӯҳбат – talkative баррасӣ карда 
шудаанд 19, с.76].. 

Ба воситаи пешвандҳои бе-, но-, ба-, бо-, бар-, дар-, то- аз дигар ҳиссаҳои нутқ зарф сохта мешавад. 
Аз инҳо пешвандҳои бе - ва но - сермаҳсул мебошанд. Пешванди бе - аз исм, сифат ва асоси феъл 
зарфи тарз, миқдору дараҷа ва сабабу мақсад месозад. Доираи истифодаи ҳиссаҳои нутқ дар сохтани 
зарф як хел нест. 

Аз ин ҷо бар меояд, ки муқоисаи забонҳо барои ошкор кардани хусусияҳои умумӣ ва хоссаи ҳар 
як забон аҳмиятнок аст. Аз ин рӯ пасванду пешванд дар забони тоҷикӣ ва англисӣ асоси ин 
мақола гардида шудааст, то ки баъзе ҷанбаҳои ин масъала то андозае мавриди барраси қарор 
дода шудааст. 

Пешвандҳои -un, - in, -dis – но, бад, ба калима ҳамроҳ шуда маънои онро инкор мекунанд. 
Un – но  

Англисӣ Тоҷикӣ Англисӣ Тоҷикӣ 

Сomfortable Бароҳат Uncomfortable Нороҳат 

Equal Баробар Unequal Нобаробар 

Happy Хушбахт Unhappy Бадбахт 

Known Шинохта Unknown Ношинохта 

Important Муҳим Unimportant Беаҳмият 

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки тафовут ва ҳамоҳангии пасванду пешванд дар забонҳои тоҷикӣ ва 
англисӣ дар туллии таърихи худ ба бисёр таҳаввулотҳо рӯ ба рӯ шудааанд, ки боиси иваз гаштани 
пасванду пешванд дар калимаҳои онҳо гаштааст. Агар дар забони англисӣ ва тоҷикии бостон тартиби 
калима озод буд, пас дар забони англисӣ ва тоҷикии муосир тартиби калима устувор гаштааст. Ҳоло 
тартиби озоди калима танҳо бо мақсадҳои услубӣ дар забони муосири англисӣ ва тоҷикӣ истифода 
мешаванд.  

In - но 
Ability Тавоноӣ Inability Нотавоноӣ 

Comparable Муқоисашаванда incomparable–  муқоисанашаванда 
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Англисӣ Тоҷикӣ Англисӣ Тоҷикӣ 

Legal Қонунӣ Illegal ғайриқонунӣ 

Logical бомантиқ Illogical Бемантиқ 

Regular мунтазам Irregular номунтазам 

Responsible Масъул Irresponsible Номасъул 

Possible имконпазир Impossible имконнопазир 

Patient тоқатфарсо Impatient токатнофарсо 

Пешванди – in пеш аз ҳарфи l - ба – il, пеш аз –r ба –ir, пеш аз -m ва -p ба –im табдил мегардад. 
Пешванди –dis ба феъл ҳамроҳ шуда, ҳам маънои инкорӣ ва ҳам маънои муқобил медиҳад: 
а) маънои инкорӣ: 

To approve  Писандидан to disapprove писанд накардан 

To like маъқул шудан to dislike маъқул нашудан 

to obey итоат кардан to disobey итоат накардан 

Honest Ҳақ Dishonest Ноҳақ 

 
to appear пайдо шудан to disappear пайдо нашудан 
to arm мусаллаҳ кардан to disarm  бесилоҳ кардан 
to connect пайваст кардан To disconnect ҷудо кардан 

 
б) маънои муқобил: 
Пешвандҳое, ки ба феълҳо ҳамроҳ шуда, маънои гуногун медиҳанд: Пешванди - re ба маънои аз 

нав, (ба пешоянди забони русӣ –перед – ба тоҷикӣ пез аз мувофиқат мекунад). Калимаҳое, ки бо 
пешванди –re омадаанд бо нимтире (дефис) навишта мешаванд. Мисол: 
англисӣ Тоҷикӣ Англисӣ Тоҷикӣ 

To read Хондан to reread аз нав хондан 

To sell Фурӯхтан to resell аз нав фурӯхтан 

To write  Навиштан to rewrite аз нав навиштан 

Абдуррауфи Фитрат дар китоби«Қоидаҳои забони тоҷикӣ» дар мавриди вандҳои калимасоз сухан 
ронда, онҳоро бо истилоҳи часпак зикр намудааст.  

Часпакҳо аз барои забон як аҳамияти бузурге доранд. Бисёр калимаҳои нав ба воситаи ҳамин 
часпакҳо ба майдон омада, хазинаи забонро обод мекунанд. Часпакро аз чанд нуқтаи назар тақсим 
кардан мумкин аст. Баъзе часпакҳо ҳастанд, ки дар хусуси калимасозӣ аҳамияти онҳо намондааст, дар 
вақти гуфтугӯ ҳеҷ кас часпак будани онҳоро ҳис намекунад. Ин тариқ часпакҳоро часпаки мурда 
меноманд [17, с.76]. 

Часпаке, ки дар забон аҳамияти бузург дорад, ҳамин часпаки зинда мебошад. Илми сарф ҳам 
тадқиқи ҳамин часпакҳои зиндаро дар назар мегирад[22, с.118-119].  

Инчунин муаллиф дар асараш се навъ часпакро тасниф намудааст: аввалчаспакҳое, ки дар аввали 
калима меоянд. Монанди часпакҳои«на-, ме-, бе-,» ки даркалимаи нарав, меравад, беилм мавҷуд 
аст[22, с.119]. Дар мисолҳои зикршуда, пешвандҳои шаклсоз бо калимасоз омехта гардидааст, 
пешвандҳои на,мешаклсозанд. 

Часпаки калимасоз он аст, ки ба реша даромада, маънии решаро дигар кунад.  
Яъне, баъди дохил шудани часпак маъние, ки фаҳмида мешавад, айнан маънии ҳамонреша 

набошад. Монанди нигоҳ+бон, китоб+дор, сабз+а+зор. Ин часпакҳоро фақат калимасоз ё сарфӣ ҳам 
меноманд[22, с.119].  

Пешоянди аз дар маъно ва вазифаи асосӣ барои ифодаи муносибати масоҳат ва замон меояд: 
мавқеи баромад ва сарчашмаи амалро нишон дода, ҷудошавӣ, дуршавиро мефаҳмонад. Пешоянди аз 
дар мавридҳои зерин истифода мешавад: 

1. Барои нишон додани мавқеи баромади амал аз предмет, аз дохили предмет ва ё аз сатҳи он 
равона шудани амал 

2. Барои нишон додани гузаргоҳи чизе ва ё гузаштан аз ҳудуди чизе истифода мешавад, дар ин 
ҳолат тобиши махсус мегирад, дараҷа ва миқдорро ҳам нишон медиҳад 

3. Замони сар шудани амал ё ҳодисаро ифода мекунад 
4. Предмети бутун ё маҷмӯи предметҳо ва ё тоифаи муайяни одамҳое, ки аз онҳо қисме ҷудо 

мешаванд, инчунин ба маҷмӯъ мансубияти ҷузъро мефаҳмонад 
5. Ба материале, ки предмет аз он сохта шудааст, ишора мекунад 
6. Пешоянди аз барои ифода кардани соҳибият ба кор бурда мешавад 
7. Баъзе маъноҳои пешоянди аз аз семантикаи аввалинаш дур рафта, барои нишон додани боъекте, 

ки амал ба он равона шудааст, кор фармуда мешавад [12, с.76].. 
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Пешоянди ба аслан муносибатҳои масоҳатиро ифода намуда, барои нишон додани предмет, шахс 
ва ё ҷой, ки амал ба сӯйи он равона шудааст, кор фармуда мешавад. Ин пешоянд асосан самти амал ва 
ё ҳаракатро нишон медиҳад, аммо вобаста ба семантикаи феъл ва исм ва инчунин бо мазмуни умумии 
ҷумла пешоянди ба тобишҳои маъноии гуногун – ҳам масоҳатӣ, ҳам объектӣ ва ҳам замонӣ ба худ 
мегирад. 

Пешоянди бар муносибатҳои масоҳагиро ифода намуда, дар вазифаҳои грамматикии худ аксар 
вақт бо пешоянди ба муродиф мебошад ва мионанди он маъно ва вазифаҳои зерин дорад. 

Пешоянди то барои нишон додани ибтидо ва интиҳои амал дар масоҳа ва замон кор фармуда 
мешавад [7, с.76].. 

Пешоянди бо дар маъноҳои асосии худ барои нишон додани ҳамроҳӣ ва воситаи иҷро кор 
фармуда мешавад. Ғайр аз ин вобаста ба семантикаи исм ва феъл тобишҳои маъноии иловагии 
гуногуни он зоҳир мегардад. 

Пешоянди бе набудани касе, ҳодисае ва ё предметеро нишон медиҳад ва аз ин рӯ муқобили 
пешоянди бо мебошад. 

Пешоянди барои дар нишон додани мақсад ва таъйиноти амал ба кор бурда мешавад. 
Мо тасмим гирифтем, ки пешванди калимасози бе- ва мавқеи корбурди онро дар яке аз 

шоҳасарҳои адабиёти муосири тоҷик«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ба риштаи таҳқиқ кашем. 
Бе- дар аввали калима сифати нодорӣ месозад. Монандӣ: бехуд, бешарм, бекор, беилм, беақл, 

беқалам, беқоғаз ва дигарҳо[2, с. 125].  
Вожаи бе- дар Фарҳанги забони тоҷикӣ: 1. пешоянд, дар амал ва ҳодиса дахл ва иштирок 

накардани касе ва чизеро мефаҳмонад. 2. преффикс дар аввали исмҳо омада, ба онҳо шаклу маънии 
сифатӣ ва инкорӣ медиҳад [6: 166]. Преффикси бе- сермаҳсул аст. Аз исмҳо сифати аслӣ месозад, ки 
ба аломати дар асос номбаршуда молик набуданро мефаҳмонад[13, с.144]. 

Префикси бе-аз исм сифат ва асоси феъл зарфи тарз, миқдору дараҷа ва сабабу мақсад месозад[2, 
с.279].  

Пешванди бе- муштараквазифа буда, дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ дар сохтани сифат ва 
зарф фаровон истифода гардидааст. Нависанда барои тасвири воқеаву ҳодисаҳо, тасвири ҳолати 
зоҳирӣ ва ботинии персонажҳо калимаҳои бо ин пешванд сохташударо истифода намудааст. Ин 
пешванд сифат ва зарфе месозад, ки ба аломат ва хусусияте молик набуданро мефаҳмонад. Пешванди 
бе - сермаъно ва омоморфема аст, дар асари мазкур дар сохтани сифат серистеъмол аст. 

Сифати қиёсӣ ғолибан бо ин ададҳо сохта мешавад; бе, -бо, -но, -нок,- манд,- гир,- вар,- кор, -ор, -
ёр,- ин,- гин,-она, -гон, -бон. Аз ин лафзҳо бе-, бо-, но-, ба аввали исм ва боқӣ ҳамагӣ ба охири он 
оварда шавад[22, с.43].  

1.Аз исмҳои маънӣ сифати аслӣ сохтаст; бе+обрӯй, бе+савод+тарин, бе+мантиқ, бе+поён, бе+абр, 
бе+музд, бе+кор+ӣ, б+е бозор, бе+одамӣ, бе+бозор, бе+ором, бе+асос, бе+ҷон бе+маънӣ бе+номусона 
ва ғайра. Чунин сифатҳо дар асар зиёд мушоҳида гардиданд. 

Ӯ дар бораи«адолат»-и золимтарини ҳокимон ва"каромоти» бесаводтарин ва фиребгартарини 
эшонон ҳикоятҳо сохта ва бофта мегуфт[1, с.153]. Агар аз сӯрохи хурди панҷара ба он сӯ нигоҳ 
мекардед, воҳимаатон боз ҳам қувват мегирифт, чунки фазои васеи гунбази масҷид ба назаратон 
монанди як дунёи торики бепоён менамуд. Дар рӯзҳои беабри офтобнок, дар соатҳои12-и рӯз аз он ҷо 
ба замини ҳуҷра даҳони пиёла барин рӯшноӣ меафтод [2, с.173]. Мардумро ба меҳнати бемузд 
сафарбарӣ карда, он кӯлро бо хоки теппа хушк ва ҳамвор намуда барои худ кӯшк ва чорбоғ бино 
намуд. Чаро рӯзи бебозор овардед? [2, с.362].–Гӯр ба сари беодамӣ шавад,–гуфт кампир дар ҷавоб,– 
мардакам аз шумо ҳам пиртар буд[2, с.362]. Ҷавон аз рӯйи шабгаҳ ба ёрмандии ман расида мӯйсафеди 
бетоқатшударо бо ишорат берун талабида бароварда ба ӯ гуфт:[2, с.450]. Парешонии сахте дар 
аҳволам рӯй дод, аз як тараф, барои ин даъвои беасоси номаълум, ки аз тағоии худам– аз додари 
модарам ба мо шуданӣ будааст, оташин мешудам ва аз тарафи дигар, аз кадом ваҷҳ будани он даъворо 
нафаҳмида дар ҳайрат мемондам[2, с.315]. Баъзан ҳамин гуна мешуд, ки дарси ҷамоаи якум 
ҳошияхонҳо ба сабаби як мунозираи бемаънӣ аз вақти ба худаш таъйин ёфта ним соат дарозтар 
мешуд[2, с.231]. Ба болои инҳо ман шабона аз паси дар мешунидам, ки ба падарам аз ман шикоят 
карда: «духтаратон ғазалҳои беасоси бисёр мехонад, ӯ вайрон мешавад, саробашро гиред, ӯро 
нагузоред, ки китоб хонад ва зуд ба шавҳар дода аз ман дур кунед, ки ман ба дидани як духтари 
сабукпо тоқат надорам» мегуфт [2, с.424]. Ман мехоҳам, ки агар тақдир рафта бошад, ман бо шумо бо 
никоҳи расмӣ рӯирост зиндагонӣ намоям, вагарна, ман дар танҳоӣ дар зери ғаму кулфату андӯҳ ҳалок 
шавам ҳам, ба он гуна ҳаракатҳои беномусонаи сабукпоёна тан нахоҳам дод[2, с.430]. Ман як вақт аз 
худ хабардор шудам, ки монанди як ҳайкали беҷон шах шуда мондаам[2, с.432.]. 

Бо исмҳои моддӣ сохтани сифатҳо ба назар расид, ки нисбат ба исмҳои маънӣ камтаранд. 
Нависанда дар ин қолаб исмҳои тӯқум, маҳсӣ, даступо, оила, ҳавлӣ, палос, сир, ҳуҷра, касро истифода 
намудааст: 
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Ман ба болои хари бетӯқум пастнокӣ ғежида қариб буд, ки аз сағриаш шорида афтам ва барои 
нигоҳдории худ аз ғалтиш беихтиёрона бо ду дастам ба ёли хар часпидам[2, с.164]. Бештарини 
талабагон зиёда қашшоқ буда, дар зимистон бо ҷомаи тунуки ямоқӣ ва бо кафши бемасҳӣ 
мегаштанд[2, с.174]. Гӯсолаашро ҳам барои саломатии худат ва бародаронат дафъ кардан даркор аст,–
ва фармуд, ки вайро ба Хоҷахон бурда диҳам - ин як одами маиби бедаступо буд, ки дар як гӯшаи деҳа 
хобидабо садақаи мардум зиндагонӣ мекард[2, с.19]. Инҳо одамони беоилаву беҳавлӣ буданд, ки дар 
мадраса, дар ҳуҷраи зархариди худ зиндагонӣ мекарданд[2, с.249]. Вақте ки ҳамаи дастаҳо ба ҳамин 
тариқа салом дода баромаданд, удайчӣ онҳоро ба ҳавлии васее, ки тахти амир дар пешгоҳи вай барпо 
карда шудааст, мегузаронад ва бар рӯйи суфаи хиштфарши бепалос мувофиқи амалҳошон болову 
пойин мешинонад ва фаррошҳо бо табақҳои сафоли бесир оши палав овардан мегиранд[2, с.36]. Дар 
замони зиндагии падараш ду сол дар мадрасаҳои Бухоро истиқомат карда азоби беҳуҷрагиро 
кашидааст [2, с.285]. Нимаи ин роҳро дар ободонӣ рафта, нимаи дигарашро дар биёбони регзори беобу 
алаф тай кардан лозим аст[2, с.403]. 

Дар асар як қатор сифатҳои бо пешванди бе- сохтаро дучор омадем, ки бо усули калимасозии 
морфологӣ-синтаксисӣ ба вазифаи исм гузаштаанд. Ин қабил калимаҳо категорияҳои грамматикии 
исмро қабул кардаанд. Лутфӣ хушхат ва хушнавис буда, бесаводон ҳам, чунон ки як лавҳаи рассомии 
санъаткоронаро тамошо мекарда бошанд, аз дидани хати ӯ лаззат мебурданд[2, с.400]. 

Пешванди бе- бо пешванди но- муродиф шуда метавонад. Инсон, вақте ки дар як душворӣ беилоҷ 
монда аз ҳар тараф ба худ тасаллӣ меҷӯяд, ба ҳар муносибат ва аз ҳар чиз барои худ як тасаллӣ 
тарошида мебарорад[2, с.198] // ноилоҷ. Тасаввур кардани ин бадбахтӣ маро ба дӯзахи ноумедӣ ва 
маҳрумӣ меандохт, сеюм, ман мебоист дар ин мулоқот дили беороми маҳбубаи дилороми худро бо 
суханҳои дурӯғ ором медодам[2, с.437] // ноором. 

Пешванди бе- дар сохтани зарфҳо низ дар «Ёддоштҳо» серистеъмоланд. Дар сохтани зарфи тарзи 
амал нақши ин пешванд хуб ба назар мерасад. Дар мисоли зерин калимаҳои беист, беҳуш, бесаброна, 
бемузд ва ғайра ба ин вазифа кор фармуда шудаанд: 

Тарф монанди аждаҳое, ки дар афсонаҳо нақл мекунанд, беист фашшоси даҳшатангез мезад ва 
монанди ҳамон аждаҳои афсонавӣ аз даҳони худ оташ мебаровард[2, с.140]. Назар ба қавли 
Иброҳимхоҷа, дастони ҷавони вобкандӣ, ки тарф дар дасти ӯ кафида буд, аз бандҳояш ҷудо шудааст 
ва бақияи дастонаш то бозувонаш сӯхтааст, худаш беҳуш афтодааст[2, с.147]. Ӯ ба як изтироби дарунӣ 
гирифтор шудагӣ барин менамуд–ӯ бесаброна мунтазири шунидани шарҳи хислатҳои худ аз забони 
бародараш буд[2, с.318]. Мулло Қамар ин суханони худро бо оҳанги шӯхиҳои одӣ ва бо як бепарвоии 
ҳазломезона, ки он вақтҳо дар мадрасаҳои Бухоро одат буд[2, с.292]… Ғайр аз инҳо, мутаваллӣ аз 
заминҳои ободони атроф замини бисёреро ба дасти худ даровардааст, ки даҳҳо муридони ӯ дар он 
заминҳо бемузд кор мекунанд[2, с.404].  

Забоншиносии тоҷик маҳз дар ҳамин давра ташаккул ва инкишоф ёфт. Гузаштан ба алифбои нав 
ва вобаста ба ин дар забони тоҷикӣ, мубоҳисаҳои солҳои бистум доир ба забони адабии тоҷик ва 
роҳҳои инкишофи он, муайян намудани нормаи асосии грамматикаи забони тоҷикӣ, тадқиқи 
терминологияи нав, таълифи китобҳои дарсиву методӣ ва луғатҳои терминологӣ равияҳои асосии 
забоншиносии тоҷик дар солҳои 1925—1941 ба шумор мераванд. Дар давраи баъд аз ранг дар соҳаи 
шевашиносӣ ва луғатсозӣ асарҳои зиёде ба табъ расиданд, ки категорияҳои ҷудогонаи грамматикӣ 
чуқуртар тадқиқ мешаванд, забони асарҳои бадеӣ мавқеи таҳлил қарор мегирад. Дар ин давра 
грамматикаи забони тоҷикӣ барои мактабҳои олӣ, ки заминаи асосии грамматикаи илмӣ ба шумор 
меравад, чоп мешавад. 

Дар ташаккул ва инкишофи забоншиносии тоҷик роли олимони рус низ бузург аст. Тадқиқотҳои 
А.А. Семёнов, М.С. Андреев, И.И. Зарубин, Е.Э. Бертелыс ва дигар шарқшиносону забоншиносони 
насли калонсол равияҳои асосии тадқиқи забони тоҷикӣ ва шеваҳои онро муайян намуданд. Ҳоло 
ҳамкории забоншиносони тоҷик бо олимони Москва, Ленинград ва дигар марказҳои илмӣ беш аз пеш 
мустаҳкам шудааст, ки ин дар ҳамаи соҳаҳо, алалхусус, дар ҳамроҳ чоп кардани асарҳои илмӣ равшан 
зоҳир мегардад. 

Забоншиносони тоҷик ҳоло ба таълифи грамматикаи илмии забони тоҷикӣ камар бастанд, ки он 
тадқиқи алоҳида ва махсуси категорияҳои грамматикӣ, аз ҷумла тадқиқи алоҳида ва илмии дар як 
ҳиссаи нутқро ба миён гузошт. Аз ин нуқтаи назар дар забони адабии ҳозираи тоҷик танҳо як ҳиссаи 
нутқ феъл алоҳида мавриди муҳокима қарор гирифта буд, дигар ҳиссаҳои нутқ асосан дар ҳаҷми 
грамматикаи мактаби таҳлил шудаанд, ҳол он ки дар грамматикаҳои мактабӣ таҳлили чуқури илмӣ 
кам дида мешавад[3, с.38]. 

Ман ба чиллахона омада даромадани ӯро мунтазир нашуда, беихтиёр ба дари ҳуҷра давидам, то ки 
он хабари хушро зудтар фаҳмам[2, с. 412] Мо ҳарду монанди сурати девор–беҳаракат рӯ ба рӯйи ҳам 
истодем[1, с.438]. 

Таркиби морфологии калима як хел набуда, басо мухталиф аст. Калимаҳое ҳастанд, ки танҳо аз як 
асосу як суффикс иборатанд, ки муайян намудани муносибату маънои онҳо вазифаи калимасозист ва 



72 

дар забоншиносии тоҷик асосан ба таркиби морфологии ҳамин қабил калимаҳо эътибор додаанд. Дар 
забон инчунин калимаҳое ҳастанд, ки морфемаҳои калимасози онҳо аз якто зиёданд ва дар ин ҷо 
тарзҳои 

ҳархелаи калимасозӣ ва ҳолатҳои гуногун вомехӯранд [20, с.22]. 
Дар асар калимаҳое, ки бо ёрии пешванди бе- ва пасвандҳо сохта шудаанд мавқеи махсус доранд. 

Ин қолаби калимасозӣ ду пояи калимасозиро гузаштааст. Дар мавриди чунин калимаҳои сохта гуфта 
метавонем, ки калимаи беодобӣ, беобрӯйӣ, беҳушӣ, бесабрӣ, бетолеӣ, беномусӣ, бемаззагӣ, 
бетаҷрибагӣ аслан ду пояи калимасозиро аз сар гузаронидаанд. Азбаски дар забон калимаҳои одобӣ, 
обрӯйӣ, ҳушӣ, сабрӣ, толеӣ, номусӣ, маззагӣ, таҷрибагӣ мавҷуд нест, онҳо дар аввал бо пешванди бе 
васл шуда сифат сохтаанд: бе+одоб, бе+обрӯй, бе+ҳуш, бе+сабр, бе+толе, бе+номус, бе+мазза, 
бе+таҷриба. Пас аз ин сифатҳои сохтаи аслӣ бо ёрии пасванди -ӣ//-гӣ исмҳои маънӣ сохтаанд беодобӣ, 
беобрӯйӣ, беҳушӣ, бесабрӣ, бетолеӣ, беқоидагӣ, беномусӣ, бемаззагӣ, бетаҷрибагӣ. 

Дар қатори ин гурӯҳи калимаҳо исмҳоеро дучор омадем, ки имрӯз дар истеъмол нестанд:Кадом 
пешваре, ки яке аз қоидаҳои дар рисола навишташудагиро вайрон кунад, ба бобо(ё ба оқсақол) 
маблағе бо номи «беқоидагӣ» медод, ки ин ба ҷойи штраф буд[2: 388]. Бо он кафш дар кӯчаҳои 
бесангфарш ва бепиёдагарди Бухоро роҳ рафтан душвор буд[2: 296]. Калимаи беқоидагӣ 
дар«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин шарҳ ёфтааст: беқоидагӣ нодуруст будан, бетартибӣ, 
беасос будан[2: 175]. Устод Айнӣ онро ба маънои ҷарима зикр кардааст. 

Аз таҳлилу баррасии мавзӯъ ба чунин хулоса омадем: 
1. Пешванди калимасози бе- дар сохтани сифат ва зарф мавқеи хуб дорад.  
Калимаҳое, ки бо ин пешванд меоянд, асосан исмҳои маъниянд. 
2. Ин пешванд бо пешванди но- муродиф шуда метавонад. 
3. Пешванди бе- дар сохтани зарфи тарзи амал маъмул ва серистеъмол аст. 
Устод Садриддин Айнӣ тавонистааст барои ҷаззобу дилкаш ва муассир баён намудани матлаб аз 

ин пешванди калимасоз фаровон истифода намояд. 
Ҳувайдост, ки забону фарҳанг ва адабиёту санъат воситаи муҳимтарини муошират ва алоқаи 

байни одамон буда, рӯз аз рӯз рушду такомул меёбад. Бояд гуфт, ки на ҳеҷ як давлату миллат ва ё коре 
бидуни забон пеш рафта метавонад. Забон аст, ки мо якдигарро мефаҳмем бо ҳамдигар муносибатҳои 
мухталифро баррасӣ менамоем, илму касбҳои гуногуни дунёро ёд мегирем ва ба омӯхтани забонҳои 
гуногун машғул мешавем. Ва дар ин замина забон рушд меёбад. Аз фарҳангу таърих ва санъати дигар 
соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа воқиф мегардем. Ҳаминро бояд ишора намуд, ки мо тавассути забон 
тамоми кору фаъолият кашфиёту навовариҳои диниву дунявиро ба фарзандону наслҳои дигар мерос 
мегузорем, то ки онҳо аз китобу рузнома, маҷалаву асарҳои пурарзиши бузургону гузаштагони мо 
баҳра бардошта ҳаёти ояндаи худро бунёд намоянд. Бояд ишора намуд, ки умуман тамоми масъалаҳои 
ҳаётиро бидуни забону фарҳанг ва иқтисодиёт тасаввур намудан ғайри имкон аст.Ҳаминро бояд 
ишора намуд, ки пасвандҳо ва пешвандҳо дар усули морфологии калимасозӣ мавқеи муайянеро ишғол 
мекунанд. Ҳангоми таъин намудан вазифаи аффикс сермаъноӣ (омоморфемагӣ), инчунин аз кадом 
ҳиссаҳои нутқ ва аз чӣ хел асосҳо исм сохтани онҳо ба ҳисоб гирифта мешавад. Вақте ки суффиксҳо аз 
ин ҷиҳат аз назар гузаронида мешаванд, тафовути онҳо аз якдигар боз ҳам равшантар зоҳир мегардад. 
Дар забони тоҷикӣ ба воситаи суффиксҳо сохта шудани сифат воситаи сермаҳсули калимасозии ин 
ҳиссаи нутқ ба ҳисоб меравад. Чунончи, суффикси -чӣ аз исми трактор исми тракторчӣ месозад, ки 
касбу шуғли шахсро далолат мекунад. Ҳамин суффикс аз сифати аъло низ исми шахси аълочӣ ме-
созад, ки на касбу кор, балки ба сифате молик будани шахсро мефаҳмонад. Дар забони англисӣ низ 
чунин мушоҳида мегардад: tо buy – buyer, tо direct – director, tо invent – inventor, to produce – producer ва 
ғ. 

Дар исмсозии забони тоҷикӣ танҳо префикси ҳам- иштирок менамояд. Ин префикс аз исм исмҳое 
месозад, ки ҳамроҳӣ, шарикӣ ва муносибати дутарафаи шахс ва предметҳоро мефаҳмонад: ҳамроҳ, 
ҳамсоя, ҳамхона, ҳамдиёр, ҳамсӯҳбат. 

Суффикси -ан (-ян). Ба воситаи ин суффикс, ки серистеъмол аст, асосан аз исм ва зарф (хеле кам), 
инчунин сифат зарфи тарз, миқдору дараҷа, сабабу максад ва замон сохта мешавад: қасдан, калбан, 
хаёлан. Ба воситаи префиксҳои бе-, но-, ба-, бо-, бар-, дар-, то- аз дигар ҳиссаҳои нутқ зарф сохта 
мешавад. Аз инҳо префиксҳои бе- ва но- сермаҳсул мебошанд. Префикси бе- аз исм, сифат ва асоси 
феъл зарфи тарз, миқдору дараҷа ва сабабу мақсад месозад. Доираи истифодаи ҳиссаҳои нутқ дар 
сохтани зарф як хел нест. Исм дар ин вазифа хеле серистифода аст: бемалол, беист, бешитоб, бехато. 

Хулоса, аз омузиши ин мавзӯъ мо ба хулосае омадем, ки боз ҳам амиқтару васеътар нисбати 
пасванд ва пешванди калимасоз дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ кор кунем ва захираи воситаҳои 
ифодаи худро бою ғани гардонем, то ки барои наслҳои ояндабини хеш мерос гузорем. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕФИКСОВ ТАДЖИКСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В данной статье анализируются сущность, содержание и формирование, эволюция и 

использование префиксов в таджикском и английском языках (на примере художественной и научно-
популярного произведения «Воспоминание» Садриддина Айни), которая является одной из разделов 
языкознания стала объектом анализа.  

Автор сравнивает развитие префиксов на разных этапах лингвистического развития и 
рассказывает об истории их происхождения, построения и значения на основе достоверных научных 
источников. По словам автора статьи, в таджикском языке есть сложные слова, которые 
полностью отличаются от сложно связанных и подчинённых слов. Этот тип составного слова 
состоит из двух или более оснований и словообразовательных групп. С помощью этого метода новое 
слово формируется из разных словосочетаний и сочетаний с помощью аффиксов. Такие как 
келинбари, дукаса, шабнишини, мондашави и т. Д., которые происходят от словосочетаний невеста, 
два человека, сидящие ночью, устающие, с помощью суффиксов – ӣ, –а. В этом формате способ 
словообразования получил название смешанного, учитывающего одновременное возникновение как 
соединения основ, так и наличия аффиксов. В этом исследовании автор также исследует 
лингвистические особенности эволюции и использования префиксов в таджикском и английском 
языках (на примере произведения С. Айни «Записки»), исторические события, лексические источники 
и их применение.  

При написании статьи он пытался опираться на источники и научные данные на основе 
обширных исследований отечественных и зарубежных исследователей, таджикской и английской 
культур, достоверных словарей, энциклопедий и веб-сайтов, процесса их формирования, развития и 
использования.  

Ключевые слова: история, словарный запас, появление, группы, изучение и анализ, 
лингвистические исследования, исторические события, лексические источники, формирование, 
эволюция, составные слова, существительные, прилагательные, числа, составные существительные, 
система и имя. 
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EVOLUTION AND APPLICATION OF PREPOSITIONS IN TAJIK AND ENGLISH 
LANGUAGES (IN THE EXAMPLE OF SADRIDDIN AINI'S “ MEMORIES») 

This article analyses, evaluation, evolution, and meaning of prepositions in Tajik and English languages 
(in the example of the literary and publisistic prose of Sadriddin Aynì s «Memories», which is considered one 
of the main part of linguistics. 

The author described the expansion of campaigns during different linguistic periods and wrote the history 
of birth and their meanings based on the sources of scientific research. 

According to the author of the article in the Tajik language, there are complex words which are different 
from complex connections and subordination. Such kind of complex words consist of two or more stems and 
word building parts. Through this method, the new word is built by phrases and compositions of a new word. 
Like the Kelinbari, Dukasa, a party-, and others which are built of the phrases kelin burdan,du kas, shab 
nishastan, monad shudan by the help of –I, - A prefixes. In this frame, the words shall be considered an 
integration of the mainstreams and the participation of an associations at the same time, and this method of 
word building is called the mixture. 

The author also examines the specific linguistic features of evolution and the use of prepositions in the 
Tajik and English languages (in example of Sadriddin Aini's Memories), historical events, lexical sources and 
their application. On the basis of extensive research by domestic and foreign researchers, Tajik and English 
cultures, reliable dictionaries and encyclopedias and websites, the author tried to discover the process of their 
formation, history of production and use. 

Key words: birth history, term, study and analysis and review, linguistic research, historical events, 
lexicological sources, formation, evolution,mixed complex word, , parts, name, noun, adjective, numeral, 
system and name. 
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РОҲУ ВОСИТАҲОИ ТАРҶУМАИ ИСТИЛОҲОТИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 
(ДАР МИСОЛИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ЧИНӢ) 

 

Шаҳзодаи М. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 

 

Маҷмӯаи вожаҳо калимаҳои хоси ягон соҳа ба ҳисоб рафта, онро дар забоншиносӣ ё дар 
гуфтугӯии мардум вобаста ба соҳаи мухталифашон кор мефармоянд. Аз ҷумла дар соҳаи илму фан, 
маданияту фарҳанг, саноату истеҳсолот, касбу ҳунар, варзишу матлубот ва матбуот, ки онҳо бо 
мафҳумҳои мушаххасу аниқ алоқаманданд, истифода мешаванд ва ҳамчунин маъмулан истеҳсолоти 
вожаҳо ё худ пайдоиши калимаҳои марбут ба ин ё он соҳа аст, ном бурдан мумкин аст. 

Агар пайдоиш ё вожаи ба ин ё он соҳа алоқамандро ҳамчун истеҳсолот ном барем, ҳар як соҳаи 
мухталиф дорои истеҳсолоти комил ва мустаҳками худ аст. Соҳаи илму фан, маданияту фарҳанг, 
саноату истеҳсолот, касбу ҳунар, варзиш, матлуботу матбуот ва ҳамчунин дигар соҳаҳои гуногуни 
ҷомеа, дорои истеҳсолоти хоси худ буда, ин истеҳсолот дар ҳампайвандии як низоми том ва 
муназзами истилоҳоти ҳамин соҳаҳоро вобаста ба маънову мазмунашон ташкил медиҳанд. [3, с.164]. 

Дар аксарияти забонҳои манотиқӣ ҷаҳонӣ новобаста аз мустаҳкаму қавӣ буданашон калимаҳои 
иқтибосӣ ва аслӣ дида мешавад. Агар мо забони русиро гирем, дар забони русӣ бештар истилоҳот ба 
назар мерасад. Худ маънои истилоҳот ё терминология аз калимаи лотинии (terminus-ҳад, ҳудуд) ва 
қисми дигари он аз калимаи юнонии (logos- калима, таълимот) гирифта шудааст. Ҳар як забон дорои 
терминологияи худ аст, ки ин ё он калимае, ки ба забони дигар чун термин ворид шавад, он айнан 
мисли худашон тарҷума мешавад, ки дар забони тоҷикӣ онро истилоҳ ҳам мегӯянд. Мо дар маҷмӯи 
истеҳсолоти забони русӣ бештар бо ин гуна истилоҳот рӯ ба рӯ мешавем, ки онҳо дар навбати худ боз 
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ифодаи маъноии як соҳаи муҳими забоншиносӣ, яъне вожашиносӣ (лексикология) ва 
истилоҳшиносиро дар ин забон равшантар ифода мекунад. 

Мусаллам аст, ки ҳар як забон дорои луғати бою ғанӣ ва фонди луғавии хеш мебошад, ки қудрати 
созандагии калимаву ҷумлаҳоро дорост. Сарчашмаи асосии ҳамаи ин агар аз як тараф баҳри бунёди 
пояи асосии сохтмони забон бошад, аз тарафи дигар вобастагии сахт ба чигунагии корбурд ва 
истифодаи таърихии забон ба ҳисоб меравад [8, с.19]. 

Мақсад аз навиштани мақолаи мазкур муайян намудани роҳу воситаҳои тарҷумаи истилоҳоти 
технологияи иттилоотӣ ва мушкилоти роҳҳои тарҷумаи онҳо дар раванди тарҷума дар мисоли 
забонҳои хитоӣ ва тоҷикӣ мебошад. 

Барои забоншиносон ва пажӯҳишгарони ҷомеаи кунуни ба хубӣ маълум аст, ки он калимае, ки 
мақоми ҷаҳониро мегирад, албатта дар навбати худ бо таъсири тараққиёти ин ё он соҳа, ҳамон 
калимаҳо ба забонҳои дигар ҳамчун истилоҳот ворид мешавад ва сайқал меёбад, ҳатто тавоноии 
махсус пайдо мекунад ва дар натиҷа шоха ё шахаҳои дигари камистеъмоли он сусту заиф мемонад. 
Шояд бархе калимаҳо куллан аз ҷиҳати зоҳирӣ ва бархе аз калимаҳо бошад мазмунан дигар мешавад. 
Ин ҳолат пеш аз ҳама онро нишон медиҳад, ки забони миллӣ то чӣ андоза фаъолияти устувор дорад ва 
ё дар кадом риштаи ҳаёт пуробуранг мебошад. Ҳамчунин маълумот мегирем, ки дар ҳамин раванд 
андешаву афкор ва орзую ормонҳои он қавм ба чӣшакл рӯ овардаасту дар кадом қолаби забонӣбаён 
шудааст. Бештар забоншиносон онро меомӯзанд ва аз байни имконоти зотӣва табии забони худӣ он 
калимаҳо то чӣ андоза тағйир ёфтаанду аз забони бегона чиро бархуддор шудааст, муайян менамоянд 
[2, с.132]. 

Таъсири ҳамин омил аст, ки забон одат ва рӯҳияи хоси худро пайдо мекунад ва дар имконоти 
баёнии худҳар як шохаи он кору фаъолият менамояд. Дар ҳамин замина он аз ҷиҳати кӯшиши 
фикриву фарҳангӣ тавоноии гуногун ҳосил менамояд. Таҳқиқ шудааст, ки дар бисёр маврид ҳангоме, 
ки дастовардҳои дурахшон ба даст меояд, мероси фикрӣ ва маънавии як забон ба забони дигар 
баргардонида мешавад, ки инро на ҳар кас дарк менамояд, чун фазои таърихӣ-фарҳангии онҳо гуногун 
аст, аз як ҷиҳат хуб аст, ки забон бою ғанӣ мегардад, вале аз ҷиҳати дигар гӯем, он чӣ чизҳои бенурро 
ба бор меораду забони дигарро вайрон ва бефурӯғ мегардонад. 

Мурод замоне ҳосил мешавад, ки забон дар навбати аввал қудрати онро дошта бошад, ки то 
мероси гаронарзиши худро мувофиқ ба табиат ва қонуну қоидаҳои хоси худ ҳаллу фасл намояд вадар 
заминаи ҳамин раванд онро «аз они худ» кунад [12, с.122]. 

Асри навини кунуниро асри илму техника ва тараққиёти замон меноманд, ки тараққиёт ва 
пешрафти илму техника соҳаи забоншиносиро низ бетаъсир нагузошт. Истилоҳоти технологияи 
информатсионӣбарои кишвари мо ба яке аз афзалиятҳои рушди ҳаёти ҷамъиятӣ табдил ёфтаанд ва 
ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи таҳсилоти босифат ҳисобида мешаванд, ки онро мо дар тадқиқот 
мушоҳида намудем, ки воқеан ин истилоҳот хусусияти зарурии пешрафти илми муосирро дар худ 
дорад. Дар ин ҷо қайд кардан муҳим аст, ки вобаста ба пурзӯр шудани равандҳои татбиқи 
дастовардҳои технологияҳои иттилоотӣ дар ҳаёти одамон, сатҳи болоравии маълумот, зарурати 
донистани якчанд забон, истилоҳҳо аз мафҳуми «луғати касбӣ» айни муддаост. Барои тамоми ҷомеаи 
асри нав технологияи навин ва истилоҳоти навин воситаи ҳаррӯзаи муошират ба ҳисоб меравад ва 
бояд ҳамин тавр ҳам гардад, зеро инсон ҳамнафасизамон бояд бошад [13, с.164]. 

Забони тоҷикӣ бо мурури замон ба истилоҳҳои навини технологияи нави иттилоотӣ мутобиқ 
шуда истодааст, забони чинӣ низ дар ҳамин раванд аз дигар забонҳо чанд фарсаҳ пеш рафтааст ва 
табиист, ки истилоҳҳои зиёди информатсиёниро дар забони худ ҷой додааст. Мо онҳоро таҳқиқи 
мекунем ва меомӯзем, ки то чӣ андоза истилоҳот дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ ба назар мерасаду 
таҳлили муқоисавии онҳо чӣ гуна суръат меёбад. Дар асоси натиҷаҳои таҳлили муқоисавии 
семасиологӣ ва ҷанбаҳои ономасиологии истилоҳоти технологияи иттилоотии чинӣ ва забони тоҷикӣ, 
хусусиятҳои зерини тарҷумаи онҳо ошкор карда шудаанд:[15, с.147]. 

1. Ҳангоми омӯхтани хусусиятҳои забонии махсус луғати технологияи иттилоотии забонҳои чинӣ 
ва тоҷикӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст,роҳи ҳалли ин мушкилот тарҷума кардани ин ё он 
термин ё истилоҳот дар шакли сода аст. Ҳамчунин истилоҳоти бисёркомпонентӣ, яъне бисёрҷузъӣ аз 
забони чинӣ ба забони тоҷикӣ дар асоси таҳлили ҷузъҳои гуногуни он ба амал омадааст, ки он аз рӯи 
алгоритмҳои зерин сохта мешаванд: 

а) интихоби ҷузъҳои истилоҳсоз (морфема ва лексема); 
б) тарҷумаи ҷузъҳои алоҳида; 
в) муайян кардани робитаи калимасозӣ байни ҷузъҳо; 
г) омода кардани вариантҳои тарҷума; 
ғ) ҷустуҷӯи муодили мувофиқ ба забони тарҷумашуда; 
д) тафтиши мутобиқати контексталии эквиваленти ёфташуда; 
е) анҷом додани тағирёбии тарҷума ҳангоми дучор шудан луғати ғайри эквивалентӣ. 
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Ҳамчунин ҳангоми мушоҳида кардани ин раванд ва омӯхтани мавзӯи зерин таҳлили таркиби 
истилоҳот, монандӣ, усул ва афзоиши шумораи ҷузъҳои таҳлилшуда ба ҳамин гурӯҳҳо ҷудо карда 
мешаванд: 

1) муайян кардани калимаи асосӣ ва муайян кардани ҳудуди унсурҳо таркиби истилоҳот; 
2) иҷрои тарҷумаи оқилонаи таркиби асосии истилоҳот; 
3) тарҷумаи ҷузъҳои боқимондаи истилоҳоти таркибӣ; 
4) муайян кардани пайдарпаии тарҷумаи компонентҳо ва истилоҳоти таркибӣ; 
5) тартиб додани вариантҳои имконпазири тарҷума барои истилоҳоти таркибӣ; 
6) ҷустуҷӯи термини муодил ба забони тарҷумашуда; 
7) тафтиши мутобиқати контекстии ёфташуда; 
8) анҷом додани тағйироти тарҷума дар ҳолати нокифоя тарҷума шудани истилоҳот. 
Аслан худи самаранокӣин яке аз роҳҳои ҳал ба туфайли дараҷаи баланди истилоҳи чинӣ, ки бо 

шарофати ин хусусият равнақ меёбад, барои тарҷумаи дурусти луғати махсуси технологияи 
информатсионӣ бештар аз забони чинӣ ба забони тоҷикӣ васеътар истифода мешавад, зеро аксар вақт 
барои гирифтани маълумоти зарурӣ дар бораи сохтор ва семантикаи истилоҳот дар инҷо ба кор бурда 
мешавад. 

2. Муносибат байни пайвастагии калимасозии ҷузъҳои истилоҳоти мураккаби информатсионӣва 
шумораи тарҷумаҳо имконпазир аст, ки дар байни онҳо ҷузъҳои муташаккил ва намуди пайвастшавӣ 
ба мушоҳида мерасанд. Истилоҳҳоти информатикӣ дар бархе забонҳо тарҷума мешаванд ва ё бо 
забону хати ин ё он халқият навишта мешавад, одамон бошад бо фаҳмиши худ онро ба забон меоранд. 
Мо ҳоло бо чанд ҷумлаҳои чинӣ инро равшантар мекунем, ки то таҳқиқи мо пурсамар гардад.[6, с.11]. 

Худ тарҷума мисли як қоида, дар як калима амалӣ карда мешавад. Масалан, 视像通讯 - 3G 
video3G алоқаи видеоӣ, 3G 视像电话技术 - технологияи 3G зангҳои визуалӣ, 4K 实时串流技术 - 4K 
технологияи ҷараёни зинда, Wi-Fi 接入点 - нуқтаи дастрасии Wi-Fi, Wi-Fi 热点 - нуқтаи Wi-Fi, Wi -Fi 
保护接入 - Дастрасии Wi-Fi ҳифзшуда (WPA).  

Истисно нест, ки на ҳама истилоҳоти технология информатсионӣимкон дорад бо ин навъи 
пайвастшавӣ яъне бо як калима тарҷума шавад. Ҳамзамон, таҳлили матнҳои як самти касбӣ истифодаи 
фаъолонаи ҳам калимаҳои пурраи ҳарфӣ ва ҳам гибридҳо ва ихтисоротро дар асоси алифбои лотинӣ 
нишон медиҳад. Инҳо номҳои корпоратсияҳо аниқтараш ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ, ки истеҳсол 
менамоянд, брендҳо ва моделҳо, барномаҳои компютерӣ, технологияҳои навину гуногун, ҷузъҳои 
системаи иттилоотӣ ва ғайра мебошанд, ки мисол овардан мумкин аст: C 盘 C drive, CPU 卡 card 
processor, Android(системаи андроид) 眼镜 M100 айнаки ҳушманди Android M100- системаи андроид 
М100, U 安装 Ubuntu16.04 USB боркунанда флешкаи Ubuntu16. 04, 无线 PCI 网卡驱动包 1.1.0.21 
3Com бастаи драйвери барои корти шабакаи бесими PCI, 三星SamSun (тамғаи самсунг) J2ME 扩展 
API J2ME platform(платформаи васеъкунанда).  

Онро мо агар дар забони дигар аз ҷумла дар истилоҳоти забони англисӣ бинем, онҳо ба осонӣ ба 
ҷумлаҳои чинӣ дохил мешаванд. Дар забони чинӣшабакаҳои гуногуни муоширатӣ, 微信WeChat, 
QQва ғайра), ки нисбат ба соҳаи истилоҳии воқеӣ, хеле зиёд истифода мешавадва онҳо бештару 
равшан зоҳир мегарданд. Забони чинии муоширати шабакавӣ, баъзан вақт меъёрҳои 
муқарраргардидаи забониро вайрон карда, дар соҳаи навиштан, луғат ва грамматика аз ҷониби 
муҳаққиқон ҳамчун «аномалияи лингвистӣ яъне забоншиносӣ дар заминаи забони стандартӣ» баррасӣ 
карда мешавад. Он инчунин доираи васеи мавзӯъҳои шавқоварро дар бар мегирад, ки аз ҷониби 
гурӯҳҳои гуногуни корбарон васеъ истифода мешавад. Ҳамчунин онҳо дар байни мутахассисони ТИ 
ва дӯстдорони компютер ҷойгоҳи назаррасро ишғол мекунанд. Таҳлили маводи луғавӣ ба мо имкон 
медиҳад, ки як қатор хусусиятҳои хосу назарраси онро қайд намоем. Ба ғайр аз ин бояд иброз дошт, ки 
истилоҳоти маъмули забонӣ англисӣ, ки ба масъалаҳои техникӣва иртиботи Интернет алоқманданд 
мебошад, аз қабили Бит - Bit Torrent-Торрент, pw – password-пассворд(гузарвожа) ва ғайра, ки ин гуна 
ихтисороти шабакавӣдар забони чинӣ бошад, дар асоси транскрипсия яъне пинйин-拼音pin yin 
фаъолона истифода бурда мешавад[17, с.13]. 

Истилоҳоти технологияи иттилоотии чинӣ, ки аз пайвандҳои атрибутивии синтаксисӣ ду луғати 
нобаробари ҷузъи доранд, ки яке аз онҳо ҳамчун таърифи дуюм хидмат мекунад ва ҳамин тавр, номи 
ду истилоҳ ба амал меояд, масалан: худи қисми номинативӣ ва хусусият-атрибутӣ, ки он хоси робита 
мебошад ва қисми дигараш бошад, як қисми назарраси истилоҳоти технологияи иттилоотии чинӣ 
мебошад, ки он аз рӯи тарзи атрибутивӣ сохта мешавад. Мо онҳоро дар забони тоҷикӣ ҳам бо як 
калима ва ҳам дар шакли ибора тарҷумакарда метавонем, ки ягон мамоният надорад. Мо метавонем 
чун мисол истилоҳи 计算机 (компютер) орем, ки онро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардан мумкин аст. 
Вале дар забони чинӣ бошад, он натанҳо як маънои компютер, балки ҳам"компютер» ва ҳам"мошини 
ҳисоббарор"-ро дорад, ки ҳардуи он мувофиқ меояд. 

Ин гуна вариантҳои тарҷумаи истилоҳ 计算机 ба гуногунии сатҳҳои эквивалентӣ ишора 
мекунанд, гарчанде ки онҳо комилан аз рӯи арзиш ба ҳам мувофиқ ё баробар меоянд. Баъзан тарҷумаи 
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тавсифӣ то андозае моҳияти тарҷумаро инъикос мекунад, ки ба он вобастадар забон (дар ин ҳолат ба 
забони тоҷикӣ) на ҳама вақт маҷмӯи пурраи муодилҳои тавсифӣ ва дақиқии истилоҳи чинии 
пайвастшаванда омезиш меёбад, зеро он метавонад ҳамчунин тарафҳои атрибутивӣ ва номинативии 
худро дошта бошанд[18, с.11]. 

3. Ҳар як ҳиҷои забони чинӣ ба таври муқоисавӣ, иқтидори баланди мундариҷавӣ ҳам дорад, ки 
худ маънои ихтилофи миқдорӣ муодили байни воҳидҳое, ки дар истилоҳоти забони тоҷикӣ дида 
мешавад, махсусан дар истилоҳоти технологияи иттилоотии чинӣ бемонеа онро муайян месозад. 
Калимаҳое, ки тарҷума бояд шаванд ё тарҷума шудаанд, метавонанд ҳам боло ва ҳам пон бошанд ё 
тағйир ёбанд, тавре мо чанд намунаҳодар ҳамин бора овардаем:数据机 - «модем», 主目录 - «феҳристи 
асосӣ»,主组 - «гурӯҳи асосӣ».  

Ҳамин тариқ, ҳангоми тарҷумаи истилоҳоти компютерӣ аз забони чинӣ ба забони тоҷикӣ на танҳо 
ҷиҳати сохтори хусусиятҳои луғавии он, балки ҷиҳати маъноии он низ бояд хуб риоя карда шавад. Дар 
баъзе ҳолатҳо, тарҷумононро зарур аст, ки тарҳрезӣкардани истилоҳи махсусро аз забони чинӣ ба 
забони тоҷикӣ,дар шакли комилан ифодаёфта ва иловаҳои атрибутӣба нусхаи тарҷумашуда ҷорӣ 
кунанд. Ҳарчанд метавонанд, хубтар ва аниқтар тарҷума намоянд, ки то хонанда онро дурурст дарк 
карда тавонанд[ 4, с.168]. 

4. Дар ҷараёни омӯзиш маълум шуд, ки муносибатҳои синтаксисӣ дар маҷмӯаҳои луғавии забони 
чинӣ ҳангоми тарҷума ба забони тоҷикӣ аз ҳам ҷудо нависта шуда, ҳама таркибҳои истилоҳӣ дар 
забони чинӣ дар асоси атрибут сохта мешаванд. Зеро робитаи синтаксисии истилоҳ ба забони тоҷикӣ 
мегузарад, ки ин шакли муносибат метавонад ба ягон намуди дигар ё куллан хато, тағйир ёфтани 
меъёрҳои забони тоҷикӣ оварда расонад. 

5.Оид ба ҳамин масъалаи мубрам, ки вобаста ба технологияи иттилоотӣ ва ҳам забоншиносии 
байни ду забон аст, бояд иброз дошт, ки таҳлили луғатҳои марбут ба соҳаи технологияҳои иттилоотӣ 
ва иртиботу алоқамандии зич интернетӣ дар забони чинӣ паҳн шудани воҳидҳои луғавии 
ғайримутамарказ, аз қабили калимаҳои «ҳарфӣ», ихтисорот хеле зиёд тасдиқ мегарданд.Ба намуди 
зоҳирии онҳо ҳам механизми забоншиносӣ ва ҳам омилҳои фарҳангӣ ва маънавӣ таъсир мерасонанд. 
Дар луғатҳо ҳаҷми калимаҳои алифбоӣ, ихтисорот ва форматҳои гибридӣ ночизанд, ки ин аз кори ба 
ҳолати мувозинати мӯътадил овардани системаи истилоҳот шаҳодат медиҳад, аммо ин калимаҳо 
ҳангоми муоширати байни одамон фаъолона истифода мешаванд. Хусусияти истифодаи воҳидҳои 
луғавии ғайримутамарказ бо фарқияти функсионалӣ-услубӣ низ муайян карда мешавад, ки тавре мо 
мисол меорем: далелҳои аномалияи лингвистӣ дар чунин падида, ба монанди забони муоширати 
шабакавӣ, равшантару дақиқтар инъикос карда мешаванд.Мо истилоҳҳоеро мавриди омӯзиш қарор 
додем ки номуайянии он якбора ба ҳама сатҳҳои полисемия паҳн шуда мавриди омӯзиши ду забон 
қарор мегиранд. Истилоҳи 核心дар сатҳи дохили система барои ифодаи ду мафҳуми компютерӣ аз 
ҷумла: якум-протсессори аслӣ ва дуюм-ядрои системаи амалиётӣ ба ҳисоб рафта васеъ истифода 
шуда, дар ин ҳолат, илова кардани контекст қодир аст мушкилоти номуайянии ин истилоҳро ҳал 
кунад. 

Боз дигар истилоҳи ҳосилшуда ин «аслӣ коркардкунанда» низ дорои ду маънои асосӣ ва 
метавонад онро ҳамчун қисми марказии коркардкунанда нишон диҳад, ки мантиқӣ асосӣва 
протсессори марказиро дар бар мегирад. Ҳамин гуна полисемияи истилоҳоти компютерӣ, ки баъзан 
вақт метавонад барои тарҷумони навкоре, ки нав бори нахуст қадамҳои худро дар олами тарҷума 
гузоштаанд дар ин соҳа душворӣ ба бор орад.[19, с.16]. 

Дар баъзе ҳолатҳои дигар, полисемияи истилоҳи чинӣ дар мавзӯъҳои технологияи 
информатсионӣ, дар маҷмӯъ, ҳангоми тарҷумаи онҳо ягон хел мушкилот пеш намеорад ва баръакс он 
осон ва сода мегардад, ки дар истилоҳоти технологияи иттилоотии забони чинӣ он муқаррар шудааст, 
мавҷудияти он аз дигар забонҳои хориҷӣ, маншаъ мегирад. 

Дар забони чинӣ, ки аксарияти онҳо аз забони англисӣпайгирӣ карда мешаванд ба монанди 控制 - 
«назорат» (идоракунии забони англисӣ), 鼠标 - «мушак» (муши англисӣ), 笔记本 - «ноутбук» 
(англисӣ), 移动 PC - «компютери шахсии мобилӣ» (англисӣ PC mobile) ва ба ҳамин монанд калимаҳои 
зиёд низ ба мушоҳида мерасанд, ки дар он забони дигари хориҷӣ низ иртиботманд аст[20, с.17]. 

Ҳама хусусиятҳои баррасишуда ва он аълумотҳои овардашуда як фикри васеъ ва тадбири хуби 
забоншиносӣ дар соҳаи информатика аст. Ин тадқиқоте, ки мо бо раванд идома дода истодаем, барои 
тарҷумони навкор дар раванди омодагӣ ба кор дар ин самт имкон медиҳанд,ки барои тартиби рӯйхати 
моделҳои тарҷумаи технологияи иттилоотии чинӣ саҳм гузораду баҳри ёрмандишон муфид бошад. 

Дар доираи муайян кардани хусусиятҳои тарҷумаи баъзе истилоҳотҳо ва ҳамчунин баҳри боз ҳам 
муфассалу осонтар фаҳмидани мавзӯи баррасигардида мо баъзе аз онҳоро ҳамчун мисолбаҳри шумо 
меорем: 

Тарҷумаи таркиби истилоҳҳо дар асоси навъи пайванди атрибутӣ ҳамин гуна мешаванд, ки дар 
мисоли зер дида метавонед: 类比数位 (аналогӣ-рақамӣ): 类比 - «аналогӣ», 数位 - «рақам». 
Инчуниндар бораи тарзи раванди тарзи тарҷума ҳаминро бояд донист:тарҷума дар шакли сифат, ки бо 
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пайвандак сохта шудааст садоноки «а», тарҷумаи истилоҳоте, ки аз рӯи намуд сохта шудаанд «сифат / 
феъл / исм + исм» (атрибутивӣ) яъне намуди алоқа. Дар ҳамин раванд якчанд мисол меорем, ки то 
осонтар фаҳмем: 公理 (аксиома): 公 - «умумӣ», 理 - «ҳақиқӣ",сифат + исм[17, с26]. 

Ҳоло бошад дар бораи моделҳои тарҷума ва намудҳои он чанд маълумотҳои асосиро меорем, 
мисол: (а) ҳарфӣ тарҷумаи тавсифии ҷузъҳо: «ҳақиқати умумӣ» (модел:сифат + исм), ё (б) ёфтани 
муносиб эквиваленти луғавӣ бо забони тоҷикӣ -> аксиома (модел: исм).мебошанд. Тарҷумаи 
истилоҳоте, ки бо навъи «сифат сохта шудаанд / феъл / исм + исм «(синтаксиси атрибутивӣ 
муошират). Чанд намунаҳо доир ба ҳамин мавзӯъ: 数学处理 (коркарди математикӣ): 数学- 
«Математикӣ», 处理 - «коркард»;马可夫模型 ( тамғаи Марков): 马可夫 - «Марков», 模型 - «модел»;
因子分析 (таҳлили омилҳо): 因子 -«омил», 分析 - «таҳлил» мебошад.  

Моделҳои тарҷума: (а) тарҷумаи аслӣ ҷузъҳо: 数 - «рақам», 学 - «илм», 处 - «ҷойгоҳ», " ва таърифи 
мутобиқати контекстии варианти тарҷумаи натиҷа (модел) интиқоли гирифташуда:сифат + исм);  

(б) тарҷума бо илова кардани пешванд ё гурӯҳи калимаҳо (намунаи исм) + пешванди / калимаи 
иловагӣ + исм / исм + илова);  

(в) аз рӯи модел: исм дар ҳолати номинативӣ + исм дар исмҳои хос («тарзи Марков»);  
(г) ҷойивазкунии ҷузъҳои гурӯҳи тарҷумашаванда (тағир додани компонент пайвастшавӣ) 

мебошад. Ҳамин гуна мисолҳоро мо дар раванди тадқиқоти илмӣ ва назариявии мавзӯи 
мадраҳгардида бисёр мушоҳида карданамон мумкин аст. 

Тарҷумаи истилоҳоте, ки аз рӯи намуд сохта шудаанд +исм / феъл / сифат «(дар асоси пайвастагии 
нусхабардорӣ). 

Мисол: 遮罩 (ниқоб): 遮 - «сарпӯш», 罩 - «сарпӯш». Моделҳои тарҷума: 
ҳама вариантҳои истилоҳоте, ки бо роҳи алоқаи нусхабардорӣ сохта шудаанд, ба истиснои тарзи 

«феъл + феъл», (а) ҳамчун тарҷума мешавад 
исмҳое, ки маънои онҳо аз ҷузъҳо бармеояд, ки истилоҳ аз рӯи контекст сохта шудааст, (б) 

тарҷумаи дигартарзи бо ин тарзи ташаккули калима тарҷума алоқаманд аст таркибҳои «феъл + феъл» 
ҳамчун феъл. 

Тарҷумаи истилоҳоте, ки бо навъи «ним префикси 主 + сохта шудаанд 
исм «. Намунаҳо: 主目录 (мундариҷаи асосӣ): 主 - «асос», 目录- «мундариҷа». Тарзи тарҷума: 

сифати «асос» +исм.[16, с.162]. 
 
6. Тарҷумаи истилоҳоте, ки бо навъи «морфемаи formed +«сохта шудаанд исм». Намунаҳо: 微操

作 (micro-op): 微 - «ночиз», 操作 - «амалиёт»;微处理 (микропрограмма): 微 - «ночиз», 处理- 
«табобат». Тарзи тарҷума: префикси «micro-» +исм, сифат. Ҳамчунин тарҷумаи истилоҳҳо бо навъи 
«ним префикси 多 +» сохта шудааст исм». Намунаҳо: 多形 (полиморфизм): 多 - «бисёр», 形 - 
«форма»;多媒文技术 (технологияҳои мултимедиа): 多 - «бисёр», 媒文 - «Медиа», 技术 - 
«технология». Тарзи тарҷума: префикси «мулти- / медиа-» + сифат-исм. Ҳамаи онҳо бо ҳиссаҳои нутқ 
хеле иртиботи қавӣ дорад ва ҳар як истилоҳҳои информатсионӣ ба ин ё он ҳиссаи нутқ алоқамандӣ 
дорад. 

Тарҷумаи истилоҳоте, ки бо навъи «бе» префикси 无+ сохта шудаанд, онҳо ба монанди, 无线 
(бесим): 无«бе",线"ришта, сим " тарҷума карда шудаанд. ;无数据机 (бе модем): 无 - «бе», 数据机 - 
«модем». Тарзи тарҷума: префикси «бе-» + исм Тарҷумаи истилоҳоте, ки бо навъи «ним префикси 反 
+ сохта шудаанд. Мисол: 反病毒 (муқобили вирус): 反 - «муқобил»,病毒 -«вирус» ва дигарҳо ба 
монанди ҳамин калимаҳо тарҷума шудаанд.  

Тарҷумаи истилоҳоте, ки бо навъи «сифат +» суффикси 性сохта шудаанд. Мисол: 可修改性 
(тағиршаванда): 可 -«имконият», 修改 - «тағир додан, 性 - «сифат». Тарзи тарҷума: исм + суффикси. 
Тарҷумаи истилоҳоте, ки бо навъи «феъл + морфемаи处理» сохта шудаанд. Мисол: 处理机 
(пардозанда): 处理 - «раванд», 机 - «механизм». Хамчунин компютер ва чопгар дар тарҷума дар шакли 
«дастгоҳ + исм , феъл + суффикс产生器(генератор) 产生 - «истеҳсол кардан», 器 - «дастгоҳ"мебошад 
Баъзе морфемаҳои калимасози забони чинӣ метавонанд ҳамчун нишондиҳандаҳо барои истифодаи 
баъзе морфемаҳо хидмат мекунанд. Масалан, морфемаи умумии 法-усул (矩阵法 - «усули матритсӣ») 
барои ташаккули истилоҳҳо - номи ягон қоида ё усулҳо ва истифодаи морфемаи 闸 (解码闸 - 
«рамзкушоӣ») номҳои ин ё он дастгоҳҳои кушодан ё бастан сохта мешаванд.Дигар истилоҳотҳоии 
технологияи иттилоотӣдар забони чинӣ, ин морфемаҳои маъмулан истифодашаванда:框, 栏, 畴, 器, 机
, 码. мебошанд. Ин гуна калимаҳо саршори зиёданду ҳамаи онҳоро мо наметавонем дар як маврид 
омӯхт, зеро ҳамасола технологияҳои навин рушд карда, равнақ ёфта истодааст[18, с.16]. 

Истилоҳоти технологияи иттилоотии чинӣ, ки аз морфемаҳо сохта шудаанд, дар якҷоягӣсинфҳои 
алоҳидаи воҳидҳои луғавиро ташкил медиҳанд, зеро ки он низ метавонад ҳангоми тарҷума васеъ бо 
маврид истифода шавад. Дарки ҳамаи хусусиятҳои дар боло овардашуда аз нуқтаи назари ҷолиб аст, 
ки мақсади барои содда кардани раванди фаъолияти тарҷума дар ин соҳа, ё, ҳамчунин барои тарҷумон 
ҳангоми ҷустуҷӯи эквивалент хеле зарур аст.Дар асоси таҳлили муқоисавии хусусиятҳои забонӣ 
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луғавии махсуси технологияи иттилоотии забонҳои чинӣ ва забони тоҷикӣ, аз нуқтаи назари 
семасиология ва ономасиология муайян карда шуда, хулосаҳои зерин дар бораи фарқияти истилоҳоти 
технологӣдар забонҳои зикргардида мавриди омӯзиш қарор гирифта шуд. 

Дар шароити муосири рушди ҳаёти иҷтимоӣ дар ҳар як забони адабӣ ва миллӣ равандҳои 
сершумори лингвистӣ ба амал меоянд, ки он чунин аст: истилоҳотӣ, фаъолсозӣ, ғайрифаъолсозии 
луғат, густариш, неологизмҳои маъноӣ ва тобишҳои идеологӣ, ки ба тағйирот дучор меоянд. Дар 
хотир бояд дошт, ки барои забонҳои тоҷикӣ ва забони чинӣ тағир додани маъно одатан бо таъсири 
забони хориҷӣ алоқаманд аст. Ҳар як забон дорои хусусияти хоси худ ҳангоми тарҷума мебошад, ки 
дар ҳамин равнд мо онро дар ду забон, аз ҷумлаи забони тоҷикӣ ва забони чинӣ дар соҳаи технологияи 
иттилоотӣ дида баромадем. 

Аз таҷрибаи забони чинӣва иқтибосу тарҷумаи онҳо дар забони тоҷикӣ мебинем, ки тараққии 
илму фан ва таҳввулоти сиёсиву иҷтимоӣбоиси пайдо шудани мафҳумҳо ва калимаҳои наве шудааст, 
ки бо таркиби чанд калима ҳатто бо ибораҳои тӯлонӣбаён мешаванд. Бинобар ин муодилёбӣва ё 
истилоҳсозӣбарои онҳо бисёр мушкил аст ва дар фаъолияти истилоҳсозии забони мо дар гузашта 
собиқа надоштааст . Аз ин ҷиҳат вақте, ки барои чунин мафҳумҳо баробарӣбаргузида мешавад, бояд 
то ҷойи имкон кӯшиш кард, ки калимаҳои интихобшуда кӯтоҳ бошанд, то ҳам суръати интиқоли 
мафҳумҳо қобили қабули зеҳни шунаванда ва ё хонанда бошанд ва ҳам дар сохтмони пояи асосии як 
калима ё забон ва баёни мафҳумҳои таркибӣ ва пайвандӣмушкилоти зиёд пеш наояд.Аз таҳлилу 
таҳқиқи намунаҳои истилоҳоти иҷтимоиву сиёсии забони тоҷикӣ ва чинӣаз оғози истилоҳсозӣто ба 
имрӯз ва мутолиаи осори муҳақиқони соҳибназар дар ин масъала ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст,ки пухтагии забон ва ғановати таркиби луғвии осори давраҳои аввал нишон медиҳад, ки забони 
тоҷикӣва забони чинӣбарои баёни мафҳумҳои гуногуни иҷтимоиву сиёсии он рӯзгор тавоноӣва 
имконияти кофӣдоштааст. 

Дар хулоса ҳаминро натиҷагири карданиям, ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони чинӣ 
имконияти тарҷумаи истилоҳоти душворфаҳму мураккабро дорадва ё ба таври бояду шояд тадбиқ 
намуда, онро дар ҷомеаи забонии худ истифода барад. Айни замон дар макотибҳои олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ихтисоси забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ амал мекунад ва ҳамасола 
мутахасисони зиёдро омода месозанд. Пеш аз ҳама онҳоро мебояд, ки дар ҳамин самт афзалятноктар 
кор кунанду забонҳои хориҷиро дар муқоисаи забони тоҷикӣ таҳқиқ намоянд, зеро забонҳои гуногуни 
ҷаҳон зиёд аст ва вобаста ба таъсири тараққиёташон ба забони тоҷикии мо истилоҳҳои навин ворид 
шуда истодаст. Соҳаи забоншиносӣ тараққӣ ёфта истодааст, ки онро дар омӯзиш ва самтҳои гуногуни 
ҷомеа мушоҳида кардан мумкин аст. Мо чанд фикру мулоҳизаҳои худро доир ба масъалаи мубрами 
забоншиносӣ ва ҳангоми таҳлили муқоисавии истилоҳот дар забонҳои тоҷикӣ ва забони чинӣ иброз 
намудем, ки воқеан ҳамеша бо мурури замон барои рушди забоншиносии ҷаҳонӣ ва технологияҳои 
навин ҳиссагузор бошем. Ҳамаи ин талаботи муҳиму аввалиндараҷаи замон аст. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА 
ТАДЖИКСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Важно отметить, что в статье рассматривается усиление процесса внедрения 
информационных технологий в жизнь людей, уровень образования, необходимость знания нескольких 
языков, термин «профессиональный словарь». Для всего общества нового века новые технологии и 
новые термины являются повседневными средствами общения и должны ими быть, потому что 
человек должен быть современником. 

Со временем таджикский язык приспосабливается к новым условиям новых информационных 
технологий, китайский язык на несколько миль опережает нас в этом процессе и, конечно же, 
включил в свой язык множество информационных терминов. Мы изучаем и изучаем, как термины 
появляются в таджикском и китайском языках и как ускоряется их сравнительный анализ. 

В заключение я должен сказать, что и таджикский, и китайский языки обладают способностью 
переводить сложные термины и термины без каких-либо препятствий или правильно применять их 
и использовать в своем языковом сообществе. Я также хотел бы сделать вывод, что можно 
переводить сложные и сложные термины как на таджикский, так и на китайский языки или 
правильно применять их и использовать в нашем языковом сообществе. В настоящее время 
университеты Республики Таджикистан специализируются на лингвистике и новых 
информационных технологиях и ежегодно готовят множество специалистов. 

Ключевые слова: терминология, перевод, китайский, таджикский язык, лингвистика, перевод, 
генератор, аббревиатуры, процессор, полиморфизм. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL TERMS IN TAJIK AND CHINESE 

LANGUAGES 
It is important to note that the article deals with the strengthening of the process of implementation of 

information technology in people's lives, the level of education, the need to know several languages, the term 
«professional dictionary». For the whole society of the new century, new technologies and new terms are a 
daily means of communication and should be, because man must be a contemporary. 

Over time, the Tajik language is adapting to the new terms of new information technology, and the 
Chinese language is a few miles ahead of us in this process, and, of course, has included many information 
terms in its language. We study and study how the terms appear in the Tajik and Chinese languages and how 
their comparative analysis accelerates.In conclusion, I must say that both the Tajik and Chinese languages 
have the power to translate difficult terms and terms without any obstacles, or to apply them properly and use 
them in their language community. I would also like to conclude that it is possible to translate difficult and 
complex terms in both Tajik and Chinese languages, or to apply them properly and use them in our language 
community. At present, the universities of the Republic of Tajikistan specialize in linguistics and new 
information technologies, and annually train many specialists. 

Keywords: terminology, translation, Chinese, Tajik, linguistics, translation studies, generator, 
abbreviations, processor, polymorphism. 
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ТДУ: 809.155.0+809-51 
БОЗНИГАРИИ АДАБИЁТИ ИЛМӢ ОИД БА ОМОНИМҲО ДАР  

ЗАБОНҲОИ ЧИНӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Муборакшоева Н.И. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

 
Дар бораи маъно, ҷойгоҳ ва нақши омонимия дар забон андешаҳои гуногун мавҷуданд. Баъзе 

забоншиносон ташаккули омонимҳоро ғанӣ гардонидани захираи луғавии забон медонанд, баъзеи 
дигар омонимияро «захми марговар» -и за бон меноманд.  

А.А. Реформатский, А.Н. Гвоздев ва як қатор дигар забоншиносон омонимияро ҳамчун падидаи 
манфӣ, ҳамчун «монеаи фаҳмиш», «нуқси забон» мешуморанд. Олимони дигар, аз қабили 
Л.А. Булаховский, О.С. Ахманова, Р.А. Будагов, гарчанде ки онҳо эътироф мекунанд, ки омонимия 
дар баъзе ҳолатҳо фаҳмиши сухан ва матнро душвортар карда метавонад, аммо онҳо бо вуҷуди ин 
чунин мешуморанд, ки ин «патология " - и забон нест. 

Азбаски падидаи омонимия тақрибан дар ҳама забонҳои ҷаҳон паҳн шудааст, адабиёти хеле васеъ 
мавҷуд аст, ки ҳам тавсифи ин падида ва ҳам таҳлилу арзёбии онро бо забони мушаххас дар бар 
мегирад. Шумораи асарҳо оид ба масъалаҳои омонимия махсусан пас аз муҳокимаи забоншиноси 
маъруфи рус оид ба масъалаҳои омонимия зиёд шуд [7, с.35]. 

Дар забоншиносии умуми асосан чор нуқтаи назари асосӣ оид ба таърифи мафҳуми омоним 
мавҷуданд. Мувофиқи нуқтаи назари аввал, омонимҳо калимаҳое мебошанд, ки аз ҷиҳати 
фонетикӣашон якхела, аммо маънои гуногун доранд, новобаста аз имлои графикии онҳо. Ин нуқтаи 
назарро як гурӯҳи6 калони забоншиносони рус ва хориҷӣ дастгирӣ мекунанд. Дар байни онҳо 
В.В. Виноградов, О.С. Ахманова, Л.А. Булаховский, Е.М. Галкина-Федорук, С.И. Канонич, Б. Трнка, 
Ш. Балли, Л. Блумфилд ва ғ. 

Гурӯҳи дуюми забоншиносон омонимҳоро калимаҳое мешуморанд, ки агар садо ба ҳам 
мувофиқат кунад ва маъноҳо гуногун бошанд, онҳо ҳатман бояд як имло дошта бошанд (В.В.Броун, 
И.В. Арнольд, Н.М. Шанский, М.Х. Ахтямов). 

Гурӯҳи сеюми забоншиносон омонимҳоро ҳамчун калимаҳое, ки маънои гуногун ва имлои 
гуногун доранд, тасниф мекунад: Х. Огата ва Р. Инглотт.  

Ин се фаҳмиши истилоҳи «омоним» бо чаҳорум муқоиса карда шудааст, ки дар «Луғати 
этимологӣ» -и В. Скит ифодаи худро ёфтааст, ки ҳангоми таърифи омоним аз принсипи монандии 
графикӣ сарфи назар карда, садои зеринро ифода мекунад: [16, с.6-7] 

Олимони тоҷик: М.Муҳаммадиев, Р.Ғаффоров, Ҳ.Маҷидов, Ш. Рустамов, Р.Л. Неменова, 
Г.Джӯраев, Ш. Исмоилов, А. Муминов, М. Алламурадова, О. Давлатов, А. Рустамов, И. Сулаймонов, 
С. Анварӣ М. Ахмедова, Н. Маъсумӣ, Т. Зехни, Ф. Зикриев, Ш. Қабиров, М. Норматов, А. Воҳидов, 
К. Тохирова, Ҳ. Талбакова, М. Маҳмудов ва А. Мамадназаров бо истифода аз таҷрибаи бои 
лексикологияи рус дар асоси дастовардҳои забоншиносии тоҷик як қатор масъалаҳои назариявии 
лексикография ва лексикологияро таҳия намуданд. 

Ин ба таҳаввулоти эҷодиёт дар таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи илми забоншиносӣ мусоидат кард. Дар 
асарҳои олимони тоҷик маълумотҳо оид ба семантикаи қабатҳои луғавии забони тоҷикии полисемия, 
омонимия, синонимия ва антонимия ба тариқи махсус оварда шудаанд. 

Як қатор олимони тоҷик дар бораи душвориҳо дар омӯзиши проблемаи омонимия ва полисемия 
изҳори назар мекунанд. Аммо, нуқтаи назари онҳо аз доираи мақолаҳои илмӣ берун намебарояд, ки 
дар онҳо мустақиман ҳалли масъалаҳои марбут ба проблемаи омонимӣ пешниҳод карда намешавад, 
аммо танҳо ҳангоми баррасии ҷанбаҳои дигари объекти тадқиқотӣ ба онҳо дахл карда шуд. Ҳамин 
тариқ, профессор Ш.А. Рустамов дар омӯзиши хусусиятҳои омонимҳо саҳми муайян гузошта, 
иштироки морфемаҳои ёрирасонро дар ташаккули онҳо муқаррар кардааст. 

Яке аз аввалин таҳқиқоти мукаммал доир ба масъалаҳои муҳими забоншиносӣ, лексикалогия, 
семасиология, лексика ва таркиби луғавии забон аз ҷониби забоншиноси рус В.В. Винаградов анҷом 
ёфтааст. Номбурда дар таҳқиқотҳояш тавонистааст, самтҳо ва масъалаҳои муҳими воҳидҳои луғавии 
забонро дар ҷанбаҳои илми ва назариявӣ тарҳрезӣ намоянд.  

Баъзе калимаҳо дар талаффуз бо ибораҳои алоҳида ҳамранги пайдо намудан, аммо дар маъно ва 
имло аз онҳо фарқ мекунад. Ин ҳодиса чун як навъи таҷнис дар адабиёти бадеии мо хеле фаровон 
истифода шудааст.  

Алҳол дар забоншиносии тоҷик низ доир ба моҳият ва нақши омонимҳо дар рушду нумӯи 
таркиби луғавии забони тоҷикӣ фикру андешаҳои гуногун ҷой доранд.  

Бояд таъкид намуд, ки аввалин бор дар бораи омонимҳои забони тоҷикӣ Т. Зеҳнӣ дар чанд 
мақолаҳои худ ибрози андеша намуда, онҳоро бо истилоҳҳои «ҷинос», калимаҳои «ҷиносшаванда» , 
«таҷнис» ном мебарад, ки мундариҷаи мулоҳизаҳои устод дар фаслҳои кор ҷо – ҷо бараси шудаат.  
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Муалифони китоби дарсии «Забони тоҷикӣ» барои синфи VI А. Мирзоев ва С. Анварӣ фикри 
устод Т. Зеҳниро ба асос гирифта, дар бобати корбурди истилоҳи мазкур нигоҳ доштаанд. Илова бар 
омоним ин гуна калимаҳоро таҷнис яъне ҳамҷинс низ мегӯянд. Ҷинос дар ҷумла ва шеър овардани ду 
калимае, ки мушобеҳ ё монанд бошанд, аммо маъноҳои гуногунро бифаҳмонанд. Таҷнис, ки номи 
санъати шерист аз калимаи ҷинос аз як реша пайдо шудааст [1;51.13]. Як зумра олимон омонимҳоро 
«вожаҳои ҳамгуна» ва ё «ҳамгун» номидаанд, вале Ҳ. Маҷидов омонимҳоро «калимаҳои ҳамовоз» 
меномад. 

Бояд иқрор шуд, ки проблемаи омонимия хусусан дар забоншиносии рус барвақт ба риштаи 
омӯзишу таҳқиқ кашида шудааст ва то ҷое ба комёбиҳои назаррас ноил шудааст.  

Дар бораи омонимҳо иддае аз олимони рус таърифҳои омонимиро пешниҳод кардаанд, ки мо аз 
байни онҳо таърифи ба омоним додаи Д.Д. Шмелёвро нисбатан пуратар арзёби намуда, ақидаи ӯро 
ҷонибдори мекунем. Ӯ мегӯяд: «Омонимҳо калимаҳое мебошанд, ки аз ҷиҳати таркиби овозӣ ба ҳам 
мувофиқанд, ки дар байни онҳо ягон хел умумият вуҷуд надорад. Омонимҳо калимаҳои ҷудогона , 
мустақил ва дугоникӣ мебошанд». Ӯ ақидаҳои худро идома дода, омонимҳоро факти забоние медонад, 
ки ҳаққонияти он ба исбот ниёз надошта, балки таҳқиқу омӯзишро тақозо дорад.  

Дар асл, як қатор масъалаҳои марбут ба мушкилоти омонимҳо дар забони чинӣ муайян карда 
шуданд, ки аз бисёр ҷиҳатҳо ҳам барои забони чинӣ ва ҳам ба забонҳои дигар маъмуланд. Бисёр 
саволҳо ҳанӯз ҳалли худро наёфтаанд, аз ин рӯ онҳо дар айни замон аҳамияти худро гум накардаанд. 
Зарурати омӯхтани омонимия дар забони чинӣ то ба имрӯз аз он ҷиҳат боқӣ мондааст, ки омоними 
лексикӣ ҳеҷ гоҳ объекти мустақили омӯзиши забони чинӣ набуд, дар муқоиса бо омоними 
грамматикӣ, ки дар асарҳои С.Б. Янкивер ва В.И. Горелов омӯхта шудаанд. 

Дар забоншиносии Чин асарҳои монографӣ ба мушкилоти омонимияи лексикӣ бахшидашуда 
мавҷуд нестанд, гарчанде ки масъалаи ин падида дар асарҳо ва таҳқиқоти умумӣ оид ба масъалаҳои 
гуногуни забони чинӣ борҳо ба миён гузошта шудааст. Аҳамияти омӯзиши омонимия дар забони чинӣ 
низ аз зарурати ташкили курси назариявӣ оид ба лексикологияи забони чинӣ вобаста аст. 

Дар солҳои охир, масоили ба монанди омонимҳо ва фарҳангҳо, инчунин аҳамияти фарҳангии 
омонимҳо диққати зиёди бисёр муҳаққиқон ва фарҳангшиносони забонро ба худ ҷалб карданд. 

Дар раванди ҷамъоварии маводи дахлдор, падидаҳои омонимӣ дар забони чинӣ бой ва гуногун 
мебошанд. Масалан: Хе Юлан, Лю Сонглин, Лэй Цзян, Лю Чуанг, Лу Кенонг, Чжан Бодзян, Луо Херу, 
Лу Чжуокн, Ни Сяоли. 

Дар нимаи дуюми асри ХХ. масъалаи мансубияти омонимия ба шумораи универсалҳои забонӣ, ки 
падидаҳои ҳатмии ҳар забон мебошанд, ҷиддӣ муҳокима карда шуд[15, с.8]. 

Ба гуфтаи С. Улман, «забонро бе омоним тасаввур кардан осон аст, барои муошират чунин забон 
нисбат ба забони дорои омонимҳо таъсирбахштар хоҳад буд.» Оё чунин забон воқеан вуҷуд дорад, 
идома медиҳад ӯ, аммо новобаста аз он ки вуҷуд дорад ё не, «омонимия омори ҳаматарафаест, ки 
дорои дараҷаи баланди эҳтимолист» [15, с.270]. 

Дар асоси адабиёти омӯхта шуда, оиди омонимҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
шумораи зиёди забоншиносони муосир ҷонибдори он ҳастанд, ки омонимҳо ҳамчун умумияти мутлақ 
мебошанд. Ин ба мушоҳидаҳои зерин вобаста аст: 

1. Баррасии сабабҳо ва роҳҳои пайдоиши омонимҳо дар забон ба мо имконият медиҳад, ки 
тасодуфӣ ва зарурӣ будани омоним дар ҳамбастагии диалектикӣ пайдо мешаванд: омонимҳо 
тасодуфан тавлид мешавад, аммо худи мавҷудияти омонимҳо дар забон натиҷаи ногузири рушди 
табии забон аст. Ҳамин тариқ, омонимия як умумияти мутлақи забонӣ мебошад [10, с.6-7]. 

2. Мавҷудияти омонимҳо дар забон ба худи табиати забон ҳамчун система, алалхусус, дар забон 
мавҷуд будани категорияҳои мутаносиб ва номутаносиб вобаста аст. Категорияҳои ҷуфтшудаи 
мутаносиб ва номутаносиб имрӯз ҳамчун сифатҳои ҳама объектҳои система эътироф карда мешаванд. 
Системаи забон низ истисно нест. Мутаносиб дар ин ҳолат ҳамчун тасодуфии хусусиятҳои ҷисмҳои 
муқоисашаванда фаҳмида мешавад. Номутаносиб як такмили зарурии мутаносиб, номувофиқӣ ва 
фарқияти объектҳои муқоисашаванда бо баъзе сабабҳо мебошад [12, с.99]. 

Омонимҳо ба он мафҳумҳои лингвистие ишора мекунанд, ки бо ҳузури муносибати муайян 
ташкил карда мешаванд. 

Ин ё он калимаро алоҳида ҳамчун омоним тавсиф кардан ғайриимкон аст. Танҳо дар бораи 
омонимҳо ҳамчун ду ва зиёда калимаҳои гуногун сухан рондан мумкин аст, ки бо намуди зоҳирии 
онҳо мувофиқат мекунанд. Бояд эътироф кард, ки калима ба категорияи омонимҳо танҳо вақте дохил 
мешавад, ки ба ягон калимаи дигар иртибот дошта бошад ва пас ҷуфти омонимҳо фарқ карда 
мешавад, ё бо якчанд калима ва сипас гурӯҳ ё як қатор омонимҳо баррасӣ карда мешаванд. Дар ҳар 
сурат, асоси умумии муқоисаи ин гуна калимаҳо шахсияти воҳидҳои забонӣ аз ҷиҳати ифода ва 
фарқияти онҳо аз ҷиҳати мазмун мебошад.  

Дар ҳақиқат, омонимия, аз байн бурдани фарқиятҳои расмӣ байни аломатҳои дорои мундариҷаи 
гуногун, наметавонад хосиятҳои рамзии забонро бадтар кунад ва ба ин васила дар раванди муошират 
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халал расонад, аммо андозаи ин дахолат дар забонҳои мухталиф гуногун аст. Эҳтимол, як ҳадди 
муайяни пур кардани забон (матн) бо омонимҳо мавҷуд аст, ки болотар аз вай муошират душвор 
мегардад. Дар забонҳои ҳиндуаврупоӣ, алахусус дар забони русӣ ва ҳатто дар забони англисӣ, ки дар 
он ҷо шумораи омонимҳо махсусан зиёд аст, ин ҳадди ниҳоӣ ба даст наомадааст, ки дар натиҷаи он 
танҳо бо ёрии таҳқиқоти махсуси психолингвистӣ халалро аз омонимия муайян кардан мумкин аст; 
дар он ҳолатҳое, ки ин ҳадди аққал баландтар мешавад, халал ба дараҷае мерасад, ки омонимия 
таҳдиди воқеӣ барои ҳамдигарфаҳмӣ мегардад - тавре ки дар забонҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ 
мушоҳида мешавад [10, с.7]. 

С. Улман, ки аввалин шуда ин саволро ба миён гузоштааст, чунин мешуморад, ки бар хилофи 
полисемия, ки «бо моҳияти забон алоқаманд аст», омонимия мутлақи нест, ҳатман ба ҳама забонҳои 
ҷаҳон хос аст. Ба гуфтаи С. Улман, тавре ки мо дар боло қайд кардем, бо забоне ки дар он омоним 
набошад муошират осонтар аст нисбат ба оне, ки омонимҳо дар забон вуҷуд дошта бошанд. 
Новобаста аз он ки чунин забон воқеан вуҷуд дорад, мегӯяд ӯ, танҳо бо ёрии таҳқиқоти мушаххас аниқ 
карда мешавад. Аммо новобаста аз мавҷуд будан ё набудани он, С. Улманн омонимияро як омори (бе 
маҳдуд) универсалӣ буда, эҳтимолияти баланд дорад, меномад. Аммо, тавре ки Л.В. Малаховский 
қайд мекунад, барои муайян кардани он, ки омонимия як забони умумии мутлақ аст, ҳеҷ зарурате нест, 
ки ҳамаи забонҳои маълумро аз назар гузаронд [10, с.13]. Танҳо нишон додан кофист, ки мавҷудияти 
омонимҳо дар забон аз худи табиат вобаста аст.  

Дар ҳамон лаҳза, В.В. Виноградов як масъалаи дигарро меомӯхт. Вай муқаррар кард, ки 
принсипҳои ҷудокунӣ ва муайянкунии омонимҳо дар системаи забони зинда ва амалкунанда аз 
усулҳои омӯзиши таърихӣ ва муқоисавии таърихии омонимҳо якбора фарқ мекунанд [4, с.289]. 

Агар дар омӯзиши таърихии равандҳои ҳамоҳангии калимаҳои худӣ, решагӣ ва иқтибосӣ, 
инчунин равандҳои пароканда шудани як калима ба омонимҳо нақши махсусан муҳим ба ҳиссаи 
мушаххасоти генетикии калима, шахсияти морфемаҳо, давомнокии таърихии инкишофи калима, 
масъалаҳои маъноӣ омезиши калимаҳо, инчунин ҷудошавии ҳудуди иҷтимоӣ ва ҷуғрофии тақсимоти 
онҳо ва дигар мушкилот ва вазифаҳои ба ин монанд, пас ҳангоми омӯзиши омонимия дар системаи 
забони зинда, саволҳои марказӣ инҳоянд - масъалаи қонунҳои асосӣ ва қоидаҳои муттаҳидсозӣ ва 
ҳамбастагии маъноҳо дар сохтори семантикии калимаҳои гуногун, калимаҳои гуногуни категорияҳои 
грамматикӣ ва семантикӣ ва савол оид ба намунаҳои муносибатҳо ва таносуби фаъол гурӯҳҳои 
семантикии луғати забони миллӣ бо системаҳои гуногуни истилоҳоти касбӣ ва илмӣ-техникӣ, 
инчунин луғатҳои минтақавӣ ва лаҳҷавӣ. 

Мувофиқи таҳқиқоти В.В. Виноградов, масъалаҳои омонимӣ дар луғатҳои тафсирии забони 
адабии рус худсарона ҳал карда мешаванд, ки бо усули асосии зерин муайян карда мешавад [4, с.288]. 
Дар баъзе луғатҳо, масалан, дар «Фарҳанги забони русӣ» -и таҳриркардаи А.А. Шаҳматов, масъалаи 
омонимия аз он сабаб комилан бартараф карда шудааст, ки асоси омезиш ва ҷудошавии калимаҳо 
шакли берунии фонетикӣ ё графикии калима мебошад, ки аксар вақт ба ҳам мувофиқ омадани пардаи 
овозии он мебошад [2, с.288]. Аз ин рӯ, ҳамаи он калимаҳое, ки бо таркиби умумии овозӣ (ё маҷмааи 
овозӣ) муттаҳид шудаанд, ҳамчун як калима, ҳамчун воҳиди луғавии ягона ҳисобида мешаванд. 

Дар дигар луғатҳо, масалан, дар луғати якҷилдаи забони русӣ, ки тартибдиҳандааш С.И. Ожегов 
мебошад (11), ба омонимҳо тақсим шудани калимаҳои полисемантикӣ вуҷуд дорад, асосан дар асоси 
фарқияти ашё, амал ва ғайра, яъне воқеият ё мафҳумҳое, ки бо як калима ё калимаҳо ифода ёфтаанд. 
Ҳамин тариқ, омезиши падидаҳои «воқеият» -и таърихӣ ба маънои васеи фалсафии ин калима бо 
системаи маъноии забон мавҷуд аст [2, с.288]. 

Агар тамоюлоти аввал, ки асосан ба шинохти калима бо шакли зоҳириаш боиси ихтисор шудани 
таркиби луғат шуда бошад, дуввум, ки аз зиёд шудани шумораи омонимҳои тахайюлӣ иборат аст (бо 
баробар кардани миқдори калимаҳо бо шумораи ашё ё падидаҳои таъинкардаи онҳо), боиси беасос 
васеъ кардани ҳаҷми луғати забон ва таҳрифи дурнамои маъноии рушди он. 

Ҳамин тариқ, масъалаи омоним яке аз масъалаҳои мубрамтарин ва ҳамзамон шинохта шудааст 
[13, с.134]. Таърифи мафҳуми омоним бо омӯзиши намудҳои структурӣ-семантии омонимия дар 
забонҳои гуногун ва бо ошкор намудани асосҳо ва аломатҳои омонимия ҳамчун як падидаи хоси 
таркиби луғавии забон алоқамандии зич дорад. 

Аз ин рӯ, танҳо омӯхтани ҳамаҷонибаи маъноҳо, қонунҳои омезиш ва муттаҳидшавӣ дар сохтори 
ҳамон як калима, ки хоси забон дар ҳолати муосири он мебошад, метавонад боиси дуруст ва амиқи 
фаҳмидани ҳам системаи муносибатҳои омонимҳо дар забони муосир ва ҳам қоидаҳои фаъолияти 
намудҳои гуногуни онҳо ва қонунҳо гардад. Истеҳсол ва таҷдиди фаъолонаи баъзе категорияҳои 
омонимҳо, инчунин шароити пажмурда шудани баъзе омонимҳо. 

Барои омӯхтани омонимҳо ҳамчун аломатҳои забонӣ, бояд асосҳои методологии таҳқиқотро 
баррасӣ кард. 

Дар назари аввал, омонимия бо таълимоти аломати забонӣ ҳамчун ташаккули идеалии моддӣ 
мухолифат мекунад, ки тарафи моддии он пайдарпаии овоз ва мундариҷаи зеҳнӣ мебошад. Омонимия, 
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гӯё ки мутаносуби аломати забонро вайрон мекунад, ҳамчун як чизи ғайримантиқӣ, зиёдатӣ, бемантиқ 
қабул карда мешавад. Аммо, тавре ки шумо медонед, забон на як системаи комилан оқилона, балки 
падидаи зиндаест, ки рушд мекунад, ба як нақшаи сахти дуалистӣ мувофиқат намекунад. Аз ин рӯ, дар 
забон, асимметрияи ишора ва ишоракунанда имконпазир аст [8, с.86]. Полисемия, синонимия ва 
омонимия зуҳуроти гуногуни ассиметрияи аломати лингвистӣ мебошанд, ки онҳо ҳам нисбат ба 
забонҳои мухталиф ва ҳам дар робита бо сатҳҳои гуногуни системаи забоншиносии як забон умумӣ 
мебошанд. 

Ба андешаи мо, мавқеи забоншиноси маъруф С. Балли оид ба масъалаи таҳқиқшаванда сазовори 
таваҷҷӯҳи махсус аст. «Омонимҳо», ки С. Балли муайян кардааст, «ду аломате мебошанд, ки 
маъноҳои якхела ва маъноҳои гуногун доранд.» Олими машҳур омонимҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо 
мекунад: 1) мутлақ, ки на танҳо маъноҳои гуногун доранд, балки маъноҳои якхела (яксадоӣ) ва 
вазифаҳои шабеҳ доранд; 2) қисман, вақте ки нишонаҳо аз якдигар бо шакл ё интонация як андоза 
фарқ мекунанд [3, с.189]. 

Ф.С. Котельник чунин мешуморад, ки дуализми асимметрии аломат (ба гуфтаи С. Карцевский) 
санги асосии падидаи омонимия мебошад, яъне. як шакл ба ду (ё зиёда) воҳиди забонӣ мувофиқат 
мекунад. 

Асимметрияи асоси расмӣ ва маъноии аломат дар омезиши омонимҳо бо калимаҳои гуногун 
зоҳир мешавад. Шахсияти расмӣ бо фарқияти маъноӣ ба он оварда мерасонад, истисноии 
мутақобилаи воҳидҳои омонимӣ, яъне. истифодаи чунин агрегатҳо дар як муҳити атроф номуайяниро 
ба вуҷуд меорад [1, с.121]. 

Ҳамин тариқ, меъёри асосии таснифи воҳидҳои сохтори шабеҳи омонимӣ аз нуқтаи назари 
Ф.С. Котельник, носозгорӣ ба мутобиқати луғавӣ асос ёфтааст [1, с.122].  

Падидаи омонимия кайҳост, ки диққати олимонро ба худ ҷалб мекунад. Ҳатто дар замонҳои 
қадим олими ҳинд Яска, ки забонро «система» мешумурд, ба омӯзиши калимаҳо дахл карда, қайд 
кард, ки забон аз қисмҳои нутқ фарқ мекунад ва дорои маълумоти хоси худ мебошад. Тибқи гуфтаи 
мутафаккири юнонӣ Гераклит, забон номи ашёро муайян мекард. Омӯзиши омонимҳо дар таҳқиқоти 
файласуфи дигари қадимӣ Демокрит ба таври возеҳ ифода ёфтааст. Олими маъруф Платон дар китоби 
худ «Кратилус» муайян кардааст, ки ба ғайр аз ду калимаи ба ҳам муқобил, калимаи саввум низ вуҷуд 
дорад [5, с.57]. 

Файласуфони Юнони Қадим дар мулоҳизаҳои худ дар бораи забон далели «эквивалент» -ро қайд 
карданд, яъне номҳои якхела барои ашёҳои гунонгун. Бояд қайд кард, ки масъалаи омоними Арасту 
дар ҷанбаҳои гуногуни он дар асари бунёдии К. Шилдс баррасӣ шудааст. Хусусиятҳои омонимия дар 
робита бо масъалаи умумии полисемия дар мақолаи Т. Ирвин таҳлил карда шудааст. Назарияи 
Спейсипп дар баробари фаҳмиши лингвистии омонимҳо, дар якҷоягӣ бо шарҳи аристотелии 
омонимҳо дар мақолаи Л. Таран ва ғайра баррасӣ шудааст. 

Дар замони муосир, оиди омонимҳо аллакай дар рисолаҳои забоншиносии асри 17 пайдо 
шудаанд. Аммо, муддати тӯлонӣ, омонимия ҳамчун як тасодуфе баррасӣ мешуд, ки сазовори таҳқиқи 
ҷиддӣ набуд. Тавре Э. Эман қайд мекунад, «барои грамматикони ҷавон бо доираи манфиатҳои 
махсуси худ, мушкилоти омонимҳо дар маҷмӯъ нақши тобеъ бозиданд» [17, с.117]. Омонимҳо дар 
асарҳои Купер дар Грамматикаи Мердок (1685) дар Луғати Фарқиятҳо, ки соли 1811 дар Лондон нашр 
шудааст, омӯхта шудаанд. Ин ва бисёр муаллифони дигар барои нишон додани талаффузи дурусти 
калимаҳо рӯйхати дарози омонимҳоро овардаанд [1, с.101]. Дар соли 1788 очерки лексикографии 
А. Портитор «Дар бораи мукотиботи луғавии байни забонҳои хусусияти омонимӣ бо забонҳои 
фаронсавӣ ва олмонӣ» ба табъ расид [9, с.84]. 

Бо дараҷаҳои гуногуни мукаммалӣ, ин категорияи калимаҳо баъдтар, дар асри 19, аз ҷониби чунин 
олимони аврупоӣ, аз қабили К. Бигот (1845), Л. Гранже (1864), Г. Дубре (1894) ва дигарон омӯхта 
шуданд [9, 84]. Аммо танҳо асарҳои забоншиносие, ки дар ибтидои асри 20 пайдо шуданд, хусусан 
асарҳои Ҷ.Джиллиерон ва пайравони ӯ, ки ба масъалаҳои «мубориза» -и омонимҳо таваҷҷӯҳи зиёд 
доштанд, ба афзоиши таваҷҷӯҳ ба омонимия ва пайдоиши як қатор таҳқиқоти ҷиддие, ки масъалаҳои 
пайдоиш, «низоъ» ва саркӯбии омонимҳоро баррасӣ кардаанд. 

Аммо, агар Ҷ.Джиллиерон ва шогирдони ӯ омонимҳоро ҳамчун «беморӣ» -и забон, ки бояд 
«табобат» карда шавад, муносибат мекарданд, муҳаққиқони баъдӣ ба ҷанбаҳои назариявии омоним 
таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. Аввалин шуда Л.А. Булаховский масъалаи ҳифз шудани омонимҳоро дар 
забон ба миён гузошт [2, с.47]. Б. Трнка инчунин масъалаи таносуби омонимия ва полисемияро таҳқиқ 
мекунад ва меъёрҳои мушаххаси фарқияти онҳоро пешниҳод мекунад [14, с.272]. Ин асарҳо, ки 
тақрибан як аср пеш навишта шудаанд, имрӯз ҳам аҳамияти худро доранд. 

Маҳз ба шарофати онҳо бори аввал аҳамияти назариявии омонимия дарк карда шуд. Як замон дар 
СССР луғатҳои дифференсиалӣ нашр мешуданд, ки пас аз М. Кесслер ва Ҷ.Дерконӣ онҳоро луғатҳои 
«дӯстони дурӯғини тарҷумон» меномиданд. Мушкилоти «дӯстони дурӯғини тарҷумон» мустақиман 
бо омонимияи байни забонҳо алоқаманд аст [9, с.84]. 
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Гарчанде ки масъалаи омоними Арасту классикӣ шудааст, аммо бояд ба ҷанбаҳои мантиқӣ-
семантикии назарияи омонимия дар «Категорияҳо» -и Арасту ва дар шарҳҳои пайравони ӯ низ 
диққати махсус дода шавад. Одатан, масъалаи омонимия ва падидаҳои марбут ба маъно, ки дар 
«Категорияҳо» -и Арасту пешниҳод шудаанд, ҳамчун қисмати муқаддимавии мактаби мантиқии 
перипатетикӣ, баррасӣ мешуданд. [6]. 

Дар ин робита, як таҳқиқоти ҷолиби С.В. Гарин, ки дар он ӯ ҷанбаҳои мантиқӣ ва маънавии 
назарияи омонимияро дар «Категорияҳо» -и Арасту дар доираи анъанаи тафсирии Порфирий баррасӣ 
намуда, таълимоти мантиқӣ ва фалсафии омонимҳоро дар забони юнонии қадим таҳлил менамояд. 
Вай қайд мекунад, ки «таълимоти омонимия ва синонимия як навъ «муқаддима» буд, ки ин бо нақшаи 
категорияи Арасту алоқаи мустақим надорад. Аз ин ҷиҳат, аллакай дар анъанаи тафсирии Порфирий, 
Симпликий ва Боетсий на танҳо дар бораи робитаи дидактикии омонимҳо ва категорияҳо, балки 
инчунин дар бораи робитаи мантиқӣ, консептуалӣ суол гузошта шуда буд» [6]. 

Дар тафсир дар бораи «Категорияҳо» -и Арасту, Порфирӣ, бо назардошти мушкилоти таносуби 
вазифаҳои «категорияҳо» ва тарзи пешниҳод, аз мулоҳизаҳои лингвистӣ дар бораи табиати омонимҳо, 
паронимҳо, синонимҳо ва ғ. оғоз намуда, нишон медиҳад, ки масъалаи калимаҳои омонимии 
«Категорияҳо» муҳим аст, зеро категорияҳо аксар вақт бо он чизе ки омоним мебошанд, хато 
мекунанд. Вай қайд мекунад, ки семантикаи категорияҳо дар замони эҷоди шарҳҳои классикии 
асарҳои Арасту дар байни перипатетикҳо ва неоплатонистон мушкилот ба вуҷуд овард. Тасодуфӣ 
нест, ки Порфирий, Аммоний ва Симплюсий дар матнҳои худ кӯшиш карданд, ки мушкилоти марбут 
ба ҳаққонияти номи «Категорияҳо» («Оиди даҳ намуди мавҷудият», ё " Оиди даҳ овоз»), худи мавзӯи 
«Категорияҳо» ва дар маҷмӯъ чӣ мафҳуми «категория «-ро дар назар дорад [18, 61]. 

Порфирий, яке аз аввалин олимони қадимӣ, ки ба масъалаҳои семантикӣ дахл намудааст, нишон 
медиҳад, ки категорияҳое, ки дар рисолаи ҳамном аз ҷониби Арасту баррасӣ шудаанд, танҳо он чизеро 
ифода мекунанд, ки «намудҳои мавҷудот» номида мешаванд, аммо аз ин рӯ онҳо ба намудҳои 
онтологӣ мансуб нестанд. Вақте ки мо мафҳуми «категория» -ро истифода мебарем ва маънои онро 
фарқ намекунем, пас, ба гуфтаи Порфирий, мо унсурҳои омонимии забонро фарқ намекунем. Аз ин 
рӯ, ба андешаи ӯ, Арасту кори худро на бо таърифи моҳиятҳои якум ва дуюм ва тамоми рӯйхати 
категорияҳо оғоз кард, ки ин табиист, балки бо табиати ғайричашмдошти омонимия шарҳ дод. Ин 
ҷиҳат дар саволи махсуси «Шарҳ» -и Порфирий инъикос ёфтааст: «чаро ӯ (Арасту) аз омонимҳо сар 
мекунад, на аз синонимҳо, агар синонимия ҳам бо як номи умумӣ ва ҳам бо маъно пайваст бошад ...? « 
[18, с.60]. 

Ҳамин тариқ, ҷанбаҳои мантиқӣ-семантикии калимаро ба номӣ ва нишонӣ фарқ карда, пас аз 
Порфирия метавон чунин савол дод: «Арасту омонимҳоро чӣ гуна муайян мекунад? Калимаҳоро 
ҳангоми номашон якхела, вале таърифҳои тамоман гуногун, яъне омоним меноманд, яъне. хосиятҳои 
муҳим» [18, с.61]. 

Дар саволи навбатии «Шарҳ» фарқияти доираи мафҳуми омонимия ба назар гирифта шудааст, ки 
он на танҳо қисмҳои номии нутқ, балки қисмҳои феълиро низ дар бар мегирад. Порфирий қайд 
мекунад: «аммо агар омонимия на танҳо дар мавриди номҳо, балки феълҳо ва ҳатто пайвандакҳо 
вуҷуд дошта бошад, пас чаро Арасту, дар бораи омонимия сухан ронда, гуфт, ки инҳо «ашёе 
мебошанд, ки танҳо номи умумӣ доранд (onoma), гӯё ки омонимия танҳо дар мавриди номҳо (исмҳо) 
вуҷуд дошт? " Ҷавоб: «Азбаски ном (onoma) на танҳо ба исмҳо, яъне ба онҳое, ки бо мақолаҳо ҳамроҳӣ 
мекунанд, балки ба ҳамаи қисмҳои нутқ низ дахл дорад ...» [18, с.61]. 

Масъалаи фаҳмиши омонимҳо дар матнҳое, ки ҳиссаи нутқ надоштаро Симпликий низ ба миён 
гузошта, айнан ба монанди Порфирӣ иқтибос овардааст: «чаро Арасту танҳо омонимҳоро вожаҳое 
меноманд, ки танҳо номи умумӣ доранд (onoma ҳарчанд омонимия инчунин ба феълҳо ва сифати 
феълӣ ва пайвандак дахл дорад? " [18, с.25]. Умуман, ба гуфтаи Л. Таран, ин мушкилотро шореҳон 
Аммониюс, Олимпиодор, Дэвид (Элиус), Боетсий ба таври васеъ муҳокима кардаанд. 

 

АДАБИЁТ 

1. Алпатов, В.М. История лингвистических учений: Учеб. пособие / В.М. Алпатов. - 4-е изд. – М.: Языки славянской 

культуры, 2005.  

2. Булаховский, Л.А. Из жизни омонимов / JI.A. Булаховский // Русская речь. – М., 1928. – Вып. 3.  

3. Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка Текст. / Ш. Балли.- М.: Эдиториал УРСС, 2011.  

4. Виноградов, В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М.; Наука, 1977. – Том 3.  

5. Греймес, А.Ж., Курте, Ж. Семиотика: объяснительный словарь теории языка / А.Ж. Греймес, Ж. Курте // Семиотика. 

Сост., вступ. ст. и общ. ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983.  

6. Гарин, С.В. Из истории логики. Семантика омонимии в логике Порфирия [Электронный ресурс] / С.В. Гарин // 

Международный электронный научный журнал Studia Humanitatis, Филология.-2016. - № 3. 

7. Дискусия по вопросам омонимии: Лексикографический сборник. – М., 1960. -Вып.4.  



86 

8. Кацнельсон, С.Д. Выступление на дискуссии по вопросам омонимии / С.Д. Кацнельсон // Лингвистический сборник. 

– М., 1960. – Вып. 4.  

9. Лобковская, Л.П. О понятии межъязыковой омонимии (к проблеме термина «ложные друзья переводчика») / 

Л.П. Лобковская // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. – 2012. – № 20 

(274) / вып. 67.  

10. Малаховский, Л.В. Теория лексической и грамматической омонимии / Л.В. Малаховский. – Л.: Наука, 1990.  

11. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – 

М.: Азбуковник, 1999.  

12. Потылицына, Н.В. Явления омонимии как одно из функциональныхсвойств языка (на материале современного 

английского языка) / Н.В. Потылицына // Семантика, функция и грамматические категориилексических единиц: межвуз. сб. 

науч. тр. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2004.  

13. Соболева, П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия / П.А. Соболева. – М.: Наука, 1980.  

14. Трнка, Б. Замечания об омонимии / Б. Трнка // Пражский лингвистический кружок: Сб. статей. – Москва, 1967.  

15. Ульманн, С. Семантические универсалии. Текст. / С. Ульманн // Новое в лингвистике. Москва, 1970. Вып. 5.  

16. Хаматова, А.А. Омонимия в современном китайском языке: [учебное пособие] / А.А. Хаматова. -М., АСТ: Восток – 

Запад, 2006. -120. 

17. Эман, Э. Об омонимии в немецком языке // Вопросы языкознания. – 1960. – № 5. 

18. Commentaria in Aristotelem Graeca. Vol. 8 (Simplicius). Ed. Kalbfleisch, K. Berlin: Reimer.  

 

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОБ ОМОНИМАХ В ТАДЖИКСКОМ И 
КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Изучение омонимов - одна из важнейших задач лингвистики. Омонимы в таджикском и 
китайском языках еще специально не изучались. Поскольку явление омонимии широко 
распространено почти во всех языках мира, существует широкий спектр литературы, которая 
включает как описание этого явления, так и его анализ и оценку на конкретном языке. В статье 
рассматривается одно из языковых слов семантических групп - омонимы, а также обзор научной 
литературы об омонимам в таджикском и китайском языках.  

Автор анализирует значение, место и роль омонимов в языке, взгляды отечественных и 
зарубежных лингвистов как М. Муҳаммадиев, Ҳ. Маҷидов, В. Виноградов и.т.д и ряд вопросов, 
связанных с проблемами омонимов в языке. 

В статье также рассматриваются и обсуждаются четыре основные точки зрения на 
определение понятия омоним, Автор анализирует все четыре взгляда ученых и лингвистов.  

Китайский - один из языков, где часто встречаются омонимы. Поэтому переводчикам 
необходимо уделять пристальное внимание при использованию омонимов в переводе. 

Ключевые слова: лингвистика, омонимы, таджикский, китайский, отечественный, 
иностранный, ученые, грамматика, семантика, словарь, многозначность, синонимия, феномен. 

 
REVIEW OF SCIENTIFIC LITERATURE ABOUT OMONYM IN TAJIK AND CHINESE 

LANGUAGES 
The study of homonyms is one of the most important tasks of linguistics. Homonyms in Tajik and Chinese 

have not yet been specially studied. Since the phenomenon of homonymy is widespread in almost all languages 
of the world, there is a wide range of literature that includes both a description of this phenomenon and its 
analysis and assessment in a specific language. The article discusses one of the linguistic words of the semantic 
groups - homonyms, as well as a review of scientific literature on homonyms in the Tajik and Chinese 
languages.  

The author analyzes the meaning, place and role of homonyms in the language, the views of domestic and 
foreign linguists like M. Muҳammadiev, Ҳ. Magidov, V. Vinogradov, etc. and a number of issues related to the 
problems of homonyms in the language. 

The article also examines and discusses four main points of view on the definition of the concept of 
homonym. The author analyzes all four views of scientists and linguists. 

Chinese is one of the languages where homonyms are often found. Therefore, translators need to pay close 
attention when using homonyms in translation. 

Key words: linguistics, homonyms, Tajik, Chinese, domestic, foreign, scientists, grammar, semantics, 
vocabulary, polysemy, synonymy, phenomenon. 
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ТАҲҚИҚИ КАЛИМАҲОИ ТАҚЛИДИИ ЗАБОНИ ҶОПОНӢ ДАР ЗАБОНШИНОСӢ 
 

Каримова М.Р. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

 

Дар бораи забони инсон, ки пеш аз ҳама, чун воситаи муҳими муносиботи ҷамъиятӣ ва 
мушаххасан воситаи табодули андешаи одамон аст, то имрӯз осори фаровон навишта шудааст.  

Вале то ҳанӯз бисёр масоили гуногуни марбут ба забон таҳқиқталаб мемонад. Пӯшида нест, ки 
забони инсон аз оғози офариниш мавҷуд буда, то имрӯз рушд мекунад ва ҳамарӯза масъалаҳои навро 
барои муҳаққиқон пеш меорад. Махсусан, дар ҷомеаи башарӣ ташаккулу таҳаввул, тавсиа ва табодули 
забон чун унсури биологии иҷтимоӣ то имрӯз дар доираи мубоҳисаи илмии олимон қарор дорад. 

Яке аз масоили мубрам ва мавриди таваҷҷуҳи аҳли таҳқиқ дар самти забоншиносӣ калимаҳои 
тақлидӣ маҳсуб меёбад, ки то имрӯз атрофи он нуктаҳои назари гуногун ба назар мерасад.  

Вожаҳои тақлидӣ – ономатопӣ аз забони грекии «onomatopee» гирифта шуда, ба тақлиди овоз 
ишора мекунад.  

Ҳарчанд ки калимаҳои ономатопӣ дар аксари забонҳои зиндаи дунё мавҷуд буда, мавриди 
истифода қарор доранд, вале забони ҷопонӣ яке аз забонҳое шинохта мешавад, ки калимаҳои тақлиди 
овозиаш фаровон ба назар расида, ҳамчун қисмати алоҳидаи забон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 
Илова бар ин, аз сабабе ки калимаҳои тақлидӣ дар забони ҷопонӣ ҳиссиёти беназири мардуми 
ҷопонро нишон медиҳад, барои хориҷиён дарк карданаш душвор аст.  

То ҳол таҳқиқоти калимаҳои ономатопӣ дар забони ҷопонӣ аз нуқтаи назари садо, овоз, шакл, завқ 
ва ғайра танҳо аз ҷониби забоншиносони ҷопонӣ сурат гирифта, онҳо низ бештар калимаҳои 
ономатопиро дар соҳаи методикаи таълими забони ҷопонӣ корбурд намудаанд.  

Ба ақидаи бисёр забоншиносон, нуқтаи асосии назарияи калимаҳои тақлидӣ эътирофи мавҷудияти 
робитаи ибтидоии овоз ва маъно дар калимаҳои забон ва шинохти хусусияти табиию иҷтимоии он 
мебошад.  

Масъалаи муносибати садо ва маъно аз ҷониби забоншиносон, аз ҷумла, Ж.Ж. Руссо, 
М.В. Ломоносов, Ҳ. Оотсубо, С. Ҳамано, И. Тамори, С. Чиноров ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст.  

Дар заминаи таҳқиқоти калимаҳои тақлиди овоз назарияҳо гуногун мебошанд ва шахсони зидди 
назарияи калимаҳои тақлидӣ, беасос аз нуқтаи назари шароити иҷтимоии пайдоиши забон ва аз байн 
бурдани принсипи ономатопея танқид карданд. Аммо ба ғайр аз ин, онҳо арзиши ономатопеяро беасос 
таҳқир карда, аз эътирофи мавҷудияти калимаҳои тасвири овозӣ саркашӣ кардаанд [1, с.44-47].  

Дар бештари маврид мафҳумҳои лексикӣ ва вазифаҳои услубии ономатопеяро барои баланд 
бардоштани ифодаи бадеӣ истифода мебаранд. Ономатопея дар морфология калимаҳои 
тағйирнопазир ҳисобида мешаванд, ки садоҳои мавҷудбудаи мавҷудоти зинда, механизмҳо ё 
хусусиятҳои падидаҳои муҳити атрофро дубора афзоиш медиҳанд, масалан дар забони тоҷикӣ: ҳа-ҳа, 
вақ- вақ ва ғ.  

Илова бар ин, ономатопея дар услуби бадеӣ истифодаи вожаҳое мебошад, ки таассуроти 
шунавоии падидаи тасвиршуда садо дода, васеътар фаҳмида мешавад.  

Сохтори лексикии калимаҳои тасвирии овозро дар забони ҷопонӣ метавон ба се гурӯҳ тақсим 
кард: 

 калимаҳое, ки аз вожаҳои тақлидӣ ба вуҷуд меоянд, монанди: оҳу воҳ (шикваю шикоят, аламу 
ҳасрат), ҳиққақ задан, ҳиқ-ҳиқ кардан, қиқиррос задан, қиқиррос зада хандидан, ак-ак кардан, аккос 
задан; 

 калимаҳои ономатопӣ, ки ба садоҳои хоси касе ё чизе барои падидаҳо ё амалҳоро тақлид 
кардан истифода мешавад, монанди: мав, мияв (овози гурба), ҷиринг, чак-чак (чакидан); 

 калимаҳои ба овоз монанд (садоҳои рамзӣ) - лексемаҳое, ки ба интиқоли маҷозии ҳаракатҳо, 
ҳолатҳои эҳсосӣ, падидаҳои ҷисмонӣ ва рӯҳӣ (дасисаҳо, макру найранг, айшу ишрат) мусоидат 
мекунанд: оҳиста-оҳиста, бо шавқу завқ, гарму ҷӯшон ва ғ [5, 98]. 

Таҳқиқи вожаҳои тақлидӣ нишон дод, ки онҳо илова ба сохтори лексикӣ вазифаҳои улубиро низ 
доро мебошанд, ки ҷиҳати афзоиши бадеӣ ва ифодаи хусусиятҳои онҳо истифода мешаванд. 

Ҳамчунин якчанд вазифаҳои услубии калимаҳои тақлидиро мисол овард: 
а) аксар вақт барои ифодаи ибораи таҷнисӣ (суханбозӣ, қофиягӯӣ) истифода мешаванд;  
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б) метавонад ба нутқи барҷастаи хоси характер табдил ёбад; 
в) ҳамчун василаи тасвирии ёрирасон амал намуда, таассуротро барои тавсифи падидаҳои табиӣ, 

фаслҳо афзоиш медиҳад; 
г) дар заминаи бисёр антропонимҳои (қаҳрамонҳои ҳақиқӣ ва тахаюлӣ) «суханвар» асос ёфтаанд, 

масалан: Киритсубоу Мурасаки – қаҳрамони қиссаи «Генҷи Моногатари». 
д) вазифаҳои синоними контексталиро (бо контекст алоқаманд) иҷро карда, феъл ё номро иваз 

карда метавонад, масалан: хур-хур карда гурехт (дар афсонаи кӯдакон) [2, с.55-56]. 
Калимаҳои тақлидӣ ҳамчун падида «робитаи табиии худсарона, аз ҷиҳати фонетикӣ байни 

фонемаҳои калима ва аломати овозҳои (рамзӣ) денотатсия (ангеза), ки дар номинатсия асос ёфтааст» ё 
ҳамчун «тақлиди шартии садоҳои воқеияти атроф тавассути воситаҳои фонетикии забон» муайян 
карда мешавад. Аз тарафи дигар, калимаҳои тақлидиро ҳамчун як синфи калимаҳо ба таври мувофиқ 
метавон ҳамчун калимаҳое таъйин кард, ки садояшон хусусиятҳои садои ашёи таҷдидкардаи онҳоро 
инъикос мекунад. Ҳангоми омӯзиши калимаҳои тақлидӣ ҳеҷ гуна сабабе барои исрор кардани 
хусусияти шартии тақлид дар раванди калимаҳои тақлидӣ вуҷуд надорад. Далел ин аст, ки ҳар як 
забони алоҳида садоҳои муайянро мувофиқи системаи фонетикии худ мутобиқ менамояд. Аз ин рӯ, 
пайдоиши якхела, калимаҳои тақлидӣ дар ин ё он шакли фонетикӣ бо забонҳои гуногуни ҷаҳон 
метавонанд зоҳир гарданд. Ин гурӯҳи калимаҳо дар ҳама забонҳо дида мешавад ва чун қоида, як 
гурӯҳи хеле хурди воҳидҳои луғавӣ мебошанд. Забони ҷопонӣ дар ин робита истисно аст.  

Калимаи тақлидииちぐはぐー(chiguhagu) маънои «набудани тартибот, ризоият, ҳамоҳангӣ» -ро 
дорад, ки онро лексемаи «бетартибӣ» ифода карда метавонад, аммо муносибатҳои байни одамонро ба 
забони русӣ ин воҳидро шарҳ намедиҳад (гуфтан мумкин аст «эҳсосот дар изтироб аст», аммо 
наметавон гуфт «муносибатҳо бетартибанд»), бинобар ин дар ин ҳолат тарҷумаи тавсифӣ истифода 
мешавад [6, с.198]. 

Барои муайян кардани садоҳои тасвирӣ якчанд истилоҳ мавҷуд аст: «садоҳои тасвирӣ», «тасвири 
фонетикӣ», «садоҳои рамзӣ». Падидаи садоҳои рамзӣ одатан ҳамчун «робитаи табиӣ, на худсарона, аз 
ҷиҳати фонетикӣ (садо) асосёфта байни фонемаҳои калима ва аломати ғайримустақим денотатсия 
(ангеза), ки асоси номинатсия (пешбарӣ) мебошад, таъйин карда мешавад. Рамзҳои садоиро ҳамчун 
қабати калимаҳо метавонанд бо истилоҳоти «идеофонҳо» (калимаҳои тақлидии овоз ва садоҳои 
тасвирӣ), «калимаҳои маҷозӣ» ифода кунанд. Баъзе муҳаққиқон рамзҳои садоиро ҳамчун робитаи 
байни ишора ва ишоракунанда муайян мекунанд, ки хусусияти беихтиёрона ва мақсаднок доранд. Чун 
анъана, одат шудааст, ки бо истифода аз рамзҳои садоӣ падидаҳои зерини дар забон гузаранда ҷудо 
карда шаванд:  

- таъйиноти падидаҳои рӯшноӣ;  
- хосиятҳои ашё, сатҳи онҳо, шакл, навъи онҳо; роҳ, тарзи ҳаракати одам ё ҳайвон;  
- намуди зоҳирӣ, чеҳра, қиёфа;  
- эҳсосот, рӯҳия ва ғ.  
Рамзҳои садоӣ садоҳоро дар шакли ба истилоҳ «шартӣ» интиқол медиҳанд, ки бо онҳо иртиботи 

мустақим надоранд, яъне инъикоси садо дар забон ба садои воқеии он шабоҳат надорад. Ё тавассути 
рамзҳои садо, умуман падидаҳои садо интиқол дода намешаванд [2, 58-59].  

Дар забоншиносӣ одат шудааст, ки рамзгузории садоии «субъективӣ» ва «объективӣ» фарқ карда 
шавад. Дар ҳолати аввал, сухан дар бораи алоқамандии садо ва маъно дар рӯҳияи инсон ва дар ҳолати 
дуюм, дар бораи алоқамандии садо ва маъно дар калимаҳои забон меравад. 

Хулоса, мо гуфта метавонем, ки калимаҳои тақлидӣ мунтазам ва беихтиёрона садои мақсадноки 
байни фонемаи калима ва аломати овозии (акустикӣ) денотатсия (мотив) ба ҳисоб рафта, ки асоси 
номиналӣ мебошад.  

Калимаҳои тақлидӣ дар забони ҷопонӣ як навъ калимаҳои қадимӣ мебошанд, ки ҷузъи мустақили 
нутқ нестанд, зеро аз нуқтаи назари грамматика онҳо категорияи ягонагии грамматикиро ифода 
намекунанд, балки ба қисматҳои гуногуни нутқ дохил мешаванд (исм, сифат, феъл, зарф). Азбаски ин 
калимаҳо нишондиҳандаҳои морфологӣ надоранд, онҳо хусусиятҳои грамматикии худро дар 
робитаҳои синтаксисӣ иҷро мекунанд. Калимаҳои тақлиди овоз метавонанд дар ҷумла ҳамчун 
мубтадо, хабар, муайянкунанда ва пуркунанда амал кунанд ва вазифаҳои ҳолатҳои мухталифро иҷро 
кунанд. Ин ҷанбаи грамматикии калимаҳои ономатопоэтикиро ташкил медиҳад. 

Дар мақолаи мазкур мо намудҳои семантикии калимаҳои тақлидии забони ҷопониро, ки 
хусусиятҳои шахс, амалиёт ё ҳолатҳои ифодаи шахсро нишон медиҳанд, дида мебароем. 

Калимаи тақлидӣ бо феъли гуфтан. Масалан: べ ら べ ら し ゃ べ る (berabera shaberu) - 
«бидиррос задан», «бидир-бидир кардан», «тез-тез гап задан»; も ご も ご 言 う (mogomogo iu) - 
«шаф-шаф гуфтан», «нобурро гап задан»; ひ そ ひ そ 話 す (hisohiso hanasu) - «пичир-пичир кардан»; 
あ き あ き 話 す (akiaki hanasu) - «ғур-ғуркунӣ», «-ғур-ғур», «ғиринг-ғиринг»; べ ら べ ら 言 う 
(berabera iu) - «беҳудаву баҳуда гап задан», «лаққидан»; む に ゃ む に ゃ 言 う (munyamunya iu) - " 
ғур-ғур кардан», " ғинг-ғинг кардан» [3; 87-90].  
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Калимаи тақлидӣ бо феъли ҳаракат. Масалан: て く て く 歩 く (tekuteku aruku) - «оҳиста-оҳиста 
роҳ рафтан","ба зӯр гаштан», (кашолакунии пойҳои хаста); で れ で れ 行 く (deredere iku) - «пойро ба 
зӯр кашола кардан» (ба зӯр роҳ рафтан); よろよろ歩く(yoroyoro aruku) - «калавида рафтан»; ちょろ 
ち ょ ろ 行 く (chorochoro iku) - " лангида-лангида гаштан «,«калавида рафтан» ; と ぼ と ぼ 歩 く 
(tobotobo aruku) - " оҳиста-оҳиста роҳ рафтан «, кашола шуда рафтан ; の ろ の ろ 進 む (noronoro 
susumu) - «ба зӯр гаштан», «оҳиста-оҳиста роҳ рафтан» .  

Калимаҳои тақлидии феълҳое, ки бо истеъмоли ғизо алоқаманд аст. Масалан: ぴ ち ゃ ぴ ち ゃ 音 
を 立 て て 食 う (pichapicha oto wo tatete kuu) - «чалп чалп хӯрдан»; が つ が つ 食 う (gatsugatsu kuu) 
- «дулунҷа хӯрдан». 

Калимаи тақлидии феълҳое, ки ҳолатҳои гуногуни эҳсосиро ифода мекунанд. Масалан: あ き あ 
き す る akiaki suru - «безор шудан","ба дил задан», «дилгир шудан»; お ろ お ろ す る orooro suru - 
«асабонӣ шудан», «худро гум кардан», «гаранг шудан»; し ゃ し ゃ す る shya shya suru - «ба осонӣ», 
«бе заҳмат»; ぎ ゃ ぎ ゃ な く gyagya naku - «бо садои баланд фарёд задан», «бо овози баланд гиря 
кардан» ; め そ め そ す る mesomeso suru - «ҳиқ-ҳиқ кардан», «ҳиққосзанон гиристан» [4, 33- 480].  

Калимаи тақлидӣ - исм, ки шахсро аз рӯи рафтор тавсиф мекунад. Дар ин калимаҳо, ба монанди 
дигар ибораҳои боло, чун қоида, ҷиҳати манфии шахс дарк карда мешавад. Масалан: せか せ か し た 
人 seka seka shita hito - «шахси овора»; わ い わ い れ ん waiwairen - «хурдтаракон», «одамони 
пастмансабон»; が み が み 女 gamigami onna - «зани ҷанҷолӣ», «зани дағал»; がみがみ屋 gamigami 
ya- «айбҷӯй», «суханчин»; ぬくぬくした 者 nukunuku shita mono «шахси густох","шахси беҳаё»; 
で れ で れ し た 男 deredere shita otoko - «булҳавас». 

Дар ҳамаи мисолҳо, пешояндҳои гуногуни ҳосилшудаи исмҳо (人 hito, や ya, 者 mono, 男 otoko, 
女 onna, れん ren) ба пояҳои калимаи тақлидӣ, ки табиатан бетарафанд, илова карда мешаванд. Аз ин 
рӯ, экспрессивии (калимаҳои тунду тез, сахт) калима, чун дар ҳолатҳои феълҳои дар боло овардашуда, 
аз ҳисоби калимаи тақлидӣ ба вуҷуд омадааст.  

Ба ғайр аз ин мо метавонем бо илова намудани ҳиссачаи のno ҷумҳои исмӣ созем: 
ツルツルのお肌。（Tsuru tsuru no ohada.）- Пӯсти тару тоза. 
ピカピカの一年生。（Pika pika no ichinennsei.） - Толибаи бисёр нағз ва ғ. 
Ҷумлаҳои сифат бо пайваст шудани пасванди だ- da дар охири ҷумла ифода карда мешавад: 
喉がカラカラだ。（Nodo ga kara kara da.） - Ҳалқам хушк шуд. 
熱でフラフラだ。（Netsu de fura fura da.）- Аз таб сарам чарх мезанад ва ғ. 
Калимаҳои тақлиди овоз бо ҳиссачаҳои とto ва にni ҳамроҳ омада, хусусияти зарфро мегиранд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳиссачаи にni агар дар ҷумла истифода нашавад, ҷумла маънии ифодаи 
ғайри табииро мегирад: 

キラキラと輝く。（Kira kira to kagayaku.） - Ялаққос барқ задан. 
サラサラと流れる。（Sara sara to nagareru. – Шилдир - шилдир ҷорӣ шудан. 
コチコチに固まる。（Kochi kochi ni katamaru.）- Санг барин сахтшуда. 
ビリビリに破れる。（Biri biri ni yabureru.）- Пора – пора карда, дарондан ва ғ. 
Боз як гурӯҳ калимаҳои тақлидӣ ҳастанд, ки дар лафзи кӯдакон истифода мешаванд. Ба назар 

чунин мерасад, ки ономатопея, садои аз гӯш баландшударо тавре нишон медиҳад, ки ҳаст. Дар асл, 
вақте ки калонсолон бо кӯдаке, ки фонди луғавии маҳдуд дорад, суҳбат мекунанд, ба ҷои 「犬が来た
。- Inu ga kita.」"Саг омад», ибораи「ワンワンが来た。-Wan wan ga kita.」 " Баба омад», 「しっか
り噛みなさい。-Sikkari kaminasai.」"дуруст хоидан», ба ибораи дигар,「よくクチュクチュしなさ
い。-Yoku chuku chuku shinasai.」 «Дуруст хоидан» барои кӯдакон фаҳмидани он осон аст. Масалан: 

「ピーポーピーポーが来た。」― Pi – po – pi – po ga kita.  
Мошини ёрии таъҷилӣ омад. 
「フーフーしてから食べる。」－ Fu – fu – shite kara taberu. Пуф – пуф карда хӯрдан. 
「ブーブーで遊ぶ。」 － Bu – bu – de asobu. Бо мошин бозӣ кардан. 
「ポンポンが痛い。」― Pon pon ga itai. Шикамам дард дорад. 
Ба монанди ин ибораҳо зиёданд ва кӯдакон ин ибораҳоро, ки калонсолон дар атрофи худ такроран 

пеш аз луғат истифода мебаранд, меомӯзанд.  
Манга (жанри адабии ҷопонӣ, ки аз тасвирҳо ва муколама иборат аст), ки дар Ҷопон имрӯзҳо мӯд 

шудааст, садоҳо ва калимаҳои гуногуни тақлидӣ ифода бурда мешаванд. Калимаҳои тақлидӣ дар 
ифодаи садо ё ҳолати муайян ба дараҷае мустақим аст, ки дар асарҳо хонандаро мустақиман ба худ 
ҷалб мекунад. Дар манга калимаҳои тақлидӣ дар ҳар саҳна ба андоза ва ҷойгиршавии персонажҳо 
истифода мешаванд, ки онҳо ҳисси воқеиятро ба мисли гӯё филм ё телевизор дарк кунанд.  

Дар манга калимаҳои ба мисли ガーン (ga-n), ボーッ(bo-tts) ва ғайраҳоро бисёр вохӯрдан мумкин 
аст. Масалан: 

ガーン。 (がっかりしている様子) - Gan. Gakkari shiteiru yousu. – Ифодаи рӯҳафтодагӣ, 
хасташудан. 

ボーッ 。(放心している様子) - Po-ttsu. Houshin shiteiru yousu. – Ҳолати парешонхотирӣ.  
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カリカリカリカリ (書く音) - Kari kari kari kari kaku oto – Садои навиштан.  
プルルルプルルルプルルル (電話の音) - Burururu burururu burururu denwa no oto – Садои 

телефон ва ғ.  
Ҳамин тавр, хусусиятҳои экспрессионии шахс як ҷиҳати ҷолиб, вале каме таҳқиқшудаи луғати 

ҷопониро ифода мекунанд. Тавре ки таҳлил нишон дод, калимаҳои тақлидӣ дар вазифаи хусусиятҳои 
экспрессионии шахс дар ҳама гурӯҳҳои тематикӣ пайгирӣ карда мешаванд ва бо ин хусусияти 
систематикӣ доранд. Хусусиятҳои экспрессивии ономатопоэтикии шахс бештар дар нутқ дар 
вазифаҳои хабарӣ (предикат) ва ҳолатҳои мухталиф амалӣ мешаванд. 

Калимаҳои тақлидиро дар маҷмӯъ ба ду гурӯҳи калон ҷудо кардан мумкин аст: калимаҳои 
тақлидӣ ва калимаҳои рамзии садо. Дар луғатҳо ва адабиёти махсуси Ҷопон, баъзан гунаҳое ҳастанд, 
ки дар баробари 擬態語 – (gitaigo) ва 擬音語 – (giongo), 擬声語 – (giseigo) низ ба гурӯҳи алоҳидае 
тақсим карда мешаванд. Дар баъзе нашрияҳо истилоҳи 擬声語 – (giseigo) метавонад ба ҷои 擬音語 – 
(giongo) истифода шавад ва ё баръакс. Дар зер таснифи маъмул ва соддакардашуда оварда шудааст.  

擬音語 – (giongo) - калимаҳое, ки садоҳои ҷаҳони беруниро ифода мекунанд, аз ҷониби ашёи 
зинда ё беҷон ифода мекунанд; 

擬態語-(gitaigo) - калимаҳо бо ёрии садоҳо, ба таври рамзӣ падидаҳои ғайримустақимро интиқол 
медиҳанд. Онҳо метавонанд чунин маъно дошта бошанд: 

а) ҳолати ашёи беҷон;  
б) ҳолати инсон ва дигар мавҷудоти зинда; 
в) ҳолати руҳии инсон [6, с.130] . 
擬音語 – (giongo) - овозҳои гуногуне, ки дар атроф ба вуҷуд меоянд: шарақ - шарақ, қул-қул 

кардан, шир-шир, ғуввос, ғурриш, гулдуррос, ғалоғула, садои зангҳо, ҷиринг-ҷиринг ва ғ. 
動物園に連れて行くと言ったら、三歳の息子はパチパチと手を叩いて喜んだ。(Do: butsuen 

ni tsurete iku to ittara, sansai no musuko wa pachipachi to te wo tataite yorokonda). Вақте ки ба писари 
сесолаам гуфтам, ки ҳамроҳи ӯ ба боғи ҳайвонот меравем, ӯ хеле хурсанд шуда, чак- чак қарсак зад. 

Овозҳои мушаххас 
а) садоҳое, ки аз ашёи беҷон ба вуҷуд меоянд: 
協会の鐘がカランカランと鳴っている。(Kyoukai no kane ga karankaran to natte iru). Зангӯлаи 

калисо ҷаранг-ҷагарнг садо медиҳад. 
б) садоҳое, ки шахс талаффуз мекунад:  
母はさっきからずっと電話でぺちゃくちゃしゃべっている。（Haha ha sakki kara zutto denwa 

de pechakucha shabetteiru）. Модарам кайҳо боз бо телефон дам нагирифта бидир – бидир гап зада 
истодааст. 

в) овозҳое, ки ҳайвонот ва паррандагон мебароранд: 
野原でカラスがカアカア鳴いている。(Nohara de karasu ga kaakaa naiteiru). Дар саҳро зоғҳо 

қар - қар доранд. 
擬態語 - gitaigo «Одамон ва меҳнат». Нишон додани хислатҳои инсон. 
怒られてもシャーシャしている。(Okoraretemo sha-sha-shiteiru). Ҳатто вақте ки ӯро сарзаниш 

мекунанд, вай комилан парвое надорад. 
Муносибатҳои шахсии байни одамон 
а) хусусияти муносибатҳо 
なんともちぐはぐな感じの夫婦だったが、とうとう離婚したか。 
(Nantomo chiguhagu na kanji no fu:fu datta ga, to:to: rikon sita ka). 
Онҳо зану шавҳаре буданд, ки ҳиссиёташон ба ҳамдигар мувофиқ набуд ва дар ниҳоят аз ҳам 

ҷудо шуданд. 
б) муносибат бо дигарон 
Кор ва пул 
а) муносибат ба кор 
彼は必ず一週間に一度 、 き ち き ち と 報告書を出している。（ Kare ha kanarazu issyukan ni 

ichido, kichikichi to ho: kokusyo wo dasite iru）. 
Ҳатман дар як ҳафта як маротиба, вай бояд гузоришро барои баррасӣ пешниҳод кунад. 
б) вазнинии хидмат 
в) муносибат ба пул ва уҳдадориҳои бо он алоқаманд 
家賃は きちんきちんとどこらせずに払っているから文句を言われる筋合いはない。（

Yachin wa kichinkichin todokorasezu ni haratte iru kara monku wo iwareru sujiai wa nai）. 
Мо ҳамеша иҷораи худро дақиқан дар вақташ месупорем, аз ин рӯ соҳибон ҳеҷ далеле барои 

шикоят аз мо надоранд. 
«Ҷанбаҳои физикӣ» 
Намуди зоҳирӣ 
а) либос 
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б) бадан 
в) чеҳра, рӯй 
г) ороиши мӯйи сар 
隣 の奥さんが、おきぬけのもしゃもしゃに乱れた髪 のまま、玄関 へぬっとでてきた。（

Tonari no okusan ga, okinuke no mosyamosya ni midareta kami no mama, genkan he nutto dete kita）. 
Зани ҳамсоя ногаҳон дар остона пайдо шуда, бо мӯйҳои жӯлидааш, гӯё нав аз бистар хеста 

бошад. 
Ифодаи чеҳра (ифодаи қиёфасозӣ)  
Ифодаи чашм 
Ҳолати бадан 
彼 は ウ ス キ ー を 三 本 飲 で よ い つ ぶ れ 、ぐ っ たりして い た。(Kare wa uisuki: wo 

sanbon nonde yoitsubure, guttari site ita). 
Пас аз се истакон виски нӯшидан, ӯ чунон маст буд, ки тамоман ҳаракат карда наметавонист [4, 

96].  
Кори бадан 
Эҳсос 
а) ҳиссиёт 
б) ҳисси бӯй, шомма 
в) ламс кардан, ломиса 
г) дарки биниш 
最近 はきんきらきんの金歯

きんば

はあまり見掛けない。（Saikin wa kinkirakin no kinba wa amari 
mikakenai）. 

Вақтҳои охир дандонҳои тиллоии ҷилодорро намебинам [12, 1533].  
д) дарки садо 
«Ҷанбаҳои эҳсосӣ» 
Эҳсоси қавӣ 
Кайфият, ҳолати рӯҳӣ 
秋の夕べなど、忙しい私でも、しんみりした気分で庭の草木

くさき

を眺
なが

めることがある。(Aki no 
yu: be nado, isogashii watakushi demo, sinmiri shita kibun de, niwa no kusaki wo nagameru koto ga aru). 

Шоми тирамоҳ мани хасташуда, ҳама чизро фаромӯш карда, бо як ҳиссиёте манзараи боғро 
тамошо мекунам. 

«Ҷанбаҳои равонӣ» 
Ҳолати рӯҳӣ 
Равандҳои дохилӣ 
«Амалҳое, ки одамон ва ҳайвонот иҷро мекунанд» 
Ҳаракатҳои бадан 
Тавсифи амалҳои гуногуне, ки одамон ё ҳайвонҳо иҷро мекунанд. 
Қобилияти иҷро кардани ягон амалро надоштан. 
みすみす損をした。（Misumisu son wo shita）. Аз ӯҳдаи коре набаромадан. 
«Самти ҳаракат» 
Дар ҳаво ё об 
Доираи чархиш 
Ҳаракати хаттӣ 
Ҳаракат дар фазо 
Харобшавӣ, шикастан [4, 234].  
この人形は品質が悪く 、 ちょっと力を入れただけで 首ががくんと折れた。（Kono ningyo: 

wa hinshitsu ga waruku, chotto chikara wo ireta dake de kubi ga gakunto oreta）. 
Сифати ин лӯхтак бад буда, танҳо бо каме гарданашро пахш кардан, қарси шикаст. 
«Ҳаракатҳо бо унсурҳои табиии асосӣ» 
Ҳаво 
Оташ 
Рушноӣ 
Об ё дигар моеъ 
雨がぽつんとおでこに当たった。（Ame ga potsunto odeko ni atatta）. 
Як қатра борон ба пешонии ман афтод. 
Нишондиҳандаҳои миқдорӣ 
а) вақт 
б) тавсифоти миқдорӣ 
2. хусусиятҳои фазо 
а) мавҷудият дар фазо 
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б) бино 
в) андозаҳо 
この既制服は私の体にはきっちり合う。(Kono kiseifuku wa watakusi no karada ni wa kicchiri 

au). 
Ин костюм ба танаи ман шинам аст [4, с.165].  
Ҳамин тариқ, калимаҳои тақлидӣ ҳамчун як синфи ягона бо вазифаи рамзӣ гузаштани падидаҳои 

воқеияти берун аз забонӣ бо садоҳои забон ва мавҷудияти як қатор аломатҳои расмӣ тавсиф 
мешаванд. 

Нақши калимаҳои тақлидӣ дар адабиёти бадеӣ ва тарҷумаи онҳо низ яке аз самти омӯзиш дар ин 
мақола мебошад. Луғати калимаҳои тақлидӣ ҷузъи ҷудонашавандаи робитаи ҳаррӯза ва эҷодиёти 
адабӣ мебошад. Андозаи бузурги эстетикии луғати калимаҳои тақлидӣ сабаби истифодаи васеъ дар 
адабиёти бадеӣ мебошад. Ба туфайли тағйирёбии маъноии калимаҳои тақлидӣ нависанда метавонад 
завқи махсус, сояи маъно ва тарзи иҷрои амалро равшан кунад. 

Барои ташаккули як ритми муайян, калимаҳои тақлидиро дар шеър, масалан, дар хайку (назми 
ҷопонӣ дар ҳаҷми 5-7-5 ҳиҷо навишта мешавад) низ истифода бурдан мумкин аст, то эҳсосот ва фаврӣ 
дар интиқоли тасвир баланд карда шавад. 

Истифодаи луғати калимаҳои тақлидӣ дар нутқи шифоҳӣ хусусиятҳои ғайрирасмӣ дорад (бо зиёд 
шудани расмияти изҳорот, басомади истифодаи ономатопея кам мешавад). 

Дар паҳншавии калимаҳои тақлидӣ ду омил мавҷуд аст: воридшавии онҳо ба соҳаи луғати оддӣ ва 
мавҷудияти ҳолатҳое, ки калимаҳои тақлидиро бо воҳиди луғавии синонимии табиати луғати 
калимаҳои тақлидӣ набуда, иваз карда наметавонанд. 

Дар назарияи тарҷума чунин усулҳои тарҷумаи луғати калимаҳои тақлидӣ ҳамчун иқтибос, 
дигаргуниҳои шакливазкунӣ (иваз, тавсиф, илова ва ғ.), партофта гузаштан ҷудо карда мешаванд. 

Иқтибоси калимаи бегона тавассути тарҷума ё транслитератсия, масалан, ҳангоми тарҷумаи 
афсонаҳои ҷопонӣ вохӯрдан мумкин аст: 

「きゃ、き ゃ、きゃ」 猿
さる

のふうふはひめいを上げながら奥山
おくやま

に逃げていったきり。 
（«Kya, kya, kya» saru no fu:fu wa himei o agenagara okuyama ni nigete ittakiri）[9; 87- 95].  
Маймунҳо қир – қиркунон думашонро бардошта, ба дохили кӯҳ гурехта рафтанд. «(маҷмуаи 

«Майдони хризантемаҳои сеҳрнок»). 
Онҳо инчунин бо иқтибос шудан дар ҳолатҳое муроҷиат мекунанд, ки на танҳо тавсифи овозҳо, 

балки интиқоли миллиашон аз забони ҳадафнок, ранг (масалан, барои фолклор хос аст) ва қолаби 
ритмикии нусхаи аслӣ, ки бо ёрии воҳидҳои калимаҳои тақлидӣ офарида шудааст, зарур аст. 

Инчунин эҳтимол дорад, ки иқтибосҳо дар сурати мавҷуд набудани тарзҳои муқарраршудаи 
интиқоли овозҳои тасвиршуда дар забони тарҷума истифода шаванд.  

Дар тарҷумаҳо, забонҳои маҳаллӣ ва окказионализми муаллифӣ аз ҷумла, барои интиқоли 
ҷузъҳои иловагии (услубӣ, арзёбии) маъно, ки он ҷо бо услуб алоқаманд аст (масалан, «ғур-ғур», «ғур-
ғур") метавонанд истифода шаванд. 

Барои интиқоли тобишҳои иловагии маъно ва тавсифи дақиқи садоҳо баъзан таърифҳои равшанро 
истифода мебаранд. 

ほ と んど 聞 き 取 れな い ほ ど ぼ そぼ そ と した声だった。（Hotondo kikitorenai hodo 
bosobosoto shita koe data）. 

Ман фақат ғур-ғури номафҳумро мешунидам.  
Баъзан барои воҳиди тақлидӣ муодила вуҷуд надорад. Калимаи тақлидӣ партофта мешавад, ё 

иловаҳо ва тарҷумаи тавсифӣ истифода мешаванд [11, с.65-78].  
僕と彼女の間 にはこの前にあった時 とは ちがったなにかしらちぐはぐなくうきがあった

。  
（Boku to kanojo-no aida-ni wa, kono mae-ni atta toki to wa chigatta nani-kashira chiguhaguna ku:ki-ga 

atta）. 
Дар охирон вохӯрие, ки ман бо ӯ доштам, дар байни мо чӣ нофаҳмие шуда гузашт. «(Ҳ. 

Мураками,» Суруди бодро гӯш кунед «) [10, с.137].  
Ҳамин тариқ, тарҷума ё изофаи тавсифӣ асосан дар ҳолатҳое истифода мешавад, ки ба сабаби 

набудани воҳидҳои муодили забони тарҷумашаванда ва ё бинобар фарқияти мутобиқати нишонаҳои 
мавҷуда, ифодаи маънои як воҳиди тақлидӣ бо як лексема ғайриимкон аст. 

Ҳамчун яке аз тарҷумони универсал, В. Гривнин қайд мекунад, ки дар ҷумла ҳолатҳое истифода 
мешавад, ки воҳиди луғавии забони маъхазӣ дар забони ҳадаф эквивалент надошта бошад, бояд 
ҷуброн карда шавад, зеро эҳсосоти изҳорот инро талаб мекунад. Яъне, сухан дар бораи ҷуброн, асосан 
ҳангоми кӯшиши дубораи ҷузъи эҳсосии маънои воҳидҳои матни аслӣ меравад. 

Ҳодисаҳои истифодаи воҳидҳои фразеологӣ ва дигар ибораҳои устувор барои интиқоли ҷузъи 
маҷозии маънои воҳидҳои ономатопоэтикӣ низ ба ҷубронҳо мансубанд: 
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僕 は もう ぐ っ た り とつか れ はてて い た。（Boku wa mo: guttarito tsukarehatete ita）[5, 
с.65].  

Ман аллакай ба лимуи фишурдашуда монанд будам. 
Воҳидҳои калимаҳои тақлидии ҷопонӣ, чун қоида, метавонанд дар тарҷума бо роҳҳои гуногун 

интиқол дода шаванд. Усулҳои тарҷумаи дар ин кор истифодашуда, дар маҷмӯъ, бо усулҳои дар 
назарияи тарҷума тавсифшуда мувофиқат мекунанд: қарзҳо, навъҳои гуногуни ивазкуниҳо, иловаҳо, 
ҷуброн, беамалиҳо мавҷуданд. 

Иқтибосҳо метавонанд дар тарҷума ранги миллии матнро бо забони аслӣ дубора бардоранд ва 
инчунин ба нигоҳ доштани сохтори ритмикии матн мусоидат кунанд. 

Иловаҳо (ва тавсифҳо) вақте заруранд, ки ҳамаи тобишҳои маънои калимаҳои тақлидӣ дар 
тарҷума тавассути як лексема ифода карда нашаванд. Ҳангоми тарҷума воҳидҳои калимаҳои тақлидӣ 
мумкин аст, ки нест карда шаванд. Ҳамчун яке аз усулҳои тарҷума, инчунин истифодаи эквивалентҳо 
(одатан ономатопея), ки ҳамон сохтори морфологии калимаи тақлидии ҷопониро доранд, пешниҳод 
карда мешавад [7, с.190-220]. 

Ба таври хулоса метавон гуфт, ки калимаҳои тақлидӣ дар забони ҷопонӣ таърихи тӯлонӣ дошта, то 
имрӯз корбурд мешаванд ва онҳо вобаста ба мавқеи истифода, сохтор, услуб, таркиб ва вазифаашон 
фарқкунанда ҳастанд, зеро вижагиҳои морфологиву синтаксисии онҳо тарзи истеъмолашонро муайян 
мекунанд. Натиҷаи омӯзиши ақидаҳои забоншиносони ҷопониву хориҷӣ нишор дод, ки калимаҳои 
тақлидӣ бахши муҳиме аз забони ҷопониро ташкил дода, ҷиҳати баёни фикр бо бадеяти хоса ва 
нишонрас нақши бориз доранд, ки ин хусусият дар забонҳои дигар то як андоза ба чашм намерасад, 
зеро забони ҷопонӣ аз нигоҳи сохтор аглютинативӣ буда, бештари вожаву таркибҳои онро метавон ба 
гурӯҳи вожаҳои тақлидӣ шомил намуд ҳарчанд, ки дар асл вожаҳои тақлидӣ маҳсуб намеёбанд. 

 

АДАБИЁТ 

1. .Коршикова Т.Л. Описание лексического значения ономатопоэтического слова // Вестник Московского 

Университета сер. 13, Востоковедение, 1988, №4, с. 48-53с 

2. Подшибякина А.А. Ономотопоэтическая лексика в японском языке. М.: Муравей, 2003. 64с. 

3. Румак Н.Г. Теоритические и практические проблемы межъязыковых соответствий (на примере перевода 

ономатопоэтической лексики в японском языке): / Н.Г. Румак // дис. канд. филол.наук: 10.02.22. М., 2007. 155с 

4. Румак Н.Г., Зотова О.П. Толковый японско-русский словарь ономатопоэтических слов. / Н.Г. Румак - М.: 

МОНОГАТАРИ, 2012. 493с 

5. Слатова Е.Е. Звукоизобразительная лексика японского языка: функционирование и перевод [Электронный ресурс]. 

Сибирский федеральный университет, 2011. URL: https://goo.gl/hX5UqP 

6. Тамори И. Исследование японской ономатопеи. / И. Тамори - Кобэ: университет Кобэ Сёка Дайгаку, 1991. - 197с. 

7. Чиноров С.В. Ономатопоэтические слова в современном японском языке (Проблемы функционирования): / 

С.В. Чиноров // дис…канд. филол. наук: 10.02.22. М., 2004. - 221с. 

8. Minashita. H. Nihongo no onomatope. Fukui: Fukui Daigaku Kyoiku Chiiki Kagakubu Kiyou, 2004. - 115c 

9. M. Hayase Eigoyaku o tooshite mita nihongo no giseigo no tokucho: (Особенности звукоподражательных слов японского 

языка с точки зрения их перевода на английский язык) // Kansai gaikokugo daigaku kenkyu: ronshu:, 1978-9, №28,- P. 117-127 

10. Nagamichi M. Giongo gitaigo no buntaiteki nokuchou // Giongo gitaigo no tokuhon. Tokyo, 1991. 149c 

11. R. Horii Giongo-gitaigo no gengogaku (Звукоподражательные и звукоизобразительные слова в лингвистике) // 

Nihongogaku, 1986, vol 5, №7, - P. 4-12 

12. 新村出, Фарҳанги забони ҷопонӣ «広辞苑

こうじえん

» Japan, 1967. - 1533 c 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА  
В ЛИНГВИСТИКЕ 

В данной статье изучается словарь имитационных слов - звукоподражания японского языка. В 
этой статье автор смог рассмотреть использование слов для имитации звука как морфологически, 
так и синтаксически. Кроме того, взаимосвязь между такими словами, то есть роль имитации слов 
в литературе и их перевод, также является одним из направлений исследования в данной статье, 
что объясняется автором. Подражательные слова - неотъемлемая часть повседневного общения и 
литературного творчества. Кроме того, в данной статье мы рассмотрели вопрос о семантических 
типах имитации слов, отражающих характеристики человека, действия или состояния выражения 
лица. 

В статье также анализируется, что перевод или описательные дополнения в основном 
используются в тех случаях, когда из-за отсутствия эквивалентных единиц целевого языка или из-за 
различий в совместимости существующих символов невозможно выразить значение единицы 
смоделированных слов. Японские имитационные слова, как правило, в переводе передаются по-
разному. В теории перевода различают такие методы перевода словаря имитационных слов, как 
цитирование, изменение форм (подстановка, описание, дополнение и др.). 
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В этой статье мы представляем опытного переводчика В. Гривнин, например, утверждает: «В 
частности, используются случаи, когда лексическая единица исходного языка не имеет эквивалента 
на целевом языке, что должно быть компенсировано, потому что этого требует эмоциональность 
высказывания». В то же время, в ходе нашего анализа и описания имитационных слов, мы смогли 
определить, что имитационные слова, в частности, могут выступать в качестве источника, 
сообщения, детерминатора и дополнения, а также выполнять функции различных ситуаций, а 
именно грамматический аспект имитации слов.  

Подражательные слова в японском языке выполняют ряд стилистических функций. Их также 
можно использовать в качестве вспомогательного наглядного пособия для построения слова, 
превращая его в яркую речь персонажа. 

В этой статье мы рассмотрели несколько наиболее эффективных способов перевода 
имитационных слов: 

-цитирование, т.е. перевод иностранного слова путем перевода или транслитерации; 
- Описательный перевод имитационных слов; 
- выбор эквивалентных слов на изучаемом языке. 
Для японского языка характерно наличие большого словарного запаса имитационных слов. И 

сегодня японский язык продолжает наполняться новыми имитациями слов, знание которых 
необходимо переводчикам во всех сферах деятельности. 

Ключевые слова: слово, перевод, описание, имитация, цитата, словарь, звук, семантика, 
японский язык, лингвистика, звук, искусство, метод, лексема, исследование, терминология. 

 
LEARNING JAPANESE ONOMATOPOEIC WORDS IN LINGUISTICS 

In this article studies the dictionary of imitative words - onomatopoeia of the Japanese language. In this 
article, the author was able to consider the use of words to imitate sound, both morphologically and 
syntactically. In addition, the relationship between such words, that is, the role of imitation of words in 
literature and their translation, is also one of the areas of research in this article, which is explained by the 
author. Imitative words are an integral part of everyday communication and literary creation. In addition, in 
this article we considered the issue of semantic imitation types of words, reflecting the characteristics of a 
person, action or state of facial expression. 

There is olso analyzes in this orticle that translation or descriptive additions are mainly used in these cases 
when, due to the lack of equivalent units of the target language or due to differences in the compatibility of 
existing characters, it is impossible to express the meaning of the unit of the modeled words. Japanese imitation 
words are usually rendered differently in translation. In the theory of translation, such methods of translating 
the dictionary of imitation words are distinguished, such as citing, changing forms (substitution, description, 
addition, etc.). 

In this article, we present an experienced translator V. Grivnin, for example, asserts: «In particular, cases 
are used when the lexical unit of the source language does not have an equivalent in the target language, which 
must be compensated for, because the emotionality of the statement requires it.» At the same time, in the course 
of our analysis and description of imitation words, we were able to determine that imitation words, in 
particular, can act as a source, message, determinator and addition, as well as perform the functions of various 
situations, namely the grammatical aspect of imitation of words ... 

Imitative words in Japanese serve a number of stylistic functions. They can also be used as a visual aid to 
build a word, turning it into a vivid speech of the character. 

In this article, we looked at several of the most effective ways to translate imitation words: 
-quoting, i.e. translation of a foreign word by translation or transliteration; 
- descriptive translation of imitation words; 
- selection of equivalent words in the target language. 
The Japanese language is characterized by a large vocabulary of imitation words. And today the Japanese 

language continues to be filled with new imitations of words, the knowledge of which is necessary for 
translators in all spheres of activity. 

Keywords: word, translation, description, imitation, quotation, dictionary, sound, semantics, Japanese, 
linguistics, sound, art, method, lexeme, research, terminology. 
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РОҲҲОИ СОХТА ШУДАНИ ДАРАҶАИ МУҚОИСАВИИ СИФАТ ДАР ЗАБОНҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Султонзода М. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Сифат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аломат ва чигунагии предметро мефаҳмонад. Аломатҳои 
хоси он одатан дар дохили ибора равшан зоҳир мегардад. 

Сифат аз чиҳати маъно аломатро мефаҳмонад. Аз ин чиҳат он ба саволҳои чи гуна? чи хел? чавоб 
мешавад. 

Дараҷаи бартарии сифат дар ҳар ду забони муқоисашаванд бо ду роҳ ифода меёбад:  
а) синтетикӣ; 
б) аналитикӣ (таркибӣ). 
Роҳи синтетикӣ. Роҳи синтетикӣ роҳест, ки дар он дараҷа бартарӣ ба воситаи афзудани суффикси 

-тар дар охири сифати аслӣ дар забони тоҷикӣ ва суффикси –er дар забони англисӣ ба амал меояд: 
бузург — бузургтар, муҳим — муҳимтар; large-larger, great-greater. Дар усули қиёсӣ синтетикӣ 
муқоисашаванда дар ҷумла зикр намеёбад, вале вай аз мазмуни матн ба осонӣ фаҳмида мешавад. Бо 
ин роҳ аломати як предмет ба аломати худи он ва дар мавридҳои гуногун муқоиса карда мешавад. 

Суффикси - тар ба сифати аслӣ ҳамроҳ шуда, якҷоя бо он тобишҳои гуногуни маъноиро 
мефаҳмонад: 

а) нисбатан зиёд, пурқуввату барқарор шудани аломати предмети муқоисакунандаро: Не, сад бор 
не! Ҳамаи гап дар ҳамин, ки меҳнат бе кор наравад, кор осон шавад, зиндагӣ беҳтар шавад… дар ин 
гуна муомилаҳо ӯ дар фикри худ инодкорона устувортар гардида, муҳобилбаромадагонро ба нодонӣ 
ва аҳмақӣ ҳамл мекунад; 

б) камӣ ва норасоии аломати предметро: Бемор бошад рӯз то рӯз сусттар ва бемадортар мешуд.  
Дар лабони хубрӯён ханда ҳусни дигар аст, 
Ҷилваи ин боғ ҳам дар нозукӣ нозуктар аст. 
Дар сифатҳои чида ҷои суффикси -тар гуногун аст: 
а) бо ҳар як аъзоҳои чида омада, маънои ҷузъи чидаро алоҳида таъкид мекунад: Бой шиками 

танобчиро хуб сер карда буд, ки зур шуда кадами худро калонтар ва кушодатар монда... (Айнӣ) Ба 
харҷҳои минбаъда хубтар, дуртар назар кардем; 

б) бо яке аз сифатҳои чида меояд ва ба ҳамаи аьзоҳои он баробар тааллуқ дорад: Менамояд ба 
дида бароят — Пурсафо, дилпишину хуррамтар. 

Сифат бо дараҷаи муқоисавӣ дар ҷумла пас аз мавсуф меояд: Агар ба ҷои озодатар хобиданро 
хоҳед, ҷомаи худро дар зери худатон паҳн мекунед, хурҷинатонро болин мекунед ва хобидан мегиред. 
Аммо барои ин кор сарбанди мустаҳкамтар ва ҳавзаи калонтар сохтан лозим аст. 

Сифатҳои дараҷаи муқоисавӣ барои таъкиди аломат гоҳо пеш аз мавсуф оварда мешаванд: Ҳозир 
шуморо дидаму ба дилам гуфтам, ки аз эшонҷони сурдӣ боътимодтар, донотар ва бохабартар касе 
нест, биё аз ҳамин кас пурсида гирам. Баъзеҳо ҳазил, баъзеҳо танқид мекунанд, баъзеҳо аз рӯи 
манфиати кор ҷӯрагиро ба як сӯ монда, сахттар ҷазо ҳам медиҳанд. 

Хусусияти дигари дараҷаи муқоисавии сифат дар забони адабии ҳозираи тоҷик он аст, ки шакли 
синтетикии вай дар ҷумла баъзе кали- маю таркибҳои таъкидӣ қабул мекунад. Дар ин ҳол аломати 
предмет пурқувваттар ифода мегардад. Ба ин вазифа калимаҳои таъкидии гуногун меоянд [15, с.134]. 

Зарфи «боз», ки ба таври иловагӣ зиёд ё кам шудани аломати предметро мефаҳмонад: Пулод ба 
оянда боз хубтар диққат карда... Рухсораи гулгуни ӯ боз гулгунтар шуд. 

Калимаи «боз» бо сифатҳои муқоисавии чида низ омада метавонад. Дар ин маврид «боз» гоҳо 
пеш аз аъзои чидаи аввал ё ки пеш аз ҳар як аъзои чида воқеъ мешавад: Шабҳо боз фоҷеътар ва боз 
ҷонкоҳтар мегашт. Аз огӯши боду бӯрон мисли уқоб сина ба пеш дода, боз устувортар, далертар ба 
пеш пой мениҳад. 

Зарфи «боз» ва ҳиссачаи «ҳам». Агар «боз» бо дараҷаи муқоисавии сифат омада, афзудани 
миқдори аломати предметро фаҳмонад, бо илова гаштани «ҳам» маънои вай таъкид меёбад ва 
пуркувваттар мегардад: Бинобар ин ба шумо узр гуфтанӣ ва аз дилатон бароварданӣ шуда ба пеши 
шумо нишастам, гуфт бо оҳанги боз ҳам мулоимтар, ле- кин ҷиддӣ. Ин ҳол ба асаби вай боз ҳам 
сахттар таъсир кард. 

Ин калимаҳо бо сифатҳои чида гоҳо пеш аз аъзои чидаи аввал, гоҳо бо ҳар як аъзои он меоянд: 
Рақси ӯ дар зери усули устодонаи Мул- лоҳомид боз ҳам моҳиронатар, боз ҳам нодиронатар баромад. 
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Дар танаш куртаи чити гулдор пӯшида, мӯяшро ба пешонааш оварда тугун намуда буд, ки ба вай хеле 
мезебид ва Дилбари шӯхро боз ҳам шӯхтар ва дилработар карда нишон медод. 

Зарфи «торафт», ки ба дараҷаи муқоисавии сифат ҳамроҳ шуда, афзоиш ё камшавии пайдарҳами 
аломати предметро мефаҳмонад: Чашмони каме аз ин пеш нихоят ҷиддии Ашрафпартизан торафт 
шод- монтар мегардиданд. Қатори одамоне, ки дар таги дари зарринкории Каъба ба навбат нстодаанд, 
торафт зичтар ва ғафстар мегардид. 

Зарфхои «андак», «қадре». Ин калимаҳо ба сифат тобиши зиёд ё кам шудани миқдори аломати 
предметро илова менамоянд: Ана дар ин гуна тазъиқи об, ки баъзан лӯлахои чӯянӣ ва сементии андак 
тунук- тар тоб наоварда кафида мераванд, лӯлаҳои сафолини шумо мумкин нест, ки тоб оваранд. Дар 
рӯзхои охир қадре беҳтар шуда, cap аз болишт бардошта буд.... 

Калимаҳои «дучандон», «ҳазор бор», «чанд дараҷа», «чандин ма- ротиба» ва ғайраҳо, ки дар 
ҳудуди муайян зиёд шудани аломати предметро аз ҷиҳати миқдор ва дараҷа таъкид мекунанд: 

Дуюм ин, ки шароити зиндагониаш бо Одина чанд дараҷа душвортар буд, зеро Одина ӯро чунон 
ки маҳбуби аз ҷон ширинтар буд, инчунин ягона парастораш ҳам ӯ буд.......аз ин гуна беасос аз марг 
тарсида гурехтан, ки рӯзе чанд бор воқеъ мешавад, бо шамшери аскарони сурх кушта шудан ҳазор бор 
беҳтар аст. Шабҳо дар ҷогаҳи танҳоӣ фикру хаёл карда, он ҳикояро худаш боз ҳам чандин маротиба 
афзунтар карда медид. 

Суффикси дараҷаи муқоисавии -тар дар забони адабии ҳозираи тоҷик серистеъмол мебошад. Ин 
суффикс на танҳо бо сифатҳои гуногун маънои аслӣ дараҷа муқоисавӣ месозад, балки бо сифатҳои 
нисбии ба сифати аслӣ гузашта, сифати феълӣ ва исмҳои ба зарф табдилёфта ва ё сифатҳои иқтибосӣ 
низ меояд: равғанинтар, ҷаҳондидатар, олудатар, арзандатар. 

Роҳи аналитикӣ. Бо роҳи аналитикӣ (ё таркибӣ) ифода гаштани муқоиса он аст, ки предметҳои 
қиёсшаванда дар ҷумла ҳузур дошта, сифати аслӣ бо ёрии пешояндҳо дараҷаи муқоиса месозад: Ин 
хона аз он хона калон аст. 

Дар ташкили муқоиса пешояндҳо аҳамияти махсус дошта, маҳз бо ёрии онҳо ва сифати аслӣ 
муқоиса сурат мегирад. Дар муқоисаи аломати предметҳо пешояндҳои зерин иштирок мекунанд: 

1. Пешоянди аз. Яке аз роҳҳои асосии бо роҳи аналитикӣ ифода намудани дараҷаи бартарии сифат 
якҷоя омадани пешоянди аз ва сифати аслӣ бо ҷузъҳои муқоиса мебошад. Дар ин вақт предмети 
муқоисашаванда дар шакли дараҷаи оддӣ ва ё бартарӣ меояд: 

Нағз, — гуфт Шодӣ, — аммо тарбузҳои полези колхози мо аз ин ҳам калонтар ва хеле ширин 
мешавад. 

Дар як вақт истифода шудани усули муқоиса аҳамияти услубӣ дорад, бо ин восита маънӣ таъкид 
меёбад. 

Истеъмоли сифати дараҷаи муқоисавӣ бо суффикси -тар бештар дида мешавад, ки бесабаб нест. 
Агар роҳи таркибӣ дар ҷумла ҳатман мавҷуд будани ҷузъҳои муқоисаро талаб кунад, роҳи синтетикӣ 
бе му- қоисашаванда ифода мегардад, ки барои тарзи ифодаи муъҷаз мусоид- гар мебошад. Ғайр аз ин 
дар усули синтетикӣ ба шакли чида омадани сифат назар ба роҳи аналитикӣ созгортар аст: Аъзоёни 
бригада садое набароварда, сарҳами машгули васеътар ва чуқуртар кандани чашма шуданд. 

2. Пешоянди «аз» ва пасоянди «дида». Дар ҷумла муқоиса метавонад дар як вақт бо ду воситаи 
грамматикӣ — бо пешоянди «аз» ва калимаи «дида» ояд. «Дида» нисбат ба пешоянди «аз» вазифаи 
ёридиҳандаи иловагиро иҷро мекунад. Пасоянди «дида» доимо пас аз пешоянди «аз» ва предмети 
муқоисакунанда (агар муқоисакунанда бо худ калимаҳои тобеъ дошта бошад, пас аз онҳо) воқеъ 
мешавад. Дар ин маврид сифат метавонад дар шакли дараҷаи муқоисавӣ ва ё дараҷаи оддӣ истифода 
гардад: 

Аз хонаи оймулло дида ба вай ин ҷо нағз нест магар? Аз ман дида ту худат маро хуб медонӣ. 
Аммо шумо, дугонаҳо, аз ман дида озодтаред. 

Дар таркиби муқоиса омадани пасоянди дида асосан хоси забони гуфтугӯӣ буда, бештар дар 
нутқи персонажҳои асари бадеӣ вомехурад. 

Пешояндҳои нисбат ба, назар ба. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик муқоиса инчунин ба воситаи 
пешояндҳои таркибии нисбат ба ва назар ба ифода мешавад. Дар ин маврид сифати аслӣ дар шакли 
дараҷаи оддӣ ё дараҷаи муқоисавӣ омада метавонад: Духтур бо панҷаҳои нисбат ба дасти кӯтоҳаш 
дароз... набзи Пулодро гирифт.... Вай... ба аскарбачаи нисбат ба дигарон сертараддуди камкор... 
мӯроҷиат кард. Аспони ҳамроҳони ман назар ба аспи ман лоғартар буданд [15, с.134]. 

Шакли муқоиса бо пешояндҳои таркибӣ дар ҷумла бо сифатҳое омада метавонад, ки калимаҳои 
қувватдиҳанда доранд. Онҳо бо мафҳуми муқоиса тобиши боз ҳам зиёдтар шудани аломати 
предметро илова менамоянд: Дар дари яке аз ин ҳуҷраҳо, ки нисбат ба дигарҳояш қадре калонтар аст, 
«нишемангоҳи амир» гуфта навиштаанд. 

Ҳангоми бо пешояндҳои мазкур ифода ёфтани муқоиса дар ҷумла мавҷуд будани ҷузъҳои 
муқоисакунандаю муқоисашаванда ҳатмист, чунки онҳо аломати предмет, ҳодиса ё воқеаро бо 
аломати ба он монандӣ предмет, ҳодиса ва воқеаи дигар ё ки бо аломати худи он (фақат дар мавридҳои 
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гуногун) муқоиса мекунанд: Дар он сарой Боярчӣ ном як ҳинду буд, ки нисбат ба дигарон як дараҷча 
камбуйтар ва озодатар буд. Хоҳараш нисбат ба ӯ баландқоматтар ва сафедруйтар буд. 

Дар ин мисолҳо аломати предметҳои гуногун мантиқан бо ҳам муқоиса шудаанд. Дар мисолҳои 
зерин аломати ҳозираи предмет бо аломати пешина ё баъдинааш муқоиса карда мешавад: Ҳавлии 
Қарокулӣ- бои машхур, ки дар гузари Чордараи Бухоро буд, он рӯз нисбат ба дигар рӯзҳо 
серрафтуойтар шуда буд. 

3. Ифодаи муқоиса бо зарфи нисбатан. Муқоиса ба воситаи зарфи нисбатан низ ба вучуд меояд. 
Бо зарфи нисбатан сифат метавонад дар шакли дараҷаи оддӣ ё ки дараҷаи муқоисавӣ ояд: Дигар то ба 
худи гузари Кукалтош мо аз роҳи калон рафтем, ки ба ҳар хол нисбатан сер- рафтуой буд. Ҳама 
мехостанд, ки то тахт шудани ҳуҷҷатҳо ва иҳозатномаи сафари Мадинаи мунаввара ду-се рӯзи 
интизориро дар ин шаҳрчаи обу ҳавош нисбатан сабук гузаронанд. Одатан шамъ вақте ки сӯхта ба 
поён расид, як шӯълаи нисбатан боқувваттар мебарорад ва дар паи он тамоман хомӯш мешавад. 
Занаш, ки нисбатан ба назар ҷавонтар менамуд, дар сари оташдон хӯрок мепухт. 

Дар холати муқоиса бо калимаи нисбатан предмети муқоисашаванда дар ҷумла намеояд, аммо он 
аз мазмуни матн ба осонӣ фаҳмида мешавад [15, с.137]. 

Дар забони англисӣ дараҷаи муқоисавии сифат асосан бо се роҳ сохта мешавад: shorter-кӯтоҳтар, 
more useful-фоидаовартар (нибатан фоиданок), less difficult – каммуфидтар (нисбатан каммуфид), 
worse- бадтар, less- камтар; the shortest- кӯтоҳтарин, the most useful-фоиданоктарин (аз ҳама 
фоиданок), the least difficult- каммуфидтарин, the worst-бадтарин, the least-камтарин 

Чун аз мисолҳо бармеояд дараҷаи муқоисавии сифат бо роҳҳои зерин сохта мешавад: 
1) бо ҳамроҳ кардани суффиксҳои -er ба феъли асосӣ (роҳи синтетикӣ); 
2) аз ҳисоби ҳамроҳ кардани калимаҳои more/ less ва пеш аз феъли асосӣ (роҳи аналитикӣ);  
З) сохтани дараҷаҳои сифат (қиёсӣ ва олӣ) аз решаҳои гуногун. Ду роҳи сохтани дараҷаҳои сифат 

дар забони англисӣ: 
Роҳи синтетикӣ (бо ёрии суффикси -er барои дараҷаи муқоисавӣ созгор аст: 

 ҳамаи сифатҳои якҳиҷогӣ: tall – taller; fat – fatter. Ба ин истисно мебошанд: like –– more 
like; real - – more real; 

 ҳамаи сифатҳои дуҳиҷогии бо –у тамомшаванда дар вахти дараҷабандиашон –y ба –I 
табдил меёбад:  

happy – happier; funny – funnier.  
 ҳамаи сифатҳое, ки бо – e, ба итмом мерасанд ҳангоми дараҷабанди ҳарфи – e пеш аз – 

er ва – est меафтад: 
brave-braver-the bravest, fine-finer-the finest. 
Сифатҳои дуҳиҷогии бо – le, - ow, - er тамомшаванда ва сифатҳои дуҳиҷогии задаашон ба ҳиҷои 

дуюм афтанда (ба ҷузъ exact - аниқ – дуруст- саҳеҳ more exact – the most exact) ва ҳамчунин сифатҳои 
common, handsome, pleasant, solid, quiet, wicked, cruel, stupid, tired дараҷаҳои қиёсӣ ва олии худро ҳам бо 
роҳи синтетикӣ ва ҳам бо роҳи аналитикӣ месозанд: 
мулоим - gentle more gentle gentler the most gentle the gentlest 
холӣ - hollow more hollow hollower the most hollow the hollowest 

доно – clever more clever cleverer the most clever the cleverest 
меҳрубон– polite more polite politer the most polite the politest 
умумӣ– common more common сommoner the most common the commonest 

Сифатҳое ки бо пешванди инкории un- оғоз ёфта, бо пасванди -у ба итмом мерасад, метавонанд 
дараҷаҳои қиёсии худро бо роҳҳои синтетикӣ ва аналитикӣ ташкил кунанд: unhappy - бадбахт, – 
unhappier/ more unhappy. 

Аксарияти сифатҳои дуҳиҷогӣ ва инчунин сифатҳои аз се ва зиёда ҳиҷо ташкилёфта дарҷаи 
муқоисавиро бо ёрии калимаи mоrе- месозанд: beautiful – more beautiful, frequent – more frequent. 

Роҳи аналитикии сохтани дараҷаҳои муқоисавии олии сифат тавассути калимаҳои less - камтар ва 
the least - камтарин ба ҳамаи сифатои аслӣ созгор аст: able – less able – the least able; interesting – less 
interesting – the least interesting. 

Сифатҳои good, much, many, late, near, old, far дараҷаҳои муқоисавии олии сифат аз решаҳои 
гуногун месозанд, ки ба забони тоҷикӣ хос нест: 
Хуб – good хубтар– better хубтарин – the best 

бад – bad бадтар – worse бадтарин – the worst 

хурд – little хурдтар – less хурдтарин – the least 

куҳна – old куҳнатар – older куҳнатарин– the oldest 

калонтар – elder калонтарин дар оила – the eldest 

дер- late дертар – later дертарин – the latest 
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охирин миёни ду нафар (аз рӯи 

тартиб) – latter 

охиртарин (аз рӯи тартиб), гузашта – the last 

наздик – near наздиктар – nearer наздиктарин – the nearest 

минбаъда (аз рӯи тартиб), оянда– the next 

дур – far дуртар (масофа) – farther дуртарин (масова) – the farthest 

баъдтар (аз рӯи тартиб) – further аз ҳама охирин – the furthest 

 
Сифатҳои far, old, near, late дараҷаҳои душаклаи сифатро доранд. Шаклҳои farther/ the farthest ба 

маънои дурии масофа истифода мешаванд: 
We live in the farther side of the town. Мо дар гӯшаи дуртарини шаҳр зиндагӣ мекунем [13, 50]  
Шаклҳои further/ the furthest ба маънои минбаъд дертар истифода мешаванд. Дар ҳоле, ки further 

чун қоида ба маънои «иловатан, боз» мувофиқ аст: 
Here is a further example. – Ана боз мисоли иловагӣ.  
Сифати шакли the eldest – калонтарин дар оила - танҳо ба сифати муайянкунандаи исм истифода 

мешавад. Шакли elder – калонтар дар оила - ҳеҷ гоҳ дар ифодаҳои муқоисашаванда истифода 
намешавад:  

My brother John is three years older (than I am).- Бародарам Ҷон назар ба ман се сол калонтар аст 
Ҳангоми дар бораи ҳафта, моҳи баъдӣ сухан меравад, мо last бе the истифода мекунем:  
We talked about that last Christmas – Мо дар бораи ин дар Кристмаси гузашта суҳбат доштем.  
Шакли the last метавонад дар бораи лаҳзаи вақти то ба имрӯз давомёбанда истифода шавад: I had 

flu last week.- Ман ҳафтаи гузашта зуком будам. I have had flu for the last week.-Тамоми ҳафта ман 
зуком будам. Last year was hard.- Соли гузашта мушкил буд. The last year has been difficult.- Соли 
сипаришуда мушкил буд 

Шакли the last метавонад барои ифодаи «охирин дар силсила» истифода шавад: 
In the last week of the holiday a strange thing happened – Ҳафтаи охирини рухсатӣ воқеаи аҷибе рух 

дод. 
That was the last Christmas I spent at home- Охирин ҷашне буд, ки дар хона гузаронидам. 
Калимат latest одатан барои ифодаи чизи навтарин истифода мешавад: 
What do you think of his latest play?- Саҳнаи нави ӯ ба ту маъқул шуд?  
I like it much better than his last one. Нисбати саҳнаи охирини ӯ бисёртар маъқул шуд. 
Cymbeline was one of Shakespeare’s last plays. - «Цимбелин» яке аз саҳнаҳои охирин Шекспир буд.  
Have you heard the latest? - Оё ту хабари охиринро шунидӣ? 
Jane’s married! – Oh, yes? - Ҷейн ба шавҳар баромад! – Ҳамин хел?  
The last I heard, she was going to become a nun. – Охирин хабари шунидаам он буд, ки ӯ рӯҳонизан 

шуданист.  
Excuse me. Where’s Одатан барои ифодаи маънои «наздиктарин» калимаи nеarest истифода 

мешавад.  
Калимаи next аз рӯи қоида дар мавриди дар бораи пайдарпайӣ фикр кардан истифода мешавад:  
the nearest telephone-box?- Бубахшед, телефони наздиктарин дар куҷост? 
We get off at the next stop. – Мо дар истгоҳи оянда мефароем. 
I’m looking forward to his next visit. – Ташрифи минбаъдаи ӯро бесаброна интизорам.  
When will we get our next pay rise?- Изофаи минбаъдаи маошро кай мегирем?  
The next метавонд барои ифодаи мӯҳлати вақте ки аз озир оғоз меёбад истифода шавад:  
I’m going to Corsica next week.-Ҳафтаи оянда ба Корсика рафтаниам. 
I’m going to be very busy for the next week.- Ҳафтаи оянда ман банд хоҳам буд. 
Next year will be difficult.-Соли оянда мушкил мешавад (оғоз аз январи оянда).  
The next year will be very difficult. - Соли оянда мушкил мешавад (12 моҳ оғоз аз имрӯз). 
The next ҳамчунин барои ифодаи «оянда дар силсилаи пайдарпайӣ» истифода шавад.  
We missed the train and had to wait 20 minutes for the next one. – Мо поездро дарёфт карда 

натавонистем ва лозим омад, ки поезди баъдиро 20 дақиқа интизор шавем. 
When’s the next meeting? - Ҷаласаи оянда кай аст?  
Бо мақсади такрор нашудани ҳамон як сифат дар муқоиса калимаҳои ивазкунандаи one (ones дар 

шумораи ҷамъ) истифода мешаванд:  
The new designs are much better the old ones.- Тарҳҳои нав назар ба пешина хубтаранд. 
Ҳангоми муқоиса агар исм ба исми дигар монанд карда шавад, пайвандаки дутогии as… as 

истифода мешавад, ки сифат дар дараҷаи оддӣ мемонад: 
He is as brave as a lion. – Вай ба мисли шер ҷасур аст.  
Агар исмҳои муқоисашаванда аломати якхеларо дар дараҷаҳои гуногун дошта бошанд, ё 

пайвандаки thаn дар дарҷаи муқоисавӣ ё пайвандаки not so… as дар дараҷаи оддӣ истифода мешавад: 
She is prettier than her sister is. – Вай нисбати хоҳараш хушрӯйтар аст.  
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Her sister is not so pretty as she is – Хоҳари ӯ на онқадар зебо аст то дарҷаи ӯ. 
Агар пеш аз сифат дар дараҷаи муқоисавӣ миёни пайвандаки as… as зарфҳои ҳисобии half – ду 

маротиба камтар, twice - ду маротиба зиёдтар ва шумораи миқдории бо калимаи time – маротиб 
биёянд, ифодаҳои мазкур чунин тарҷума мешаванд: 

half as much as - ду маротиба камтар назар ба; 
twice as much as - ду маротиба зиёдтар назар ба; 
three times as long as - се маротиба дарозтар нисбати. 
Ҳангоми муқоиса пайвандаки as… as ва сифат метавонанд аз ҷумла партофта шаванд:  
Helium is four times the mass of a proton.- Вазни гелия нисбати протон чор маротиба зиёдтар аст. 
Барои баёни тағироти дар як вақт баамалоянда ифодаи муқоисавии the… the истифода бурда: 
The older I am, the happier I get. – Чӣ қадар пиртар шавам, ҳамон қадар хушбахтар мегардам. 
The sooner you go away, the better. - Чӣ қадар барвақтар равӣ хубтар.  
The more you learn, the less you know.- Чӣ қадар бисёртар омӯзӣ ҳамон қадар кам.  
Баёни хусусияти тағироти давомдорро «муқоисаи пайдарпай» кӯмак мекунад: 
I’m getting fatter and fatter. – Ман фарбеҳу фарбеҳ шуда истодаам 
It’s getting more and more interesting.- Аҷоибу аҷоибтар шуда истоаст.  
Ҷои тазаккур аст, ки ҳангоми истифодаи more and more сифат истифода бурда намешавад. Чунин 

муқоиса бо сифатҳои якҳиҷогӣ ҷой дошта наметавонад [13, с.52]. 
Барои пурзур кардани муқоиса пеш аз сифат ва зарфҳо калимаҳои much - беҳад, (by) far - каме, still 

– боз, ever – боз зиёдтар истифода мешаванд: 
Much more Беҳад зиёд Still (yet) colder Боз хунуктар 

Much less Камтар Far better Беҳад хуб 

Much older Беҳад калон Ever closer Боз наздиктар 

Far more useful Беҳад фоиданок Still (yet) more important Боз муҳимтар 

Таъсирнок кардани муқоиса ҳамчунин тавассути калимаҳои very much, a lot, lots, any, a bit, a little, 
rather, no ба амал меоянд: 

very much nicer - каме зеботар;  
a lot happier - камее хушбахттар;  
rather more quickly - беҳад наздик  
a little less expensive - каме арзонтар;  
a bit easier - каме осонтар; 
no better - бадтар;  
any more relaxed - каме оромтар. 
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СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО НА ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Хотя сравнение грамматики одного языка с другим не простая задача, мы постараемся 

показать различия и сходство предмета на двух языках на основе метода сравнения. Предметом 
исследования в области сравнительного языкознания является прикладная и историческая типология. 

Из изучения истории исследовании качественной рейтинга прилагательного можно сделать 
вывод, что эта тема в таджикском языкознании еще не достаточно изучена. 

Учитывая уровень изучения темы, стоит отметить, что в последные годы отечественные и 
зарубежные исследователи проделали большую работу по изучению и анализу способов повышения 
качества пpuлагательного на таджикском и англиском языках. 
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Поэтому наше исследование основано на уже заявленных и в той или иной степени. 
Ключевые слова: лингвистика; зарубежная лингвистика; внутриязыковые взаимоотношения; 

префиксальный способ словообразования; суффиксальный способ словообразования; морфологическое 
словообразование; аффиксация; алломорфизм. 

 
WAYS TO BUILD A COMPARATIVE LEVEL OF QUALITY OF AN ADJECTIVE IN TAJIK 

AND ENGLISH LANGUAGES 
Although comparing one language to another is not an easy task, we will try to show the differences and 

similarities of the subject in the two languages based on the comparisonmethod. The subject of research in the 
field of comparative linguistics is applied and historical typology. 

From the history of the study of the qualitive rating of the adjective it can be concluded that this topic has 
not been sufficiently studied. 

Given the level of study of the topic, it is worth answering that in recent years, domestics and foreign 
researchers have done a lot of work on the study and analysis of ways to improve the quality of the adjective in 
Tajik and English languages. 

Keywords: domestic linguistics; foreign linguistics; intra-linguistic relationships; prefix method of word 
formation; suffix method of word formation; morphological word-formation; affixation; allomorphism. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ СПП С ПРИДАТОЧНЫМ УСЛОВИЯ 

В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ (на материале художественных произведений 
русских и таджикских писателей) 

 
Самардинов Р.Н. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

В современной лингвистической науке вопрос о сложном предложении до сих пор остается 
дискуссионным. Большинство современных исследователей, таких как В.А. Белошапкова, 
С.Г. Ильенко, Л.Ю. Максимов, В.В. Бабайцева и др., рассматривают сложное предложение как 
особую синтаксическую единицу более высокого уровня по сравнению с простым предложением. 

Данная точка зрения является господствующей. Однако некоторые исследователи отказываются 
от понятия «сложное предложение», рассматривая данное явление как совокупность, сцепление 
простых предложений. Такая точка зрения господствовала в XIX–первой половине XX в. и 
высказывалась еще А.А. Шахматовым и А.М. Пашковским. В настоящее время эта точка зрения 
представлена в трудах ряда исследователей, например, в работах И.П. Распопова. Наиболее сильным 
средством связи являются союзы и союзные слова. 

Несмотря на то, что союзы используются и в простом предложении, наблюдается различие и в 
количественном, и в функциональном отношении. 

Количество союзов, употребляющихся в сложном предложении, гораздо больше. Так, например, 
подчинительные союзы практически не используются в простом предложении. 

Исследователи давно обратили внимание на тот факт, что придаточные условия могут выражать 
как условие, близкое к реальному (в случае союзов без частицы бы), так и гипотетическое 
(используются союзы с частицей бы или союз кабы). Приведем примеры первого типа: Сдуру 
заплюхались сюда, а кабы знали, да рази же мы б пошли? – и сокрушенно мотал чубатой головой 
(Шолохов. Тихий Дон, с.236). Аз нодонӣ ба ин ҷо афтода мондем, лекин агар медонистем, магар мо 
ба ин ҷо меомадем? – мегуфту андӯҳгинона сари кокулдарозашро дутарафа меҷунбонд (Шолохов. 
Дони ором, с.201). Кабы не моя ножная хворость – я бы им показал, как надо с неприятелем 
сражаться! (Шолохов. Т. Дон, с.593). Агар дарди поям намебуд, ман ба онҳо бо душман чӣ хел 
ҷангиданро нишон медодам (Шолохов. Д. ором, с.254). Кабы несчастье, небойсь не так бы завопили... 
(М. Горький. Дачники, с.242). Агар ягон фалокат рӯй медод, ин хел дод намезаданд... (М. Горкий. 
Дачанишинҳо, с.264). Если бы всё было, как вы рассказываете… все умерли бы со скуки! (М. Горький. 
Враги, с.502). Агар воқеа гуфтагии шумо барин мешуд, он вақт ҳама аз дилтангӣ мурда мерафтанд! 
(М. Горкий. Душманҳо, с.344). Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово; разочарованность 
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(Тургенев. Ермолай и мельничиха, с.17). Агар гап дар бораи саг намерафт, ман калимаи «ноумеди»-ро 
кор мефармудам (Тургенев. Ермолай ва осиёбонзан, с.29). 

Сопоставим с ними предложение с гипотетическим условием: Эх, если бы он теперь был, я к нему 
пристал бы (Н. Островский. Как закалялась сталь, с.53). Эҳ, агар вай ҳозир мебуд, ман албатта ба вай 
қатӣ мешудам (Н. Островский. Пӯлод чӣ тавр обу тоб ёфтааст, с.69). Они бы все с собой забрали, 
ежли б могли; чтобы народ тут с голоду подыхал (Шолохов. Т. Дон, с.640). Онҳо агар аз дасташон 
меомад, ҳама чизро хасе намонда, бо худ гирифта мебурданд, то ки халқ дар ин ҷо аз гуруснагӣ мурда 
равад (Шолохов. Д. ором, с.382). Ежли б тогда на гулянке меня не собирались убить красоармейцы, я 
бы, может, и не участвовал в восстании (Шолохов. Т. Дон, с.649). Агар дар он шаб дар вақти базми 
шабхушӣ дар хонаи Аникушка аскарони сурх маро куштанӣ намешуданд, ман эътимол дар шӯриш 
ҳам иштирок намекардам (Шолохов. Д. ором, с.407).  

Очевидно, что во втором случае речь идет не о реальном, а о гипотетически предполагаемом. 
Придаточные условные в русском и таджикском языках присоединяются к главной части 

предложения посредством союзов если, ежели, коли (коль), как, как скоро, раз, когда, кабы, буде, а в 
таджикском при помщи союзов агар, (гар, ар- в поэтической речи), ки, агар ки , ба шарте ки, дар 
сурате ки, чун, модоме ки (если, в случае, при условии, ежели, когда, раз):– Гиред, мегузарад гуфта, 
ҳамин гардед, аз по меафтонад (С.Турсун. Сукути қуллаҳо с.194). Если будете надеяться, что 
пройдет само, в конце концов с ног свалитесь (С.Турсун. Молчание вершин с.152). А заговоришь 
когда, - одни огорчения от тебя… (М. Горький. Мещане, с.56). Агар гап занӣ, кас аз ту фақат 
дилсиёҳӣ мешунаваду халос... (М. Горкий. Мешанинҳо, с.61). Когда захочет, обвенчаю... коли будет с 
кем венчать... (М.Горький. Мещане, с.57). Ҳар вақте, ки хоҳад, фотеҳа мекунам... Агар ягон каси 
фотеҳа мекардагӣ ёфт шуда монад...(М. Горкий. Мешанинҳо, с.62). А коли ничего, так незачем и 
вздыхать (Горький. Мешане, с.14). - Агар ҳеҷ набошад, оҳ кашидан ҳам даркор нест (Горкий. 
Мещанинҳо, с.16). Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую – бог с тобою, Петр 
Андреевич; а я за вас обоих...(А. Пушкин. Капитанская дочка, с.169). Хоҳ барои худат арӯси дигаре 
ёбӣ, хоҳ дигареро дӯст дорӣ, ихтиёр ба худат, Петр Андреевич, ман ҳардуи шуморо... (А. Пушкин. 
Духтари капитан, с.46).  

Особенно ежели день солнечный – душа поет от радости (Горький. Мещане, с.16). -Вот что, - 
Григорий оторвал от сруба голову, - ежели когда ты вдаришь меня – все одно убью (Шолохов. Тихий 
Дон, с.106). -Гӯш кун, - сарашро аз болои чоҳ бардошта гуфт Григорий, - агар ту ягон вақт маро занӣ 
- дониста бош, ки мекушамат (Шолохов. Дони ором, с.296).... ну, видно, не сумел…извините, коли 
так… (М. Горький. Дачники, с.225). Аммо, аз афташ натавонистам... Агар ин тавр бошад, мебахшед... 
(М. Горкий. Дачанишинҳо, с.246). Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город (Чехов. Три сестры, 
с.375). - Агар солдатҳо намебуданд, тамоми шаҳр сухта хокистар мегашт (Чехов. Се хоҳарон, 
с.363). Агар мурда бошад – марҳум ва агар зинда бошад – малъун домуллои мактабатон Бедилро 
намефаҳмид (С. Айнӣ, Ёддоштҳо, с.13). Ведь твой учитель, - если он помер, царство ему небесное, 
если жив, будь он трижды проклят, - этот твой учитель сам небось не понимал Бедиля (С. Айни. 
Воспоминания, с.11). - Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет (А. Пушкин. Капитанская 
дочка, с.212). - Агар пешонааш ҳафт ваҷаб бошад ҳам, аз ҳукми ман гурехта наметавонад 
(А. Пушкин. Духтари капитан, с.95).  

Союз ки (кто) в таджикском языке является основным союзом условных придаточных 
предложений, находится в середине условного придаточного предложения, которое идет перед 
главным предложением. Ҳа-а, Самандар ҳоло хом, намефаҳмад, ки додош ба ман душман бошад, 
худаш ҳам ягон рӯз ба вай душман мешавад: пайташа ёфта, ба пояш чунон табар мезанад, ки... 
(С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, с.249). Э-э, Самандар еще молод-зелен, не понимает, что если отец 
его мне враг, то он и сам когда-нибудь станет врагом ему, улучит момент и так подсечет... 
(С.Турсун. И снег сойдёт с.205). - Кар ки набошӣ, ту вай давлати беҳисобата кай гум 
мекунӣ?!(С.Турсун. Барф ҳам мегузарад с.259). - Если не глухая, то когда уберёшь свои 
сокровища?(С.Турсун. И снег сойдёт, с.215). Агар хоҳед, баромада ба мардум ҳам мефаҳмонам, ки 
беҳуда шуморо лаънат накунанд (С.Турсун. Обдорӣ, с.267). Если хотите, я выйду к людям, объясню 
всё и попрошу не проклинать вас (С.Турсун. Полив, с.69). 

Союз ар в таджикском языке свойствен поэзии: 
Розӣ дил мегуфтам, ар марҳаме медоштам, 
Шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам. 
Признался в любви, если бы любовницу имел, 
Жаловался бы от скуки, если бы друга имел.  
Составные союзы ба шарте ки и башарти он ки часто используется в книжном языке: Албатта, 

май даркор аст, ба шарте ки «на ба он шӯрӣ шӯру на ба он бенамакӣ». – Действительно, выпивка 
нужна с условием, что и»не в обилии и не меньше». Модом ки дар ин шаби тираҳмо хӯҷаин чунин 
рафтор кард, пас ягон ҳодисаи нохуш рӯй додааст (С.Турсун. Сукути қуллаҳо, с.215). - Раз хозяин 
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поступил необычно, значит, случилось что-то неладное (С.Турсун. Молчание вершин, с.170). Но раз 
пришел, - садись (Н. Островский. Как закалялась сталь, с.233). Модоме ки омадӣ, шин (Н. Островский. 
Пӯлод чӣ тар обу тоб ёфтааст, с.310). А потом, если у вас столько претензий, чего же не сказали ей 
самой (С.Турсун. И снег сойдёт, с.194). Сониян, модом ки ҳамин қадар гапатон будааст, барои чӣ ба 
худаш нагуфтед (С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, с. 237). 

Условные придаточные по отношению к главной части в русском и таджикском языках могут 
занимать любое положение, хотя более характерна препозиция придаточной, так как при таком 
расположении частей более четко передаются условно-следственные отношения.  

Препозиция придаточной части становится единственно возможной, если в главной части 
имеются слова-скрепи: Гап агар, мулло, дар риш бошад, така пайғамбар мешуд,- ба оҳанги масхара 
сухани ӯро бурид Сангин Рамазон (С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, 243). Если все дело в бороде, мулло, 
то и козёл бы стал пророком,- насмешливо перебил Сангин Рамазон (С.Турсун. И снег сойдёт, с.199). 
О ман хурд бошам, се сол пеш аз шумо чӣ хел ба нафақа баромадам? (С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, 
243). - Если я младше, то как это вышел на пенсию раньше вас на целых три года (С.Турсун. И снег 
сойдёт, с.199). Если завтра подохну где-нибудь как собака, кто позаботится о моей семье? (С.Турсун. 
Молчание вершин, с.138). Пагоҳ дар ягон селраҳа сагвор мурда равам, оилаи маро кӣ саробонӣ 
мекунад?! (С.Турсун. Сукути қуллаҳо, с.175). А безобидный, так и не обидится... если же обидится, - 
потеря нам не велика...(М. Горький. Мещане, с.62). Агар одами беозор бошад, хафа намешавад... Агар 
хафа шавад, ба хонаи мо рафту омад накарданаш чандон ҳам ҷои афсӯс нест (М. Горкий. 
Мешанинҳо, с.67). Если вам хочется итти против народа, если вам хочется востановить монархию, 
- идите!..(Шолохов. Тихий Дон, с.231). Агар шумо ба муқобили халқ рафтан мехоста бошед, агар 
шумо ҳоккимияти подшоҳиро аз сари нав барқарор кардан мехоста бошед, – равед!..(Шолохов. Дони 
ором, с.188)  

При препозиции придаточной части выражают отношения взаимообусловленности (условно- 
результативные отношения). Стоящая впереди придаточная часть вызывает соответствующую по 
содержанию и форме главную часть, которая, таким образом, также не является самостоятельной. Для 
выражения взаимообусловленности часто употребляются двойные союзы если…, то; когда…то; 
раз... так, которые указывая на несамостоятельный характер главной части, в то же время четко 
членят сложное предложение на две части: Если бы начинать жизнь сначала, то я неженился бы 
(Чехов. Три сестры, с.332). - Агар зиндагиро аз нав сар мекардам, дар он сурат ман зан намегирифтам 
(Чехов се хоҳарон, с.332). Да если бы в корже четыреста килограмм, то его бы любой шахтер 
бревном подважил! (Плетнев. Избранное: Роман. Повести. Рассказы, с.144). 

В русском и таджикском языках наиболее употребителен союз если –агар: Если бы ты слышал 
как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой (Чехов. Три сестры, с.355). – Агар гӯшат 
вазнин намебуд, дар он сурат шояд, ки ман ба ту суҳбат ҳам намекардам (Чехов. Се хоҳарон, с.341). 
Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом 
замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился... (Чехов. Три сестры, с.357). – Агар ба сӯҳбати 
интеллигент, одами ғайриҳарбӣ ё ҳарбии ин ҳо гӯш андозед вай аз дасти занаш, аз бобати хонаю 
ҷояш, аз мулку амлокаш, аз боиси аспонаш – аз ҳама чиз сахт дар азоб аст (Чехов. Се хоҳарон, с.343). 
Он должен это знать, если он порядочный человек (Чехов. Три сестры, с.380). – Агар вай одами 
одамшаванда бошад бояд инро фаҳмад (Чехов. Се хоҳарон, с. 368). Агар шумо ғами ману 
писаратонро мехӯрдед, намеомадед (С.Турсун . Сукути қуллаҳо,с.183). - Если бы вы подумали обо 
мне и вашем сыне, не вернулись бы (С.Турсун. Молчание вершин, с.144). Если вдруг встретишь там 
моего Абдужаббора, скажи ему, что мать и отец живы, скажи, они молятся за тебя и просят, 
чтобы ты написал (С.Турсун. Молчание вершин, с.163). – Агар ягон вақт Абдуҷаббори маро бинӣ, 
салом расон, гӯй, ки падару модарат бардам, туро дуо мекунанд, тез-тез ба онҳо хат навис 
(С.Турсун. Сукути қуллаҳо, с.207). Если бы загранпаспорта давали, полстраны бы завтра уехало. 
(Варламов. Душа моя Павел, с.90). 

Особый вид семантического осложнения представляют предложения с союзом - если -, в которых 
главная часть, оформленная как вопрос, содержит позитивную информацию как о реальном факте 
стоящем под сомнение или опровергающем истинность, достоверность утверждаемого в придаточной 
части. 

- Если не глухая, то когда уберёшь свои сокровища?(С.Турсун. И снег сойдёт, с.215). - Кар ки 
набошӣ, ту вай давлати беҳисобата кай гум ме-кунӣ?!(С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, с.259). Если вам 
хочется итти против народа, если вам хочется востановить монархию, - идите!..(Шолохов. Тихий 
Дон, с.231). Агар шумо ба муқобили халқ рафтан мехоста бошед, агар шумо ҳоккимияти подшоҳиро 
аз сари нав барқарор кардан мехоста бошед, – равед!..(Шолохов. Дони ором, с.188). – Ну, у меня 
другое положение; если даже высадят, то пешком по шпалам пойду до конца! (Шолохов. Тихий Дон, 
с.579). – Аҳволи ман дигар аст: агар маро аз поезд фуроранд ҳам аз болои шпалаҳои роҳи оҳан пиёда 
то охир меравам! (Шолохов. Дони ором, с.215). 
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Союзы ежели(ежли), коли(коль), кабы гораздо менее употребительны в русском литературном 
языке, так как все они стилистически сниженные (разговорные, с оттенком просторечия или 
устарелости). - Коль не прогоните, останусь навовсе у вас...(Шолохов. Тихий Дон, с.99). Коли хочешь 
знать, мы зараз, как бездомная собака; иная собака не угодит хозяину либо нашкодит, уйдет из дому, 
а куда денется? (Шолохов. Тихий Дон, с.476). Агар донистани бошӣ, мо ҳозир монанди саги 
бехонумони дайду мебошем; фарз кунем, саге ба табъи соҳибаш нафорида мемонад... (Шолохов. 
Дони ором, с.441). - Агар пеш накунед, дар хонаи шумо мемонам... (Шолохов. Дони ором, с.277). «Ну, 
матушка, - сказал он, - коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при 
тебе» (А. Пушкин. Капитанская дочка, с.176). - Хуб, азизам, модом ки ту ҳамаи аҳволатро медонӣ, 
мондан гир; мо дар пеши ту гуфтугӯ кардан мегирем (А. Пушкин. Духтари капитан, с.53). Кабы мне 
пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли... (Шолохов. Тихий Дон, с.323). Агар ман 
меовехтам, хотират ҷамъ бошад, ки пои ту, Спиридонов, ба замин намерасид (Шолохов. Дони ором, 
с.454). Кабы можно было, курень бы – и то увез, чтобы крсным не досталася, холера им в бок! 
(Шолохов. Тихий Дон, с.478). Агар мумкин мешуд, ман хонаро ҳам бардошта мебурдам, то ки ба 
сурхҳо нарасад, ки номашон гум бод! (Шолохов. Дони ором, с.446). Кабы знать, что так… то и 
говорить нам не о чем и беспокоиться не надо (М. Горький. Мещане, с.61). Агар ин тавр буданашро 
медонистем, ба мо дар ин хусус гап задан ва ба ташвиш афтодан ҳам лозим намешуд (М. Горкий. 
Мешанинҳо, с.67). – Кабы отступил, может и живой бы был (Шолохов. Т. Дон, с.519). – Агар 
мерафт, эътимол зинда мемонд... (Шолохов. Дони Ором, с.49). - Какой ты председатель комитета, 
ежели не знаешь, что казаки хотят? (Шолохов. Тихий Дон, с.222). - Ту чӣ хел раиси комитет ҳастӣ, 
ки аз дили казакон хабар надорӣ? (Шолохов. Дони ором, с.161). Ежли обидел, ты прости... ей богу! 
(Шолохов. Тихий Дон, с.341). Агар туро ранҷонда бошам, маро бубахш... ба худо! (Шолохов. Дони 
ором, с.41). 

Союз коль скоро заметно архаизировался. В современных текстах этот союз используется чаще 
всего с оттенком книжности, например, в контекстах официально-деловых, научных и т. д.:  

Союз коли (коль) имеет окраску разговорности. Вот контексты, где его использование 
достаточно характерно: А коли ничего, так незачем и вздыхать (А. Горький. Мещане, с.14). Агар ҳеҷ 
чӣ набошад, оҳ кашиданҳам даркор нест (Горкий. Мешанинҳо, с.16). Ты вот что мне скажи; коли 
мы глупы, стало быть – надо нас учить уму-разуму? (Горький. Мещане, с.19). Ту як гапро ба ман гӯй; 
мо, ки аҳмақ бошем, ба моён ақлу фаросат ёд додан даркор будагист, ҳамту-мӣ? (Горкий. Мешанинҳо, 
с.21). Агар гапатон рост бошад, агар хафа надошта бошад, раҳмат! (М. Горкий. Мешанинҳо, с.77). 
В случае, если она будет жаловаться на боль… повторите… дайте ей ещё… капель… (М. Горький. 
Мещане, с.72). Агар бемор аз дард шикоят кунад, ба вай боз аз он дору чаконда диҳед (М. Горкий. 
Мешанинҳо, с.78).  

Предложения с союзом раз и когда в условном значении имеют разговорный характер: - Раз ты 
это понимаешь, то помни, что никому нигде об говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня 
кишки выпустили (Н. Островский. Как закалялась сталь, с.74). - Модоме ки ту инро мефаҳмӣ дониста 
бош: агар нахоҳӣ, ки шиками маро чок кунанд, дар ҳеҷ куҷо ва ба ҳеҷ кас аз ин хусус даҳон кушодан 
мумкин нест (Н. Островский. Пӯлод чӣ тавр обу тоб ёфтааст, с,96). Модом ки дар ин шаби тираҳмо 
хӯҷаин чунин рафтор кард, пас ягон ҳодисаи нохуш рӯй додааст (С. Турсун. Сукути қуллаҳо,с.215). 
Раз хозяин в эти осенние ночи поступил таким образом, значит, случилось что-то неладное 
(С. Турсун. Молчание вершин, с.170). - Модоме ки вай омад, ман мемонам. Раз он пришел, я 
останусь. - Коль не прогоните, останусь навовсе у вас...(Шолохов. Тихий Дон, с.99). - Агар пеш 
накунед, дар хонаи шумо мемонам... (Шолохов. Дони ором, с.277).  

В придаточных условных предложениях, отвечающих на вопрос при каком условии?, содержится 
указание на условие осуществления того, о чем говорится в главном предложении. Неет, если уж я 
возмусь учить,ты у меня в два дня станешь таким мастером, что и сам себе удивишься, -сказал 
старик...(С.Турсун. Старики, с.383). Не-е, ман агар муаллимат бошам, дар ду рӯз чунон усто мешавӣ, 
ки худат бехабар мемонӣ, - гуфт мӯйсафед... (С.Турсун. Мӯйсафедон, с.96). Уж ежли б зипун был 
добрый, а то так, нищая справа... (Шолохов. Тихий Дон, с.588). Кошки чакмани дуруст мебуд, вай 
чакман набуд, ҷомаи гадоёна буд... (Шолохов. Дони ором, с.239). Так вот, Мелехов, если уж на этой 
стороне не удержимся, то тогда идем на прорыв (Шолохов. Тихий Дон, с.475). Гап ҳамин, Мелехов, 
агар дар ин тараф истодагӣ карда натавонем он вақт қасди зада гузаштани фронтро мекунем 
(Шолохов. Дони ором, с.438). 

В приведенном примере условие представляется невозможным, то сказуемое в обеих частях 
предложения выражается формой сослагательного наклонения (в придаточном предложении к союзу 
добавляется частица бы):. Если перевели, тогда другое дело,- сказал Сайфиддин Умар, слегка 
покраснев (С.Турсун. И снег сойдёт, с.198). – Агар тарҷума шуда бошад, гапи дигар,- каме сурх шуд 
Сайфиддин Умар (С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, с.242). Если бы слёзы помогли, все бы мы рыдали и 
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плакали, сколько нужно (С.Турсун «Старики»с.410). Агар оби дида фоида мекард, чӣ қадаре ки лозим 
бошад, ҳамон қадар мегиристем...(С.Турсун «Мӯйсафедон»с.123).  

Для усиления выражения обусловленности употребляются сочетания вслучае если, на случай 
если(обычно расчлененные): Ну, а на случае ежели прийдется в чужие земли плыть или раком 
полозть, ты как? (Шолохов. Тихий Дон, с.609). - Хуб, агар ба мамалакатҳои бегона аз роҳи об ё говак 
кашида рафтан лозим шавад, ту чӣ? (Шолохов. Тихий Дон, с.298). Он уже мысленно составил 
список тех, кого надо сжечь, а на случай, если б его часть пошла с Чира левее Вешенской, Мишка 
решил ночью самовольно отлучиться и побывать-таки в родном хуторе (Шолохов. Тихий Дон, 
с.496). Ӯ аллакай рӯйхати онҳоеро, ки хонаҳояшонро сӯзондан лозим аст, дар фикраш тартиб дода 
буд; лекин агар қисмаш аз канори Чир чаптари Вешенская гузашта равад, дар он маврид ӯ аҳд карда 
буд, ки... ба хутори худ рафта биёяд (Шолохов. Дони ором, с.497). «… в случае если он устремится в 
обход Вешенской с востока; на угрожаемых участках расставил восемь пулеметов…» (Шолохов. 
Тихий Дон, с.508). «… агар душман Вешенскаяро аз тарафи шарқ давр зада гузаштанӣ шавад, ... дар 
қитъаҳое ки ба он ҷоҳо ҳуҷум кардани душман эътимол дошт, ҳашт пулемёт гузошт ...» (Шолохов. 
Дони Ором, с.17). В том случае, если вы не подчинитесь распоряжению командира дивизии, против 
вас будут направлены вооруженные силы (Шолохов. Тихий Дон, с.223). Агар шумо ба фармони 
командири дивизия итоат накунед, ба муқобили шумо қувваҳои муссалаҳ равона карда мешавад 
(Шолохов. Дони ором, с.165). - В случае, ежли я всю дивизию приведу на Базки, переправиться-то 
будет на чем? (Шолохов. Тихий Дон, с.476). - Агар ман ҳам дивизияамро ба Базки оварам, барои ба он 
тараф гузаштан қаиқ ё паром ёфт мешавад? (Шолохов. Дони ором, с.440). - Желательно бы иметь 
командира – офицера! С тем и дело в случае боя будет успешней, и урона меньше будет (Шолохов. 
Тихий Дон, с.302). Агар командир офитсер бошад, дар сурати ба амал омадани ҷанг ҳам кор 
барорноктар мешавад ва ҳам талафот кам мешавад (Шолохов. Дони ором, с.395). В случае, если 
она будет жаловаться на боль… повторите… дайте ей ещё… капель… (М. Горький. Мещане, с.72). 
Агар бемор аз дард шикоят кунад, ба вай боз аз он дору чаконда диҳед (М. Горкий. Мешанинҳо, с.78). 
Союзы если, ежели, коли, когда могут присоединять придаточные в сложноподчиненных 
предложениях, выражающих реально возможные и неральные условные отношения: ). Если не 
объясниться сейчас, то через два меяца будет уже поздно... (Шолохов. Тихий Дон, с.130). Агар ҳозир 
изҳори муҳаббат накунам, ду моҳ баъд дер мешавад... (Шолохов. Дони ором, с.364). 

Пускай у меня рука отсохнет, коли я тебя трону (Горький. На дне, с.159). - Агар дастам ба 
болои ту бардошта шавад, илоҳӣ хушк шавад (Горкий. Дар қаър, с.173). Ежели тебя муж бил... зря – 
надо было в полицию жаловаться (Горький. На дне, с.129). Агар шавхарат туро бесабаб мезада бошад, 
ба полиция арз карданат даркор буд (Горкий. Дар каър, с.141). Я только говорю, что, если кто кому 
хорошего не сделал, тот и худо поступил (Горький. На дне, с.139). – Фақат ҳамин қадар мегӯям, ки 
агар ягон кас ба касе некӣ накарда бошад, он одам кори бад кардааст ( Горкий. Дар қаър, с.150. 
Разумеется, если вы согласитесь, если вас устроит брак с инвалидом (Шолохов. Тихий Дон, с.347). 
Албатта, агар худи шумо розӣ бошед, агар бо инвалид хонадор шуданро барои худ лоиқ донед... 
(Шолохов. Дони ором, с.60). - Если я младше, то как это вышел на пенсию раньше вас на целых три 
года (С.Турсун. И снег сойдёт с.199).). О ман хурд бошам, се сол пеш аз шумо чӣ хел ба нафақа 
баромадам?(С.Турсун. Барф ҳам мегузарад, 243). 

Союзы, когда и когда бы также могут служить для выражения условных отношений (как 
известно, союз, когда передаёт прежде всего временное значение). Условное значение предложения с 
этим союзом может возникнуть, если речь идет не о единичном временном акте, а о постоянно 
действующих, обычных, повторяющихся фактах. Но, конечно, коль скоро в условном предложении 
употреблен вместо союза если союз, когда, то оно отягощается временным оттенком: Когда на какое-
нибудь определённое действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это 
грация (Чехов) – речь идет об обобщенном явлении, о том, что всякий раз должны быть соблюдены 
определенные условия для указанного результата.  

Прибавление частицы бы к союзу, когда изменяет модальный план высказывания, сообщая о 
гипотетических условиях: [Ох, лето красное!] Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль. Да комары, 
да мухи (Пушкин). Оҳ, тобистонӣ сурх, дӯст медоштам тӯро, вақте ки тафсон ва чангу ғубор, 
хомушак ва паша намедоштӣ. Союз, когда бы уже не выражает временных отношений, а передаёт 
только гипотетические условия. В современных текстах он встречается не часто. 

В последнем случае частица бы стоит обычно сразу же после союза, образуя сложные союзы: 
если бы, ежели бы,когда бы: Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы в нас, папироски изо 
рта не вынимая, а ты...(Шолохов. Тихий Дон, с.233). Калмиков, агар ихтиёр дар дасти вай мебуд, 
папиросро аз даҳонаш набароварда, моро мепаронд, ту бошӣ...(Шолохов. Дони ором, с.193). Ежели 
бы был – не имел права допущать людей до такого беспорядка (Шолохов. Тихий Дон, с.681). Агар вай 
мебуд – вай ҳақ надошт, ки одамонро ба ин гуна бетартибӣ расонад (Шолохов. Дони ором, с.494). 
Поглядел бы я, как ты со мной разговаривал, ежели б зараз кадетская власть была, ежли б вы 
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одолели (Шолохов. Тихий Ежели бы я пограмотнее был, может и не сидел бы тут с вами на 
острове, как бирюк, отрезанный половодьем... (Шолохов. Т. Дон, с.681). Агар ман босаводтар 
мебудам, эътимол дар ин ҷо бо шумо мисли гурги бо дамиши об аз лонааш ҷудо шудагӣ дар ин ҷазира 
наменишастам...(Шолохов. Д. ором, с.494). 

В условной связи корреляты могут принимать участие вместе с союзом. В таких предложениях 
союз – если – выступает как компонент двухместного союзного соединения (если – то, если – так, если 
– тогда и т. п.). Среди коррелятов, не имеющих специальной семантической нагрузки, наиболее 
уптребителен стилистически нейтральный коррелят -то: Если бы вы газету читали или что другое, 
то, конечно, я бы вам мешал (М. Горький, Враги, с.488). Агар шумо газета мехондед ва ё аз ин қабил 
ба ягон кори дигар машғул мешудед, он вақт, албатта, ба шумо монеъ шуданам мумкин буд 
(М. Горкий. Душманҳо, с.327). Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы 
некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили (Н. Гоголь. Старосветские 
помещики, с.45). Ман боварӣ дорам, ки соҳибони хона ҳам кайҳо онҳоро аз хотир фаромӯш карда 
буданд ва агар ягон кас омада чандтои онҳоро гирифта мебурд, пайхас намекарданд (Н. Гогол. 
Помешчикони қадима, с.51). Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, 
и если мне случится иногда здесь, скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею… 
(Н. Гоголь. Старосветские помещики, с.45). Агар ман дар ин ҷо баъзан ғиҷирроси дарҳоро шунида 
монам, онгоҳ якбора қишлоқ ба хотирам меояд... (Н. Гогол. Помешчикони қадима, с. 52). Теперь 
ежели доведётся гутарить с вами, так уж будем вот этим языком (Шолохов. Тихий Дон, с.225). 
Агар бо шумо гап задан рост ояд, ана бо ҳамин забон гуфтугӯ мекунем (Шолохов. Дони ором, с.169). 
Вы думаете , ежли нас побьете, так этим кончится? (Шолохов. Тихий Дон, с.322). Шумо хаёл 
мекунед, ки агар моро кушед, кор ба ҳамин тамом мешавад? (Шолохов. Дони ором, с.453). Если б не 
набили вам , так не бросили бы (Шолохов. Тихий Дон, с.378). Агар шатта намехӯрдед, партофта 
ҳам намерафтед (Шолохов. Дони ором, с.152). 

Союз коли (коль) имеет окраску разговорности. Вот контексты, где его использование 
достаточно характерно: А коли ничего, так незачем и вздыхать (А. Горький. Мещане, с.14). Агар ҳеҷ 
чӣ набошад, оҳ кашиданҳам даркор нест (Горкий. Мешанинҳо, с.16). Ты вот что мне скажи; коли 
мы глупы, стало быть – надо нас учить уму-разуму? (Горький. Мещане, с.19). Ту як гапро ба ман гӯй; 
мо, ки аҳмақ бошем, ба моён ақлу фаросат ёд додан даркор будагист, ҳамту-мӣ? (Горкий. Мешанинҳо, 
с.21). - Коли нету нужды поспешать, давай заночуем (Шолохов. Тихий Дон, с.425). - Агар кори зарур 
надошта бошӣ, биё дар ҳамин ҷо мехобем (Шолохов. Дони ором, с.293).  

Комбинация указанных структурных признаков в русском и таджикском языках позиции 

придаточных, соотношения форм наклонения и времени в главной и придаточной частях, 

определенных союзов и указательных слов – образуют свободные модели сложноподчиненных 

предложений с придаточными условными, каждая из которых обладает своим значением или 

оттенком. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ СПП С ПРИДАТОЧНЫМ УСЛОВИЯ 
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

(на материале художественных произведений русских и таджикских писателей) 
Исследования определяется необходимостью дальнейшей разработки сопоставительной 

грамматики русского и таджикского языков, а также необходимостью решения многих спорных 
вопросов синтаксической науки и, более того, отсутствие фундаментальных исследований по 
сопоставительному синтаксису СПП с придаточной условной частью в русском и таджикском 
языках.  
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До сих пор является одной из неисследованных областей языкознания. До сих пор нет 
монографических исследований, посвященных сопоставительному синтаксису сложноподчиненных 
предложений с придаточным условным в русском и таджикском языках. 

В статье анализируются способы связи предложений в СПП с придаточными условия, в русском 
и таджикском языках.  

Материалом для исследования послужили примеры из произведений русских и таджикских 
писателей. 

Ключевые слова: условное значение, придаточная часть, препозиция, средства связи, реальные и 
гипотетические значения, расположении частей, условно-следственные отношения, 
взаимообусловленности, двойные союзы, сослагательное наклонение.  

 
FUNCTIONAL-SEMANTIC TYPES OF COMPLEX SENTENCES WITH SUBORDINATE 

CLAUSE WITH A CLAUSE IN RUSSIAN AND TAJIK (based on works of art by Russian and Tajik 
writers) 

Of the study is determined by the need further development of the comparative grammar of the Russian 
and Russian languages. Tajik languages, as well as the need to resolve many controversial questions of 
syntactic science and, moreover, the lack of fundamental studies of the comparative syntax of complex 
sentences with subordinate clause with a caveat conditional part in Russian and Tajik languages.  

Still remains one of the unexplored areas of linguistics. Until now there are still no monographic studies 
devoted to the comparative syntax of complex sentences with relative conditional expression Russian and Tajik 
languages. The article analyzes the ways of linking proposals in complex sentences with subordinate clause 
with articles in Russian and Tajik languages. Examples from the works served as material for the study. 
Russian and Tajik writers. 

Key words: conditional meaning, subordinate clause, preposition, means of communication, real and 
hypothetical meanings, location of parts, conditional relationships, interdependence, double conjunctions, 
subjunctive mood. 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ МИКРОСТРУКТУРАИ ЛУҒАТҲОИ ИСТИЛОҲОТИ 

АДАБИЁТШИНОСИИ ТОҶИКӢ 
 

Ғуломасейнов С. 
 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Микроструктураи луғатҳои истилоҳоти адабиётшиносии забони тоҷикӣ низ аз назари 
принсипҳои луғатнигории муосир хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунанда доранд. Нахустин луғати 
тафсирии истилоҳоти адабиётшиносӣ аз назари хронологӣ дар луғатнигории муосири тоҷик 
«Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ»-и Расул Ҳодизода, Муҳаммадҷон Шукуров ва Талъат 
Абдуҷабборов мебошад, ки дар соли 1966 дар нашриёти «Ирфон» ба чоп расидаст. Мураттибон ба ин 
луғат зиёда аз 700 истилоҳ (188 c.) дохил кардаанд ва дар он асосан ҳамон истилоҳоте, ки дар 
адабиётшиносӣ ва танқиди адабии ҳамонрӯза дида мешуданд дохил шуданд. Хусусиятҳои асосии 
сохтори мақолаҳои луғавии ин луғатро чунин тасвир кардан мумкин аст.  

Пеш аз ҳама бояд ёдовар шуд, ки луғат аз рӯйи тартиби алифбои кирилиасоси забони тоҷикӣ, ки 
то он давра роиҷ буд ҷойгир карда шудааст.  

Азбаски як гурӯҳе аз истилоҳот бо мазмуни худ ба ҳам хеле наздиканд, мураттибон шарҳи ҳар 
яки онҳоро ба мақолаи алоҳида ҷудо накарда, дар зимни як истилоҳи асосӣ, бидуни риояи тартиби 
алифбо, зикр кардаанд. Масалан: 

ТАРҶЕЪБАНД – шеърест, ки иборат аз якчанд ғазал буда, ҳамаи ғазалҳо дар як вазн, аммо бо 
қофияҳои гуногун навишта шуда, ба воситаи як байт, ки пас аз тамом шудани ҳар ғазал такрор 
мешавад ва бо мазмуни худ ба ғазали пеш аз ин байт меомадагӣ марбут аст, бо ҳам алоқа пайдо 
менамоянд. Банди такроршаванда, ки ғазалҳоро бо ҳам мепайвандад байти васила ё сарибанд 
меноманд. Барои тасдиқи фикрҳояшон мураттибон як ғазали Саъдиро ҳамчун шоҳид-мисол 
овардаанд:  

Биншинаму сабр пеш гирам, 
Дунболаи кори хеш гирам. (Саъдӣ)... 
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Дар охири мақолаи луғавӣ таъкид гардидааст, ки тарҷеъбанд дар назми имрӯзаи тоҷик дида 
намешавад [Ҳодизода, 1966, с. 113-114]. 

Сохтори намунавии мақолаи луғавии луғати мазкур аз истилоҳи адабиётшиносии тоҷикӣ ва 
иқтибосӣ бо ҳарфҳои калон ва сиёҳ бо абзатс, ишораи кӯтоҳи луғатнигорӣ оид ба этимологияи вожа, 
тасвиру тафсири кӯтоҳ ё муфассали маънои истилоҳ (баъзан то як саҳифаи пурра) ва дар баъзе 
мавридҳо шоҳид-мисолҳо аз адабиёти классикӣ ва ё муосир иборат мебошад. Масалан: 

КИНОЯ (ар. – сухани пӯшида, пӯшида сухан гуфтан) – дар насру назми классикӣ ва имрӯза, 
инчунин дар гуфтугӯи мардум санъатест, ки гӯянда як маъниро тамоман ба маънии дигар, ки 
мантиқан ва ташбеҳан бо ҳам наздиканд, адо мекунад. Чунончӣ, «дастархони он кас ҳеҷ ғун дошта 
намешавад» мегӯянд. Ин маънии ишора ё киноя аз он аст, ки ин кас хеле меҳмондӯст аст ва ба хонаи ӯ 
рафтуомад бисёр аст ... [Ҳодизода, 1966, с. 40-41]. 

Дар илми бадеи классикӣ ва муосир баъзе санъатҳо ду ном доштанд ва доранд, мисли таззод ва 
муқобила, яъне, ин истилоҳотҳо синоними якдигаранд. Дар луғати мавриди таҳқиқи Р. Ҳодизода ва 
дигарон истилоҳоти синонимӣ алоҳида чойгузин нагардида дар як мақолаи луғавӣ оварда шудаанд. 
Барои таъкиди ин синонимҳо муратибон онро бо ҳуруфи сиёҳ мушаххас кардаанд. Масалан: 

МУҚОБИЛА (ар. – рӯ ба рӯ кардан) – яке аз санъатҳои бадеист, ки шоир образ ва воқеъаҳои бо 
ҳам муқобилро як ҷо оварда бо ҳамин ҳодисаҳои мусбат ё манфиро равшану возеҳтар нишон медиҳад. 
Ин санъатро таззод ҳам меноманд.... [Ҳодизода, 1966, с. 64].  

Истилоҳоти адабиётшиносии аз забонҳои дигар иқтибосшуда дар ин луғат бо истифода аз 
ихтисорҳои луғатнигорӣ бо хати курсив мисли – англ. – англисӣ, ар. – арабӣ, нем. – немисӣ, рус. – 
русӣ, юн. – юнонӣ, лот. – лотинӣ ва ғайра мушаххас гардида, шакли аслӣ ва маънои онҳо шарҳ дода 
шудааст. Масалан: 

Абзатс (нем), автограф (юн. автос – худ, графо – менависам), адабиёти детектив (лот. детектио 
– кушодан), адабиёти бадеӣ (ар. – адаб – одоб, ахлоқ; бадеъ – нав, аҷиб, нодир) ва ғайра.  

Дар сарсухани луғат қайд гардидааст, ки «бисёр мафҳумҳои адабиётшиносии умумӣ, ки хусусан 
дар солҳои охир дар адабиёти тоҷик дохил шуда истодаанд ба тоҷикӣ ҳанӯз ном надоранд. Ҳоли он ки 
барои ифодаи онҳо истилоҳе ёфтан зарур аст. Аз ҳамин сабаб дар ин луғат аз қабили гиреҳкушои 
воқеа, гиреҳбанди воқеа, бофтаи бадеӣ, якдармиён, дудармиён ва ғайра баъзе истилоҳоти нав дохил 
шуд. Ин истилоҳот ба муҳокимаи аҳли адаб пешниҳод мешавад» [Ҳодизода, 1966, с. 5].  

Агар мо барои намуна истилоҳи «бофтаи бадеӣ»-ро бо истилоҳи луғати навини Т. Атахонов 
муқоиса кунем, истилоҳи «бофтаи бадеӣ» ҳамчун «тахаюли бадеӣ» тафсир шудааст. Албатта дар 
муддати 44 сол баъд аз нашри луғати Р. Ҳодизода теъдоди зиёди истилоҳот суфта шудаю истилоҳоти 
навин ба луғатҳои адабиётшиносӣ ворид шудаанд.  

Пас аз ба итмом расидани истилоҳоти асосии адабиётшиносии луғат, дар охири луғат мураттибон 
дар ҳаҷми 20 саҳифа (с. 159-187) дар бораи арӯз маълумоти умумӣ овардаанд. Ин бахши сохтории 
луғат як очерки алоҳида дар бораи арӯзро мемонад, ки дар он мураттибон ба хонанда маълумот дар 
бораи арӯз овардаанд. Алабатта хубтар мебуд, агар мураттибон истилоҳоти арӯзро ҳам аз рӯи тартиби 
алифбо тафсир мекарданд. 

Умуман микроструктураи мақолаҳои луғавии луғати Р. Ҳодизода, М. Шукуров ва Т. 
Абдуҷаборов истилоҳоти адбиётшиносиро ба таври мухтасар таърифу тафсир ва шарҳ додаанд, ки он 
инъикосгари пешрафту дастовардҳои адабиётшиносии тоҷикӣ то он замон бадастоварда мебошад.  

Луғати дуюми мавриди таҳқиқи мо «Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти адабиётшиносӣ» -и 
С. Табаров аз назари микроструктураи сохтори мақолаҳои луғавии худ аз луғатҳои адабиётшиносии 
тафсирии дигар мавриди таҳқиқ фарқ мекунад, зеро луғати дузабонаи тарҷумавии истилоҳӣ аст. Бо 
вуҷуди ин омӯзишу таъкиди вижагиҳои сохтори мақолаҳои луғавии он, ҳамчун луғати истилоҳоти 
адабиётшиносӣ, аз манфиат холӣ нест.  

Вожаномаи луғат аз рӯйи тартиби алифбои кирилиасоси забони русӣ таҳия гардидааст. Сохтори 
намунавии луғати С. Табаров аз истилоҳи забони русӣ бо ҳарфҳои калону сиёҳ ва бо абзатс, ишораи 
луғатнигорӣ ба этимологияи вожа, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва баъзан тасвиру тафсири кӯтоҳи 
маъно иборат мебошад. Масалан: 

ЛЕТРИЗМ фр. – летризм; ҷараёни шаклпарастонаи адабии муосир, ки дар маркази эъҷоди бадеӣ, 
ҳарфҳо, калимаҳои бемантиқ ва бесару нӯгро гузошта, мазмуну идеяро дар эъҷоди бадеӣ эътироф 
намекунад [Табаров, 1988, с. 56]. 

МАДРИГАЛ ит. – мадригал; баҳория, як навъи шеъри васфӣ, шеъри лирикие, ки аввалҳо ба 
ҳаёти деҳотиён ва махсусан чӯпонон бахшида шуда, баъдҳо хусусияти маҳрамона ва ишқӣ пайдо 
менамояд ва бандҳояш дар шакли мусаммати мусаллас эҷод шуда, мисраи сеюми ҳар бандаш ҳамчун 
нақарот такрор меёбад [Табаров, 1988, с 61]. 

«Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти адабиётшиносӣ»-и С. Табаров дар луғатнигории тоҷик ягона 
луғати дузабонаи тарҷумавии истилоҳоти адабиётшиносӣ мебошад. Аҳамияту моҳияти луғати 
С. Табаров маҳз дар он санад таҷассум меёбад, ки дар ҳеҷ як луғати тафсирии муосири истилоҳоти 
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адабиётшиносии забони тоҷикӣ теъдоди бештари истилоҳот тарҷума ва ё тафсир нашудааст. Агар 
панҷ луғати то имрӯз интишоршудаи дигари истилоҳоти адабиётшиносии забони тоҷикӣ аз 500, 750, 
то 1000 истилоҳро мавриди тафсир ва шарҳ қарор дода бошанд, дар луғати С. Табаров 3000 истилоҳи 
адабиётшиносӣ аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷума ва баъзан тафсир шудааст. Хусусияти хоси ин 
луғати тарҷумавӣ аз он иборат мебошад, ки дар он мураттиб ба истилоҳоти адабиётшиносии рус 
теъдоди зиёди муродифот (аз чор то ҳашт адад) дар забони тоҷикӣ овардааст. Масалан: 

ЭПОПЕЯ юн. – эпопея, ҳамоса қисса, достон; асари калонҳаҷм, асари бузурги манзуму насри 
бадеӣ; адабиёти ҳамосавӣ; достони қаҳрамонӣ, достони ҷангӣ.  

ЭПОС юн. – эпос, қисса, достон, ҳамоса; воқеанома; достони қаҳрамонии манзуми халқӣ, ки аз 
якчанд қисса иборат мебошад. 

Луғати чоруми мавриди таҳқиқи муқоисавии мо «Луғати мухтасари истилоҳоти 
адабиётшиносӣ»-и Холиқ Мирзозода мебошад, ки аз назари микроструктура ба «Фарҳанги 
истилоҳоти адабиётшиносӣ»-и Р. Ҳодизода, М. Шукуров ва Т. Абдуҷабборов аз бисёр ҷиҳатҳо хеле 
монанд аст.  

Яке аз аз хусусиятҳои сохтории фарқкунандаи мақолаҳои луғавии асари Х. Мирзозода дар он 
зоҳир мешавад, ки дар он барои тафсир ва шарҳи истилоҳот шоҳид-мисолҳо аз адабиёт бештар 
истифода шудааст. Масалан: 

БАДЕҲА (ар. بديهه аз калимаи «бадеҳа» – тасодуфӣ ва ногаҳон омадан) – шеърҳое, ки дар мавриде 
бе тайёрии махсус бе машқи шеърӣ бадеҳатан (экспромт) баногоҳ гуфта мешавад.... Масалан дар 
романи «Дохунда»- и С. Айнӣ бадеҳагӯӣ кардани Ёдгору Гулнор аз ҳамин қабил аст: 

Ёдгор: Шоҳдухтар шакар духтар, 
Шоҳидухтарон. 
Чашмакат ба ман бинму, шавум ба ту ғулом. 
Гулнор: Чашмакам чӣ мебинӣ, ёри бадгумон: 
Дар бозор усма надидӣ? ин ҳам мисли ҳамон.  
[Мирзозода, 1992, с. 17]. 
Дар луғати Р. Ҳодизода бошад, ба ғайр аз таъриф ва шарҳи мухтасари истилоҳи «бадеҳа» ҳеҷ як 

шоҳид-мисол аз адабиёт оварда нашудааст.  
Ё ки дар мақолаи луғавии «вазни ҳиҷо» дар луғати Х. Мирзозода аз сурудҳои «Таронаи пионерӣ» 

ва «Партизон»-и А. Лоҳутӣ шоҳид мисолҳо оварда шудааст, вале дар луғати Р. Ҳодизода фақат чанд 
мисра аз шеъри лирикии А. Шукӯҳӣ «Хотира» дар вазни ҳиҷо шоҳид-мисол оварда шудааст. Ба ҳамин 
монанд дар мақолаҳои луғавии маснавӣ, маҷоз, монолог, муболаға, муламмаъ, мухаммас ва ғайра дар 
луғати Х. Мирзозода шоҳид-мисолҳои бештар аз назм оварда шудааст.  

Сохтори микроструктураи мақолаи луғавии луғати мазкур, маъмулан, аз сарвожа бо ҳарфи 
калони сиёҳ ва бо абзатс, ишораи ихтисоршудаи луғатнигорӣ, ки ба забони иқтибосшуда ишора 
мекунад ва вожаи иқтибосӣ ба забони асл (лотинӣ, арабӣ, юнонӣ ва ғ.) дар дохили қавси доирашакл бо 
шарҳи маънои истилоҳ, таъриф, тафсир ва тасвири маънои сарвожа бо ишора ба осору номи шоирону 
нависандагон, шоҳид-мисолҳо аз адабиёти классикӣ ё давраи шӯравӣ иборат мебошад. Масалан:  

ПЕЙЗАЖ (фр. pausage ва paus – ҷой, маҳал, кишвар) – тасвири манзараи табиат дар асари бадеӣ. 
Нависанда манзараи табиатро тасвир карда, ба он воситаи муносибати худро ба табиат муайян 
менамояд, қувваи зебоӣ, хислатҳои хоси табии он ҷойро ошкор мекунад: 

Ваҳ, чӣ хуш медамад, насими баҳор, 
Субҳи содиқ зи ҷониби кӯҳсор! 
Духтари Ховар – нозанин Хуршед, 
Барфурӯзонд оташинрухсор. (Пайрав) [Мирзозода, 1992, с. 102]. 
Дар ин мақолаи луғавӣ дар ҳаҷми ним саҳифа истифодабарии ин истилоҳ дар осори С. Айнӣ, П. 

Сулаймонӣ, Ҳ. Юсуфӣ ва асарҳояшон таъкид шуда, шарҳу тафсир мегардад.  
Хусусияти дигари фарқкунандаи ин луғат аз луғати Р. Ҳодизода дар он аст, ки истилоҳоти 

иқтибосӣ дар он бо ҳарфҳои лотинӣ ё арабӣ мушаххас шуда, маънояшон шарҳ дода шудааст ва ин 
амал наздиктар ба асл мебошад. Дар луғати Р. Ҳодизода бошад истилоҳоти хориҷӣ бо ҳарфҳои 
кирилии тоҷикӣ тасвир шудаанд. Масалан: 

РЕПЛИКА (фр. replique – кушода медиҳам, эътироз баён мекунам, ҷавоб медиҳам, кушода 
медиҳам ва онро фош менамоям)  

РИВОЯТ (ар. روايت – нақли сухан) [Мирзозода, 1992, с. 106-107]. 
РЕПЛИКА (фр. эътироз баён мекунам, ҷавоб медиҳам, кушода медиҳам ошкор менамоям). 
РИВОЯТ (ар. нақл кардани сухан) [Ҳодизода, 1966, с. 87-89]. 
Ниҳоят, хусусияти дигари фарқкунандаи луғати Ҳ. Мирзозода дар он аст, ки дар охири луғати худ 

мураттиб истилоҳоти арӯзи аҷамро тафсир ва шарҳ додааст. Вале микроструктураи ин бахши луғат аз 
назари сохтор ва ҷойгир кардани истилоҳот ва қисматҳои дохилии он фарқ мекунанд. Мураттиб 
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истилоҳоти арӯзро аз рӯи маъно ба гурӯҳҳо тақсим карда шарҳ додааст, на аз рӯи тартиби алифбои 
забони тоҷикӣ, ки ин сохтор бештар ба сохтори луғатҳои мавзӯӣ шабоҳат дорад. 

Луғати чоруми мавриди таҳқиқи луғатнигории муқоисавии мо аз назари микроструктураи 
мақолаҳои луғавии «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ»-и Т. Атахонов мебошад. Сохтори аксари 
мақолаҳои луғавии фарҳанги Т. Атахонов аз истилоҳ бо ҳарфҳои калон, вале сиёҳкарданашуда, бо 
абзатс ва аз рӯйи тартиби алифбои муосири забони тоҷикӣ ҷойгиркардашуда, ишораи 
кӯтоҳкардашудаи лексикографии этимологияи хориҷии он, бо аломати (<) ва транслитератсияи вожаи 
хориҷӣ бо ҳарфҳои тоҷикӣ + эквивалент ё тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ дар қавси доирашакл ва 
шарҳу тафсири сарвожа бо шоҳид-мисолҳо иборат аст. Масалан: 

АНТОЛОГИЯ (< юн. антология < антҳос – гул + < логос – чидан – гулчин). А. маҷмӯи шеърҳои 
мунтахаби шоирон ё асарҳои нависандагони гуногун буда, дар охири асри II то милод дар Юнони 
Қадим пайдо шуда буд. ... 

АНТУРАЖ (< фр. ентоураже – муҳит, шароит; муҳити атроф) – дар асари бадеӣ зоҳиран монанд 
будани ҳодисаҳои тасвирёбанда, бо вуҷуди он ки фарқият дар маънидод ва тасвири ҳолати рӯҳӣ дида 
мешавад...  

Бояд зикр кард, ки навишти асли ин навъи истилоҳот ба забонҳои арабӣ, юнонӣ ва ё фаронсавӣ 
ҷой дода нашудааст ва мураттиб инро ба маҳдудиятҳои имкониятҳои техникии нашриёт мансуб 
медонад, вале мо онро асоснок шумурда наметавонем. Дар асри компютер ва таҷҳизоти муосири 
табъу нашр хатти дилхоҳро ҳар як нашриёт интишор карда метавонад. Масалан луғати Х. Мирзозода, 
ки даҳ сол пештар интишор шудааст, аз ин имкониятҳо бомуваффақият истифода кардааст. 

Микроструктураи мақолаҳои муҳимтарини адабиётшиносии фарҳанги Т. Атахонов, ки 
теъдодашон на он қадар зиёд мебошад, аз мақолаҳои дигар хеле фарқ мекунад ва хусусияти мақолаҳои 
энсиклопедиро касб кардаанд. Масалан истилоҳоти наср, реализм, роман дар ҳаҷми нӯҳ саҳифа ва 
чанди дигаре, мисли сабк, ташбеҳ, саволу ҷавоб ва ғайра дар ҳаҷми ҳафт-ҳашт саҳифа тасвир ва 
тафсир шудаанд. Яке аз мақолаҳои калонтарин ба истилоҳи «наср» бахшида шудааст, ки барои намуна 
сохтори онро ба таври кӯтоҳ таҳлил ва баррасӣ менамоем. 

НАСР (< ар. – насара) – пошидан, рехтан, пароканда кардан) –асарҳои бевазну қофия 
навишташуда, асрҳои равона навишташуда.  

Чунон ки маълум аст, бисёр жанрҳои адабӣ, аз ҷумла, эпос (ниг.) лирика (ниг.) ва ғ. дар асоси 
сурудҳои халқӣ ба вуҷуд омадаанд. ... [Атахонов, 2002, с. 233-242]. 

Баъдан дар мақола дар бораи сурудҳои халқӣ дар давраи феодалӣ, пайдоиши жанри адабӣ ва 
аввалин файласуфоне, ки назарияи худро хаттӣ ба наср баён кардаанд, оварда шудааст. Ҳамчунини 
дигар, робитаи он бо таърихнависӣ, таърихи истифодаи наср дар асарҳои мушаххаси пеш аз милод, 
таъсири адабиёти халқӣ ба фолклор, пайдо шудани ин жанр дар Аврупо бо номбар кардани 
мураттибон ва асарҳои онҳо, ба жанри мустақил табдил ёфтани наср, таърихи ташаккулёбии наср дар 
асрҳои миёна дар Аврупо ва Осиёи Миёна бо таҳлили чанде аз нависандагон ва осори онҳо то ба 
давраҳои муосир иттилооти таърихӣ-адабӣ ҷой дода шудааст. Дар хулоса омадааст, ки наср ҳоло яке 
аз жанрҳои васеъ паҳнгардида чи дар адабиёти тоҷик ва чи дар адабиёти умумиҷаҳонӣ мебошад. 
Илова бар ин, дар ду мақолаи навбатӣ истилоҳоти насри мурсал ва насри мусаҷҷаъ таҳлил ва тафсир 
шудаанд. 

Мураттиб ҳангоми тафсир ва шарҳи истилоҳоти назм аз шоҳид мисолҳо аз адабиёти давраи 
классикӣ ва муосир барои таъкиди хусусиятҳои услубӣ ва тобишҳои иловагии истилоҳот намунаҳо 
меоварад. Дар ҳамаи мақолаҳои луғавии истилоҳоти назм шоҳид-мисолҳо аз адабиёти калассикӣ ва 
муосир оварда шудааст. Масалан, истилоҳи «қофия», ки дар панҷ саҳифа таъриф, тафсир ва шарҳ 
дода шудааст ва яке аз мақолаҳои калони фарҳанг мебошад, илова ба иттилооти муфассали таърихӣ-
адабӣ дар бораи қофия аз осори А. Фирдавсӣ, С. Айнӣ, М. Турсунзода ва Муиззӣ чанд шеър овардааст, 
ки дутояш чунин мебошанд: 

Манижа манам духтари Афросиёб,  
Бараҳна надида сарам офтоб. 
Барои яке Бежани шӯрбахт,  
Фитодам зи оҷу фитода зи тахт. (А. Фирдавсӣ) 
Зистан мурда-мурда дар олам, 
Чи қадар мушкил аст бар одам. 
(М. Трусунзода) [Атахонов, 2002, с. 168]. 
 
Илова ба вожаномаи истилоҳоти адабиётшиносӣ фарҳанги Т. Атахонов истилоҳоти арӯзи аҷамро 

низ чой додааст. Вале фарқияти сохтории ин фарҳанг аз фарҳанги Р. Ҳодизода ва луғати Ҳ. Мирзозода 
дар он аст, ки дар Фарҳанги Т. Атахонов истилоҳоти арӯзи аҷам аз рӯи тартиби алифбо дар ҷойи худ 
ҷойгир шудаанд. Дар фарҳангҳои дигар бошад ҳамчун замима ба вожанома ба шакли як очерки 
алоҳида, ё луғати мавзӯӣ [ниг. бахши микроструктураи асарҳои Р. Ҳодизода ва Ҳ. Мирзозода]. 
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Масалан, мақолаҳои луғавии баҳр ва 19 баҳри арӯз, яз ҷумла баҳри ҳазаҷ, баҳри раҷаз, баҳри сареъ, 
баҳри мунсареҳ, баҳри музреъ ва ғ. аз рӯи тартиби алифбо ҷойгир карда шудаанд. Микроструктураи 
мақолаҳои луғавии истилоҳоти арӯз аз дигар мақолаҳо умуман фарқ надорад. Масалан: 

БАҲРИ ҲАЗАҶ (< ар. баҳри ҳазаҷ – тараннум, хушоянда). Яке аз 19 баҳри арӯз буда, дар назми 
форсу тоҷик дар шакли мусамман (ниг.) ниҳоят зиёд паҳн гардида, аммо дар шаклҳои мусаддас (ниг.) 
ва мураббаъ (ниг.) кам мустаъмал аст.  

Рукни солими Б. ҳ. мафоилун мебошад. Ҳар як мисраъ шеъри баҳри ҳазаҷи мусаммани солим бо 4 
бор, мусаддаси он бо 3 бор ва мураббаи он бо 2 бор мафоилун санҷида мешавад. Масалан: Баҳри 
ҳазаҷи мусаммани солим; 

Бихандад лола бар саҳро ба сони чеҳраи Лайло,  
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маҷнун. (Рӯдакӣ) 
Барои тасдиқи иттилооти назриявӣ дар бораи баҳри ҳазаҷи мусаддаси солим, муарраби солим ва 

дигар баҳрҳои арӯз аз адабиёти классикӣ ва муосир, аз осори А. Рудакӣ, А. Деҳлавӣ, А. Фирдавсӣ, С. 
Айнӣ, А. Лоҳутӣ, Ҳилолӣ, Пайрав, Туғрал ва дигарон шоҳид-мисолҳо оварда шудааст.  

Дар охири ин бахш мехоҳем, таъкид кард, ки теъдоди зиёди мақолаҳои луғавии Фарҳанги 
Т. Атахонов дар ҳаҷми ним саҳифа ва ё чоряк саҳифа иншо шудаанд ва маъмулан аз иттилооти 
этимологӣ, таърифи истилоҳ ва тафсиру тасвири маънои он дар шакли кӯтоҳ иборат мебошанд. 
Теъдоди зиёди ин гуна мақолаҳои луғавӣ истилоҳоти иқтибосшуда аз забонҳои дигар, мисли алманах, 
амфиболия, анаграмма, аналогия, анафора, аннотатсия ва ғайра иборат мебошанд. Масалан: 

АННОТАТCИЯ (< лот. аннотатио – қайд) – А. як навъи тақриз ва китобиёт (ниг.) буда, шарҳи 
мухтасари мазмуни асари бадеӣ, тадқиқотӣ, рисола, мақола, дастнавис ва ғ. дарбар мегирад. Дар А. 
тавсифи мухтасари асар аз ҷиҳати ғоявӣ, сиёсӣ, мундариҷа, мавзӯъ ва ғ. дода мешавад. Дар А. асар, 
одатан характери интиқодӣ дорад. А. навъҳои гуногунро дорад: тавсиявӣ ё тавсифӣ; умумӣ ё махсус. 
А. одатан барои ба мазмуни асари чопшуда шинос намудани хонандагон ва ё бо мақсади ба муҳокима 
пешниҳод кардани намунаи асари адабӣ ба чоп тавсияшаванда навишта мешавад [Атахонов, 2002, с. 
34-35]. 

Таҳлили муқоисавии микроструктураи луғатҳои адабиётшиносии муосири забони тоҷикӣ, яъне 
сохтори дохилии мақолаҳои луғавӣ, нишон дод, ки ин луғатҳо аз бисёр ҷиҳатҳо бо ҳам монанд 
ҳастанд. Яке аз хосиятҳои умумии ин луғатҳо дар он зоҳир мешаванд, ки ҳамаи онҳо луғатҳои 
алифбоӣ мебошанд ва сарвожаҳои онҳо аз рӯи тартиби алифбои муосири забони тоҷикӣ ҷойгир карда 
шудаанд.  

Дар айни ҳол дар фарҳанги Р. Ҳодизода ва луғати Х. Мирзозода истилоҳоти арӯз на аз рӯи 
тартиби алифбо, балки аз рӯи мавзӯҳо ҷойгир ва шарҳ дода шудаанд. Дар луғати Т. Атахонов бошад, 
истилоҳоти арӯз ҳам аз рӯи тартиби алифбои мусири тоҷикӣ ҷойгир карда шуда тафсир ва тасвир 
шудаанд.  

Ҳамаи луғатҳои тафсири истилоҳоти адабиётшиносии муосир тоҷик барои шарҳи истилоҳоти 
дахлдор ва намоиш ва тафсири додани ин ё он мафҳуми назариявӣ ба миқдори зарурӣ маълумоти 
таърихӣ-адабӣ бештар ва пеш аз ҳама аз адабиёти калассикӣ ва ё муосири забони тоҷиқӣ ва баъдан аз 
адабиёти Рус ва Ғарб истифода кардаанд.  

Бо вуҷуди ин, дар натиҷаи таҳқиқи микроструктура ё сохтори дохилии мақолаҳои луғавии 
луғатҳои истилоҳоти адабиётшиносии забони тоҷикӣ, хусусиятҳои мушаххаси онҳо низ муайян 
гардид. 

Аз назари фарогирии мавод ва васеъгии тафсир ва шарҳи истилоҳот луғати Т. Атахонов бо номи 
«Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» пурратарин луғати муосир мебошад, ки баъзе мақолаҳои 
луғавии он хусусияти энсиклопедӣ доранд ва аз панҷ то нӯҳ саҳифаи луғатро ташкил медиҳанд. 
Тафсири истилоҳоти адабиётшиносӣ ба забони равон ва возеҳи тоҷикӣ анҷом дода шудааст.  

Аз назари фарогирии теъдоди бештарини истилоҳоти адабиётшиносӣ луғати дузабонаи 
С. Табаров бо номи «Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти адабиётшиносӣ» бо 3000 сарвожа 
пурратарин мебошад. Луғатҳои тафсирии истилоҳоти адабиётшиносии тоҷик бошад аз 500 то 1000 
мақолаи луғавиро тафсир кардаанд.  

Аз назари интихоби истилоҳоти адабиётшиносӣ луғатҳои мавриди таҳқиқ хусусиятҳои хоси 
худро низ доранд. Мураттибон дар интихоби сарвожаҳо, ки як аз масъалаҳои душвортарини 
луғатнависӣ мебошад, бо дарназардошти санадҳо ва омилҳои гуногун, аз ҷумла муҳимтарин 
мафҳумҳои адабӣ (Р. Ҳодизода), теъдоди ҳадуалақали истилоҳоти адабиётшиносӣ (Х. Мирзозода) ва 
ё маъмулу маълум ва моҳияти назариявӣ доштани истилоҳотро (Т. Атахонов) асос карда интихоб ва 
ба луғатҳояшон ворид кардаанд.  

Аз назари инъикос ва пуррагии иттилооти этимологӣ, яъне нишон додани пайдоиш, рушд ва ё 
иқтибосшавии сарвожаҳо аз забонҳои дигар луғатҳои забони тоҷикӣ умумияти зиёд доранд ва дар 
ҳамаи онҳо чунин иттилооти ҷой дода шудааст, вале аз назари тасвири ин истилоҳот бо ду роҳ аз ҳам 
фарқ мекунанд: инъикоси истилоҳот ба забони асл ва ё бо тринслитаратсия ба забони тоҷикӣ.  
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Аз назари истифодаи воситаҳои техникии шаклбандии мақолаҳои луғавӣ, яъне истифодаи абзатс, 
ҳарфҳои калон ё хурд, шаклҳои ҳарфҳо, ҳаволаҳо, ишораҳо ва рамзҳои лексикографӣ низ луғатҳои 
забони тоҷикӣ фарқият доранд. Таҳлили муқоисавии микроструктураи луғатҳои адабиётшиносии 
муосири забони тоҷикӣ, яъне сохтори дохилии мақолаҳои луғавӣ, нишон дод, ки ин луғатҳо аз бисёр 
ҷиҳатҳо бо ҳам монанд ҳастанд. Яке аз хосиятҳои умумии ин луғатҳо дар он зоҳир мешаванд, ки 
ҳамаи онҳо луғатҳои алифбоӣ мебошанд ва сарвожаҳои онҳо аз рӯи тартиби алифбои муосири забони 
тоҷикӣ ҷойгир карда шудаанд.  

Дар айни ҳол дар фарҳанги Р. Ҳодизода ва луғати Х. Мирзозода истилоҳоти арӯз на аз рӯи 
тартиби алифбо, балки аз рӯи мавзӯҳо ҷойгир ва шарҳ дода шудаанд. Дар луғати Т. Атахонов бошад, 
истилоҳоти арӯз ҳам аз рӯи тартиби алифбои муосири тоҷикӣ ҷойгир шуда тафсир ва тасвир шудаанд. 
Ҳамаи луғатҳо аз шоҳид-мисолҳо барои тафсир ва шарҳи истилоҳоти назм ба таври кам ё беш 
истифода кардаанд. Дар дохили мақолаи луғавӣ ҳаволаҳои дутарафа истифода шудааст.  

Ҳамаи луғатҳои тафсири истилоҳоти адабиётшиносии муосир тоҷик барои шарҳи истилоҳоти 
дахлдор ва намоиш ва тафсири додани ин ё он мафҳуми назариявӣ ба миқдори зарурӣ маълумоти 
таърихӣ-адабӣ бештар ва пеш аз ҳама аз адабиёти калассикӣ ва ё муосири забони тоҷиқӣ ва баъдан аз 
адабиёти Рус ва Ғарб истифода кардаанд.  

Бо вуҷуди ин, дар натиҷаи таҳқиқи микроструктура ё сохтори дохилии мақолаҳои луғавии 
луғатҳои истилоҳоти адабиётшиносии забони тоҷикӣ, хусусиятҳои мушаххаси онҳо низ муайян 
гардид. 

Аз назари фарогирии мавод ва васеъгии тафсир ва шарҳи истилоҳот луғати Т. Атахонов бо номи 
«Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» пурратарин луғати муосир мебошад, ки баъзе мақолаҳои 
луғавии он хусусияти энсиклопедӣ доранд ва аз панҷ то нӯҳ саҳифаи луғатро ташкил медиҳанд. 
Тафсири истилоҳоти адабиётшиносӣ ба забони равон ва возеҳи тоҷикӣ анҷом дода шудааст.  

Аз назари фарогирии теъдоди бештарини истилоҳоти адабиётшиносӣ луғати дузабонаи 
С. Табаров бо номи «Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти адабиётшиносӣ» бо 3000 сарвожа 
пурратарин мебошад. Луғатҳои тафсирии истилоҳоти адабиётшиносии тоҷик бошад аз 500 то 1000 
мақолаи луғавиро тафсир кардаанд.  

Аз назари интихоби истилоҳоти адабиётшиносӣ луғатҳои мавриди таҳқиқ хусусиятҳои хоси 
худро низ доранд. Мураттибон дар интихоби сарвожаҳо, ки як аз масъалаҳои душвортарини 
луғатнависӣ мебшад, бо дарназардошти сандҳо ва омилҳои гуногун, аз ҷумла муҳимтарин мафҳумҳои 
адабӣ (Р. Ҳодизода), теъдоди ҳадуалақали истилоҳоти адабиётшиносӣ (Х. Мирзозода) ва ё маъмулу 
маълум ва моҳияти назариявӣ доштани истилоҳотро (Т. Атахонов) асос карда интихоб ва ба 
луғатҳояшон ворид кардаанд.  

Аз назари инъикос ва пуррагии иттилооти этимологӣ, яъне нишон додани пайдоиш, рушд ва ё 
иқтибосшавии сарвожаҳо аз забонҳои дигар луғатҳои забони тоҷикӣ умумияти зиёд доранд ва дар 
ҳамаи онҳо чунин иттилооти ҷой дода шудааст, вале аз назари тасвири ин истилоҳот бо ду роҳ аз ҳам 
фарқ мекунанд: инъикоси истилоҳот ба забони асл ва ё бо тринслитаратсия ба забони тоҷикӣ.  

Аз назари истифодаи воситаҳои техникии шаклбандии мақолаҳои луғавӣ, яъне истифодаи абзатс, 
ҳарфҳои калон ё хурд, шаклҳои ҳарфҳо, ҳаволаҳо, ишораҳо ва рамзҳои лексикографӣ низ луғатҳои 
забони тоҷикӣ фарқият доранд.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROSTRUCTURE OF THE DICTIONARIES OF 
THE LITERARY TERMS IN TAJIK LANGUAGE 

The article is devoted to the microstructure of the dictionaries of the literary terms in Tajik language. 
These dictionaries have similar characteristics from many point of view. Their similarities and differences are 
researched and identified in the article. One of the common features of the dictionaries is that all of the them 
are alphabetical dictionaries. 

At the same time, in the dictionaries by R. Hodizoda and Kh. Mirzozoda the terminologies of aruz are 
arranged not on the alphabet order but on the thematic one.  
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All the descriptive dictionaries of literary terms of modern Tajik language have used enough related 
historical and literary information for describing the terms, first of all from the classical and modern Tajik 
literature and then from Russian and Western literature.  

From the point of view of covering the materials and the wideness of their discription the Dictionary of 
Literary Terms by T. Atakhanov is the most comprehansive and as such some of its articles have the 
characteristics of encyclopedic dictionaries which consist from five to nine pages. 

From the point of view of selection of the literary terms, the researched dictionaries have their own 
characteristics. Dictionary makers in selection the literary terms, which is one of the most important and 
difficult problem of lexicography, have taken into account different factors, including – the most important 
literary terms (R. Hodizda), the minimum number of literary terms, (H. Mirzozoda) and or the terms that are 
known and have theoretic importance (T. Atakhonov) and included them in their dictionaries.  

Key words: literary terms, microstructure, dictionary, interpretation, description, historical-literary, 
similarity and differences. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ СЛОВАРЕЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
Статья посвящена микроструктуре словарей литературных терминов таджикского языка. 

Эти словари имеют сходные характеристики со многих точек зрения. В статье исследуются и 
выявляются их сходства и различия. Одной из общих особенностей словарей является то, что все они 
являются алфавитными словарями. 

В то же время в словарях Р. Ходизода и Х. Мирзозода терминология аруза выстроена не в 
алфавитном порядке, а в тематическом. 

Во всех описательных словарях литературных терминов современного таджикского языка для 
описания терминов используется достаточно соответствующая историко-литературная 
информация, прежде всего из классической и современной таджикской литературы, а затем из 
русской и западной литературы. 

С точки зрения охвата материалов и широты их описания словарь литературных терминов 
Т. Атаханова является наиболее ёмким и поэтому некоторые его статьи имеют характеристики 
энциклопедических словарей, состоящих из пяти-девяти страниц. 

С точки зрения отбора литературных терминов исследуемые словари имеют свои особенности. 
Составители словарей при отборе литературных терминов, что является одной из наиболее 
важных и сложных проблем лексикографии, учитывали различные факторы, в том числе – наиболее 
важные литературные термины (Р. Ходизда), минимальное количество литературных терминов 
(Х. Мирзозода) и или термины, которые известны и имеют теоретическое значение (т. Атахонов) и 
включали их в свои словари. 

Ключевые слова: литературные термины, микроструктура, словарь, толкование, описание, 
историко-литературное, сходство и различия. 
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ТАҲЛИЛИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ ХЕШУ АҚРАБО  

ДАР «ХАМСА»-И НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ 
 

Бобоҷонова Д.А. 
 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғ.Ғафуров 
 

Мувофиқи эътирофи муҳаққиқони соҳаи таърихи забон «ин гурӯҳи номҳо якҷо бо номи узвҳои 
бадан аз бахшҳои ҳамбунёд ва муштараки забонҳои ҳиндуаврупоӣ маҳсуб мегарданд. Бинобар он, дар 
муқоисаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ бештар аз ҳамин гурӯҳи номҳо истифода шудааст» [11, с.84]. 

Дар «Хамса» вожаҳои машҳури ифодакунандаи хешу ақрабо, аз қабили модар, писар, падар, 
духтар ва ғайраҳо беш аз ҳама дар манзумаи «Лайлию Маҷнун» корбурд шудаанд. Ва ин вожаҳо ва 
истифодаи онҳо дар «Хамса» гувоҳии возеҳ медиҳанд, ки забони осори Низомӣ ба забони форсии 
тоҷикии манотиқи Мовароуннаҳру Хуросон сарчашма мегирад. Ин вожаҳо аз рӯӣ баромади 
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забониашон форсии тоҷикӣ буда, аксаран ба гурӯҳи калимаҳои аслӣ дохил мешаванд. Дар зер чанде аз 
теъдоди онҳоро ба риштаи таҳлил мекашем. Аз ҷумла: 

1. Падар: В-он гаҳ ту кунӣ ҳанӯз мастӣ, Бигзашт падар шикоятолуд [3, с.162]. Ин вожа яке аз 
калимаҳои куҳантаърихи таркиби луғавии забони тоҷикӣ буда, аз рӯи баромад тоҷикӣ мебошад. Дар 
ин шакл (падар) истифода шудани вожаи падар таърихи беш аз ҳазорсола дорад. Устод Рӯдакӣ ин 
вожаро корбурд намудааст: падар//пидар - марде, ки дорои фарзанд бошад, додо, волид: В-арчи адаб 
дораду дониш падар, Ҳосили мерос ба фарзанд не; Омад бари ман. Кӣ? Ёр. Кай? Вақти саҳар. 
Тарсанда зи кӣ? Зи хасм. Хасмаш кӣ? Падар [9, с.188]. Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ низ аз вожаҳои 
мустаъмали достон маҳсуб меёбад [2, с.269]. Мавлоно Ҷомӣ низ аз ин вожа ба таври фаровон 
баҳрабардорӣ кардааст. Намуна: Ниҳонӣ рафту ҳолаш ба падар гуфт, Падар з-он қиссаи мушкин 
барошуфт [8, ҷ.2, с.3.]. Дар «Ғиёс-ул-луғот» ин вожа дар шакли пидар (پدر) зикр гардида, ба таври зайл 
шарҳ ёфтааст: пидар бар вазни писар ва ба фатҳи аввал (яъне, падар), чунонки машҳур аст (аз 
«Муаййид») [5, ҷ.1, с.161]. Шарҳи «Бурҳон» низ дар заминаи пад (پد) ба касри аввал ва сукуни сонӣ, 
яъне, пид мухаффафи падар мебошад [6, ҷ.1, с.372]. Дар поварақи «Бурҳон» М. Муин сайри таърихӣ 
ва забонии пид//пад//падарро ба гунаи зайл баррасӣ кардааст: падар - дар лаҳҷаи марказӣ ба касри 
аввал ва фатҳи дувум (пидар) ва дар лаҳҷаи шимолӣ ба фатҳи ҳар ду (падар). Дар паҳлавӣ pit, pitar, 
порсии бостон ва авесто pitar, ҳиндии бостон pitоr, арманӣ hair, курдӣ piér, афғонӣ plār, астӣ fidā, fid, 
балуҷӣ pit, pis, pith, шуғнӣ ped, сариколӣ pit, юнонӣ ва лотинӣ pater ва ғайра [6, ҷ.1, с.372]. Ҳаким 
Низомӣ аз ин вожа (падар) ба таври фаровон истифода бурдааст. 

2. Писар: Модар чу зи дур дар писар дид, Алмоси шикаста дар ҷигар дид [3, с.162]. Ё: Гуфт: - «Эй 
писар, ин чӣ турктозист?, Бозист, чӣ ҷои ишқбозист? [3, с.162]. Дар «Фарҳанги форсӣ»-и Муин писар 
ба зайли зер тафсир ёфтааст: писар (پسر) 1. фарзанд, тифл, ҷавон, ғулом; 2. фарзанди нарина, пур, пис, 
ибн, валад [7, с.230]. Дар «Бурҳони қотеъ» вожаи писар оварда нашуда, калимаи пур зикр ёфтааст. Ин 
шаҳодати он аст, ки писар дар забони форсӣ (Эрон) ҳамин тавр мустаъмал набудааст. «Фарҳанги 
забони тоҷикӣ» ду маънии вожаи писарро оварда, пас, аз Анварӣ байтеро шоҳид нишон медиҳад: 
писар - 1. фарзанди нарина; 2. маҷ. ҷавон: Ба ҳарифи хеш дарсоз, эй писар! Дар шароби лаъл овез, эй 
ғулом (Анварӣ) [13, ҷ.2, с.66]. Аз рӯи таҳлил ва баррасии профессор Д. Саймиддинов писар ба гурӯҳи 
вожаҳои ифодагари «номҳои ҳамхунӣ пайванди нажодиро аз сӯи падару модар фаро мегирад» [11, 
с.85]. Зимни баррасии олими мазкур ба ин гурӯҳ номҳои зерин шомиланд: pid(ar) «падар», mād(ar) 
«модар», frazand «фарзанд», brādar «бародар», xwāh(ar) «хоҳар», pus(ar)=pusag «писар», duxt(ar)=duxtag 
«духтар», nab «набера», niyāg «ниё», «модаркалон» [11, с.85]. Дар «Хамса» аксари ин вожаҳо мавриди 
корбурд қарор гирифтаанд. 

3. Модар: Кардаш ба видоъу шуд дар он дашт, Модар бигиристу бозпас гашт [3, с.163]. Ё: Мекард 
зи модару падар ёд, Шуд бар сари хокашон ба фарёд [3, с.165]. Дар «Бурҳони қотеъ» моддаи луғавии 
махсуси вожаи модар мавҷуд набуда, танҳо дар шарҳи калимаи мод зикр аз он гардидааст: мод (ماد) ба 
сукуни дол, мухаффафи модар аст, ки арабон волида ва ум гӯянд [6, ҷ.4, с.1933]. Дар «Ғиёс-ул-луғот» 
низ модар чун вожаи мустақил зикр нагардида, танҳо дар таркиби калимаҳои мураккаби модандар 
(зани падар, ки модари ғайриҳақиқии он кас бошад) [5, ҷ.2, с.218]; модар ба хато (дашноми машҳур) [5, 
ҷ.2, с.217]; модари обу оташ (ба маънии гирякунанда бо сӯзу гудоз (аз «Бурҳон») [5, ҷ.2, с.219] 
омадааст. Сайри таърихии модарро М. Муин дар поварақи «Бурҳон» бо такя ба тадқиқотҳои машҳури 
решашиносӣ ба таври зайл муайян кардааст: модар дар паҳлавӣ mātar, māt аз mātā, ҳолати фоилӣ аз 
mātar, авесто mātar, арманӣ mātak (мода), ҳинди бостон mātar, курдӣ māk (mādk)(модар), mādek 
(говмеши мода), афғонӣ mor, астӣ māde, madā, mād, mad, мунҷӣ māt, балуҷӣ māt, māth, mās (модар), 
шуғнӣ mād, килкӣ maár; зане, ки як ё якчанд бача зойидааст, волида, ум [6, ҷ.4, с.1933]. Илова бояд 
намуд, ки дар забони тоҷикӣ модар аст. 

4. Духтар: Ҳамлавҳ нишаста духтаре чанд, Ҳар як зи қабилаву ҷое [3, с.48]. Ин вожа баромади 
тоҷикӣ дошта, дар «Бурҳон», «Ғиёс-ул-луғот» дар шакли мухаффаф - духт оварда шудааст [6, ҷ.2, 
с.826; 5, ҷ.1, с.328]. Дар «Шоҳнома» духт хеле серистеъмол аст [2]. Муҳаммад Муин такя ба осори 
тадқиқотҳои решашиносӣ таърихи духтарро дар поварақи «Бурҳони қотеъ» овардааст: духтар (دختر) 
ба замми аввал ва фатҳи савум (мухаффафи он духт). Дар авесто dughdhar (духтар), паҳлавӣ duxt, 
ҳинди бостон duhitár, арманӣ dustr, курдӣ duxt, ditt, вахӣ dhagd, сангличӣ dagh, мунҷӣ loghda, низ дар 
паҳлавӣ duxtar, саконӣ duta, сангарӣ diöt; лоскардӣ dot, шомирзодӣ daettáer, таборӣ detar, хонорӣ det, 
курдии кирмоншоҳӣ döt; фарзанди модинаи инсон, бинт, зани марднадида «дӯшиза», бокира [6, ҷ.2, 
с.876]. 

Қобили зикр аст, ки В.С. Расторгуева ва Д.И. Эделман дар фарҳанги этимологии забонҳои эронӣ 
сайри таърихии вожаи духтарро мавриди баррасии васеъ намудаанд. Аз таҳлили эшон бармеояд, ки 
*dugdar - /*duxtar «духтар аз вожаи ориёии *dugh(i)tur, муқоиса гардад: ҳиндии бостон duhitár 
(муодилҳои асоси dhītar, duhitꞌṛ ва ғайраҳо). Аз асоси ҳиндуаврупоии *dhug(h)ǝter, муқоиса шавад 
юнонӣ ϑuյárỿp, готӣ daútar, англисӣ daughter, немисӣ tochter, литовӣ dukté, славянии калисогӣ dɕśti 
«духтар», русӣ дочь, дочери ва ғайраҳо, авесто - готҳо dugǝelar, duȷδar (духтар) [10, с.476].  
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Ин вожа дар забони форсии тоҷикии Мовароуннаҳру Хуросон серистеъмол маҳсуб меёбад ва дар 
забони осори адибони ин минтақа истифодаи васеъ дорад. Масалан, дар «Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ» 
омадааст: духтар фарзанди модинаи инсон, бокира, дӯшиза. Рӯдакӣ гӯяд: Зану духтараш гашта 
мӯякунон, Рух карда ба нохунон шудгор [9, с.104]. «Фарҳанги осори Ҷомӣ» низ айни тафсири болоро 
овардааст: фарзанди модинаи инсон, бокира, дӯшиза - Зулайхо ном зебо духтаре дошт, Ки бо ӯ аз 
ҳама олам саре дошт [8, ҷ.1, с.241]. 

5. Бобо: Гуфт: - «Бобо, равона шуд поям, Кард рои ту оламороям» [3, с.334]. Мувофиқи шарҳи 
«Бурҳони қотеъ» бобо (بابا) падар ва ҷадро гӯянд, ки падари падар ва падари модар бошад ва саркарда 
ва ришсафеди табақаи қаландаронро низ бобо гӯянд [6, ҷ.1, с.201-202]. Устод Айнӣ низ ин вожаро 
шарҳ дода менависад, ки бобо дорои ду маънӣ аст: 1. падари падар ва падари модар; 2. сардори аҳли як 
пеша дар замони пеш (чунончи, бобои кафшдӯзон, бобои бофандагон…[1, с.53]. Муин дар поварақи 
«Бурҳони қотеъ» сайри таърихии вожаи боборо овардааст: ишкошимӣ бобо, вахӣ pūp, санглиҷӣ bāva, 
сариколӣ bāb, йудъо (يودعا) pap (падари бузург), килкӣ ва дузфулӣ bābā ба маънии падари бузург, аммо 
дар лаҳҷаи ахири табақот (اخيرطبقات) боборо ба маънии падар истеъмол кунанд ва падари бузургро 
bābāջар гӯянд. Дар лотинӣ papa ва дарбозӣ ҳам bābā мустаъмал аст [6, ҷ.1, с.202]. Дар «Фарҳанги 
забони тоҷикӣ» ин вожа чун калимаи аслӣ - тоҷикӣ зикр гардида, ду маъниро соҳиб будани онро 
нишон додааст: 1. падар, волид: Гуфт: Бобо, равона шуд поям, Кард рои ту оламороям (Низомӣ); 2. 
падари падар ё падари модар, ҷад [13, ҷ.1, с.189]. 

6. Момо: Гуфт: Момо, дуруст шуд дастам, Чун гул аз дасти дигарон растам [3, с.334]. «Бурҳони 
қотеъ» шакли мухаффафи моморо оварда, ба таври зер тафсир кардааст: мом (مام) бар вазни лом, 
модарро гӯянд ва ба арабӣ волида ва ум хонанд [6, ҷ.4, с.1948]. «Ғиёс-ул-луғот» низ ҳамин шарҳро 
истинод ба «Бурҳон» додааст [5, ҷ.2, с.221]. Дар «Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ» А. Нуров байтеро зикр 
мекунад, ки дар таркиби он момо омадааст: момо - мом, модар: Он харпадарат ба дашт хошок задӣ, 
Момот дафу дурӯя чолок задӣ (Рӯдакӣ) [9, с.152]. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожаи мазкурро дар 
шакли мухаффаф оварда, шарҳи зеринро мураттибон салоҳ донистаанд: мом калимаи тоҷикиасл, 
маънояш модар. Инчунин, шакли момо оварда шудааст ва ду маъниро ифода мекунад: 1. модар; 2. доя 
[13, ҷ.1, с.700]. Устод Айнӣ моморо «доя, ки дар вақти бачазоӣ нигоҳбин мекунад» шарҳ додааст [1, 
с.215]. Доро дар фарҳанги хеш моморо ба таври васеътар шарҳ додааст: момо (гуф.) модаркалон; 
модари бузург, модари падар; модари модар; бибӣ [4, с.275]. Дар шеваю лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ин 
вожа ҷойгоҳи хешро дорад ва серистеъмол мебошад. Мувофиқи маълумоти мураттибони «Фарҳанги 
гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» мома//мума маъниҳои зеринро ифода мекунад: мома//мума - 1. 
модаркалон; 2. калимаи муроҷиат ба пиразанон; 3. доя, момодоя [12, с.454]. 

Ҳамин тавр, момо, асосан, дар забони форсии мовароуннаҳрӣ серистеъмол буда, имрӯз низ дар 
забони тоҷикӣ ва шеваю лаҳҷаҳои он мавриди корбурд қарор дорад. 

7. Шӯй//шӯ: Шӯи ман бошад он гиромӣ мард, К-он чӣ гуфтам, тамом донад кард [3, с.356]. Дар 
«Ғиёс-ул-луғот» ин вожа (شوى) такя ба «Бурҳон» шавҳар тафсир ёфтааст [5, ҷ.1, с.475]. «Фарҳанги 
мухтасари «Шоҳнома»»-и И. Ализода як моддаи фарҳанги хешро бо шӯ//шӯй бахшида, онро шавҳар 
тафсир намудааст, вале аз «Шоҳнома» шоҳид оварданро зарур нашуморидааст [2, с.457]. Доктор 
Муҳаммад Муин дар поварақи «Бурҳон» таърихи калимаи шӯ//шӯйро пешкаш кардааст. Мувофиқи ин 
маълумот шӯ//шӯй дар паҳлавӣ shōi, мозандаронӣ shī, курдӣ shū, кошонӣ shü, натанзӣ (نطنزى) shū, 
сангсарӣ shu, сурхайӣ shü, лосгардӣ shü ва ғайраҳо. Шавҳар (شوهر) бошад, ба фатҳи аввал ва савум дар 
авесто xshaudraka, қисман xshāudra (тухм, манӣ), xshaudra. Ба қавли Ҳубшамон (هوبشمان) шавҳар 
ҳамрешаи «шӯй» ба қиёси падар ва писар дар форсӣ сохта шудааст. Қиёс мекунем: Шаҳмирзодӣ shur 
(шавҳар) марде, ки заношӯй карда, завҷ [6, ҷ.3, с.1312].  

Ҳамин тавр, шӯ//шӯй//шавҳар аз ҷумлаи вожаҳои аслии забони тоҷикии форсӣ маҳсуб ёфта, 
решаи онҳо якгуна аст. 

8. Домод: Духтар ӯро диҳам ба озодӣ, Арҷмандаш кунам ба домодӣ [3, с.400]. Аз рӯи шарҳи 
«Ғиёс-ул-луғот» бармеояд, ки домод (داماد) «ба маънии марди навкадхудо, яъне, марде, ки тоза арӯсии 
он шуда бошад; дар Ҳиндустон ба маънии маҷоз шавҳари духтар маъмул аст. Мувофиқи тахмини 
муаллифи «Ғиёс-ул-луғот» домод мухаффафи доимобод мебошад [5, ҷ.1, с.322]. Амон Нуров дар 
«Фарҳанги осори Ҷомӣ» ду маънии вожаи домодро тафсир мекунад: 1. номзади духтар; 2. шавҳари 
духтар (нисбат ба падару модари духтар. Ҷомӣ мегӯяд: Ҳастаи ба қабули бандагӣ банд, Домод наям 
турову фарзанд [8, ҷ.1, с.228]. Низомӣ мегӯяд: Домоду дигар гурӯҳро хонд, Дар пешгаҳи нишот 
биншонд [3, с.112]. Фирдавсӣ дар достони хеш аз ин вожа истифода кардааст ва И. Ализода дар 
«Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома»» дорои ду маънӣ будани домодро зикр намудааст: домод 1. 
маъруф; 2. номзад (байт: Ки домод нагзинад ин духтарам, Зи роҳи ниёгони худ нагзарам. Фирдавсӣ) 
[2, с.139]. Ин вожа дар шарҳи устод Айнӣ паҳлуҳои тоза гирифтааст: домод 1. ҷувони нав 
хонадоршуда. 2. шӯи духтар нисбат ба хешовандони аз худ бузургаш (ба падар, модар, амак ва ғ.) [1, 
с.104]. Қобили зикр аст, ки мураттибони «Фарҳанги забони тоҷикӣ» домодро ба се маънӣ гурӯҳбандӣ 
намудаанд: домод 1. номзади духтар; 2. шавҳари духтар (нисбат ба падару модари духтар); 3. марде, ки 
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нав зан гирифтааст, навдомод: Аз маҷлиси ақд бо дили шод, Наздики арӯс рафт домод. Ҳилолӣ) [13, 
ҷ.1, с.387]. 

Хулоса, Ҳаким Низомии Ганҷавӣ мисли ниёгони хеш ва гузаштагони илму фарҳанги форсии 
тоҷикӣ аз вожаҳои ифодагари хешу ақрабоӣ ба таври зарурат дар «Хамса»-и хеш корбурд намудааст, 
ки аксари онҳо вожаҳои баромади тоҷикӣ ва асил буда, сарчашмаи онҳо модарзабони ҳиндӣ аврупоӣ 
маҳсуб меёбад. Таҳлили пешниҳодкарда собит менамояд, ки Низомӣ забони модарии худ - форсии 
тоҷикии манотиқи мовароуннаҳриро бо тамоми нозукиҳояш медонад ва онҳоро дар асари машҳури 
хеш - «Хамса» ҳамаҷониба истифода бурдааст. 

 

ПАЙНАВИШТ 

1. Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ.12. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик. - Душанбе: Ирфон, 1976. - 564 с.+206 с.  

2. Ализода И. Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома». – Душанбе: Адиб, 1992. - 492 с. 

3. Ганҷавӣ Н. Хамса. Лайлию Маҷнун. Ҳафт пайкар. – Душанбе: Адиб, 2012. – 480 с.  

4. Доро Наҷот. Фарҳанги Доро. – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, 2012. – 

600 с; +8 с. форсӣ 

5. Муҳаммад Ғиёсуддин. Ғиёс-ул-луғот (таҳияи матн бо пешгуфтор, тавзеҳот ва феҳристи А. Нуров). – Душанбе: Адиб, ҷ.1, 

1987.- 480 с.; ҷ.2, 1988. - 416 с.; ҷ.3, 1989. - 304 с.  

6. Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ (дар панҷ ҷилд)(бо эҳтимоми Муҳаммад Муин). – Теҳрон: Амири Кабир, 1391. 

– 2470с. 

7. Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ (якҷилдӣ, чопи ёздаҳум). - Теҳрон, 1387. - 1339 с.  

8. Нуров А. Фарҳанги осори Ҷомӣ (дар ду ҷилд). - Ҷ.1. - Душанбе, 1983. - 536с.; Ҷ.2. - Душанбе, 1984. - 608 с.  

9. Нуров А. Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ. - Душанбе: Маориф, 1990. - 368с. 

10. Расторгуева В.С., Эделман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Т.2. - М.: «Восточная литература», РАН, 

2003. - 502 с. 

11.Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна. – Душанбе: Пайванд, 2001. - 310 с.+ 94 с. форсӣ. 

12. Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ (мураттибон: М.Маҳмудов, Ғ.Ҷӯраев, Б. Бердиев). – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи 

фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, 2012. – 946 с. 

13. Фарҳанги забони тоҷикӣ (дар ду ҷилд)(зери таҳрири М. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Маъсумӣ). – М.: 

Советская энциклопедия, 1969, ҷ.1. – 951 с.; ҷ.2. – 952 с. 

 

АНАЛИЗ СЛОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ В  
«ХАМСЕ» НИЗАМИ ГАНДЖАВИ 

Статья посвящена анализу и обсуждению слов, обозначающих родственников в «Хамсе» 
Низами Ганджави. Собранный материал показывает, что в поэмах «Хамса» такие слова 
употребляются по-разному, а в зависимости от тематики употребляется ряд слов из этой группы. 
Особенно в рассказе «Лайли и Маджнун» такие слова встречаются чаще. Лингвистический и 
этимологический анализ этих слов позволил автору подчеркнуть тот факт, что они более тесно 
связаны с языком территории Мовароуннахра и Хорасана. Что еще более важно, эта группа слов 
имеет происхождение от таджикско-персидского языка и они являются исконными таджикскими 
словами. 

Ключевые слова: «Хамса» Низами Ганджави, слова, выражающие родственников, слова по 
языковому происхождению, употребление слов, поэма «Лайли и Маджнун» сходство лексики, 
персидско-таджикский язык населения Мовароуннахра и Хорасана, отец, сын, мать, дочь, дедушка, 
бабушка, муж.  

ANALYSIS OF WORDS EXPRESSING RELATIVES IN 
NIZAMI GANJAVI'S «KHAMSA» 

The article is devoted to the analysis and discussion of the words denoting relatives in Nizami Ganjavi's 
«Khamsa». The collected material shows that in the poems of " Khamsa» such words are used in different 
ways, and a vary number of words from this group are used depending on the theme. Such words are more 
common especially in the story «Laili and Majnun». Linguistic and etymological analysis of these words 
allowed the author to emphasize the fact that they are more closely related to the language of the territory of 
Movarounnahr and Khorasan. More importantly, this group of words is derived from the Tajik-Persian 
language and they are the original Tajik words. 

Key words: «Khamsa» by Nizami Ganjavi, words expressing relatives, words by linguistic origin, use of 
words, the poem «Laili and Majnun», similarity of words, Persian-Tajik language of the population of 
Movarounnahr and Khorasan, father, son, mother, daughter, grandfather, grandmother, husband 
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ДАР БОРАИ ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ МУНОСИБАТҲОИ ПАРАДИГМАТИКӢ ВА 
СИНТАГМАТИКИИ ДАР СОҲАИ ФОНЕМАҲОИ САДОНОКИ ЗАБОНИ ӮЗБЕКӢ 

 
Бердиалиев А., Юнусова З. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

1.Воҳидҳои забонӣ новобаста аз сатҳи забон, дар асоси муносибатҳои муайяни забонӣ бо ҳам 
алоқаманданд. Ду намуди асосии чунин робитаҳои забонӣ мавҷуданд, ки яке парадигматикӣ 
(муносибатҳои парадигматикӣ) ва дигаре синтагматикӣ (муносибатҳои синтагматикӣ) номида 
мешаванд. 

Муносибатҳои парадигматӣ дар муносибатҳои парадигматикӣ ва муносибатҳои синтагматикӣ дар 
асоси мафҳумҳои синтагма (ва синтагматика) қарор мегиранд. Мафҳумҳои парадигматика ва 
муносибатҳои парадигматикӣ, синтагматика ва робитаҳои синтагматикӣ ба илм аз ҳисоби таълимоти 
забоншиноси фаронсавӣ ва швейтсарӣ Ф.де Соссюр маълум шуданд [1]. Мафҳумҳои парадигма ва 
парадигма «дугоник» буда, бо мафҳумҳои синтагма ва синтагматика алоқамандӣ доранд. Зеро 
воҳидҳои забонӣ ба як парадигмаи муайян тааллуқ доранд, ки дар доираи он «зиндагӣ» мекунанд. 
Онҳо зери таъсири синтагматика бо дигар воҳидҳои ҳамон сатҳ омезиш ёфта, аз сатҳи забон ба сатҳи 
нутқ гузашта, вазифаи забонии худро иҷро мекунанд. Аз ин рӯ, дар системаи забон парадигма ва 
парадигматика нисбат ба синтагма ва синтагматика дар марҳилаи ибтидоӣ (қаблӣ) қарор доранд. Бо 
вуҷуди ин, ҳам парадигматика ва ҳам синтагматика ҳамчун рӯҳӣ дар хотира ҳамчун падидаи 
лингвистӣ вуҷуд доранд [2]. 

2. Дар кадом сатҳи забон набошад, ҳар кадом парадигма аз ҷиҳати лисонӣ ба тарзи суммаи 
воҳидҳои ҳаммуносибат тасаввур карда мешавад. Дар гурӯҳи воҳидҳои лисонии ҳаммуносибат аъзои 
инвариантӣ (роҳбалад), ки дар байни худ боз ба ҳиссаҳои алоҳида қонунан ҷудо шуда метавонад ва 
вариантсия шуда метавонад, ҳодисаи марказӣ маҳсуб меёбад. Воҳидҳои дигари (маргинал) 
муқобилшаванда \ба ҳодисаи роҳбалади (инвариант) парадигма бо ҳами н аъзои роҳбалад дар асоси 
аломатҳои монандиву умумӣ пайваст мешаванд, нисбат ба аломатҳои ғайримонанд ба он дар 
муносибати зид мешаванд. Аломате, ки барои фарқ кардани инвариант ва аъзоҳои муқобили он 
хизмат менамояд, асоси мавқеӣ ба шумор меравад. 

Аъзоҳои парадигма дар занҷири нутқ мавқеи муайян ишғол намуда, бо ҳодисаи лисонии дигари 
ба худ ҳамсатҳ пайваст карда мешавад ва вазифаи ба худ хосро иҷро мекунад. Ин ҷараёнро 
синтагматика меноманд(1). Масалан, фонемаи «и» аз суммаи вариантҳои муқобил – аломатҳои сахтӣ 
–нармӣ, дарозӣ-кӯтоҳӣ ташкил ёфтааст. 

Аъзоҳои муқобили ба аломатҳои сахтӣ ва нармии ин фонема соҳибшуда қатори алоҳидаро ҳосил 
мекунад : «ы - и» : дигар аъзоҳои муқобили аломатҳои дарозӣ ва кӯтоҳии ин фонема боз қатори дигар 
ҳосил менамояд: «и - ӣ» . 

Ин қаторҳое, ки муқобилҳои муайяни фонемаи «и - и» дар характери воҳиди инвариант ташкил 
ёфтааст, парадигмаҳои фонемаи «и» ба ҳисоб мераванд. Байни ҳам пайваст шудани «и» (ы)-и аломати 
сахтӣ бо «и»-и» аломати нармӣ, «и»-и аломати дарозӣ бо «и»-и аломати кӯтоҳӣ муносибати 
парадигматикии ҳамин муқобилҳои конкрет ном доранд. 

Дар ҷадвали зерин намуди парадигматикии мазкури фонемаи «и»-ро боз ҳам дақиқтар тасаввур 
кардан мумкин: 

Асоси мавқеӣ 
Аломати сахтӣ-нармӣ и 1 И 2 
Аломати дарозӣ –кӯтоҳӣ и 1 Ӣ 2 
Муқобилҳои муайяни (конкрет) ба аломатҳои сахтию нармӣ, дарозиву кӯтоҳӣ фонемаи «и - и» 

дорои хусусияти ин вариант буда, ба туфайли муносибати синтагматикӣ ба вуҷуд омадааст. 
Муносибати синтагматикии фонемаи «и» ба туфайли ҳамроҳ шудани вариантҳои конкрети овози 
фонемаҳои дигардар ҷараёни нутқии он содир мешавад. Масалан: биқин (би-дароз, қин-кӯтоҳ), йиғин 
(йи –дароз ва нарм, ғин-кӯтоҳ ва сахт). Дар таркиби ин калимаҳо фонемаи «и» бо дигар фонемаҳо 
ҳамроҳ шудааст, вариантҳои конкрети он ба туфайли ҳамон ҳамроҳшавӣ-синтагматика ба вуҷуд 
омадааст: б-и-қ-и-н, й-и-ғ-и-н, ғ-и-р-ғ-и-р. Аз табиати маводҳои ашёвии забон маълум мегардад, ки 
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парадигма тӯдаи (суммаи) ҳодисаҳои лисонии якчанд муқобилҳои байни ҳам ҳаммуносибат мебошад, 
синтагматика бошад, ҳамроҳшавии яке аз воҳиди лисонии муқобили ҳаммуносибат бо дигар воҳиди 
лисонии ба худ монанди ба сатҳи алоҳидаи забон мебошад. Барои ҳамин ҳам, парадигматика дар 
тавсифи муносибати воҳиди лисоние, ки яке ба ҷойи дигаре омада метавонад, қарор дорад. 

Дар мисоли парадигматика ва синтагматикаи фонемаи «и» хусусияти забонии чашмрасро дар 
муносибати байни ҳами калимаҳои «ишчӣ-почтачӣ –тракторчӣ-миллатчӣ»низ дидан мумкин. Дар ин 
чор калимае, ки маънои луғавии гуногун дорад, ба воситаи пасванди –чӣ ба муносибати байниҳамии 
ассотсиативӣ даромадааст. Дар ин ҳолат, чаҳор калима бо маъноҳои гуногуни луғавӣ тавассути 
аффикси -чи, ки дар онҳо бо як вазифа иштирок мекунанд, ба муносибати ассотсиатсия ворид 
мешаванд. Ин робитаи забонӣ дар муносибатҳои парадигмавии ҳосилаҳои сунъӣ бо модели «uzak + -
chi» ба амал омад (ин гурӯҳи забониро парадигмаи калимасозӣ меноманд). Ҳамин гуна парадигма дар 
муносибати байни калимаҳои коргар-коргар-бекор низ мавҷуд аст. Ин парадигма ба умумияти 
калимаи «кор» дар калимаҳое асос ёфтааст, ки ин парадигмаро ташкил медиҳанд (барои ҳамаи аъзои 
парадигма маъмул аст). Дарк намудани унсурҳои мушаххаси забонӣ, ки хоси моделҳои «калима + чи», 
«кор + аффикссозӣ» (коргар-почта-трактор-миллатгаро; коргар-коргар-бекор) мебошанд, 
муносибати синтагматикии калима ё морфемаҳои аффиксӣ дар ин калимаҳо мебошад. ба туфайли: 
кор-чи, пост-чи, трактор-чи, миллат-чи; коргар, корӣ, бекор. Дар ҷуфтҳо, аз қабили хонасозӣ, роҳ-
кӯча, рӯ ба рӯ-пас, боз як хусусияти лингвистии . ассотсиативӣ аз гуфтаҳои боло фарқ мекунад. Дар ин 
ҷуфтҳо, аъзои алоҳидаи онҳо, ки ба ин ҷуфтҳо дохил мешаванд, аз рӯи сатҳи луғавии синонимияи 
семантикӣ ба муносибати парадигматикӣ ворид шуданд. Аз табиати мисолҳо ҳамин чиз маълум 
мегардад, ки муносибатҳои парадигматикӣ муносибати байниҳамии ҷойивазкунии мавқеи муштараки 
воҳидҳои лисонӣ мебошад [4]. Масалан, дар ҷуфтҳои хона-бино, роҳ-кӯча, иш –юмуш, болага –
ӯқувчига- ишчига, қулдор-пулдор-чорвадор, меҳнаткаш-меҳнатчи ҳамин хусусиятро дидан мумкин 
аст. Дар ҷуфтҳои «уй-бино», кӯча – йӯл, иш-юмуш» унсурҳои вазифавии онҳо бо мавқеи муштараки 
ҳаммаънои хосси сатҳи луғавӣ соҳиб бошад. (муқоиса кунед : Уй битди-Бино битди: Кӯча шу ерда 
тугайди – йӯл шу ерда тугайди : Иш билан машғул бӯлмоқ – юмуш билан машғул бӯлмоқ ) ҳар як аъзои 
ҷуфтии «болага-ӯқувчига-ишчига» дар як мавқеи синтаксисӣ омада метавонад: Ишчига мукофот 
берилди-Ӯқувчига мукофот берилди-Болага мукофот берилди. Ҷуфти “ қулдор-пулдор-чорвадор» 
бошад, бинобар айнан як хел мавқеи пасванди калимасозии –дор, ки дар таркиби ҳар як аъзои ҷуфтӣ 
мавҷуд аст, ҳосил шудааст. Дар ҷуфтҳои лисонии типи бош-қош-тош, бор –бӯр-бер , ор-оз-оч-оқ 
пайвастшавии бевоситаи аъзоҳои ҳамин ҷуфтҳо боз хусусияти ассотсиативии дигар касб кардааст: дар 
ҷуфти аввал фонемаҳои б-қ-т дар тартиби мавқеи пешина дар ҷуфтии дуюм фонемаҳои о-ӯ-э дар 
тартиби интерпозитивӣ, дар ҷуфтии сеюм фонемаҳои р-з-ч-қ дар тартиби постпозитивӣ ҳаммавқеъ 
шуда омадаанд ва ин ҳаммавқегӣ (ҳаммуносибатӣ) алоқаи парадигматикии ашёҳои лисонии 
фонемаҳои овардашударо ба вуҷуд баровардааст. Барои ҳамин муносибатҳои парадигматикии 
ҷуфтҳои мазкур дар кадом сатҳти ҳодисаҳои забон набошанд, бевосита бо ду ё худ аз он зиёда 
воҳидҳои лисонӣ ба вуҷуд омадаанд. Ин воҳидҳо ба сифати вариантҳои гуногуни айнан як мавқеи 
лисонӣ вазифаи муштаракро иҷро мекунад. Аъзоҳое, ки дар таркиби ҷуфтҳои парадигматикӣ 
мавҷуданд, аз ҷиҳати лисонӣ воҳиди лисонии як инвариант вариантҳои конкрети гуногуни тобеъ ба 
ҳисоб меравад . Аъзои инвариант низ ба сифати воҳиди лисонии роҳбаладе, ки аъзоёни варианти 
парадигмаи муайян вуҷуд дорад, намоён мегардад. Масалан, китоб–китобнинг-китобни, китобга-
китобда-китобдан – ин гурӯҳ парадигмаи аз калимаи китоб ташкилёфта мебошанд. Дар парадигмаи 
мазкур калимаҳое, ки дар ҳолати реша нестанд, нисбат ба калимаи китоб (реша) аъзоҳои вариантӣ ба 
ҳисоб мераванд; шакли «китоб» бошад, нисбат ба муқобилҳои худ ҳамчун аъзои ин вариант маҳсуб 
меёбад . Ҳамин муҳим аст, ки дар таркиби ин парадигма аломатҳои аъзоии ҳам вариантӣ, ҳам ин 
вариантиро дар худ муҷассам кардааст. Ҳамчунин дар боло оид ба хусусиятҳои вобаста ба маънои 
парадигматикии фонемаи «и» сухан рафта буд. Бинобар ин бояд зикр кард, ки фонемаи «и» дар қатори 
парадигмаҳои ҳамин фонема ба сифати ҳам аъзои инвариант, ҳам аъзои вариант иштирок кардааст. 

Хусусияти далелҳои ашёвии мисолҳои овардашуда ҳаминро тақозо менамояд, ки дар ҳар як забон, 
аз ҷумла дар забони ӯзбекӣ низ, воҳидҳои мисолӣ дар ихтиёри парадигми ёки тӯдаи муайян дар амал 
мешаванд. Мувофиқи қонунияти равияи якхатаи забон, дар порчаи муайяни нутқ яке аз парадигмаи 
муайян ба сифати яке аз аъзоҳои ҳамин парадигма иштирок мекунад. Ҳодисаҳое, ки ба гурӯҳи 
лисонии муайяни забон ё худ парадигма тааллуқ дорад, дар намуди воҳиди лисонии абстракт ба тарзи 
– умуман фонема, умуман морфема, умуман лексема – глоссема мебошанд. 

Ба шакли конкретӣ даромадани воҳидҳои мазкури дар характери воҳиди абстрактӣ 
тасаввуршаванда, масалан умуман аз фонема ба овози конкретӣ, умуман аз морфема ба морфи 
конкретӣ, умуман аз лексема ё глоссема ба калимаи конкретӣ гузаштан актуализатсия ё ки 
реализатсияи воҳидҳои лисонии виртуалӣ ном дорад. [5] 

Амалисозии воҳидҳои тахайюлии абстрактии забон раванди табдили нутқ ба як воҳиди 
лингвистии мушаххас мебошад, яъне татбиқи он зери таъсири синтагматика сурат мегирад. Ин 
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робитаи лингвистии мафҳуми пардигматика бо синтагматикаро нишон медиҳад. Азбаски 
парадигматика ва синтагматика бо дихотомияи забон ва сухан, падидаҳое, ки асоси мантиқии онро 
ташкил медиҳанд, рабт доранд. Аммо, набояд фаҳмид, ки забон ва системаи он танҳо парадигматикӣ 
ва сухан ва системаи он танҳо синтагматикӣ мебошанд. Инчунин он чиз ҳаст, ки дар як сели муайяни 
нутқ хусусият ҳои парадигматика ва синтагматика ҳам омезиш меёбанд [5]. 

Чун ба воҳиди синтагматикӣ мубаддал шудани аъзоҳои парадигма, имкониятҳои синтагматикӣ 
низ ба парадигматика таъсир мерасонад, дар соҳаи забон барои ҳосил кардани имкониятҳои нав ба 
нави парадигматикӣ хизмат мекунад. Масалан, дар даври истиқлолият дар нутқи адабии забони ӯзбекӣ 
калимаҳои ҳудуд, ноҳия, туман, котиб ва дигарон истифода карда шуданд. Калимаҳои ҳудуд, ноҳия, 
туман, котиб дар лексикаи забони ӯзбекӣ таърихан ҳам вуҷуд дошта, дар даври шӯравӣ ба сифати 
воҳидҳои луғавии архаистӣ кам истеъмол мегардиданд. Дар натиҷаи камистеъмол шудан ва мубаддал 
шудан ба воҳидҳои луғавии архаистӣ ба имкониятҳои парадигматикии ба мисли ҳудуд-территория, 
ноҳия–район, туман-район, котиб-секретар муваққатан ҳад гузошта шуда буд. Дар нутқи адабии 
даври истиқлолият калимаҳои монанди ҳудуд, ноҳия, туман, котиб бо тақозои мафкураи даври нав ба 
сифати неологизмҳои семантикӣ боз ба истеъмол даромад. Дар натиҷа дар лексикаи даври баъдина 
қаторҳои парадигматикии ҳудуд-территория, ноҳия-район, туман-район, котиб–секретар боз эҳё 
шуданд. Ҳамчунин ҳар кадом мафҳуми нав ба сифати номи нав, истилоҳи нав нахуст дар нутқ 
(синтагматика ) ба вуҷуд меояд. Калимаи (ном) нав бо ягон воҳиди муқобил дар забон вуҷуддошта ё 
имконияти парадигматикии навро ба вуҷуд меорад, ё имконияти парадигматикии навро ба сифати 
аъзои муқобили дигари навро васеъ менамояд. 

Аз гуфтаҳо маълум мегардад, ки дар муносибати забон ва нутқ чӣ гуна пайвастагии мантиқӣ 
мавҷуд бошад, дар муносибати мафҳумҳои парадигматика ва синтагматика низ чунин пайвастагии 
мантиқии қонунӣ амал мекунад. Чунки худи мафҳуми нутқ ба туфайли амалишавии муносибатҳои 
синтагматикии иқтидори системаи забон ҳосилшаванда мебошад. Агар системаи забон дар як ҳолат ба 
ҷабҳаҳои парадигматикӣ ва синтагматикӣ соҳиб бошад, нутқ ба ҷабҳаи синтагматикии ба таври 
иқтидори тасаввуршавандаи муносибатҳои парадигматикии системаи забон соҳиб мегардад [5, с.93]. 

Фарқи синтагматика ё худ муносибатҳои синтагматикӣ аз парадигматика ё худ муносибатҳои 
парадигматикӣ дар ҳамин аст, ки муносибатҳои синтагматикӣ аз нуқтаи назари инъиикоси 
ҳаммуносибатии конкретии воҳидҳои мушаххаси забон барои нутқ ба сифати воситаи мубрам дода 
мешавад[5, с.93]. 

Ғайр аз ин, агар муносибати парадигматикӣ ё парадигматикӣ муносибати навъи ё-ё (ё-yo) бошад, 
ки дар асоси ҷудошавии мантиқӣ ба амал ояд, пас муносибати синтагматикӣ ё синтагматикӣ 
муносибати лингвистии ва тип ва монанди инҳо мебошад, ки дар пайванди мантиқӣ қарор дорад [4, 
с.258]. Аъзоҳои ба доираи як парадигма дохилшаванда аз ҳамдигар ҷиҳатҳои монандӣ ва ҳам 
фарқкунанда доранд. Парадигма ва мавҷудияти он бо ҳамин ду хусусият муайян карда мешавад. 
Аломатҳои фарқкунандаи аъзоҳои парадигма вазифаи асоси он мавқеи ҳамин парадигмаро адо 
менамояд. 

Барои амали мустақили аъзои парадигма бояд хусусиятҳои мухталиф дошта бошанд: мухолифат 
роҳи мустақили воҳидҳои «зинда» аст. Ду ва ё зиёда унсурҳои забонӣ, ки дар асоси баъзе шабоҳатҳо 
ва умумиятҳо муттаҳид шуда, аз рӯи баъзе хусусиятҳои мухталиф ба ҳам мухолифанд, ки метавонанд 
ҳамдигарро бо талаби муошират иваз кунанд, дар муқобили якдигаранд, яъне дорои зиддиятҳои 
забонӣ-мантиқӣ мебошанд[3, 4]. Масалан, калимаҳое чун коргар, ҳамсинф, боғбон, кабӯтар, ҳоким 
метавонанд дар як парадигма ҳамҷоя шаванд. Аломати маъмулии забонӣ, ки онҳо метавонанд дар 
доираи як парадигмаи ягона муттаҳид шаванд, ин воҳидҳои луғавие мебошанд, ки маънои шахсро 
ифода мекунанд. Ҳамзамон, ҳар як узви ин парадигма баъзе фарқиятҳои забонӣ дорад. Ин тафовут дар 
гуногунии маводи баён, ки барои ҳар кадоми онҳо хос аст, зоҳир мешавад. Дар ин парадигма 
монандии аъзои ин парадигма аз он иборат аст, ки дар онҳо аффиксҳои калимасоз ҳаммаъноянд. 
Гузашта аз ин, бинобар ин парадигма, дарк кардани мавҷудияти парадигмаи дигаре, ки аз аффиксҳои -
каш, -чи, -дош, -боз, -дор иборат аст, душвор нест. Ҳамин тариқ, дар гурӯҳи лингвистие, ки аз 
калимаҳои меҳнаткаш, меҳнаткаш, ҳамсинф, боғбон, кабӯтар, ҳукмрон иборат аст, парадигмаҳои ду 
сатҳи гуногуни забон ба ҳам печидаанд ва ифодаи синкретӣ доранд:парадигмаи хоси сатҳи лексикӣ-
семантикӣ мебошанд(умумияти калимаҳо аз рӯи аломати шахсият).2) Парадигмаи махсуси сатҳи 
морфема (аз рӯи аломати маъно ва вазифаи аффиксҳои калимасоз). Сабаби он ки як гурӯҳи лингвистӣ 
метавонад муносибати парадигматикии хоси ду сатҳи гуногуни забон дошта бошад, дар он аст, ки ду 
ва ё зиёда унсурҳои забонӣ бояд дар нақшаҳои моддӣ ё маъноии аъзои парадигматикӣ шабеҳи 
муайяни забонӣ дошта бошанд, то дар пайдарпаии парадигматикӣ ширкат варзанд [3, 4]. Дар ин 
гурӯҳи калимаҳо аъзои ҳар ду парадигма хусусиятҳои мухталиф ва шабеҳ доранд, ки тавре, ки гуфтем, 
пай бурдан душвор нест. Хусусияти дигар дар робитаҳои парадигматикии байни коргар-коргар-
ҳамсинф-боғбон-кабӯтар-ҳукмрон мушоҳида мешавад. Дар парадигмаи дуввуми бо ин гурӯҳи 
калимаҳо алоқаманд омезиши чунин морфемаҳо (асосҳои созанда), ба монанди меҳнат-, кор-, курс-, 
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кабӯтар-, боғ-, ҳукм-, алахусус қисмҳои муодили онҳо дар доираи як парадигмаи ягона (унсурҳои 
меҳнат, меҳнат-) душвор аст. Ба таври истисно). Ҳамин тариқ, маълум аст, ки новобаста аз сатҳи 
забон, воҳидҳои забонии ба тариқи ассоциативӣ пайвастшуда дар парадигмаҳои мушаххас 
хусусиятҳои муштарак ва гуногуни забонӣ доранд, ки барои «ҳаёт» -и парадигма муҳим ва зарур 
мебошанд. Ғайр аз он, воҳиди махсуси забонӣ метавонад дар якчанд парадигма ҳамчун аъзои 
алтернативии худ ширкат варзад. Иттиҳоди воҳидҳои забон дар дохили парадигма бо мавқеи бархӯрд 
бо онҳо (ин воҳидҳо) муайян карда мешавад. Ин мавқеъ синтагматикӣ ва дар ихтиёри ӯст. Шумораи 
воҳидҳои забонҳои ба ҳам зид дар як ҷойгоҳ бо шумораи аъзои парадигма, ки ба он тааллуқ доранд, 
мутаносиб аст. Масалан, дар лонаи муродиф ҳарчи бештар аъзои парадигматикӣ (воҳидҳои синонимӣ) 
пайваст шаванд, шумораи унсурҳои ба ҳам бархӯрд бештар ва парадигмаҳои ҷудошаванда васеътар 
мешаванд. Сарҳади мавқеъ ҳар қадар калонтар бошад, шумораи унсурҳои забоншиносии ба ҳам 
бархӯрда камтар мешаванд [5, с.80]. Пайвастагиҳои парадигмавии унсурҳои забон дар муҳитҳои 
гуногун сурат мегиранд. Ин иҳотаҳо хусусияти ташаккулёбии якдигарро доранд. Воҳидҳои забоне, ки 
муҳосираҳои дигари парадигматикиро ташкил карда наметавонанд, дар доираи парадигмаҳои ҳадди 
аксар (калон) баста, системаи забон як сохтори мураккабест, ки ҷузъҳои мантиқӣ-забониро аз қабили 
муносибатҳои парадигма ва парадигматикӣ, муносибатҳои синтагматикӣ ва синтагматикӣ, иерархия 
ва иерархӣ дар бар мегирад. Ин масъалаҳо дар таҷрибаи ассоциативии тамоми сатҳҳои забон собит 
карда шудаанд. Масалан, агар ба сатҳи фонемаҳои узбакӣ назар афканем, онҳо хусусияти парадигмаи 
максималиро доранд, ки аз шаш узв иборатанд:, ӯ, э, a, и, у o. Ин парадигма, дар навбати худ, ба се 
зерпарадигма ҷудо мешавад. Асоси мухолифати ин парадигмаҳо ҳаракати уфуқии забон дар 
ташаккули фонемаҳо ҳаракати амудӣ, иштироки лабҳо мебошад. Ин хусусиятҳо дар ташаккули 
фонемаҳои садонок инчунин парадигмаҳои андозаи миёна мебошанд, ки садоноки қатори қафо - 
садоноки сафи аввал (якум); садоноки васеъ-садоноки васеи садоноки танг (дуюм); ба парадигмаҳои 
хурди худ, барчаспҳо, ба монанди садоноки лаб-ғайрии лаб (сеюм) тақсим карда мешавад. садоноки( 
миёна)-садоноки танг(дуюм),садоноки лабӣ-садоноки ғайрилабӣ (сеюм) пора мешавад. Ин 
парадигмаҳои хурд низ боз ба зерпарадигмаҳо ҷудо мешаванд. Масалан, парадигмаи садонокҳои 
қатори пеш: у, ӯ, о; парадигмаи садонокҳои танг: у,и;парадигмаи садонокҳои миёна-васеъ: э, ӯ; 
парадигмаи садонокҳои васеъ: а,о;парадигмаи фонемаҳои садоноки лабӣ: у, ӯ; парадигмаи фонемаҳои 
садоноки ғайрилабӣ: э, а, о. Парадигмавии фонемаҳо, албатта, бо инҳо маҳдуд намешавад. Ҳар кадоме 
аз ин фонемаҳои садонок дигар хатҳои поёнии парадигматикиро дар асоси сахтӣ-нармӣ, дарозӣ-
кӯтоҳӣ дар бар мегиранд.Охирин системаи парадигмавии фонемаҳои узбекиро ба анҷом мерасонад. 

Ҳамин тариқ, муносибатҳои парадигматикӣ ва синтагматикӣ омилҳои асосие мебошанд, ки 
воридшавии сохтори забонро ба вазифа таъмин мекунанд. Дар ҳоле ки равобити парадигматикӣ ба 
робитаи мутақобилаи воҳидҳои забон, то сатҳи сухан асос ёфтааст, равобити синтагматикӣ ба 
муносибати унсурҳои забон дар ҷараёни нутқ асос ёфтааст. Воҳидҳои забонӣ аз сабаби мавҷудияти ин 
ду муносибат ва робитаҳои мутақобилаи онҳо қобилияти маъно доранд. Падидаҳои парадигматика ва 
синтагматика, новобаста аз он, ки бо ҳам наздиканд, аз якдигар фарқ мекунанд. Дар ҳоле ки 
парадигматика бо воҳидҳои номинативӣ ба маънои васеъ, синтагматика бо воҳидҳои 
коммуникатсионии забон сарукор дорад[14.9]. Гап дар сари он аст, ки чунин маҳдудият ба хулосаи 
қатъӣ оварда наметавонад, ки парадигматика падидаи лингвистӣ, синтагматикӣ падидаи нутқ аст. 
Далелҳои дар боло овардашуда исбот мекунанд, ки парадигматика метавонад, бо падидаҳои нутқ ва 
синтагматика бо падидаҳои лингвистӣ сарукор кунад. Аз ҷумла, ба соҳаи падидаҳои сатҳи синтаксисӣ 
ворид шудани мафҳуми парадигматика, нақшаҳои парадигматика ва синтагматикаро сахт ба ҳам 
пайваставу хусусиятҳои фарқкунандаи онҳоро маҳдуд кардааст. Доираи мафҳумҳои парадигматика ва 
синтагматика хеле густурда буда, онҳо тамоми сатҳҳои системаи забонро фаро мегиранд. Гарчанде ки 
мафҳумҳои парадигматика ва синтагматика дар ҳама сатҳҳо хусусиятҳои муштарак доранд, аммо онҳо 
бояд барои ҳар як сатҳ алоҳида омӯхта шаванд. Омӯзиши ин падидаҳо муҳиму саривақтӣ буда, ин яке 
аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир маҳсуб меёбад. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ И 

СИНТАГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКСКИХ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ 

В статье рассматриваются парадигма и парадигматические отношения, синтагматика и 

синтагматические отношения, а также функционирование их языковых уровней, которые важны 

для определения системной природы языка и его уровней. 

Ключевые слова. Система, лингвистические отношения, парадигма, парадигматические 

отношения, синтагматика, синтагматические отношения, языковые уровни, фонемы, уровень 

языковых фонем, морфема, уровень языковых морфем. 
 

ABOUT THE FEATURES OF PARADIGMATIC AND 
SYNTHAGMATIC RELATIONSHIPS OF UZBEK VOICES 

The article discusses the paradigm and paradigmatic relations, syntagmatics and syntagmatic relations, 
as well as the operation of their language levels, which are important in determining the systemic nature of 
language and its levels. 

Кey words. System, linguistic relationship, paradigmatics, paradigmatic relationship, syntagmatics, 
syntagmatic relationship, language levels, phoneme, level of language phonemes, morpheme, level of language 
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ХУСУСИЯТҲОИ ФАРҚКУНАНДАИ ҶУМЛАИ ПАЙРАВИ ТАРЗУ АМАЛИ ЗАБОНҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Давлатов Н.М. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 
Ҷумлаи пайрави тарзи амал дар ҳайати ҷумлаи мураккаби тобеъ тарзу тариқ ва ҳолату вазъияти 

воқеъ гардидани амали сарҷумларо шарҳ медиҳад. Фикру андешаҳои забоншиносон роҷеъ ба таърифу 
тавсфи ҷумлаи пайрави тарзу амал якранг нест.  

Забоншиносон А. Мирзоев, Ш. Ниёзӣ, М. Ғафуров дар «Грамматикаи забони тоҷикӣ» ҷумлаи 
пайрави тарзи амалро ин тавр шарҳ медиҳанд: «Баъзе ҷумлаҳои пайрави тарзи амал аломат ва ё амалро 
аз ҷиҳати сифат не, балки аз ҷиҳати миқдор маънидод мекунанд» Забоншинос Ф. Зикриёев низ ба 
таҳқиқи ҷумлаҳои пайрави ҳол, тарзи амал ва монандӣ даст задааст, ки аз нигоҳи эшон таснифи 
ҷумлаҳои мураккаби тобеи забони точикӣ дорои аҳамияти хос аст. Мавсуф дар баробари таҳлили 
ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, ҳамчунин қайд менамояд, ки «Дар забони тоҷикӣ ҷумлаҳои пайраве низ 
вуҷуд доранд, ки онҳо ба аъзоҳои ҷудогонаи сарҷумла тобеъ ва ҳамвазифа набуда, ба моҳияти умумии 
сарҷумла алоқаманд мебошанд» [10;167]. 

Забоншиносон Ш. Бобомуродов ва З. Мухторов дар «Фарҳанги забоншиносӣ» таърифи зерини 
ҷумлаи пайрави тарзи амалро пешниҳод мекунанд: «Ҷумлаи пайраве, ки тарзу тариқи воқеъ гардидани 
амали сарҷумларо шарҳ медиҳад ва ба саволҳои чӣ тарз?, чӣ тариқ?, дар кадом ҳолат? ҷавоб мешавад» 
[3;380]. 

Забоншиносон мавқеи пайвандакҳоро дар созмони ҷумлаи пайрави тарзи амал яке аз воситаҳои 
муҳим медонанд. Бархе аз муҳаққиқон бар он ақида буданд, ки меъёри ягонаи таснифи ҷумлаҳои 
пайрав тарзи амал - ин танҳо пайвандакҳои тобеъкунанда ба шумор мераванд. 

Лозим ба ёдоварист, ки миқдори пайвандакҳое, ки дар ташаккули ҷумлаҳои пайрави тарзи амал 
иштирок мекунанд, дар китобу дастурҳои таълимӣ яксон набуда, яъне ҷудогона мухталиф шарҳу 
тавзеҳ дода мешаванд. 
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Аз таҳлилу баррасии сарчашмаҳо аён гардид, ки ҷумлаи пайрави тарзи амал ба сарҷумла ба воситаи 
пайвандкҳои «ки», «ба тавре ки», «ба тарзе ки», «дар ҳолате ки», «дар вазъияте ки», «бе ин ки», 
«бе он ки», «ба тартибе ки», «чунон ки», «гӯё ки», «мисли он ки» пайваст мешавад. 

Ҳоло зарур мешуморем, ки назару андешаҳои худро роҷеъ ба сохта шудани якчанд пайвандаки 
таркибӣ(«дар ҳолатеки», «дар вазъияте ки», «ба тавре ки», «дар тарзе ки», «бе он ки» «бе ин ки»), 
киин намуди ҷумлаи пайрав ба воситаи пайвандаки «ки», ки мавсуф 
дарифодаитобишҳоигуногунимаънова вижагиҳои услубӣ нақши муҳимеро мебозанд, баён намоем:  

1.Пайвандаки «ки» яке аз пайвандакҳои сермаҳсул ва серистеъмол дар созмони 
ҷумлаҳоипайравитарзи амал ба шумор меравад. Ҷумлаи пайрави тарзи амал ба воситаи пайвандаки 
«ки» ба эзоҳи калимаҳои ҳамнисбат, ки дар сарҷумла ба вазифаи ҳоли тарзи амал омада,маънои 
пайвандаки мазкурро равшану возеҳ мегардонад, истеъмол мешавад: «Дар рӯ ба рӯи созандагон – дар 
поёни суфа ҷавони баландқомате, ки миёнаш аз рӯй бастагӣ буд, дар ду дасти худ ду ҷуфт қайроқча 
гирифта онҳоро ба ҳам зада, аз онҳо мувофиқи оҳанги дойра ва нақора садо мебаровард ва рақс 
мекард» (Ёддоштҳо, саҳ. 18). Шояд инҳо ҳам устову мардикороне бошанд, ки дар вай кор карда аз вай 
музд талаб карда бошанд - гуфта фикр баён намудам (Ёддоштҳо, саҳ. 196 ҷил. 2). - Дуруст аст, ки инҳо 
ҳам аз ҷумлаи ҳамон касоне мебошанд, ки дар вай кор кардаанд (Ёддоштҳо, саҳ. 196 ҷил. 2). 

Чун сухан аз корбудрди пайвандаки «ки» дар созмони ҷумлаи пайрави тарзи амали забони тоҷикӣ 
рафт, ин ҷо мехоҳем аз хусуси корбасти муодили англисии пайвандаки мазкур, ки дар забони англисӣ 
«that» аст, таваққуф намоем. Чунончӣ: «I thought that the two of them had gone off with the musician, 
leaving me behind, and I was jealous» [40] – «Аз набудани онҳо дар дили ман ҳисси рашк пайдо шуд: 
ман гумон кардам, ки онҳо маро партофта худҳошон бо созандагон рафтаанд» (Ёддоштҳо, саҳ. 21). 
Дар ҳарду ҷумлаи овардашуда, пайвандакҳои «that» ва «ки» вазифаи якрангро, яъне пайваст намудани 
сарҷумла ба ҷумлаи пайравро иҷро намудаанд, ки ин аз шабоҳат дар корбурди пайвандакҳо дар 
созмони ҷумлаҳои пайрави тарзи амал шаҳодат медиҳад. 

2. Пайвандакҳои дигаре, дар ҷумлаҳоипайрави тарзи амали забони адабии тоҷик истифода 
мешаванд, инҳо «ба тавре ки»,«ба тарзе ки» буда, одатан дар нутқи китобатӣ истеъмол мегарданд. 
Мутаасифона дар китоби «Синтаксиси забони тоҷикӣ» ва «Очеркҳо» ин намуди пайвандакҳо танҳо ба 
боби ҷумлаипайравимонандӣдохил карда шудаанд. Пайвандакҳои«ба тарзе ки» ва «ба тавре ки» бо 
пайвандаки «гӯё» як шуда, тарзи амалро ба воситаи монандкунӣшарҳу эзоҳ медиҳанд: Ятим, ки ин 
ҳолро дида чашмонаш сиёҳ рафта сараш гаштан гирифтааст, гӯё осмон ба сари ӯ фурӯ омада монанди 
санги осиё гардида танашро гандумвор орд мекарда бошад, тамоми баданаш ба ларзиш даромадааст. 
(Ёддоштҳо, саҳ. 60). Миршаб табарзини худро ба даст гирифта ба пеши даста гузашт ва ӯ баъди аз 
тахтапул ба майдони Регистон фуромадан, гӯё ки ба пиёдагардӣ, оби шикамаш кам мешуда бошад, ба 
асп савор шуд. (Ёддоштҳо, саҳ. 172-173 ҷил. 2). 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 ҷойҳо ғоиб шавам, ба тарзе ки баъд аз ин ҳеҷ кас ному нишони маро аз 
ин ҷойҳо наёбад ва агар мурда хок шавам гарди ман ба домони поки ту нанишинад... (Ёддоштҳо, саҳ. 
234 ҷил. 2). 

Тавре ки маълум аст, муодили пайвандакҳои таркибии тоҷикии «ба тарзе ки»,«ба тавре ки» гунаи 
англисии «so that, thus, hence, therefore, in this way, in that way» ба шумор меравад. Доираи истеъмоли 
ин навъи пайвандакҳо дар созмони ҷумлаҳои пайрави тарзи амали забонҳои муқоисашаванда хеле 
доманадор аст, ба монанди: «Because of this she always slept on her back with pillows under her head and 
more pillows under jer legs, so that she maintained lying down the same posture as when standing up» [60] – 
«Бинобар ин, ӯ ҳамеша рӯйнокӣ мехобид, чунон ки дар зери сараш болиштҳоро баланд мегузошт, 
инчунин дар зери ронҳояш ҳам болиштҳои баланд мениҳод ва ба ин тарз мувозанаи қомати хамгаштаи 
худро дар вақти хобидан нигоҳ медошт» (Ёддоштҳо, cаҳ. 39). Ҳадаф аз баёни ҷумлаи фавқ дар он аст, 
ки дар ҳар ду забон ҳам, пайвандаки англисии so that ва муодили тоҷикии он – чунон ки 
ифодакунандаи тарзу амал ба шумор меравад.  

Дар баъзе ҷумлаҳои пайрави тарзи амал метавон ду пайвандакро мушоҳида намуд, ки ҳар яке аз 
онҳо вазифаҳои мушаххаси худро соҳибанд: Аз ҳама зиёдтар тарафи даҳон ва зери бинии ӯ аҷиб буд: 
ҷоғи зерини ӯ гӯё ки нӯг надошт, ё он қисми ҷоғашро ки дар манаҳи ӯ дар забони адабӣ «занах» 
меноманд, гӯё аз пеши лаби зеринаш тамоман бурида гирифта ба ҷои буридашуда як парча чарми 
сиёҳеро дӯхта, ё часпонда монда буданд (Ёддоштҳо, саҳ. 191 ҷил. 2). 

Аз зикри чанд нуктаи фавқ мусаллам мегардад, ки яке аз пайвандакҳои сермаҳсуле, ки дар созмони 
ҷумлаҳои пайрави тарзи амали забонҳои фавқуззикр нақши босазо доранд, ин пайвандаки англисии 
«as if» ва муодили тоҷикии он «гӯё ки» ба шумор мераванд: «My right arm felt as if it had been snapped 
off at the elbow and began to ache sickeningly, the still kicking up its hills alternaely to left and right, headed 
for home» [148] – «Дасти ростам, гӯё ки вайро аз оринҷ шикаста ё бурида гирифта бошанд, 
ҷонгудозона дард кардан гирифт ва хар дар ҳолате, ки дар ҳар ҳалос задан ду пои пасашро ба ҳаво 
баланд карда ба росту чап алвонҷ медод, ба тарафи ҳавлӣ рафт (Ёддоштҳо, саҳ. 128). Чӣ тавре аз 
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ҷумлаҳои фавқи забонҳои муқоисашаванда аён гардид, пайвандаки номбаршуда дар ҳар ду забон ҳам 
бо вазифаи якранг истеъмол гардидааст. 

3. Пайвандакҳои таркибии «дар ҳолатеки», «бе ин ки», «бе он ки» аз 
пайвандакҳоисеристеъмолиин намуди ҷумлаипайрав маҳсуб ёфта, аз лиҳози истеъмол онҳо одатан 
хоси услуби китобианд: Ӯ ин дафъа ҳам ба саломи онҳо ҷавоб надод, лекин бе он ки ба рӯи касе нигоҳ 
кунад ва гӯё ки худ ба худ гап мезада бошад, забонаш гирифта-гирифта ........ (Ёддоштҳо, саҳ.233). Он 
одам бе он ки чашмашро кушояд ва ба тарафи саркарда нигоҳ кунад, баъд аз лабони болову поёнашро 
ду-се бор лесидан, гуфт: (Ёддоштҳо, саҳ. 181 ҷил. 2). Ӯ қоғазеро аз даруни остини худ бароварда ба 
тарафи ман дароз кард ва ман бе он ки сар бардорам он қоғазро аз дасти ӯ гирифтам (Ёддоштҳо, саҳ. 
224 ҷил. 2). Духтари ботамкин, баъд аз фурсате бе он ки сарашро рост кунад ва ба тарафи ман нигарад 
ба сухан даромад... (Ёддоштҳо, саҳ. 235 ҷил. 2).  

Имрӯз дар ағлаби маврид пайвандаки мазкур дар забони англисӣ дар шакли without корбурд 
мегардад: Without lifting his eyes from the loom my father asked me...(Yoddoshtho, p.46). – Падарам, бе он 
ки чашмашро аз теғ (шона) ва моку барканда, аз кор бозистод, ба ман гуфт:....(Ёддоштҳо, саҳ. 23). This 
way we can get rid of all matchmakers without offending them (Yoddoshtho, p.75). – Ба ҳамин восита ҳар 
гуна хостгорро, бе он ки ӯро ранҷонем, аз дари худ меронем» [Ёддоштҳо, саҳ. 43]. Яке аз тавофуте, ки 
дар корбурди пайвандаки мазкур дар забонҳои муқоисашаванда ба назар мерасад, ин аст, ки дар 
ҷумлаи забони тоҷикӣ пайвандак пас аз сарҷумла омадааст, аммо дар ҷумлаи забони англисӣ бошад, 
ҳолат баракс аст, яъне пайвандак пеш аз сарҷумла омадааст.  

Дар муқоиса бо дигар пайвандакҳое, ки зикрашон рафт, пайвандаки «дар ҳолате ки» хусусияти 
хосеро соҳиб аст. Вақте ки дар дохили ҷумла пайвандаки мазкур мавҷуд аст, ин аз он гувоҳӣ медиҳад, 
ки ҷумлаи пайрави тарзи амал ҳамеша ҳолати мубтадои сарҷумларо ҳангоми амал шарҳ медиҳад. 
Сухан дар он аст, ки дар гурӯҳи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ мубтадои сарҷумла ва ҷумлаи пайрав 
бештар якранганд, аммо дар ҳолати дигар будани мубтадои ҷумлаи пайрави тарзи амал ҳамон ҷумла 
ҳолати мубтадои сарҷумларо нишон медиҳад. Амалҳои сарҷумла ва ҷумлаи пайрав асосан дар замони 
гузашта ба вуқуъ омаданро ифода менамояд ва пайвандаки «ба тавре ки» ҷумларо алоқаманд 
мекунад, бештар пеш аз сарҷумла ва ё пеш аз амали он меояд: «Вай ба рӯи меҳмонон зӯрабазӯракӣ 
табассум мекард, ба тавре ки ӯро дида раҳми кас меомад. Ба ҳамин тариқа ҳамаи чубҳо, бе он ки ба 
пои халифа озоре расонанд, шикаста пора шуда ба замин афтоданд (С.А.)» 

Аз гунаи корбурди пайвандакҳои таъкидшудаи ҷумлаҳои фавқ истинбот мегардад, ки чунин 
ҷумлаҳои пайрави тарзи амал ҳолатеро мемонанд, ки хабари онҳо бештар ба шакли замони гузаштаи 
ҳикоягии сиғаи хабарии феъл ё ба шакли замони гузаштаи феъли «будан» ифода мешавад. Дар ин 
ҳолат феъли «будан» ё ба вазифаи хабар ва ё ин ки ҳамчун феъли ёвари хабари номии он меояд.  

Ҷумлаи пайрави тарзи амал бо пайвандакҳои «бе ин ки» ва «бе он ки» ба шарте меояд, ки 
мубтадоҳои сарҷумла ва ҷумлаи пайрав як бошанд. Дар таркиби пайвандаки мазкур пешоянди «бе» 
ишорат ба он мекунад, ки ба вуқуъ омадани амали ҷумлаи пайрави макон дошта бошад ҳам, сарҷумла 
бе иҷрои он шарҳ меёбад. Боиси таваҷҷуҳ аст, ки хабари ҷумлаи пайрави тарзи амал дар ин ҳолат дар 
шакли аорист ифода мешавад: Ман бе он ки қад рост кунам гаваккашон аз пасхамӣ худро бар болои 
хомаи рег гирифтам (Ёддоштҳо, саҳ. 227 ҷил. 2).  

Яке аз аломатҳои китобатие, ки ҷумлаи пайрави тарзи амалро аз сарҷумла ҷудо мекунад, ин вергул 
ба шумор меравад. Ҷумлаи пайрави тарзи амал дар ҳайати ҷумлаи мураккаби тобеъ пеш аз сарҷумла ё 
амали он ҷой мегирад. Агар бар эзоҳи калимаи ҳамнисбат омада бошад, пас аз сарҷумла меистад: 
Ҳомидхоҷа бе он ки овоз барорад, аз дасти ман гирифта ишорат кард (С.А.). Ӯ дар ҳолате ки оташи 
хашми чашмонаш аз аввалӣ ҳам зиёдтар гардида буд, ба ман нигоҳ карда аз ҷояш хест (С.А.) . Об ба 
тарзе баста шуд, ки як чакрааш ҳам аз замин боз пас намегашт (С.А.) 

Дар забони англисӣ бошад, ин навъи ҷумла ба воситаи пайвандакҳои as, as if, as though, that ва the 
way ба ҳамдигар пайваст мешавад. 

Муҳаққиқони англисшинос намудҳои зерини ҷумлаи пайрави тарзи амалро пешниҳод кардаанд:  
1.Ҷумлаи пайрави тарзи амали намуди якум хабари сарҷумларо ба воситаи нисбат додани баъзе 

хусусиятҳо дигаргун месозад: I am sorry» I talked the way I did at lunch – Мебахшед, аз тарзи 
муоширатам бо шумо ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ афсӯс мехӯрам. Аз тарҷумаи ҷумлаи номбурда 
маълум мешавад, ки пайвандкҳои дар як забон мавҷудбуда ба забони дигар айнан тарҷума 
намешаванд ва ин падидаро мо дар ҷумлаи «She cooks the turkey exactly as my mother did – Ӯ мурғи 
марҷонро, айнан, ба тарзе ки модарам мепухт, ҳамон хел мепазад»равшантар мушоҳида менамоем. 
Ба андешаи мо, ба ҷои пайвандаки ба тарзе ки пайвандакичунон киистифода мегардид, дуруст буд, 
зеро ҳам дар ҷумлаи англисӣ ва ҳам дар ҷумлаи тарҷумашуда маъно якранг ба назар мерасад. Ё ин ки: 
«Даллол аз дасти ӯ гирифт ва ба тарзе ки гуё ӯро кашола мекарда бошад, ба пеши Корвонбошӣ 
бурда, бо ӯ вохурӣ кунонид. (С. Айнӣ)» - The broker taking his hand (dragged him ) as if he would drag him, 
brought the man to the foreman and made him to greet the foreman. Ҷумлаи мазкур аз лиҳози ифодаи 
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тобиши маъно ва воситаи алоқа ба ҷумлаи пайрави монандӣ хусусиятҳои услубӣ зоҳир карда, тарзи 
амал бавоситаи монандкунӣ ифода ёфтааст. Аммо дар ҳар сурат онҳо аз ҳам фарқ мекунанд:  

а) тарзи амал: Ман расида рафтам ва нафасамро базӯр рост карда, батавре ки тавонистам, 
арзиҳол кардам (С. Улуғзода) - I arrived and hardly taking a breath told about the condition as / could; 

б) миқдору дараҷа: …..ба ҳар кас бақадре ки дар аввали шаб дошт, дода он пулро тақсим 
намуданд (С.Айнӣ) - They shared money among everyone giving to each other as much as they had had at 
the beginning of night; 

в) монандӣ: Сурайё мисли он ки зарбаи сахте хӯрда бошад, беҳол шуду ба рӯи кундаи дарахте 
нишаста монд (Ҷ. Икромӣ) - Surayo became weakened as if she got a hard strokeand sat on a stump. 

2.Ҷумлаи пайрави тарзи амали намуди дуюм ба муайянкунандаҳое ё предикатҳое истинод 
мекунанд, ки ҳолату вазъият ё сифату хусусияти шахс ё ғайришахсро тавсиф намоянд: Astonished, as 
one could be in such circumstances, he did not give a sign of it – Дар ҳайрат буд, батавре ки кас дар чунин 
вазъият буда метавонист, ӯ сир бойнадод. Не was puzzled bythesituation, as one could easily be in his 
place – Аз ин ҳолат ба душворӣ афтида буд, батавре ки кас ба осонӣ дарҷои ӯ буда метавонист. 

Ҷумлаҳои ба намуди дуюм монандро дар забони тоҷикӣ низ метавон мушоҳида намуд: Сафар 
Ғулом, дар ҳолате ки дар чашмонаш об чарх мезад, ба командире, ки то ҳол дар он рост истода буд, 
аммо ба кори пурсиш мудохила намекард, бо як нигоҳи маъюсона нигоҳ кард (С. Айни). 

Бояд тазаккур дод, ки пайвандаки тобеъкунандаи тоҷикии дарҳолате ки дар забони англисӣ 
муодили худро надорад ва ҳангоми тарҷума ба ҷои он пайвандаки ҷумлаи пайрави замон – while 
истеъмол мешавад.  

3.Ҷумлаҳои пайрави тарзи амали намуди сеюм ба ҳол истинод карда, нисбат ба он шарҳ ё 
маълумоти иловагиро медиҳанд. Алоқа байни ин намуди ҷумлаҳо озодтар буда, ҷумлаи пайрав аз 
сарҷумла ба воситаи вергул ҷудокарда мешавад: Не said it with contempt, as a grown-up serious man 
should treat such views – Ӯ бо нафрат инро гуфт, ба тавре ки шахсе калонсоли ҷидди бояд бо ин 
фикрҳо сару кор дошта бошад. 

Ҳамин тавр, дар ҳар сурат ҷумлаи пайрави тарзи амал тарзи воқеъ гардидани амали сарҷумларо 
шарҳ медиҳад. Яке аз серистеъмолтарин пайвандаке, ки дар ташаккули ҷумлаи пайрави тарзи амали 
забони тоҷики ба кор меравад, ин пайвандаки ки ба шумор рафта, вазифаи мазкурро дар забони 
англисӣ муодили он пайвандаки as (гоҳо as if) баҷо меоварад.  

Пайвандакҳои батавре ки, батарзе ки одатан дар услуби китобӣ истифода мешаванд. Ҷумлаҳои 
пайрав бо пайвандакҳои беин ки, беон ки дар чунин мавридҳое баназар мерасанд, ки мубтадои 
сарҷумла ва ҷумлаи пайрав як бошанд. Дар таркиби пайвандак пешоянди бе ба он ишора мекунад, ки 
ба вуқуъ омадани амали ҷумлаи пайрав мумкин ё зарур бошад ҳам, сарҷумла бе иҷрои он шарҳ 
меёбад. Аз ин рӯ, дар ин намуди ҷумлаҳо тобиши хилоф низ мушоҳида мешавад. Хабари ҷумлаи 
пайрави тарзи амал дар шакли аорист ифода меёбад: Ӯ қоғазеро аз даруни остини худ бароварда ба 
тарафи ман дароз кард ва ман бе он ки сар бардорам он қоғазро аз дасти ӯ гирифтам (Ёддоштҳо, 
саҳ. 224 ҷил. 2) - He took a piece of paper out of his sleeve and held it out to me, and I took the paper from his 
hand without looking up. Духтари ботамкин, баъд аз фурсате бе он ки сарашро рост кунад ва ба 
тарафи ман нигарад ба сухан даромад... (Ёддоштҳо, саҳ. 235 ҷил. 2) - The calm girl started talking after 
a while without straightening her head and looking at me. 

Агар дар забони англисӣ ҷумлаи пайрав бо пайвандаки that оғозёбад, пас он дар сарҷумла 
калимаҳои so (чунон, чунин) ё such (чунин, ончунон) ба кор бурда мешаванд, ё ин ки агар so зарф ё 
сифатро муайян кунад, such бошад исмро муайян мекунад: He played so well that everybody admired 
him – Ӯ чунон хуб менавохт, ки ҳама ба ваҷд омаданд. The airplane was flying at such a height that we 
could hardly see it – Ҳавопаймодар чунон баландие парвоз мекард, ки мо онро базӯр дида 
метавонистем. 

Он ҷумлаҳои пайрави забони англисие, ки бо пайвандакҳои as if, as though cap мешаванд, 
феълҳояшон дар шакли замони гузаштаи номуайян омада, амал ё ҳолатеро ифода мекунанд, ки бо 
амал ё ҳолати феъли сарҷумла ҳам замон бошад. Агар феъли ҷумлаи пайрав амали ҳамзамони 
дарозмуддатро ифода кунад, пас дар ин ҳолат феъл дар шакли замони гузаштаи давомдор корбурд 
мегардад. Феъл дар замони гузаштаи номуайянӣ ва давомдор новобаста аз замони феъли сарҷумла 
истифода мешавад: «My right arm felt as if it had been snapped off at the elbow and began to ache 
sickeningly, the still kicking up its hills alternaely to left and right, headed for home» [ 148] – «Дасти 
ростам, гӯё ки вайро аз оринҷ шикаста ё бурида гирифта бошанд, ҷонгудозона дард кардан гирифт 
ва хар дар ҳолате, ки дар ҳар ҳалос задан ду пои пасашро ба ҳаво баланд карда ба росту чап алвонҷ 
медод, ба тарафи ҳавлӣ рафт (Ёддоштҳо, саҳ. 128). Чӣ тавре аз ҷумлаҳои фавқи забонҳои 
муқоисашаванда аён гардид, пайвандаки номбаршуда дар ҳар ду забон ҳам бо вазифаи якранг 
истеъмол гардидааст. 
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Чунин як таҳаввулро дар ифодаи замони феъл, ки пайвандакҳои ҷумлаи пайрави тарзи амал боиси 
ташаккули он гардиданд дар забони тоҷикӣ низ метавон мушоҳидакард. Ин хусусият ба пайвандаки 
дар ҳолате ки мансуб аст. 

Ҷумлаҳоипайрави тарзи амале, ки бо пайвандаки мазкур созмон меёбанд, ҳамеша мубтадои 
сарҷумларо ҳангоми ифодаи амал шарҳ медиҳанд. Дар ин гурӯҳи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ аксар 
мубтадои сарҷумла ва ҷумлаи пайрав як аст, вале дар сурати дигар будани мубтадои ҷумлаи пайрави 
тарзи амал ҳам он ҷумла ҳолати мубтадои сарҷумларо шарҳ медиҳад. Амалҳои сарҷумла ва ҷумлаи 
пайрав дар як замон, одатан замони гузашта бавуқӯъ меоянд. Азбаски чунин ҷумлаҳои пайрави тарзи 
амал ҳолатро мефаҳмонанд, хабари онҳо бештар дар шакли замони гузаштаи ҳикоягии сиғаи хабари ё 
замони гузаштаи феълӣ будан ифода меёбад. Дар ин сурат феъли будан ё ба вазифаи хабар ва ё ин ки 
ҳамчун феъли ёвари хабари номии он меояд: Ӯ дар ҳолате ки оташи хашми чашмонаш аз аввалӣ ҳам 
зиёдтар гардида буд, ба ман нигоҳ карда аз ҷояш хест (С.А.) He looked at me and got up as the fire in his 
eyes grew hotter than before. Об ба тарзе баста шуд, ки як чакрааш ҳам аз замин боз пас намегашт - 
The water was blocked in such a way that not a single chakra could return from the ground. 

Пайвандаки «дар ҳолате ки»- ро танҳо ба як ҷумлаи пайрави тарзи амал вобаста кардан дуруст 
нест: Дар ҳолате ки худам дастамро ба оби сард намезадам, ғуломон, ятимон, чӯпонон ва 
чорякорони ӯро хар барин кор мефармудам (С. Айнӣ). 

Феъли англисии to be пас аз пайвандаки as if – гӯё кидар шакли сиғаи шартӣ ба кор меравад, яъне 
феъли мазкур бо шакли «were»-и замони гузаштаи худ бо шахсу шумораи ҷамъу танҳо истифода 
мешавад. Дар забони муосири англисӣ, махсусан дар нутқи шифоҳӣ дар баробари «were» дар шахсҳои 
1 -ум ва 3 -юм шумораи танҳои феъли to be – was истифода мешавад: Аз ҳама зиёдтар тарафи даҳон 
ва зери бинии ӯ аҷиб буд: ҷоғи зерини ӯ гӯё ки нӯг надошт, ё он қисми ҷоғашро ки дар манаҳи ӯ дар 
забони адабӣ «занах» меноманд, гӯё аз пеши лаби зеринаш тамоман бурида гирифта ба ҷои 
буридашуда як порча чарми сиёҳеро дӯхта, ё часпонда монда буданд (Ёддоштҳо, саҳ. 191 ҷил. 2) - The 
most strange part of his mouth and under his nose was strange: his lower jaw seemed to have no tip, or the 
part of his jaw that is called «zanakh», as if completely cut off from the front of his lower lip and replaced by a 
piece of leather black was sewn or glued. 

Як нуқта лозим ба ёдоварист, ки ҷумлаҳои ба забони тоҷикӣ тарҷумашуда, алалхусус ҷумлаҳои 
пайрав бар эзоҳи калимаҳои ҳамнисбати таркиби сарҷумла (чунон) омада, ба ҷумлаҳои пайрави 
монандӣ шабоҳат доранд. Агар феъли ҷумлаи пайрав амал ё ҳолатро ифода кунад, ки қабл амал ё 
ҳолати феъли сарҷумла ба амал омадааст, пас новобаста аз он ки феъли сарҷумла дар кадом замон аст, 
ҷумлаи пайрав дар замони гузаштаи мутлақ меояд: Не spoke as if he knew this question very well – Ӯ 
тарзе ҳарф зад, ки гӯё ҳама ин саволро хеле хуб медонист. They walked slowly up the stairs as if they were 
carrying something heavy – Онҳо оҳиста дар зинапоя қадам мезаданд гӯё ки ягон ашёи вазниро бурда 
истода бошанд.  

Дар ҷумлаҳои фавқ мо бо шакли сиғаи шартӣ сарукор дорем, ки аз рӯйи шакл ба замони гузаштаи 
мутлақи сиғаи хабарӣ монандӣ дорад.  

Дарҷумлаҳои пайрави тарзи амали забони тоҷикӣ пайвандаки бидуни он ки низ мушоҳида 
мешавад: Сайёра бидуни он ки чизе бигӯяд, пулро боз ба назди пиразан монд. (Ф. Муҳаммадиев). 

Аз таҳлилу баррасии сарчашмаҳо аён гардид, ки аксари ҷумлаҳои пайрави тарзи амали забони 
тоҷикӣ одатан пеш аз сарҷумла ва ё пеш аз амали он ҷой мегиранд. Дар забони англисӣ бошад ҳолати 
баръакс, яъне, қариб ҳамешадар охир, пас аз сарҷумла омадани ҷумлаи пайрави тарзи амал мушоҳида 
мешавад: Eric sat down in the nearest chair as if he were collapsing from fatigue. There were thousands like 
himself whom the war would blot out as though they had never been born. 

Дар мобайн омадани ҷумлаи пайрав низ истисно нест: Astonished, as one cold be in such 
circumstances, he did not give sign of it. 

Дарҷумлаҳои пайрави тарзи амали забони тоҷикӣ, ки бо пайвандаки батарзе ки алоқаманд 
шудаанд, пайвандакҳо беш тар пеш аз сарҷумла ва ё пеш аз амали он ҷой мегиранд ва дар ҳолатҳои 
ҷудогона пас аз сарҷумла омадани онҳоро низ метавон дучор омад: Бо сахт кашидани ришта чарм 
омада аз дарун ба боло чок банд шуд, ба тарзе ки нӯги чарми овезон шудаистода аз тарафи дарун 
даҳони чокро тамоман банд мекард. (С. Айнӣ) – By tightening the thread, the leather came and closed the 
seam from the inside up, as if the tip of the hanging leather was pulling the seam from the inside. 

Агар дарҷумлаҳои пайрави тарзи амали забонҳои таҳқиқшаванда пайвандакҳои дар ҳолате ки, бе 
он ки бачашм расад,онҳо одатан пас аз мубтадо, ё дар мобайни сарҷумла, вале ҳатман пеш аз хабари 
он ҷой мегиранд: «Listening to that poem in that setting, without even singing it aloud, I was able to weep 
inwardly and to some degree unburden my distressed heart» (Yoddoshtho, p.176) –«Ман бо шунидани он 
ғазал дар он суруд, бе он ки овоз барорам, дарун-дарун гириста дили мусибатзадаи худро қадаре холӣ 
кардам ва...»(Ёддоштҳо, саҳ.156). 

Дар иртибот бамасъалаи мавриди таҳлил бояд афзуд, ки дар ҷумлаҳои пайрави тарзи амали 

забонҳои фавқуззикр калимаҳои ҳамнисбат тарзу ҳолати бавуқуъ омадани амалро шарҳу тавзеҳ дода, 
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ҳатман пас аз сарҷумла меояд: «When I reached home my father was still busy cutting the hotels in his mill 

wheel – so busy that he never even asked where I had been and What I had done» [53]- «Ман ба хона 

расидам, падарам ҳанӯз ба кофтани сӯрохҳои чархи осиё машғул буд, ӯ чунон машғул буд, ки ҳатто аз 

ман «чиҳо тамошо кардӣ, ту куҷоҳо рафтӣ» гуфта напурсид» [Ёддоштҳо, 30-31]. Маълум гардид, ки 

дар ҷумлаҳои зикршуда пайвандаки so бо муодили тоҷикии худ – чунон вазифаи якрангро иҷро 

намудааст. 

Ҳамин тариқ, дар ҳар ду забон ҳам вазифаи аслии пайвандакҳо – ин пайваст намудани сарҷумла ва 

ҷумлаи пайрав буда, яке ба дигаре ба воситаи ин ё он пайванак тобеъ мегардад.  
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБРАЗА 

ДЕЙСТВИЯ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

В данной статье рассматриваются отличительных свойствах придаточных предложений 

образа действия в таджикском и английском языках. Придаточные предложения образа действия в 

составе сложноподчиненных предложений интерпретирует спосбы и пути и состояние 

осуществление действии главного предложения. В статье также имеются взгляды лингвистов 

относительно дефиниции придаточное предложение образа действия. 

Известно, что в таких типах придаточных предложниях главное предложение соединяется с 

придачное при помощи опредленных союзов, таких как: «ки», «ба тавре ки», «ба тарзе ки», «дар 

ҳолате ки», «дар вазъияте ки», «бе ин ки», «бе он ки», «ба тартибе ки», «чунон ки», «гӯё ки», «мисли 

он ки», «so», that, thus, hence, therefore, in this way, in that way и др. Одним из диффренциальных 

признаков данного типа предложений в сопоставляемых языках прежде всего прослеживаются в 

положение союзов или их эквивалентов перед или после главное предложения. Например, если в 

английском языке придаточное предложение начинается с союзом that, тогда он в главное 

предложение используется с союзами so (чунон, чунин) или such (чунон, ончунон) или если союз so 

определяет наречие или прилагательное, то союз such определяет имя существительное. По способу 

выражения придаточные предложения образа действия обоих языков имеют тесное отношения с 

придаточное предложение сравнение, т.е. одного и те же союзы применяются в формирование 

обоих типов придаточных предложений.  

Ключевые слова: язык, таджикский язык, английский язык, сравнение языков, предложение, 

главное предложение, придаточное предложение, придаточное предложение образа действия, союз, 

соединительные союзы, подчинительные союзы.  

 

DIFFERNTIAL PECULIARITIES OF SUBORDINATE CLAUSE OF MANNER IN TAJIK 

AND ENGLISH LANGUAGES  

This article deals with differential peculiarities of subordinate clause of manner in Tajik and English 

languages. The subordinate clause in the structure of complex sentence interprets ways and conditions of 

action performance of main clause. The point of views of linguists regarding the definition of subordinate 

clause of manner is submitted in the article. 
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It is known that in this type В статье также имеются взгляды лингвистов относительно дефиниции 

придаточное предложение образа действия. 

It is known that in such types of subordinate clauses, the main sentence is connected to the subordinate 

clause with the help of definite conjunctions, such as: : «ки», «ба тавре ки», «ба тарзе ки», «дар ҳолате 

ки», «дар вазъияте ки», «бе ин ки», «бе он ки», «ба тартибе ки», «чунон ки», «гӯё ки», «мисли он ки», 

«so», that, thus, hence, therefore, in this way, in that way, etc. One of the differential features of this type of 

sentences in the compared languages is primarily traced to the position of conjunctions or their equivalents 

before or after the main clause. For example, if in English a subordinate clause begins with the conjunction 

that, then it is used in the main clause with the conjunctions so (чунон, чунин) or such (чунон, ончунон) or if 

the conjunction so defines an adverb or adjective, then the conjunction so defines a noun. By the way of 

expression, the subordinate clauses of the mode of action of both languages have a close relationship with the 

subordinate clause comparison, i.e. the same conjunctions are used in the formation of both types of 

subordinate clauses.  

Keywords: language, Tajik language, English language, comparison of languages, sentence, main 

sentence, subordinate clause, subordinate clause of the mode of action, union, connective unions, subordinate 

unions. 
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ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТА ПРИ ОПИСАНИИ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКОМ И 
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ СОМАТИЗМА «ГЛАЗА») 

 
Ансорова М.М. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Цвет является одним из принципов культуры, многие культурные явления не могут быть поняты 
без учета значения цвета, в частности, при описании человека ряд общих ассоциативных цветовых 
полей, в которых существует множество эквивалентных и различных реакций. На основе 
лексикографических словарей английского и таджикского языков, произведений художественной 
литературы было показано, что цветовые выражения black, , white отличаются своей 
универсальностью при описании внешности и характера человека. 

Цвет - это межуровневая семантическая категория, которая насыщена в языке образными 
ассоциациями и значениями. По мнению Н.Н. Амосовой, «цвета играют важную роль в формирования 
языковой картины мира, поскольку с каждым цветом в разных языковых и культурных сообществах 
связаны определенные ассоциации и определенные цветовые предпочтения»[1, с. 74]. 

Особенностью номинации цвета в таджикском и английском языках является то, что 
ахроматические цветообозначения отличаются своей универсальностью при описании внешности и 
характера человека. Относительно большое количество лексических конструкций цветообозначений, 
связанных с описанием человека, их относительно высокая продуктивность указывают на то, что 
данные цветообозначения входят в группу лексем с высоким потенциалом лексической активности. 

Рассмотрим цветовые значения с описанием внешности человека, в которых используются белый и 
черный цвета. 

В человеческом сознании именно глаза непосредственно связаны с внутренним миром человека, 
его мыслями, чувствами, душой. Чаще всего глаза описываются с помощью оттенков, но также часто 
встречаются черный и белый цвета. Черный и белый цвета также часто используются часто в 
описаниях глаз. 

Черный - это цвет, наиболее часто используемый для описания глаз человека, как в английском, так 
и в таджикском. Это связано с национальными особенностями черт внешности человека. 

Рассмотрим конкретное описание человеческого глаза. 
Her dark eyes were like deep caverns; like graves, one for Bothari, one for himself. Bujold, Lois McMaster 

/ The Warrior's Apprentice – Ее черные глаза были как две глубокие могилы — одна для Ботари, другая 
— для него самого. 
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He spun around and saw Arky standing there at the corner of the shed, his big dark eyes swimming in his 
pinched face. King, Stephen / From A Buick 8 – Повернувшись, увидел стоящего у угла Арки, его 
огромные черные глаза резко выделялись на побледневшем лице. 

And Marvin gazed up again into the ganzer's slit black eyes and low armoured forehead, and saw the 
hideous gaping jaws descending, about to engulf his entire head ... Sheckley, Robert / Mindswap - И Марвин 
вновь уставился в черные глаза-щели под узким бронированным лбом, увидел, как смыкается 
чудовищно разинутая пасть, готовая заглотнуть всю его голову целиком… 

The name Bodenblatt suggested to me a German or Scandinavian background, but Flossie had a 
Mediterranean complexion, black hair, and large dark eyes. Кунц, Дин / Брат Томас – Для меня фамилия 
Боденблатт предполагала немецкое или скандинавское происхождение, но смуглая кожа, черные 
волосы и большие черные глаза указывали на то, что корни геральдического древа Флосси следовало 
искать на берегах Средиземного моря.  

Are you a doctor?» He turned his fierce dark eyes upon me as he asked this last question. Conan Doyle, 
Arthur / A Study in Scarlet – Вы ведь доктор? — спросил он, устремив на меня свои 
горячие черные глаза. 

His bright black eyes - the eyes of a bird for sure - never left Billy's face. King, Stephen / Thinner – Его 
яркие черные глаза - глаза птицы - не отрывались от лица Билли. 

He would be glad to get back where light-colored eyes were a rarity; growing up, he had not seen anything 
but brown or black except on Rand. Jordan, Robert / The Fires of Heaven – С какой радостью Мэт 
вернулся бы в те края, где светлые глаза - большая редкость; в родной деревне он видел вокруг только 
карие да черные глаза. Ранд был единственным исключением. 

He wore a hooded leather smock, stained and smeared with some kind of mud, and his large black eyes 
burned with fanaticism. Eddings, David / Magician's Gambit – Его кожаная куртка с капюшоном была 
заляпана грязью, большие черные глаза горели фанатизмом. 

But his black eyes raked her in no lover-like way and he was laughing softly. Mitchell, Margaret / Gone 
with the wind – Но его черные глаза буравили ее отнюдь не влюбленным взглядом; к тому же он 
негромко рассмеялся. 

The deep-set, silkie-dark eyes were there. And her hair was as flaxen a color as Giles’s. Outside of that; 
everything was different. Dickson, Gordon / Dragon On The Border – Однако глубоко 
посаженные черные тюленьи глаза и соломенного цвета волосы, совсем как у Жиля, выдавали ее 
принадлежность к семейству де Мер.  

He smiled, and shot as evil a glance at me as could come from his dark eyes. Dickens, Charles / David 
Copperfield – Он улыбнулся, и черные его глаза сверкнули беспредельной ненавистью ко мне. 

«Ay,» said Louis without any perceptible alteration of voice, but frowning until his piercing dark eyes 
became almost invisible under his shaggy eyebrows, «is it even so? Scott, Walter / Quentin Durward – — Вот 
как! — сказал Людовик, не меняя тона, но его косматые брови так нахмурились, что на минуту 
почти совсем закрыли черные пронзительные глаза. 

Those black, merciless eyes stared into Andre’s without pity as Mikhail ripped the heart from his chest. 
Feehan, Christine / Dark Prince – Черные безжалостные глаза смотрели в глаза Андре, когда Михаил 
вырывал сердце из его груди. 

The woman stalked around the chamber, her ebony eyes clinically taking his measure. DeChancie, John / 
Castle Kidnapped – Расхаживая по пещере, красавица не сводила с лежащего на шкурах Джина 
взгляда иссиня-черных глаз. 

He had remembered the black eye of a gull fixing him with his own mortality as it yanked a clam from its 
shell: and he could hear hustlin, bustlin Uncle Morgan asking if Jack could put Queen Lily on the line. King, 
Stephen,Straub, Peter / The Talisman – Он вспомнил черный глаз чайки, таящий в себе смертельную 
угрозу; и услышал насмешливый голос дяди Моргана, спрашивающий, как Джек собирается 
поставить королеву Лили на ноги. 

Как показывает иллюстративные материал на английском языке слово черный во всех 
приведенных предложениях используется исключительно в отрицателдьном значении, что является 
свидетельством национальной специфики языка. Нами не были выявлены черные глаза с 
положительной коннотацией. 

Однако, если сравнить слово черный в английском языке со словом сиёҳ в таджикском – 
наблюдается «обратная картина». В таджикском языке черные глаза всегда выступают символом 
красоты. При этом следует заметить, что нецветовые лексические единицы, имеющие в своей 
структуре компонент сиеҳ, такие как – шаҳло, оҳу, меш, приобретая цветовое значение «черный 
цвет», так же указывают на красоту глаз.  

Далее приведем примеры на материале таджикского языка: 
Шаҳло – чашми сиёҳи калони зебо ва дилфиреб – большие, красивые черные глаза, 

очаровательные: 
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Эй, ку умре шуд, ки то беморам аз мижгони ту,  
Гӯ: Нигоҳе кун, ки пеши чашми шаҳло мирамат. 
Шаҳло наргис киноя аз чашми сиеҳи дилфиреби маҳбуба – очароватедльные черные глаза 

возлюбленной: 
Ду шашло наргисаш аз гирӣя чун гул, 
Зи тоби чеҳрааш мушк он ду сунбул [СТЯ: 2, 577].  
В таджикском языке конструкция чашми сиеҳ – черные глаза употребляется также во 

фразеологизме чашм сияҳ кардан в значении: ба чизе тамаъ кардан, ба чизе чашм дӯхтан: 
Ҳаргоҳ ӯ бад-ин муҳаққар, ки вазифаи чошти малик буда, чашм сияҳ кунад, тавонон донист, ки 

дар муҳимимоти куллӣ чӣ ришватҳо гирифта бошад [СТЯ: 2, 533]. 
Чашми сиеҳмаст – чашми бисъер маст, чашми ниҳоят шух – игривые глава: 
Дарди дили дарвешу таманнои нигоҳе, 
З-он чашми сиеҳмаст ба як ғамза даво кун ! [СТЯ: 2, 531]. 
Оҳучашм – сиеҳчашм, зебочашм – большие, красивые, черные словно глаза газели (большие и 

черные): 
Даро, соқӣ, дигар бора бикун ушшоқро чора, 
Ки оҳучашми хунхора чу шер андар шикор омад [СТЯ: 1, 951]. 
Таким образом, соматизмы являются наиболее древним слоем лексикона, они активно участвуют в 

формировании лексических единиц. А высокая частотность использования ахроматических цветов в 
соматической лексике объясняется тем, что человеческое тело является наиболее удобной «точкой 
отсчета» в окружающей нас действительности, что позволяет исследовать связь языка с различными 
сферами жизни человека. Соматическая лексика находится в постоянном развитии и активно 
используется, в том числе и в лексикологии, и является ярчайшим отражением менталитета каждого 
народа, особенностей языка, культуры и быта. 
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ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТА ПРИ ОПИСАНИИ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ СОМАТИЗМА «ГЛАЗА»)  
В рамках данной статьи рассматривается проблема восприятия цвета в языковой картине 

мира при описании человека с цветовой палитрой «черный и белый, " с точки зрения двух языков - 
английского и таджикского, а также лексические конструкции, связанные с этими цветами. 

Ключевые слова: черный, белый, соматизм, лексические конструкции, культура, национальная 
цпецифика. 

 
BLACK AND WHITE COLORS WHEN DESCRIBING A PERSON IN ENGLISH AND 

TAJIK (BY THE MATERIAL OF SOMATISM «EYES») 
 
Within the framework of this article, the problem of color perception in the language picture of the 

world is considered when describing a person with a color palette «black and white» from the point of view of 
two languages - English and Tajik, as well as lexical constructions associated with these colors. 

Key words: black, white, somatism, lexical constructions, culture, national specificity. 
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МАФҲУМИ МАРГ ВА ИФОДАИ ОН ДАР «ТАЪРИХИ ТАБАРӢ»-И БАЛЪАМӢ 
 

Ҷӯраева С.Б. 
 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 
Абӯҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, ки зодаву парвардаи яке аз хонадонҳои бонуфузи 

эронӣ будааст, ба забони арабӣ ду асари бағоят бузургҳаҷм «Таърих» ва “ Тафсир» таълиф намуд, ки 
он шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард, пас аз таҳлилҳо ва ихтисорҳои худи муаллиф то ба ҳаҷми имрӯза 
кӯтоҳ карда шудаанд. 

Дар нимаи дуюми асри X дар Бухорои шариф ба фармони яке аз амирони фарҳангпарвари 
Сомонӣ-Абӯсолеҳ Мансур ибни Нӯҳ ибни Наср(961-976) ҳар ду асари зикрёфта бо забони порсии 
дари гардонда шуданд. Дар ин хусус дар оғози «Таърих» омадааст, ки «Абӯсолеҳи Мансур ибни Нӯҳ 
фармон дод дастури хешро-Абӯалӣ Муҳаммад ибни Ҷарирро, ки ҳаст порсӣ гардон, ҳарчанд ки ҳаст 
некӯтар, чунон ки андар вай нуқсоне набошад»(1,ҷ.1,с.3). 

Абӯалии Балъамӣ бо тарҷума кардани ин таърихнома сабку услуби таърихнигорӣ ва анъанаҳои 
насри илмиву адабии мардуми эрониро зинда намуд. Муҳаққиқон асри мазкурро шоҳсутуи забони 
тоҷикӣ ва «Шоҳнома“-и мухтасари мансури мо қаламдод кардаанд. 

Шиносоӣ бо забони асар нишон медиҳад, ки Балъамӣ ба тавассути навиштани он имкониятҳои 
беохири забони ниёгонамонро ба хонанда намоиш додааст. Инро дар мисоли мавқеъ ва истифодаи 
феъли мурдан ва муродифҳои он мушоҳида кардан мумкин аст. Чанде аз муҳаққиқон ифодаи ин 
мафҳумро дар осори баъзе шоиру нависандагони муосир тадқиқ кардаанд.(ниг.3, с.18-19; 5, с.6-17). 
Вале маълум мегардад, ки чунин тарзи баёни матлаб дар забони т оҷикӣ таърихи тӯлонӣ доштааст. 
Мисолҳои ҷамгардида нишон медиҳад, ки дар «Таърихи Табарӣ»мафҳуми марг усулҳои мухталифи 
зикри худро доштааст. 

Ифодаи ин мафҳум дар асари мазкур бо феълҳои сода хеле кам дида мешавад.Аз рӯи мушоҳидаи 
мо дар ифодаи мафҳуми номбурда Балъамӣ вожаҳои бимурдан, намондан, ва рафтанро мавриди 
истифода қарор додааст. Ва гуфт:»Ё Айюб, Худои азза ва ҷалла (зилзила афканд) ва он хона, ки 
фарзандони ту андар буданд, бар сари эшон фуруд омад ва ҳама ҳама бимурданд»(1,ҷ.1,с.196). Гуфт: 
«Ё расулуллоҳ, мардумони эдун пиндоштанд, ки расули Худой намонд ва агар бидонанд, ки зинда аст, 
ҳама ҷамъ шаванд ва бар ту гирд оянд, ки ҳанӯз бештарин зиндаанд. (ҷ.1,с.798). ...ва эшонро гуфт: 
«Амирулмуъминин рафт ва акнун моро бад он машғул бояд шудан, ки фармони ӯбигузорем...» 
(ҷ.2,с.1620). 

Бояд қайд кард, ки ҳар сеи калимаи муродифӣ аз ҷиҳати дараҷаи истифодашавиашон бо ҳамдигар 
баробар нестанд. Аз байни онҳо аз ҳама бештар феъли бимурдан ба кор рафтааст. 

Маълум аст, ки дар таърихи забони тоҷикӣ дар ифодаи мафҳумҳои алоҳида баробари корбурди 
феълҳои сода тадриҷан истифода шудани феълҳои таркибии номӣ афзуд. Оғози ривоҷи истифодаи 
чунин таркибҳо забони форсии миёна будааст. (ниг.4,с.170). Дар давраҳои баъдинаи инкишофи забони 
тоҷикӣ ин ҷараён ривоҷ ёфтан гирифт. Масалан, дар «Таърихи Табарӣ» мафҳуми марг бо ёрии 
феълҳои таркибии номии ҳалок шудан, фармон ёфтан, вафот кардан ва монанди инҳо ифода 
гаштааст. Ва Шопур худ донист, ки Лилёнус ҳалок шуд, пиндошт, ки он сипоҳ аз вай 
бозгарданд(ҷ.1,с.498). Ва дигар Абдуллоҳ Ал Асғар дар кӯдакӣ фармон ёфт.... ва Абдулмалик ба 
кӯдакӣ фармон ёфт(ҷ.2,с.1106).  

Баъзан ҷузъи номии чунин воҳидҳои луғавӣ як бошанд ҳам, вале ҳиссаи феълиашон гуногун 
мебошанд.Чунончӣ, дар ҷумлаҳои зерин феълҳои таркибии номии вафот кардан ва вафот ёфтан чунин 
истифода гардидаанд. Ва Марям аз паси Исоба шаш сол вафот кард(1,ҷ.1,с.438). Ва чун ба хилофат 
биншаст, бисту шашсола буд ва ду моҳ хилифатӣ кард ва ба иллати истисқо вафот ёфт(ҷ.2,с.1627).  

Аз маводи гирдомада маълум мегардад, ки ифодаи мафҳуми марг, дар осори гузаштагон аз ҷумла 
«Таърихи Табарӣ»аз ҳама зиёд воҳидҳои фразеологӣ ба кор рафтаанд. 

Бисёр ба кор рафтани чунин воҳидҳои забониро дар назар дошта, олими эронӣ М.Қосимӣ 
навиштааст, ки «дар фарҳангу забону баёни пурғанои форсӣ вожаҳо ва ҷумалоту иборот ва таъбироти 
бисёре дар бораи мурдан, мирондан, куштан, кушта шудан ба вуҷуд омадааст» (2,с.91). Чунин 
воҳидҳои рехтаи забон низ монанди калимаҳои муродифии дар ифодаи мафҳуми марг 
истифодашаванда аз рӯйи дараҷаи корбасташон ягона нестанд; қисме аз онҳо хеле серистеъмол 
ҳастанд, вале гуруҳи дигар кам, ҳатто аҳён аҳён ба кор рафтаанд. Масалан, агар дар таърихномаи 
мазкур воҳиди фразеологии аз ин ҷаҳон берун шудан, бисёр истеъмол шуда бошад (ниг. ҷ.1.с. 
245,420,521,764,ҷ.2,с.996,1421, 1474), пас таъбирҳои ҷон аз тани касе ҷудо шудан, касеро ҷон 
баромадан, хеле кам мавриди истифода қарор гирифтаанд.Пас андар он азоб ҷон аз тани вай ҷудо шуд 



130 

(ҷ.1,с.481). Пайғомбар ӯро гуфт; «Ё Убайда, хуш бод туро, ки миёни туву биҳишт андон аст, ки ҷонат 
барояду ба биҳишти ҷовидона расӣ (ҷ.1,с.757).  

Балъамӣ дар таърихномаи худ чунин воҳидҳои фразеологиро истифода бурдааст, ки дар он 
калимаҳои дохилиашон ба ҳамдигар хусусияти ҳаммаъноӣ зоҳир намудаанд. Масалан, дар ҷумлаҳои 
поён воҳидҳои рехтаву устувори вафоти касе омадан, аҷали касе расидан, ба кор рафтаанд, ки дар онҳо 
вожаи вафот бо аҷал ва омадан бо расидан муродиф шудаанд. Вафоташ омад, ҳамчунон истода 
бимонд (ҷ.1,с.354). Қутайба гуфт: «Чӣ будааст шуморо аз куштани бандае, ки ӯро аҷал расида бувад» 
(ҷ.2,с.1261).  

Дар «Таърихи Табарӣ» дар байни ин ду таъбир воҳиди рехтаи дуюм бештар корбаст гардидааст. 
Ҷумлаҳои зерин далели чунин андешаҳо шуда метавонанд: Ва чун аҷалаш бирасид , рӯзе бо лашкар ба 
дашт шуда буд, аспе тозиён бараҳна биёмад ва бар дари саропардаи ӯ истод... (ҷ.1,с.503). Ту инчунин 
сухан нагуфтӣ ва ҷуз он кас намирад, ки ӯро аҷал наздик расида бошад(ҷ.2,с.1244).  

Ҳамин тавр, дар таърихномаи Абӯалии Балъамӣ мафҳуми марг бо калимаву ифодаҳои зиёди 
дигаре низ баён гардидаанд. Аз рӯи ҳисоби мо теъдоди чунин воҳидҳои забон аз чил адад зиёд 
ҳастанд, ки ба қатори онҳо ҷон аз тан ҷудо шудан, (ҷ.1,с.101), аз ғам таркидан(ҷ.1,с.321), аз дунё реҳлат 
кардан(ҷ.1,с.658), аз дунё муфорақат кардан(ҷ.1,с.681), ба биҳишти ҷовидон расидан(ҷ.1,с.797), ҷон ба 
шамшер додан(ҷ.2,с.1216), ба он ҷаҳон рафтан(ҷ.2,с.1335), аз миён шудан(ҷ.2,с.1612), ва даҳҳо 
калимаву таъбири дигар дохил мешаванд. 
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ПОНЯТИЕ СМЕРТИ И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ В «ИСТОРИИ ПРИРОДЫ» БАЛАМИЯ 

В статье рассматривается фразеологическое происхождение слова смерть. Из собранного 
материала видно, что при выражении концепции смерти в произведениях древних, в том числе в 
«Тарихи Табари», наиболее употреблялись фразеологизмы. Такие лексические единицы языка, как 
синонимы, используемые для выражения смерти, не уникальны по степени применимости; 
некоторые из них очень потребляют, а другая группа немногочисленна, даже нечасто. Автор 
статьи убедительно указывает на то, что если в этой истории широко используется фразеологизм 
выхода из мира, то выражения душа отделить от тела, умереть используются редко. На основании 
собранных материалов автор пришел к выводу, что некоторые из них образовались в результате 
смены названий и используются в таджикском языке более тысячи лет, а другие до сих пор 
неизвестны. 

Большая часть таких подразделов произведения сегодня устарела или не зависит от формы, или 
они используются очень ограниченным образом. 

Ключевые слова: персидский язык, словари, глагольная фразеология, сердце, глаголы, концепция 
смерти, вариант, редкие словосочетания, оригинальные таджикские и арабские слова, толкование. 

 
THE CONCEPT OF DEATH AND ITS EXPRESSION IN THE 

 «HISTORY OF NATURE» BALAMIA 
This article deals with the phraseological origin of the word death. From the collected material it can be 

seen that when expressing the concept of death in the works of the ancients, including in «Tarihi Tabari», 
phraseological units were most used. Such lexical units of the language as synonyms used to express death are 
not unique in their degree of applicability; some of them are very consuming, and the other group is few, even 
infrequent. The author of the article convincingly points out that if the phraseological unit of exit from the 
world is widely used in this story, then the expressions of the soul are separated from the body, they are rarely 
used to die. Based on the collected materials, the author came to the conclusion that some of them were formed 
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as a result of the change of names and have been used in the Tajik language for more than a thousand years, 
while others are still unknown. 

Most of these subsections of the work are outdated today or do not depend on the form, or they are used in 
a very limited way. 

Keywords: Persian language, dictionaries, verb phraseology, heart, verbs, concept of death, variant, rare 
phrases, original Tajik and Arabic words, interpretation. 
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ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
ТАДЖИКСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
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Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Экономическая терминология сопоставляемых языков, в диахроническом аспекте, в 

историческом плане относиться к древнейшим пластам лексики которые номинируют не понятия, а 
специальные представления о тех или иных экономических реалиях. Экономика как форма 
социально-общественных отношений уходит корнями в искусство ведения хозяйства, 
воспроизводства обмена, продажи, распределения и потребления материальных благ и услуг, 
необходимых для жизнедеятельности человека. Экономика становиться знаковой и информационно 
привязанной к человеку, как к деятелю уже не природой, а человеческой действительностью [1, с.8]. 
Следовательно, экономика это не только способ человеческой практики и деятельности, это история 
воплощенная в теорию, которая передается из поколения к поколению для достижения определённых 
целей и результатов.  

Сопоставляемая терминология находится в состоянии интенсивного развития научной и 
прикладной сфер, в рамках которых происходит укрепление и совершенствование отраслевых 
терминологических систем. Экономический термин в свою очередь это знак «нечто воспринимаемое, 
образующее тело знака и представляющее в языковом коллективе как сообществе интерпретаторов 
некое содержание, которое заменяет означаемое или обозначаемое в языковых и метаязыковых 
операциях …… для достижения определенного эффекта» [3, с. 503-504].  

В синхронном аспекте, в современный период экономический дискурс переживает этап 
ускоренного развития, о чем свидетельствуют появление в составе анализируемого дискурса 
множество терминов, актуализирующих новые понятия экономических реалий. Экономический 
дискурс представляет собой разветвленную, четко организованную, обширную систему, 
включающую отраслевые терминосистемы. При этом границы отраслевых терминосистем 
предполагают взаимообмен терминоединицами в аспекте межотраслевой интеграции, данный фактор 
способствует расширению состава в количественном плане и распространению междотраслевой 
полисемии. 

Специфика экономической терминологии сопоставляемых языков отличается типологическим 
своеобразием и особенностями структурной организации. Типовая классификация отражает 
пересечение и образует сложноорганизованное единство множества экономических отраслей, 
построенное по принципу теоретических и прикладных экономических наук. 

Терминологическая сложность и многогранность отраслевых терминосистем в сопоставляемых 
языков в значительной степени обусловлена пролонгированностью формирования, тесной 
взаимосвязью с историей народа анализируемых языков, и ускоренным развитием под влиянием 
глобализации, расширением международного сотрудничества. Мы согласны с определением 
Ю.С. Степанова экономика выступает одним из аспектов поля культуры [13, с.28]. 

Проанализировав различные классификации состава терминологий можно констатировать, что 
исследователи пополняют список в результате тщательного исследования. В данном аспекте, 
расширение перечня терминов входящих в состав той или иной терминологии напрямую зависит от 
самого исследователя, только ему известны основные критерии применимые для классификации 
практического материала на основе теоретически проверенной информации. С позиции 
терминоведения анализ терминологического состава необходимо проводить на основании различной 
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функциональной ориентированности терминов. Организация дискурсивного пространства трехмерно 
это теоретические, прикладные экономические науки и профессиональная практическая экономика. 
Свойственным для экономического дискурса сопоставляемых языков является дискурсивное 
пространство куда входит ниже представленный терминологический состав:  

Термины выражающие официальные и принятые экономические понятия, которые входят в 
состав экономической терминологии, являются отражением и инструментом познания системы 
экономики, развиваются по мере дальнейшего изучения.  

Экономические термины, являются специальными «когнитивно-информационными 
структурами, в которых аккумулируется выраженное в конкретной языковой форме 
профессионально-научное знание, накопленное человечеством за весь период его существования» [2, 
с. 30].  

Например: амонат – deposit – вклад (денежные средства и другие ценности, преданные на 
хранение кредитной организации); андоз – tax - налог (обязательный платеж в бюджет, в 
определённом размере, носящий обязательный безвозвратный и безвозмездный характер); бақияпулӣ 
– arrearage - недоимка (начисленные и неуплаченные в срок суммы налогов, процентов и штрафов в 
бюджет); бонк - bank – банк (кредитная организация, основной целью которой является получение 
прибыли, привлечение депозитов и сбережений, выдача кредитов, открытие и ведение банковских 
счетов); боҷ - duty - пошлина (плата взымаемая государством с лица за совершенное в его пользу 
действие); буҷет - budget – бюджет (основной фонд денежных средств, сбалансированная смета 
доходов и расходов в денежном выражении государства на определённый период времени); вомбарг – 
bond - облигация (эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право её держателя на получение 
процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права); гарав – pledge – 
залог (способ обеспечения обязательства, в связи с которым кредитор по обеспеченному залогом 
обязательству имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества); даромад 
– income – доход (средства в денежной или натуральной форме, получаемые субъектами 
экономической деятельности); дороӣ – asset – актив (объект в который вложены ресурсы 
предприятием, банком); изофаандоз – exicise – акциз (один из видов налога, косвенный налог на 
продажу определённого вида товара массового употребления); қарз – debt – долг (денежные средства, 
предоставляемые заёмщику кредитной организацией на условиях выплаты процента и возвратности в 
определённый срок); мол – goods - товар – (любое материальное имущество, включая электроэнергию, 
тепловую энергию, газ и воду); муфлисшавӣ – bankruptcy – банкротство (признанная судом или 
объявленная должником неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей); пардохт – 
payment - плата (обязательная плата взымаемая за выдачу разрешения на пользование природными 
или иными имеющимися ресурсами); пасандоз - savings – сбережение (денежные средства, право 
временного использования которых предоставлено кредитным организациям на условиях выплаты 
определённого процента); пешпардохт - advance – аванс (денежная сумма выдаваемая за счет 
предстоящих платежей за материальные ценности, выполненные и оказанные услуги); савдо – trade - 
торговля (купля-продажа произведённых или приобретённых товаров, а также выполнение работ и 
бытовое обслуживание, связанное с продажей товаров); сармоя - capital – капитал (доля физических и 
юридических лиц в активах, остающаяся после вычета суммы всех обязательств); суғурта – insurance – 
страхование (взаимоотношение по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении 
страховых случаев); таҳлил – audit – ревизия (проверка бухгалтерской документации, проводимая 
независимым, имеющим специальную лицензию бухгалтером); хироҷ, - fee - сбор (обязательный 
платёж в государственный бюджет, взымаемый за осуществление юридически значимых действий). 
Вышеприведённые примеры функционируют в экономическом дискурсе, в них зафиксированы 
знания прошедшие стадии логического осмысления понятийных отношений, более того они образуют 
терминосистемы экономики, которые рассматриваются нами как сегменты объективной 
экономической действительности внутри которой значения терминов реализуются.  

Общенаучные термины экономического дискурса сопоставляемых языков отличаются 
степенью проявления терминологических свойств, так как они являются основополагающими 
единицами метаязыка науки и теоретические понятия концептуальной структуры, они формируют 
категориально-понятийный аппарат терминосистем экономики. Общенаучные термины в 
функциональном плане перешли «порог терминологичности», представляя собой терминологический 
каркас терминов они используются как для фиксации научного, технического, шире специального 
знания, так и для передачи этого знания в пространстве и во времени. По мнению учёных, в 
общенаучные термины заложен «глубинный стержень мышления» [5, с. 30]. В содержательную 
структуру общенаучного термина заложена скрытая многозначность, которая на наш взгляд является 
оправданной и обоснованной необходимостью для обозначения понятия в терминосистемах 
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экономики. В целом «без общенаучных терминов с широкой семантикой, без их использования нельзя 
построить терминоситему как языковое образование» [6, с.129].  

Например: андоза, суръат, саеҳ, - rate – норма, размер, ставка; банд, модда - clause – пункт, статья; 
дараҷа - category – категория, раздел, класс; доира - cycle – цикл, период; иқтидор - potential – 
потенциал; ислоҳот, бозсозӣ - reform – реформа; қолаб, наҳв - pattern – образец, схема, модель, 
диаграмма; лоиҳа - project – проект; марҳила - phase – фаза, стадия, период, этап; маҳфум - concept – 
понятие; маълумот, додаҳо - data – факты, данные; меъёр - criterion – критерий; миқдор - quantity – 
количество, численность; мувофиқат - correlation – корреляция; муддат, вақт - period – период, срок, 
время; навъ, анвоъ - range – серия, ряд; нақша - plan – план, программа, проект, схема; нақша, барнома - 
programme – программа, план; намуна, шакл - model – модель, образец, тип, марка; низом - system – 
система.; нишондиҳанда - index – индекс, статистический показатель; санад, асбоб - instrument – 
документ, инструмент; сатҳ - level – уровень; саҳм, ҳисса - quota - доля, часть; суръат – acceleration - 
ускорение; таносуб - proportion – пропорция, количественное состояние; тасниф, табақбандй - 
classification – классификация, распределение, группировка, определение категорий, разрядов; 
таъғирот - modification – модификация, изменение; усул, тарз - method – метод; ҳисса, қисм - part – 
часть, доля; ҷадвал - scale – шкала; ҷадвал, нақша - chart – диаграмма, схема, таблица, график (цен, 
курсов, ставок).  

Общенаучные термины отличаются частотностью употребления, одновременно функционируют 
в разных науках представляя собой метаязыковой каркас научного знания, обладают важными 
прагматическими характеристиками как общепринятость и употребительность.  

Отраслевые термины экономического дискурса сопоставляемых языков выражают 
специальные и фоновые знания различных отраслей экономики, но не охватывают все 
терминологические наименования. Отличительным признаком является наличие отраслевого 
значения в термине, которое предусматривает отраслевую принадлежность, контекст и дефиниция 
способствуют выявлению различий и уточнению принадлежности к отрасли знания.  

Например:  
1) термины банковского дела - ҳисоб - account – счёт; пули қоғази - banknote – банкнота; нақдина - 

cash – наличность; пардохт - charges – комиссионные платежи; чек, чак -cheque – чек; қурб - course – 
курс; қарз - credit – кредит; амонат, пасандоз - deposit – вклад; бозпардохт - discharge – погашение; 
хароҷот - expenditure – затраты; кафолат - guarantee – гарантия; 

даромад - income – выручка; вуруд - inflow – приток; сармоягузорӣ - investment – вклад; зиён - loss 
– убытки; замонат - mortgage – заклад; гирдгардиш - return – оборот; 

2) биржевые термины - харид - accumulation – скупка (при понижении курса скупка акций 
спекулянтами); дарёфт - acquisition – приобретение (акций); поглощение (компании); коҳиш - 
backwardation – скидка (с обусловленного курса); муомила - bargain – сделка (торговая); вомбарг - bond 
– облигация; тамдид - continuation – отсрочка (расчёта по сделке); ихтисор - cuts – сокращения; 
уҳдадории қарзӣ - debenture – долговое обязательство; қатъ - delisting – прекращение (котировки); 
поёнравӣ - fall – падение; моликият - holding – владение (акциями); ноустуворӣ - infirmity – 
неустойчивость; бозор - market – рынок: нархгузорӣ, қурбгузорӣ - quotation – котировка; саҳмия - share 
– акция; биржа - stock – биржа; бозхарид - takeover – выкуп; 

3) термины бухгалтерского учета и финансов - истеҳлок, - amortization – списание (долга в течение 
срока службы капитала); дороӣ - assets – активы (баланса); дахл, даромад - proceeds – выручка 
(превышение продажной цены);  

санҷиш – audit – проверка; тавозун - balance – сальдо, баланс; ҳисоб - bill – счёт; фоида – profit - 
прибыль; хароҷот – expences - издержки; интиқол - deferring – перенос (затрат); арзиш - extension – 
стоимость (общая); кӯмак - backing – поддержка (финансовая); захирасозӣ - cumulation – накопление 
(суммы); маблағузорӣ – financing – финансирование; таваррум - inflation – обесценение (денег); подош 
- incentive – вознаграждение (поощрительное); беқурбшавӣ – depreciation – обесценение; рукуд - 
deflation – дефляция (цен); камдуд - deficit – дефицит (финансов); афзоиш - growth – рост, увеличение; 

4) коммерческий термин - ашёи истеъмол - commodity – товар (широкого потребления); байъона – 
earnest – задаток; дарёфт - acquisition – приобретение; истеъмол - consumption – потребление 
(продуктов); маҳсулот - batch – продукция; маҳсулот – fabrication – продукция; молҳои истифодаи 
бардавом - durables – товары (длительного пользования); молҳои зарур - essentials – товары первой 
необходимости; нишони тиҷоратӣ - brand – марка, торговый знак; савдо – bargain - торговля; талабот - 
demand – спрос (на товар); таҳфиф - allowance – скидка; таҳфиф - discount – скидка (по карте); тиҷорат 
– commerce - коммерция; фоида – advantage - выгода; фоиз, баҳра - interest – проценты; харидорӣ - 
buying – покупка; 

5) налоговые термины – тафтиши андоз – tax audit – налоговая проверка; низоми андоз – tax 
regime – налоговый режим; эъломияи андоз – tax declaration – налоговая декларация; меъёри андоз – 
tax rate – налоговая ставка; маблағи андоз – tax amount – сумма налога; бори андоз – tax burden – 
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налоговое бремя; ҷинояти андоз – tax crime – налоговое преступление; ҷаримаи андоз – tax penalty – 
налоговый штраф; пардохти андоз – tax payment – налоговый платёж; давраи андоз – tax period – 
налоговый период; лағв - abolishment – отмена (налогов); дасткашӣ - avoidance – уклонение (от 
налогов); баҳра - benefit – выгода (налоговое обложение соответствующее финансовым возможностям 
плательщика); коҳиш - degression – понижение (налоговой ставки); маофият - exemption – 
освобождение (от налогов); андоз бастан - imposition – обложение (налогом); тавзеъ - incidence – 
распределение (фактических налогов); 

6) термины таможенного дело - баргашти боҷи гумрукӣ - drawback – возвратная пошлина; боҷи 
арзӣ – currency duty – валютная пошлина; боҷи боимтиёз – preferential duty – льготная пошлина; боҷи 
воридот - import duty - импортная пошлина; боҷи гумрукӣ – custom duty –таможенная пошлина; боҷи 
давлатӣ - state duty – государственная пошлина; боҷи манъкунанда – prohibitive duty – запретительная 
пошлина; боҷи махсус – specific duty – специальная пошлина; боҷи саркӯб - retaliatory duty – 
карательная пошлина; боҷи содирот - export duty - экспортная пошлина; боҷи ҳимояти – protective duty 
– покровитель кая пошлина; боҷи ҷубронӣ - compensatory duty – компенсационная пошлина; минтақаи 
савдои озод – free trade zone – зона свободной торговли; молҳоӣ боҷ, басташуда - dutiable goods –
товары облагаемые пошлиной; 

7) термины страхования - бима – insurance – страховка; бимаи амвол – property insurance – 
страхование имущества; бимаи давлатӣ – state insurance – государственное страхование; бимаи шахсӣ 
– personal insurance – личное страхование; бимаи ҳаёт – life insurance – страхование жизни; бимаи 
«кулли хатарот» – «all risk» insurance – страхование «все риски»; бима дар муқобили ҳодисаи нохуш – 
insurance against accident – страхование от несчастного случая; подоши бима – insurance premium – 
страховая премия; бимаи оташсӯзӣ ва офатзанӣ - fire and natural calamities insurance – страхование от 
огня и стихийных бедствий; бимаи масъулияти шаҳрвандӣ – liability insurance – страхование 
гражданской ответственности; чашмпӯшӣ - абандон - abandonment – отказ (от претензий); ҷубронпулӣ 
- compensation – компенсация (убытков); талофӣ - indemnification – возмещение (убытка). 

Отраслевое распределение практического материала в сопоставляемых языках позволило нам 
определить стержневой термин в сегменте налогообложения, таможенного дела и страхования, 
который выступает в форме семантического идентификатора всей терминосистемы. Стержневой 
термин по своей содержательной структуре является опорным идентификатором, подчёркивающим 
соотнесённость термина к определённой отрасли экономики. Другие отраслевые сегменты 
экономического дискурса актуализируют современную экономическую тематику. В 
экстралингвистическом плане объективная экономическая действительность подвержена изменениям 
в результате макро и микроэкономических процессов, расширение и укрепление международных 
экономических связей, ведущих к появлению новых понятий. 

Межотраслевые термины являются общеупотребительными терминами так как обладают 
«существенной семиотической составляющей» [7, с. 47]. Экономический дискурс представляет собой 
«континуум специальных языков смежных, близких межотраслевых наук, отражающих глобальное 
экономическое знание и различные экономические феномены, процессы и реалии посредством 
специальной и терминологической лексики» [14, с.9].  

Например:  
ababndonment 
-  
 

аз ҳуқуқ даст кашидан (ҳуқуқ., суғурта); 
отказ от права, иска (юр.); 
отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика 
(страх.); 

account -  ҳисобот, суратҳисоб, ҳисобгирӣ (молиёт, бонкӣ); 
отчет (финан.); 
запись брокера о сделках, совершенных по поручению клиента (бирж.);  

counter – фурӯш, савдо (бирж., молиёт.,); 
продажа товара по сниженным ценам (торг); распродажа акций в период биржевой 
паники (бирж); 

average –  
 

миёна, зиён, ҳисорот (молиёт, бонк., суғурта.,); 
убытки (страх), скупка и продажа (бирж); 

cover – пӯшида, пинҳонӣ (молиёт, бонк., суғурта.,); 
уплата (банк.); перечень рисков (страх); 

аbatement- таҳфиф, гузашт (савдо, биржа, андоз); 
скидка, (налог.); снижение (торг.); 

amount – миқдор, ҳаҷм, маблағ (молиёт, бонк., боҷ.,) 
объём (стат.), сумма (бухг.);  

аcceptance – пазира, пазириш, қабул (молиёт, бонк., боҷ.,); 
акцепт, оплата, тратта, вексель (бухг, финан, бирж,банк); 
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charge –  нарх, музд, ҳақ, моҳона, боҷ (молиёт, бонк., боҷ.,); 
цена, плата, налог, сбор, издержки, начисление, дебет, долговое обязательство, залог 
активов для получения кредита (бухг, финан, бирж,банк); 

clearance – пардохт (бонк.,), тасфия (гумрук.,андоз.,), фурӯш (савдо); 
оплата счёта, долга (банк.,) очистка от пошлин (нал.,) пропуск товара через таможню 
(тамож.,) распродавать товар по сниженным ценам (торг.,) осуществлять клиринг 
чеков, векселей (бирж.,); 

contango – илова (бирж.,), харҷ, сарф, баромад (молиёт); 
надбавка к цене наличного товара при заключении сделки на более отдалённый срок, 
контанго, отсрочка расчета по фондовой сделке (бирж.,) надбавка к цене за отсрочку, 
возможные расходы по прогнозированию финансовых сделок (финан.);  

loan – вом (молиёт.,), қарз (бонк.,); 
заем, ссуда, кредит – (бухг, финан, банк,); 

margin – даромад, пасандоз (бонк.,), пардохт (молиёт.,), фарқият (бирж.,): 
запас денег, прибыль, маржа/разницы между ценами, курсами, ставками (бирж.,), 
гарантийный взнос (бирж.,), часть цены акции (банк.,) разница между процентами 
(банк.,) скидка с установленных розничных цен (финан.,). 

Проанализировав вышеприведённые примеры, необходимо отметить, что непрерывное 
совершенствование экономических процессов требует адекватного выбора в терминологическом 
обозначении новых разработок. Межотраслевые термины экономического дискурса по сути 
подвергаются вторичной терминологизации, что приводит к межсистемному заимствованию. По 
мнению Лейчика В.М. «исходным материалом для терминов, образованных семантическим способом, 
являются чаще другие термины, а не лексические единицы ‒ нетермины» [4, с.47]. Межотраслевая 
связь терминов экономического дискурса выступает параметральным свойством, которое формирует 
целостную модель анализируемого дискурса. Антропоцентризм как результат влияния человеческого 
фактора в знаковой ситуации присутствует всегда, так как понятие формируется в человеческом 
сознании. Данный фактор также проявляется в создании нового терминологического значения, когда 
субъект познания, специалист сферы экономики рассматривает потенциальное название новой 
экономической реалии сквозь призму своих профессиональных навыков и умений. Учитывая, что 
экономический дискурс является разновидностью институционального дискурса, с явной тенденцией 
к расширению своих терминологических границ, наблюдаются интеграционные процессы. 
Совмещение интегрального пространства отдельных экономических сегментов происходит прежде 
всего на концептуальной основе, схожесть процессов и определённых характеристик в отрасли-доноре 
и отрасли-преемнике. Однако в ходе последовательного осмысления содержательной информации 
термина и дефиниционного развертывания смысловая доминанта, опорное значение объединяет все 
элементы в целостную структуру.  
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ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

ТАДЖИКСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
В статье представлен анализ терминологического состава экономического дискурса 

таджикского, английского и русского языков. Сопоставляемая терминология находится в состоянии 
интенсивного развития научной и прикладной сфер, в рамках которых происходит укрепление и 
совершенствование отраслевых терминологических систем. Специфика экономической 
терминологии сопоставляемых языков отличается типологическим своеобразием и особенностями 
структурной организации. Типовая классификация отражает пересечение и образует 
сложноорганизованное единство множества экономических отраслей, построенное по принципу 
теоретических и прикладных экономических наук. Проанализировав различные классификации 
состава терминологии можно констатировать о расширение перечня терминов входящих в состав 
той или иной отраслевой терминосистемы. Организация дискурсивного пространства трехмерно 
это теоретические, прикладные экономические науки и профессиональная практическая экономика. 
Термины выражают официальные и принятые экономические понятия, входят в состав 
экономической терминологии. Общенаучные термины отличаются степенью проявления 
терминологических свойств, так как они являются основополагающими единицами метаязыка науки. 
Отраслевые термины выражают специальные и фоновые знания различных отраслей экономики, 
контекст и дефиниция способствуют выявлению различий и уточнению принадлежности к отрасли 
знания. Межотраслевые термины являются общеупотребительными, отражают экономическое 
знание и различные экономические феномены, процессы и реалии. Наблюдается совмещение 
интегрального пространства отдельных экономических сегментов, в результате продуктивного 
функционирования.  

Ключевые слова: экономический дискурс, термин, терминосистема, терминология, 
терминологический состав, типовая классификация, контескт, дефиниция, сегмент, специальный 
язык, опорное значение, субъект познания, интегральное пространство, концептосфера.  

 
TYPICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC DISCOURSE TERMS IN TAJIK, ENGLISH 

AND RUSSIAN LANGUAGES 
 

The article presents an analysis of the economic discourse terminological composition of the Tajik, 

English and Russian languages. The compared terminology is in a state of scientific and applied spheres 

intensive development, within which the segments of terminological systems are being strengthened and 

improved. The economic terminology specifications of the compared languages differs in the typological 

originality and features of structural organization. The typical classification reflects the intersection and forms 

a complexly organized unity of many economic sectors, built on the principle of theoretical and applied 

economic sciences. After analyzing the various classifications of the terminology composition, we can state that 

the list of terms included in a particular sectoral terminology system has expanded. The discourse space 

organization in three dimensions is theoretical, applied economic sciences and professional practical 

economics. The terms express the official and accepted economic concepts, are part of the economic 

terminology. General scientific terms differ in the degree of terminological properties manifestation, since they 

are the fundamental units of the science metalanguage. Sectoral terms express special and background 

knowledge of various economy sectors, context and definition help to identify differences and clarify belonging 

to the branch of knowledge. Cross-sectoral terms are commonly used, reflecting economic knowledge and 

various economic phenomena, processes and realities. There is a combination of the integral space of 

individual economic segments, as a result of productive functioning. 
Key words: economic discourse, term, terminological system, terminology, terminological composition, 

typical classification, context, definition, segment, special language, reference meaning, subject of cognition, 
integral space, concept sphere. 
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ҚИЁС ВА МУҚОБАЛАИ АСИММЕТРИЯИ ГРАММАТИКӢ 

ДАР ТАРҶУМАИ БАДЕӢ 
 

Мақсудов У.О. 
 

Маркази илмии Хуҷанди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар грамматикаи назарӣ масоили мураккаб ва баҳсомези ин ё он забон ошкор гардида, 
андешаҳои ба он алоқаманд ҳаллу баррасӣ мегарданд. Аммо андешаҳо перомуни масъалаҳои 
грамматикаи назарӣ ва амалӣ яксон нестанд. Таҳлилу баррасӣ ва таҳқиқоти илмӣ бояд дар заминаи 
қонунҳои меъёрӣ пайгирӣ шаванд. 

Морфема ва сохторҳои грамматикиро ба сифати маҷмӯи аломатҳое метавон қабул намуд, ки он 
дорои сохтор (ифодакунанда) ва мундариҷа (ифодашаванда) бошад ва ҷиҳати таъйини унсури 
обективӣ мавриди истифода қарор гиранд. 

Маҳз системаҳои грамматикӣ боис гаштаанд, ки дар забонҳои мухталифи дунё калимаву ибора 
ва ҷумлаҳои гуногун тибқи қонуниятҳои симметрия ва асимметрия бунёд гарданд. Дар ҳоли 
комилан баробар ё нобаробар ташаккул ёфтани ин ё он системаи забонӣ, таносуби системаи забон 
вайрон хоҳад шуд. 

Асимметрия дар забон ифодагари мафҳумҳои номунтазамӣ, номувофиқатӣ, ноҳамоҳангӣ ва 
нобаробарӣ мебошад. Тибқи сарчашмаҳо се навъи асимметрия мавҷуд аст: а) асимметрияи 
системавӣ; б) асимметрияи сохторӣ ва в) асимметрияи функсионалӣ. Бояд таъкид намуд, ки 
«асимметрияи маънои грамматикӣ» низ вуҷуд дорад. 

Асимметрияи системавӣ бештар дар нобаробарии системаҳои луғавӣ, грамматикӣ, маъноӣ, 
овозӣ ва услубӣ инъикос мегардад. Аммо асимметрияи сохторӣ аз ду қабат иборат аст: сохтор ва 
мундариҷа. Омилҳои парадигматикӣ, синтагматикӣ ва семиотикӣ бештар дар сохтор ва мунтариҷа 
инъикос мегарданд.  

Асимметрияи функсионалии сохтор ва мундариҷа вазифаҳоро бо тарзи гуногун ифода 
мекунанд.  

Парадигма маҷмӯаи муназзами вожаҳоест, ки ба як лексема тааллуқ дошта, аммо дорои маънои 
грамматикӣ мебошанд. 

Бори нахуст, дар охири қарни XIX ва ибтидои асри ХХ истилоҳи «парадигма» аз сӯи 
забоншиноси швейтсарӣ Фердинанд де Соссюр ҷиҳати ифодаи гурӯҳи аломатҳо истифода шудааст. 
Омӯзиши парадигма имкон медиҳад, ки тағйироти маънои грамматикӣ (эъроб, ҷамъбандӣ, ҷинс ва 
ғ.)-ро барои синфи мушаххаси лексемаҳо (яъне шаклҳои гуногуни як калима бидуни тағйирёбии 
маънои он) муайян гардад. 

Парадигматика дар маҷмӯъ фарогири ҳама гуна гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ буда, аз лиҳози 
вижагиҳои грамматикӣ калимаҳоро ба ҳамдигар муқобил мегузорад ва аз рӯи як аломати умумӣ 
муттаҳид ё худ мафҳуми ягона ҳосил мекунад. 

Сохти грамматикии забон муштамили системаи категорияҳои мухталиф буда, ҳамоҳангии 
маънои грамматикӣ ва мафҳуми сохтории онҳоро ифода мекунад. Ҳамзамон, мафҳум ва вазифаҳои 
грамматика дар забонҳои гуногун тахминан монанд ташаккул ёфтааст. Аммо дар баъзе ҳолатҳои 
симметрия, нишонаҳои асимметрия низ ба чашм мерасанд.  

Асимметрияи грамматикӣ ҳангоми таҳлили муқоисавии категорияи Дар ин бора, профессор 
Усмонов К. қайд намудааст, ки парадигмаи грамматикӣ - ин гурӯҳи антонимӣ-синонимии шаклҳои 
калима аст, ки аз лиҳози маънои хусусиашон ба ҳамдигар муқобил буда, аз рӯи маънои умумии 
грамматикиашон муттаҳҳид мешаванд: long-longer-longest [9, 9]. Дар ин мисол, калимаҳои long-
longer-longest аз лиҳози реша симметрия буда, аммо дорои маънои луғавии гуногун мебошанд. 
Яъне, се шакли грамматикии вожаҳо ба ҳам асимметрия буда, нишонаҳои он дар се маънои дараҷаи 
аломат зоҳир шудааст: дараҷаи одӣ (морфемаи сифрӣ), қиёсӣ (-er) ва олӣ (-est). Пас, аломатҳои 
дараҷавии он дар морфемаҳои ба ҳам тазод инъикос шудаанд.  

Мувофиқи андешаи К. Усмонов ҳиссаҳои нутқи забони англисӣ аз рӯи 5 меъёр ҷудо мешаванд 
[9, 40]:  

 тибқи мафҳуми луғавӣ-грамматикии калима (исм - предмет; сифат - аломат; феъл - амалу 
ҳолатро ифода мекунанд); 

 тибқи морфемаҳои луғавӣ-грамматикии калима (ҳар ҳиссаи нутқ дорои аффиксҳои хеш 
мебошад, аз ҷумла исм -ness, -tion, -ment, -er; сифат -un, -ill, -in, -ful, -an, -ous; феъл -ize, -ty, -ate, -dis, -
mis, -re); 

 тибқи категорияҳои грамматикии калима (исм дорои категорияҳои шумора, падеж, ҷинсият, 
муайянӣ ва номуайянӣ; сифат категорияи дараҷа; феъл категорияҳои замон, ҳудуд, тарз, сиға ва 
шахсу шумора мебошанд); 
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 тибқи тавъампазирии калима (алоқаи исм бо сифат; сифат бо исм; феъл бо зарф ё исм); 
 тибқи вазифаи калима дар ҷумла (исм дар ҷумла ба вазифаҳои мубтадо, қисми номии хабар, 

пуркунанда, муайянкунанда ва хабар меояд). 
Меъёрҳои ҷаҳорум ва панҷум аз нигоҳи забоншиносон муҳим шуморида шуда, таҳлилҳо 

бештар тибқи он сурат мегиранд.  
Тақсимоти ҳиссаҳои нутқи забони тоҷикӣ низ айнан ҳамин гуна сурат гирифта, танҳо ҳангоми 

таҳлил ва муқоиса умимият ва тафовутҳоро метавон пайдо кард. 
Тибқи таълимоти Б.А. Илиш дар системаи морфологии забони англисӣ 13 ҳиссаи нутқ роиҷ аст 

[10, 21; 166]. Аммо дар забони тоҷикӣ 10 ҳиссаи нутқ мавҷуд аст. Ҳангоми муқоиса маълум 
мегардад, ки ҳиссаҳои нутқ дар забони англисӣ мувофиқи вазифа, маъно ва хусусиятҳои морфологӣ 
ба 3 гурӯҳ ҷудо мешаванд: а) ҳиссаҳои мустақили нутқ; б) ҳиссаҳои номустақили нутқ; в) ҳиссаҳои 
мобайнии нутқ. Аммо дар забони тоҷикӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: ҳиссаҳои мустақил ва 
номустақил.  

Категорияҳо - нишона ва аломатҳои баъзе ҳиссаҳои нутқ ба шумор рафта, ҳангоми таҳлилу 
баррасӣ мавриди омӯзиш қарор мегиранд. Масалан, дар забонҳои муқоисашаванда исм, сифат, 
ҷонишин, феъл ва ҷузъан зарф дорои категорияи грамматикӣ мебошанд.  

Байни ҳиссаҳои нутқи забони англисӣ феъл дорои категорияи зиёди грамматикӣ мебошад. 
Масалан, он соҳиби категорияҳои замон, ҳудуд, самт, нисбияти замонӣ, сиға, шахсу шумора 
мебошад. Ҳамзамон, аз рӯи хел феълҳои дуруст ва нодуруст тибқи категорияи замон тағйир 
меёбанд, ки онро парадигма меноманд. Аммо феълҳои нодуруст мувофиқи қоидаҳои имло амал 
накарда, балки чун истисно флексияи дохилӣ ё решаашон қисман (ё комилан) тағйир меёбад. 
Феълҳои забони тоҷикӣ бошанд, дорои нишонаҳои парадигмаи грамматикӣ буда, ба мисли феълҳои 
англисӣ ба ду гуруҳ ҷудо нашуда, балки ҳангоми тасриф бандакҳои гуногун мегиранд.  

Ҷумла муҳимтарин унсури синтаксис буда, тавассути калимаҳои мустақилмаъно ва таркибу 
сохторҳои синтаксисӣ ташаккул меёбад ва ба вазифаҳои сараъзо ва аъзои пайрав меояд. Дар маҷмӯъ, 
аъзоҳои ҷумла бо ҳамдигар муносибати маънои грамматикӣ пайдо намуда, фикри томро ифода 
мекунанд.  

Чунончи маълум аст, ҷумлаҳо яктаркиба ва дукаркиба буда, ҷумлаҳои содаи яктаркиба танҳо аз 
як сараъзо иборатанд ва ҷиҳати ифодаи фикр хидмат мекунанд. Сараъзо ба вазифаи 
муттаҳидкунандаи марказии аъзоҳои пайрав истифода мешавад [6, 5-6]. 

Ҷумлаҳое, ки мубтадо ва хабар доранд, дутаркиба номида шуда, аз рӯи намуд: хуллас ва 
тафсилӣ мешаванд. Ин навъ ҷумлаҳо бо аъзоҳои пайрав ҳама гуна фикрҳоро ифода мекунанд. 
Ҷумлаҳои содаи дутаркибаи тафсилӣ қисмати асосии ҷумлаҳои содаи забони тоҷикиро ташкил 
медиҳанд. Дар ин навъ ҷумлаҳо мубтадо бо субект ва хабар бо предикати мантиқӣ мувофиқ меоянд 
[6, 5]. 

Азбаски забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба гурӯҳи забонҳои ҳинду аврупоӣ шомиланд, аз ин лиҳоз 
сохтори ҷумлаҳо шабоҳат доранд. Масалан, дар ин забонҳо ҷумлаҳои сода ва мураккаб, ҷумлаҳои 
содаи яктаркиба ва дутаркиба, ҷумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ сохтори яксон дошта, 
ҳамчунин дар забони тоҷикӣ ҷумлаҳои чидааъзо ва дар англисӣ ҷумлаҳои омехтаи мураккаби тобеъ 
ва пайваст ба назар мерасанд.  

Дар канори ин, роҷеъ ба хелҳои ҷумлаи англисӣ шодравон Усмонов К. дар «Грамматикаи 
назарии забони англисӣ» бар асоси таҳқиқоти олимони рус андешаҳои назаррас иброз намудааст. Аз 
ҷумла, мавсуф қайд кардааст, ки сараъзое, ки пояи сохтори ҷумларо ташкил медиҳанд, ба яктаркиба 
ва дутаркиба ҷудо мешаванд [9, 203]. Ба илова, ҷумлаҳои содаи яктаркиба ва дутаркиба метавонанд 
тафсилӣ ва ғайритафсилӣ бошанд. Дар ҷумлаҳои тафсилӣ аъзоҳои пайрав омада, аммо дар 
ғайритафсилӣ ҷумлаҳои пайрав нестанд [9, 204]. Пас, онҳоро метавон ҷумлаҳои хуллас номид. 

Дар забони тоҷикӣ низ айнан чунин вижагиҳо ба назар мерасанд. Масалан, ҷумлаи содае, ки дар 
таркибаш ғайр аз сараъзо боз аъзоҳои пайрав дорад, тафсилӣ меноманд. Ҷумлаҳои содаи тафсилӣ 
низ яктаркиба ва дутаркиба мешаванд. Аъзоҳои пайрав бештар сараъзҳоро пурра ва эзоҳ медиҳанд: 
Шамоли сахт вазид (Толис). Як барги печхӯрдаи хушки бед ба рӯи об афтодааст (Раҳим Ҷалил).  

Ҷумлаҳои сода аз ҷиҳати иштироки аъзоҳо пурра ва нопурра мешаванд. Ҷумлаи содае, ки дар 
таркибаш ҳамаи аъзоҳои лозимӣ дорад, пурра номида мешавад. Ҷумлаҳои содаи пурра яктаркиба ва 
дутаркиба мешаванд: Падарам касал шуд (Раҳим Ҷалил). 

Ҷиҳати таҳлил ва тасдиқи андешаҳои боло, чанд мисол аз қиссаи «Ширин» матраҳ мешавад: 
Ҷадвали 1.1. 
Матни асл Тарҷума 
Деҳа. Тулӯи офтоб. Уқоб ва чӯҷаҳо. 

Уқоб ва мурғи чӯҷадор. Кӯдаки дар роҳ 
хобаш бурдаистода [5, 4]. 

It is a village. It is sunrise. There eagle with her 
nestlings. There eagle and brood hen with chickens. A 
baby is falling asleep on the move [5, 4]. 
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Дар мисоли боло, «деҳа» ба наҳви ҷумлаи содаи яктаркиба буда, муодили он «It is a village» 
ҷумлаи дутаркиба мебошад ва он аз мубтадо ва хабар иборат аст. Дар канори ин, «Тулӯи офтоб» бо 
«It is sunrise» (Тулӯи офтоб) аз лиҳози маъно симметрия мебошанд.  

Ба илова, «Уқоб ва чӯҷаҳо. Уқоб ва мурғи чӯҷадор» ҷумлаҳои сода буда, аммо муодили онҳо 
«There eagle with her nestlings. There eagle and brood hen with chickens» бидуни хабар омада, 
таҳтуллафзӣ тарҷума шудаанд. Ба андешаи мо, ифодаи ҷумлаҳои мазкур бояд чунин сурат гирад: 
«There were an eagle with its nestlings. There were an eagle and brood hen with chickens». Пас, равшан 
мегардад, ки дар тарҷумаҳои боло хабари номии «were» ва артикли номуайянии «an» ҳазф шуда, аз 
лиҳози риояи қоидаҳои грамматикӣ асимметрия мебошанд.  

Дар ҷумлаи охир, «Кӯдаки дар роҳ хобаш бурдаистода» ҷумлаи дутаркибаи тафсилӣ буда, аз 
сараъзо ва аъзои пайрав иборат аст. Аммо тарҷумаи он «A baby is falling asleep on the move» низ аз 
мубтадо «A baby», хабар «is falling asleep» ва ҳол «on the move» таркиб ёфтааст. 

Аз муқоисаи ҷумлаи охир бармеояд, ки он аз лиҳози таҳлили синтаксисӣ бо муодили англисӣ 
қисман симметрия ва асимметрия шудааст. Зеро, ибораи «хобаш бурдаистода» ба вазифаи сифати 
феълии замони ҳозира омада, аммо «is falling asleep» (хобида истодааст) дар замони ҳозираи 
давомдор сабт шудааст.  

Синтагматика мисли парадигматика ва семиотика яке аз равияҳои дигари омӯзиши системаи 
забон буда, он ба таҳлили муносибатҳои забонии байни воҳидҳои нутқ, робитаи қовӣ дорад [3, 447].  

Ҷадвали 1.2. 
Матни асл Тарҷума 
Сипас духтару бачаҳо дар даст китобу 

дафтар ба мактаб мераванд. Баъд занҳо, 
духтарон ва ҷавонҳо дар даст каланд сӯи 
саҳро равона мешаванд [5, 4]. 

After it girls and boy come from the gateways 
make their way to school. After them big girls and 
women, also young callow men with hoe in their 
hands go towards field [5, 4]. 

Дар ҷумлаи «Сипас духтару бачаҳо дар даст китобу дафтар ба мактаб мераванд» мубтадои 
он (духтару бачаҳо) бо хабараш (мераванд) робитаи предикативӣ дошта, аммо дар ҷумлаи англисӣ 
«After it girls and boy come from the gateways make their way to school», мубтадо (girls and boy) бо ду 
хабар (come ва make) муносибати предикативӣ касб намудааст.  

Ба илова, муносибати исм бо обект дар ибораи «дар даст китобу дафтар» зоҳир шуда, 
муносибати суроға бо амал (ба мактаб мераванд) мунъакис гаштааст, ки ин муносибатҳоро 
синтагматикӣ гӯянд. Вале вожаҳои «духтар» бо «girls» (духтарон) ва «бачаҳо» бо «boy» (бача) аз 
лиҳози ҷамъбандӣ нобаробар буда, ин нобаробариро омили парадигматикӣ меноманд. Афзун бар 
ин, «дар даст китобу дафтар» бо «come from the gateways» (аз дарвоза медароянд) мазмунан 
пайванд нагирифтааст.  

Дар мисоли дигар, ибораҳои «ба мактаб мераванд» бо «make their way to school» (ба мактаб 
раҳсипор мешаванд) аз лиҳози мундариҷа симметия буда, аммо феъли англисӣ ба мазмуни маҷозӣ 
истифода шудааст. 

Ҳамзамон, калимаҳои «духтарон» - «big girls» (духтарони калон) ва «ҷавонҳо» - «young callow 
men» (ҷавонписарон) бо усули тавсифӣ маънидод шуда, аз ҷиҳати шеваи баён асимметрия 
мебошанд. Ба назари мо, ин ибораҳо бояд «young girls» ва «young men» тарҷума гарданд.  

Дар ҷои дигар, вожаи «даст» бо «hands» аз лиҳози категорияи ҷамъбандӣ ба ҳам муқобил буда, 
зуҳури асимметрияи грамматикӣ ба амал омадааст. 

Ҷадвали 1.3. 
Матни асл Тарҷума 
Ана баъд мардҳои лумб-лумб дар даст ҷузвдон 

баромада ба истгоҳи автобуси деҳа - таги чанори якка 
мешитобанд: [5, 4] 

And then man with brief cases, who are 
hurrying towards bus stop, under a big plane 
tree: [5, 4] 

Дар ҷадвали боло, якчанд калимаҳо ҳангоми тарҷума ҳазф шуда, миёни ҷумлаҳои асл ва 
тарҷума зуҳури асимметрияи грамматикӣ ба амал омадааст. Масалан, вожаҳои «лумб-лумб», «деҳа», 
«баромада» ва «якка» ҳазф шуда, ибораи «мардҳои лумб-лумб» - «man» (мард) маънидод шудааст. 
Илова бар ин, ҳиссачаи нидои «Ана» бо пайвандаки «And» ва «чанор (чинор)-и якка» бо «a big plane 
tree» (як дарахти калон) дар ҳолати асимметрияи байнизабонӣ қарор доранд. 

Ҷадвали 1.4. 
Матни асл Тарҷума 
яке кал, дигар кӯр, яке бино, вале кӯрдил, 

ҳарчанд, ки ҳамаи онҳо худро дар байни 
мардум соқу саломат вонамуд мекунанд: [5, 4] 

One is balled, another is able to see but his 
heart is blind, despite of the fact that they are 
among people they hold as healthy people: [5, 
4] 

 Аз мисоли боло бармеояд, ки вожаи «кал» - «is balled» (калшуда) ба таври тавсифӣ бо сифати 
феълӣ ифода ёфта, калимаҳои «бино» - «is able to see» (дида метавонад) ва «кӯрдил» - «heart is blind» 
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(қалби нобино) бо ҳамин усул тарҷума шуда, дар он таҳвили синтаксисӣ-морфологӣ истифода 
шудааст. Пас, маълум мегардад, ки ин ҷо ҳодисаи асимметрияи грамматикӣ рӯй додааст.  

Дар ҷои дигар, ибораи «соқу саломат» бо «healthy» (солим) дар ҳолати асимметрияи 
грамматикӣ қарор дошта, ибораи «healthy people» (одамони солим) дар матни тарҷума илова 
шудааст.  

Ахиран, хабари «вонамуд мекунанд» дар тарҷума «despite of the fact» (ба ҷузъ ин далел) 
маънидод шуда, мантиқан мувофиқ омадааст. 

Ҷадвали 1.5. 
Матни асл Тарҷума 
кал - худро хушмӯй вонамуд мекунад, 

яъне аз пушти сару гардан чанд тора мӯяшро 
дароз карда болои пешонӣ ҷамъ оварда, «туф» 
карда мечаспонад: [5, 4] 

the bold imagines himself with splendid 
chevelure, that is taking from back of his head and 
neck some long hear and gathering them on his 
forehead in bun and stick them together with saliva [5, 
4] 

 Калимаи «кал» бо «the bold» (ҷасур, нотарс) мазмунан нобаробар буда, ҳодисаи «дӯстони 
назарфиреби тарҷума» таъсир расонидааст. Дар ин росто, он бояд «the bald» тарҷума мешуд. 
Хулоса, ин ҳодисаро асимметрияи луғавӣ-маъноӣ мегӯянд.  

Вожаи «хушмӯй» бо ибораи «splendid chevelure» ифода шуда, зимни тарҷума калимаи 
фаронсавии «chevelure» истифода шудааст. Аммо ибораи «дароз карда» иштибоҳан «long hear» 
(дароз шунидан) маънидод шуда, ҳодисаи «дӯстони назарфиреби тарҷума» ба амал омадааст. Аз ин 
рӯ, вожаи «hear» (шунидан) бо «hair» (мӯй) иваз шавад, вагарна ин ҳолатро асимметрияи луғавӣ-
маъноӣ номид.  

Дар канори ин, феъли «вонамуд мекунад» бояд «pretends» ё «personates» тарҷума шавад, зеро 
феъли «imagines» маънои луғавии «тасаввур кардан, хаёл кардан, фикр кардан»-ро дорад. 

Ҷадвали 1.6. 
Матни асл Тарҷума 
кӯр бо фалсафафурӯшиву шеърхониаш худро 

дилравшану ҳамабину ғайбдон вонамуд мекунад [5, 
4]. 

the blind start philosophical delirium and 
reciting of poems imagines all-seeing and all-
knowing [5, 4]. 

 Дар мисоли боло, муносибати предикативӣ байни мубтадо (the blind) ва хабар (start) рух дода, 
тасрифи феъл дар замони ҳозира (шахси савум) нобаробар шудааст, зеро суффикси -s аз феъл (start) 
ҳазф шудааст. Ҳамзамон, сифатҳои нисбии «фалсафафурӯшӣ» ва «шеърхонӣ» ба шакли ибора 
(philosophical delirium; reciting of poems) матраҳ шудаанд. Ба илова, маънои луғавии «шеър» бо 
«poems» муқобил омадааст. 

Ҷадвали 1.7. 
Матни асл Тарҷума 
кӯрдилу ҷоҳил барои намоиш додани 

сарвати худ дастак зада, худро пайғамбари 
охирзамони деҳа метарошад [5, 4]. 

the one with blind heart and ignoramus with 
different contrivance showing his wealth, to present 
themselves in the village as the last prophets [5, 4]. 

 Дар ҷадвали охир, вожаи «кӯрдил» - «one with blind heart» (нафаре бо дили кӯр) бо роҳи 
тарҷумаи тавсифӣ ифода шуда, аз лиҳози сохтори грамматикӣ асимметрия аст. Ҳамчунин, 
«пайғамбар» - «prophets» (пайғамбарон) дар шакли ҷамъ омада, феъли замони ҳозира (метарошад) 
бо масдар (to present) ва ҷонишини танҳо «худ» - «themselves» (худашон) дар шакли ҷамъ маънидод 
шудаанд. Вале «ignoramus» (аҳмоқ) аз лиҳози маънои луғавӣ бо «ҷоҳил» номуодил буда, бояд 
«ignorant» (ҷоҳил) тарҷума шавад, то ки зуҳури асимметрияи грамматикӣ инкор гардад.  

Дар мисоли баъдӣ, ибораҳои «сарвати худ» - «his wealth» (сарвати худаш) мазмунан 
симметрия буда, аммо дар ҷумлаи «худро пайғамбари охирзамони деҳа метарошад» ва «to present 
themselves in the village as the last prophets» (худро дар деҳа ба ҳайси паёмбарони охирзамон 
муаррифӣ мекунанд) зуҳури асимметрияи ҷамъбандӣ боиси таҳрифи мазмун гаштааст. 

Ҳамин тариқ, таҳлилу баррасиҳо собит месозанд, ки дар натиҷаи нобаробариҳои грамматикии 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ зуҳури асимметрия ба амал омадааст. 

Дар канори ин, ҳодисаи асимметрияи грамматикӣ дар тарҷумаи осори бадеӣ ҳангоми таҳлили 

синтаксисӣ, бахусус интиқоли ҷумлаҳо рӯй додааст. Ба илова, таҳлили ҷумлаҳои асл ва тарҷума 

собит намуданд, ки дар системаи грамматикии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ умумият ва тафовути 

морфологӣ ва синтаксисӣ вуҷуд доштаанд.  

Дар натиҷаи нобаробарии воҳидҳои луғавӣ, ҷиҳати муодилнокии ҷумлаҳо таҳвилҳои луғавӣ, 

синтаксисӣ-морфологӣ истифода шудаанд. 
Аз ин рӯ, мавзӯи зуҳуроти асимметрияи грамматикӣ дар тарҷумаи матни бадеӣ ҳоизи аҳамият 

буда, ҷиҳати фатҳи масъалаҳои номакшуф бояд васеъ таҳқиқ шавад. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

В данной статье рассматриваются случаи грамматической асимметрии при переводе 
повести «Ширин». Единицы исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ) находятся в отношениях 
асимметрии как на грамматическом уровне, что проявляется в неоднозначности переводческих 
решений и переводческой вариативности.  

Значительная степень грамматической асимметрии проявляется не только при 
сопоставлении систем двух языков, но и установлении соответствий между употреблениями этих 
языковых единиц в повести. Межъязыковая асимметрия на уровне грамматики проявляется в том, 
что при сопоставлении грамматических особенностей таджикского и английского языков иногда 
не совпадают. К тому же, на грамматическом уровне случаи межъязыковой асимметрии можно 
найти и в области морфологии (отсутствие морфологических форм, различные функции 
одинаковых морфологических форм), и в области синтаксиса.  

В данной статье межъязыковая асимметрия рассматривается на следующих языковых 
уровнях: лексическом (уровень слова и лексическая сочетаемость) и грамматическом: 
морфологическом (в условиях реализации разных функций одних и тех же морфологических форм) и 
синтаксическом (нарушение грамматической сочетаемости и образование аномальных структур в 
языке перевода).  

Результаты исследования могут быть использования для переосмысления теоретических 
положений и коррекции методики преподавания практики перевода, а также уточнения методов и 
принципов оценки качества перевода. 

Ключевые слова: асимметрия, художественный перевод, грамматическая асимметрия, 
повесть «Ширин», межъязыковая асимметрия, односоставное предложение, двусоставное 
предложение; таджикский язык, английский язык, сопоставительный анализ 

 
COMPARATIVE GRAMMATIC ASYMMETRY IN LITERARY TRANSLATION 
 
The paper describes the cases of grammatical asymmetry in the translation of the novel «Shirin.» Units 

of the source language and the language of translation are in the relationship of asymmetry as a 
grammatical level, which is manifested in the double-meaning of translation decisions and translation 
variability.  

A significant degree of grammatical asymmetry is demonstrated not only in the comparison of the 
systems of Tajik and English languages, but also the matchings between the use of these language units 
within the story. The interlanguage asymmetry at the level of grammar is shown in fact when comparing the 
grammatical characteristics of the Tajik and English languages, they sometimes do not coincide. In addition, 
at the grammatical level, cases of interlanguage asymmetry can be found both in morphology (the absence 
of morphological forms, different functions of the same morphological forms), and in syntax.  

In this article, interlanguage asymmetry is considered at the following language levels: lexical (word 
level and lexical compatibility), morphological (in the conditions of realization of different functions of the 
same morphological forms) and syntactic (effects of grammatical compatibility and the formation of 
abnormal structures in the target language).  

The results of the research can be used to develop the theoretical provisions and correct the 
methodology of teaching translation practice, as well as to clarify the methods and principles of assessing 
the quality of translation. 
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РОЛЬ НОМЕНОВ И ТЕРМИНОИДОВ В РАСШИРЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ТАДЖИКСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И 
РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Сабирова С.Г. 

Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Экономические отрасли находясь в состоянии интенсивного развития, отражают процесс 

трансформации теоретических знаний в прикладные которые пронизывают все отрасли экономики. 
В результате постепенного распространения, внедрения в практику приобретают самостоятельность, 
так как каждая терминосистема экономических отраслей имеет свой специфический объект, 
предмет, функции, методы исследования и терминологическую систему. Ядро терминосистемы 
состоит из новых терминов, которые отражают специфику по отношению к другим сферам 
экономических знаний. Учитывая функциональные особенности, они имеют право наименоваться 
терминами, так как они означают специальные понятия, принадлежащие к специальной области 
знаний. Прежде всего термины обладают признаками дефинированности, в некоторых случаях 
стремятся к однозначности и устойчивости, контекстуальной независимости, функционированию в 
речи. Номены в количественном плане представляют собой значительную группу 
терминологического состава экономического дискурса, означают названия частных объектов.  

Экономическая терминология тесно связана с отраслевыми терминосистемами такими как 
менеджмент, маркетинг, коммерческая деятельность, международные экономические отношения и 
так далее. Прослеживается тенденция межотраслевого взаимодействия, то есть заимствования 
понятий. Подобное распространение процесса заимствования терминов объясняется историей 
возникновения экономических отраслей.  

Номены это совокупность специальных терминов-названий, употребляющихся в данной 
научной области, названия типичных объектов данной науки [1, с. 261]. Увеличение количества 
номенклатурных единиц С.В. Гринёв-Гриневич связывает с «расширением человеческого знания, 
увеличением производства товаров и изделий» [3, с. 38]. Номен «специально созданное для 
практических целей слово или словосочетание» передающее и одновременно распределяющее на 
виды, сорта, типы, разновидности и вещества терминологическую лексику [4, с. 17-18]. 
Номенклатурная единица экономического дискурса принадлежит к специальной области 
экономических отраслей, не зависит от контекста, принадлежат к нейтральному слою лексики. 
Номены носят целенаправленный, мотивированный и номинативный характер, им присуща 
характеристика имени собственного, они отвечают требованиям к идеальному термину означают 
«единичные понятия, конкретной массовой продукции, которая воспроизводиться по одному и тому 
же образцу заданное число раз» [5, 38]. Отличие номена от термина состоит в соотношении с 
единичным понятием, соотношение непосредственно с реалиями. Дефиниция номена предоставляет 
указание на термин, к которому он относиться. Структура номена может быть смешанной, 
буквенная и цифровая, графемная является опорной и ядерной передает расшифрованное 
терминологическое сочетание, его принадлежность, создается посредством компрессии 
компонентов терминосочетания. Цифровая часть передаёт особенности, характеристики, 
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обладающие дифференциальными признаками. Разница между термином и номеном заключается в 
том, что номен называет единичное понятие, а термин - общее понятие. Например, банковское 
учреждение - термин; Сбербанк, Тинькофф, Алифсармоя, Амонатбонк, и т.п. - номены. Номены 
считаются «наиболее искусственными единицами ЯСЦ» [2, с. 58 - 60].  

Например: 
Унсури пулии М1 – аз маҷмӯи пулҳои нақд (пулҳои коғази, тангаҳо) дар муомилот ва маблағҳо 

дар суратҳисобҳои ҷорӣ иборат аст; 
Унсури пулии М 2 – ҷамъ пасандозҳои муҳлатдор ва амонатӣ дар бонкҳои тиҷорати (то 4 сол) 

иборат мебошад; 
Унсури пулии М3 – ҷамъ пасандозҳои амонатӣ дар муассисаҳои махсусгардонидашудаи 

кредитӣ иборат мебошад; 
Унсури пулии М4 – ҷамъ тасдиқномаҳои амонатии бонкҳои калони тиҷорати иборат мебошад; 
Амалиёти асъории «СВОП» - амалиёт иборат аст аз он, ки як асъор бо шарти пас харидани он 

бо ҳамон маблағ, баъд аз муҳлати муайян ва бо қурби дар лаҳзаи бастани шартномаи муомила 
бақайдгирифташуда фурӯхта мешавад; 

«ГЭП»-и мусбӣ – дар тавозуни бонк зиед будани маблағ, дороиҳои меъёри фоизашон 
тағиирёбанда нисбат ба маблағи ӯҳдадориҳои дорои меъёрҳои тағирирёбанда;  

«КЭП»-и фоизӣ - воситаи молиявии ба опсионҳо монанд. Харидор барои ҳимояи аз зиёне, ки 
ҳангоми аз ҳадди муқараргардидашуда баландшудани фоиз ба он мерасад, мукофот мепардозад; 

Низоми эътибории арзёбии бонкҳо «КЭМЕЛ» - кифоягии сармоя – сифати дороиҳо – идора – 
даромаднокӣ – пардохтпазирӣ;  

Саҳмияи навъи «В» - саҳмияи оддӣ бо хуқуқи пурраи овоз, маъмулан барои таъсисдиҳандагон 
ширкат бо мақсаади нигоҳ, доштани назорат дар дасти онҳо захира шудааст; 

Series E bonds – облигации серии Е (правительственные облигации, продаваемые ниже 
номинала); 

Series N bonds - облигации серии Н (правительственные облигации, продаваемые по 
номинальной стоимости); 

TIR – «ТИР – карнет», таможенное свидетельство для международных перевозок; 
The City – финансовая и деловая часть Лондона, именуемая иначе The Square Mile «квадратная 

миля»; 
3CCC – Commercial Credit Corporation – Коммерческая кредитная корпорации; 
Article 8 – «валютная статья 8», свободно конвертируемая валюта;  
«J» - графическое изображение реакции торгового баланса на девальвацию; 
Opening a L/C – открытие аккредитива; 
AMEX Major Market I – Фондовый индекс Американской фондовой биржи АМЕКС I; 
CAC General I. – Общий индекс САС (Парижской биржи);  
Eurotop 100 index – Фондовый индекс 100 ведущих европейских компаний;  
Nikkei 300 index - индекс Никкей 300 (индекс Токийской фондовой биржи); 
Standard and Poor’s 500 Stock I. – «Стандарт энд Пур» 500; 
Modification of a L/C – изменение аккредитива; 
B-share prices – цена акций, дающих право голоса; 
 «A» shares – обыкновенные акции класса «А», пользующиеся ограниченным правом голоса или 

полностью без голоса; 
«B» shares – обыкновенные акции класса «Б», пользующиеся особым правом голоса; 
Денежный агрегат М0 включает абсолютно ликвидные активы – наличные деньги в обращении. 
Денежный агрегат М1 = М0 + Средства на расчетных счетах предприятий и организаций + 

Средства Госстраха + Депозиты населения в сбербанках до востребования + Депозиты населения и 
предприятий в коммерческих банках. 

Денежный агрегат М2 (для России) – 1. Денежный агрегат – сумма наличных денег (в кассах и 
на руках), счета до востребования (остатки средств по вкладам до востребования в Сбербанке и 
остатки средств на текущих, расчетных и прочих банковских счетах), а также срочные депозиты в 
Сбербанке и коммерческих банках. 2. Денежный агрегат М2 = М1 + Срочные депозиты населения в 
сберегательных банках. 

Денежный агрегат М3 = М2 + Депозитные сертификаты + Облигации госзайма (краткосрочные 
казначейские ценные бумаги). Агрегат М3 чаще называется «совокупная денежная масса». 

Индекс потребительских цен (ИПЦ, CPI) – сводный индекс цен фиксированного состава, 
характеризует динамику затрат на постоянный потребительский набор товаров и услуг за счет 
ценностного фактора. Характеристику потребительского набора получают по данным выборочного 
обследования бюджетов семей. Используется для оценки уровня инфляции. Исчисляется обычно с 
помощью формулы Ласпейреса. 
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Коэффициент дивидендных выплат (PR) – доля дохода, расходуемая на выплату дивидендов. 
Коэффициент реинвестирования (RR) – доля доходов, используемых на инвестирование. 
Метод А-В-С – классификация материальных запасов в соответствии с определенным 

показателем важности; в соответствии с этим показателем распределена вся деятельность по 
контролю и управлению запасами. 

Метод ЭКШ – метод многосторонних сопоставлений ВВП, целью которого является получение 
индексов, соответствующих требованиям транзитивности и лишь в наименьшей степени 
отклоняющихся от требования характерности весов. 

Ставка LIBOR – средняя ставка процента, по которой банки в Лондон предоставляют кредиты 
первоклассным банкам, размещая в них депозиты. 

Финансовый рычаг (D/E) – это коэффициент, определяемый отношением внешних обязательств 
к собственным средствам. 

Место номенов в экономическом дискурсе определено, их можно рассматривать как 
разновидность терминов, в которые заложены мотивированность и «элементы логического 
сообщения» [13, с.78]. Функции номенов удобны в практике обозначения экономических операций, 
предметов, названий ценных бумаг и финансовых учреждений. Номен в данном исследовании 
рассматривается как особый тип терминов экономического дискурса, обозначающий конкретное 
единичное понятие, важное в прикладном аспекте. Денотативная функция, функция обозначения 
является результатом отражения научного познания в сознании субъекта дискурса при этом 
отражает не только субъективность в номинировании реальных объектов, но и восприятие в 
объективной экономической действительности. 

Терминоид это наименование формирующегося понятия, специального обозначения, 
номинация которого по смысловому содержанию приближенна к термину. В терминоведении 
статус терминоида вызывает дискуссии, так как в процессе «упорядочения и нормализации 
терминоидов следует быть крайне осторожными» [3, с. 44]. Изначально терминоид считался 
специальной лексемой, которая используется для названия недостаточно устоявшихся и 
неоднозначно понимаемых понятий, не имеющих четких границ, а значит и дефиниций. Различие 
между терминоидом и термином состоит в том, что первые находятся на более низкой ступени 
терминологизации. Это выражается в том, что у терминоидов либо отсутствует, либо слабо 
выражена связь с «объектами» (понятиями), чаще всего за счет меньшей обработанности этих 
«объектов» (понятий)» [15, с. 18].  

Терминоид является «специальной лексемой, которая используется для названия понятий, 
недостаточно устоявшихся (формирующихся и неоднозначно понимаемых, не имеющих четких 
границ, а значит и дефиниций» [6, с. 26]. Мы согласны с мнением Татаринова В.А., в том, что 
терминоиды это «термино-подобные лексические единицы, статус которых не имеет четкого 
определения, так как они не являются одно-порядковыми языковыми единицами, как термин» [14, с. 
260-266].  

Например: 
1) В таджикском языке: 
бандсозӣ – банд кардани ҳисоб, чак, асъор, аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ маҳрум 

кардани соҳибони ҳисоб, чак, асъор аз ҳуқуқи ихтиёрдории озоди маблағҳои худ (блокирование); 
баробарӣ – мутобиқати қурби биржавии қоғазҳои қимматнок ё қурби бозорӣ ба арзиши исмии 

асъор (алпари, соответствие); 
бегонапулӣ – ба шахси дигар додани амвол; амалиёт оид ба ивазӣ соҳиби сахмия, сармоя, дороӣ, 

яъне ба моликияти шахси дигар супурдани амволи ба шахси дигар таалуқдошта (отчуждение); 
болорафт – бешомад, ки бо он дар биржа дороиҳо бар хилофи нархи исмии онҳо фурӯхта 

мешаванд (излишек); 
валвала, ҳангома – талотӯби бозор, якбора тагйир ёфтани вазъи бозор, талаботу пешниҳодот, 

нархи молҳо, қурби қоғазҳои ҳимматнок, қурби асъор мебошад (ажиотаж);  
додугирифт – мубодилаи мустақими амвол ё хизматрасониҳо бидуни пул (бартер); 
ёддошт – дар амалияи хисобдорӣ, бондорӣ ва тиҷоратӣ огаҳиномаи расмиро дар хусуси иҷрои 

амалиёти ҳсоббаробарӣ гӯянд, ки онро як контрагент ба контрагенти дигар равона мекунад 
(уведомление); 

инҳилол – камшавии саҳми иштироки саҳмдорон дар тақсими даромади холис дар натиҷаи 
зиёдшавии сармояи саҳомӣ (растворение); 

инҳироф – якбора аз эътидол берун рафтани қурби қоғазҳои қимматнок, нарх дар биржаи мол 
бар асари ҳолатҳои фавқулода, ки пешгӯии он аз имкон беру наст (отклонение); 

мавқеъ – салдои суратҳисоби бонкӣ дар лаҳзаи ҷорӣ. Мавқеи тӯлонӣ ба салдои мусбат, мавқеи 
кӯтоҳ, бошад, ба салдои манфӣ мутобик, мебошад (позиция); 
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иттиҳод – иттиҳоди муваккати ширкатҳои сармоягузорон барои нигаҳдории нарх, тақсими 
ҳавф, тақсими бозор ё барои дигар мақсадҳо (консолидация);  

минтақаи озод – ҳудуди махсусе, ки аз ҳудуди гумрукӣ барои озодона ва бебоҷ, овардани 
молҳои хориҷи ҷудо шудааст (свободная зона); 

таҳрим – усули муборизаи иқтисодӣ, ки аз қатъи пурра ё ҷузъи савдо ё муносибатҳои дигари 
иқтисодӣ, даст кашидан аз хариди амволи муайян иборат аст (бойкот); 

ҳамла – тактикаӣ пешқадами нархгузорӣ, ки аз тарафи ширкатҳой, ки барои пешсафӣ дар 
бозоре моли муайян талош меварзанд, истифода мегардад (атака); 

худкифоӣ, худбасоӣ – пурра пӯшонидани хароҷоти субъектҳои хоҷагидорӣ аз ҳисоби 
даромадҳои худ, ки аз фурӯши махсулоти худ ва хизматрасонӣ ба даст омадааст (погашение);  

чашмпӯшӣ, дасткашӣ – даст кашидан аз талаботи қарзӣ; ихтиёрӣ даст кашидан аз хуқуқи 
моликият; итмоми мӯҳлати ҳаққи интихоб (опсион) бидуни истифодаи он (отказ);  

2) В английском языке: 
amnesty - a special provision that may be granted to taxpayers on any kind of tax, usually as an 

opportunity to pay previously unpaid taxes and with guaranteed freedom from penalties and prosecution, and 
sometimes offered to taxpayers at times when the government is fighting tax evasion and/or in an effort to 
raise additional revenue (освобождение от штрафов); 

brackets - in a graduated system of taxation, the slabs or slices of taxable income subject to particular 
rates of income tax or the portions or slices of wealth or capital which are subject to particular rates of wealth 
or capital tax (группа доходов); 

condition precedent a precondition which must be satisfied before a contract, a clause in a contract, or a 
statutory provision takes effect (предварительное условие);  

condition subsequent - a condition which, when satisfied, triggers a certain event or  
consequence, e.g. the tennination of a provision of a contract or the use of property (последующее 

условие); 
dormant - inactive; not generating any economic activity during a given period (спящий); 
hardship - the situation in which a person's material wellbeing is threatened (тяжкое финансовое 

бремя); 
poverty trap - the financial position of an individual with a low income whose efforts to increase his 

revenue have little or a negative effect on his disposable income (ловушка бедности); 
ring fence - a device in tax legislation used to protect or restrict the application of particular provisions 

of the legislation by establishing a theoretical enclosure around certain transactions or groups of transactions, 
thus isolating them for certain tax purposes (изолирующее кольцо); 

target rate - in the EU, a system of common rates of indirect taxation, particularly rates of excise duty on 
mineral oils (целевая ставка); 

water's edge concept - in the US, a concept enacted in several states whereby multinational companies 
may only be subject to tax by reference to activities carried on, income arising, or assets located in a 
particular state, and not by reference to the worldwide activities, income or assets of a company or group of 
companies (водораздел); 

clawback - a provision to recover tax relief which proves in retrospect not to have been due (возврат 
средств);  

age relief; age allowance - a personal allowance against taxation granted to ersons above a certain age 
(льгота по возрасту); 

carryback - the carrying over to previous years of deductions from income, profits or credits against tax 
which cannot be used in a specific accounting year (перенос налоговых льгот на предыдущий период); 

election - in respect of taxation, the exercised option to claim a specified relief (право на льготное 
налогообложение); 

friendly society - a registered society established to provide, through the voluntary subscriptions of their 
members, for the members» families, widows and orphan children during sickness and old age. Exempt 
from taxation under certain circumstances (общество взаимного страхования); 

nothings - a term used to refer to intangible assets of a capital nature such as goodwill, incorporation 
expenses, rights, franchises and other intangible assets of indefinite life, as well as to describe expenditure 
which is genuinely incurred but which is not eligible for tax relief (неосязаемые активы); 

loophole - a legal means of minimising a taxpayer’s tax burden by exploiting an omission in the tax 
laws (лазейка в налоговом законодательстве); 

global method - a means of attributing profits to each member of a multinational enterprise, calculated 
not on the basis of arm's length dealings, but other criteria, e.g.  

the turnover of each member, the expenses incurred by each member or the labour costs of each 
member (глобальный метод); 
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prudence concept - a fundamental accounting principle according to which revenue and profits may not 
be anticipated but recognised only when realised, and according to which provision must also be made for all 
estimated and known liabilities (принцип благоразумия); 

take home pay - the amount of money that an employee actually receives from his employer after 
deductions have been made for income tax, national insurance contributions, union duties (фактическая 
заработная плата); 

3) В русском языке -  
баллон - кредит, который должен быть возвращен не по частям, а полной суммой один раз; 
блокирование – период, в течение которого владельцы не могут свободно распоряжаться 

своими акциями; 
бум – взрыв экономической экспансии, характеризующийся прежде всего ростом курса 

биржевых акций; 
горизонт – составление плана как на уровне экономики в целом, так и на уровне отдельного 

предприятия; 
мандат – администрирование банком по поручению своего клиента его активов в ценных 

бумагах; 
несостоятельность – невозможность должника выполнить свои долговые обязательства; 
неустойка – сумма которую должник обязан выплатить кредитору в случае неисполнения или 

некачественного исполнения обязательств;  
пассив – совокупность долгов фирмы краткосрочного и долгосрочного характера; 
потолок – максимальный предел кредита, который по закону может быть предоставлен банком 

клиенту;  
прима – в практике вексельного обращения первый экземпляр переводного векселя; 
ринг – система принятия управленческих решений, связанная с рассмотрением проблемы среди 

широкого круга заинтересованных лиц на всех ступенях управления фирмой; форма карательного 
соглашения, биржевое кольцо, яма. 

санация – система мероприятий по улучшению финансового положения предприятий с целью 
предотвращения их банкротства или для повышения конкурентоспособности; 

считывание – процесс декламации на бирже котируемых акций, после декламации каждого 
типа акций начинается купля-продажа; 

тик – минимальное колебание курса на бирже, установленное биржевыми правилами; 
угол – ансамбль биржевых операций по скупке оставшихся в продаже акций, в отношении 

которых в данный момент оказывается давление со стороны биржевых спекулянтов; 
флаг – анализ конъюнктуры финансового рынка для обозначения цен на графике, 

напоминающем параллелограмм или прямоугольник;  
чистка окон – меры, предпринимаемые для придания балансу большей эффективности на 

момент его презентации;  
шлейф – комплекс дополнений к товару, которые могут представлять интерес для потребителя 

и обеспечивать успех в конкурентной борьбе; 
связка – общий пакет в виде совокупности разных выпусков корпоративных ценных бумаг, 

предлагаемый к продаже инвестиционным дилером по единой цене;  
регалии - предприятия сферы услуг, находящиеся в ведении государства и служащие 

источником государственных доходов. 
Вышеприведённые терминоиды являются рабочими единицами экономического дискурса 

сопоставляемых языков. Терминоиды производят новые смыслы, являются инструментом 
коммуникации субъектов дискурса в рамках профессионального общения. Анализ смыслового 
содержания позволяет определить отраслевую принадлежность к терминосистеме в дискурсивном 
пространстве экономики. Процесс освоения терминоидов и их функциональная распространённость 
в сегменте профессиональной речи свидетельствует об профессиональных навыках и компетенциях 
специалистов сферы экономики. Семантический контент терминоида актуализирует ход 
экономических процессов и явлений, применение операций и выражение профессионально-
дискурсивной картины мира. В результате семантического сдвига под влиянием 
экстралингвистических факторов терминоид приобретает дополнительный оттенок в значении, при 
этом может выражать одно и тоже значение в разных сегментах экономического дискурса. На наш 
взгляд терминоид вербализует фрагмент научной картины мира, а профессиональная картина влияет 
на формирование специализированой лексики. Будучи языковой единицей терминоид «не отвечает 
критериям термина и потому не обладает в полной мере признаками культуры термина; он либо 
относится к разговорному стилю или профессиональному жаргону, либо по протяженности не 
соответствует оптимальности длины термина» [7, с. 79]. Сопоставление терминоидов 
экономического дискурса по основным признакам показывает, что в функциональном плане 
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терминоиды широко применимы в узкопрофессиональной практике. Образование нового смысла 
является мотивированным, это является результатом константного развития сферы экономики и 
увеличением информационного потока в эпоху глобализации. Профессионально-дискурсивное 
пространство экономики — это развивающаяся система, в которой функционируют 
терминоподобные лексические единицы, обладающие полуофицальным статусом термина. В 
прагматическом плане терминоиды вторичны, контекстуально зависимы при этом однозначны в 
пределах определённого сегмента экономического дискурса. 
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РОЛЬ НОМЕНОВ И ТЕРМИНОИДОВ В РАСШИРЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ТАДЖИКСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И 
РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В статье описана роль номенов и терминоидов в расширении терминологического состава 
экономического дискурса таджикского, английского и русского языков. Экономические отрасли 
отражают процесс трансформации знаний в отраслях экономики. Ядро каждой экономической 
терминосистемы увеличивается за счет новых терминов, которые отражают специфику 
экономических знаний. В результате продуктивного использования общелитературное слово 
приобретает право наименоваться термином, так как оно означает специальное понятие, 
принадлежащие к специальной области экономических знаний. Номены в количественном плане 
представляют собой значительную группу терминологического состава экономического дискурса и 
обладают признаками дефинированности, являются однозначными и устойчивыми, 
контекстуально независимы. Функции номенов удобны в практике обозначения экономических 
операций, предметов, названий ценных бумаг и финансовых учреждений. Номен относится к 
особому типу терминов экономического дискурса, обозначает конкретное единичное понятие. 
Терминоид это наименование формирующегося понятия, специального обозначения, номинация 
которого по смысловому содержанию приближенна к термину. Различие между терминоидом и 
термином состоит в том, что терминоид находится на начальной ступени терминологизации. 
Терминоиды производят новые смыслы, являются инструментом коммуникации субъектов 
дискурса в рамках профессионального общения. Анализ смыслового содержания позволяет 
определить отраслевую принадлежность к терминосистеме в дискурсивном пространстве 
экономики. Процесс освоения терминоидов и их функциональная распространённость в сегменте 
профессиональной речи свидетельствует об профессиональных навыках и компетенциях 
специалистов сферы экономики.  
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мотивированность, однозначность, терминосочетание, коммуникация, субъект дискурса, план 
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THE ROLE OF NOMENS AND TERMINOIDS IN EXPANDING THE 

TERMINOLOGICAL COMPOSITION OF THE ECONOMIC DISCOURSE OF THE TAJIK, 
ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

 
The article describes the role of nomens and termininoids in expanding the terminological composition 

of the economic discourse of the Tajik, English and Russian languages. Economic sectors reflect the process 
of knowledge transformation in the sectors of economy. The core of each economic terminology system is 
increased by new terms that reflect the specifics of economic knowledge. As a result of productive use, a 
general literary word acquires the right to be called a term, since it means a special concept belonging to a 
special area of economic knowledge. In quantitative terms, nomens represent a significant group of 
terminological composition of economic discourse and have signs of definition, are unambiguous and stable, 
contextually independent. The functions of nomens are convenient in the practice of designating economic 
transactions, objects, names of securities and financial institutions. Nomen refers to a special type of terms in 
economic discourse, denotes a specific single concept. A terminoid is the name of an emerging concept, a 
special designation, the nomination of which, in terms of semantic content, is close to the term. The 
difference between a terminoid and a term is that the terminoid is in the early stages of terminology. 
Terminoids produce new meanings, are a communication tool for subjects of discourse within the 
framework of professional communication. The analysis of semantic content makes it possible to determine 
the sectoral affiliation to the term system in the discursive space of the economy. The process of mastering 
termininoids and their functional prevalence in the segment of professional speech testifies to the 
professional skills and competencies of specialists in the sphere of economics. 

Key words: economic discourse, termode, nomen, terminological system, terminology, motivation, 
unambiguity, terminology, communication, subject of discourse, content plan, expression plan, 
extralinguistic factor, verbalization, scientific picture of the world, professional discursive space. 
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УДК 81.1 

АСИММЕТРИЯИ БАЙНИЗАБОНӢ ДАР ТАРҶУМАИ 
ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҲО 

 

Мақсудов У.О. 
 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ 
 

Ҳангоми тарҷума бояд то ба дараҷаи имконнопазирӣ  
кӯшиш кард, зеро маҳз бо ин принсип метавон  
халқ ва забони бегонаро дарк намуд. 

Гёте 
Зарбулмасал ва мақолҳо (минбаъд ЗМ) яке аз жанрҳои маъмули фолклор ба ҳисоб рафта, ҷузъи 

хазинаи маънавии мардум маҳсуб мешаванд. 
Олими маъруфи эронӣ Ањмад Баҳманёр маънои зарбулмасалро ба таври зайл таъриф додааст: 

«Љумла ё таркиби мухтасар ва пурмӯњтаво, фарогири ташбењ ва мавзӯи њакимона буда, ба сабаби 
равонии лафз, равшании маънї ва лутфи таркиб маќбули омма гаштааст ва мардум онро бидуни 
таѓйир дар мавориди ташбењот ба кор мебаранд» [19, 52]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар назарияи тарҷума чандин роҳу усулҳои ҳалли ин қазия пешниҳод 
шудааст. Ҳатто, баъзе муҳаққиқон назарияи имконнопазирии тарҷумаро дар амалия татбиқ 
намудаанд, ки он дар таҷриба васеъ истифода мешавад. 

Дар тарҷумаи амалӣ тарҷумонҳои шинохта бештар ба пешниҳодҳои А.В. Фёдоров роҷеъ ба 
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усулҳои интиқоли ЗМ такя мекунанд, ки чунин аст а) маънидоди ЗМ бо мақсади ҳифзи мундариҷаи 
калимаҳо ба ҳайси қолаби ягона (яъне ба намуди ибораи рехта - М.У.); б) тағйири назарраси маънои 
умумии таркибҳои алоҳидае, ки боиси мувофиқати ЗМ ё ибораи рехта нагашта, балки таассуроти 
шабеҳ ҳосил мекунанд; в) ҳангоми интиқоли ЗМ ва ВФ, пешниҳоди муодилҳо муҳим аст [19, 163].  

Ба андешаи мо, ин усулҳо ҳангоми маънидоди ЗМ заминаи бунёдии тарҷума ба ҳисоб рафта, 
лекин тамоми масъалаҳоро фаро намегиранд. 

Дар мавриди интиқоли ЗМ дар забоншиносии муқоисавӣ ва тарҷумашиносӣ фарзияву ақидаҳои 
интиқодӣ низ сабт шудаанд. Масалан, ба ақидаи баъзе муҳаққиқон тарҷумаи ЗМ амали ношоиста 
буда, бояд муодилҳо матраҳ шаванд, то ки хонанда ба дарки маънои фалсафии он бирасад [12, 34].  

С. Влахов ва С. Флорин гуфтаҳои болоро ҷонибдорӣ намуда, таъкид мекунанд, ки ЗМ, ВФ ва 
ибораҳои ифодагари арзишҳои миллӣ ба ин гурӯҳ дохил мешаванд [5, 25]. Яке аз усулҳои маъмули 
ифодаи ЗМ, корбурди ибораҳои муодили буда, дар сурати бемуодил будан, метавонад ҷойи 
ибораҳои аслиро гирад [5, 25]. 

Дар канори ин, муҳаққиқон ду усули дигари тарҷумаи ЗМ-ро пешниҳод намудаанд: а) тарҷума 
бо роҳи пешкаши муодили шабеҳ; б) маънидоди шабеҳи дубора, ки ба асолати ЗМ наздик аст. Дар 
мавриди дубора ифода намудани зарбулмасал, баъзе вижагиҳои жанрӣ, аз ҷумла эҷоз, ҳикматнокӣ, 
қофия ва дигар хусусиятҳои ЗМ ҳифз гардида, бояд муодиле пешниҳод гардид, ки мазмунан ба асл 
шабеҳ бошад [5, 25]. 

Дар бобати корбурди муодилҳои тайёр Л.К. Латишев ибрози ақида мекунад, ки муодилҳои 
функсионалӣ ҳангоми тарҷумаи маҷозӣ самаранок истифода мешаванд [248, 119]. Ба илова, ҳалли 
ин қазияро набояд бо муодилҳои тайёр ба таври ҳамешагӣ анҷом дод, балки бо усулҳои фавқуззикр 
низ ифода намуд. Дар ин росто, на ҳамаи воҳидҳо дар забонҳои мухталиф дорои муодилҳои тайёр 
мебошанд, аз ин рӯ корбурди усулҳои дигар бамаврид аст. 

Тарҷумаи амалӣ собит месозад, ки тарҷумон баъзан ба ҷустуҷӯи корбурди ибораи 
ғайрифразеологӣ рӯ меорад. Ҳамчунин, усули тарҷумаи тавсифӣ низ ҷиҳати ҳалли ин қазия гоҳ-гоҳ 
истифода мешавад. Яъне, бо усули тарҷумаи тавсифӣ мутарҷим вижагиҳои миллӣ-фарҳангӣ ва 
арзишҳои эстетикии ЗМ ва ВФ-ро мувофиқи фарҳангу тамаддуни хонанда пешниҳод мекунад. Зеро, 
ин унсурҳои матни аслро наметавон бо ибораҳои фразеологӣ баён намуд. Ҳамчунин, ЗМ ифодагари 
реалияҳои миллӣ, расму оин ва фарҳангӣ буда, ҷиҳати маънидоди он дониш ва таҷрибаи кофӣ 
муҳим аст. 

А.В. Фёдоров дар таъйини хусусиятҳои дигари ЗМ таъкид мекунад, ки дар интихоби ниҳоии ин 
ё он усули тарҷума контекст низ нақши бориз дорад. Зеро, он бо сохтор ва мундариҷаи матн робитаи 
мустақим дошта, тарзи интиқоли услуб, корбурди тасвиру санъатҳои бадеӣ, арзишҳои миллӣ-
фарҳангӣ ва дигар вижагиҳо, аз ҷаҳонбинӣ ва завқу маҳорати тарҷумон вобаста аст [19, 162].  

А. Пахотин дар бобати усулҳои тарҷумаи ЗМ қайд мекунад, ки агар зарбулмасал андешаи 
муаллифро дақиқан ифода кунад, аммо бо реалияи маишӣ алоқаманд набошад, пас интиқоли 
таҳтуллафзии он дар ин сурат маъноро тира мекунад ва онро бо зарбулмасали муодил бояд иваз 
намуд ... [17, 152]. 

Муҳаққиқи амрикоӣ Ю. Найда дар мавриди масъалаҳои семантикии тарҷума ва тавзеҳи матни 
асл бештар ба аксуламали хонандаи матни тарҷума таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад [14, 3-15]. 
Мувофиқи ақидаи ӯ, тарҷумон набояд ба вижагиҳои расмии матни асл диққат диҳад, балки ба 
аксуламали хонанда ва риояи қоидаву меъёрҳои забони тарҷума эътибори ҷиддӣ зоҳир намояд [14, 
3-15]. 

В.П. Чесноков таъкид мекунад, ки чи қадар муносибатҳои байналхалқӣ қавӣ гарданд, ҳамон 
миқдор тафовути фарҳангӣ ва ҳаёту фаъолияти эшон аз байн рафта, он бештар ҷиҳати ҳалли 
масоили нобаробариҳои маъноӣ мусоидат мекунад [20, 47-50].  

Ба андешаи В.Г. Гак вазифаи тарҷума на фақат ифодаи мундариҷа аст, балки барқарори 
вижагиҳои услубӣ ва сохтории матни аст ба шумор меравад [6, 9-21]. 

Аксари олимон чунин мешумориданд, ки тарҷума бояд нусхаи аслро такрор намояд, аммо 
баъдтар маълум гашт, ки иҷрои он на ҳамеша имконпазир будааст. Дар ин бора, И.И. Ревзин ва 
В.Ю. Розенсвейг таъкид намудаанд, ки агар тарҷумаро ба ҳайси таҳвил ё тағйири мазмун қабул 
намоем, лекин асолати сохтор ва мундариҷаи асл интиқол ёбад, дар ин сурат тағйири тарҷума ҷоиз 
нест [18, 58-75]. 

Профессор Л.Л. Нелюбин имконнопазирии тағйири тарҷумаро ҳангоми таҳвили матн бидуни 
талафот қайд намуда, онро (тарҷума - М.У.) чун фаъолияти нутқии робитаҳои байнизабонӣ муҳим 
мешуморад ва мусбӣ арзёбӣ мекунад [15, 166]. 

В. Коллер дар ин қазия менависад: «Агар дар забонҳо ҳар иттилои дилхоҳ интиқол меёфт, ҳар 
маълумот муодилнок тарҷума мешуд» [26, 152]. 

А.Д. Швейтсер фарзияи имконнопазир будани тарҷумаро бо мафҳуми «тарҷума - амали сирф 
забонӣ» шуморида, ба хулосае мерасад, ки маҳз умумиятҳо пояи асосии тарҷумаро ташкил намуда, 
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дар баробарии матнҳо (асл ва тарҷума - М.У.) монеаи ҷиддӣ эҷод мекунанд [21, 101].  
Масъалаи тарҷумаи ЗМ ва ВФ имрӯз низ олимонро ба ташвиш оварда, онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо 

намудааст: а) ҷонибдорони назарияи «тарҷумаи имконнопазир», ки бо далелу аснод тафовути 
фарҳангӣ, муоширати соҳибони забони асл ва тарҷума ва таъсири якдигарро аз эътибор соқит 
мекунад; б) ҷонибдорони назарияи «тарҷумаи принсипиалӣ» тавассути тарҷума самаранокии 
муоширати ду забонро тасдиқ мекунанд. 

Масалан, Л.К. Латишев дар ин бора пешниҳод мекунад, ки масъалаи тарҷумаро аз нуқтаи 
назаре ҳаллу фасл намуд, ки иҷрои он сода ва созанда бошад [13, 45]. Аз ин рӯ, муодилнокии 
коммуникативӣ ва функсионалии матни асл ва тарҷума ба туфайли муносибати дузабона рӯи кор 
меояд. Ин андешаро олими немис Отто Каде ҷонибдорӣ намуда, таъкид мекунад, ки ҳатто дар 
муоширати якзабона байни муаллиф ва хонанда лаҳзаҳои норавшанӣ ба амал меоянд [25, 71- 73].  

Ҳамзамон, Т. Казакова мегӯяд, ки матнҳо бар асоси арзишҳои умумифарҳангӣ ё арзишҳои 
қиёспазир интиқол меёбанд. Агар мо ба интиқоли мафҳумҳои умумӣ ва умумиҷаҳонӣ таваҷҷӯҳ 
намоем, вижагиҳои услубӣ, нуфузи эстетикӣ ва арзиши аслиро дуруст тарҷума кунем, пас онҳо дар 
анъанаҳои миллӣ - фарҳангӣ зуҳуроти гуногун пайдо мекунанд [9, 9-10]. 

Назарияи нобаробарӣ аз он бармеояд, ки матнҳои асл ва тарҷума аз рӯи сохтор ва мундариҷа 
пайванд нагирифта, дар натиҷа зуҳури асимметрияи байнизабонӣ ба амал меояд. 

Ҳангоми таърифи мафҳумҳои «имконпазирии тарҷума» ва «имконнопазирии тарҷума» на фақат 
тарҷумаи иҷборӣ дар назар аст, балки кӯшиши дарёфти муодилҳо дар тарҷума муҳим мебошад. 
Маънои имконпазирии тарҷумаро бо «муодилнокӣ» тавъампазир мешуморанд. 

Л.К. Латишев мафҳуми муодилнокиро дар тарҷума бидуни асноди илмӣ ба ҳайси априорӣ 
истифода намуда, тарҷумаро аз нуқтаи назари таълимоти фалсафӣ ва муодилнокӣ баррасӣ мекунад 
[13, 66].  

Дар мавриди муодилнокӣ Я.И. Ретскер, Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, А.В. Фёдоров, 
В.Г. Гак, А. Швейтсер, Л.К. Латишев, Б. Виноградов ва дигарон фикру мулоҳиза рондаанд. Масалан, 
Я.И. Ретскер бори нахуст, намудҳои муодилнокии тарҷумаро дар асараш «Мувофиқати қонунӣ» 
таҳқиқ намудааст. 

Мувофиқи ақидаи Ҷ.Кэтфорд, муодилнокӣ бояд аз лиҳози эмперикӣ ба таври муқоиса анҷом 
ёбад. Ӯ таъкид мекунад, ки нақши мундариҷаи воҳидҳои луғавӣ муҳим буда, ҳангоми интиқоли 
дубораи воҳидҳои аслӣ ба амал намеояд, балки танҳо тағйири аломатҳо бо маънои муродиф рух 
медиҳад. Ҳамзамон, мавсуф менависад, ки барои анҷоми тарҷумаи муодилнок зарур аст, ки матни 
асл ва тарҷума аз рӯи аломатҳои функсионалӣ яксон бошанд [23, 31]. 

Р. Якобсон ҷиҳати таҳлили муносибатҳои муодилнокӣ, вазифаҳои зеринро ишора мекунад: 
денотативӣ, экспрессионӣ-эстетикӣ (барои тарҷумон), конативӣ-иродавӣ (барои хонанда), тақлидӣ-
алоқавӣ (алоқа тарафайн), металлингвистӣ (рамзӣ) [24, 72]. 

П. Нюмарк дар мавриди аҳамияти тарҷумаи маъноӣ таъкид мекунад, ки интиқоли мазмуни 
мутлақ муҳим аст. Ӯ баъзе масъалаҳои назариявии марбут ба интиқоли матни асл ва интихоби 
услуби тарҷумаро ба миён гузошта, пешниҳод мекунад, ки тафовути байни тарҷумаи 
«коммуникативӣ» ва «семантикӣ» ба силки таҳқиқ кашида шавад. Мувофиқи ақидаи мавсуф, 
ҳангоми тарҷумаи коммуникативӣ таассуроти хонандаи матни асл ва тарҷума мусовӣ бошад ва дар 
ин росто корбурди сохторҳои семантикӣ ва синтаксисӣ муҳим аст. Тарҷумаи маъноӣ бояд мӯҳтавои 
аслро мувофиқи сохторҳои семантикӣ ва синтаксисии забони асл дақиқан интиқол бахшад [27, 68]. 

Муодилнокии зарбулмасал дар сурате ба амал меояд, ки дар забони тарҷума муодил ба назар 
расад ва аз ҷиҳати маъно ва тобишҳои миллӣ-фарҳангӣ бо зарбулмасали асл баробар бошад. 

Ба кӯрпаат нигоҳ карда пой дароз кун. 
Stretch your legs according to the coverlet. 
Дар мисоли боло, зарбулмасали тоҷикӣ бо муодили англисӣ мувофиқ омада, аз лиҳози маъно 

баробар аст. Ба илова, аз лиҳози маънои луғавӣ ва функсионалӣ калимаҳои «кӯрпа» бо «coverlet», 
«пой дароз кун» бо «Stretch your legs» ҳамоҳанг мебошанд. 

Офтобро бо доман пӯшонида намешавад. 
It is impossible to cover the sun with a finger. 
Аммо зарбулмасали баъдӣ бо муодили англисӣ қисман мувофиқ буда, «No se puede tapar el Sol 

con un dedo» аз зарбулмасали испонӣ сарчашма гирифтааст ва он миёни англисҳо ба таври васеъ 
мутадовил нест. Лекин калимаҳои «Офтоб» - «the sun» ва «пӯшонида намешавад» - «is impossible 
to cover» аз лиҳози маънои луғавӣ баробар буда, аммо аз нигоҳи вазифа номуодил мебошанд.  

Ба илова, вожаи «доман» бо «finger» мазмунан мувофиқ нест. 
Гул бе хор намешавад. 
There is no rose without a thorn. 
Дар зарбулмасали боло низ калимаҳои «гул» - «rose» ва «хор» - «thorn» қисман ҳаммаъно 

мебошанд, зеро «гул» - «a flower» ва «rose» - «садбарг» тарҷума мешавад. Пас, равшан мегардад, ки 
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бо чунин тарзи ифода маънои асл гум намешавад. Бетағйир ифода ёфтани ҳиссаҳои нутқ ба 
муодилнокии зарбулмасалу мақолҳо халал намерасонад.  

Зарбулмасалҳое, ки пурра муодиланд, бештар дорои сохтори ҷумлаҳои амрӣ ва ҳикоягӣ 
мебошанд. 

Зарбулмасали зерин аз лиҳози маънои луғавӣ, омилҳои функсионалӣ ва грамматикӣ бо муодили 
англисӣ дар ҳолати асимметрия қарор дошта, аммо аз лиҳози маъноӣ баробар аст: 

Ҳамакора, ҳама кораш нимкора.  
To know everything is to know nothing (Ҳама чиро донистан - ҳеч чиро надонистан аст). 
Дар мисоли боло, аз лиҳози функсияи грамматикӣ ва маънои луғавӣ вожаи «ҳамакора» бо «To 

know everything» (Ҳама чиро донистан) ва ибораи «ҳама кораш нимкора» бо «is to know nothing» 
(ҳеч чиро надонистан аст) нобаробар аст. 

Дар мисоли дигар, вожаи «хун» бо «two wrongs» (Ду амали хато) ва ибораи «бо хун 
намешӯянд» бо «don't make a right» (як кори дурустро ҳосил намекунад) аз ҷиҳати маънои луғавӣ ва 
омилҳои функсионалӣ нобаробар буда, аммо аз рӯи тобишҳои маъноӣ муодилнок мебошад. 

Хунро бо хун намешуянд.  
Two wrongs don't make a right (Ду амали хато як кори дурустро ҳосил намекунад). 
Зарбулмасали баъдӣ мазмунан ҳаммаъно буда, аммо аз нигоҳи сохтори морфологӣ ва маънои 

луғавӣ фарқ мекунад. 
Зи гахвора то ба гӯр дониш биомӯз.  
Live and learn (Бизӣ ва биомӯз). 
Зарбулмасали тоҷикӣ бо тобиши хоси лутфу меҳрубонӣ баён шуда, аммо муодили он бо 

қатъият баён шудааст, ки ин ҳолатро асимметрияи услубӣ меноманд. 
Кунчковӣ ба хубӣ анҷом намеёбад. 
Curiosity killed a cat (Кунҷковӣ гурбаро нобут кард). 
Аз намунаи боло бармеяод, ки дар тарҷумаи зарбулмасал санъати бадеӣ истифода шуда, 

мазмунан бо матни асл баробар мебошад. 
Яке аз усулҳои интиқоли зарбулмасал, овардани зарбулмасали муодил аст. Аммо шумораи 

чунин муодилҳо дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ маҳдуд мебошад. Ҳангоми набуди зарбулмасали 
муодил усулҳои таҳвили тарҷума истифода мешавад. Бахусус, тобишҳои маъноӣ, услубӣ ва нуфузи 
эстетикӣ дар ин росто муҳим мебошанд.  

Дар баъзе ҳолатҳо тарҷумаи таҳтуллафзӣ мақбул буда, бештар ба воҳидҳои фразеологие, ки 
сарчашмаи динӣ ё асотирӣ доранд, мавриди истифода қарор мегиранд. Масалан, дар китоби 
«Куллиёти фолклори тоҷик. Зарбулмасалҳо» (ҷилди 4; 1986) аксари зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ 
бо роҳи калка ва тарҷумаи тавсифӣ анҷом ёфтааст. 

Кӯр асояшро як бор гум мекунад. 
Blind loses his cane once [30, 108]. 
Одами бекор - дарахти бебор. 
Unworking man is a fruitless tree [30, 107]. 
Панҷ панҷа (ангушт) баробар нест! 
Five fingers are not equal [30, 110]. 
Ҳангоми тарҷумаи матнҳои бадеӣ ва таърихӣ усули калка бо эзоҳи мухтасар сурат мегиранд. Ин 

навъи тарҷумаро дугона ё мувозӣ (параллелӣ) меноманд. 
Ҳангоми тарҷумаи зарбулмасалҳо бештар аз луғатҳои дузабона истифода мекунанд. 
Ба илова, дар раванди тарҷумаи зарбулмасал, усули ифодаи шабеҳи синтаксисӣ, инчунин 

декомпрессияи тарҷума (ихтисори матни тарҷума) ба мисли таҳвил (трансформация)-и луғавӣ ва 
грамматикӣ муҳим аст. 

Ифодаи шабеҳи синтаксисӣ низ як навъи тағйири «сифрӣ» буда, танҳо дар ҳолати мавҷуд 
будани сохторҳои синтаксисӣ сурат мегирад. Он усули тарҷумаест, ки сохтори синтаксисии матни 
аслро бо таркиби шабеҳи тарҷума иваз мекунад [8, 12]. 

Ифодаи шабеҳи синтаксисӣ боиси мутобиқати воҳидҳои забонӣ ва тартиби ҷойгиршавии онҳо 
мегардад. Дар ин бора, А.В. Фёдоров мефармояд, ки ҳар гуна тарҷумаи таҳтуллафзӣ ифодаро 
норавшан сохта, комилан коҳиш намедиҳад [19, 130]. 

Дузд, дуздро дар шаби торик мешиносад. 
Thief recognizes the thief even at a dark night [30, 112] (A thief knows a thief as a wolf knows a wolf). 
Ҷӯянда - ёбанда аст. 
Who seeks - will find [30, 112] (When there's a will, there's a way). 
Аввал андеша, баъд гуфтор. 
First thinking then speaking [30, 112] (Thinks twice before you speak once). 
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Дар мисолҳои боло, ҳифзи маънои калимаҳо ва тартиби ҷойгиршавии онҳо аз лиҳози сохтори 
синтаксисӣ ба чашм расидааст. Бояд тазаккур дод, ки одатан усули ифодаи шабеҳи синтаксисӣ баъзе 
таркибҳои синтаксисиро қисман тағйир медиҳад. 

Аз қиёс ва муқобалаи зарбулмалҳои тоҷикӣ ва англисӣ маълум гашт, ки усули ифодаи шабеҳи 
синтаксисӣ дар раванди тарҷума таъсири мусбӣ бахшидааст. 

Одатан ЗМ-и англисӣ дар муқоиса бо тоҷикӣ нисбатан мӯҷаз баён шуда, ин вижагӣ дар 
мисолҳои боло собит шуданд. Зеро, яке аз хусусиятҳои услубии забони англисӣ мӯҷазбаёнӣ ва 
ихтисори воҳидҳои забонӣ мебошад. Бавижа, воҳидҳои луғавии забони англисӣ дар раванди 
тарҷума бо таркибҳои тоҷикӣ иваз шуда, пайваста усулҳои таҳвили тарҷума ҷиҳати такмил ва 
ифодаи мундариҷаи асл мусоидат мекунанд, ки ин ҳодисаро декомпрессия мегӯянд. Дар ин бора, 
Ю.А. Затсний, Ю.И. Каминский, В.И. Карабан, Л.П. Науменко ва дигарон зиёд ҳарф задаанд. 

Дар мавриди таъйини тағйироти сохторӣ ва омили луғавӣ-синтаксисӣ, олимони шӯравӣ 
мафҳумҳои «такмили матн», «эзоҳи матнӣ»-ро ба наҳви тарҷумаи луғавӣ ё грамматикӣ 
истифода намудаанд.  

Хулоса, падидаи декомпрессия ҳангоми тарҷумаи ЗМ-и англисӣ ва тоҷикӣ бештар ҷиҳати 
ихтисори сохторҳои синтаксисӣ мавриди истифода қарор мегирад. 

Мақоли тоҷикии «Ҳар кор як вақт дорад» аз ҷониби устод С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» истифода 
шуда, дар матни тарҷума бо каме тағйирот маънидод шудааст. 

Ҳар кор як вақт дорад [27, 34]. 
A time and a place for everything [33, 67]. 
Намунаи аслии мақоли «A time and a place for everything» дар фарҳанги Кембриҷ ба таври зайл 

зикр шудааст: 
There's a time and a place (for everything) (saying) - said when someone is behaving in a way that you 

do not think is suitable for the situation they are in [34]. 
Зарбулмасали баъдӣ бо усули омехтаи калка ва тарҷумаи тавсифӣ маънидод шудааст. Пас, 

ҳолати асимметрияи луғавӣ дар ифодаи «сарфаи сари оташдон» ва «a thrifty cook» (пазандаи 
сарфакор) ба чашм расида, аммо ибораи «савдогари Ҳиндустон» бо «Indian merchant» бо ёрии 
таҳвили тарҷума муодилнок ифода ёфтааст.  

Боракалло! - гуфт падарам, - бе сабаб «сарфаи сари оташдон - савдогари Ҳиндустон» нагуфта 
будаанд [27, 15]. 

«Good for you!» exclaimed my father. «It’s true what they say: «a thrifty cook is wealthier than an 
Indian merchant.»» [33, 45]. 

Дар ҷумлаи поён, мақоли «амр мукаддам бар одоб аст» тибқи маълумоти «Фарҳанги ибораҳои 
рехта»-и М. Фозилов маънои «иҷро намудани кор ё фармоиш аз риояи одоб ва такаллуф заруртар 
аст, амрро бояд ҳатман иҷро намуд»-ро дорад [31, 23]. Аз корбурди усули калка бармеояд, ки 
мақолҳо аз лиҳози муодилнокӣ дар ҳолати асимметрия қарор доранд. 

Шарм накун, биё «амр мукаддам бар одоб аст», - гуфт [27, 126]. 
Come, don’t be embarrassed. «Decree supersedes decorum» as the saying goes [33, 191]. 
Ҳамзамон, ибораи рехтаи «Мардро майдон нишон медињад, харро љавлон» дар фарҳанг 

чунин тавзеҳ шудааст: «дар бораи ҳар касу ҳар чиз аз рӯи амалаш бояд сухан гуфт, мардиро амали 
кас нишон медиҳад» [31, 618] ва бо роҳи калка маънидод шудааст. Пас, ин ҷо асимметрияи 
байнифарҳангӣ ба амал омадааст. 

«Мардро майдон нишон медињад, харро љавлон», гуфтаанд [27, 89]. 
A man’s mettle is provided in the field, an ass’s on the course [33, 138]. 
Мақоли «дарахт дар як љо сабз мешавад» мувофиқи шарҳи М. Фозилов маънои «ҳар як кор 

давом ва саботро талаб мекунад, барои муваффақ шудан ба коре устуворӣ лозим аст»-ро дорад 
[31, 280]. Аммо бо усули калка тарҷума шуда, дар он асимметрияи байнифарҳангӣ рух додааст.  

Фоидаи асосии бунак дар ин аст, ки коркунон ба ин восита ба як корхона баста мешаванд, 
«дарахт дар як љо сабз мешавад» гуфтаанд [27, 80]. 

The basic benefit is that it ties the workers to the one pottery - «the tree flourishes in one spot» as the 
poets say - and they gain daily in experience and skill [33, 126]. 

Дар мисоли дигар, зарбулмасали «мангар, ки кӣ мегўяд, бингар, ки чӣ мегўяд» дар фарҳанг бо 
мазмуни «аҳамияти гап ба зоҳири гӯянда вобаста набуда, балки дар моҳият ва маънои гапи ӯ 
мебошад, бояд ба маънои сухан эътибор кард» [31, 616] омада, зарбулмасали «гўшти хар, дандони 
саг» бо маънои «ба каси бад чазои бад, ба амали бад рафтори бад» ифода шудааст [31, 268]. 

Ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки муҳаққиқ Ш.А. Норов дар рисолааш зарбулмасали «гўшти хар, 
дандони саг»-ро чунин тавзеҳ дода, муодили аслиро низ пешкаш намудааст. Аз ҷумла, мавсуф қайд 
кардааст, ки ин зарбулмасал дар фолклори тоҷик ба шакли «Пўсти хару дандони саг» бештар 
мутадовил мутадовил буда, маънои аслиаш «хар ба шахси якрав ташбеҳ мешавад, ки ҷазояш 
дандонҳои тези саг мебошад» мебошад. Сипас, муодили англисии «Desperate diseases must have 
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desperate remedies»-ро (Бемориҳои вазнин бояд бо доруҳои пуртаъсир табобат шаванд) пешниҳод 
намуда, онро эзоҳ додааст, ки инсон дар шароити вазнин бояд чораҳои таъҷилӣ андешад [16, 40].  

Ба суханони монанди худашон дасторкалонон гўш андозанд њам, гуфтањои мо барин касонро, 
маъќул бошад њам, писанд намекунанд ва сухани пурњикмати «мангар, ки кӣ мегўяд, бингар, ки чӣ 
мегўяд»-ро намедонанд, агар донанд њам, худро ба нодонї мезананд. Дањони инњоро бо муњри 
муфтї муњр кардан (бастан) даркор аст, «гўшти хар, дандони саг» гуфтаанд [29, 95]. 

Our mullahs are ignorant: they listen to fatturbaned clerics like themselves, but however sensible maybe 
the views of a layman like me, they refuse to accept them. They don’t know the wise adage «Look at what is 
said, not at who says it» – or if they know it, they pretend not to. The mouths of such as these should be 128 
sealed shut with the mufti’s seal – in the words of the proverb, «donkey meat is fit only for dogs» [33, 147].  

Маънои луғавии зарбулмасали англисии «Desperate diseases must have desperate remedies» дар 
луғатнома чунин ташреҳ шудааст: 

Desperate diseases must have desperate remedies - (proverb) Extreme and undesirable circumstances 
or situations can only be resolved by resorting to equally extreme actions. 

I know that the austerity measures introduced by the government during the recession are unpopular, 
but desperate diseases must have desperate remedies [35]. 

Ҳоло, чанд панду ҳикмат аз «Наврӯзнома»-и Умар Хаём матраҳ мешавад: 
Дар ибораи «ҷаҳон бе оҳан чу марде ҷавон бе закар» санъати ташбеҳ истифода шуда, тарҷумон 

бо усули калка ва тавсифӣ тарҷума намудааст. 
Зиракон гуфтаанд, ки ҷаҳон бе оҳан чу марде ҷавон бе закар, ки аз ӯ ҳеч таносул наояд [32, 43]. 
Perspicacious say, that the world without iron is similar to the young man without genital member, not 

a capable sort to continuation [32, 224]. 
Интиқоли гуфтори поён бо методи таҳвили тарҷума ва калка анҷом ёфта, мазмунан пайванд 

гирифтааст. 
Беҳтарин хат ҳамон аст, ки хоно бошад [32, 51]. 
It is the best than handwritings of Got which is legible [32, 231]. 
Тарҷумаи аҳодиси набавӣ бештар ба тариқи калка ва усули декомпрессия (мӯҷаз) баён шудааст.  
Дар мисоли боло, ибораи «растагор шуд» бо «is dangerous» (хатарнок аст) нобаробар 

маънидод шуда, бояд «would be salvaged» ифода мешуд. 
Ҳамоно ҳар кӣ пок шуд, растагор шуд... Ҳамоно ҳар кӣ дурӯғ шумурд ва рӯй гардонд, 

пушаймон шуд. Ҳамоно ҳар кӣ нафсро пок сохт, растагор шуд ва ҳамоно ҳар кӣ онро пӯшонд, 
зиёнкор шуд [32, 52]. 

Who cleared, is dangerous, and who denied and disagreed, has despaired [32, 232]. 
Ифодаи ҳикмати боло низ бо роҳи калка анҷом ёфта, ба мисли тарҷумаҳои боло зуҳури 

асимметрияи фарҳангӣ-таърихӣ ба амал омадааст. 
Ва ҳам ӯ гӯяд, ки подшоҳ солори мардон асту асп солори чаҳорпоён [32, 53]. 
The King is the leader of people, and a horse - the leader of four-footed [32, 234]. 
Усулҳои омехтаи калка ва тарҷумаи тавсифӣ дар ифодаи ҳикматҳои зерин истифода шудаанд.  
Ва Афросиёб гӯяд: «Асп мар мулукро чунон аст, осмон мар моҳро». Ва бузургон гуфтаанд: 

«Аспро азиз бояд дошт, ки ҳар кӣ аспро хор дорад, бар дасти душман хор гардад» [32, 54]. 
Afrasiyab said: «the Horse for the king, as month for the sky». The known people said, that it is 

necessary to appreciate a horse because the one who humiliates a horse, himself is humiliated in hands of 
the enemy [32, 234]. 

Дар поён панду ҳикматҳои боқимонда бо истифода аз усулҳои калка, тарҷумаи тавсифӣ ва таҳвили 
луғавӣ тарҷума шудаанд. 

Нек чизест асп - осмони гардону тахти равон [32, 54]. 
As the horse, is the current sky, and coming throne [32, 234]. 
Ва некӯӣ ба ҳама забонҳо сутуда асту ба ҳама хирадҳо писандида [32, 64]. 
The beauty is eulogized in all languages and is pleasant to any reason [32, 244-45]. 
Ҳамзамон, тарҷумаи панди зерин услубан заиф ва бидуни риояи қоидаҳои грамматикӣ анҷом ёфтааст. 
... чун рӯи некӯ бо хӯи некӯ ёр шавад он некбахтӣ ба ғоят расида бошад ва чун бо зоҳиру ботин некӯ 

бувад, маҳбуби Худову халқ гардад [32, 65]. 
And if the beautiful face together with good character, happiness reaches extreme measures, then the person 

and on an exterior also is in essence good, it is loved by God and people [32, 245]. 
Ҳолати асимметрияи луғавӣ дар тарҷумаи вожаи «биҳиштӣ» - «an angel» ба назар расида, бояд 

«paradise dweller» маънидод мегашт.  
Ва чунин гуфтаанд, ки рӯи некӯ пирро ҷавон кунаду ҷавонро кӯдаку кӯдакро биҳиштӣ [32, 65].  
It is said that the beautiful face does the old man young, young does the child, and the child - an angel [32, 245]. 
Ҳадиси зерин бо усули тарҷумаи тавсифӣ ифода ёфтааст: 
Ва Расул алайҳиссалом гуфтаанд: «Ҳоҷати хеш аз некӯрӯён бихоҳед» [32, 65]. 
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The Prophet, - peace over him! - has said: «Demand everything, that it is necessary for you, at beautiful person» 
[32, 245]. 

Ҳамин тавр, дар раванди тарҷумаи ЗМ ва ВФ интиқоли мустақими артиклҳо, феълҳои ёвар, замонҳои 
феълӣ ва дигар ҳиссаҳои нутқ муҳим набуда, балки сохтору таркибҳои синтаксисӣ ва воҳидҳои луғавӣ бояд 
мавриди таваҷҷӯҳ қарор гиранд. Бахусус, зарбулмасалҳо дорои таркиби устувор ва шаклан ихчам буда, 
мазмун ва мӯҳтавои амиқро ифода мекунанд. Аз ин лиҳоз, интиқоли пайвастаи ҳиссаҳои нутқ амали 
саривақтӣ нест. 

Аз ин лиҳоз, тарҷумаи зарбулмасалу мақолҳо маърифати васеъ, малака ва таҷрибаи бузурги тарҷумонӣ 
тақозо мекунад. Пас, интиқоли ЗМ аз омилҳои зиёд вобаста буда, масалан тарҷумаи унсурҳои фарҳанги 
миллӣ, арзишҳои таърихӣ, миллӣ, динӣ ва урфу одат бештар бо усулҳои калка, тарҷумаҳои озод ва тавсифӣ, 
бо корбурди таҳвилҳои тарҷума, бахусус пешниҳоди муодилҳо анҷом ёбанд. 
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МЕЖЯЗЫЧНАЯ АСИММЕТРИЯ В ПЕРЕДАЧЕ ТАДЖИКСКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

ВОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
Перевод пословиц и поговорок (ПП) - одна из важнейших задач в области переводоведении. 

Большинство ученых считали, что перевод должен быть в точности таким же, как оригинал, но 
это оказалось невозможным. Очевидно, что перевод ПП должен быть эквивалентным по 
содержанию, так как они неразрывно связаны с национальными, культурными, фольклорными, 
традициями и другими аспектами жизни.  

Цель статьи - решить проблему перевода ПП и определить явление межъязыковой 
асимметрии. 

Исходный материал - книга «Таджикский фольклорный сборник. Пословицы», 
«Воспоминания» С. Айни с английским переводом, «Навруз-наме» Умара Хайяма с английским 
переводом. 

Результаты. Проблема передачи ПП решается в основном с помощью эквивалентов, кальки и 
описательного перевода. 

Заключение. Автор считает, что проблема перевода ПП по-разному обсуждается 
лингвистами, которые рекомендуют разные методы перевода, и, конечно, есть разногласия. 
Метод сопоставительного анализа позволяет качественно переводить ПП, иметь хорошие навыки 
перевода на фольклорные темы, умение находить эквиваленты, знание традиций, обычаев и 
национальной культуры изучаемого языка. 

Основываясь на анализе и сравнении переводов, можно предположить, что не существует 
единого метода передачи, который полностью решил бы проблему перевода ПП. В связи с этим 
А. Андрес говорил, что, как и в других искусствах, в искусстве перевода нет особых правил и 
закономерности». 

Ключевые слова: перевод пословиц и поговорок, межъязҷковая асимметрия, перевод 
«Воспоминания», «Навруз-наме», сопоставительный анализ. 

 
INTERLINGUAL ASYMMETRY IN COMMUNICATION OF TAJIK AND ENGLISH 

PROVERBS AND SAYINGS 
Translation of proverbs and sayings (PS) is one of the most important tasks in translation studies. Most 

of the scholars used to believe that the translation should be exactly the same as the original, but that was 
seemed to be impossible. Obviously, the translation of PS should be equivalent in content, since they are 
inextricably linked with national, cultural, folklore, traditions and other aspects of life.  

The purpose of the article is to solve the problem of translation of PS and to determine the phenomenon 
of inter-lingual asymmetry. 

Source material is the book of «The collection of Tajik folklore. Proverbs», the novel of «Memories» by 
S. Aini with English translation, «Navruz-name» by Umar Khayyam with English translation. 

Results. The problem of communication PP is solved mainly by means of equivalents, loan translation 
and descriptive translation. 

Conclusion. The author believes that the problem of translation of PS is discussed in different ways by 
linguists who recommend different methods of translation, and, of course, there are disagreements. The 
method of comparative analysis allows for a high-quality translation of PS, have good translation skills on 
folklore topics, the ability to find equivalents, knowledge of traditions, customs and national culture of the 
target language. 

Based on the analysis and comparison of translations, it can be assumed that there is no single method 
of communication that would completely solve the problem of translation of PS. In this regard, A. Andres 
said that, as in other arts, there are no special rules and patterns in the art of translation. 

Keywords: a translation of proverbs and sayings, inter-lingual asymmetry, the translation of 
«Memories», «Navruz-name», comparative analysis. 
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АДАБИЁТШИНОСӢ / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 
ТАНОСУБИ АНДЕШАҲОИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА МАВЛОНО  

ҶАЛОЛИДИНИ БАЛХӢ  
 

Беронов Ҷ.С. 
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев 

 
Ҳаким Носири Хусрав устоди қавитабъи ва нодируслуб шинохта шуда, шеъраш амиқ, пурмаънӣ 

ва тариқаи баёнаш дар ниҳоят дараҷаи матонат ва ҷазобат аст. Таҳаввули адам суботи аҳволи рӯзгорро 
натиҷа гирифт ва бад ин сабаб таваҷҷӯҳ ба олами маънӣ ва бе эътиноӣ аз олами табии, манозири 
дилкаши табииро бар ҳар кас лозим донист. Ҳар гоҳ, ки ибтидои яке аз қасоиди васфияи шоирро 
мутолиа намоем, чунин тасвирҳои табии хеле муҷаззаб ба назар мерасанд. Интизорӣ меравад, ки ӯ ҳам 
мисли шуарои дигар ба муҳтанам шуморидани ин фаслҳо ва ба бодагусорӣ даъват мекунад, вале шоир 
бар хилофи интизории мо ақидаро баён менамояд.  

Носири Хусрав дар офарини шеъри дорои маънӣ ва ғутавар дар фалсафаву андешаҳои пӯшида 
мисли сухани Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ беҳамто буда, устоди мусаллам ва дар маънавият ҳам 
дасте қавӣ дорад. Аммо бештари азамат ва шӯҳрати ӯ мубтанӣ бар сухани пуртантана ва бошукӯҳе 
аст, ки ин вазъият танҳо дар касидаҳои ӯ дида мешавад. Ин ҳакими бузург ба суратҳои гуногун дар 
ашъораш ҷилва мекунад. Ӯ гоҳе дар қолаби як воиз зоҳир мешавад ва гоҳе ҳамчун шоир баромад 
намуда, роҳи зиндагиро нишон медиҳад. Чунин шахсиятро дар шахсият ва андешаҳои Ҷалолиддини 
Балхӣ-шоир ва мубаллиғи асри 13 ба таври ҷаззоб эҳсос менамоем. Аз ин хотир қобили қайд аст, ки 
таносуби андешаҳои ин ду саромади суханро мавриди назар қарор хоҳем дод.  

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аз шумори он суханварони ҷаҳонӣ аст, ки ҷойгоҳи хешро дар олами 
ишқи маънавии адабиёти классикии форсии тоҷикӣ чун Рӯдакию Фирдавсӣ, Абуалӣ ибн Сино, Саъдӣ 
ва Ҳофиз ва дигарон ба манзалати баланд расонидааст. Бесабаб нест, ки сухани Мавлоноро 
иброзкунандаи оташи ишқ ва ғулғулаи олами ирфон номидаанд. Мавлавӣ Ҷалолиддини Балхӣ ва 
Ҳаким Носири Хусрави Қубодиёнӣ аз он саромадони сухне ҳастанд, ки мактабҳои бузурги фарҳангию 
диниро бино сохтаанд, то кунун ин мактабҳо фаъолият намуда, пайровонашон дар рӯҳияи 
инсондӯстиву адолатпарварӣ тарбия ёфтаанд ва ба воя расидаанд. 

Оид ба муносибат ва ҳамбастагии андешаҳои ин ду мутафаккири барҷастаи адабиёт муҳаққиқоне 
зиёде чун Ҳенри Корбин, Ҷ. Ҳумоӣ, Ашӯров, Зиёев, Карамхудоев Ш. ва дигарон андешаи назар 
намудаанд. Аз ҷумла, Ш. Карамхудоев рисолаи номзадиашро дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии 
андешҳои дини- фалсафии Носири Хусрав ва Мавлоно»-ро мавриди тахқиқ қарор дода, паҳлуҳои 
гуногуни андешаҳои фалсафи- динии онҳоро таҳлил ва баррасӣ намудаанд.  

Раванди зиндагӣ ва андешаҳои илмию фалсафии Мавлоно ва Носири Хусрав аз бисёр ҷиҳат бо 
ҳам шабоҳат дошта, зиндагии онҳоро ба ду давра ҷудо намудан мумкин аст: Давраи аввали зиндагии 
ин ҳар ду абармарди сухан пеш аз мулоқот бо раҳбарони мазҳабӣ ва давраи дувум баъд аз он бояд 
шинохт. Аз ин ҷиҳат, зиндагӣ ва андешаҳои ҳар ду мутафаккиро метавон дар чанд самт муттаносиб ва 
ҷонибдори ҳамдигар бояд донист. Қабл аз ҳама Мавлоно ҳаммаслак ва ҳамшаҳрии бузурги Ҳаким 
Носири Хусрав буда, бо сабабҳои сиёсии замон хонаводаи Мавлоно аз Балх абдан ба Рум кӯчида, дар 
он ҷо сукунатро ихтиёр менамоянд. Рафтани ҳар ду шахсони оламшумул аз зодгоҳашон бо сабабҳои 
гуногун буда, хонадони Мавлоно бо аҳлу оила куч мекунад, вале Носири Хусрав бо таъқиботи 
амалдорони замонаш ватани азизашро тарк мекунад.  

Бояд тазаккур дод, ки таҳаввулоти рӯҳи, ки дар андешаи ҳар ду мутафаккир рух дода буд, 
зиндагии маънавии онҳоро куллан тағйир дода, онҳоро маъруфи олам гардонид. Зеро то оне ки дар 
вуҷуди маънавии онҳо ин дигаргунӣ ба вуҷуд намеомад, яке мударриси мадраса буда, дигаре 
корманди давлатӣ ҳамчун «Дабир» адои вазифа намудааст. Аз вохӯрии онҳо бо намояндагони мазҳабӣ 
ва аҳду паймон бастани онҳо бо раҳбарони динӣ дигар аз он аҳди худ берун набаромада, балки онро 
дар осори нотакрорашон барои ояндагон тараннум менамуданд. Чунонки Носири Хусрав таъкид 
месозад:  

Доғи мустансири Биллоҳ ниҳодатсам, 
Дар бари синаву дар паҳнии пешонӣ [10, c.231]. 
Ҳамчунин Мавлои Рум низ устувор будани худро ба ин аҳд дар мавридҳои гуногун ишора 

мекунад: 
То накши висоли дӯст бо мост, 
Моро хама умр худ тамошост [7, c.231]. 
Таълимоти Носири Хусрав ва Ҷалолиддини Балхӣ аз ҳар ҷиҳат мавзӯи баҳси файласуфон ва 

адабиётшиносони ватаниву хориҷӣ қарор ёфта, онро низ дар бисёр мавридҳо бо ҳамдигар тавъам ва 
муттаносиб медонстанд. Он машраби васеъ, ки дар Девони кабир, ё худ Девони Шамс ва Маснавии 
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Маънавии Мавлоно, садо медиҳанд, бархе аз онҳо дар осори фалсафии Носири Хусрав бар аъло 
намоён ҳастанд. Аз ҷумла, дар андешаи Мавлоно ба назар мерасад, ки ҷаҳони ҳастиро файзи зоти бори 
таоло дониста, ҳама чизро хуб ва зебо мебинад ва ин рӯҳи пур аз умеду навиди ӯ дар сар то сари 
девонаш сарозер шудааст:  

Ҷаннатӣ кард ҷаҳонро зи шакар хандидан, 
Он ки омӯхт маро ҳамчу шарар хандидан. 
Гар чи ман худ зи адам дилхушу хандон зодам, 
Ишқ омӯхт маро шакл дигар хандидан. 
Ба садаф монам, хандам, чу маро даршикананд, 
Кори хомон бувад аз фатҳу зафар хандидан [7,c. 219]. 
Бадеӣ аст, ки вазъи зиндагӣ ва шароити гуногуни он дар барангехтани инфиолоти нафсӣ таъсири 

маҳсус ва ғайри қобили инкор дорад.  
Мавлоно Ҷалолиддини Балхиро бо он эҳтиром ва осоише, ки бар муҳити зиндагонии ӯ соя 

афкандааст, наметавон бо Носири Хусрав муқоиса кард, ки аз хонаву зиндагӣ овора шуда ва ба гӯшаи 
Юмгон бе ёру ёвар афтодааст ва дар муқобили суханон ва ақоиди хеш ҷуз таъну лаън ва нафрат 
надидааст ва касе аз шаҳру диёри худ тард шудааст, ки дар саросари ин хитта ҳеҷ кас ба фазлу камоли 
ӯ ёфт намешудааст, чунончи худи ӯ мегӯяд:  

Гар бар қиёси фазл бигаштӣ мадори чарх, 
Ҷуз бар муқарри моҳ набудӣ мақарр маро [10, c.342]. 
Дар мавриди шеър ва сухани ин ду шоири ҳамватан баҳсҳои ҷолибе ба вуҷуд омада буданд ва бо 

дарунмояи сухани онҳо ҳар дуро аз дигар шурои классикии форсу тоҷик барӣ ва афзалият медонанд, 
зеро дар шеъри ин ду нобиғаи асри хеш ҷавҳаре нуҳуфтааст, ки дар ашъори дигарон камтар садо 
медиҳад.  

Бино ба андешаи донишманди жарфандеши тоҷик Худоӣ Шариф: «… маънои шеъри Мавлоно 
ҳамон чизи ба зоҳир омада нест. Балки завқу ҳуш дар ботин ҷӯшида ва ба зоҳир расида бо сӯзи ҷон ва 
ҷунбиши аладдавоми табъу равон пайвастааст. Дар шеъри Мавлоно шӯру шавқи бепоёни бедоду 
бехокистари равонӣ дар домани шавқ ҳамеша сӯзон бо ҳуши бедори оқилона ва донишмандона ба ҳам 
омада, ваҳдати бардавомро гирифтааст» [4, c.232]. 

Аз рӯи андешаи донишмандон дар сухани Мавлоно се чиз ниҳоят муҳим аст: яке сӯз, сӯхтан ва 
сӯхтагон; дувум, васлу ҳиҷрон ва ҳиҷрону васл; ва савум, олами маънавӣ. Чунонки дар сухани 
Мавлоно мушоҳида менамем: 

Оташам ман, гарт уро шак(к) асту зан (н), 
Озмун кун, дастро дар ман бизан! 
Оташам ман гар туро шуд муштабеҳ, 
Рӯи худ бар рӯи ман як дам бинеҳ. 
Одамӣ чун нур гардад бо худо, 
Ҳаст мавҷуди малоик з-иҷтибо [7, c.19]. 
Вожаи «Оташ», ки дар сухани Мавлоно омада аст, аслест, ки танҳо бо роҳи сӯхтан ба он метавон 

расид ва дар ҳам пайваст. Мисли оташи сахту дурушт дар оташ пайваста худ оташ мегардад ва ба асл 
мерасад. Аз ин ҷо равшан мегардад, ки ҳадафи Мавлоно сӯзу оташ ҳамон шавқи роҳи Ҳақ аст ва он 
дар маърифат ва шинохти ирфон ба ин васила аз ҷаҳони моддӣ раҳоӣ ёфта, ба Ҳақ мепайвандад.  

Саъйи Носири Хусрав бар ин аст, ки қасоиди худро ҳам аз ҷиҳати баҳр ва қавофӣ, ҳам аз назари 
мафҳум ва маъонӣ аз қасоиди дигарон муттамоиз намояд ва дар ин кор то бад он аҳд ноил гардид, ки 
бо ошноии мухтасаре ба адабиёти манзуми форсӣ метавон ашъори ӯро аз дигарон ҷудо кард. Ашъори 
шоир на мавлуди эҳсосот ва авотифи холис аст, балки сухани ӯ ғолибан хитбаҳои балеғ ҳастанд, ки ба 
дунболи як риёзати тӯлонӣ бар зишт намудани ғолиби забонҳои моддӣ ва бад ин манзур ҷудо кардани 
одамӣ аз он чи ҷудонопазир ба назар меояд, лабрез аст. [2, c.184].  

Доктор Сирус Шамиссо дар китоби «Сабкшиносӣ» шеъри Носири Хусравро соҳиби сабки ба 
худаш хос медонад ва менависад: «Сабки шеърии Носири Хусрав ба далели тадохил масоили ҳикмат, 
фалсафа ва мазҳаб хос аст, ки аз лиҳози корбурди каламот ва қавофии мушкил аз дигарон фарқ 
дорад». [6, c.125]. 

Шеъраш пурмаънӣ ва дар ниҳоят матонат аст. Бурҳон ва истидлоли мантиқӣ дар шеъри Носири 
Хусрав ба ҳадди аъло мавриди истифода қарор мегирад, зеро ӯ шеърро барои нашри даъват, исботи 
ақоиди мазҳабӣ ва панду андарз сурудааст.  

Аз ин нуқтаи назар равшан мегардад, ки сухани Носири Хусрав паҳлуҳои васеъи андешаронӣ 
дошта, шоир дар сухани хеш андешаҳои фаслафиашро ворид месозад ва онро бо забони ноби тоҷикӣ 
барои хонандаи хеш пешкаш менамояд. Чунонки дар як қасидае суханашро ба кумайт (аспи сиёҳ) 
ташбеҳ дода, дар замири шоир хирад ва инон ва андешаашро ба зини аспи забон монанд кардааст: 

Савори (кумайти) суханро замир аст майдон, 
Савораш чӣ чиз аст? Ҷони сухандон. 
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Хирадро инон созу андешаро зин, 
Бар аспи забон андар ин паҳнмайдон [10, c.362]. 
Дар ташбеҳи офаридаи Носири Хусрав ба аносири шеъри сара, яъне хирад ва андеша ишора 

карда, барои ҳар савори майдони шеърофаринӣ онҳоро унсури ҳатмӣ донистааст.  
Бояд тазаккур дод, ки ҳадафи Носири Хусрав аз шеъри ҳикмату зӯхд изҳори андешаҳои фалсафӣ 

ва илмии суннатӣ нест, балки баёни афкор, ба истилоҳ, мӯҳтавои динӣ ва илми ҳақиқат аст. 
Ҳамчунонки Мавлоно низ дар тафаккури ҷаҳонбии худ рӯҳро партаве аз фурӯғи яздонӣ медонад, 

ки дар тирагиҳои модда асир афтода ва оқибат аз ин зиндон мераҳад ва ба мубдои худ боз мегардад:  
Бори дигар аз малак паррон шудам, 
Он чи андар ваҳм н-ояд, он шавам [7, c.230]. 
Абдураҳмони Ҷомӣ дар китоби «Нафаҳоту-л-ҳунс» аз малфузоти Мавлоно чунин овардааст: 

«Ман ин ҷисм нестам, ки дар назари ошиқон манзурам. Балки ман он завқам ва он ҳушам, ки дар 
ботини муридон аз каломии ман сар мезанад» (2, 463).  

Аз андешаи Абдураҳмони Ҷомӣ аъён аст, ки сухани Мавлоно он ҷо дар зоҳир навишта мешавад, 
он нест, балки маънии он бояд ҷуст, ки дар ботинаш аст. Равшан аст, ки сухани Мавлоно аз сӯзу 
гудози ишқ аст ва он бештар бо вожаҳони сӯхтан ва сӯзу гудоз, ки сӯхтан аст, ҳувайдо мегардад. Сӯзу 
сӯхтан, нолаву фиғон мафҳумҳои хоссаи Мавлоно буда, ҳам дар ғазалиёт ва ҳам машҳуртарин асари ӯ 
«Маснавии маънавӣ» садо медиҳад. Шояд аз ин ҷост, ки оғози Маснавии Мавлоно низ бо нолаи най, 
ки хосияти ҷудоӣ ва сӯзу гудози ҷудоиро дорад, ибтидо мегирад: 

Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад, 
К-аз ҷудоиҳо шикоят мекунад. 
К-аз наистон то маро бубридаанд, 
Дар нафирам марду зан нолидаанд [7, c.12]. 
Ба василаи най ҳамроҳ шудан маънои бо занни худ, назари худ бо оташи худ ҳамроҳ шуданро 

дорад ва сирри найро аз даруни вай набояд ҷуст. Ин сир дар ҳамон нола аст ва бо чашму гӯш дида ва 
шунида наметавонад. Ҳамчунин дарунмояи сухан ва ботини сухан, ки дар осори Мавлоно ҷило 
медиҳад ва дарки он на ба ҳар кас муясар мешавад, дар сухани Носири Хсрав низ андешаҳое 
нуҳуфтаанд, ки на ба ҳар сухандону суханшинос кушода мешаванд. Ин як ҷолибияти сухани ҳар ду 
мутаафаккири барҷастаи адабиёт аст, ки танҳо хоси онҳост. 

Таълимоти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва Носири Хусрав пеш аз ҳама баёнгари он аст, ки чи 
гуна фарҳанги пурғановати тоҷик аз ҷониби чунин абармардони сухан муаррифӣ шудааст ва то кунун 
барои ҷаҳониён низ ҳамчун намунаи ибрат боқӣ мондааст. Зеро гарчанде ин намояндагон дар 
давраҳои гуногуни сиёсати замони худ зиндагӣ мекарданд ва назарияҳои гуногун доштанд. Чунин 
бузургони сухан ҳама вақт дар ҳар гурӯҳу фирқае ки фаъолият мекард, мисли Мавлоно, дар равияи 
Суфия ва Носири Хусрав дар тариқати исмоилия қарор дошт, фалсафаи баланди меҳанпарастӣ ва 
миллатгароии онҳо бо сухани пӯшида садо медод. Мақсади ҳар ду бо ҳам хеле наздик буда, балки 
вобаста ба сиёсати замон арзишҳои инсонӣ ва ахлоқиро дар осорашон тараннум менамуданд. 

Қобили қайд аст, ки мавзӯи ахлоқ дар осор ва афкори ин ду ситораи дурахшони адабиёт ниҳоят 
зиёд дида мешавад ва ба ҳадде ҷой дорад, ки дар осори дигар шоирони классикии форсии тоҷик ба он 
баробар шудан наметавонад. Махсусан инъикоси мавқеъ ва мақоми инсон дар ашъори ҳар ду шоири 
жарсандеш ҷолиби диққат аст.  

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ пеш аз ҳама дар тарбияи инсон диққати махсус дода, дар таълимоти 
ахлокии ӯ мавзӯи заҳматҳои инсон ва роҳи такомули руҳии он сухан меравад. Ба андешаи Мавлоно 
холиқи афъоли худи инсон ва ҳар феъле, ки аз ӯ содир мешавад, марбут ба худи ӯст, яъне бо вуҷуди 
овардаи рафтору кирдори худи инсон аст. Аз ин ҷо орифи бузург мефармояд: 

То ту торику малулу тираи, 
Дон ки бо деви лаъин ҳамшираӣ. 
Чун зи луқма ту ҳасад бинӣ давом, 
Ҷаҳлу ғафлат зояд онро дон ҳаром. 
Ҳеч гандум кориву ҷав бар дихад, 
Дидаи аспе ки куррай хар диҳад? [7, c.23]. 
Дар мисраи аввали ин ғазал устод мефармояд: то даме, ки дилсиёҳ, тираақлу ҳасуд ва бадкирдор 

ҳастӣ, дон, ки бо деву лаиън- иблис ҳамтан, ҳамроҳ ва ҳамнишинӣ. Дар мисраи баъдӣ бошад ӯ мегӯяд, 
ки: Оё ҳеч дидаи, ки гандуми ба замин пошида ҳосил ҷав дода бошад? Оё ҳеч дидаи ки асп курхар 
зодааст? Аз ин лиҳоз кӯшиш ба харҷ бояд дод, то ин мақоми баланд, ки ба инсон лоиқ дониста 
шудааст, онро бояд нигоҳ дошт ва ҳамеша дар маънии инсон будани худ тааммул бояд намуд ва 
кӯшишу ғайрат ба харҷ дод. Ин ақидаҳоро Мавлоно баён сохта, тамоми инсонҳо бо ҳамдигар баробар 
ва аз як ҷавҳар медонад ва ҳамаро яксон мешуморад.  

Симой инсон, ки Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ онро дар ҳикоёту қиссаҳои «Маснавии маънавй «-
и худ офаридааст, пеш аз ҳама тахаёюлу идроки ӯст, ки аз амалиёти шахс, фаъолияти рӯзмарраи ӯ ва 
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фаҳмиши нуқтаи назари он дар ҳаёти воқеӣ сурат гирифтааст. Ҳадафи Мавлоно аз офаридани ин 
ҳикояҳо он аст, ки инсон бояд ҷӯёи раҳнамо ва ҳидоятгаре чун инсони комил бошад: 

Акл комил нест, худро мурда кун, 
Дар панохи окиле зиндасухун [7, c.242]. 
Дар назари фалсафии Ҳаким Носири Хусрав низ инсон мавқеи меҳварӣ дошта, зарурати тафовут 

доштани онро аз дигар махлуқоти олам таъкид месозад. Носири Хусрав инсонро бо ин самт дарк 
кардааст ва онро чунин роҳнамоӣ мекунад:  

Дарахт аст ин ҷаҳону мева моем, 
Ки хуррам бар дарахти ӯ бароем. 
Дигар ҳастанд баргу мо ҳама бар, 
Туфайли мо шуданд инҳо саросар. 
Шараф дорад дарахт аз мева оре, 
Ки бошад, ар надорад ҳеч боре?  
Зи бӯю лаззати хуш меваҳоро 
Шараф бошад чунон к-аз ақл моро [10, c.52].  
Ҳаким Носири Хусрав ин ҷаҳонро ба дарахти борвар шабоҳат дода, инсонҳоро меваи он дарахт 

медонад ва таъкид месозад, ки шарафи дарахти борвар танҳо дар меваи он аст. Ва инсон низ бо 
доштани ақлу хирад ва илму дониш қудрат ва тавоноӣ дорад ва метавонад худро ба ашрафи махлуқот, 
ки манзалати фариштагӣ аст, бирасонад ва бидуни он инсон кироматашро аз даст дода, бо дигар 
махлуқот баробар мешавад. Танҳо бо кӯшишу ғайрат ва сахткӯшӣ инсонҳо метавонанд, ҳақ ва 
манзалати хешро пайдо кунанд. Зеро ҳар як фард ҳаққи зиндагии шоиста дорад ва барои расидан ба он 
танҳо тавассути саъйю талош ва дурусткорӣ, яъне риояи арзишҳои ахлоқӣ ва омӯхтани илму дониш 
сазовор мегардад: 

Дарахти ту гар бори дониш бигирад, 
Ба зер оварӣ чархи нилуфариро. [10, c.55]. 
Аммо гоҳе бо лаҳни шадидтаре ҳушдор медиҳад, ки инсон бояд тафаккур кунад ва бидонад, ки 

дар ин дунё чаро омада, чи масъулияте дар баробари холиқи худ ва ҳамнавъи хеш дорад ва ҳадаф аз 
хилқати ӯ чӣ ҳаст?: 

Тафаккур кун, бубин, то аз куҷоӣ, 
Дар ин ғубатсаро баҳри чароӣ. 
Қафас бишкан, ба бурҷи хештан шав, 
Чу Иброҳими озар бутшикан шав. [10, c.231].  
 
Аз ин ҳамбастагии андешаҳои ҳар ду шоир равшан мегардад, ки мақсади онҳо як чиз аст, яъне 

инсон будан ва барои расидан ба ин мақом танҳо бо роҳи саъйю кӯшиш ва омӯхтани илму дониш. 
Зеро танҳо бо ин роҳ инсонҳо метавонанд мавқеи азалии хешро ба даст биёранд.  

Ҳамин тариқ, таълимоти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва Носири Хусрав ба ҳам таносуби зиёди 
маънавӣ дошта, аз ҳар тараф афкору назарияи онҳо бо баррасии илми муосир дар бештари мавридҳо 
ҳамоҳанг аст. Новобаста он он ки дар ду давраи таърихии аз ҳам муттафовит ҳаёт ба сар бурданд ва 
дар ду маслаки аз ҷиҳати маънӣ бо ҳам наздик ва аз ҷиҳати назарияҳои баҳсталаби хеш бо ҳамдигар 
муқобилият доранд, вале ҷанбаҳои зиёде рӯи кор омаданд, ки афкори ҳар ду нобиғаи шарқ бо ҳам 
таносуби монандӣ ва ҳамбастагӣ доранд ва онро дар паҳлӯҳои гуногуни андешаҳои ин шоирон 
мавриди баррасӣ қарор додем ва ҳанӯз мавридҳои зиёди назариявӣ вуҷуд доранд, ки дар оянда 
метавон онҳоро мавриди таҳқиқ ва таҳлил қарор хоҳем дод.  
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СООТНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 
НАСИРА ХУСРАВА И МАВЛАНА ДЖАЛАЛИДДИНА БАЛХИ 

В данной статье обсуждаются некоторые взгляды двух великих ораторов, Насири Хусрава и 
Мавлана Джалалиддина Балхи. Используя произведения обоих поэтов, автор статьи выделяет 
некоторые из их взглядов и выражает взаимосвязь между ними. 

Ясно, что их образ жизни отличается друг от друга, и это, прежде всего, зависит от эпохи, в 
которой они жили. Хотя их мышление разделено на две религии, оно во многих отношениях 
гармонично и однообразно. Прежде всего, следует отметить, что манера выражения двух поэтов 
схожа между собой, смысл их поэзии имеет глубокие корни, что редко находит отражение в поэзии 
других поэтов. Следует отметить, что, независимо от того что в поэзии одного поэта главное 
место занимает касыда, а у другого газель, но их идеи, а также философские и религиозные теории 
схожи. Анализируя эти связи, автор приводит обоснованные цитаты из произведений поэтов в 
подтверждение своих идей. 

Ключевые слова: Насири Хусрав, Мавлана, поэзия, Джалалиддин Балхи, касыда, газель. 
 

DISCUSSES SOME OF THE VIEWS OF TWO GREAT SPEAKERS, NАSIR KHUSRAW 
AND MAWLANA JALALIDDIN BALKHI 

This article discusses some of the views of two great speakers, Nаsir Khusraw and Mawlana Jalaliddin 
Balkhi. Using the works of both poets, the author of the article highlights some of their views and expresses the 
relationship between them. 

It is clear that their lifestyle differs from each other, and this, first of all, depends on the era in which they 
lived. Although their thinking is divided into two religions, it is harmonious and uniform in many respects. First 
of all, it should be noted that the manner of expression of the two poets is similar to each other, the meaning of 
their poetry has deep roots, which is rarely reflected in the poetry of other poets. It should be noted that, 
regardless of the fact that in the poetry of one poet the main place is occupied by the qasida, and in the other by 
the gazelle, their ideas, as well as philosophical and religious theories, are similar. 

Analyzing these connections, the author cites well-grounded quotes from the works of poets in support of 
his ideas. 

Key words: Nasir Khusraw, Mawlana, poetry, Jalaliddin Balkhi, qasida, gazelle. 
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ШАРҚ ДАР ОИНАИ ҒАРБ (ДАР ЗАМИНАИ ИЛМҲОИ ГУМАНИТАРИИ 
БАЙНИСОҲАВИИ ФИЛОЛОГИЯИ ШАРҚ) 

 

Шозиёева Г.П., Исоқов М. 
Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АМИТ 

 

Дар замони муосир дар байни ҳамаи илмҳо, чӣ гуманитариву чӣ дақиқ роҳҳои махсуси гуногуни 
байнисоҳавӣ вуҷуд доранд. Дар заминаи мазкур то замони мо таҳқиқоти илмии назариявии 
байнисоҳавии илмҳои гуманитарӣ бо равиши иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва адабӣ сурат мегиранд.  

Муносибат ва вобастагии байнисоҳавии илмҳои гуманитарӣ дар давраи мо илмҳое чун фалсафа, 
мантиқ, адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, равоншиносӣ, педагогика, санъатшиносӣ (ҳамчунин 
театршиносӣ) рассомӣ, таърих, этнография, бостоншиносӣ, фарҳангшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва ғайраҳо 
мефаҳмонад.  
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Боиси зикр аст, ки омилҳои байнисоҳавии илмҳои гуманитарӣ, дорои таҳлилҳои вижа ва дақиқ 
буда, илмҳои муайяни дигарро ба вуҷуд овардааст. Дар айни ҳол Филологияи Шарқ аз шохаҳои 
алоҳидаи илмҳои гуманитарӣ ба ҳисоб рафта, масъалаҳои зиёди он пажӯҳиш шуданд.  

Филологияи Шарқ ҳамчун илми гуманитарӣ на танҳо дар манотиқи Шарқ, балки дар Ғарб низ аз 
ҷониби олимону донишмандон, муҳаққиқон ва шарқшиносон мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. 
Махсусан, омӯзиши илми мазкур дар асрҳои XVIII-XIX аз ҷониби муҳаққиқони аврупоӣ ва баъдан 
шарқшиносони рус таҳлилу таҳқиқ шудаанд. 

Дар самти Филологияи Шарқ бештар шарқшиносони дохиливу хориҷӣ корҳои илмӣ анҷом 
доданд. Ба қатори онҳо В.А. Жуковский, К.Г. Залеман, М.Н. Усмонов, Р.И. Николсон, Н.И. Конрад, 
Э.Г. Браун, В.В. Бартолд, И.С. Брагинский ва дигарон дохил мешаванд.  

Боиси зикр аст, ки пеш аз оне ки мавзӯи мазкурро пажуҳиш намоем, маънои дақиқи онро шарҳ 
диҳем. Истилоҳи «филология» калимаи юнонӣ буда, «phil-дӯст доштан» ва «log-калима» мебошад. 
Муҳаққиқи рус М.Н. Боголюбов «филология»-ро «равобити байнисоҳавии илмҳои гуманитарӣ» 
номидааст [2, с.103]..  

Ба қатори «илмҳои гуманитарӣ», ки аз ҷониби муҳаққиқи мазкур баён шудааст, илмҳои филологӣ, 
забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ дохил шуда, дар навбати худ ҳар кадоми онҳо аз қисматҳои алоҳида 
иборатанд.  

Маълум аст, ки ҳадафи филология дарк кардани ботини инсоният ва таҷассуми фикрии онҳо 
мебошад. Дар тӯли таърихи садсолаҳо миёни мамолики дунё равобити дутарафа ва бисёртарафаи 
илмиву фарҳангӣ вуҷуд дорад ва он самараҳои хуби назаррасро дар ин муддат ба бор овард [4, с.127].  

Ҳаргуна равияи филология дар маркази диққати мунаққидон қарор дошта, сохт, тартиб ва услуби 
он дар чаҳорчӯбаи муайян омӯхта мешавад. Филологияи Шарқ нисбат ба дигар илмҳои филологӣ 
бештар ва комилтар таҳқиқ шудааст. Зимни рӯ овардани олимону донишмандон ба филологияи Шарқ 
таърих, маданият, забон, адабиёти халқҳои гуногуни мамолики Шарқ омӯхта шудаанд.  

Мусаллам аст, ки пеш аз Филологияи Шарқ илми алоҳида дар аввали асри XIX бо номи 
«сарчашмашиносӣ» вуҷуд доштааст, ки мероси хаттии ниёгон, аз қабили дастхатҳо, луғатҳо, 
тарҷумаҳои нахустин ва бозёфтҳои нодири Шарқ меомӯхт. 

Ҳамчунин яке аз масъалаҳои илмҳои филологӣ омӯзонидани он дар мактабҳои таҳсилоти 
ҳамагонӣ, олӣ ва олии касбӣ мебошад. Бо ба роҳ мондани илмҳои филологӣ ва гуманитарӣ алоқаи 
байнисоҳавии онҳо мустаҳкамтар ва ҷиддитар мешавад. 

Дар замони ҳозира барои пурра таҳқиқу таҳлил намудани Филологияи Шарқ донишгоҳу 
донишкадаҳо ва институтҳои махсус фаъолият менамоянд, ки ҳаргуна масъалаҳои филологиро татбиқ 
менамоянд.  

Мавзӯву муҳтавои кори таҳқиқи моро филологияи Шарқ ҳамчун муҳимтарин «қисмати илмҳои 
гуманитарӣ» ташкил медиҳад ва ҳамчунин он дар айни замон ҳамчун илми муосир арзи ҳастӣ намуда 
истодааст. 

Филологияи Шарқ то замони мо зерсоҳаҳои зеринро, ки дар маҷмӯъ шарқшиносӣ меноманд, дар 
бар мегирад: 

- эроншиносӣ; 
- ҷопоншиносӣ; 
- хитойшиносӣ; 
- куриёшиносӣ; 
- арабшиносӣ; 
- ҳиндшиносӣ; 
- тоҷикшиносӣ (аз аввали асри XX) ва ғ.  
Бояд гуфт, ки таърих, маданият, фарҳанг ва тамаддуни мардуми Шарқ аз қадим то ба имрӯз яке аз 

пурғановаттарин тамаддуни башарӣ маҳсуб ёфта, дар ҳар давру замон на танҳо мавриди таваҷҷуҳи 
муҳаққиқони Шарқ, балки донишмандон, шарқшиносони Ғарб низ ба он таваҷчуҳи хосса зоҳир 
намуданд. Таваҷҷуҳи беандозаи олимон ва муҳаққиқон боиси ба вуҷуд омадани илми филология 
гардид. Инчунин Филологияи Шарқ ҳамчун илми ҷудогона аз равобити адабӣ сарчашма мегирад. 
Робитаи адабии форсии тоҷикӣ ва англис таърихи беандоза калонро дорад. Ҳарчанде, ки Филологияи 
Шарқ дар Аврупо дар асри XVIII ташаккул ёфта бошад ҳам, пеш аз он низ илму фарҳанг ва адабиёти 
Шарқ, ба вижа адабиёти форсии тоҷикӣ тавассути сайёҳон ба муҳаққиқон ва донишмандон 
шиносонида шуд. Нуктаи дигареро бояд дарҷ намуд, ки ҳаргуна робитаҳо ва ташаккули онҳо ба 
робитаи сиёсӣ зич алоқамандаст, зеро барои ба роҳ мондани равобити дуҷониба ва бисёрҷониба пеш 
аз ҳама донистани таърих, фарҳанг, маданият, адабиёт ва илми он халқияту миллат зарур аст. 
Сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки аввалин маротиба аз мамолики Аврупо, Бритониёи Кабир ба 
сарзамини Форс рӯ овардааст [7, с.87]. Барои ҳамин бо ривоҷ ёфтани робитаи сиёсӣ байни Форс ва 
Британияи Кабир (Англия) маҳз дар асри XIII дар давраи ҳукмронии шоҳ Эдварди I ба вуқуъ пайваст. 
Барои робита пайдо намудан шоҳи Англия Эдварди I намояндаи худро Ҷоффри оф Ленгли (Geoffrey 
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of Langley)-ро барои ба роҳ мондани равобити дуҷонибаи сиёсиву фарҳангӣ ва илмӣ ба сарзамини 
Форс мефиристад [6, с.25]. 

Чи тавре ки зикр намудем, ҳар гуна равандҳои таърихии ҷаҳонро равобити адабӣ-фарҳангӣ ба ҳам 
мепайвандад. Роҷеъ ба масъалаи мазкур шарқшиноси машҳури рус Н.И. Конрад (1891-1970) дар асари 
худ таҳти унвони «Масъалаҳои адабиётшиносии муосир» («Проблемы современного 
литературоведения»), ки таърихи адабиёти ҷаҳонро дар асрҳои XVI-XIX меомӯзад, қайд мекунад, ки 
«рушди робитаҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ тавонист равобити адабӣ-фарҳангиро густариш диҳад ва бо ҳам 
бипайвандад» [4, с.301]. 

Ҳамагон медонанд, ки дар ҳар давраи таърихӣ робитаҳои адабии форсӣ-тоҷикиро илми филологӣ 
рушд медиҳад, дар баробари дар Ғарб ташаккул ёфтан дар шарқшиносии рус низ корҳои зиёди ҷиддӣ 
анҷом ёфтанд. Хотиррасон бояд кард, ки бо тақсим шудани ҳудуди форсзабонон дар солҳои 20-30-уми 
асри XX Филологияи Шарқ ҳамчун илми ҷудогона ташаккул ёфт, зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Иттиҳоди Шӯравӣ, ҷумҳуриҳои дигари форсзабон ва форстабор, ба мисли Эрон, Афғонистон, 
Покистон ва қисмати қораи Ҳинд ба тобеияти Шоҳигарии Англия даромаданд. 

Дар ҳамин замина шарқшиносии рус ҷудогона аз шарқшиносии Ғарб, хусусан шарқшиносӣ дар 
Англия рушду ташаккул меёфт. Халқи тоҷик, ки шоирони бузург, ба мисли Рӯдакиву Фирдавсӣ, 
Саъдиву Ҳофиз, Низомиву Ҷомӣ ва дигаронро ниёгони худ меҳисобанд, таҳлилу таҳқиқоти зиёди 
илмиро анҷом доданд. Муҳаққиқони Ғарб низ асарҳои оламшумули форсии тоҷикиро дар Эрону 
Афғонистон, Ҳинду Покистон, ки ниёгони худро низ меҳисобиданд, дастрас намуда, дар Ғарб таҳқиқ 
намуда, корҳои бисёри ҷиддии илмиро анҷом доданд.  

Таърих гувоҳ медиҳад, ки адабиёти форсу тоҷик яке аз қадимтарин адабиётҳои ҷаҳон ба шумор 
рафта, то имрӯз дар саросари мамолики форсизабон ба мисли Эрону Афғонистон, Тоҷикистону 
Покистон ва қисматҳои қораи Ҳинд ва берун аз он шуҳрати зиёд дорад. Қуллаи баландтарини рушду 
нумӯи адабиёти форсии тоҷикӣ асрҳои IX-X маҳсуб меёбад, ки фарзандони асил ва нобиғони зиёдеро, 
ба мисли Рӯдакиву Фирдавсӣ, Дақиқиву Фаррухӣ вадигарон ба камол расиданд. Инчунин зикр бояд 
кард, ки бо ба майдони илму фарҳанг баромадани чунин нафарони барӯманд ва уламову шуарро 
тавонистанд на танҳо Шарқ, балки ҷаҳони Ғарбро низ тасхир кунанд.  

Филологияи Шарқ ё шарқшиносӣ (Orientalism) дар Англия «Омӯхтани Шарқ» (Oriental Studies), ки 
ҳамчун илми ҷудогона дар Ғарб шинохта мешуд, ном дошт. Илми мазкур дар Ғарб ба марҳалаҳои 
мазкур ҷудо мешавад: 

- марҳалаи пеш аз исломӣ; 
- марҳалаи асримиёнагӣ; 
- марҳалаи эҳё (то соли 1800); 
- Филологияи Шарқ ё шарқшиносии асри XIX; 
- Филологияи Шарқ ё шарқшиносии асри XX; 
- аз «омӯхтани Шарқ» то шарқшиносӣ. 
Зикр кардан ба маврид аст, ки дар ҳар марҳалаи таърихии Филологияи Шарқ ва такомули он 

олимони аврупоӣ тавонистанд ҷанбаҳои зиёди илмӣ-таҳқиқотии осори гаронбаҳои нобиғони Шарқ, ба 
мисли Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ҳофиз, Саъдӣ, Ҷомӣ ва дигаронро мавриди пажуҳиши худ қарор диҳанд.  

Яке аз чунин муҳаққиқон ва донишмандони Ғарб Артур Ҷон Арберри (1905-1969) мебошад, ки 
дар асарҳои таълифнамудаи худ илми мазкурро дар давраҳои гуногуни таърихӣ таҳлил намудааст. Ӯ 
дар тӯли умри гаронмояи худ силсилаи осори арзишманди илмиву адабӣ дар заминаи омӯзишу тақиқи 
адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабӣ асарҳои гаронарзиши худро таълиф кардааст. Асарҳои 
таълифнамудаи олим ва донишманди англис аз ҷониби аҳли илми ҷаҳонӣ мусбӣ арзёбӣ шудааст [5, 
с.378].  

Бештари таҳқиқоти осори А. Арберри ба мутолиоти тасаввуф, Қуръон, фиқд ва фалсафаи Ислом, 
таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабӣ, мақоми барҷастаи намояндагони адабиёти мухталифи 
Шарқ дар рушди тамаддуни башарӣ, тарҷумаҳои назми классикии форсии точик ва араб, вижагиҳои 
забонҳои форсии тоҷикӣ ва арабй ва ғ., фаро метиранд. 

Бояд зикр кард, ки то ҳол дастнависҳои Артур Арберри бештар дар китобхонаи Ҳиндустон, 
Донишгоҳи Кембриҷ, Донишгоҳи Оксфорд ва ғ. маҳфузанд, ки дар ташаккул ва рушди илми 
шарқшиносии Аврупо, ба вижа англис ва дарки махсусиятҳои ҳавзаи мутолиоти Британияи Кабир 
арзиши баланде дошта, барои таҳқиқи нақши барчастаи ислом ва пешрафти исломшиносиву 
шарқшиносӣ кумаки бузурге расонида метавонанд [3, с.84].  

Асари арзишманди ин муҳаққиқи намоёни англис таҳти унвони «Нақши бритониёиҳо дар 
эроншиносӣ» (Лондон, 1942) дар тарҷумаи форсии зиндагиномаи муаллиф «Адои нақши 
бритониёиҳо ба мутолиоти форсӣ» зикр шудааст. А. Арберри ин асарро дар баробари рисолаи 
«Шарқшиносони Британия» замони фаъолияташ дар Вазорати иттилооти Англия дар нимаи аввали 
солҳои 40-уми асри XX, замони вуқуи ҷанги дувуми ҷаҳонӣ бо мақсади таблиғотӣ таълиф кардааст. Аз 
ин рӯ, ҷанбаи таблиғотию иттилоотии асар аз ҷанбаи хоси пажуҳишиаш ба маротиб бештар намудор 
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мешавад. Асари мазкур дар омӯзиши мутолиотии ховар ва ховаршиносӣ дар Англия ва ҷустуҷӯҳои 
илмии филологҳо ва шарқшиносони тирози аввали ин кишвар дар амри таҳқиқи таърих, тамаддун, 
адабиёт ва мазҳаби кишварҳои шарқӣ аҳамияти бисёр муфиде дорад.  

Филологияи Шарқ дар Аврупо дар давоми даҳсолаҳо (аз асри XVI) рушду нумӯъ ёфта, таҳқиқоти 
зиёдро рӯи кор овардааст. А. Арберри аз чунин олимоне маҳсуб меёбад, ки фарҳанг, забон ва 
маданияти Шарқро дар Аврупо муаррифӣ намудааст. Инчунин осори таълифнамудаи ӯ дар давраи 
муосир дар зери назари муҳаққиқони ҷаҳон қарор дода шудааст.  

Ҳамин тавр, боиси зикр аст, ки шуҳрати осори бузургони мо ва густариши онҳо ба мамолики 
ҷаҳон таърихи ҳазорсола дорад. Дар баробари ин шоирони намоёни ҷаҳонӣ аз адабиёти форсии 
тоҷикӣ баҳра гирифта, дар таълифоти хеш истифода намуданд.  
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ВОСТОК В ЗЕРКАЛЕ ЗАПАДА (НА БАЗЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ВОСТОЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ) 

Восточная филология - одна из гуманитарных и социальных наук, имеющая многовековую 
историю. Восточная филология в наше время как отдельная дисциплина изучает язык и литературу 
Востока.  

С самого начала многогранные отношения восточной филологии с филологическими науками 
мира были прочными не только с регионами Востока, но и с западным миром. Все 
междисциплинарные филологические отношения между Востоком и Западом восходят к XVIII-XIX 
векам, главной основой которых являются исторические источники. 

Существует ряд научных работ о соотношении восточной и мировой филологии, которые 
посвящены различным вопросам их взаимоотношений. На протяжении всей истории, в результате 
сотрудничества гуманитарных наук, одного из направлений восточной филологии, он привлекал 
внимание исследователей, историков и ученых.  

Основным приоритетом в изучении этого вопроса является изучение русских, английских и 
таджикских ученых, которые изучали историю обеих сторон и представили глубокие исследования. 
Исследования этих ученых и востоковедов изучали материалы и научные труды на основе 
исторических источников. 

Ключевые слова: филология Востока, гуманитарные науки, материя, Восток и Запад, 
античность, исследователь, исследования, цивилизация. 

 
EAST IN THE MIRROR OF THE WEST (BASED ON THE INTERDISCIPLINARY 

HUMANITIES OF ORIENTAL PHILOLOGY) 
Oriental philology is one of the humanities and social sciences with a long history. Eastern philology in 

our time as a separate discipline studies the language and literature of the East. 
From the very beginning, the multifaceted relations of Eastern philology with the philological sciences of 

the world were strong not only with the regions of the East, but also with the Western world. All 
interdisciplinary philological relations between East and West date back to the 18th-19th centuries, the main 
basis of which is historical sources. 

There are a number of scientific works on the relationship between oriental and world philology, which 
are devoted to various issues of their relationship. Throughout history, as a result of the cooperation of the 
humanities, one of the directions of Eastern philology, he has attracted the attention of researchers, historians 
and scientists. The main priority in the study of this issue is the study of Russian, English and Tajik scholars 
who have studied the history of both sides and presented in-depth research. The studies of these scholars and 
orientalists studied materials and scientific works based on historical sources. 

Keywords: philology of the East, humanities, matter, East and West, antiquity, researcher, research, 
civilization.  
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САБАҚИ ФИРДАВСӢ Ё ҲУВИЯТШИНОСИИ МИЛЛӢ  
ДАР РОМАНИ «ФИРДАВСӢ» -И СОТИМ УЛУҒЗОДА 

 

Бақозода С.А. 
Донишкадаи давлаии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Пайванди ботинии ҳунари нависандагии Сотим Улуғзода бо шахсияти инсонӣ ва ҳайсияти 
ҳунарии Абулқосим Фирдавсӣ масъалаи бунёдии зебоишинохтӣ ва ҳуввиятшиносии миллиро дар 
заминаи дарёфтҳои ғоявӣ ва бадеии ин нависандаи шаҳир ба миён мегузорад, ки мутаассифона, 
улуғзодашиносон сари ин мавзӯъ чандон таваҷҷӯҳ накардаанд. 

Сотим Улуғзода борҳо доир ба арзиши таърихӣ ва ҳунарии «Шоҳнома»- и Фирдавсӣ, нақш ва 
ҷойгоҳи ин шоири бузург дар дарки эҳсоси созандаи миллӣ ва инкишофи тафаккури таърихӣ ва 
худшиносию худогоҳӣ сухан гуфтааст. Ба ифодаи дигар, то навиштани романи «Фирдавсӣ» зеҳнияти 
нависанда барои шинохти дақиқ ва амиқи чеҳраи маънавии ин шоири бузург омада будааст. Фирдавсӣ 
барои Улуғзодаи нависанда фақат чеҳраи таърихӣ набуд, балки гузаштаро бо имрӯз ва фардо 
мепайваст, ба зиндагии муосирону ояндагон ворид мешуд ва василаи ташаккули тафаккур ва андешаи 
созандаи худнигарию худсозӣ буд. 

Даҳои Фирдавсӣ барои Улуғзода ҳамчун намунаи олии шинохт ва дарки маънавиёт ва рӯҳияи 
инсон, ки ҳар замоне ба тарзу тариқи худ дар назди инсоният мегузорад, хидмат мекунад. Нависанда 
дақиқ дарк карда буд, ки «Шоҳнома» достони ҳамосии пурфарозу нишеби зиндагии эронӣ аст бо ҳама 
хубиҳо, бадиҳо, пирӯзиҳо, шикастҳову дигаргуниҳояш ва Фирдавсӣ озодмарде аст, ки ривояти ин 
достони пурмоҷароро бар ӯҳда гирифтааст ва таърифу тавсифи ӯ аз миллат дар заминаи ривоятҳои 
катбӣ ва шифоҳӣ, таърихӣ ва афсонавии хоссе татбиқ мешавад. Вале арзиши кори Фирдавсӣ танҳо дар 
ин нест, ки достонҳоеро ба назм медарорад ва чун Исои масеҳ мурдагони ба ному беномро зинда 
месозад. Улуғзода бо таваҷҷӯҳ ба консепсияи ҳунарии Фирдавсӣ аз оғоз саҳеҳ дарк карда буд, ки 
азамати аслии кори ин озодмарди таърих ҷустуҷӯ, кашф ва ҳифзи достонҳое будааст, ки шаклгирии 
тамаддуни ориёӣ ва ҳадафҳои тамаддунсозон ва таърихофаринони пурмуқовимат ва мутафаккири 
ориёиро нишон медиҳад ва корномаи ҳастии миллате кӯҳнаро, ки гӯйӣ дар маркази ҷаҳон истодааст ва 
ҳар рӯзи умрашро бо маҷмӯае аз мушкилот рӯбарӯ будааст, ба ояндагон менамояд. Бинобар ин ҳам 
боре нависанда ба суоли он ки «ба кадом суханҳо рӯ меоред?» - бе истиҳола чунин ҷавоб дода буд: - 
Фирдавсӣ! Нависанда Фирдавсиро ҳамчун идеали худ низ ном бурда буд[2].  

Адабиёти миллии тоҷикӣ барои Сотим Улуғзода аз Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» - и ӯ оғоз меёбад, 
зеро маҳз ӯ ба осори ҳунар сифатҳои тоза бахшид. Суханро ба минбар овард ва ин минбар мартабаи 
ҳунармандро баланд бардошта, ӯро ёри файласуф, паёмбар ва мубаллиғи адолат кард. 

Сотим Улуғзода моҳияти анъанаро ба талаботи вақт, ҳиссиёти доимӣ ба ҳаводиси замонию 
таърихӣ, ки тақлидро соқит карда, роҳи ҷустуҷӯ ва бозофариниро мекушояд, вобаста медонад. 
Суннатҳои неки адабӣ вақте зинда ва созанда ҳастанд, ки ҳисси ҳақшиносӣ ва адолатпарвариро 
тақвият бахшанд. Барои Улуғзода Фирдавсӣ ва суннатҳои эҷодии ӯ дар ҳама ҳолатҳои зиндагӣ 
коршоям ва барангезандаи тозакорӣ ва навҷӯиянд. Муҳаққиқи осори Улуғзода шодравон М.Раҷабӣ 
ба тасвирҳои реалистӣ гароиши хос доштани устод Сотим Улуғзодаро махсус таъкид 
намудааст: «Ба С.Улуғзода лозим омад, ки ба офаридани вазъияту муҳити мушаххас ва ҳолату 
шароити муқаррарӣ рӯ ба ҳастии Фирдавсӣ оварад, образи Фирдавсиро аз маснади романтикӣ 
дар пояи реалистӣ ҷилва диҳад».  

Зиндагӣ дар як ҷо намеистад. Агар дар тӯли беш аз ҳазор сол, ки таърих моро аз Фирдавсӣ ҷудо 
медорад, панҷ ҳисси инсонӣ, ки ҳадяи табиат аст, тағйир наёфта бошад, вале тафаккури одамон, 
пайванди онҳо бо якдигар дар ҷаҳони имрӯз ба тарзи шинохтанашаванда тағйир ёфт. Ин ҳама 
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дигаргуниро наметавон ба ҳисоб нагирифт. Дар адабиёт ва ҳунари имрӯз ҳамон масъалаҳои эътиқоду 
беэътиқодӣ, зулму бедодӣ ва адолату башардӯстӣ бо оҳангҳо ва рангҳои гуногун ҳаллу фасл 
мешаванд. Ҳатто мундариҷаи ҳаётии ин мушкилот низ дигаргуна шудааст. Вақт бо дасти таҳрир 
дидгоҳҳоро ба воқеият тағйир медиҳад. Аз ин назар он чи дар як оина дида мешавад, бо оинаи дигар 
наметавон онро андозагирӣ кард, ҳатто бузургҳаҷм бошад ҳам.  

Барои ҳамин ҳам Улуғзода пеш аз ҳама, на ба поэтикаи осор ва сабки нигориши Фирдавсӣ, балки 
ба тамоюлҳои зиндагисоз, фарҳангсоз ва ояндадори сарнавишти шоир ва осори ӯ, фалсафаи ҳунари ӯ 
таваҷҷӯҳ кардааст. Бинобар ин вақте ки мо дар бораи ин ду симои адабӣ меандешем, наметавонем 
пайванди маънавӣ ва қаробати таърихии онҳоро фурӯ гузорем. Аҳамияти ин бахш аз кори Улуғзода 
вақте ба некӣ ошкор мешавад, ки мебинем имрӯз бисёре аз манобеъи аслии худогоҳӣ ва худшиносии 
мо тағйир хӯрдааст ё ба бодияи фаромӯшӣ рафтааст. Вақт, сиёсатҳо ва ҳокимон дар тӯли асрҳо дасти 
дахолат ба сарнавишти фарҳангии миллати мо ворид кардаанд. 

Беш аз ҳамаи ин, султаи бегонагон ба сарнавишти фарҳангии миллати мо таъсири зиёнборе 
расонида, ҳатто гоҳо суннатҳои неки фарҳангии миллиро хадшадор кардааст. 

Сотим Улуғзода дар посдории фарҳанги волои миллӣ кореро, ки Фирдавсӣ дар ибтидои тасаллути 
арабҳо карда буд, дар замони дигар ба тарзи дигар амалӣ сохт. Фирдавсӣ бо таълифи «Шоҳнома» 
фақат яке аз аносири муҳими фарҳанги миллӣ – забонро зинда надоштааст, балки тавонистааст ба 
василаи ин асари безавол бунмояҳои муҳим ва мусбати фарҳангии рафторӣ ва боризтарин хулқиёти 
миллии моро дар ҷуғрофиёи вусъатнок ва таърихи пурҳодиса ва пурфарозу нишеби ин миллат тасвир 
карда, то ба мо интиқол диҳад. Агар «Шоҳнома» намебуд, чунонки имрӯз мебинем бисёре аз 
манбоеъи аслии кори ӯ аз даст рафтааст, сарнавишти достонҳои асотирӣ, ҳамосӣ ва таърихии мо ба чӣ 
меанҷомид. Шинохти рӯҳӣ ва маънавии унсури миллӣ аз ҳилоли чӣ матне, чӣ сарчашмае муяссар 
мешуд. 

Асри бист дар таҷзияи таърих ва сарнавишти фарҳангии миллатҳо бераҳмтарин давраи таърих 
аст, ба хусус барои миллати тоҷик. Дар ҳеҷ замоне асолати фарҳангии ин миллат ба ин дастур, ба ин 
бераҳмӣ тағйир нахӯрдааст. Ин давраро фақат аз баъзе ҷиҳатҳо ба замони таҳоҷуми араб метавон 
муқоиса кард. Аз ин ҷиҳат, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва иҷтимоие, ки ин ду шахсияти адабӣ дар 
замонҳои гуногун бар дӯш доштаанд, моҳиятан ҳамсон аст. Фирдавсӣ Аҷамро ба форсӣ зинда кард. 
Улуғзода сарнавишти пурифтихори ин марди таърихро чун ибрат барои муосиронаш ва ояндагон 
намуд. Шахсияти инсонӣ ва ҳайсияти ҳунарии Фирдавсӣ барои нависанда сарманшаи худсозӣ ва 
худнигарӣ ва василаи эҳёи ормонҳои миллӣ буд. 

Сотим Улуғзода ибтидои солҳои навадум вазъи забони тоҷикиро ташвишовар хонда, гуфта буд, 
ки «солҳои сол шароити иҷтимоии мо чунон буд, ки забонҳои миллӣ оҳиста-оҳиста қариб аз эътибор 
соқит шаванд. Агар гӯем, ки барои дар ҳаёти ҷамъиятӣ васеъ кардани доираи истеъмол ва баланд 
бардоштани роли забонҳои миллӣ қариб ягон кӯшиш набуд, хато намекунем». Улуғзода дар вақти 
навиштани романи «Фирдавсӣ» ҳам монандии вазъи забони форсии тоҷикиро дар замони Фирдавсӣ ва 
замони худаш ба хубӣ дарк карда буд. Нависандаи бузург ба дурустӣ эҳсос карда буд, ки дар кӯшишу 
мубориза барои ҳифзи забони модарӣ вобаста ба анъанаю оинҳои миллӣ ба мо Фирдавсӣ сабақи 
намунавӣ медиҳад. 

Ба андешаи нависанда шоири бузург «ними умрашро сарфи он кард, ки забони модариашро аз 
беэътибор шудан ва кам- кам маҳв гаштан нигаҳ дорад. Дар замони ӯ ҳам проблемаи аз маҳв шудан 
ҳимоя кардани забони миллӣ вуҷуд дошт. Зеро забони араб ба обрӯи дини ислом такя намуда, 
мамлакатҳои исломиро пахш карда буд. Чандин забонҳои ғайриараб ба он фишори шадиди забони 
арабӣ тоб наоварда, аз байн рафтанд. Чунончи, забонҳои халқҳои Сурия, Миср ва чандин давлатҳои 
дигар арабӣ шуд. Ба толеъи форсинажодон фирдавсиҳо буданд, ки нагузоштанд забони модариашон 
тамаддуни миллиашон анъанаҳои ниёгонашон маҳв шавад. Агар Фирдавсии бузург ва «Шоҳнома» - и 
безаволи ӯ намебуд, шояд забони форсӣ, аз байн руфта мешуд».(5,23). 

Чунонки ишора кардем, дар солҳои салтанатии Шӯравӣ вазъи забони тоҷикӣ чунин буд. Хатари 
ба забон ва фарҳанги миллӣ омадаро нависандаи бузург эҳсос кард ва дар романи охиринаш чи гуна ба 
ҳифзи забони модариаш мубориза кардани Фирдавсиро нишон дод то дарсе барои муосирон бошад. 

Огоҳии Улуғзода аз таърих, фарҳанг ва тамаддуни гузаштаи халқаш, аз сарнавишти таърихӣ ва 
фарҳангии Фирдавсӣ ба ӯ имкон дод, ки дилбастагии хирадмандона ва шигарфи шоири бузургро ба 
кишвараш, ба сарнавишти мардуми он таҷассум кунад. Дар роман чеҳраи Фирдавсӣ ҳамчун муаллими 
фарҳанги мо ва ҳофизаи зиндаи қавми эронӣ таҷассум ёфтааст. Улуғзода ба воситаи чеҳраи таърихӣ ва 
фарҳангии Фирдавсӣ масъалаи аслу асолати Ватан ва қудсӣ будани он барои соҳибонашро ба миён 
мегузорад. Дар ин замина нависанда ба тарҳи ин қазия мепардозад, ки соҳибони ин кишвари қадима ва 
соҳибтамаддун бояд дорои чӣ сириштҳо ва хулқу хӯҳое бошанд, ки варосати таърихию фарҳангӣ ва 
суботи шаъну эътибори ҳуввияти ин миллатро замонат бидиҳад. 

Сотим Улуғзода дар заминаи сарнавишти Фирдавсӣ муваффақ шудааст, ки ҳуввияти ин миллатро 
аз умқи тамаддун, таърих ва рафтори худаш истихроҷ кунад ва онро дар бархӯрд бо дигар фарҳангҳо 
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арзёбӣ кунад. Ҳамин диди дақиқи нависанда сабаб мешавад, ки ӯ амалан ба кашфи ҳуввияти миллӣ ва 
шинохти меъёрҳои он тавфиқ ёбад. 

Равиши кори Сотим Улуғзода дар заминаи ҳуввиятшиносии миллиро метавон аз чанд зовия 
бозхонӣ кард. 

1. Дар такя ба осори таърихӣ матраҳ кардани дидгоҳҳои ҷаҳоншиносии Фирдавсӣ ва дар заминаи 
воқеаҳои таърихию ривоӣ нишон додани ҷанбаҳои мусбат ва манфии афроди миллат, ки вобаста ба 
аъмолашон ба суботи шаъну эътибори ҳувияти миллӣ таъсиргузор ҳастанд. Симои Бибихолияи 
«занаки ҳавобаланд» дар роман бозгӯи назари ҳам Фирдавсӣ ва ҳам Улуғзода дар шинохти масоили 
хосси фарҳангиест, ки вокунишҳои мутафовитеро сабаб мешавад. Ҳамчунон ки Фирдавсӣ Ҷамшедро 
бо ҳама шукӯҳаш мутлақ намедонад, Улуғзода низ бо чашми ҳақбин ба чеҳраи ботинии рӯҳониён, аз 
ҷумла Абулқосими Гургони менигарад. Тасвири баҳси шоир бо суханвари араб низ падидоварандаи 
ҳуввияти таърихӣ ва фарҳангист, ки марбут ба миллатҳо мешавад. Ба ифодаи ҷомеътар, ҳамчун 
Фирдавсӣ Улуғзода низ дар намудани хулқиёти ҳамватанони хеш додгар ва боинсоф аст. нависанда ба 
душманони кишвар ва бегонагон низ чунин назар дорад. Тасвири воқеаҳои сафари Бағдод, зиёрати 
Тоқи Кисро, маросими ҷанозаи Фирдавсӣ гиреҳҳои ҳуввиятковии ин роман ҳастанд. 

2. Нависанда ҳеҷ як аз қаҳрамонони асарашро мутлақ тасвир намекунад, балки зиракона ҳамаи 
вижагиҳои инсонии онҳоро воқеъбинона ва матраҳ месозад ва ба ҳамин ҷиҳат шинохти фарҳанг, 
хулқиёт ва манишҳои афрод дар роман бар мабнои воқеияте аст, ки хонанда худ дар ҳилоли сужаи 
асар онҳоро шинохтааст. Дар ин равиш романи Улуғзода ба китобе рушангар бадал мешавад, ки 
озмудаҳои зулолро матраҳ мекунад ва онҳоро меъёри қазоват қарор медиҳад ва ҳеҷ масъалаи мубҳам ё 
наёзмудаеро шиоргуна матраҳ намесозад. Дар ин замина кофист, ки баҳси шоири бузургро бо 
Мутавваъӣ дар боби забон ёдовар шавем. Улуғзода симои шахсеро тасвир мекунад, ки аслан 
эронитабор аст, вале ҳуввияти миллӣ надорад. дар идомаи баҳси забон нависанда ҳарфҳои зеринро ба 
забони шоири бузург мегузорад, ки аз матни замони таърихӣ ва фарҳангӣ берун омадааст. Фирдавсӣ 
мегӯяд: «Баҳс на дар бораи нажод, балки дар бораи забон аст. Қуръонро ҳам ба миён кашидан 
бемавқеъ аст. шуморо забони модарии худатон хуш аст, маро забони модарии худам. Дар арабӣ ман 
ҳеҷ бартарие бар форсӣ намебинам. Ба балоғату фасоҳат ва баёни маъниҳои борику баланд форсии 
дарӣ аз арабӣ ҳеҷ камӣ надорад, инро Рӯдакӣ, дақиқӣ, Абӯшакури балхӣ ва амсоли инҳо шуарои 
бузурги форсизабон собит кардаанд(4,150).  

3. Дар тасвири Сотим Улуғзода ватани Фирдавсӣ ба унвони як ҷуғрофиё ёд намешавад. Балки дар 
тасвир ва андешаи ҳунарии нависанда ватани Фирдавсӣ ватани фарҳанг, маънавиёт ва тамаддуни 
миллатест, ки шинохташуда аст. Ба ҳамин далел, нависанда тавонистааст, ки китоби худро ба намоди 
ин фарҳанг табдил кунад. Улуғзода бо тасвири зиндагии шоири бузургро, ки ҷузъи зиндагии 
миллатҳои эронӣ аст, таърих, ифтихорот, суннатҳои дилбастанӣ, имтиёзоти рафторӣ, ахлоқии 
мардуми онро бозгӯ мекунад. Дар баробари ин офатҳои ғурур, худбинӣ, фиреб, истибдод, ҳавасбозӣ ва 
гумроҳиҳои фардӣ ва иҷтимоиро бармешуморад ва таъсири ин авомилро ба сарнавишти таърихии 
миллат таъйид мекунад. Аз ин ҷиҳат, романи «Фирдавсӣ» бо кашфи арзишҳо ва зидди арзишҳое, ки 
дар бақои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеаи миллӣ соҳибсаҳм ҳастанд, ҳушёрии миллӣ ва 
инсониро талаб мекунад. Романи «Фирдавсӣ» бо ғоя ва ормонҳои созандаи нависандааш, ки реша дар 
таърихи гузаштаи қавмҳои эронӣ дорад, асари миллатсоз аст. Нависанда бо ироаи воқеоти таърихии 
марбут ба сарнавишти Сомониён ва Фирдавсии шоир ҳаммилатонашро ҳушдор медиҳад, ки аз 
худхоҳӣ, ҳасодат, паймоншиканӣ, инҳирофи ахлоқӣ барҳазар бошанд ва ба покӣ, додгарӣ, шодӣ, 
муруват, меҳрубонӣ ва алоиқи хонаводагӣ ва миллӣ гароянд. 

4. Он чи дар талақии Улуғзода муҳим аст он аст, ки вай низ чун Фирдавсии бузург 
ҳаммилатонашро озоду озода ва кишварашро маҳди озодӣ ва озодагӣ дидан мехоҳад. 

5. Романи Улуғзода ифодагари ормонҳои миллии халқест, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо шакл гирифта, 
то ба имрӯз расидааст. Дар симои Фирдавсӣ нависанда ормонҳои миллиро матраҳ месозад, ки бақои 
миллат ва зиндагии осудаву ободи онро фароҳам меоварад. Дар ин равиш нависанда суннати 
Фирдавсиро дунбол кардааст. Аз «Шоҳнома» бармеояд, ки Фирдавсӣ дар ҳангоми ба тахт нишастани 
бархе аз шоҳон ва пирӯзиҳои онон фурсате меёбад то ба тарҳи орзуҳои бузург ва умумии мардуми 
Эрон бипардозад ва хости мардумони ҳар давра, ниёзҳо ва масоили ононро матраҳ кунад. Дар 
хутбаҳое, ки Таҳмурас, Ҷамшед, Манучеҳр, Гаршосп, Кайқубод ва бархе дигар аз шоҳони Эрон эрод 
мекунанд, ситоиши худованду додгарӣ, доду деҳиш, ҳушмандӣ, ҳунарпарварӣ, амният, кӯтоҳ кардани 
дасти бадон, ҷазби доноён, хирадмандӣ ва дифоъ аз хирадмандон, дафъи нобихрадон, ҳимоят аз шаън 
ва эътибори фарзонагон, ройзанӣ ва дастгирӣ аз мустамандон, тарвиҷи ростӣ ва парҳез аз дурӯғ, 
инсондӯстӣ, муҳаббат ва меҳрубонӣ, ҳидояти мардум ба роҳи нек, дафъи душманони онон ва ниҳоят 
шодии ҳамаи афроди ҷомеа, тарвиҷи ҷашнҳо ва суннатҳои ҷамъии ҷомеъа мавриди таваҷҷӯҳ қарор 
мегирад ва матраҳ мешавад. Аз ин ҷо на танҳо метавон тарҳи куллии ҷомеаи ормонии миллиро боз 
шинохт, балки нақши амалкарди фардӣ ва хулқу атвори шахсиро дар ҷомеа муайян кард. 



167 

Сотим Улуғзода чеҳраи бадеии Фирдавсиро дар контексти ормонҳои миллӣ ва иҷтимоии шоири 
бузург тасвир кардааст. Шахсияти Фирдавсӣ дар роман ифодагари ормонҳои миллӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангии нависанда аст, ки аз матни зиндагӣ ва корномаи шоири бузург берун меояд. Дар роман 
Улуғзода хутбаи шоҳонро намеоварад, вале дар матни замони фарҳангӣ талқини Фирдавсии ҳакимро 
ба надимаш Бобак меоварад. Шоири бузург ба Бобак талқин мекунад, ки аз даҳ сифати аҳриманӣ аз 
ниёз, рашк, хашм, нанг, кина, наммомӣ, нопокдилӣ, носипосӣ, бедонишӣ, ки даҳ деванд дар тани 
инсон, иҷтиноб варзад. Дар роман шахсияти Фирдавсӣ ҳамчун тимсоли маънавияти олӣ, рамзи 
ҳуввияти миллию фарҳангии халқи мо ба тасвир омадааст. Шоири бузург чорагари бечорагон аст, 
нокомеро дастгирӣ мекунад, бофандаи бадбахтеро, ки гирифтори тӯҳмат шудааст, раҳоӣ мебахшад, ба 
ҳоким нома навишта аз халқ додхоҳӣ мекунад ва ғайра. Шарофати инсонӣ, таърихӣ ва фарҳангии 
шоири бузургро нависанда дар хизмати имрӯз ва фардо мегузорад, ки моҳияташ инсонсозӣ ва 
миллатсозист. Бо тасвири симои ҷомеъи Фирдавсӣ нависанда ба дифоъ ва тарвиҷи суннатҳои неки 
фарҳангии гузаштагон мепардозад, ки таърихи миллатро донистан, забони модариро пок нигоҳ 
доштан, ба қадри ҳунармандон расидан, ба бечорагон дасти ёрӣ дароз кардан аз ҷумлаи онҳост. 

6. «Шоҳнома» аз ҷузъитарин то куллитарин масоили дарунӣ ва берунии ҷомеаи миллиро дар 
адвори мухталиф ба тамошо мегузорад ва алорағми шароити таърихӣ ва иҷтимоию фарҳангии замони 
зиндагии муаллифони Ватан ва миллат ҳамеша дар маърази таҳоҷумот, рақобатҳо, ҷангҳои дохилӣ ва 
хориҷӣ, ҳавасрониҳо, худхоҳиҳои қудратмандон қарор доштааст, аз бунмояҳои мусбати рафтору 
кирдор ва хулқиёти неки миллӣ дифоъ кардааст. Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» панҷ асли фарҳангиро 
омили бақои миллат медонад, ки иборат аз: худопарастӣ, хирадварзӣ, додгарӣ, ному шодӣ. Сотим 
Улуғзода сифоти қаҳрамононашро дар матни ҳамин асолати фарҳангӣ, ки реша дар таърихи ин 
миллати қадима дорад, арзёбӣ кардааст. Нависанда тавонмандии ботинӣ ва дарунии ҷомеаи миллиро 
ба ҳифозат ва рушди аносири зикршудаи асолати фарҳангӣ вобаста медонад ва ба тарзи худогоҳ аз 
арзишҳои хулқиёте дифоъ мекунад, ки ҳазору чанд сол пеш Фирдавсӣ поягузорӣ карда буд. 

7. Дар контексти замони фарҳангие, ки Фирдавсӣ матраҳ кардааст ва Улуғзода ба он истинод 
кардааст, унсурҳои созандаи хирадварзӣ, дод ва ном мавқеи калидӣ доранд. Дар андешаи Фирдавсӣ ва 
тафсири бадеии Улуғзода, хирад ва хирадварзӣ асоси ҳамаи ҳаракатҳое аст, ки инсон дар зиндагии 
иҷтимоӣ ва фардӣ зоҳир мекунад. Нависанда дар тасвири симои Фирдавсӣ дар такя ба китобҳои адабӣ 
ва таърихӣ, ҳамчунин ривоятҳо ба итминони хонанда нисбати он ки Фирдавсӣ хирадварзтарин шоири 
миллии мо меафзояд. Дар саҳифаҳои роман ҳатто вақте мо шоири бузургро бо душманони имониаш 
рӯёрӯ мебинем, эҳсосоташ рӯ намезанад, амалу кирдори вай бо хирадмандӣ, рамздонӣ, ҳикматҳои 
фалсафии ҳоким бар фикр ва маниши вай тавъам аст. Дар тасвири нависанда Фирдавсӣ хирадро миқёс 
ва меъёри шинохти ҳақоиқи зиндагӣ ва мояи эътилои шони инсонӣ мешиносад, ки омили аслии бақои 
маънавӣ ва модии миллат аст.  

Дар тафсири аносири фарҳангии хулқиёти дод низ Сотим Улуғзода ба дастури ҳакимонаи 
Фирдавсӣ такя дорад. Бинобар ин ҳам дар тафсири фарҳангӣ нависанда додро нишони лутф, раҳмат, 
риъфати илоҳӣ дониста, бедодро чи дар фикр чи дар амали инсонҳо мояи хашм, ғазаби худованд ва 
омили парешонии замин ва баста шудани дарҳои раҳмат ва лутфи илоҳӣ таъбир мекунад. Дар ин 
замина Улуғзода чун Фирдавсӣ ба қисмати ҳукумати золимон мегиряд. Агар нависанда дар ин равияи 
ишораҳои сареҳе ба шумқадамӣ ва бешафқатии ҳокимони замони Фирдавсӣ мекунад, ба қаҳту 
хушксолӣ талмеҳ мезанад, ба он ки ба касофати ин гурӯҳ моҳ ба шоистагӣ наметобад, дар пистонҳо 
шир хушк мешавад, зино ва риё ошкор мешавад ва дилҳои нарм санг мегардад, гург мардумонро 
медарад, ин аз хурофотпарастии ӯ нест. Ин амали нависандаро, ба наҳве, такя ба суннати фарҳангии 
дерумри миллии мо метавон таъбир кард. Улуғзода ҳар яке аз аввалин тадқиқоташ рисолаи «Аҳмади 
Дониш» ба ин унсури фарҳангии тафаккури миллӣ, ки заминаи илмӣ низ дорад, таваҷҷӯҳ карда, 
пешгӯии Аҳмади Донишро дар боби заволи ҳокимияти манғития меоварад, ки баъди даргузашти 
Аҳмади Дониш воқеият ёфт. 

8. Шинохти ном дар тафаккури бадеии Улуғзода василаи арзёбии ҳувияти инсонӣ ва миллӣ аст. 
Дар роман улгуи консепсияи фарҳангии нависанда шахсиятҳои ба ном ва беноми таърихӣ, ривоӣ ва 
тахайулианд. Аз сарнавишти шахсиятҳои ба номи роман метавон дарс гирифт, ки ном на танҳо 
меҳвари шаклгирӣ ва тадовуми хонавода, қабила ва миллат ва пайвастагии вифоқи ҳамзамонон аст, 
балки омили пайванди гузаштагон бо ояндагон низ ҳаст. Ҳамин ном ва номҳо ҳастанд, ки (мисли 
Фирдавсӣ, мисли Улуғзода ва ғайраҳо) баргузидатарин ва мумтозтарин меросҳои фарҳангӣ, ахлоқӣ ва 
чеҳраи маънавии миллатро ҷовидона ҳастӣ мебахшанд. 

Зинда аст номи фаррухи Нӯшинравон ба адл, 
Гарчи басе гузашт, ки Нӯшинравон намонд. 
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УРОКИ ФИРДОУСИ. ИЛИ ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  

САМОПОЗНАНИЯ В РОМАНЕ «ФИРДОУСИ» САТЫМА УЛУГЗАДЕ 

Великий таджикский писатель Сатым Улугзаде был верен своему творчеству, исторической 

тематике, постоянно дополняя и используя свой богатый опыт исторических литературных 

размышлений. Такая оценка, историчности творчества писателя, на наш взгляд была не полной. 

Мы до сих пор, не достаточо знаем о его мастерстве и специфики размышлений, как писателя 

который так глубоко вникает в суть истории и с таким земледелием описывает исторические 

личности. 

И даже сейчас мы осознали его привязаннсоть и своеобразный подход к отдельным истрическим 

событиям и личностям, что тоже является плодом его размышлений в изучении и познании 

исторических процессов. 

Проблемам художественного постижения истории на примере создания творческого портрета 

Фирдоуси в одноименном романе Сатима Улуг -заде посвящена реферируемая статья. В ней 

обосновывается мнение о том, что, воплощая в своем романе образ Фирдоуси, устод Улуг- заде 

остался верным своему способу изображения исторической темы – реалистичности и 

достоверности. Основу этого метода изображения составляют верное использование исторических 

фактов, а не искажение художественной писательской фантазии над тем, что стало объектом 

творческого осмысления. При этом Сатим Улуг -заде обращается к методу собеседования с 

оппонентом. 

Ключевые слова: исторический, самопознание, исследование, судьба, изображение, культура, 

художественность, действительность, правда, истина, летописание, жизнеописание. 

 

FIRDAVSIS LESSON. OR NATIONAL IDENTITY  

IN SOTIM ULUQZODAS NOVEL FIRDAVSI 

Famous Tajik writer Sotim Ulughzoda through his historical thinking remained true- hearted for the 

historical themes. To talk about historically creations of the writer is not still enough. 

Now we don’t know about thought of Sotim Ulughzoda as a writer who shawed the historical faces from 

the heart of the history in whole. 

Expect it we do not know more tha his merciful attention to the historical events and individual persons 

was the result of his historical thinking in recognizing of history process. 

Historical historical, self- cognition, research, destiny, image, culture, artistic, reality, truth, truth, 

chronicles biography. 

The abstracted article is devoted to the problem of artistic comprehension of history on the example of 

creating a creative portrait of Ferdowsi in the novel of the same name by Satim Ulug-zade. It substantiates the 

opinion that, while embodying the image of Ferdowsi in his novel, Ulug-zade remained faithful to his way of 

portraying the historical theme - realism and reliability. The basis of this method of depiction is the correct use 

of historical facts, and not a distortion of the writer's artistic fantasy over what has become the object of 

creative comprehension. At the same time, Satim Ulug-zade turns to the method of interviewing an opponent. 

Keywords- historical, self- cognition, research, fate, description, culture, artistic, reality, truth, 

chroniclism, biography. 
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ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАДЖИКСКИХ ДЕТСКИХ ПОЭТОВ М.МИРШАКАР И 
Г.СУЛАЙМОНИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Исломова Дж.М. 
Таджикский государственный педагогический университет им.С. Айни 

 

Вопросы таджикской детской литературы и в первую очередь истории её формирования и 
развития были в центре внимания таджикских литературоведов указанного периода. Так, в 1967 г. был 
издан сборник статей, посвященный различным проблемам таджикской детской литературы в 
котором ключевыми были статьи Дж. Бобокалоновой «Размышления о таджикской детской 
литературе», М. Муллоджанова «Сказать по правде». 

Важно отметить, что среди многообразия видов и форм таджикской детской литературы 
ключевое место заняла поэзия. Это не случайно, так как вся таджикская литература новой эпохи 
опиралась на классическую персидско-таджикскую литературу, в которой также ведущей формой 
выражения мысли и чувств была поэзия. 

Наши видные литераторы М. Миршакар, А. Шукухи, А. Бахори, У. Раджаб, Гулчехра 
Сулейманова, Г. Мирзо, Б. Ортиков, Бобо Ходжи, А. Шарифи, Н. Бакозода и другие, достойно 
продолжая творческие традиции основоположников таджикской детской литературы - устода Айни и 
Лахути, внесли значительный вклад в её развитие и совершенствование. 

Вместе с тем, русская переводная литература значительно ускорила формирование национальной 
детской литературы, дала толчок ее «самоопределению». Именно через переводы внедряется в 
издательскую практику понятие возрастной специфики детских произведений. У русской литературы 
таджикские писатели учились, на что следует больше всего обращать внимание, устанавливая и решая 
проблемы воспитания новой общественной морали; осваивали и вырабатывали способы создания 
характеров, портрета, пейзажа, принципы построения занимательного сюжета, мастерство обрисовки 
жизненных реалий. Эти произведения рисовали нравственный облик активных участников 
всенародной борьбы за построение нового общества. Тогда делались первые подступы к 
проникновению во внутренний мир представителей юного поколения. На последующих этапах 
развития таджикской детской литературы это проникновение становится все шире и углубленной. 
Под непосредственным влиянием русской детской литературы таджикские писатели сосредоточивают 
внимание на тех социальных и нравственных факторах, которые стали решающими в формировании 
личности строителя общества будущего. Эти факторы мы прослеживаем в одной из первых повестей, 
созданных для детей, — «Что привез ты из Москвы?» Джалола Икрами; в первой детской поэме «Мы 
приехали с Памира», принадлежащей перу М. Миршакара; в стихах А. Лахути и Гулчехры 
Сулаймони. Дальше речь пойдет об этих произведениях. Здесь же считаем особенности перевода с 
таджикского языка на русский язык, предусмотрено на разрешение проблемы русских интерпретаций 
таджикской детской поэзии 70-80-х годов. Особое внимание уделялась в работе созданию переводов 
таджикской детской поэзии, адекватных оригиналу. Исследовалась проблема передачи содержания 
оригинала темы идейно-смыслового содержания, разные подходы русских поэтов – переводчиков к 
художественному переводу. Установлено качество и степень соответствия перевода оригиналу. 

В качестве анализируемого материала послужили стихотворения М. Миршакара «Мо аз Помир 
омадем», «Мы приехали с Памира» в переводе Эмиля Беккера. В оригинале и переводе, в доступной 
для детей форме, языком поэзии утверждаются гуманистические идеалы. Умение автора оригинала 
воздействовать на ум и сознание детей, развивать любовь к труду, учить единству, сплоченности, 
ценить дружбу и беречь ее сохраняется и в переведенном произведении. Более того, герои глубоко 
чувствуют свою причастность к происходящим событиям в жизни, принимают важные решения. В 
русских текстах максимально передано содержание оригинала. Подлинник легко воспринимается, 
сохраняются поэтическая яркость и эмоциональная насыщенность. Выполнена передача основного 
содержания, ритма, интонационной энергии и задача постижения стиля оригинала, требования 
стилистической соразмерности перевода подлиннику, наблюдается стремление воссоздать смысловую 
емкость оригинала, положительно отсутствие буквализма. Вышесказанное наблюдается в переводе 
М. Миршакара стихотворения «Мо аз Помир омадем» – «Мы приехали с Памира». 
В оригинале: Мо аз Помир омадем, 
Москва равон шудем  Хобидем андар вагон,  
Бедор шудем дар Когон.  Бачаҳо шодӣ карданд,  
Аз шоди бозӣ карданд, «Ана, гуфтанд, -Москва,  
Москваҷон, Москва Кондуктори мӯйсафед 
Гуфто ба мо, «Хап шавед, Набароед аз вагон,  
Москва не, ин Когон!»  Мо Москва меравем, 
Москваро мебинем,  бодо Москва, Москваҷон, Москва! 
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В переводе:  Чтоб в Москву попасть с Памира,  
Надо пересечь полмира. И кружится голова...  
Едем, едем мы с Памира,  Где ж она столица мира – 
Долгожданная Москва? Мы в вагоне крепко спали,  
А проснувшись, увидели –  Будто ночь 
Но ночь ли это?  На перроне море света.  
Вон, она, - кричим, - Москва, Долгожданная Москва!  
Тут кондуктор подошел, -  Он улыб кою расцвел. 
И сказал нам: «Обождите,  Никуда не выходите, 
Вы проснулись слишком рано,  Это лишь огни Кагана!»  
Все равно спешим в Москву,  Мы давно хотим в Москву,  
Покажи скорей, Москва, Блеск своих огней, Москва! 

Переводчик Эмиль Беккер стремится воспроизвести идейный замысел автора, передать мысль 
содержания подлинника предельно ясно и определенно. Ему вполне понятно, что качественный 
перевод требует полной отдачи сил, перевоплощения переводчика, т.е. он должен жить чувствами и 
взглядами автора, смотреть на окружающий мир его глазами, так как судьба перевода детских 
произведений с таджикского языка зависит в полной мере от знания языка и эрудиции переводчика. 
Понимания им художественных особенностей и своеобразия оригинала, отражения идейного замысла 
и смыслового содержания подлинника. Это наблюдается и в других переводах Эмиля Беккера. Считая 
творчество для детей главной своей задачей, таджикский поэт уже тогда сумел создать такое крупное 
произведение для детей старшего возраста, как «Золотой кишлак», которое устойчиво закрепило за 
собой место в таджикской детской литературе. Поэма «Золотой кишлак» М. Миршакара завоевала 
большую популярность, как среди юных, так и среди взрослых читателей. Поэма была написана на 
основе фольклорного материала. В ней ярко отражается мечта народа о свободе и счастье, мечта, о 
которой не раз говорили в своих произведениях и некоторые поэты-классики. Заслуга М. Миршакара 
заключается в том, что используя заимствованный сказочный сюжет – поиски чудесного кишлака, где 
все люди живут в довольстве, он смог его творчески переработать применительно к нашей 
действительности. Поэма «Золотой кишлак», привлекающая внимание, прежде всего своим 
интересным содержанием и тем, что она написана в сказочной форме, еще раз убедительно 
подтвердила неразрывную связь таджикской детской литературы с устным народным творчеством, 
которое является неиссякаемым источником для всей таджикской литературы вообще и детской – в 
частности. В поэме наряду с показом дореволюционной и современной жизни нашли свое отражение 
чаяния и мечты угнетенного в прошлом таджикского народа о прекрасном будущем. Таджикский поэт 
дает яркую картину наступившей новой жизни, образно выражает уверенность в еще более 
прекрасном будущем. Поэму «Золотой кишлак» М. Миршакара перевел с таджикского на русский 
язык А. Адалис: В переводе: У нас не рай. Был труден каждый шаг, Не весь построен Золотой кишлак, 
но в ясный край мы знаем путь прямой... Ты ж отдыхай. Идем, отец домой Ты у себя. Все, что видишь 
ты здесь, Гирлянды роз и этот хлопок весь, И каждый плод, и каждый новый дом, добыто нашей волей 
и трудом. Надо отметить, что автор оригинала находит способ иносказательного нрава выражению 
тихого спокойного тона всего стихотворения и каждого стиха в нем. Поэт делает скидку на детский 
возраст и предлагает им дидактический сюжет в шутливой форме. Переводчик воспроизводит то, что 
скрывается под иронией автора. Композиция способствует мировосприятию малышей, легко ощущая 
безобидную иронию, воспринимает и композицию переведенного стихотворения. Этим своим 
произведением М. Миршакар сделал ценный вклад в детскую таджикскую литературу. В 1939 году 
детским ансамблем Памира «Золотой кишлак» был поставлен на сцене и, таким образом, было 
положено начало развитию таджикской драматургии для детей, которой до этого почти не было. К 
сожалению, этот жанр литературы дальше не был развит таджикскими поэтами, как и другими 
писателями, и до сих пор является сравнительно слабой областью детской таджикской литературы. 
Одной из замечательных таджикских поэтесс, в основном посвятившей свое творчество детям 
является Гулчехра Сулаймонова. Надо сказать, что её стихам присущи глубина содержания, 
мелодичность, богатство средств художественной изобразительности и очень доступный язык для 
детей разных возрастных групп, особенно младшего школьного возраста. Чтобы убедиться в 
сказанном, обратимся к переводу таких стихотворений, «Мамино платье», «Сокровища Медины», 
«Базар», «Сичарог», «Мама месит тесто», «Бабушка» и др. в переводе В. Орлова. Многие стихи 
Гульчехры Сулаймоновой отмечены влиянием устного народного творчества и классической 
литературы, при этом они самобытны и неповторимы. Короткие народные песенки, полные простоты 
и искренности, дают крылья поэтическому вдохновению таджикской поэтессы. Одна из таких песен 
передает чистую детскую радость при виде дождя, ощущение сливания с природой. Стихотворение 
«Мамино платье» прямо связано с этой песенкой и частично опирается на нее. Но содержание и 
тональность здесь совсем иные, 113 под пером таджикской поэтессы природа ожила, пришла в 
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движение, обрела душу и отступила перед разумной силой человека. Гулчехра Сулаймонова 
ненавязчиво подводит маленького читателя к мысли, что человек постоянно соревнуется с природой, 
творя на земле красоту, описывая вспыхнувшую в небе разноцветную радугу в этом стихотворении. 
Г. Сулаймонова писала: 
Так –таки тундар омад,  Аз бому аз дар омад.  
Баъди он борон борид, Аз бому аз дар шорид. 
Аз байни абри гирён Баромад хандазанон 
Офтобаки хандонрӯ,  Офтобаки зарринмӯ.  
Якбора шуд намудор  Дар фазои беғубор, 
Атласи шому саҳар. Куртаи очам магар?! 
В переводе В. Орлова:  Туча плачет –  
Дождик льется,  В небо солнышко смеется,  
Над землей со смех, со слезы, Грома громкие угрозы,  
За окошком ветер злится  Только кто его боится.  
Я и маленькие братья  Засмотрелись в небеса: 
Там оОт маминого платья Разгорелись полоса [66, 6] 

В стихотворении, переводчик, образно пользуется словами «плачет». Кроме того, в стихах (в 
оригинале и переводе) звуки выделяются ритмом, подчеркиваются точной рифмой «омад-омад», 
«борид - шорид», «хандонрӯ - зарринмӯ», «гирён-хандазанон; «плачет-льется», «солнышко - смеется». 
Строке «Атласи шому саҳар» переводчик находит соответствие: «От маминого платья, разгорелись 
полоса». Лирика, юмор и сатира смешавшись, подчеркивают в стихотворении оттенки авторской 
интонации, которую, ребенок почувствует сразу. Особенность детского восприятия проявляется в его 
улыбке, которая является признаком полученного удовольствия, в ней (улыбке) скрывается 
осуждение. Маленький читатель (слушатель) почувствовал и воспринял общий эмоциональный 
настрой стихотворения через детали: «омад-омад», «сахар - магар». Ребенку дается возможность более 
глубокого оценочного отношения к себе и окружающим. Переводчик правильно воспринял и передал 
все, что хотела таджикская поэтесса: взгляды по дидактике переводчика созвучны с педагогическими 
убеждениями Гулчехры Сулаймоновой. Содержание перевода соответствует подлиннику, сохраняется 
смысл и эмоциональный строй оригинала. Грамматические нормы русского языка соблюдаются, текст 
рифмуется, поэзия чувствуется. Качество перевода наблюдается в переводе В 

Надо отметить переводческое мастерство В. Орлова, его знание, серьезное отношение к языку 
переводимого материала, глубокие теоретические знания и хорошие практические навыки, творческое 
отношение к русским переводом стихотворений Гулчехры Сулаймоновой. Таджикская поэтесса 
хорошо передает наивную непосредственность детских чувств и настроений. В этом она тоже черпает 
вдохновение у народной поэзии. С помощью ярких, впечатляющих словесных образов она показывает 
безмерную любовь ребенка к отцу и матери, бабушке и дедушке. В стихотворении «Сокровища 
Мадины» мастерски использован принцип динамичного описания действия, характерный для 
народных песен. Сохраняя ритмическую интонацию и композиционную структуру известной 
народной песенки, Гулчехра Сулаймонова добивается здесь впечатления стремительной быстроты 
движения. Картинки – эпизоды мелькают со скоростью кинокадров, сменяя, одна другую. 

Она писала:  
Давидему давидем,  Сари Чорсӯ расидем.  
Чорта манора дидем.  Тути қатора дидем.  
Пушти мазора дидем Ҳар тараф назар кардем,  
Аз дигар гузар кардем,  Дар қафои Чорманор, 
Сояи тути қатор,  Момои Мадинаро, 
Соҳиби хазинаро,  Ҷою мокони ӯро, 
Тахти равони ӯро Он ҷо чаро надидем?!.  

В переводе В. Орлова:  
Мы бежали, мы бежали  И до речки добежали.  
Увидели минарет  И рядом тутовников. 
Заглянули на мазар, Оглядели все вокруг,  
Обежали все кругом. Позади за минаретом –  
Тени от тутовников.  А бабушку Медину,  
Хранительницу сказок,  Ее жилище  
И движущийся трон Мы так и не увидели. 

В оригинале ответы на вопросы афористичны и глубоки, понятны и доступны для детского 
восприятия. В переводе В. Орлова наблюдаются значительные упущения (Например, слово «Мазор» 
не переведено на русский язык и не понятно русскоязычному читателю. Слово «Мазор» - могила 
святого). В силу незнания таджикского языка он особо не вникает в содержание оригинала, искажает 
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информацию. Перевод не представляет собой адекватного воссоздания подлинника, что приводит к 
потере информационной функции переводимого стихотворения. Подобный вариант перевода наносит 
ущерб содержанию оригинала. Зоркий взгляд таджикской поэтессы выхватывает в обыденной 
повседневности приметы удивительной, чудесной красоты. В стихотворении «Базар» она открывает 
эту красоту в облике простой крестьянской женщины. От не пахнет свежим, пряным запахом сада, 
душистыми зрелыми яблоками, выращенные своими руками. Обилие красок и ароматов плодов, 
оживленный базаром несут символический смысл. Они отражают щедрость таджикской земли, 
широту души людей, возделывающих ее. 

Исследование проблемы передачи в переводах В. Орлова, Эмиля Беккера элементов стиховой 
структуры, которые наиболее важны в композиции поэтических текстов М. Миршакара, 
Г. Сулаймоновой и других поэтов привело нас к заключению, что в целом стихи многих детских 
поэтов Таджикистана нашли свой отклик в сердцах маленьких читателей других стран благодаря 
русским переводам, но не все они равнозначны.  

Хорошие и доброкачественные переводы способствуют вхождению таджикской детской 
литературы в литературу других народов, обогащая их как с точки зрения тематики, так новых средств 
художественной изобразительности. Такие переводы, несомненно, работают на повышение идейно-
художественной стороны таджикской детской поэзии, верно отраженной тематикой, умением уловить 
тончайшие её нюансы, индивидуальность как видеть каждого отдельно взятого таджикского детского 
поэта. 
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ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАДЖИКСКИХ ДЕТСКИХ ПОЭТОВ М.МИРШАКАР И 
Г.СУЛАЙМОНИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

В данной статье автор исследует о значительном вкладе, развитие и совершенствование 
таджикской детской поэзии М. Миршакара и Г. Сулаймони. 

Также отметила о хороших и доброкачественных переводах, которые способствуют 
вхождению таджикской детской литературы в литературу других народов, обогащая их как с 
точки зрения тематики, так новых средств художественной изобразительности. Хорошие и 
доброкачественные переводы способствуют вхождению таджикской детской литературы в 
литературу других народов, обогащая их как с точки зрения тематики, так новых средств 
художественной изобразительности. Такие переводы, несомненно, работают на повышение идейно-
художественной стороны таджикской детской поэзии, верно отраженной тематикой, умением 
уловить тончайшие её нюансы, индивидуальность как видеть каждого отдельно взятого 
таджикского детского поэта. 

Ключевые слова: тема, поэт, развитие, перевод, язык, детское, стихи, литература, тематика, 
тематика, художественной, таджикский. 

 
TRANSLATIONS OF WORKS OF TAJIK CHILDREN'S POETS  

M. MIRSHAKAR AND G. SULAIMONI INTO RUSSIAN 
In this article, the author examines the significant contribution, development and improvement of Tajik 

children's poetry by M. Mirshakar and G. Sulaimoni. 
She also noted about good and good-quality translations, which contribute to the entry of Tajik children's 

literature into the literature of other nations, enriching them both in terms of topics and new means of artistic 
representation. Good and good-quality translations contribute to the entry of Tajik children's literature into the 
literature of other peoples, enriching them both in terms of topics and new means of artistic depiction. Such 
translations undoubtedly work to enhance the ideological and artistic side of Tajik children's poetry, correctly 
reflected in the theme, the ability to grasp its subtlest nuances, individuality, how to see each individual Tajik 
children's poet. 
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ЗАБОН ВА САБКИ «АСРОРНОМА»-И ФАРИДУДДИН  

АТТОРИ НИШОПУРӢ 
 

Ёров Р.А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Дар замони Сомониён сабке падид омад, ки онро дар адабиёт сабки хуросонӣ меноманд. Аз ҷумла 
забони содаю равон ва поку шево аз вижагиҳои назму насри ин сабк аст. Сипас дар замони Ғазнавиён 
ва Салчуқиён сабки дигаре ба вуҷуд омад ва ривоҷ ёфт. Ин сабкро сабки ироқӣ мехонанд. Пайдоиши 
ин сабк сабабҳои иҷтимоӣ дошт. Дар ин робита донишманди барҷастаи Эрон Маликушшуаро Баҳор 
менависад: «Дар асри Ғазнавиён иртиботи Хуросон бо Бағдод бештар шуд ва нуфузи Бағдод ба сабаби 
инқироз (аз байн рафтан)-и давлати Сомониён ва турктозии ду давлати эронӣ (Ғазнавиё ва хонияи 
Мовароуннаҳр) дар мамлакати Турону Хуросон шадид гашт; чи ҳар як аз подшоҳони турк ба сабаби 
рақобат бо якдигар даст ба зайли вало (дӯстӣ, садоқат, қаробат)-и халифа мезаданд ва бо пӯзишу 
пешкаш ва русулу расоил назари лутфу ризои халифаро ба сӯйи худу хонаводаи подшоҳии тозаи хеш 
маътуф (моил) медоштанд. Ин равобит табъан мӯҷиби таваҷҷуҳи зиёдтаре ба адабиёти тозӣ шуд. 
Девони расоили Маҳмуд, ки дар бодии амр ба дасти Абулаббос Фазл ибни Аҳмади Исфароинӣ ба 
порсӣ мегашт, дар ин авқот ба дасти Аҳмад ибни Ҳасан ба тозӣ баргашт ва удабои тозидон дар девону 
ҳавзаи вазорат тақарруб ёфтанд ва аз шама болотар тӯли замон ва тай шудани нисфи қарн худ мӯҷиби 
он омад, ки асари тозӣ дар порсӣ намоёнтару ошкортар гардад... Пайдо шудани давлати Салҷуқӣ низ 
ба таваҷҷуҳу руҷӯъи мулуку вузарои Хуросон ба Бағдод ва тазоҳуроти динӣ ва тартиби удабову 
уламои тозизабон афзуд... ва забони тозӣ дар натиҷаи ин кор бештар аз ҳар вақт роиҷ гардид» [1, с.286-
287] 

Дар ин замон калимаҳои зиёди тозӣ ба забон ворид шуданд. Дар назму наср таркибу ибороти нав 
пайдо гардиданд. Воситаҳои нави тасвир пайдо шуданд. Назм аз нигоҳи мазмун низ тағйир ёфт, он 
густариш ёфт. Ба шеър, аз ҷумла мазмунҳои ирфонӣ, ки нав буданд, ворид шуданд ва ғазал такомул 
ёфт. Шоирон ба баъзе маснавию ғазалу рубоиёти худ мазмунҳои ирфонӣ мебахшиданд. Дар назму 
наср вижагиҳои дигаре ба вуҷуд омаданд. Ҳамин гуна сабки наве падид омад, ки онро сабки ироқӣ 
гуфтанд.  

Муҳаққиқон Саноии Ғазнавӣ ва Абдулфараҷи Руниро асосгузори сабки ироқӣ медонанд. Ба 
андешаи мо, дар бунёдгузорию густариши сабки ироқӣ саҳми Аттор низ барҷаста аст. Осори ӯ 
намунаи ин иддао аст. 

«Асрорнома» низ яке аз намунаҳои равшани сабки ироқӣ аст. Асар аз ҳаждаҳ мақола иборат 
мебошад. Шоир ҳар мақоларо бо гуфторе оғоз мекунад. Яке аз хусусияҳои «Асрорнома» ин аст, ки 
шоир пас аз гуфтораш ҳикоят ва тамсилот меорад, бидуни мақолаи нахустин, ки ҳикоя ва тамсиле 
надорад. Дигар ҳамаи мақолаҳои «Асрорнома» дорои ҳикоят ва тамсилотанд. Бояд гуфт, ки «Ҳадиқат-
ул-ҳақиқат»-и Саноӣ низ ҳикоят ва тамсилот дорад. Аммо «Асрорнома» аз ин лиҳоз аз «Ҳадиқат-ул-
ҳақиқат» тафовут дорад. Саноӣ дар ин асар дар ҳар гуфтори хеш як ҳикоят ё тамсил меорад. Аммо 
Аттор пас аз ҳар гуфтори худ чанд ҳикоят ва тамсил меорад. Танҳо мақолаҳои дуюм, понздаҳум ва 
ҳаждаҳум яктоӣ ҳикоят ва тамсил доранд. Мақолаҳои дигар якчанд ҳикоят ва тамсилот доранд.  

Ҳикоят ва тамсилоти «Асрорнома» ба гуфторҳои он иртибот доранд. Шоир онҳоро бидуни 
мавқеъ наовардааст. Ин ҳикояту тамсилот бо гуфтори ӯ пайванди ногусастанӣ ва мантиқӣ доранд. 
Шоир андешаеро баён мекунад ва пас барои тақвият бахшидани андешааш ҳикояту мақолот меорад. 
Ба ин маънӣ ҳикояту мақолот чун тақвиятбахшандаи андешаҳои ӯ хидмат мекунанд.  

Барои мисол дар мақолаи понздаҳум дар бораи пирӣ сухан карда, мегӯяд:  
Зи мӯям то сапедӣ ҷойгаҳ кард, Ҷаҳон бар ман сари пистон сияҳ кард.  
Чунон афтодаам аз пойи пирӣ, Ки аз кас менаёбам дастгирӣ.  
Ҷавонон таънаи х(в)аш мезанандам, Ба таъна дар дил оташ мезанандам. 
Валекам ҳаст сабри он-к эшон Чу ман бечора гарданду парешон! [3, с.414] 
Ва барои тақвияти андешааш ҳикоят меорад: Бидид аз дур пиреро ҷавоне, 
Хамида пушти ӯ ҳамчун камоне. Зи савдои ҷавонӣ гуфт: -Эй пир, 
Ба чанд аст он камон, пеш ой, зар гир?! Ҷавонро пир гуфт: -Эй зиндагонӣ, 
Маро бахшидаанд ин ройгонӣ, Нигаҳ медор зар, эй тозабарно, 
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Туро ҳам ройгон бахшанд фардо! [3, с.414]  
Чуноне ки мебинем ин ҳикоят бо гуфтори шоир пайванди ногусастанӣ ва мантиқӣ дорад. 

Инчунин он андешаи шоирро тақвият бахшидааст. 
Аттор бештари ҳикояту тамсилро шарҳ медиҳад ва аз ин тариқ ҳадафи худро, матлаби худро 

барои хонанда равшантар месозад.  
Аттор дар мақолаҳояш пас аз ҳикояту тамсилот гуфторашро чанд бор идома медиҳад ва барои ҳар 

гуфтораш ҳикояту тамсилот меорад ва онҳоро шарҳ медиҳад. 
Гуфторҳои мақолаҳои «Асронома»-ро наметавон бидуни тамсилу ҳикоёт тасаввур кард. Онҳо 

муҳтавои гуфтаҳои Атторро ҷолиб сохтаанд. Аттор ҳикоёту мақолотро бо гуфторҳояш устодона сахт 
пайванд додааст. Онҳоро наметавон аз ҳам ҷудо кард. Пас аз ӯ шоироне чун Ҷалолиддини Румӣ ин 
сабкро идома додаанд.  

Дар «Асрорнома» Аттор барои таъсирбахшии суханаш хитобаро низ ба кор бурдааст. Ин вижагии 
дигари ин маснавӣ аст. Мақолаҳои аввал, панҷум, нуҳум, сездаҳум ва чаҳордаҳум бо хитоба оғоз 
мешаванд. Ӯ ба инсон хитоб мекунад ва андешаашро дар бораи ин ё он масъала баён менамояд. 
Чунончи дар мақолаи нахустин ба инсон хитоб карда, ӯро ситоиш намуда, мақоми ӯро воло медонад: 
Ало, эй ҷону дилро дарду дору, Ту он нурӣ, ки «кам тамсасҳу нору». 
Зи равзанҳои мишкоти мушаббак Нишеман карда бар шохе муборак. [3, с.298] 

Гоҳе дар идомаи суханаш пас аз баёни андешае ба инсон хитоб мекунад ва аз ин тариқ суханашро 
таъкид менамояд. 

Аттор дар «Асрорнома» барои таҳкими андешааш ба ашхоси устуравӣ чун Одам, Осаф, Маҷнун, 
Исфандиёр, шахсони таърихӣ ҳамчун Искандар, ба оёти Қуръон, пайғамбарон Юсуф, Довуд, Мӯсо, 
Исо, Муҳаммад ишора менамояд. Ӯ ҳамчунин кирдору гуфтаҳои сӯфиёни машҳур Мансури Ҳаллоҷ 
Абдулҳасани Харақонӣ, Боязиди Бистомӣ ва Абӯсаид Абулхайрро мисол меорад.  

Дар «Асрорнома»-и Аттор калимаю ибораҳо маъноҳои ирфонӣ мегиранд. Чунончи калимаҳои ёр, 
дӯст, дарё, офтоб, хуршед, ҳамдам, ҷононро шоирони аҳди Сомониён ба маънои ғайридинию 
ғайриирфонӣ ба кор бурдаанд, аммо Аттор онҳоро ба маънои ирфонӣ ба кор бурдааст. Ин калимаҳо 
дар ин маснавӣ киноя аз Худо мебошанд.  

Ин гуна вожаҳое, ки Аттор ба маънои ирфонӣ ба кор бурдааст, бисёранд. Маънои чанде аз онҳоро 
шарҳ медиҳем. Қатра, зарра киноя аз солик аст. Мағз ба маънои ботин ва пӯст ба маънои зоҳир ба 
кор бурда шудааст. Водӣ киноя аз марҳалаи (зинаи) роҳи расидан ба Худо аст. 

Вожаҳои ишқ, ошиқ, маъшуқ дар адабиёти тасаввуфӣ вожаҳои серистеъмоланд. Онҳо дар 
«Асрорнома» фаровон омадаанд. Ба андешаи мо, Саноӣ ва Аттор аз нахустин шоиронанд, ки ин 
вожаҳоро ба маънои ирфонӣ ба кор бурдаанд.  

Дар «Асрорнома» ба калимаҳои ирфонӣ бисёр бармехӯрем. Вожаю таъбироти солик, тариқат, 
ҳайрат, сӯфӣ, сифот, зот, ҳузур, таҷаллӣ, хилқат, ориф, ҳақиқат, Ҳақ аз ин ҷумлаанд. Ин калимотро 
бори нахуст Саноӣ ва Аттор ба кор бурдаанд, ки пас аз онҳо дар осори орифона маъмул ва роиҷ 
гардиданд.  

Дар «Асрорнома» калимаҳои арабие ҳастанд, ки онҳоро дар ашъори шоирони сабки пешин (сабки 
хуросонӣ) намебинем. Вожаҳои билошак, мутақаддам, асфал, иқтоъ, тасбеҳ, тасреҳ, сунъ, аркон, 
иллат, тафаккур, фавқ аз ин гурӯҳанд. Сабаби ворид шудани ин гуна вожаҳо густариши забони арабӣ 
ва тасаввуф аст.  

Дар ин маснавӣ вожаҳое ҳастанд, ки Аттор онҳоро дар шакли масдари арабӣ ба кор бурдааст. 
Чунончи қурбат, фусҳат, рутбат, дионат, амонат. Шоирони пешин масдари арабиро ба кор набурдаанд. 
Онҳо масдарҳои арабиро шакли форсии тоҷикӣ додаанд. Масалан, агар калимаи қурбат ва фусҳатро ба 
кор мебурданд, ин гуна мегуфтанд: қарибӣ, фасеҳӣ. 

Дар «Асрорнома» вожаҳои арабӣ дар шакли ҷамъбандии арабӣ омадаанд. Вожаҳои аҷсом, аъмол, 
зуррот, маъонӣ аз ҷумлаи онҳоянд. Пешиниён калимаҳои арабиро бо пасвандҳои ҷамъбандии форсии 
тоҷикӣ ба кор бурдаанд. 

Пеш аз Аттор низ шоирон аз ду калимаи арабӣ ё аз як калимаи арабию як калимаи форсии тоҷикӣ 

ё аз як калимаи арабию воситаҳои грамматикии форсии тоҷикӣ калима сохтаанд. Аз ин лиҳоз мо дар 

«Асрорнома» ба чанд калимаи нав бархӯрдем. Калимаҳои раққосӣ, ғаввосӣ, пирӯзахирқа аз ҷумлаи 

онҳоянд. Ба андешаи мо ин вожаҳо сохтаи Атторанд. 

Бо ин ҳама забони Аттор сода ва равон аст. Дар миқёси ҳаҷми «Асрорнома» калимаҳои арабӣ дар 

он кам ҳастанд. Дар забони «Асрорнома»-и Аттор гоҳе нишонаҳои сабки хуросониро метавон дид.  

Аттор дар ин маснавӣ вожаҳои зебои форсии тоҷикӣ, ибороти рехтаи зариф ва зарбулмасалҳои 

арзишмандро бисёр ба кор бурдааст. Чанд намуна меорем:  

Ноком: ноумед. Замҳарир: ҷойи сард. 

Дилшикаста: ранҷида, озурда. Шукуфта: хушҳол, хурсанд. 

Дил аз зиндагӣ сер гаштан: аз зиндагӣ безор Аз ҷон сер кардан: ба танг овардан. 
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шудан. 

Дил зинда доштан: умед бахшидан. Гиромӣ доштан: эҳтиром кардан. 

Сару кор доштан: машғул будан, дар робита 

будан. 

Умр барбод додан: зиндагиро беҳуда гузаронидан. 

Дил реш кардан: андуҳгин кардан. Кор бастан: ба кор бурдан. 

Нахуст андеша кардан, он гаҳ сухан гуфтан. Бе ранҷе ганҷе ба даст наовардан. 

Аттор дар «Асрорнома» чун устоди сухан вожаҳои поки фосии тоҷикӣ сохтааст. Калимаҳои 

меҳдеҳ, танҳонишин, гулхантоб, безамон, чашморӯй, забонбанд, тозабарно, рӯбоҳбозӣ, сарсагӣ аз 

ҷумлаи ин гуна вожаҳоянд.  

Аттор бисёр ташбеҳу истиораҳо ва санъатҳои дигари бадеиеро ба шеър ворид кардааст, ки 

шоирони орифи дигар аз онҳо баҳраҳо бардоштаанд. Ҳамин гуна Аттор маснавии «Асрорнома»-ро ба 

тарҳи нав сохт, ки пас аз ӯ шоирон аз он пайравӣ кардаанд. Аттор дар радифи Саноӣ сабки нав-сабки 

ироқиро пайрезӣ кардааст. Ӯ чун Саноӣ дар осораш, аз ҷумла дар «Асрорнома» бори нахуст 

калимаҳои ирфониро ворид кардааст ва ба бахше аз вожагон маънои ирфонӣ бахшидааст. Дар замоне, 

ки нуфузи забони арабӣ хеле зиёд буд,ӯ тавонистааст ба забони содаи форсии тоҷикӣ ашъор гӯяд. 
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ЯЗЫК И СТИЛЬ «АСРОРНАМЕ» ФАРИДУДДИНА АТТОРА НИШОПУРИ 

В статье рассматривается проблемы языка и стиля Аттора в «Асрорнаме». Действительно, 

это произведение Аттора и с точки зрения языка и с точки зрения стиля является замечательным. 

Надо отметить, что автор «Асрорнаме» является ярким представителем иракийского стиля 

персидско – таджикской литературы. Большинство особенности этого стиля можно наблюдать в 

творчестве Фаридуддина Аттора. Кроме того в свою очередь индивидуальный стиль поэта с точки 

зрения художественного мастерства является уникальным. В его поэзии социальные и мистические 

образы и смыслы изображаются точно и ярко, которые являются отличительной чертой его языка 

и стиля. Эти и другие стилистические особенности поэзии Аттора в статье излажено на основе 

анализа «Асрорнаме» Аттора.  

Ключевые слова: Аттор, «Асрорнаме», язык, стиль, слова, маснави, мистика, рассказ, поэзия.  

 

LANGUAGE AND STYLE «ASRORNAME» FARIDUDDIN ATTOR NISHOPURI 

This article deals with the problems of the language and style of the Attor in «Asrorname». In a fact, this is 

the work of the Attor and in terms of language and in terms of style is wonderful. It should be noted that the 

author «Asrorname» is a bright representative of the Racy style of Persian - Tajik literature. Most of the 

features of this style can be observed in the works of Fariduddin Attor. In addition, in turn, the individual style 

of the poet from the point of view of artistic skill is unique. In its poetry, social and mystical images and 

meanings are depicted accurately and brightly, which are a distinctive feature of his language and style. These 

and other stylistic features of the poetry of the Attor in the article are explained on the basis of an analysis of 

the Attor «Asrorname». 

Keywords: Attor, «Asrorname», language, style, words, mathnavi, mystic, story, poetry. 
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ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.А. НЕКРАСОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

Нозимова М.А. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

Валиев Н.У. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 

В конце XIX века в Таджикистане стали появляться наряду с русскими периодическими 
изданиями газеты на таджикском и узбекском языках. В периодической печати появляются на 
таджикском языке переводы произведений Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Л.А. Крылова, Б.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, Д. Мамина-Сибиряга, 
Г. Успенского, В. Короленко. 

Амексен Н.А писал: «Необходимо отметить, что до революции переводы произведений русской 
литература осуществлялись нерегулярно. Наряду с этим активно шел процесс приобщения 
таджиксков к чтению русской литературы в оригинале. Сюжеты полюбившихся произведений 
передавались рассказчиками по всей республики. На рубеже веков в Таджикистане переводится 
национальная художественная проза. Наступало время нового качественного скачка в развитии 
таджикской литературы, которого совпал по времени с Великой Октябрьской революцией и 
изменения в жизни таджиков» [1, с.56].  

Итак, активное восприятие русской культуры было подготовлено рядом объективных факторов: 
1. Присоединением Таджикистна к России, и в связи с этим развитием экономических и 

политических связей двух народов. 
2. «Открытостью» таджикског народа к просвещению, науке, готовностью к мирному и 

дружескому сосуществовании с русскими. 
3. Подвижническим трудом писателей, просветителей и ученых разных национальностей, 

сеявших по республике семена «разумного, доброго, вечного». 
Арбузов Р.Д. писал: «Исследователи выделяют три периода развития переводческого дела в 

республике: 1-ый период начался со второй половины XIХ века. В это время произведения русской 
классики И.А. Крылова переводили на таджикский язык» [2, с.88].  

2-ой период - с начало ХХ века до 1917 года, когда традиции прсветителей продолжают их 
ученики и последователи.  

3-ий период - советский, когда таджикский народ вступил на широкий путь освоения богатейшего 
опыта русской культура. 

Придерживаясь в целом данной классификации,мы выделяем несколько ряд этапов в советском 
периоде развития литературы и художественного перевода:  

1. 1917 - середина 1950-х годов. 
2. Середина 1950-х годов до 1985 года. 
3. С 1985 года но настоящее время. 
Первый этап советского периода развития художественного перевода в Таджикистане совпал с 

самой страшной эпохой советского государства: гражданской войной, голодом, репрессиями, Великой 
Отечественной войной. Таджикская интеллигенция, работавшая в эти невероятно тяжелые годы, 
сумела сделать все же много. Это заслуга таких подвижников, как С. Айни, А. Лахути, А. Дехоти, 
Дж. Икроми, Р. Джалила, М. Турсунзаде, М. Миршакар, Х. Юсуфи, П. Сулаймони, Л. Шерали и др. 

Переводы произведений русской и мировой литературы в республике выходили, подготавливая 
почву для их научного изучения и зарождения теории художественного перевода. В это время 
осуществлялись отдельные попытки перевода небольших рассказов Н.А. Некрасова , М. Каратаев 
отметил такии характерные ошибки переводческой практики 1920-30-х годов, как «упрощенчество, 
заключавшееся в игнорировании- оригинала, в произвольном обращении с ним во имя пресловутых 
«легкости» и «доступности» текста для понимания казахского читателя, когда в угоду этой «легкости» 
неревода, искажалось даже содержительные подлинники, не говоря уже о разрушении его образной 
системы».  

Упрощенчество сказалось в такие произведения и в первых переводах произведений 
Н.А. Некрасова . В 1950-е годы переведены первые главы поэмы « Русские женщины «. Они 
опубликованы в журнале «Шарки Сурх " за 1954 год, № 9. В этом же журнале на 1955 год № 4 
появился стихотворение «Школьник» в № 10 за 1958 год - . В 1954 году в Душанбе, Таджикское 
государственное издательство выпустило отдельной книгой поэму «Русские жешщины» в переводе 
Каримова И.П.. В 1958 году детский сектор таджикского художественного издательства печатает 
стихотворения «Школьник " в переводе Аманова Р.Д. 

В этом же году выпущен отдельной книжкой поэма «Кому на Руси жить хорошо» - составили 
небольшую книжку, выпущенную Таджикским государственным учебно-педагогическим 
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издательством в 1960 году в серии «Школьная библиотека». В него вошло семь стихов , переведенные 
известным специалистом, популяризатором творчества Н,А.Некрасова О. Оспановым перевел 
Ш. Собир. 

Второй этап советского периода развития перевода в Таджикистане начался, по нашему мнению, 
с середины 1960-х годов. Это связано в первую очередь с причинами творческого характера 
появлением 1962 году перевода Ш. Собиром поэмы Некрасова «Мороз, красный нос» и его 
теоретической работой, закрепляющей опыт перевода этой поэмы. 

Деятельность Ш. Собира как ученого, писателя и переводчика составила целую эпоху в науке и 
культуре Таджикистана. Перевод «Мороз, красный нос» явился новаторской и спорной работой 
Шамси Собира.  

В статье «О переводе поэмы «Русские женщины " он писал: «Я по мере своих сил старался 
перевести поэму , прежде всего, точно. Только точный перевод монет передать особенности языка, 
стиля и фразы большого писателя и в этом смысле под точным переводом я понимаю такой перевод, 
где предложении перевода приветствовали бы предложениям оригинала".[3,с. 89]. 

Теория «точного перевода», которая выдвинутая и реализованная Шамси Собиром, позволила, 
как мы считаем, сделать таджикскому переводо-ведению крупный шаг от буквализма 1940-50 -х годов 
к адекватному переводу. 

Проблемы перевода Шамси Собира поэмы «Русские женщины " и влияния Некрасова на 
становление его как писателя требуют, на наш взгляд, специального исследования в отдельной работе. 
Сам Ш. Собир в беседе с Брагинским сказал: «Знаете ли, кто оказал на меня самое сильное влияние? 
Не догадаетесь! Некрасов «. Далее писатель пояснил свое понимание термина «влияние». 

Брагинский И.С. писал: “ Литературное влияние - это не простая вещь» его только упрощенцы 
думают рука; схватить и показать, смешивая влияние и подражание. Творческое влияние происходит 
где-то в глубине, проникает в самую дущу писателя, делается его второй природой и проявляется как-
то по-своему, не всегда заметно для невооруженного взгляда,, Вот так и Некрасов » [5, с.54]. 

В свою очередь, влияние Некрасова на литературный процесс в республике сказалось в том, что в 
1960-е годы в Таджикистане наблюдается взрыв интереса к творчеству Н.А. Некрасова.  

Так, в 1962 году увидел свет поэму «Мороз красный нос» в переводе Э. Муллоканлова. В,1963 
году вышло сразу два романа русского классика - «Кому на Руси жить хорошо " в переводе Шамси 
Собира и в переводе Эмиля Муллокандова. Переводы стихов «Новь» (1959г.) и «Школьник " (1966г.), 
выполненные Г. Ахметовым, высоко оценил Дж. Икроми. В 1969 году эти стихи , значительно 
переработанные, вошли в отдельный новый сборник. 

Третий этап развития переводческого дела в республике обещает стать самым плодотворным за 
всю послереволюционную эпоху. Это обусловлено тем, что с середины 1980-х годов начинается 
новый этап жизни нашего государства. Вместе с долгожданными перестроечными процессами 
возвращаются труды многих деятелей культуры, становится возможным приобщение к опыту видных 
писателей, ученых, переводчиков. Интерес к произведениям Некрасова и любовь к родному языку,к 
проблемам его развития и приспособления к требованиям современности . Немаловажную роль играет 
также то, что к художественому переводу все активнее обращаются писатели (С.Айни , А. Лахути, 
Дж.Икроми, Р. Джалил и др.) ,в вузах готовятся кадры профессиональных переводчиков. 

Таким образом, в республике созданы все условия для развития русско-таджикских переводив, 
которые продолжают играть ведущую роль и в деле общения народов, и в процессе 
взаимообогащения культур. 
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ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.А. НЕКРАСОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
В этой статье автор анализирует переводы произведений русского писателя Н.А. Некрасова на 

таджикский язык. На основе обширного материала автор статьи исследует переводы произведений 
Л. Толстого на таджикский язык. 

Надо отметить, что третий этап развития переводческого дела в республике обещает стать 
самым плодотворным за всю послереволюционную эпоху. Это обусловлено тем, что с середины 1980-
х годов начинается новый этап жизни нашего государства. Вместе с долгожданными 
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перестроечными процессами возвращаются труды многих деятелей культуры, становится 
возможным приобщение к опыту видных писателей, ученых, переводчиков. Интерес к произведениям 
Некрасова и любовь к родному языку,к проблемам его развития и приспособления к требованиям 
современности . Немаловажную роль играет также то, что к художественому переводу все 
активнее обращаются писатели (С.Айни , А. Лахути, Дж.Икроми, Р. Джалил и др.) ,в вузах 
готовятся кадры профессиональных переводчиков. 

Ключев слова: перевод, Н. Некрасов , художественные произведения, русская литература 
 

TRANSLATIONS OF NIKRASOV'S WORKS INTO TAJIK LANGUAGE 
In this article, the author analyzes the translations of the works of the Russian writer N.A. Nekrasov into 

the Tajik language. On the basis of extensive material, the author of the article examines the translations of L. 
Tolstoy's works into the Tajik language. 

It should be noted that the third stage in the development of translation in the republic promises to be the 
most fruitful in the entire post-revolutionary era. This is due to the fact that a new stage in the life of our state 
begins in the mid-1980s. Together with the long-awaited perestroika processes, the works of many cultural 
figures are returning, it becomes possible to familiarize with the experience of prominent writers, scientists, 
translators. 

Interest in the works of Nekrasov and love for the native language, for the problems of its development and 
adaptation to the requirements of our time. An important role is also played by the fact that writers (S. Aini, A. 
Lakhuti, J. Ikromi, R. Jalil, etc.) are increasingly turning to literary translation, and professional translators 
are being trained in universities. 

Key words: translation, N. Nekrasov, works of art, Russian literature 
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НАҚШИ МАҶОЗ ДАР ОСОРИ НАСРИИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ 

 

Ғаффорзода Ш. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Маҷоз аз рукнҳои муҳимтарини суханшиносӣ ба ҳисоб рафта, дар таъсирбахштар гаштани сухан 
нақши басо бузургро бар ҷой мегузорад. Вожаи маҷоз аз ҳайси баромад арабӣ буда, дар 
фарҳангномаҳо дар маонии гуногун шарҳ ёфтааст. Аз ҷумла дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожаи 
маҷоз дар се маънӣ шарҳ ёфтааст: 1) маҳалли гузаштан, гузаргоҳ; 2) ғайри ҳақиқат, зидди ҳақиқат 
(будан); 3) кор фармудани ягон калима ба маънои ғайри ҳақиқӣ, ки дар миёни маънои нав (маҷозӣ) ва 
маънои аслӣ аз ягон ҷиҳат шабоҳате мавҷуд бошад [9, с.680].  

Дар адабиётшиносӣ ё илми баён шарҳи сеюми дар фарҳангномаи фавқ овардашуда мувофиқат 
менамояд. Он чи дар шарҳи сеюми фарҳанги мазкур қайд гардида, шоистаи қабул аст, зеро вожаи 
маҷоз дар он дар маънои истилоҳияш шарҳ ёфтааст ва аз ҳайси мантиқ мувофиқат бар маҷози 
адабиётшиносӣ менамояд. Дар ҳақиқат, аз нуқтаи назари илми баён маҷоз суханест, ки аз ҳайси маъно 
аз ҳақиқат дур аст, аммо ба воситаи сабаб, омил ё ҷиҳате бо маънои аслӣ қаробате пайдо мекунад. 
Ҳамин омил ё ҷиҳат дар фарҳангномаи фавқуззикр бо вожаи шабоҳат зикр гардидааст. Аммо бояд 
қайд намуд, ки барои шабоҳат миёни маонии якум ва дувуми вожа воситае лозим аст, ки маҳз 
тавассути ҳамин восита монандии нисбӣ миёни маънои аслӣ ва маҷозӣ ба вуҷуд меояд. Қудамо ё 
донишмандони классик ин воситаи монандкуниро бо вожаҳои «алоқа» «қарина» зикр намудаанд, ки 
дар ҳақиқат ҳар дуро метавон ба ҳайси васоити шабоҳат миёни асли маъно ва ҳамтои маҷозии он ба 
кор бурд. Аз ин ҳайс, яъне доштани қарина ё алоқаи шабоҳат, миёни кулли васоити тасвири бадеӣ 
маҷоз бо истиора бас наздик аст, зеро чунонки дар истиора миёни мустаорун лаҳу (мушаббаҳ) ва 
мустаорун минҳу (мушаббаҳун биҳи) ҷомеъ ё ваҷҳи шабаҳ ба сифати қарина ва алоқа истифода 
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мешаванд, дар маҷоз низ вожаҳо ё ҷузъҳои дувумдараҷаи марбут бар он ба ҳайси қарина ё алоқа 
ҷиҳати шабоҳати маъноии он бо маънои аслӣ мавриди корбурд қарор мегиранд. Сируси Шамисо 
истиораи мураккабро маҷоз хондааст, ки қобили қабул аст [10, с.21]. Ба андешаи муҳаққиқи мазкур 
ҳаминро метавон илова намуд, ки на танҳо истиораи мураккаб, балки ҳама гуна ашколи истиора, ҳатто 
навъи содаи он - истиораҳоеро, ки дар маҳдудаи як вожа шакл гирифтаанд, низ метавон навъе аз маҷоз 
ном ниҳод, зеро новобаста бар шакл ҳама гуна истиораҳо дар худ қаринае доранд, хоҳ мушаххас, хоҳ 
зимнӣ. 

Аз нигоҳи шакл низ маҷоз бо истиора наздикиву алоқамандие дорад, чунонки истиораҳо аз ҳайси 
шакл муфрад (сода)-у мураккаб мешаванд, маҷоз низ дар худ дорои шаклҳои мутафовит аст. Шаклҳои 
маҷозро тавассути воҳидҳои забонии он метавон табақабандӣ намуд ё ташхис дод. Муаззама Иқболӣ 
дар такя бар андешаи қудамо маҷозро бар анвои маънавӣ ва ақлӣ ҷудо намудааст, ки ин табақабандии 
вай робита бар мавзӯи матраҳи маҷоз дорад, на бар сохтору шакли он [2, с.191]. Вобаста бар чигунагии 
иштироки аҷзоъ дар матраҳ сохтани маҷоз, яъне дар иртибот бар истифодаи вожа, феъл, ибора ва 
ҷумла мо дар таҳқиқоти худ тақсимоти воҳидиро дар санъати мазкур мадди назар қарор додем. Ба 
андешаи мо, маҳз тавассути табақабандии воҳидӣ сохтору шакли маҷозро метавон мушаххас намуд, 
зеро маҷоз агарчи яке аз чаҳор рукни муҳимми тасвири бадеӣ ё баёни шоирона аст, он бештар наздикӣ 
бо забон дорад, то бар адабиёт ва бинобар ин тақисмоти шакливу сохтории он вобастагӣ бар таҷзияи 
воҳидӣ дорад.  

Нақши маҷоз дар осори насрии Убайди Зоконӣ басо назаррас аст ва ин тақсимоти воҳидии 
маҷозро мо дар асоси намунаҳои осори насрии Убайди Зоконӣ анҷом додаем. Дар иртибот бар ҳамин 
истифодаи маҷоз аст, ки муҳаққиқон, аз ҷумла Забеҳуллоҳи Сафо ва Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар 
ҷодаи ҳунар Убайдро пайрави Шайх Саъдӣ, махсусан пайрави «Гулистон»- и вай қаламдод кардаанд 
[7, с.170; 8, 1274; 5, 40]. Агарчи муҳаққиқи дигари эронӣ – Меҳин Санеъ фарқиятеро миёни Саъдии 
Шерозӣ ва Убайди Зоконӣ дар иртибот бар тарзи андешаронии онон мебинад, аммо ӯ дар иртибот бар 
ҳунари андешаронӣ ва тарзу салиқаи ироаи фикр нақши Убайдро дар ташаккули афкори Хоҷа Ҳофиз 
басо назаррас арзёбӣ менамояд [6, 184-186]. Дар мавриди татаббуи Хоҷа Ҳофиз аз Убайди Зоконӣ 
муҳаққиқи мазкур, пеш аз ҳама, тарзи баёни омехта бо маҷози ӯро мадди назар дорад ва аз ҳамин 
росто нақши ӯро дар сабку салиқаи Хоҷа Ҳофиз баррасӣ намудааст.  

Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ қариб дар ҳама асарҳои вай калимаҳову ибораҳо ва ҷумлаҳои зиёди 
маҷозӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Махсусан дар «Ришнома», «Ахлоқ-ул-ашроф» ва 
«Даҳфасл» анвои гуногуни маҷозро метавон пайдо намуд, ки тавассути онҳо таъсири суханони 
муаллиф бештар ва бори бадеӣ-эстетикияш вазнинтар гаштааст. Бад-ин тариқ, дар осори насрии 
Убайди Зоконӣ маҷоз дар умум бо чунин навъҳо мавриди корбурд қарор гирифтааст: 

Бояд зикр намуд, ки дар осори адиб маҷозҳое, ки дар шакли хурдтарин воҳиди забонӣ маҳалли 
истифода воқеъ гашта бошанд, бештар тааллуқ бар рисолаи «Даҳфасл»-и вай доранд. Рисолаи 
«Даҳфасл»-и Убайд сар то интиҳо дар шакли луғат таълиф шуда, дар он қоидаи фарҳангнигорӣ риоя 
гардидааст. Чунонки Холиқ Мирзозода дар мақолаи пурмуҳтавое, ки соли 1939 оид ба ҳунари 
нависандагии адиб зери унвони «Сатиранависи бузург Убайди Зоконӣ» дар рӯзномаи «Газетаи 
муаллимон» қайд карда буд, ба ҷиҳати дар шакли луғат мураттаб гаштанаш, аз аҳаммияти бузург 
бархурдор аст [4, с.3]. Аммо дар рисолаи мазкур маонии вожаҳову мафҳумҳо на дар гунаи асл, балки 
дар шакли кинояву рамз, ки дар мунтаҳои худ иборат аз маҷоз мебошанд, мавриди шарҳ қарор 
гирифтаанд. Ғуломҳусайни Юсуфӣ дар мавриди луғоти «Даҳфасл» дуруст қайд кардааст, ки ҳар 
вожаву ибораи он иборат аз танзу киноя аст [11, с.271]. Дар рисолаи мазкур муаллиф аз тариқи 
суханҳои маҷозӣ сирату хислат ва феълу атвори абнои рӯзгори худро дар мисоли бузургони давр 
маънидод кардааст.  

Дар «Даҳфасл» агарчи дар қиёс бо шарҳи иборавиву ҷумлаии мафҳумҳо шарҳи вожаии онҳо 
камтар ба чашм мерасад, вале ба ҷиҳати он ки аксари онҳо ба василаи маҷоз пардохта шудаанд, аз 
аҳаммияти хосси бадеиву эстетикӣ бархурдоранд. Дар асари мазкури Убайд вожаҳои маҷозӣ ба ду 
гуна истифода гардидаанд: 1) дар қисмати сифат; 2) дар қисмати мавсуф. Дар мавриди аввал қоидаи 
луғатнигорӣ риоят шудааст ва муаллиф ҷиҳати шарҳи вожаҳо аввал вожаро ба ҳайси мавсуф меоварад 
ва баъдан шарҳи онро ба василаи вожаи сифаткунанда мастур месозад. Аз ҷумлаи вожаҳое, ки 
тавассути онҳо вожаҳои қаблӣ аз тариқи маҷоз тавсиф шуда ё шарҳ ёфтаанд, ин намунаҳо ба ҳисоб 
мераванд: 
Намуна Ҷузъи мавсуф Ҷузъи сифат Вожаи маҷозӣ 

Ал-хатиб – хар ал-хатиб хар Хар 

Аш-шайх – иблис аш-шайх иблис Иблис 

Ал-имом– намозфурӯш ал-имом намозфурӯш намозфурӯш 

Ат-табиб – ҷаллод ат-табиб ҷаллод Ҷаллод 

Дар намунаҳои зерин бошад, ҷузъи мавсуф пас аз сифати он қарор мегирад. Ин нишон медиҳад, 
ки муаллиф дар он қоидаи луғатнигориро риоят намекунад: 
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Намуна Ҷузъи сифат Ҷузъи мавсуф Вожаи маҷозӣ 

Ал-мафлук – фақеҳ ал-мафлук Фақеҳ Мафлук 

Ал-максур – қалами ӯ (яъне: 

қалами фақеҳ) 

ал-максур қалами ӯ Макуср 

Ал-марҳун – китоби ӯ (яъне: 

китоби фақеҳ) 

ал-марҳун Китоб Марҳун 

Байт-ун-нор – дорулқазо байт-ун-нор Дорулқазо байт-ун-нор 

Ал-гург – сипоҳӣ ал-гург Сипоҳӣ Гург 

Калб-ул-акбар – шаҳна калб-ул-акбар Шаҳна Калб-ул-акбар 

Калбуласғар – мулк калб-ул-асғар Мулк калб-ул-асғар 

Малак-ул-мавт – соқии бериш малак-ул-мавт соқии бериш малак-ул-мавт 

Бояд қайд намуд, ки дар «Даҳфасл»-и Убайди Зоконӣ вожаҳои маҷозӣ бештар қабл аз ҷузъи 
мавсуф истифода гардидаанд, чунонки дар нақшаҳои зер ин ҳолат мушоҳида мешавад. Аммо дар ҳар 
ду ҳолат муаллиф тавассути корбурди ҷузъи сифат бар мафҳумҳову ашё маонии рамзиву маҷозӣ 
бахшида, бад-ин роҳ таърифи интиқодиву тамасхуромезона аз объекти назари хеш кардааст. Дар ҳар 
таърифи маҷозие, ки адиб аз объектҳои мазкур менамояд, миёни мавсуф ва сифат ӯ аз ваҷҳе қарина ё 
алоқаи мантиқиро дарёфта, тавассути ин восита афкори худро дар иртибот бар он объектҳо баён 
намудааст. Масалан, хатибро барои он бо вожаи хар сифат мекунад, ки хатиб аз назари Убайд шахси 
бисёргӯву сафсатапардоз мебошад ва хар ҳам аз зумраи он ҳайвонотест, ки дар қиёс бо дигар ҳаёвонот 
бештар овоз мебарорад. Қиёси шайх бо иблис аз назаргоҳи муаллиф бар он ваҷҳ аст, ки вай миёни ҳар 
ду ба ҷиҳати зулму тааддии мардум қаринае дарёфта. Имомро аз он ҷиҳат намозфурӯш гуфта, ки вай 
дасгоҳи рӯҳонияти хешро ба ҳайси дӯкони хариду фурӯш истифода карда, ба воситаи сохтакориву 
тазоҳури хеш дар имомат дили мардумро ба даст оварда, бо ин роҳ даст бар риёву солус мезанад.  

Вожаҳои маҷозӣ дар матни осори Убайд имтизоҷи қобили таваҷҷуҳ бо дигар анвои васоити 
тасвир дорад, чунонки дар намунаҳои фавқуззикр ин омезиши маҷоз бо кинояту танз, тамсил ва 
муболиға мушоҳида мешавад. Убайд ҷиҳати маҷозӣ намудани вожаҳои сифаткунанд ҳамчунон даст 
бар тамсил низ задааст. Аз ҷумла таърифи хатиб тавассути вожаи хар, шаҳна тавассути калб-ул-акбар 
ва мулк ба василаи калб-ул-асғар – ин имтизоҷи маҷоз бо тамсил ва таърифи фақеҳ бо ал-мафлук ва 
қалами ӯ бо ал-максур омезиши маҷоз бо киноя аст.  

Феълҳо ва ибораҳои маҷозӣ дар матни осори Убайди Зоконӣ чун қоидае, ки бар ҷинси аслии 
маҷоз хос аст, дар дохили ҷумлаҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд ва бо имтизоҷи ҳам мазомини 
матни осори адибро рангину муассиртар менамоянд. Дар осори Убайд ҷумлаҳои зиёдеро метавон 
пайдо намуд, ки дар онҳо феълҳо ва ибораҳои маҷозӣ истифода гардида, бо мушорикати ҳам дар 
маҷмӯъ як ҷумлаи маҷозиро фароҳам меоваранд. Ҷумлаҳои маҷозӣ дар эҷодиёти адиб бештар аз ҳама 
дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» истифода гардидаанд.  

Бо ин ки дар «Ахлоқ-ул-ашроф»-и Убайди Зоконӣ бештар мавзӯъҳои иҷтимоӣ мавриди баён 
қарор гирифтаанд, аммо ин мавзӯъ тавассути афкору натиҷагириҳои мантиқии бадеии муаллиф 
музайян гашта, ҷолибияти хоссеро бар худ гирифтааст. Устод Холиқ Мирзозда дар нигоҳ бар ҳамин 
хусусияти асари мазкур дуруст қайд намудааст: «Аз мазмун ва услуби нависанда маълум мешавад, ки 
«Ахлоқ-ул-ашроф» бевосита асари адабӣ нест, балки асари публитсистист, аммо унсурҳои адабӣ ба 
равияи асосии услубӣ тобеъ карда шудаанд» [3, с.205].  

Дар ҳақиқат, имтизоҷу баҳамойии афкори иҷтимоӣ, ки муҳаққиқи мазкур аз он ба унвони 
публитсистӣ ном мегирад, бо тарзу услуби хосси бадеӣ матни асари адибро басо шавқовару хонданӣ 
кардааст. Унсурҳои адабие, ки устод аз он сухан мегӯяд, дар асари мазкур иборат аз танзу киноя, 
истиораву ташбеҳ, муболиғаву талмеҳ ва дар умум суханони маҷозиянд, ки дар саропойи муҳтавои 
асар ба чашм мерасанд. Хусусан тарзи баёни маҷозӣ, ки тавассути феълҳову ибораҳо ва ҷумлаҳои 
маҷозӣ матраҳ гардидаанд, арзиши адабии асарро зиёдтар намудаанд. Масалан, дар ҷумлаи зерин аз 
қисмати муқаддимаи «Ахлоқ-ул-ашроф», ки муаллиф дар он оид ба рӯҳ ва роҳҳои тарбияти он сухан 
гуфта, табобати ҷисмонии табибонро бо тарбияти равонии паямбарон муқоиса менамояд, суханони 
маҷозӣ ба тарзи ҳунармандонае ҷилва менамоянд: «Чунонки атиббо ҳиммат бар изолати амрози 
баданӣ ва ҳифзи сиҳҳати он масруф гардонидаанд, анбиё (а.) назари ҳиммат бар дафъи офоту амрози 
рӯҳ гумоштаанд, то ӯро аз вартоти муҳлика ва гирдоби ҷаҳлу нуқсон ба соҳили наҷоту камол 
расонанд» [1, с.141-142]. 

Чунонки дида мешавад, дар матни ҷумлаи мазкур маҷоз тавассути феълҳои маҷозӣ ва ибораҳои 
мустаор, яъне истиораҳои навъи муканния ба вуҷуд оварда шудааст. Аз феълҳои ҷумлаи мазкур 
«ҳиммат масруф гардонидан» ва «назари ҳиммат гумоштан» дар пардаи маҷоз матраҳ гардидаанд. 
Ҳамчунин дар матн ин ҷумлаи мураккаб як ҷумлаи содаи дигар низ бо истиораҳои «вартоти муҳлика», 
«гирдоби ҷаҳлу нуқсон» ва «соҳили наҷоту камол» тарҳрезӣ гардидааст, ки вуҷуди истиораҳо ҷумлаи 
мазкурро батамом маҷозӣ намудаанд: «Аз вартоти муҳлика ва гирдоби ҷаҳлу нуқсон ба соҳили наҷоту 
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камол расонанд». Бад-ин тариқ, дар ҷумлаи мураккаби мазкур умуман ду феъли маҷозӣ, се истиораи 
навъи муканния ва як ҷумлаи содаи маҷозӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Дар идомаи ҳамин мавзӯъ низ Убайд ҷумлаи мураккаби дигареро матраҳ намудааст, ки ба василаи 
истиораҳо пардаи маҷоз гирифтаанд: «Худи ҳазрати рисолат ниқоби рамз аз чеҳраи арӯси ин маънӣ 
барандохтааст ва ҷамоли ин талвеҳро бар сарири ин ташреҳ ҷилва дода» [1, с.142]. Ибораҳои «ниқоби 
рамз», «арӯси ин маънӣ», «ҷамоли ин талвеҳ» ва «сарири ин ташреҳ» дар матни ҷумлаи фавқ 
истиораҳои мураккаби муканния ба ҳисоб мераванд. Маънии ин ҷумла чунин аст: «Худи ҳазрати 
рисолат маънои ин рамзро кушодааст ва ин талвеҳро шарҳ додааст». 

Дар матни ҳикоёт ва латоифи осори Убайд гоҳо бо таҷаммуи вожаҳо, ибораҳо ва феълҳову 
ҷумлаҳои маҷозӣ як манзараи зебову муассире аз аз суханони рамзӣ ҷилва менамояд, ки тавассути он 
маънову мазмуни он ҳикоёту латоиф боз ҳам хонданиву шавқбарангезтар мегардад. Масалан, дар боби 
панҷуми «Ахлоқ-ул-ашроф» дар фасли «Мазҳаби мухтор», он ҷо ки Убайд дар хусуси чигунагии 
саховати бузургони даврони худ – асҳобуно сухан мегӯяд, дар як ҳикояти мухтасс бар як бузурги 
давронаш ҳамин манзараи рамзҳову маҷозҳо инъикос намуда, дар як ҷумла вожаҳову ибораҳо ва 
чандин феъли маҷозиро ба кор гирифтааст: «Бузурге аз акобир, ки дар сарват Қоруни замони худ буд, 
чун аҷал бар вай шабехун овард ва умед аз зиндагонӣ қатъ кард, ҷигаргӯшагони худро, ки тифлони 
хонадони карам буданд, ҳозир кард ва гуфт: «Эй фарзандон, рӯзгоре дароз дар касби мол заҳматҳои 
сафару ҳазар таҳаммул намудаам, ҳалқи худ ва шуморо ба сарпанҷаи гуруснагӣ фишурда, то ин чанд 
дирам захира кардаам. Зинҳор аз муҳофизати он ғофил мабошед ва ба ҳеҷ ваҷҳ дасти харҷ бад-он 
маёзед... Ин бигуфт ва ҷон ба хизонаи молик фиристод» [1, с.154].  

Дар матни ҳикояти мазкур се феъли маҷозӣ истифода гардидааст. Ин феълҳо «шабехун овардани 
аҷал», «умед аз зиндагонӣ қатъ кардан», «ҳалқ ба сарпанҷаи гуруснагӣ фишурдан» ва «ҷон ба хизонаи 
молик фиристодан» мебошанд, ки ҳар чаҳор дар пардаи маҷоз ифода гаштаанд. Мақсуди муаллиф аз 
«шабехун овардани аҷал» шабҳангом дар ҳолати ҷондиҳӣ қарор гирифтан, мақсуд аз «умед аз 
зиндагонӣ қатъ кардан» – ноумед гардидан аз ҳаёт, мақсуд аз «ҳалқ ба сарпанҷаи гуруснагӣ 
фишурдан» – азоби гуруснагӣ кашидан ва мақсуд аз «ҷон ба хизонаи молик фиристодан» – ҷон додан 
ва вафот кардан мебошад. Ибораҳои «сарпанҷаи гуруснагӣ» ва «дасти харҷ» дар матн истиораҳои 
муканния ба ҳисоб мераванд. Дар навбати худ ибораи «Қоруни замон» низ аз роҳи маҷоз пардохта 
шудааст ва василаи рамзӣ шудани он санъати талмеҳ аст. Ҳамчунин, вожаи «ҷигаргӯша» ҳам маҷозӣ 
аст ва он ишорати маҷозӣ бар фарзандон менамояд.  

Намунаҳои ҳамчунин ҷумлаҳои маҷозӣ, ки ба василаи вожаҳову ибораҳо ва феълҳои маҷозӣ 
мураттаб гаштаанд, дар рисолаи «Ришнома» низ бисёр вомехӯранд. Аз ҷумла, дар оғози рисолаи 
мазкур, он ҷо ки муаллиф дар хусуси дили худ андеша мекунад, ҳолати маҳзуни худро бо чунин 
феълҳои маҷозӣ баён менамояд: «Мутаҳаййир нишаста будам, диле дар зулфи шикастаи ӯ баста, ҷон 
дар хами абрӯи ӯ пайваста, ақл дар мушоҳидаи чашмаш маст, сар дар ҳавои он нигор бар кафи даст. 
Хулосаи вуҷуд ба пешкаш пеши қаддаш кашида ва хирад дар лутфи пероҳонаш ҳама тан дарида ва 
хотир чун турраи ӯ мушаввашҳол...» [1, с.163]. 

Чунонки аз матни боло дида мешавад, феълҳои «дил бастан», «ҷон пайвастан», «маст гаштан 
ақл», «сар дар кафи даст доштан», «ба пешкаш кашидани хулосаи вуҷуд», «дар даридани хирад» ва 
«мушаввашҳол гаштани хотир» – ҳама аз роҳи маҷоз матраҳ гардида, ҳикоят аз аҳволи маҳзуни 
муаллиф менамоянд ва дар маҷмӯъ як манзараи рамзиву маҷозиро манзури чашмони хонандагон 
мегардонанд. Феълҳои мазкур басо ҳунармандона мавриди корбурд қарор гирифта, маонии онҳо дар 
иртибот бо васоити алоқа ё қаринаҳояшон баъзан бисёр борик мегарданд. Масалан, мақсуди муаллиф 
аз ин ки мегӯяд: «диле дар зулфи шикастаи ӯ баста», дар фикри зулфҳои дарҳаму барҳами ёр 
шикастадил, яъне ғамгин гаштан аст. Мақсуд аз «ҷон дар хами абрӯи ӯ пайвастан» – ин дар фикри 
абрӯвони зебои маъшуқ азоби сахти ҷонкоҳ кашидан мебошад. «Хами абрӯ» бо вожаи «ҷон» ва 
дақиқтар: «ҷон бад-он пайвастан» басо муассиру муносиб афтодааст. Маънои «сар дар кафи даст 
доштан» ишорати маҷозӣ аз ҷон дар хатар гузоштан аст. 

Бояд қайд намуд, ки вожаҳову ибораҳо ва ҷумлаҳои маҷозӣ дар матни осори Убайди Зоконӣ 
ҷиҳати таъсирбахштару завқбахштар гаштани мазомину мафҳумҳо истифода шуда, дар ин маврид ба 
хонандагони хеш пеш аз ҳама ғизои бадеӣ-эстетикӣ мебахшад. Дар ҳолати бепарда, яъне бе суханони 
маҷозӣ ифода кардани фикр агарчи маънову мазмун халал наёбанд, таъсири онҳо дар қиёс бо ҳамтои 
маҷозии худ бамаротиб камтар мегарданд. Бинобар ин, истифодаи ҳамчунин суханон аз ҷониби ҳар 
нависандаи борикбин ва аз ҷумла Убайди Зоконӣ ҳам, пеш аз ҳама, муаҳайё намудани бори бадеияту 
зебоии маънавии он аст, то бад-ин васила афкори хешро дар зеҳни хонандагон амиқтару расотар 
ҷойгузин намоянд. 
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РОЛЬ АЛЛЕГОРИИ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УБАЙДА ЗОКОНИ 
Убайд Зокони является из числа таких выдающихся писателей, в произведениях которого 

аллегория имеет важное значение. Невзирая на то, что большинство средства художественного 
изображения, такие как: насмешка и намёк, притча и указание, сравнение и гипербола, 
персонификация и другие знаменитые поэтические приёмы имеют важное значение в произведениях 
литератора и каждый из них в свою очередь является одной из разводнистью аллегории, но 
настоящая аллегория, отличающейся от вышеупомянутых средств художественного описания в 
текстах произведений писателя представляется особо. Аллегория, как отдельное художественное 
средство, в произведениях Убайда использована разными способами. Их можно отличить в форме 
отдельных слов, глаголов, словосочетаний и предложений, с помощью которых Убайд описывает 
разные понятия и смысли. В творчестве Убайда аллегория отличается от всех вышеупомянутых 
средств художественного изображения. При помощи аллегории Убайд, украшая свои мысли и 
мотивы, умножает их художественно-эстетическую воздейственность. Аллегорических слов, 
словосочетний и предложений можно встретить во всех прозаических произведениях литератора, 
но со статистической точки взгляда в каждом из них исользование данных аллегорических групп 
отличается друг от друга, так как в некоторых из них встречаются меньше, а в некоторых больше. 
Среди всех прозаических произведениях Убайда Зокони аллегорические слова, словосочетания и 
предложения встречаются чаще всего в «Ахлок-ул-ашроф» («Этика аристократов»), «Ришнома» 
(«Трактат о бороде»), трактат“Дахфасл» («Десять частей») и «Дилкушо» («Увеселительный 
трактат»), особенно в трёх первых книгах. «Ахлок-ул-ашроф» и «Ришнома» Убайда по сравнению со 
всеми его произведениями можно признать кладом аллегорических единиц, так как в этих книгах 
аллегория ярко представляясь в формах слов, словосочетаний, глаголов и предложений обусловывает 
воздейственность сатирических и критических выражений литератора. Можно сказать, что 
последствующие писатели персидско-таджикской классической литературы для украшения и 
эффективности своих слов с точки зрения использования аллегорий находились под воздействием 
Убайдова стиля и метода описания. Среди этих литераторов можно упоминать Мавляна 
Абдурахмана Джами и Фахруддина Али Сафи, которые вступили на путь литературы за Убайдом 
Зокони и в своих блестящих прозаических произведениях - «Бахористон» и «Латоиф-ут-тавоиф» 
широко использовали разные аллегорические единицы.  

Ключевые слова: Убайд Зокони, «Ахлок-ул-ашроф», «Ришнома», трактат «Дилкушо», трактат 
«Дахфасл»аллегория, аллегорические слова, аллегорические глаголы, аллегорические словосочетания, 
аллегорические предложения, метафора, метаномические обороты.  

 
THE ROLE OF ALLEGORY IN THE PROSE WORKS OF UBAYD ZOKONI 

Ubayd Zokoni is one of such outstanding writers, in whose works allegory is important. Despite the fact 
that most of the means of artistic depiction, such as: mockery and hint, parable and indication, comparison and 
hyperbole, personification and other famous poetic techniques are important in the works of the writer and 
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each of them, in turn, is one of the diligent allegories, but the real allegory, which differs from the above-
mentioned means of artistic description in the texts of the writer's works, is presented separately. Allegory, as a 
separate artistic medium, is used in Ubaid's works in different ways. They can be distinguished in the form of 
separate words, verbs, phrases and sentences, with the help of which Ubaid describes different concepts and 
meanings. In Ubaid's work, allegory differs from all the abone-mentioned means of artistic depiction. With the 
help of allegory, Ubaid, decorating his thoughts and motives, multiplies their artistic and aesthetic impact. 
Allegorical words, phrases and sentences can be found in all prose works of the writer, but from a statistical 
point of view in each of them the use of these allegorical groups differs from each other, since in some of them 
there are fewer, and in some more. Among all prose works of Ubaidi Zokoni, allegorical words, phrases and 
sentences are found most often in «Ahlok-ul-ashrof» («Ethics of aristocrats»), «Rishnoma» («Treatise on the 
beard»), treatise «Dahfasl» («Ten parts» ) and «Dilkusho» («Treatise of pleasure»), especially in the first three 
books. «Akhlok-ul-ashrof» and «Rishnoma» by Ubaid, in comparison with all his works, can be recognized as 
a treasure of allegorical units, since in these books the allegory clearly presented in the forms of words, 
phrases, verbs and sentences determines the impact of the satirical and critical expressions of the writer. It can 
be said that subsequent writers of Persian-Tajik classical literature, for the decoration and effectiveness of their 
words in terms of the use of allegories, were influenced by Ubaid's style and method of description. Among 
these writers, one can mention Mavlono Abdurahmoni Jomi and Fakhruddin Ali Safi, who entered to the path 
of literature after Ubayd Zokoni and in their brilliant prose works - «Bahoriston» and «Latoif-ut-tavoif» widely 
used different allegorical units. 

Key words: Ubaid Zokoni, «Akhlok-ul-ashrof», «Rishnoma», «Dilkusho» treatise, «Dahfasl» treatise 
allegory, allegorical words, allegorical verbs, allegorical phrases, allegorical sentences, metaphor, 
methanomical turns. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ АДАБИЁТИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ 

XV ВА ИБТИДОИ АСРИ XVI 
 

Маҳмадшоев М.М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров 

 

Мувофиқи ахбори сарчашмаҳои таърихиву адабӣ давраи темуриён ҳамчун овони пешравии 
маданияту фарҳанг ба шумор рафта, аввал ба оромии нисбии ҳаёти сиёсӣ, баъд ба дастгирӣ ва 
сарпарастии ҳокимияти темуриён, ки барои барпо намудани нақши давлати маорифпарвар шавқманд 
буданд, вобаста мебошад. Бояд қайд кард, ки ҳаёти адабии пешрафта, дар охири асри XV бо анъанаҳои 
адабии хеш дар ибтидои асри XVI аз салтанати темуриҳо ба давраи шайбониҳо гузашт. Ҳарчанд, ки 
салотини шайбонӣ ин анъанаҳои арзишмандро пурра дар дасти худ нигоҳ дошта натавониста бошанд 
ҳам, баъзе аз намояндагони аҳли адабу фарҳанги эшон дар қатори намояндагони шинохтаи темуриён 
ҷойгир буданд. 

Бо ақидаи Э.Р. Рустамов яке аз хусусиятҳои хоси ҳаёти адабии ин аҳд шавқи зиёди мардумон 
нисбати адабиёт ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин ишора менамояд, ки ин давр ҳамчун овони 
пастравии адабиёт низ ҳисобида шудааст. [11, с.32].  

Бобати хусусиятҳои ҳаёти адабии давраҳои мавриди назар муҳаққиқи шинохта Ян Рипка қайд 
мекунад, ки: «Асри XV дар сатҳи сифати маводи адабӣ аз асрҳои пешин паст мебошад. Ҳуҷуми 
муғулҳо ва бенизомиҳои сулолаи темуриҳо дар ин самт бетаъсир намондааст. Таърихнигорӣ 
натвонист то сатҳи асарҳои давраҳои пешина расад, офариниши шеър бошад дар сатҳи на он қадар 
баланд қарор дошт[10, с.269].  

Дар баробари ин Рипка авзои сиёсиву иҷтимоиро таҳлил намуда қайд менамояд, ки аҳолии шаҳр 
аз истисморҳои бераҳмонаи феодалон ба дод омада буданд ва ҳамин авзои ноорому вазнин дар 
ғазалҳои шоирони давр мазмунбандӣ гардидааст, ки мавқеи ғазалро миёни жанрҳои адабӣ хело 
пурқувват гардонида буд.  
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Олими чех чунин менависад, ки «Аҳолии шаҳрӣ аз дахолати маҷбурии ҳукуматдорони феодалӣ 
ба фаъолияти моликияти хусусӣ ва раванди истеҳсолот, ки дар натиҷаи он тараққиёти маданӣ ва 
ташаббуси ҷамъияти асримиёнагӣ паст фаромадааст, хело норозӣ мебошанд ва ҳамин норозигӣ ва 
ташвиқи андешаҳои гуманистӣ инъикоси идеалии худро дар ғазалҳои ҳамон даврон дарёфтааст»[10, 
с.270].  

Ва ҳамин мазмунро шарқшиноси шӯравӣ Бертельс дар нигоштаҳои хеш бобати вазъи адабии 
даврони темуриён ва шайбониён таҳлил намуда, чунин менависад «Бозори китобфурӯшӣ ҷои 
дӯстдоштаи мухлисони сухани адабӣ гардида буд» [3, с. 219].  

Дӯстдорони китоб имконият доштанд бо муаллифони асарҳо-суханварони шинохта вохӯрда оид 
ба ашъори тоза эыод намудаашон суҳбат намоянд. Шоирон ғазалҳои нави худро қироат менамуданд, 
нисбати ҳаммаслакони хеш шӯхиҳо мекарданд ва ин вохӯриҳо мутлақо дар сатҳи баланд ва шавқовар 
мегузаштанд. Ин суханварон аз таъсири қолабҳои дарборӣ, ки дар ҳаёти адабии асрҳои X-XII бештар 
ба чашм мерасид, озод буданд.  

Иқтибосҳои дар боло овардашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки яке аз хусусиятҳои хоси адабиёти 
охирҳои асри XV ва ибтидои асри XVI ин услуби офариниши шеърҳои сунъӣ ва иштироки васеи 
ҳамаи сатҳи аҳолӣ дар ҳаёти адабӣ ба ҳисоб меравад. Бояд кайд кард, ки дар ин давр ду навъи адабиёт 
фаъол буд, яке адабиёти дарборӣ ва дигаре адабиёти қишри миёнаи ҷамъияти шаҳрӣ. Бахусус дар 
ҳамин айём фарқияти байни ин ду адабиёт баръало эҳсос карда мешавад. Мувофиқи маълумоти 
сарчашмаҳои адабии ин асрҳо адабиёти дарборӣ аз бисёр ҷиҳат дорои шакли офариниши услуби 
сунъӣ буда, адабиёти ҷамъияти шаҳрӣ ба адабиёти гуфтугӯӣ майл намуда, забони офаридаҳояш 
оммафаҳму соддатар будааст. 

Лекин ба адабиёти дарборӣ, чуноне ки Рипка таъкид дорад, баҳо додан наонқадар дуруст 
мебошад, зеро онҷо шоироне низ фаъолият доштаанд, ки ғайр аз сабки баланд дигар чизро эътироф 
намекарданд ва дар баробари ин суханварони дигаре буданд, ки эҷодиёташон дар сатҳи соддаи 
оммафаҳм қарор доштааст. Гумон меравад, ки шумораи зиёди шоирони дарборӣ ба ҳамин гуруҳ 
шомил мебошанд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки тазкиранигорону таърихшиносони даврон ба сифату 
мазмуннокии шеърҳои эҷодшудаи ҳамин табақаҳо баҳои начандон хуб додаанд.  

Чуноне, ки Давлатшоҳ менавсад: «Аммо дар ин рӯзгор пояи қадри ин фирқа шикаст ёфта ва 
мутаназзил шудааст, бо сабаби он ки ноаҳлон ва беистеҳқоқон мудаъии ин шуғл шудаанд. Ҳар ҷо гуш 
кунӣ зам замаи шоирест ва ҳар ҷо назар кунӣ латифе ва зарифе ва нозирест, аммо шеър аз шаъир ва 
радф аз радиф намедонанд, ва гуфтаанд, ки ҳар чизе ки бисёр шавад хор шавад ва гумони ғалат 
бурдаанд, ки мақсуди он шеър назм аст, ва басе надонистаанд, ки дар ҳиҷоби ин ҳиҷла абкору асрор 
аст ва дар даруни ин ҳуҷра мухадароти афкор, бечорагони соддадил ҷиҳати хотири соддарӯён занахе 
мезананд» [7, с.10]. 

Ҳамин тарз аз гуфтаҳои муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» хулоса баровардан мумкин, ки дар 
охирҳои асри XV адабиёти қишри миёнаи ҷамъияти шаҳрӣ хеле паҳн гардида буд. Шахсони оддӣ, ки 
аз мактаби адабиёту шоирӣ дур буданд, низ шеър эҷод мекарданд ва даъвои бемантиқи шоирӣ 
менамуданд, дар ҳоле ки моҳият ва асолати асосии каломи мавзунро намедонистанд.  

Новобаста аз ҳамин ҳолат таваҷҷуҳи мардумони оддӣ ба адабиёту фарҳанг хеле баланд буд, 
чуноне ки А.Н. Болдырев қайд менамояд, хусусияти мущити адабии Ҳироти давраи Ҷомӣ ва Навоӣ 
дар он зоҳир мешавад, ки нисбати асрҳои пешин ҳар як ҳунарманд, фурӯшанда, муллои хурд ва халқи 
оддӣ иштирокчии фаъол ва пешбарандаи фарҳангу маданияти ҳаёти адабии Ҳирот буд ва ё шуда 
метавонист[4, c.256]. 

Мувофиқи ахбори аксари сарчашмаҳои адабиву таърихии ҳамон даврон қисми зиёди тоҷирон дар 
дӯконҳои худ ҷамъомади шоирӣ, яъне «базми назм» ташкил намуда буданд ва бозорҳо низ ҳамчун 
маркази ҳаёти адабӣ ба шумор мерафтанд.  

Восифӣ дар асари ёдоштии хеш менависад, ки шоир Амонӣ ҳам тоҷирӣ мекард ва дар дӯкони худ 
як ҳуҷраи алоҳида ташкил намуда буд, ки дар он шоирону аҳли адаб ҷамъ мешуданд[4. с.55].  

Бино ба маълумоти Восифӣ ҳангоми баёни воқеаҳои охири асри XV ва ибтидои қарни XVI, ки 
инъикосгари ҳаёти адабии Ҳиротро таҷассум намудаааст аксари табақаҳои аҳолӣ маърифатнок, ё 
ҳунарманд буда, соҳиби ақлу фаросот ва дарки хубу лутфи латиф будаанд. Ин ашхос ҳатто дар 
ҳолатҳои фавқуллода низ эҳсоси ҳачвнигории худро гум намекардаанд. Ва ҳамин суханони ҳазломез 
ва ё гуфторҳои дар ҳолати фавқулода муҳиму мақсаднок иброз менамудаашон боиси наҷоти чандин 
нафарон ва аз аспи хашму ҷаҳолат фуромадани соҳибмансабону соҳибқудратон шудааст. 

Хусусияти дигари назарраси асрҳои мавриди назар он буд, ки миёни суханварони аҳди мазкур 
эҷоди назираҳо ба осори суханварони пешин ва ё ҳамасри хеш хело маъмул гардида буд. Ва таҳияи 
назираи хуб истеъдод ва дониши назарии эҷоди шеърро талаб мекард. Масалан дар бораи ҷавобияи 
Мир Алишери Навоӣ ба қасидаи Амир Хусрави Деҳлавӣ тазкиранигор Давлатшоҳи Самарқандӣ 
андешаи хешро иброз намуда, таъкид кардааст, ки ин қасида аз дигар ҷавобияҳо афзалият дошта, бо 
қасидаи Хусрави Деҳлавӣ дар як поя қарор дорад[7, с.497 - 503]. 
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Як қисм суханварон бештар ба эҷоди «шеърҳои сунъӣ» таваҷҷуҳ менамуданд ва ҳамин навъи 
ашъор миёни омма бештар паҳнгардида буданд, ки дар онҳо умқи мазмун аз назар дур монда, 
муаллифон асосан ба лафзтарошиву калимабозӣ даст мезаданд. Ва дар поёни асри XV ҳамин гуна 
қасидаҳои сунъӣ низ ба майдони адабиёт ворид гардида буданд [1, с.159].  

Шояд ҳамин омилҳо боиси ривоҷу густариши санъати муаммонависӣ (шеъре, ки дар он калима, 
масалан ном махфӣ оварда шудааст-М.М.) дар асри XVI гардида бошад. 

Аз хусусиятҳои дигари муҳими ҳаёти адабии асрҳои XV-XVI ин эҷоди ашъор бо ду забон, форсӣ 
ва туркӣ, ба номи «зуллисонайн» мебошад, ки миёни аксари суханварони ин аҳд роиҷ буд. Ва 
Алишери Навоӣ намунаи барҷастаи суханварони ҳамин равия ба шумор меравад. Бояд қайд кард, ки 
аксари шоирони ба забони туркӣ ашъор сароида дар банду басти шеър, истифодаи санъатҳои 
маънавию лафзӣ, ибрози ақидаву андешаҳои ахлоқиву ишқӣ ва ё орифонаву ошиқона ба осори 
суханварони форсигӯ бештар такя менамуданд, нисбат ба адабиёти араб.  

Таҳқиқгарони адабиёти асрҳои мазкур бар он андешаанд, ки адабиёти туркзабони асрҳои XV-XVI 
зери таъсири ду адабиёт тоҷикӣ-форсӣ ва адабиёти араб қарор доштааст, аммо нуфузу таъсири ашъори 
суханварони форсигӯро дар ин росто муқаддамтар меҳисобанд, зеро ин адабиёт то паҳншавии ислом 
низ таърихи қадимаву ғаниро доро будааст[5, с. 28-29]. 

Бино ба ахбори сарчашмаҳо дар аҳди салтанати Шоҳрух ва Бойсунғур адабиёти туркии 
асримиёнагии Осиёи Марказӣ рӯ ба рушд ниҳодааст. Давраи шукуфоии адабиёти туркӣ махсусан ба 
нимаи дуюми асри XV ва ибтидои асри XVI рост меояд, ки он ба номи Алишери Навоӣ вобастагии 
зич дорад. Ва таъсири Навоӣ ба эҷодиёти суханварони баъдӣ хело назаррас будааст, аз ҷумла ба 
ашъори шоироне монанди Амирӣ, Атоӣ, Сакоккӣ, Лутфӣ ва Гадоӣ.  

Навоӣ ашъори худро асосан ба забони туркӣ эҷод намудааст. Вай мехост, ки дар даврони 
ҳукмронии забонҳои форсӣ ва арабӣ бо эҷоди асарҳои баландмазмун ба такомулу рушди ин забон 
ҳамчун забони адабӣ роҳ кушояд. Ҳамин тавр, Навоӣ кушиш ба харҷ додааст, ки шаклҳои гуногуни 
шеъри форсиро дар шеъри туркӣ коркард ва мавриди истифода қарор диҳад ва нахустин бор дар асари 
хеш «Мизон-ул-авзон», шакли халқии шеъри туркиро бо номи «туййуқ» нишон диҳад[8, с.426].  

Ва ҳамин тариқ Навоӣ тавонист, ки барои эҷоди жанрҳои гуногуни адабӣ, ба монанди тарҷеъбанд, 
қитъа, муаммо, фард, соқинома, таркибанд, маснавӣ, рубоӣ ва ғайра бори аввал дар адабиёти 
классикии узбек мусоидат намояд.  

Бобати нақши арзишманди Навоӣ дар пешрафти забони адабии туркӣ ҳамзамонону муосиронаш 
борҳо дар навиштаҳояшон ёдоварӣ намудаанд. Масалан, Бобур менависад, ки «Алишер бек инсони 
беназир буд. Аз замоне ки ки бо забони туркӣ шеър менависад, ягон нафар мисоли вай шеърро дар 
забони туркӣ ин қадар бисёр ва зебо нагуфтааст.» [2, с.264]. Баъдан Бобур менависад, ки як қатор 
осори шоир ба андешаи вай хело муввафақона эҷод шудаанд, амсоли «Хамса», чор девони ашъор, 
ҷавобия ба достони Аттор дар бораи парандагон. Ба ақидаи Бобур қисмати дигари ашъори Навоӣ 
нисбатан сусттар эҷод шудаанд, амсоли девони форсии вай, манзумаи «Мизон-ул-авзон». Дар 
«Бобурнома» бобати норасоиҳои манзумаи мазкур якчанд ишораҳо оварда шудааст [2, с.265]. 

Қисми зиёди ҳамзамонони Навоӣ ба ду забон эҷод намудани ӯро қайд намуда, гуруҳе аз онҳо ба 
қисмати ашъори ба забони туркӣ сурудаи вай баҳои баланд додаанд. Муаррихи асрҳои мазкур 
Хондамир эҷодиёти шоирро чунин баҳогузорӣ мекунад: «Навоӣ ба ду забон дар сатҳи баланд эҷод 
мекард»[6, с.186-187].  

Ҷоизи қайд аст, ки офаридаҳо ва хизматҳои Навоӣ барои ҳамчун забони шеъру адабиёт шакл 
гирифтани забони адабии узбек барабас нарафтанд, асарҳои ӯ то ҳол ҳамчун роҳнамо барои ҳамаи 
дӯстдорони адабиёт бо забони туркӣ маҳсуб меёбанд. Ба андешаи муҳаққиқон новобаста аз он ки 
адабиёти туркӣ минбаъд такомул ёфта бошад, ҳам мисли даврони эҷоди Навоӣ, ки танҳо худ як давраи 
мукаммали рушдро барпо намуда буд, эътибору арзиш пайдо накард. Асрҳои баъдина суханварону 
тазкиранигорон ва таърихнависон омӯзиши эҷодиёти ӯро ба роҳ монда, аз вай ҳамчун пайрави бузурги 
адабиёти форсӣ ва пешбарандаи адабиёти узбекӣ ёдоварӣ намудаанд. Инчунин қисми зиёди шоирони 
баъдина дар пайравии Навоӣ ашъор сурудаву асарҳо офариданд.  

Забони тоҷикӣ-форсӣ дар асри XVI низ ҳамчун забони асосии шеъру адабиёт, ҳуҷҷатнигориву 
давлатдорӣ боқӣ монда, ҳазорон ихлосмандони дигарро рӯи майдони сухан овард, ки онҳо анъанаҳои 
беҳтарину арзишманди адабиёти классикии моро идома бахшиданд.  

Ибтидои асри XVI адабиёт дар Мовароуннаҳру Хуросон дар доираҳо ва ҳавзаҳои гуногуни адабӣ 
ҷараён дошт. Вобаста ба вазъи замон ва дастгириву пуштибонии амирону салотини даврон дар 
манотиқи гуногун аҳли адаб фаъолият доштанд. Анъанаҳои адабиёти пешин идома ёфта, дар баробари 
ин жанру шаклҳои дигар сари майдони эҷод пайдо мешуданд.  

Оғози асри XVI дар Эрон шакли вуқӯъсароӣ (мактаби реализм) ба вуҷуд омад, ки дар саргаҳи он 
шоироне мисли Лисонии Шерозӣ ва Шоҳиди Қумӣ истода буданд. Ғояи асосии шеърҳои ин равияи 
дар он зоҳир мегашт, ки ишқро ба тарзи ҳақиқӣ бояд нишон диҳанд. Дар ин равия сароидани шаклҳои 
гуногуни шеърият манъ гардида буд. Шоир Мазҳарӣ ҳангоми сафар ба Эрон ин равияро омӯхта, дар 
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Ҳиндустон низ аз он даст накашид ва яке аз намояндагони пешқадами ин равия ба ҳисоб мерафт. Ин 
равияро дар Мовароуннаҳри он давра бо номи сабки ироқӣ мешинохтанд, ки қариб сад сол идома 
ёфтааст ва баъдан бар ивази он сабки ҳиндӣ омадааст.  

Бино ба андешаи донишмандону адабиётшиносони ватаниву хориҷӣ новобаста аз он ки бархе аз 
салотини шайбонӣ дорои сатҳи баланди маърифат ва шинохти фарҳангу ҳунар бошанд, ҳам онҳо 
натавонистанд дар Мовароуннаҳр афкору андешаи фарҳангиву маърифатии хешро пурра паҳн 
намоянд, зеро онҳо дар аксари мавридҳо пешбарандаи тамаддуну фарҳанги мамолики забткардаи хеш 
мегаштанд. Ва дар ин амал ба онҳо бештар аҳли фазлу адаби Мовароуннаҳр ва ашхоси бомаърифати 
аз Хуросон фирор намуда имдоду маслиҳатҳо медоданд.  

Ҳамин тавр, барои адабиёт давраи нав, овони тақсимоти минтақавӣ ба вуҷуд омад. Дар марҳилаи 
гузариш аз асри XV ба асри XVI бо сабабҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва динӣ фазои ягонаи бузурги 
адабӣ тақсим гардид, ки дар натиҷаи он шохаҳои адабӣ бо унвони адабиёти форсии Хуросон, 
Мовароуннаҳр ва адабиёти форсизабони Ҳиндустон минбаъд иштиҳор ёфтааст. Ва вобаста бо авзои 
сиёсиву иҷтимоӣ ва диниву мазҳабӣ дар адабиёт низ таъсиррасониҳо ба вуҷуд омаданд. Ҳарчанд, ки 
пайванди адабӣ миёни ин манотиқ пурра аз байн нарафта бошад, ҳам таъсири сиёсии он эҳсос карда 
мешуд. Бо назардошти вазъи сиёсии давр, муборизаҳои байниҳамдигарии шайбониён ва сафавиён 
дарахти бузурги адабиёти тоҷикӣ-форсӣ ба шохаҳо тақсим гардид. Ва шоёни таъкид аст, ки барои 
ривоҷи адабиёту фарҳанги Мовароуннаҳр хидмати намояндагони мактаби адабии Ҳирот назаррас 
мебошад, зеро дар пайравии осори Мавлоно Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ дар адабиёти минбаъдаи 
тоҷикӣ-форсӣ ва туркӣ-узбекӣ чандин асарҳо рӯи майдони кор омаданд, ки арзиши адабиашон то 
имрӯз ҷойгоҳи хоссаро сазовор мебошад. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЫ XV И НАЧАЛА XVI ВВ 

В этой статье, обращаясь к особенностям литературы конца XV - первой половины XVI века, 
автор подчеркивает, что эта эпоха была периодом культурного прогресса, началом относительного 
спокойствия политической жизни, что было связано с поддержкой и покровительством 
правительства Тимуридов, которые были заинтересованы в установлении роли образовательного 
государства. Согласно трудам ученых и литературных критиков, развитая литературная жизнь и 
литературные традиции конца пятнадцатого и начала шестнадцатого веков перешла от правления 
Тимуридов к периоду Шайбанидов. Хотя правители Шайбанидов не смогли полностью сохранить 
эти ценные традиции, однако некоторые литературные и культурные деятели этого периода были в 
числе самых ярких представителей Тимуридов. 

Далее, говоря об одной из особенностей литературы конца XV - начала XVI веков, автор 
подчеркивает, что именно в этот период активизировался особенный стиль создания искусственных 
стихов и широкое участие всех слоев населения в литературной жизни. Опираясь на надежные 
источники он показывает, что в данном периоде были активны два вида литературы, одна 
придворная литература, а другая литература среднего класса городского общества. Особенно в те 
времена разница между двумя литературами была очевидна, и придворная литература во многом 
приняла форму искусственного стиля, литература городского общества тяготела к разговорной 
литературе, а язык ее создания был более популярным и простым. 
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О важности статьи свидетельствует тот факт, что автору удалось выделить еще одну 
важную особенность литературной жизни XV-XVI веков, которая была известна созданием поэзии 
на двух языках, персидском и турецком, под названием «Зуллисонайн» и подчеркивает, что Алишер 
Навои был выдающимся образцом ораторов этого стиля. 

Автор статьи наряду с описанием особенности литературы данного периода считает, что 
большинство поэтов, которые сочиняли на турецком языке, больше опирались на произведения 
персоязычных поэтов, в чьих стихах использовались духовные и словесные искусства, выражались 
нравственные любовные и романтические идеи, о чем неоднократно говорили отечественные и 
зарубежные ученые. 

Ключевые слова: литература, Темуриды, Шайбани, поэты, XV-XVI вв, политическая жизнь, 
литературно-исторические источники, мемуары. 

 
SOME FEATURES THE LITERATURE IN THE SECOND HALF  

OF THE 15TH AND EARLY 16TH CENTURIES 
In this article, referring to the peculiarities of the literature of the late 15th - first half of the 16th century, 

the author emphasizes that this period was a period of cultural progress, the beginning of the relative calmness 
of political life, which was associated with the support and patronage of the Timurid government, who were 
interested in establishing the role of the educational state. According to the writings of scholars and literary 
critics, the developed literary life and literary traditions of the late fifteenth and early sixteenth centuries passed 
from Timurid rule to the Shaybanid period. Although the rulers of the Shaybanids could not fully preserve these 
valuable traditions, some literary and cultural figures of this period were among the most prominent 
representatives of the Timurids. 

Further, speaking about one of the features of the literature of the late 15th - early 16th centuries, the 
author emphasizes that it was during this period that the special style of creating artificial poetry and the wide 
participation of all segments of the population in literary life became more active. Based on reliable sources, it 
shows that in this period two types of literature were active, one court literature, and the other literature of the 
middle class of urban society. Especially in those days, the difference between the two literatures was obvious, 
and court literature in many ways took the form of an artificial style, the literature of urban society gravitated 
towards colloquial literature, and the language of its creation was more popular and simpler. 

The importance of the article is evidenced by the fact that the author was able to highlight another 
important feature of the literary life of the 15th-16th centuries, which was known for the creation of poetry in 
two languages, Persian and Turkish, called «Zullisonain» and emphasizes that Alisher Navoi was an 
outstanding example of orators this style. 

The author of the article, along with a description of this feature of the literature of this period, believes 
that most of the poets who sang in Turkish relied more on the works of Persian speakers in whose poems, 
spiritual and verbal art were used, moral love and romantic ideas were expressed, which was repeatedly said 
by domestic and foreign scientists. 

Key words: literature, Temurids, Shaybani, poets, XV-XVI centuries, political life, literary and historical 
sources, memoirs 
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ ПОЭЗИИ И.А. БУНИНА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 

Бобокулов Д.А. 
Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 

 

В настоящее время проблема литературной связи имеет различные характеры развития, особенно 
в таджикском литературоведении. Научная новизна и актуальность данной проблемы сейчас 
заключается в том, что вышли очень много научных разработо в трудах таджикских исследователей, 
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как Шукуров М., Муллоджанова З.М., Нагзибекова М., Абдуллоев М., Салихов Н.Н. и других ученых, 
которые разрабатывали эту проблему взиовлияния и взаимосвязей национальных литератур. 

Наследие творчества И.А. Бунина для критиков и литературоведов на протяжении многих лет 
представлял огромный интерес. Его творчеством восхищались ещё при жизни Л.Н. Толстой, 
А.П. Чехов. А.М. Горький считал И.А. Бунина истинно русским, большим писателем. Большой 
интерес для отечественных, но и не только для них критиков и литературоведов представляет его 
доэмигрантское литературное творчество, а именно проза и поэзия. 

Развитие художественного перевода В республике Таджикистан 
История таджикского художественного перевода и в связи с ней проблемы взаимосвязи, 

взаимодействия и взаимовлияния родственных или разно национальных литератур, в нашем случае - 
многовековые контакты между таджикской и русской литературой - до настоящего времени 
малоисследованная проблема в отечественном литературоведении.  

Одна из первых статей, познакомивших таджикского читателя с Иваном Алексеевичем Буниным, 
была опубликована 22 октября 1970 года в газете «Маориф ва маданият». Статья, написанная к 100-
летию со дня рождения русского писателя таджикским журналистом Нурали Ахмедовым, 
характеризует в основном творческое мастерство Ивана Бунина. 

Автор статьи акцентирует внимание на том, что изучение творчества И. Бунина через переводы 
его произведений на таджикский язык должно послужить молодым писателям школой подлинного 
мастерства. 

Автор не ограничивается простым пересказом биографии И. Бунина, с любовью и очень 
эмоционально говорит о его рассказах и повестях, о необходимости переводов его произведений на 
таджикский язык, и их роли в дальнейшем развитии таджикской культуры. 

Значительный интерес представляет изучение литературных связой, взаимодействия, 
взаимовлияния, взаимообогащения таджикской литературы с другими литературами народов мира, и 
в первую очередь русской литературой. Эта проблема всегда находилась в центре внимания как 
писателей, так и ученых литературоведов Таджикистана (С.Айни, А. Лахути, М. Турсунзаде, 
Х. Юсуфи, Дж.Икрами, Р. Джалил, X.Карим, П. Толис, М. Шукуров, А. Сайфуллаев, А. Демидчик, 
С. Табаров, Р. Хошим, В. Асрори, Х. Шодикулов, Р. Мусулмонкулов, В. Самад, З. Муллоджанова, 
А. Давронов и мн.др.). 

Практически никто из русских классиков в их взаимосвязях с литературой Европы не обойден 
вниманием таджикских литературоведов, но особое место по праву принадлежит Ивану Алексеевичу 
Бунину. С его именем в русской, да и во всей мировой литературе связано развитие жанра рассказа и 
поэзии. 

Общеизвестно, что художественные произведения, созданные одним народом, привлекают 
внимание других народов и становятся достоянием мировой культуры. Отсюда возникает проблема 
перевода данного произведения на другие языки. Благодаря переводу вообще, художественному 
переводу в частности, читатель познает мир, знакомится с достижениями мировой культуры. Все это 
порождает необходимость специального изучения функционального аспекта межъязыковых 
соответствий. 

В последние годы многие произведения русских и зарубежных литераторов стали доступными 
для таджикского читателя. Особенно в 50-60-е годы таджикский читатель, благодаря таким 
таджикским переводчикам, как Хабибу Ахрори, Шамси Собиру, Э. Муллокандову и многим другим, 
получил возможность познакомиться с уникальными произведениями русского и других народов 
мира. 

Отрадно, что, в свою очередь, произведения таджикских писателей, как классических, так и 
современных, благодаря переводу, перешагнули национальные рамки и стали доступны миллионам 
читателей мира. И мы гордимся тем, что творения Рудаки, Фирдоуси, Саади, Хафиза, Хайяма, Джами 
и многих других наших писателей и поэтов входят в составную часть сокровищницы мировой 
культуры.[4, с.340]. 

Одновременно можно утверждать, что хотя уже достаточно много переведено произведений на 
таджикский язык и с таджикского языка на другие языки, однако до сих пор отсутствуют серьёзные 
теоретические работы о качестве этих переводов. 

Только после победы Октябрьской революции таджикский народ получил возможность 
систематического и более полного ознакомления с духовным наследием друг друга. Достоянием 
таджикского читателя сделалось творчество титанов русской литературы - Пушкина, Толстого, 
Достоевского, Тургенева, Чехова, Горького, Есенина, Бунина, и других. Отдельные переводы 
произведений русских писателей, в том числе и И.С. Бунина, стали периодически появляться в 
таджикской периодике, начиная с 60-х годов прошлого века. Видные таджикские писатели и поэты 
Рахим Джалил, Джалол Икрами, Лоик Шерали, Гулрухсор Сафиева, и другие внесли свой вклад в 
дело ознакомления таджикских читателей с творчеством русских писателей и поэтов. 
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История таджикского художественного перевода и в связи с ней проблемы взаимосвязи, 
взаимодействия и взаимообогащения родственных литератур, в нашем случае - многовековые 
контакты между таджикской и русской литературой -до настоящего времени малоисследованная 
проблема в таджикской литературе.  

Более 70 лет, начиная со второй половины 30-х годов прошлого века, говорится и пишется о 
достижениях таджикской литературы в области художественного перевода. Начиная со второго 
съезда писателей страны, не было ни одного съезда, где бы в основных докладах или специальных 
выступлениях делегатов съезда не звучали голоса одобрения о состоянии художественного перевода в 
стране и популяризации литератур, благодаря которым сокровищница таджикской литературы 
обогатилась новыми художественными произведениями, что есть правда. Переводу обязаны 
рождение и становление новых родов литературы, таких как публицистика, новых жанров и форм, 
перечислить которые здесь нет возможности. Вопросам перевода и необходимости научного 
обобщения таджикского опыта перевода посвящены специальные пленумы Союза писателей, научно-
теоретические конференции и круглые столы, многочисленные дискуссии и статьи. Однако, как об 
этом не раз говорилось и писалось, «достигнутые таджикской школой художественного перевода 
успехи до настоящего времени не стали объектом комплексных научных исследований, посвященных 
обобщению этого богатейшего, уникального для таджикского литературного процесса опыта. Наша 
литературная критика всерьёз не занимается вопросами перевода, она, к сожалению, не поднялась 
выше уровня рецензии».[2, с.6]. 

Эти слова принадлежат выдающемуся профессиональному переводчику Хабибу Ахрори, которые 
были написаны почти четверть века тому назад в его статье «Творческая работа или просто обычное 
ремесло?». Спустя столько лет, вновь можно подтвердить, что изучение истории и теории перевода не 
так уж сильно сдвинулось с мертвой точки. За исключением ряда работ, выполненных на примере 
переводов отдельных произведений С. Айни, М. Турсун-заде, А. Лахути, Дж.Икрами, 
Ф. Мухаммадиева на русский и А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 
М. Горького, М. Шолохова, В.В. Маяковского на таджикский язык. А вообще этот вопрос всё ёще 
остается открытым. И.А. Бунин - второй по величине писатель современного русского реализма после 
А.М. Горького, которой остается в том же кругу неизученных творцов, и не постигнув его роли и 
вклада трудно представить формирование реализма в мировой литературе, в том числе в таджикской 
литературе. 

Тем более история и процесс переводов произведений И.А. Бунина на таджикский язык, их 
качество и влияние на принципы творческого освоения его опыта, не говоря о принципиальных 
вопросах реализма, намного отличаются от многих других явлений взаимодействия и 
взаимообогащения литератур.  

Первый перевод из творчества И.А. Бунина на таджикский язык появился 24 декабря 1965 года в 
газете «Комсомоли Точикистон». Это был перевод повести « Про обезьяну» осуществленный 
Б. Муртазоевым. 

Переводы стихотворений русского поэта И.А. Бунина «Три ночи», «Полями пахнет – свежих 
трав», « Свежим мокрым зеленым пахнет поля», «За окном» сделаны таджикским поэтом Хакназаром 
Гоибом, которому созвучно творчество Ивана Бунина. 

В честь 100-летия со дня рождения И.А. Бунина в газете «Маориф ва маданият» выходит статья о 
жизни и творчестве И. Бунина, а также переводы повести «Три желания» со стороны таджикского 
переводчика Уктама Холикова. 

В 1987 году в газете «Комсомоли Точикистон» вышли два рассказа Ивана Бунина «Бернар» и 
«Книга» в переводе таджикского ученого Масрура Абдуллоева. 

Во-первых, И.А. Бунин второй после А.М. Горького, произведения которого были переведены на 
таджикский язык и частично вошли в программу таджикских школ еще в начале XX века, как на 
первом Всесоюзном съезде советских писателей был провозглашен призыв о систематическом 
переводе литератур в стране Советов. 

Во-вторых, за исключением двух моментов, о чем будет сказано чуть ниже, перевод произведений 
И.А. Бунина почти, что не носил юбилейного характера и не являлся результатом кампанейского 
подхода. И первый перевод «Про обезьяну», сделанный Б. Муртазоевым 24 декабря 1965 года , и 
перевод повести«Деревня»,выполненный Шамси Собиром, соответственно в 1991 году, и 
переложение Масрура Абдуллоева два рассказа«Бернар» и «Книга» в 1987 и прекрасное переложение 
лирического цикла стихотворения «Три ночи» в исполнении Хакназара Гоиба в 1987 году, вышедшие 
из печати два года спустя (1989), никакого отношения к юбилейным датам не имеют. 

Относительную связь со 100-летием со дня рождения, отмеченным в 1970 году, имеет перевод 
У. Холиковым рассказа «Три желания». 

Как мы уже знаем, творчество И.А. Бунина занимает достойное место в истории мировой 
литературы . Стихи, рассказы, повести его смог прочесть и по достоинству оценить смысл, эмоции, 
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восхитительное воображение русского писателя, ближе познакомиться с его неограниченной 
фантазией. 

А Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько правильно и точно переводятся его 
произведения? Передают ли переводчики то душевное состояние, эмоции, смысл произведений, 
написанных его произведения?  

Поэзия и проза Ивана Бунина и его гражданская деятельность живы в памяти нашей, но не как 
отзвук прошлого, а как явление сегодняшней жизни. 
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ ПОЭЗИИ И.А. БУНИНА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
В этой статье автор исследует переводы произведений Ивана Бунина на таджикский язык. 

Автор статьи на основе обширного материала показыает роль перевода в творчестве русского 
писателя. В статье анализируется история переводов поэзии И.А. Бунина на таджикский язык 
таджикскими учеными-переводчиками. Автором статьи освещена история перевода произведений 
писателей и поэтов мировой литературы на другие языки. Исследование автора статьи 
осуществлена на основе материалов, опубликованных на страницах художественной литературы, а 
так же научных изданий. При анализе переводов автор статьи показывает исследование русских и 
отечественных ученых. 

Ключевые слова: перевод, произведения, других народов, язык, культура. 
 

THE HISTORY OF TRANSLATIONS OF THE POETRY OF I.A.  
BUNIN INTO THE TAJIK LANGUAGE. 

The article analyzes the history of translations of I.A. Bunin's poetry into the Tajik language by Tajik 
scholars-translators. The author of the article highlights the history of the translation of the works of writers 
and poets of world literature into other languages. 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. 

Tajik language by Tajik scholars-translators. The author of the article highlights the history of the 
translation of the works of writers and poets of world literature into other languages. The research of the 
author of the article was carried out on the basis of materials 
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РӮЗГОР ВА ОСОРИ АБУЛҚОСИМИ ҚУШАЙРӢ 

 

Наҷотов Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Абулқосими Қушайрӣ яке аз чеҳраҳои дурахшони илму адаби асри ХI форсӣ-тоҷикӣ мебошад, ки 
то кунун зиндагинома ва мероси адабии ӯ дар адабиётшиносии тоҷик камтар мавриди омӯзиш қарор 
гирифтааст. Дар воқеъ, Қушайрӣ аз зумраи орифони номвари адабиёти ирфонии форсӣ-тоҷикӣ аст, ки 
дар суннати китобати андешаҳои сӯфия ва тарвиҷи насри ирфонӣ дар мақоми саромадони ин бахши 
осори арзишманди адабиёти классикӣ қарор дорад. Аз ин ҷиҳат омӯзиши зиндагӣ ва осори ин ҷеҳраи 



191 

тобони илму адаби асри ХI дар шинохт ва маърифати осори ирфонии форсӣ-тоҷикӣ аз чанд ҷиҳат 
сӯдманд хоҳад буд. Бо ин ҳадаф дар мақола саъй шудааст, ки муҳимтарин нуктаҳо дар робита ба 
ҷараёни зиндагӣ ва осори Қушайрӣ мавриди баррасӣ қарор бигирад.  

Дар асоси сарчашмаҳо ва осори таҳқиқӣ, ки ба забонҳои форсию арабӣ роҷеъ ба зиндагӣ ва осори 
Абулқосими Қушайрӣ навишта шудаанд, метавон муҳимтарин лаҳзаҳои ҳаёту фаъолият ва мероси 
адабии ӯро мушаххас намуд. 

Номи пурраи ӯ Абулқосим Абдулкарим ибни Ҳавозин ибни Абдулмалик ибни Талҳа ибни 
Муҳаммади Қушайрӣ мулаққаб ба Зайнулислом мебошад. Соли 386ҳ./996м. дар Устуво (деҳае дар 
канори Нишопур) таваллуд гардидааст. Зайнулислом лақабе аст, ки ба хотири мақоми илмию динӣ 
доштани ӯ ба номаш ҳамроҳ карда шудааст. Қушайрӣ нисбат ба қабилаи Қушайр ибни Каъб аст, ки 
хонадонашро Бани Қушайр низ мегуфтаанд. Гузаштагони Абулқосим дар замони Уммавиён ба самти 
Хуросон омада ва ҳаминҷо сукунати доимӣ ихтиёр кардаанд. Модари Қушайрӣ духтари Муҳаммад 
ибни Сулаймон ибни Аҳмад ибни Муҳаммади Устувоии Сулламӣ аст ва аз ин рӯ Абулқосим аз 
тарафи падар Қушайрӣ ва аз сӯйи модар Суллмаӣ аст [5,14;6,9;12,403].  

Падари Қушайрӣ аз зумраи сарватмандон ва деҳқонони заминдори ноҳияи Устуво буда, дар овони 
кӯдакии Абулқосим вафот кардааст. Тарбияти Қушайрӣ баъд аз сари падараш бар дӯши Абӯақили 
Сулламӣ, яке аз чеҳраҳои намоёни деҳқонони Устуво қарор мегирад. Улуми ибтидоиро, аз ҷумла 
муқаддамоти адаб ва забони арабиро дар зодгоҳи худ назди шахсе ба номи Абулқосими Илямонӣ ва 
бузургони дигар омӯхтааст. Дар ҷавонӣ аз деҳаи худ ба Нишопур меояд, то илми ҳисобро хуб омӯзад 
ва битавонад дарди ҳамдеҳони худро аз зиёдарвиҳо ва бедодиҳои молиётситонони аср ба қадри имкон 
камтар созад. Дар Нишопур ба хилофи он чи меандешид ва дар пайи он қадам бардошт сарнавишти 
дигаре барояш рух дод ва саргузашти дигар падид омад. Дақиқан рӯшан нест, ки Абулқосими 
Қушайрӣ кадом сол ба Нишопур омада ва то чӣ ҳадде аз улуми адабию динӣ огоҳӣ доштааст [6,5].  

Шаҳри Нишопур замоне, ки Қушайрӣ вориди он шуд аз маъруфтарин шаҳрҳои Хуросон, ҳам аз 
назари илмию маданӣ ва ҳам иқтисодию фарҳангӣ ба шумор мерафт. Маҳз дар ин давра тасаввуф ва 
илми ҳадис аз ҷумлаи муҳимтарин дониш ва бонуфузтарин мактаби илмӣ-назариро мемонд. Ҳар яке 
аз онҳо аз нигоҳе бо талфиқ ва аз нигоҳе дигар бо хусусиятҳои ба худ хос ба таври мустақил дар 
ҷараён буд. Дар Нишопур ва шаҳрҳои Марв, Балх, Бухоро, Самарқанд, Тирмиз ва ғайра пешвоёни 
бонуфузи тасаввуф пайравони худро роҳнамоӣ менамуданд ва дар хонақоҳу дувайраҳо, масҷиду 
мадрасаҳо аз маснади ваъзу иршод бар тарвиҷи ақидаи хеш мекӯшиданд. Дар ҳамин давра буд, ки 
бори аввал муҳимтарин дастур ва таълифоти сӯфия навишта шуд, зеро қабл аз ин давра ҳама дар 
рисола ва ҷузваҳо, ки бештар ҷанбаи амалӣ дар онҳо ғолиб буд, ба қалам меомаданд. Муҳимтарин 
осори ирфонӣ ба мисли «Қут-ул-қулуб»-и Абӯтолиби Маккӣ, «ал-Лумаъ фи-т-тасаввуф»-и Абӯнаср 
Сарроҷи Тӯсӣ, «ат-Таарруф ли мазҳаби аҳли-т-тасаввуф»-и Абӯбакри Калобозӣ, «Таҳзиб-ул-асрор»-и 
Абӯсаид Харгӯшии Нишопурӣ, «Ҳақоиқ-ут-тафсир», «Торихи сӯфия», «Табақот-ус-сӯфия»-и 
Абӯабдурраҳмон Суламӣ ва ғайра дар ҳамин давра арзи хастӣ намудаанд. Дар давраи мазкур 
тобандатарин чеҳраҳои тасаввуф умр ба сар бурда, ҳар яке бо тарбияти муридон ва таснифи рисолаву 
осори ирфонӣ дар ташаккули тасаввуф накши муассир бозидаанд.  

Ҳамингуна дар замоне, ки Абулқосими Қушайрӣ ба шаҳри Нишопур омад, Нишопур яке аз 
марокизи муҳими илмиву адабии замон ба шумор мерафт ва он ҷо донишварону соҳибназарони зиёде 
канори ҳам омада буданд. Қушайрӣ баробари вуруд ба шаҳри мазкур бо фозилони замона пайванди 
муҳкаме барқарор намуд ва дар такмили донишу маърифати хеш иқдом кард. Дар он айём шӯҳрат ва 
мақоми илмиву ирфонии Абуалӣ Ҳасан ибни Алии Нишопурӣ, маъруф ба Абӯалии Даққоқ хеле 
баланд буд ва дар аксари тазкираҳои ирфонӣ роҷеъ ба кашфу каромоти вай сухан рафтаааст. Қушайрӣ 
иттифоқан дар маҷлиси Абӯалии Даққоқ ҳозир шуд. Ҷозибаи сӯҳбат ва мулоқоти Абуалии Даққоқ дар 
вуҷуди Абулқосими Қушайрӣ бад-он ҳадд таъсире пурфайз гузошт, ки дигар натавонист аз он раҳ 
шавад ва тамоми умр дар тариқати ӯ қарор гирифт. Аз ин лиҳоз, ҳадафи омӯзиши илми ҳисобро аз 
андешаи хеш бурун кард ва ба тариқати Абуалии Даққоқ рӯй оварда, роҳи маърифати Кирдугорро бар 
маҷмӯи дигар равишҳои ҷомеашиносӣ афзалият бахшид. Дар навбати худ Абуаллии Даққоқ низ дар 
вуҷуди Абулқосими ҷавон нишонаҳои камолоти инсонӣ, фаросат ва заковати баландро кашф намуд, 
ӯро ба унвони муриди хеш пазируфт. Ҳатто ин пайванди маънавӣ ба ҷое расида, фарорафта аз 
иртитоботи маънавӣ равобити хешовандӣ низ миёни ҳар ду устоду шогирд эҷод гардид. Дар натиҷа, 
Абуалии Даққоқ духтари хешро ба ақди никоҳи Абуқосим даровард ва пайвандҳои эшон бештар аз 
ҳар чиз тақвият дарёфтанд. Дақиқан рӯшан нест, ки дар чандсолагӣ Абулқосим бо Абӯалии Даққоқ 
ошноӣ пайдо мекунад ва зиндагониаш дигаргун мегардад. Муҳақиқ Маҳдии Муҳаббатӣ бо овардани 
далелу асноде аз сарчашмаҳо қайд мекунад, ки Қушайрӣ дар синни шонздаҳ то ҳаждаҳ солагӣ ба 
ҳалқаи суҳбат ва дарси Абӯалии Даққоқ пайвастааст [6,5]. 

Дар айёми сукунат дар Нишобур Абулқосими Қушайрӣ аз устодони фаровон ва донишмандони 
зиёди ин шаҳр баҳраҳое бар худ гирифта, улуми мухталифро аз бар намуд. Бадуззамон Фурӯзонфар 
ҳаждаҳ нафар аз устодону машоихи Қушайриро бо овардани маълумоти мухтасар дар пешгуфтори 
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«Рисолаи Қушайрия» зикр намудааст, ки Қушайрӣ аз онҳо илми фиқҳу ҳадис, калому маърифат 
омӯхтааст [5,22-260]. 

Аз ҷумлаи маъруфтарини онҳо Абӯбакр Муҳаммад ибни Бакр ибни Муҳаммади Тӯсӣ, 
Абулҳусайн Аҳмад ибни Умар ал-Хаффоф, Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳи Ҳоким, 
Абӯабдуллоҳи Бокуяи Шерозӣ, Абӯабдурраҳмони Сулламӣ, Абӯисҳоқи Исфароинӣ мебошанд. 
Чунонки илми фиқҳро Қушайрӣ аз Абубакр Муҳаммад ибни Абубакри Тусӣ (вафот 1015м.) омӯхта, 
ончунон мусаллат гардид, ки ҳатто ба бархе аз кутуби фиқҳӣ шарҳу таълиқот нигошт. Бо ҳузур дар 
дарсҳои донишвари дигари ин замон Имом Абубакр ибни Фурак (ваф. 1016м.) усули фиқҳро аз бар 
кард. Пас аз даргузашти ин устодаш бошад ба ҳалқаи дарсҳои донишманди дигари аҳди хеш 
Абуисҳоқ Иброҳим ибни Муҳаммади Исфароинӣ (ваф. 1027м.) ворид гардида, дар мадрасаи ӯ улуми 
дигари шаръиро аз бар кард. Дар омӯхтани илм чандон омодагӣ ва зиракӣ аз худ нишон медод, ки рӯзе 
ҳамин устодаш Абӯисҳоқи Исфароинӣ ба Қушайрӣ мегӯяд: «Писаракам, намедонистам, ки дар ин 
дониш бад-ин ҷо расидаӣ! Ту дигар ниёзе надорӣ, ки ба мадраса биёӣ ва биёмӯзӣ. Фақат осори маро 
бихон ва равиши корамро биёмӯз ва мушкилотро бипурс» [6,5]. Бо ин ҳама талошу иқдом дар таҳсили 
улуми фаръӣ ва шаръӣ Абулқосим маҷолиси сӯфиёнаи устоди худ Абуалии Даққоқро тарк накард ва 
ҳамеша аз файзи раҳнамоиҳои эшон бархурдор буд. Боиси таъкид аст, ки дар «Рисолаи Қушайрия» аз 
бисёр устодони худ Қшайрӣ ёд намуда нақли қавл аз эшон намудааст, ки аз ҷумлаи онҳо Абӯалии 
Даққоқ, Абӯабдурраҳмони Сулламӣ мебошанд. 

Бар асоси маълумоти сарчашмаҳо[8, с.403] Абуалии Даққоқ дар соли (1015м) аз олам даргузашт 
ва пасон Қушайрӣ аз маҷолиси ӯ берун омада ба ҳалқаи сӯҳбат ва маҷлисҳои орифи номовар 
Абӯабдурраҳмони Сулламӣ пайваст. Ҳарчанд замони дақиқи вуруди вай ба маҷлиси сӯҳбат ва 
ҳидоятномаҳои Сулламӣ маълум нест, аммо ҳаройина баҳраҳое аз ин маҷлисҳо бардоштааст. Илова 
бар мактабҳои илмии Хуросон, аз марказҳои илмии Бағдод ва Макка низ баҳра ҷустааст.  

Баъди даргузашти Сулламӣ Қушайрӣ муддате ба мусофират меравад. Аз ҷумла ду маротиба ба 
Бағдод ва Макка сафар намуда, дар ҷараёни он низ бо аҳли ирфон мулоқоту сӯҳбатҳое доштааст. Дар 
сафари аввали хеш Қушайрӣ бо чанд тан аз афроди мӯътабари замони худ чун Абумуҳаммади 
Ҷувайнӣ, Аҳмади Байҳақӣ ва гурӯҳи дигаре аз олимони шӯҳратёри аҳли хеш аз тариқи шаҳри Бағдод 
ҷониби Макка рафтааст. Зимни ҳамин мусофират буд, ки дар шаҳри Бағдод аз устодоне чун 
Абулҳасани Бишрон ва Абулҳусайни ибни Абулфазл, дар шаҳри Кӯфа бошад аз Абумуҳаммад Ҷиноҳ 
ибни Назир ва дар Макка аз Ибни Назиф аҳодиси набавӣ шунид ва аз бар намуд. Аз ин ҷиҳат, ин 
мусофирати Қушайрӣ барои такмили дониши ӯ низ таъсире пурфайз гузоштааст.  

Ошноии Қушайрӣ бо бузургон ва қудрати илмии ӯ боис шуд, ки дар синни сӣ солагӣ бар маснади 
дарсу ваъз дар масҷиди Мутарраз, ки аз маъруфтарин он замон буд, нишаст. Пайваста мехонду 
менавишт ва ба ҳаводорону толибон дарсу ваъз мегуфт ва муҳимтарин осори худро таълиф менамуд.  

Ҳаёти Абулқосими Қушайрӣ низ ба монанди дигар бузургону донишварон холӣ аз азобу 
машаққат ва душворию носозиҳои замона набудааст. Чунонки дар ҷараёни мусофирати дувуми вай, 
ки дар соли 448 ҳ.қ./1056м. иттифоқ афтодааст, нукоти фаровонеро аз бар намуд. Ҳарчанд сабаби 
аслии ин сафар зуҳури таасуботи мазҳабӣ ва фитнаҳои бузург дар Нишопур будааст, ки миёни 
шофеиён ва муътазилиён ба миён омад ва боиси нооромии шаҳр гардид. Гурӯҳе аз мухолифони 
Қушайрӣ гуфтаҳое аз ӯро ба пеши Туғрал – султони Салҷуқӣ ва вазираш Амидулмулк Кундурӣ 
мебаранд ва хашми султону вазирашро алайҳи Қушайрӣ ва ашъариён бармеангезанд. Дар натиҷа 
олимони маъруфе чун Абулқосими Қушайрӣ, Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Юсуфи Ҷувайнӣ, 
Ҷамолулислом маъруф ба Муваффақ ва гуруҳе дигар аз донишмандон, ки аз оро ва ақоиди Абулҳасан 
Алӣ ибни Исмоили Ашъарӣ дифоъ мекарданд ба зиндон ва манъ аз дарсу тадрис гардиданд. Аз 
сарчашмаҳо чунин бармеояд, ки ҳудуди даҳ сол ба Қушайрӣ ва ҳамфикрони ӯ маҷоли ваъзу дарс 
гуфтан намемонад. Аз ин рӯ, Қушайрӣ бо ҷамъе аз донишварон аз Нишобур ронда мешавад ва ба 
Маккаву Бағдод меравад ва чанде ба дарсу ваъз мепардозад. Дар Бағдод халифа ал-Қоим Биамруллоҳ 
(1031-1055) аз Қушайрӣ дифоъ мекард ва дар қасри ӯ маҷлису ваъз мегуфт ва халифа фармоне бар 
эъзозу икроми Қушайрӣ содир кард. Пас аз он ба Нишобур бозгашт, вале боз ҳам осудаву ором буда 
наметавонист ва бо аҳлу аёли худ ба Тус рафт ва чанде дар он ҷо иқомат намуд.  

Қушайрӣ ва чанде аз донишмандони дигар пас аз ба қатл расидани Амидулмулк Кундурӣ ва ба 
сари қудрат омадани Олп Арслони Салҷуқӣ ва вазири ӯ Низомулмулки Тӯсӣ ба Нишопур боз 
омаданд. Азбаски Низомулмулк фарде ороста ба донишу хирад ва заковати олӣ буд, Қушайриро 
мавриди эҳтиром ва эъзоз қарор дод ва дар натиҷа ӯ давоми даҳ сол бо осудагии комил анҷуманҳои 
ваъз ороста ба тадриси имлои аҳодис пардохт ва шогирдону муридони зиёде дар ҳалқаи дарси ӯ 
тарбият ёфтанд.  

Абулқосими Қушайрӣ аз ду зан соҳиби шаш писару панҷ духтар будааст. Ҳамсари нахустини ӯ 
Албанин Фотима аз ҷумлаи занони донишвар ва орифаи замони худ будааст. Албатта ин бесабаб нест, 
тавре дар оғоз ишорат шуд, ӯ духтари яке аз сӯфиёни маъруфи замон Абуалии Даққоқ буда, дар 
домани мактаби маорифи падари бузурги хеш ба камол расидааст. Ҳамзамон аз Абунаъими 
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Исфароинӣ, Абулҳасани Алавию Абу Абдуллоҳи Ҳоким ва як гурӯҳи дигари муҳаддисон ривоёти 
ҳадис мекард ва шогирдоне ҳам дар ин ҷода тарбият намудааст. Ҳамсари дигари Қушайрӣ духтари 
Аҳмад ибни Муҳаммади Чархии Баладӣ мебошад. Ҳар яке аз писарони Қушайрӣ дар улуми 
мухталифи замони хеш соҳибшӯҳрат ва баркамол шинохта шудаанд. Писарони ӯ – Абусаиди 
Абдуллоҳ, Абусаиди Абдулвоҳид, Абумансури Абдурраҳмон, Абунасри Абдурраҳим, Абулфатҳи 
Абдуллоҳ ва Абулмузаффари Абдулмунъим, ки ҳамагӣ аз донишмандони маъруфи замон буданд. 
Ҳатто яке аз наберагони Қушайрӣ, ки бо номи Абусаъид Ҳуббатурраҳмон ибни Абусаид маъруф 
будааст, аз муҳаддисони бузурги замони хеш ба шумор мерафтааст. Фурӯзонфар роҷеъ ба мақоми 
илмии фарзандон, ҳамсарон ва наберагони Қушайрӣ муфассал маълумот додааст [5,49-64]. 

Тавре тазаккур ёфт, Қушайрӣ ҳанӯз қабл аз сафарҳояш ба Бағдод ва Макка дар Нишопур 
маҷлисҳои имлои ҳадис барпо дошт. Ҳарчанд замоне бо сабаби ин сафарҳо ва оворагиҳои ӯ маҷолиси 
мазкур баргузор нашуданд, аммо дар соли 455ҳ.қ./1063м. пас аз дубора баргаштанаш ба Нишопур 
маҷолиси мазкурро аз нав барқарор намуд ва то поёни умр ба имлои ҳадис ва тадриси он машғул 
гардид.  

Шеваи кори Қушайрӣ ба ҳадде ҷолиб ва қобили омӯзиш буд, ки бо он ҳама табаҳҳур дар улуми 
исломӣ ҳамеша дар пайи мутолеа ва маърифат буд, ҳатто дар ҷараёни тадрис агар мушкилоте дар 
ҳалли масъалае эҷод мешуд, онҳоро ҳамроҳ бо дигар толибилмон баррасӣ менамуд. Новобаста аз 
синну соли пирӣ ба назди Юсуф ибни Алии Мағрибӣ рафта аз ӯ илми калом меомӯхт ва дар ҳаллу 
фасли масоили марбут ба наҳв аз дониши ӯ истифода мебурд.  

Аз рӯи гуфтаи набераи Қушайрӣ Абдулғофир [5,35] чунин бармеояд, ки дар баробари маърифати 
комил ва дониши фаровон доштан Қушайрӣ марди моҳир дар аспсаворӣ ва дар истифодаи анвои 
силоҳ қавидаст будааст. Дар шинохти аслиҳа ва савориву асрори паҳлавонӣ чизҳои фаровоне 
медониста, ки ҳатто аҳли ин шуғл ва пешаҳо намедонистаанд. Ин ҳунарҳоро Қушайрӣ дар зодгоҳи худ 
Устуво, ки мардумонаш паҳлавону далерон будаанд, омӯхтааст.  

Боиси таъкид аст, ки Қушайрӣ дар баробари мусаллат будан ба ҳамаи илмҳои замона, инчунин 
дар ваъзу хитоба низ маҳорати бемисл доштааст. Чунонки шуруъ аз соли 437ҳ.қ./1046м. то поёни умр 
маҷолиси ваъз барпо намуда, дар он латоифи Қуръону аҳодисро бо овардани ҳикоёту абёти дилнишин 
тавзеҳ медод. Бояд қайд намуд, ки маҷлисгӯӣ дар таърихи адабиёти ирофнии форсӣ-тоҷикӣ ҷойгоҳи 
вижаеро аз назари фарогирии арзишҳои адабию ҳунарӣ доро мебошад. Дар ин хусус адабиётшинос 
Азизов С. чунин қайд намудааст: «Дар воқеъ, бисёре аз таълимотҳои машоихи сӯфия аз тариқи 
маҷлисгӯӣ ба муридон мерасид. Муридон аз ин маҷолис ёддоштҳое менамудаанд, ки қисме аз онҳоро 
бархеашон дар таълифоти худ аз забони шайх ва пиру муршиди хеш нақл мекарданд. Чунонки 
«Асроруттавҳид»-и Муҳаммад ибни Мунаввар аз забони Абусаиди Абулхайр ва «Тазкират-ул-авлиё»-
и Шайх Аттор бар асоси каломи машоихи бузурги сӯфия тадвин шудаанд. Аз баъзе маҷолиси сӯфия 
осори мустақиле то мо расидааст, ки аз ҷумлаи онҳо «Маҷолис»-и Аҳмади Ғаззолӣ ва «Маҷолиси 
сабъа» ва «Фиҳи мо фиҳи»-и Мавлоно Балхӣ, «Чиҳил маҷлис»-и Алоуддавлаи Симнонӣ ва «Фавоид-
ул-фуод»-и Низомиддини Авлиё мебошад» [2, с.78].  

Аз ин ру, Абулқосими Қушайрӣ дар ваъзу маҷлисгӯӣ низ дасти тавоно дошта, бисёре аз 
таълимоти худро ба муридон дар ҳамин маҷолиси худ дар батни ҳикоёту саргузашти орифон ва 
амсолу қиссаю абёт баён медоштааст.  

Аз назари фарогирии аҳодиси набавӣ ва нақду маърифати он, Қушайрӣ аз машоихи дараҷаи аввал 
буда, аз бисёре мӯътабарони замони худ иҷозаи ривоят ва самоъ гирифта буд. Дар баробари ин, бино 
ба гуфтаи Самъонӣ [5,35] ҳазорон нафар аз толибони ҳадис ва бузургони замони ӯ ин фанро дар 
Хуросон ва шаҳрҳои дигар аз ӯ шунидаанд ва ҳадисҳо омӯхта, иҷозати ривоят ба даст овардаанд. 
Бадеуззамон Фурӯзонфар дар асоси китоби Самъонӣ ва «Табақоти шофеӣ»-и Сабакӣ шогирдон ва 
нафароне, ки аз Қушайри истимои ҳадис намудаанд, феҳристе аз онҳоро овардааст [5, с.37-44]. Аз 
феҳристи овардаи Фурӯзонфар чунин бармеояд, ки дар воқеъ, Қушайрӣ мақоми баланди илмӣ дошта, 
шогирдону муридони зиёдеро тарбият намудааст, ки роҷеъ ба 66 нафар аз маъруфтарини онҳо дар 
феҳрист маълумот оварда шудааст. Гурӯҳе аз шогирдону муридони Қушайрӣ ба ҷамъу фароҳам 
овардани осори Қушайрӣ машғул буданд, ки аз рӯи ҳамин матлаб ба нуфузи бештар ва мавҷудияти 
таълифоти зиёде аз Қушайрӣ метавон таъкид варзид. Аз ҷумлаи онҳо Абулқосим Исмоил ибни 
Ҳусайн ибни Али ибни Аҳмади Фароизи Нишопурӣ сокини Дувайраи Сулламӣ, ки китобҳои 
Қушайриро ба хати зебо ва хоноии худ китобат мекард. Абулқосим Салмон ибни Носир ибни Умрон 
ибни Муҳаммад ибни Исмоил ибни Исҳоқ ибни Язд ибни Зиёд ибни Маймун ибни Меҳрон Ансорӣ, 
ки (ваф.1119м.) аз ҷумлаи ходимони хонақоҳи Қушайрӣ буда, аксар китобҳои Қушайриро ба хати худ 
китобат намудааст. Дар канори ин, Абдулғофир (набераи Қушайрӣ) ашхоси зеринро ҷузви муридони 
махсуси Қушайрӣ ном бурдааст. Аз ҷумла, Абуиброҳими Исмоил ибни Абулҳасани Тӯсӣ, ки 
(ваф1102м.) аз хидматкорони Қушайрӣ, Исмоил ибни Аббоси Сӯфи аз муридон, Абулқосим 
Абдулазиз ибни Абдураҳмони Саффор аз махсусон, Абуаҳмад Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни 
Абуаҳмади Тусӣ (ваф1093м) низ ходимони хонақоҳи Қушайрӣ, Абдурраҳмон ибни Муҳаммад хатиби 
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Марвазӣ аз муридон, Абумуҳаммад Абдуссамад ибни Абисаиди Савафӣ(ваф1101м) пайваста дар 
рикоби Қушайрӣ мерафтааст, Муҳаммад ибни Абисолеҳи Савафӣ ва дигарон аз ҷумлаи муридон ва 
ҳам ходимони хонақоҳи Қушайрӣ будаанд, ки файзҳои фаровоне аз дониш ва маърифати вай 
бардоштанд.  

Ҳамин тавр, Абулқосими Қушайрӣ дар таърихи даҳуми рабеъулаввали соли 465ҳ.қ./1072м. аз 
олам даргузаштааст ва мазори ӯ дар канори қабри устодаш Абуалии Даққоқи Нишобурӣ қарор дорад.  

Мероси адабии Қушайрӣ. 
Абулқосими Қушайрӣ дар баробари тарбияи муридону соликони тариқат осори арзишманде 

таълиф намудааст. Муҳимтарин китобҳои таълифнамудаи ӯ дар тасаввуфу ирфон буда, то кунун бисту 
панҷ осори (чопшуда ва чопношуда) ӯ муаррифӣ шудаанд[1;3;5;6;7;8;12]:  

1.“ар-Рисола ила-с-суфия», ки ба унвони «Рисолаи Қушайрия» маъруфу машҳур гардида борҳо ба 
нашр расидааст. 2. «Рисолат -ул-меъроҷ», 3. «Латоиф ул-ишорот», 4. Рисолаи самоъ, 5. «Одоб ус-
суфия», 6. «ал-Ҷавоҳир», 7. «Уюн ул-Ҷавбат фӣ фунун ул савлат», 8.«Ҳукком ус-самоъ», 9.«Арбаин», 
10. «Ҳаёт-ул-арвоҳ», 11.“Тартиб-ус-сулук», 12.“ат-Таҳбир», 13.“Шарҳ ал-асмоуллоҳ ал-
ҳусно»,14.“Лумаъ фи-л-иътиқод»,15.“БулҒат-ул-мақосид», 16“Латоиф-ул-ишорот», 17. «Арбауна 
ҳадис», 18.“ал-Фусул фи-л-усул», 19.“ат-Тайсир фӣ илми-т-тафсир», 20.“Рисола», 21. «Истифодот ал-
муродот», 22. «Наҳв-ул-қулуб», 23. «ал-Мақомот ут-салоса», 24. «Мадориҷ-ул-ихлос», 25. «Маҷолиси 
Абӯалии Даққоқ». 

Ҳамчунин Қушайрӣ шеър мегуфтааст. Дар робита ба маҳфуз мондани ашъори арабии 
Абулқосими Қушайрӣ дар чандин сарчашмаҳо ишорат рафтааст. Ашъори арабии ӯ бисёр қавӣ ва 
дилангез буда, шумораи муайяни онҳоро сарчашмаҳо ёдовар шудаанд. Аз ҷумла, Бохарзӣ аз Қушайрӣ 
10 байт ва Субки 21 байт ва Ҷомӣ 2 байт нақл намудаанд [5, с.35]. Ҳарчанд дар сарчашмаҳо дар 
мавриди теъдоди муайяни ашъори арабии вай сухан рафтааст, аммо он чӣ ӯро шуҳрати бештар 
бахшида, ҳамоно китоби «Рисолаи қушайрия» аст, ки мақоми хосаеро дар насри ирфонӣ касб 
намудааст. Баррасии аҳамияти илмию адабии «Рисолаи қушайрия» аз доираи баҳси ин мақола берун 
аст ва фурсати дигарро тақозо дорад.  

Осоре, ки аз Қушайрӣ дар боло муаррифӣ шуд, ҳамагӣ ба забони арабӣ таълиф шудаанд. Зеро дар 
рӯзгори Қушайрӣ бо тақозои замон бештар забони арабӣ дар ҷаҳони ислом ба ҳукми забон илмӣ 
мавриди истифода қарор дошт ва олимон китобҳои хешро бо ин забон таълиф менамуданд.  

Чунонки зикр гардид, на ҳамаи осори Қушайрӣ то кунун таҳияву тасҳеҳ шудааст. Бадеуззамон 
Фурӯзонфар дар муқаддимаи хеш ба «Рисолаи қушайрия» роҷеъ ба се асари зерини Абулқосими 
Қушайрӣ маълумот додааст [5,64-72].  

1. «Наҳв ул-қулуб». Ин китоби Қушайрӣ фарогири баҳсҳои мухтасар дар мавриди қоидаҳои 
наҳви арабӣ ва татбиқи онҳо бар матолиби ирфонӣ мебошад, ки бо забони шево ва малеҳ нигошта 
шудааст. Ин китоб ҳарчанд маҷмӯан шасту як қоидаро дарбар мегирад, аммо гоҳо дар мавридҳои 
зарурӣ муаллиф танҳо ба як ишорат қонеъ нашуда, зимнан чанд қоида ё нуктаҳои дигарро тавзеҳ 
медиҳад, ки ин амр ба нуфузи теъдоди қавоид ва шарҳи онон дар асар ишорат мекунад. Ҳадафи аслии 
Қушайрӣ аз нигориши ин асар он будааст, ки толибони маърифат аз оҒоз бояд қоидаҳои забониро аз 
бар намоянд ва ин амр боис мешуда, ки латоифи каломи сӯфиён ва худи тасаввуфро маърифат намуда, 
аз ин роҳ ба тадриҷ пеш раванд.  

2. «Латоиф ул-ишорот» асари дигари Қушайрӣ мебошад, ки тафсири Қуръони Карим бо шеваи 
орифона буда, ба таъбири устод Фурузонфар бо шеваи сахт дилангез ва шево ба қалам омадааст. Дар 
ҷараёни кори тафсир Қушайрӣ ашъоре ҳам ба кор бурда, ки тахмин меравад, бахше аз онон ба қалами 
худи ӯ тааллуқ дошта бошанд. Ҳадафи таълиф ин китоб ба таъкиди Қушайрӣ дар муқаддима он 
будааст, ки баёни ишороти Қуръон ба забони аҳли маърифат, яъне сӯфия мебошад [5,66]. Аз назари 
Фурӯзонфар ҳарчанд пеш аз Қушайрӣ Саҳл ибни Абдуллоҳи Тустарӣ (ваф896м.) ва Абӯабдурраҳмони 
Сулламӣ (ваф1020м.) бар ин усул тафсир навишта буданд, вале на тафсири Тустарӣ ва на «Ҳақоиқ»-и 
Сулламӣ аз «назари борикандешӣ ва лутфи таъбиру шӯрангезӣ бар пояи тафсири Қушайрӣ 
намерасад...» [5,66]. 

3. «Тартиб -ус-сулук. Дар ин рисола Қушайрӣ мухтасар роҷеъ ба шароити нахустини сулук ва 
вуруд ба тариқат маълумот додааст. Аз ҷумлаи муҳимтарин шартҳое, ки Қушайрӣ таъкид мекунад; 
дурӣ аз молу сарвати дунё ва итоати бе чунун чарои пир мебошад. Солик бо ишорати пир дар аввал ба 
зикр машғул гардад то он даме, ки ҳавоси дарунӣ ва берунии ӯ танҳо ба ҳамин зикр мутаваҷҷеҳ бошад. 
Пас аз ин Қушайрӣ ба шарҳи тараққии солик аз зикри забонӣ ба дараҷҷаи зикри қалбӣ ва аҳволе, ки аз 
ғайбату фанову бақо дар мақоми зикр ҳосил мегардад ва шигифтиҳое, ки дар ин марҳила мушоҳида 
мекунад, то он ки зикру зокир ҳар ду фонӣ шавад ва мазкур боқӣ бимонад, мепардозад. Дар зимни он 
ки солик аз худ фонӣ ва ба ҳақ боқӣ гардад, Қушайрӣ ба тариқи иҷмол ба баёни масъалаи хатароту 
илҳом ва васваса мепардозад ва тафовути онҳоро шарҳу тавзеҳ медиҳад ва рисола ба марҳилаи 
вусул, ки ба Ҳақ пайвастан аст ба поён мерасад. Аҳамияти ин рисолаи Қушайрӣ дар он аст, ки маҳз 
тавассути он аз шева ва шарту шароити равандагони тариқати Қушайрия огоҳӣ пайдо мекунем.  
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Ҳаминтавр аз баррасию омӯзиши сарчашмаҳо ва осори таҳқиқӣ дар робита ба Қушайрӣ чунин 
бармеояд, ки ӯ аз зумраи уламо, муҳаддисин, воизон ва аз саромадони орифони номвари адабиёти 
форсӣ-тоҷикӣ мебошад. Қушайрӣ дар баробари мусаллат будан бар илми калому ҳадис дар тафсири 
Қуръон ба мазоқи сӯфия ва равиши Абӯабдурраҳмони Сулламӣ дасти тавоно доштааст. Ҳамчунин 
фиқҳ хуб медонист ва ба забони арабӣ шеър мегуфту котибу дабири пурмоя ва воизе суханпардоз буд. 
Омӯзишу баррасии зиндагӣ ва осори Абулқосими Қушайрӣ, махсусан «Рисолаи Қушайрия» дар 
маърифати адабиёти ирфонии форсӣ-тоҷикӣ аз сарчашмаҳои дастаи аввал ба шумор меравад. Таъсири 
андешаҳои Қушайрӣ бар ҷараёнҳои иҷтимоию фарҳангӣ, илмӣ ва махсусан ирфонии аҳди худ ва пас 
аз он қобили таваҷҷӯҳ аст.  
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБУЛ КАСИМА КУШАИРА 
Абулкосим Кушайри - один из ярчайших деятелей персидско-таджикской науки и литературы XI 

века, биография и литературное наследие которого мало изучены в таджикской литературе. 
Фактически, Кушайри является одним из самых проницательных и мистических мыслителей 
персидско-таджикской литературы, который в традициях написания суфийских идей и развития 
мистической прозы является одним из лидеров этой ценной части классической литературы. С этой 
точки зрения изучение жизни и творчества этого блестящего деятеля науки и литературы XI века 
имеет огромную пользу в признании и просвещении персидско-таджикских мистических 
произведений. С этой целью в статье рассматриваются наиболее важные аспекты жизни и 
наследия Кушайри. 

Ключевые слова: Абул Касым Кушайри, жизнь, творчество, мистическая литература, место, 
авторитет и влияние. 

 
THE LIFE AND WORKS OF ABUL QASIM QUSHAIR 

Abulkosim Kushairi is one of the brightest figures of the Persian-Tajik science and literature of the 11th 
century, whose biography and literary heritage have received slight emphasis in Tajik literature. In fact, 
Kushairi is one of the most insightful and mystical thinkers of Persian-Tajik literature, who, in the tradition of 
writing Sufi ideas and developing mystical prose, is one of the leaders of this valuable section of classical 
literature. From this point of view, the study of the life and work of this brilliant figure in science and literature 
of the XI century has great benefit in the recognition and enlightenment of Persian-Tajik mystical works. To 
this end, the article discusses the most important aspects of the life and legacy of Kushairi. 

Keywords: Abul Kasym Kushairi, life, creativity, mystical literature, place, authority, and influence. 
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РОЛЬ ДИАЛОГА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Мусоева Ш.Ю. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 

В современном литературоведении проблемы диалога находятся в центре внимания 
литературоведов, лингвистов, философов, психологов, социологов и культурологов, что 
свидетельствует о становлении нового междисциплинарного направления –– диалоговедения, которая 
изучает науку о диалоге со стилистической, риторической, функциональной и многих других сторон. 
Изучение диалогичности имеет социальную важность, о которой в своей работе отмечал М.М. Бахтин: 
«Вся жизнь языка в любой области его употребления пронизана диалогическими отношениями» [1, 
с.205]. Однако диалогичность: «наиболее явно эксплицируется в собственном диалоге как форме речи, 
но пронизывает и другую ее форму –– монолог. Следовательно, диалогичность свойственна не только 
внешне диалогическим текстам (фиксированный знаками разговор двоих), но и монологическим». 

Одним из тех мыслителей ХХ века, кто обратил свой взор на диалог, проблематизировал этот 
феномен и произвел его аналитическую реконструкцию - М.М. Бахтин, считающий, что 
«высказывание протекает не внутри коммуникативных сетей, культуры и общества, а существует на 
границе между «Я» и «Другим», включая в себя и интенции «Я», и интенции «Другого», в которых 
(для «Я») и представлено «общество». Каждый раз в процессе диалогического общения мы имеем 
дело с человеком, но воспринимается он нами как представитель некой структуры, как социальный 
агент» [2, с.77-78]. 

По мнению ученых, диалог необходимо понимать, как; 1) универсальную категорию культуры, 
так как: «Вся жизнь языка в любой области его употребления… пронизана диалогическими 
отношениями» [1, с.245]; и как форму речи, «заключающейся в обмене взаимообусловленными 
репликами, монологу как высказыванию одного лица» [10, с.44-45]. Поэтому исследователями 
предлагается изучать диалог в сопоставлении с монологом [6, с.138-142]; об этом в статье «О 
диалогичности речи» отмечает еще в 1923 году Л.П. Якубинский, который указал на характерные 
черты диалога, как быстрый обмен краткими высказываниями-репликами, и монолога, как 
«длительного высказывания одного лица, обладающее завершенностью и композиционной 
строгостью» [12, с.17-58.]. Диалог и монолог, и их различие рассматривалось также в работе 
Л.В. Щербы, который утверждал, что: «Диалог - это, в сущности, цепь реплик. Монолог - это уже 
организованная система облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а 
преднамеренным воздействием на окружающих» [11, с.115]. Также на эти особенности указывал и 
академик В.В. Виноградов, отмечающий, что «диалог выступает как естественная данность языка, 
тогда как монолог есть всегда искусственное произведение речи, продукт индивидуального 
построения» [3, с.181].  

Основная сфера использования диалога, кроме повседневного общения - художественная 
литература (диалоги персонажей), публицистика (интервью, дискуссия) и т.д. В художественном 
тексте характерной особенностью диалога, реально каждый диалога является то, что он имеет начало 
и конец, целостность и завершенность. Сущность диалога Д.И. Изаренковым рассматривается, как: 
«акт непосредственного общения двух людей, протекающего в форме перемежающихся ситуативно 
обусловленных речевых действий (поступков), возникающий по инициативе одного из них 
(говорящего) в процессе его деятельности в тот момент, когда обстоятельства этой деятельности 
создают перед ним проблему, которую он может (или считает целесообразным) решить путем 
вовлечения в эту деятельность другого компетентного, с его точки зрения, лица (собеседника), в силу 
чего их общение развивается в направлении разрешения данной проблемы и угасает либо с ее 
разрешением, либо тогда, когда говорящий убеждается в неспособности (или нежелании) собеседника 
к ее разрешению» [4, с.15]. С.А. Ремизова рассматривает диалог, как: «тип дискурса, результатом 
которого является текст, создаваемый в определенной коммуникативной ситуации совместными 
усилиями двух коммуникантов с большей или меньшей общностью «картины мира», каждый из 
которых руководствуется своими целями, но при этом имеет более или менее четкое представление о 
целях собеседника» [9, с.36]. 

Итак, диалоги являются одним из главных способов характеристики индивидуума, выразителем 
его мыслей, отношения к окружающей среде, посредством, которого можно открыть его сущность. 
Говоря конкретно, диалог - это результат речевого взаимодействия двух и более участников на 
определенную тему, обладающий образностью, теоретико-познавательным и философским 
характером. 



197 

Однако при анализе художественного текста, необходимо рассматривать различные диалоги - 
внутренний диалог, внутренний монолог. Каждая из этих форм диалога, в отдельности, по-своему 
раскрывает характер героя произведения, имеет особенную семантическую структуру и выполняет 
конкретные функции в жизнедеятельности персонажей произведения. При этом важно учесть, что 
художественный текст – это эстетически организованная система, которая изображая вымышленные 
события и вымышленные миры по сходству с реальными устанавливают аналогии с известной нам 
действительностью. При этом, описываемая действительность в художественном тексте имеет 
способность влиять на читателя так, что он начинает, достраивает эти отношения в своем сознании, 
исходя из собственного видения и опыта жизни. По этой причине эпизоды, детали и даже герои в 
художественном тексте могут иметь символичный, иеалогический и психологический характер или 
значение. 

Диалог в художественном тексте имеет двойственный характер, с одной стороны, представляет 
собой обработанность ее автором, а с другой стороны, является отражение межличностных 
отношений. Это стилистический приём, способный разнообразить речь, сменяя авторский монолог, 
воспроизвести живую речь, которая характеризует персонажей, выражать главную мысль, которая в 
изложении от автора может показаться излишне нравоучительной.  

Диалог носит в себе информативный характер и может быть диалогом – беседой, повествующим, 
диалогом обменом мнениями, диалогом – спором, диалогом – выпытыванием, диалогом – 
признанием, диалогом – исповедью, диалогом – объяснением, диалогом – убеждением, диалогом 
эмоционального воздействия, эмоциональным диалогом, артистическим диалогом, интеллектуальным 
диалогом и т.д. 

В художественном произведении важную роль играет внутренний монолог – это одностороннее 
речевое взаимодействие героя с самим собой, благодаря которому он «фиксирует конечные 
результаты собственного мыслительного процесса, поэтому для них характерны определенная 
содержательная цельность и непрерывность, которые обеспечиваются, в частности, единством темы» 
[5, с.45]. 

Внутренний монолог имеет особый смысл в раскрытии внутреннего мира героя произведения, он 
может вестись, как от 1-го лица, так и 3-го. В первом случае, это прямой внутренний монолог, а второй 
– косвенный. К косвенному внутреннему монологу автор прибегает обычно в тех случаях, когда хочет 
выразить свою точку зрения, как например, в рассказе «Утро нашей жизни» Сотима Улугзода от 
имени поэта ведет свои размышления о своем детстве, о несправедливости жизни. Автор рассказа 
осмысливает собственное отношение с другим человеком, его словам, действиям, где по-особенному 
остро раскрывается линия автора, его точка зрения, т.е. авторская речь, пропускается через призму 
сознания персонажа.  

Во внутреннем монологе от 1-го лица раскрывается душевное состояние героя, его разочарование 
и, что немаловажно, данный монолог свидетельствует об одном из фактов его биографии. Особое 
место в изучении характера героя, замысла автора и идеи произведения играет внутренняя речь 
персонажа, героя. Внутренний диалог представляет собой внутреннее осознание, размышления, 
попытку разрешить какой-либо вопрос и т.д. И в отличие от монолога эта форма диалога отличается 
своей экстравертностью,  

Опираясь на исследование Дж. Дж. Мурувватиён о том, что «Роман «Фирдоуси» Сотима 
Улугзода - единственное произведение в таджикской литературе ХХ века, где основным мотивом 
служит творческий процесс». В данном произведении писатель ведет свои размышления о творчестве, 
как о выражении свободы человека, обеспечивающее целостное развитие личности. Мотив творчества 
раскрывает природу самого художественного текста, стиля писателя.  

Диалоги в рассказе «Утро нашей жизни» служат средством характеристики персонажей, и 
выражения главной мысли автора произведения. Сотим Улугзода в диалоге использует немало 
авторских ремарок, комментариев, направляющих читательское восприятие, раскрывающих 
характеры.  

Проблемы диалога боле глубоко и скрупулезно были разработаны Дж. Дж. Мурувватиён в 
разделе «Поэтика литературных диалогов в романе С. Улугзода «Фирдоуси» книги «Становление 
филологического романа в таджикской литературе ХХ века (на примере романа «Фирдоуси» Сотима 
Улугзода)». Мы в своей работе опираемся на данный анализ, так как: «Диалоги С. Улугзода 
раскрывают богатый и разнообразный внутренний мир героев, способствуют усвоению читателем 
идейно-содержательной канвы, раскрытию характеристики героев, их эмоционального состояния, 
предмет разговора. Литературные диалоги в романе «Фирдоуси» ценны тем, что отражают достаточно 
полную информацию не только о личности художественного персонажа, несут в себе 
информативную, экспрессивную нагрузку о мире художника, описывают развитие событий, 
связанных с судьбами героев, их характерами, но и раскрывают их нравственно-этический мир, 
человеческие качества, чувства и эмоции, мировосприятие. Герои романа изображены в разных 
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жизненных ситуациях, диалоги также составляются так, чтобы соответствовали изображаемым 
объектам. В построении диалогов чувствуется бережное отношение писателя к колоритной и живой 
выразительности образов» [7, с.118-119]. 

Диалоги в рассказе «Утро нашей жизни» обладают высокой степенью информативности, в 
которых писатель преимущественно выражает себя. В рассказе все диалоги используются 
целесообразно, т.е. герои передают друг другу не просто информацию, но и выражают в ней то, что 
должно быть свойственно им по внутренней сути.  

Диалог в романе выдаёт намерения героев, объясняет их жесты, мимику, раскрывает нравы, всё 
поведение в целом, внутренний мир героев, их нравственные приоритеты.  

В организации диалога выражена позиция самого автора романа. Информация о личности героя 
может содержаться в его собственной речи или речи собеседника, или же в речи других персонажей о 
нем, Все виды диалога (полилог, монолог) в романе преследуют определенную цель, подчиненную 
идее самого автора, раскрывают характер главного героя, и выражать различные его эмоции. 

Диалоги в романе о художнике раскрывают основную тему – процесс творчества и миро 
созидания. В основном все диалоги в романе посвящены литературной теме.  

В диалогах, полилогах раскрывается история написания «Шахнаме», отношение к ней окружения, 
власти, простого народа и т.д. Это средство даёт возможность автору романа создавать образы и 
узнавать о них от самих персонажей и героев.  

В романе диалог выполняет несколько видов функции – это: информационная, для развития 
интриги, фабулы и сюжета, психологическая, оценочная.  

Однако самое наибольшее место в романе занимают диалоги-споры, и именно такие дискуссии 
реализуют очень важные авторские идеи. Диалоги – споры – это спор равных противников, имеющих 
собственную позицию.  

Для того, чтобы «оживить» диалог, и он смог раскрыть образ героя Сотим Улугзода 
придерживается следующих правил структуры диалога: строго соблюдены правила пунктуации 
(диалоги начинаются с новой красной строки и со знака «тире»), они емкие, сообщают определенные 
сведения о персонаже, дают ему характеристику, перемежаются действием, в меру использованы 
фразы типа «сказал», «ответил».  

Герои романа «Фирдоуси» не повторяют в диалогах то, что читатель уже знает из предыдущего 
текста, они построены соразмерно, литературно, речь героев не содержит междометий, пауз, 
внезапной смены тем, недоговоренностей. 
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РОЛЬ ДИАЛОГА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
В статье автор рассматривает проблему диалога в художественном тексте. Проблемы 

диалога находятся в центре внимания литературоведов, лингвистов, философов, психологов, 
социологов и культурологов, что свидетельствует о становлении нового междисциплинарного 
направления –– диалоговедения, которая изучает науку о диалоге со стилистической, риторической, 
функциональной и многих других сторон. 
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Важно подчеркнуть, что основная сфера использования диалога, кроме повседневного общения - 
художественная литература (диалоги персонажей), публицистика (интервью, дискуссия) и т.д. В 
художественном тексте характерной особенностью диалога, реально каждый диалога является то, 
что он имеет начало и конец, целостность и завершенность.  

Автор статьи исследует диалог героев романа «Фирдоуси» С. Улугзода: они повторяют в 
диалогах то, что читатель уже знает из предыдущего текста, они построены соразмерно, 
литературно. 

Ключевые слова. Диалог, роман, полилог, монолог, рассказ, фабула, характер. 
 

THE ROLE OF DIALOGUE IN LITERARY TEXT 
In the article, the author examines the problem of dialogue in a literary text. The problems of dialogue are 

in the center of attention of literary scholars, linguists, philosophers, psychologists, sociologists and cultural 
scientists, which indicates the formation of a new interdisciplinary direction - dialogue studies, which studies 
the science of dialogue from stylistic, rhetorical, functional and many other sides. 

Is important to emphasize that the main sphere of using dialogue, in addition to everyday communication, 
is fiction (dialogues of characters), journalism (interviews, discussion), etc. In a literary text, a characteristic 
feature of the dialogue, in reality, each dialogue is that it has a beginning and an end, integrity and 
completeness. 

Author of the article examines the dialogue of the heroes of the novel «Ferdowsi» S. Ulugzoda: they repeat 
in the dialogues what the reader already knows from the previous text, they are constructed in proportion, 
literary. 

Keywords. Dialogue, novel, polylogue, monologue, story, plot, character. 
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ХУДШИНОСӢ ВА ҲУВВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ОСОРИ МУҲАММАД ҒОИБ 

 

Ҷалилов Ғ.Д. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ 

 

Талоши ҳар як инсони оқил дар давоми умраш ҳимоят аз арзишҳои миллӣ: фарҳанг, дин, оин, 
забон, таърих мебошад, ки дар замони ҷаҳонишавӣ пурҷилло ва равшантар ба назар мерасад. Ҳар 
миллате ва ҳар нажоде, хоҳ дорои тамаддун бошад, хоҳ не – даъвои миллатсолорӣ дорад ва кӯшиш ба 
харҷ медиҳад, ки кӯчактарин дастовардашро бузург нишон дода мавқеи кишвару миллаташро дар 
назари ҷомеаи ҷаҳонӣ устувор нигаҳ дорад. 

Гузашта аз ин, худшиносӣ ва ҳуввияти миллиро шахсони арзишмандии ё он кишвар бо 
дастовардҳои бузурги хеш таъйид мекунанд, ки сарфи назар кардани ин адами мафҳумҳои дар боло 
зикршуда мебошанд. 

Боиси хушнудист, ки бедорӣ ва худшиносии мардуми тоҷик дар марҳилаи навини ватандории 
тоҷикон бараъло ба мушоҳида мерасад. Сиёсати дуруст ва хайрхоҳонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон замина бар ин ҳуввияту 
бедорӣ гузошт, ки мо имрӯз шаҳди онро мечашем. 

Мафҳумҳои худшиносиву худогоҳӣ, ҳуввияти миллӣ, хештаншиносӣ, бедорӣ, ватандӯстӣ, идеяи 
миллӣ, аслан, зиракии сиёсӣ бо ҳам тавъаманд ва дар аксар маврид бо ҳам муродифанд. Аз ин лиҳоз 
ҳар як фарди ҷомеаи мо имрӯз вазифадор аст, ки ба маънои ин мафҳумҳо сарфаҳм раванд ва дар ин 
ҷода қадамҳои устувор бимонанд, зеро ки дар ин роҳ басо заҳматҳои зиёде кашида шудаанд. Чопи 
асарҳои бузургҳаҷми сиёсиву бадеӣ, илмиву публитсистӣ, достонҳову рубоӣ, шеъру ғазалҳои ноб ва ғ. 
далели гуфтаҳои болоянд. 

Шоири номдори адабиёти навини тоҷик Муҳаммад Ғоиб яке аз он қаламбадастони даврони мост, 
ки тавонистааст паҳлӯҳои гуногуни ин худшиносиву ҳуввияти миллиро дар осори гаронбаҳои хеш 
ифода намояд. 

Дар ин маврид, пеш аз ҳама, ба саволи «истилоҳоти худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ чист?» бояд 
посух дод. Вожаи ҳувият муштақоти бедорӣ ва ё огоҳии комилдари фардияти инсон аст. Ҳувият ва 
худшиносӣ паҳлӯҳои гуногуни як истилоҳ мебошанд, ки баҳри ифшои як ҳадафи умдаи бақои миллат 
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мавриди истифода қарор мегиранд. Он ҳадаф кадом аст? Ҳадаф, қабл аз ҳама, аз гузаштаҳои дури хеш 
воқиф будан, аз таърихи марзу буми кишвари худ, яъне аз хатсайри зиндагиномаи аҷдодонамон огоҳӣ 
доштан, аз суннатҳои фарҳангу адаб, расму русум ва эътиқод ба дину ойин ва мазҳабҳову матлабҳои 
он маърифати ҳамаҷониба пайдо намудан аст. Ҳамзамон ин ҳама мероси азаматноку қудратманди 
ниёгонро ҳарчи поктару тобноктар сайқал дода, ба пасовандони хеш бериё ба нияти мондагорӣ эҳдо 
бахшидан аст. Ва ин роҳест, ки афроди ҷомеаро ба сӯи комёбиву саодат ва пирӯзиҳо ҳидоят мекунад. 
Заминаи ҳуввияту худшиносӣ, пеш аз ҳама, аз андеша берун меояд. Чӣ қадаре ки андешаи фард саҳеҳу 
мустақим ва бо далелу бурҳон, пойдору устувор ва мустақил гардад, ҳамон қадар шинохти худӣ, яъне 
фарду ҷомеа бомаърифатона истеҳком мепазирад. Чунон ки бармеояд, ҳуввияту худшиносии 
миллиро, ки бедорӣ ва огоҳии комил дар дохили он нуҳуфта аст, андешаи миллӣ комил мекунад. 

Акнун мо - ҳамагон дарк намудем, ки истилоҳи Ватан-Модар, ваҳдату ҳуввият суханони содда 
набуда, балки ин вожаҳо дар ниҳояти муқаддасӣ ва такрорнопазирӣ мавҷуданд.  

Дар осори пурғановати Муҳаммад Ғоиб се рукни асосиву арзишманд: аввал, рукни фарҳанги 
ориёӣ, баъдан, рукни фарҳанги созандаи исломӣ ва сеюм, рукни фарҳанги муосир ба назар мерасанд.  

Лозим ба ёдоварист, ки заминаи дигари андешаи миллӣ ба фарҳанги муосир мутааллиқ аст. 
Ашъори ноби Муҳаммад Ғоиб саршор аз ситоиш ва шукргузорӣ аз сиёсати давлатсозии мардуми 
тоҷик аст, чунки барои густариши рукни севвуми андешаи миллӣ ба фарҳанги муосир рӯ овардани 
сиёсати давлатдории мост. Дар ин замина таҷлилу баргузории ҷашну маъракаҳои таърихӣ ва чеҳраҳои 
миллат, мисли «Таҷлили рӯзи забон» (1996, 2003, 2004); 675- солагии Хоҷа Камол (1996); 90- солагиву 
100- солагии Бобоҷон Ғафуров (1998, 2008); ифтитоҳи маҷмааи меъморӣ ба ифтихори 1100-солагии 
давлати Сомониён ва муҷассамаи Амир Исмоили Сомонӣ(1999), 90-солагиву 100-солагии Мирзо 
Турсунзода (2001, 2011); 2500-солагии Истаравшани бостонӣ (2002); 1000-солагии зодрӯзи Носири 
Хусрав (2003); 2700-солагии Кӯлоби бостонӣ (2004); 800-солагии Мавлавӣ (2007); 1150-солагии 
Абӯабдулло Рӯдакӣ (2008), ҷашнҳои Абдурраҳмони Ҷомиву Мир Саид Алии Ҳамадонӣва ҷашн 
гирифтани «Фалак»-у «Шашмақом» ва ғайра, бешубҳа, заминаи мустаҳками худшиносиву худогоҳии 
мардумони давлати навини миллати моро истеҳком мебахшад. 

Худшиносии миллӣ авҷи баланди худшиносии фардӣ дар шакли густурдаву расмии он мебошад, 
ки дар бархурд бо худшиносии қавму миллатҳои дигар баҳри ҳимояву нигоҳ доштани ҳуввият ва 
арзишҳои касбкардаи хеш ҷаҳду талошҳои зиёде ба харҷ хоҳад дод. 

Таърихи илмии форс-тоҷик ҳамеша ҳамчун сарчашмаи ҳуввиятсози миллат хизмат кардаааст ва 
ҳар як фарди миллати моро ба нангу номуси миллӣ доштан, ифтихор аз арзишҳои гаронбаҳои миллӣ 
намуданро меомӯзонад. Бешубҳа бидуни омӯзиши илм ҳеҷ қавму миллате ба худшиносии миллӣ 
намерасад ва ё умуман аз байн меравад. Агар ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аз осору таълимоти ниёгони 
худ чун Зардушту Рӯдакӣ, Фирдавсию Сино, Хайёму Саъдӣ, Мавлавӣ, Ҳофиз, Низомӣ, Бедил, Айнӣ, 
Иқбол ва дигарон огоҳ намебуд, чӣ мешуд?  

Пайғомбар (с), чунин мефармояд, ки: «Агар илм дар Сурайё мебуд, онро мардоне аз Форс ба даст 
меоварданд», худ далели шукӯҳу шаҳомати бесобиқа доштани худшиносии миллӣ, илмию фарҳангӣ 
мардуми ориёиасл мебошад. Фақат «Шарҳи Мулло»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, ки сарфу наҳви забони 
арабиро фароҳам кардааст, ёдоварӣ кардан кофист, ки нишонгари пурра ташаккул ёфтани 
худшиносии миллию фарҳангии форс-тоҷик дар он замон мебошад. 

Аслан тамоми шоирони забардасти миллати мо ҳакимону файласуфоне будаанд, ки фалсафаи 
баланди ахлоқ ва зебоишиносиро бо забони шеър баён кардаанд. Осори безаволи абармардони 
миллати мо аз Рӯдакӣ то Аҳмади Дониш, Иқболу Айнӣ ва Туғрал осори худшиносии миллати тоҷик 
мебошад. 

Худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ дар осори шоири тавонои мо Муҳаммад Ғоиб бо забони назм 
гуворо ва мавзун ифода гардидааст. Шеърҳои ин шоир саршор аз тараннуми Ватан-Модар аст. Он 
ватане, ки табиати нотакрор дорад, мардуми заҳматкаш, сулҳхоҳ ва тамаддунофар дорад. Таҳлил ва 
замонбандии осори шоир нишон медиҳад, ки шоир аз сурудани ватани азизаш ҳаргиз хаста 
намегардад. Дар ҳама давраҳои эҷодиёташ шоир сухан аз ватан гуфтаас ва чи суханони волое! 

Имрӯз дар замони истиқлол дастовардҳои пештараамонро, ки барои парвариши ҳисси ифтихори 
миллӣ созгорӣ доштаанд, кӯшиши Муҳаммад Ғоиб низ дар офариниши образҳо назари хонандаро ба 
таърихи ибратбахш ва пурфоҷеаи Ватан нигаронидан аст, ки миллат дигар ба иштибоҳ роҳ накушояд. 
Барои он ки иштибоҳ рух надиҳад, пеш аз ҳама ӯ бояд донад, ки худи он иштибоҳ чист ва ҳадафи 
шеърҳои шоир дар ҳамин аст. Ӯ дар шеъри «Ватан» ҳиссиёту ҳаяҷон ва умеду орзуи худро баён 
кардааст. Шоир тамоми ҳастии худро баҳри Ватан ва ҳифзи он равона карда, қалами буррои худро 
ҳамеша дар васфи ин марзу бум сарф мекунаду ба орзуи нек ба оянда менигарад: 

Туӣ дари умеди мо, 
Ба кишвари умеди мо. 
Ба мулки орзу расем, 
Туӣ раҳи сафеди мо [5, с.10]. 
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Дар идома шоир бо ҳисси ватандӯстию ватанпарварӣ сухан ронда, хурсандию меҳри худро 
нисбати ин сарзамин Тоҷикистони азиз баён мекунад. Муҳаммад Ғоиб Ватанро иродаву суббот, ҳаёту 
мамот, паногаҳ барои инсон, бақою наҷоти инсон донистааст. Ба ақидаи ӯ агар Ватан обод бошад, 
дилҳо шоду масрур шуда, зиндагӣ пурравнақ мешавад. Ватан ин нишона аз гузаштагон, гузаштагони 
бофарҳангу бомаданият: 

Иродаву суботи мо, 
Ҳаёти мо, мамоти мо. 
Барои мо паногаҳ, 
Бақои мо наҷоти мо. 
Ту шамъи бахту партавӣ, 
Ту ҳам куҳан, ту ҳам навӣ. 
Зи рафтагони бонишон. 
Нишонаӣ, қаламравӣ. [5, с.10] 
Дар ҳақиқат Муҳаммад Ғоиб ҳамчун Фирдавсӣ ба дигар шуарои миллии ватанӣ аз ҷумла, С. 

Айнӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода ва дигарон оинаи таърихро пеши рӯ мегирад ва байни гузаштаю ҳозира 
барқарор мекунад. Муҳаммад Ғоиб мегӯяд, ки бояд аз гузашта дарс омӯхт ва набояд иҷозат дод, 
воқеаи талху ваҳшатбори гузашта такрор шавад ва бояд аз Меҳан ба ҷону дил ва тамоми ҳастӣ дифоъ 
намуд. Ва ӯ бо шеъру сухан ва посдошти арзишҳои гузашта ва ҳифзи Ватан мепардозад. Шоир ҳаёту 
мамоти худро баҳри хурсандии тифлон ва осудагии Ватан равона месозад: 

Аз ғуссаи тифли хештан метарсам, 
Аз шодии душмани ватан метарсам. 
Осуда, ки нестам, зи марге, ки марост. 
Осудатар аз ҳаёт, ман метарсам [5, с.70].  
Бо ин шоир шукргузориашро аз Ватану ватандориаш иброз медорад. Ӯ дигар аз хурдиҳо не, аз 

бузургиҳо сухан гуфтан мехоҳад, ки дурахши орзӯи шоиронаи ӯст, зеро дар Тоҷикистони 
соҳибистиқлолаш таҷассуми он ҳама бузургиҳоеро мебинад, ки атои тозаи Худованди таъриху тақдир 
аст. Кӯҳҳои сарбафалаккашида, чамаҳои ҷӯшон, он хорасангҳои побарҷо орзую умеди қаҳрамони 
лирикии шоирро қавитар мегардонад ва барои ӯ аз ин сарзамин, Тоҷикистони биҳиштосо барин дигар 
сарзамине нест: 

Қуллаҳои кӯҳҳоят минбару тахти ман аст, 
Санги побарҷоят осори сари сахти ман аст. 
Ҳар кафи хокат зару ҳар қатраи обат гуҳар, 
Панҷаи пур аз сахоят суфраи бахти ман аст. 
Танг дунё баҳри ман, эй Тоҷикистон, бе ту ҳаст, 
Олами равшан ба чашмам торикистон бе ту ҳаст [5, с.7]. 
Муҳаммад Ғоиб – Шоири халқии Тоҷикистон ба шаҳодати офаридаҳои манзуму мансураш 

бегумон яке аз фаъолтарин чеҳраҳои адабии муосир ва муассир дар ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон аст. 
Шахсияте, ки дар риштаи физик ва риёзии Донишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб таҳсил намуда, вале 
рӯ ба соҳаи ҳунару шеъру шоирӣ ва нависандагӣоварда ва дар аксари жанрҳои адабӣ низ табъозмоӣ 
кардааст. 

Ашъори ғиноӣ, ашъори таълимӣ ва намоишномаҳои манзуми ӯ – «Мири Кабир» (ки дар 
Тоҷикистону Эрон ба рӯи саҳна омад ва мавқеи хуберо эҳроз кард), «Шоҳи Ҳамадон», «Арвоҳзада» 
(ки дар шаҳри Кӯлоб ба намоиш гузошта шуд), ашъор ва манзумаҳои кудакона (шомили достонҳо, 
афсонаҳо, чистонҳо ва ғ.) ва осори мансури ӯ «Фарёди ёдҳо» (шомили қиссаҳо, ҳикояҳо, хотираҳо, 
очеркҳо, публитсистика), «Гумгаштапайдо» (шомили ҳикояҳо, очерк в аду намоишнома) ва ғ. аз 
зумраи таълифоти беҳтарини шоир, драмматург ва нависандаи маҳбуби мо мебошанд. 

Аз худи ҳикояи «Гумгаштапайдо», ки номи китоб аз он ахз гардида, филме низ таҳия шудааст, 
«Поси ошноӣ» (шомили ҳикояҳо, ҳаҷвияҳо, тақризҳо, мақолот ва хотиро аст аз ду ҳикоя – «Вафодор» 
ва «Пуштаи ҳандақпеч» дар китоби «Поси ошноӣ» (филме ҳам сохта шудааст), «Волидони беворис» 
(намоишномаест, ки дар Қурғонтеппа ба саҳна оварда шуд), «Зиндамаргон» (намоишнома), «Як шаби 
танҳоӣ» (очер), тарҷумаи ашъоре, ки ӯ аз шоирони рус, украинӣ, қазоқ ва доғистонӣ ба забони равони 
тоҷикӣ кардааст, ҳама ва ҳама нишонгари тавон ва пуркории Муҳаммад Ғоиб дар арсаи адаб мебошад. 

Муҳаммад Ғоиб даҳҳо шеъри Ватан гуфтааст ва тасмим дорад, ки то охири нафасҳояш 
Муҳаммадномаҳояшро дар васфи Ватан бинависад. Дар оинаи ҳар нигоҳи нек биҳиштрангии ватан ва 
мардуми вафодору ҷонфидояшро мебинад ва роҳи ҷовиднаи мулки меросиро аз ҳар қадами эшон 
меҷӯяд. Офаридаҳояш бозгӯи ин асрор аст, посухи марди ватандор аст: 

Ватан мегӯям, аз рузе, киман фаҳми сухан дорам, 
Сухан мегӯям аз рӯзе, киман меҳри ватан дорам. 
Вафову ифтихору эътиқодам – қаҳрамононад, 
Ба ин ҷамъияти худ гуфтугую анҷуман дорам. 
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Ба дил раҳму, ба ҷон сӯзу ба хун нангу ба чашмон меҳр, 
Тамоми хулқи ибратбахши миллат дар бадан дорам. 
Зи кӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гӯр, 
Зи хоки пунбапарвардаш таманно як кафан дорам. 
На ғайру ошно донад, на сад мушкилкушо донад, 
На дунёи даво донад, ҳамон дарде, ки ман дорам. 
[Девон, «Дарди меҳр», с. 13]. 
 
Танӯр аз оташу оби намакдораш ғизо гирад, 
Нишони хурдани нонаш намебинам, ватандорист. 
Ҳамон марде, ки аз тири адӯ дорад ҷароҳатҳо, 
Вале чашмони гирёнаш намебинам, ватандорист. 
Агар фикри Ватан дар сар набошад, сар чикор ояд, 
Диле холӣ зи армонаш намебинам, ватандорист. 
Раҳи осоншавии мушкили худро ҳама хоҳад, 
Ҳамон мушкил, ки осонаш намебинам, ватандорист. 
[Девон, «Ватандорӣ», с. 13]  
Он ҷо, ки сароб об тобад, ватан аст, 
Чун чашм, агар ҳубоб тобад, ватан аст.  
Хуршед ба дидаи ғариб аст чу шамъ, 
Шамъе, ки чу офтоб тобад, ватан аст.  
Дар поёни ин зербоб таъкид карданием, ки шоири тавоно ва ватансарои тоҷик бо муҳаббати 

беандоза, бо нағмапардозиҳои ба худ хос васфи ватан кардааст. Шеърҳояш ончунон таъсирбахшанд, 
ки ба ҳангоми шуниданашон мӯй дар бадан сих мезанад. Шоир ҳам бояд ингуна бошад, ки бо сухани 
барқосояш қалбҳоро таккон бидаҳад ва муҳаббатро дар синаҳо бедор созад:  

Гар забондон нестем аз анҷуман берун шавем, 
Гар ҷаҳонноошноем, аз Ватан берун шаваем. 
Сардии озодӣ аз гармии маҳбас беҳтар аст, 
Гардани нангем мо, аз пираҳан берун шавем. 
Дар лаҳад, гӯянд, агар душман ба хокат по ниҳад, 
Мурди садсола бошем, аз кафан берун шавем.  
Ба ақиади устод Айнӣ касонеро, ки барои мудофиаи Ватан кореро иҷро накарда бепарво 

мегарданд, мисли он ки дар вақти таҳқир ёфтани модари худ тамошобин шуда истода бошад, разил, 
сафил, беномус бе аҳамият медонад. 

Ба ҳамин маънӣ, инсон бояд «дар байни «Ватан» ва «Модар» дар ҳурмат ва муҳаббат ҳеҷ фарқ 
нагузорад, дар назди ӯ аз «Модар» ва «Ватан» як чиз мафҳум аст, ки муҳабат ба ӯ ва ҳимоят кардани ӯ 
ба ҳар як фарзанд, ба ҳар як шаҳрванд лозим аст. Дар ҳақиқат модари ҳақиқӣ Ватан аст» [2, с.215].  

Бештари ашъори Муҳаммад Ғоиб ба худогоҳӣ ва хештаншиносӣ бахшида шудааст. Ӯ дар воқеъ 
як муаллим ва як эҷодкори ашъори миллӣ ва меҳанист ва шикастҳои таърихию пирӯзиҳои онро ба 
тасвир мекашад, то тоҷику тоҷикон ба бузургию асолат ва шарофати гузаштаи худ бештар ошно 
шавад. Чунки халқи тоҷик дар гузашта ва имрӯз ҳам ҳамчун халқи худшиносу худогоҳ эътироф 
шудааст. Аз ин рӯ, мо ҳамеша ба фикри фардои дурахшони ин Ватану ин сарзамин бошем, то 
ояндагон ифтихор аз мову аз имрӯзи Ватан дошта бошанд: 

То бубинӣ некҳоро нектар, 
Роҳҳоро то кунӣ наздиктар, 
Суҳбатат аз худшиносӣ сар шавад,  
То шавад ҳар тоҷике тоҷиктар. 
Фикри фардои дурахшон мекунӣ, 
Ифтихор аз Тоҷикистон мекунӣ [5, с.6]. 
Шеърҳои ватандӯстона дар эҷодиёти шоир хеле зиёданд, ки онҳоро адиб бисёр самимӣ ва бо 

камоли ифтихор сурудааст. Дар ҳар як шеъри ӯ ихлосмандие нисбат ба Тоҷиктистон ва халқи шарифи 
он дида мешавад. Ва шоир ифтихор аз гузаштагони худ мекунаду худро идомадиҳандаи фарҳанги 
волои онҳо медонад. Ин хислати шоир қариб дар ҳама шеърҳои ӯ дида мешавад ва тозагие ба ҳунари 
волои ӯ зам мекунад. Аз ҷумла дар шеъри «Ватан» фикру ақидаи Муҳаммад Ғоиб нисбат ба Ватан 
басо ҷолиб баён шудааст: 

Бо ҳама шодии худ дар ғами оянда манам, 
Дар хаёли Ватану давлати поянда манам. 
Уқда дорад агар ин ришта, кушоянда манам, 
Дар дили кӯчаки ман меҳри бузурги ватан аст, 
Васфи кишвар ба сад оҳанг сароянда манам. [5, с.8]. 
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Барои шоири бузург на танҳо Ватан, ёру диёр ва халқи бузургвораш азизанд, балки барои шоири 
воломақом замин, сайёраи мо аз ин ҳам арзиши бештар дорад, зеро дар замин ба дунё омада, камол 
ёфтааст. Ва Тоҷикистонро ҳамчун ҷон барои худ меҳисобаду ҳамеша аз ӯ фахр дорад. Ба ақидаи 
қаҳрамон чунин сарзамин дар ягон гӯшаи дунё нест, ва Худованд танҳо барои ӯ адо кардааст, аз ин 
неъматҳо шукр мекунад: 

Тоҷикистон, туӣ ҷон, бо ту фақат зинда манам, 
Бе ту гирёнаму бо ту лаби пурханда манам. 
Аз ту мефахраму меболаму фархунда манам, 
Мулки ҷаннатсифатӣ, доди Худо баҳри манӣ, 
Баҳри ту, доди Худо, шукр кунам, банда манам.[5, с.8] 
Дар баробари дигар мавзӯъҳои ашъори шоир, як мавзӯи асосӣ, ки дар шеъри ӯ бавосита ва ё 

бевосита ба он таваҷҷуҳ зоҳир шудааст, мавзӯи Ватану миллат мебошад. Ин мавзӯъ аз ибтидои 
фаъолияти эҷодии шоир то ҳозир бо роҳу усулҳои гуногун ифода шудааст. Ин мавзӯъ, мавзӯи доимӣ 
ва ҷовидонӣ дар адабиёти форсу тоҷик ба ҳисоб меравад. Мавзӯи Ватан дар ашъори шоирони даврони 
шӯравии тоҷик ба назар мерасад. Қариб аксарияти шоирон аз як то чанд шеър доир ба садоқату 
муҳаббат ба меҳан шеърҳо эҷод кардаанд. 

Шоир дар шеъри «Ниёиш» садоқатмандии худро нисбат ба сарзамини худ, Ватани азизаш иброз 
дошта баён мекунад, ки « Он чӣ ки ман мекунам, баҳри Ватан мекунам»: 

Он чӣ ман мекунам, баҳри Ватан мекунам, 
Баҳри Ватан мекунам, он чӣ ки манн мекунам. 
Пуштаи хушкидааш, ҷойи хазондидааш, 
Аз раҳи дарёдилӣ боғу чаман мекунам. 
Ҳаст сароби ватан баҳри ман оби ватан. 
Тӯшакаши гарди ӯ дури Адан мекунам. 
Шеру палангаш маннам, оҳангу сангаш маннам, 
Соҳиби нангаш маннам, машқи бадан мекунам. 
Заҳри ҷафои ватан, шаҳди вафо бар манн аст, 
Бодаи ин косаро ғуссашикан мекунам…[7, с.3]. 
Ҷиҳати хуби шеърҳои дар васфи Модар-Ватан сурудаи шоир он аст, ки дар онҳо ҳақиқати зиндагӣ 

тасвир ёфтааст. 
Муҳаббати беинтиҳои шоир нисбат ба зодгоҳу ватанаш дар шеърҳои «Дарди меҳр», «Ватан», 

«Тоҷикистон», «Васфи диёр», «Худшинос», «Ёди ватан», «Қиблаи умед», «Бигзор гадо бошам, дар 
хоки Ватан бошам» ва ғайра ба хубӣ баён шудаанд. 

Мо дар шеъри «Қиблаи умед» мебинем, ки шоир хонандаро ба як олами фикру андеша ва 
муҳаббати беандоза нисбат ба як пора хоки Ватан басо самимию дилчасп равона месозад. Вуҷуди 
шоир аз ҳар санги кӯҳу ҳар қатра об ва ҳар порча хоки зодгоҳаш таркиб ёфтааст. Бинобар ҳамин ӯ ҳар 
санги кӯҳ, ҳар хонаву дар, ҳар пораи замин ва ҳар қатра оби зодгоҳ ва ҷумҳурии азизашро аз дилу ҷон 
дӯст медорад ва бе он мавҷудияти худро тасаввур карда наметавонад. Дар назди оламиён фахр дорад, 
ки маҳз дар ҳамин сарзамин, дар Тоҷикистон тавлид ёфта, машҳури оламиён гаштааст: 

Теппаи хокат ба каф дар ҳама ҷо бо ман аст, 
Ҳар гулу ҳар як алаф дар ҳама ҷо бо ман аст. 
Савти хуши тору даф дар ҳама ҷо бо ман аст, 
Хотираҳо саф ба саф дар ҳама ҷо бо ман аст. 
Дар ҳама ҷо, эй ватан, нестам аз ту ҷудо, 
Ҳадяи қимматтарин баҳри манӣ аз Худо.[7, с.4]. 
Муҳаммад Ғоиб чун абармарди сухан соҳиби табъу завқи баланди сухан соҳиби табъу завқи 

баланди мисли қуллаҳои сарбафалак кашидаи Тоҷикистони азиз мебошад. Ӯ ҳамчун ташнадил ба 
дарёи пурҷӯши илму адаб, фарҳанг, ба олами андешаҳои ширини қаламкашҳои пешин сар фурӯ 
бурда, барои худ гавҳари маънӣ ба даст овардааст. Лирикаи гарму нарм ва ватандӯстонаи шоир дар 
шакли суруду таронаҳои дилкушою дилнишин дар дилу ҳисси оммаи хонандагон ва шунавандагон 
ҷой гирифтааст. Ашъори шоир касро зиндадилу рӯҳбаланд мекунад, зебоии ҳаётро талқин менамояд, 
азму иродаи бунёдкоронаи аҳли ҷомеаро афзунтар ва мукаммалтар менамояд. Муҳаббати софу 
самимии одамӣ, тарануми озодӣ ва меҳнати созанда, ифодаи ҳисси ифтихори ватандорӣ, дӯстию 
ваҳдат ва инсонпарварӣ мундариҷаи асосии шеъри Муҳаммад Ғоибро ташкил менамояд: 

Сози хомӯшам, навобахшам туӣ, 
Бе ту беморам, давобахшам туӣ. 
Баста бе ту мешавад роҳи нафас, 
Бе ту мемирам, ҳавобахшам туӣ. 
Бо ту ҳастам зинда дар зери сипеҳр, 
Ҷои меҳратро нагирад ҳеҷ меҳр. 
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Зодгоҳи мардуми доно туӣ, 
Ҷовидон машҳур ба Сино туӣ. 
Сарбаландам аз баландиҳои ту, 
Дар ҷаҳон Боми Ҷаҳон туӣ. 
Бо ту ҳастам зинда дар зери сипеҳр, 
Ҷои меҳратро нагирад ҳеҷ меҳр.[5, с.8]. 
Муҳаммад Ғоиб устоди моҳири тасвири лирикаи ҳаёт ва ғояҳои олии ватндӯстона мебошад. Аз ин 

рӯ, лирика ҳаёт аз доираи муқаррарии мафҳум берун рафта, лиризм яке аз хислатҳои барҷастаи устод 
Муҳаммад шудааст. Назми шоир тадриҷан аз оҳанги назми кӯҳна озодшуда, бо мундариҷаи бою 
баланди худ, бо тасвири амиқи ҳаёт, вусъати доираи муҳокима, бикрбаёнии мутафаккирона, санъати 
бойи бадеӣ ва зебоию услуби ба худ хоси ҷозибадор пурраву қатъӣ ба реализми воқеӣ даромад ва 
мақому симои шоирии шоири бузургро дар адабиёти муосири тоҷик муайян намуд. 

Устод Муҳаммад Ғоиб дар ашъори худ таърихи муборизаҳои озодихоҳии халқ, таърихи меҳнату 
муборизаҳои бунёдкоронаи халқ, табаддулоти рӯзафзуни сиёсиву иқтисодӣ, маънавию фарҳангии нав 
ба одамонро ба риштаи назм кашидааст, ки ин аз худшиносии шоир дарак медиҳад: 

То бубинӣ некҳоро нектар, 
Роҳҳоро то кунӣ наздиктар, 
Суҳбатат аз худшиносӣ сар мешавад, 
То шавад ҳар тоҷике тоҷиктар. 
Фикри фардои дурахшон мекунӣ, 
Ифтихор аз Тоҷикистон мекунӣ. 
Мум кардӣ бо навозиш сангро, 
Пеш бигрифтӣ раҳи фарҳангро. 
Рӯҳи Сомонӣ бигӯяд гӯиё: 
Ҳифз кун мӯҳру ливои нангро. 
Фикри фардои дурахшон мекунӣ, 
Ифтихор аз Тоҷикистон мекунӣ. [5, с.6]. 
Бояд донист, ки ғояи ватандӯстӣ, эҳтироми беандоза ба меҳан, ба модар дар эҷодиёти Муҳаммад 

Ғоиб мақоми хоса дорад. Аз китоби ӯ «Ифтихор» маълум мегардад, ки шоир ба Ватан, ба халқи азизи 
худ, ба падидаҳои ҳаёти нав муҳаббати беандоза дорад. Масалан дар шеъри «Васфи диёр» ин ҳиссиёти 
гарми шоир баръало мушоҳида мегардад: 

Гӯшаи танги Ватан бошад зи паҳноҳо кушод, 
Хонаи пасташ баланд аст аз ҳама қасри мурод. 
Маскани осудагию зиндагӣ бошӣ, Ватан, 
Нест аз он дилфаротар ҷо бароям умрбод.[5, с.7]. 
Дар чунин ҳолатҳо муваффақиятҳои эҷодии шоир бештар назаррас мебошад. Ба ин маънӣ, ки ӯ ба 

масъалаи ахлоқи ҳамида диққати ҷиддӣ додааст. Аз нигоҳи шоир шеър ва ахлоқ бародаранд. Чунон ки 
сиришти одами хушахлоқ, боодоб ва некӯкор як навъ шеъриятӣ дорад, шеъри асил ҳам аз ахлоқи 
ҳамида бархӯрдор аст. зеро ахлоқи хуб сифати баланди инсонӣ аст, шеъри хуб зодаи табъи баланд ва 
воситаи муҳимми тарбияи ахлоқи писандида мебошад. Маълум аст, ки мавзӯи мазкур аз замонҳои 
қадим, аз аҳди Рӯдакӣ сар карда, боиси таваҷҷуҳи ҳама шоирон гардида буд ва вайронии ахлоқ 
барҳамдиҳандаи ҷомеа хоҳад гардид. 

Дар лирикаи Муҳаммад Ғоиб мазмунҳои ватандорию ватанхоҳӣ, меҳнатдӯстӣ, аҳду вафо, садоқат, 
меҳрубонӣ, иззату икрои ҳамдигар аз ибтидои фаъолияти эҷодии ӯ ба назар мерасад. Ифтихор аз 
Ватану муҳаббат ба хоку оби ин диёр ва тасвири манзараҳои дилкаши ин сарзамини биҳиштосо 
мавзӯи асосии ашъори Шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоибро ташкил медиҳад: 

Ватан мегӯям аз рӯзе, ки ман фаҳми сухан дорам, 
Сухан мегӯям аз рӯзе, ки ман меҳри Ватан дорам. 
Вафою эътиқоду ифтихорам – қаҳрамононам, 
Ба ин ҷамъияти худ гуфтугӯю анҷуман дорам. 
Ба дил раҳму ба ҷон сӯзу ба хун нангу ба чашмон меҳр, 
Тамоми хулқи ибратбахши миллат дар бадан дорам. 
Гирифтам аз ниёгон дарси номуси ватандорӣ, 
Насими бӯи гулбоғи нав аз боғи куҳан дорам. 
Аз байтҳои зерин аён аст, ки яке аз бузургтарин ва шарифтарин дастовардҳои адабиёти тоҷик 

иттиҳоду ваҳдат ва ростию дӯстии халқҳост ва ин мафҳуми тоза ғояи асосӣ, тору пуди шеъри устод 
Муҳаммадро ташкил дода, аз суннатҳои адабиёти хаттӣ ва шифоҳии халқи бофарҳангу 
соҳибтамаддуни мо маҳсуб меёбад. Чунончӣ: 

Аз қисмати пурдаҳшати фардои диёрам, 
Хоҳам, ки бигирям, дигар овоз надорам. 
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Нозам ба Ватан, бе Ватан азбаски Муҳаммад, 
Як ҳалқа ҳам аз силсилаи ноз надорам.[4, c.6].  
Ҳурмат ва эҳтироми зиёд ба шеър ва шахсияти Муҳаммад Ғоиб дар он зоҳир шудааст, ки қудрати 

шоирӣ, дар меҳвари эҷодиёташ қарор додани масъалаҳои қисмати азалӣ, тақдири таърихии Ватану 
миллат, ба сарнавишт ва зиндагии инсон мебошад. Вай тавассути шеъраш баҳри худогоҳию 
худшиносии миллат ва бузургдошти мақоми инсон ҳамеша талош варзидааст.  

Бо марҳамати офаридгор симои дилкаш ва ҷазоби шоир бо ашъори тару тоза, рӯҳафзою ҷонбахш, 
поку беолоиш ва мӯъҷизаосои ӯ тавъам афтида, ки ин маҳбубияти Муҳаммад Ғоибро беш аз пеш дар 
дилу дидаи ворисону халқи тоҷик афзун менамояд. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОЗНАНИЕ И САМОПОЗНАНИЕ В 
 ПОЭЗИИ МУХАММАДА ГОЙБА 

Эта статья посвящена национальному самопознанию и самосознанию в поэзии могущественного 
таджикского поэта М. Гойиба. Исследуя тему, автор статьи со ссылкой на ряд источников 
ссылается на созданные поэтом образы и искусство, свидетельствующие о самопознании и 
самосознании идеи его стихотворений. Молодой исследователь попытался нарисовать взгляды 
поэта на историю, культуру, язык и другие святыни Родины и показать их особенности в 
творчестве поэта. 

Есть три основных и ценных столпа богатой работы Мухаммада Гойба: во-первых, столп 
арийской культуры, затем столп творческой исламской культуры и в-третьих, столп современной 
культуры. 

Следует отметить, что еще одна основа национальной мысли принадлежит современной 
культуре. Поэзия Мухаммада Гойба полна похвалы и признательности таджикскому народу за 
политику государственного строительства, поскольку политика нашей государственности 
направлена на развитие третьего столпа национальной идеи в современной культуре. 

Ключевые слова: самопознание, национальное самосознание, литература, поэзия, поэт, поэзия, 
творчество, описание, исследование, Мухаммад Гойб, ценные произведения поэта. 

 
NATIONAL CONSCIOUSNESS AND SELF-RECOGNITION  

IN THE POETRY OF MUHAMMAD GOIB 
This article is devoted to national self-knowledge and self-awareness in the poetry of the powerful Tajik 

poet M. Goyib. Investigating the topic, the author of the article, with reference to a number of sources, refers to 
the images and art created by the poet, testifying to the self-knowledge and self-awareness of the idea of his 
poems. The young researcher tried to draw the poet's views on history, culture, language and other shrines of 
the Motherland and show their features in the poet's work. 

There are three main and valuable pillars of Muhammad Goib's rich work: first, the pillar of Aryan 
culture, then the pillar of creative Islamic culture, and third, the pillar of modern culture. 

It should be noted that one more basis of national thought belongs to modern culture. The poetry of 
Muhammad Goib is full of praise and gratitude to the Tajik people for the policy of state building, since the 
policy of our statehood is aimed at developing the third pillar of the national idea in modern culture. 

Key words: self-knowledge, national identity, literature, poetry, poet, poetry, creativity, description, 
research, Muhammad Goib, valuable works of the poet. 
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ТАЪВИЛИ ҚИССАИ ЮСУФ АЗ НИГОҲИ ТАФСИРИ «АС-СИТТИН-УЛ-ҶОМЕЪ»-И 

АҲМАД ИБНИ ЗАЙДИ ТӮСӢ  
 

Қаландаров Б. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

«Ас-ситтин-ул-ҷомеъ» тафсири ирфонии сураи Юсуф ба қалами Абубакр Аҳмад ибни Муҳаммад 
ибни Зайди Тӯсӣ аст. Аз шарҳи ҳоли муфассир то ҳамин авохир иттилои дақиқе дар даст набуд. Аммо 
баъзе муҳаққиқон, ба монанди Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ ва Бадеъуззамони Фурӯзонфар 
замони зисти ӯро тахминан ошкор сохтанд. Бар ин асос муаллиф, ки аз олимони миёнаҳои «қарни 
панҷуми ҳиҷрӣ аст ва ин тафсир байни солҳои 460 то 470 дар асри таълифи «Кашфу-л-маҳҷуб»-и 
Ҳуҷвирӣ рӯзгори қудрат гирифтани ашоира

5
 ва улуми ақлӣ ба нигориш омада аст» [3, c.343].  

Вижагиҳои шеърии ин тафсирро пажуҳишгари эронӣ-Муҳаммадризои Кадканӣ дар мақолае 
мавриди баррасӣ қарор дода пайи он натиҷа гирифтааст, ки осори содаи даврони аввали шеъри форсӣ 
ба гунае дар он ошкор ба чашм мехӯрад. Ӯ муътақид аст, ки бахше аз он ҳолати зуҳду насиҳат дорад 
ва таҳқиқ ба рӯйи ашъори ин тафсир, барои баррасии давраҳои оғози шеъри тасаввуф лозим аст. Дар 
маҷмуъ ин муҳаққиқ китобро таркибе аз зуҳду ишқ медонад ва таъкид мекунад, ки бархе ғазалҳои он 
низ бо содагии таъбирот ва забон дар авҷи арзиши ирфонӣ аст [7, c.347].  

Муфассир Ибни Зайди Тӯсӣ қабл аз шурӯъ ба тафсири сура аз фазоили Қуръон сухан мегӯяд. 
Қуръонро ба об ё биҳишт монанд мекунад. Ҳамон тавре, ки дар биҳишт ҳазорон гуна неъмат вуҷуд 
дорад, дар Қуръон низ ҳазорон гуна панду ҳикмат мавҷуд аст. Ва ё ин ки об хусусиятҳое чун таҳорат, 
латофату назофат дорад ва дар Қуръон низ, илова бар он, ки инсонро воҷиди чунин хусусиёте 
мекунад, фасоҳату ҷазолат ва таровотро бо худ ба ҳамроҳ дорад. 

Ӯ муътақид аст, ки дар олам неъматҳои бисёре аст ва некутарини он об аст, инчунин дар Қуръон 
қиссаҳое бисёре аст ва некӯтарини он қиссаи Юсуф аст. Ва албатта ҳамин ҷанба аст, ки ӯро ба тафсири 
он тарғиб кардааст.  

Қиссаи Юсуф саросар ишороти рамзӣ аст. Муфассирон ба ин ишоратҳо пардохтаанд. Меҳнати
6
 

Юсуф, ҳузни Яъқуб, ҳасади бародарон, нури ҷамоли Юсуф, ҳама дастмояҳои ишоратест, ки ба наҳве 
мавриди таваҷҷуҳи муфассирони ориф қарор гирифтааст. Аттор, Ибни Арабӣ, Мавлавӣ ва Суҳравардӣ 
аз ҷумлаи орифонеанд, ки дар осори худ ба рамзҳои таъвилии сураи Юсуф пардохтаанд. Аттор 
ҳикояти мурғонеро, ки дар ҷустуҷӯйи симурғанд ба бародарони Юсуф монанд кардааст. Ба ин тартиб, 
ки он мурғон чун тааммул карданд, худро чун бародарони Юсуф диданд, ки дар шарафи расидани 
ҳузури ваянд [2, c.42]. Рамзҳои таъвилии ин сура дар тафсири мансуб ба Ибни Арабӣ низ омада ӯ 
Юсуфро ба қалби мустаъид ва Яъқубро ба ақл, бародарони Юсуфро ба ҳавосси панҷгонаи зоҳир ва 
ҳавосси панҷгонаи ботин ва қуввати ғазабу шаҳват дар маҷмуъ ёздаҳ маврид таъвил кардааст. 

Ҳамчунин Роҳил модари Юсуфро ба нафси лаввома, Лайёро ба нафси аммора, Ҷоҳро ба табиати 
баданӣ ва пироҳане, ки ҳазрати Ҷабраил оварда, дар ҷоҳ ба Юсуф пӯшонид, ишора ба истеъдоди аслӣ 
ва нури фитрӣ таъвил кардааст[3, c.578-591].  

Ҷалолуддини Балхӣ низ достони ҳазрати Юсуфро ба сайри такомули нафси хеш дар тариқи ирфон 
ва наҷоту растагории руҳ аз тариқи лутф ва ҷазабаи Ҳақ дар дунёи хокӣ таъвил мекунад [8, c.213]. Ва 
дар ғазале аз девони Шамс, Юсуфро рамзи нафси нотиқа, ё руҳ ё дил, ҷоҳро рамзи дунёи моддӣ ва 
ҷисм расан ё камандро рамзи лутф ва ҷазабаи ҳақ ва саҳроро рамзи олами ғайб ва қурби ҳақ талаққию 
таъвил карда аст [7, c.261]. Суҳравардӣ дар «Мӯнис-ул-ушшоқ» низ ба муносибате дар тафсири ин 
сура чунин иброз дорад: «Ҳусн, ишқ ва ҳузн се сифати падидомада аз ақл аст. Ҳусн, ки аз шаҳристони 
вуҷуди инсон дур мешавад, мунтазири ҷоест, ки навбат ба Юсуф мерасад ва бо ӯ дармеомезад, ҳусн аз 
пазириши ишқу ҳузн истиғно нишон медиҳад, ишқ озими Миср мешавад ва ба сӯи Зулайхо 
мешитобад ва ҳузн озими Қанъон ва ба суроғи Яъқуб меравад, вақте Юсуф ба Миср меафтад, ишқу 
Зулайхо бо ҳам ба дидори Юсуф мераванд. Ишқу ҳусну ҳузн дар ин достон ҳуввияти осмонӣ доранд. 
Юсуф, Зулайхо ва Яқуб мазоҳири заминии онҳоянд. Бад-ин тартиб достони Юсуф аз назари 
Суҳравардӣ, мисол ва рамзи як воқеаи осмонист [7, c.170]. Дар бардошти рамзӣ, орифи дигар ишқи 
Зулайхо ба Юсуфро чунин тафсир карда аст: «Эй Зулайхои сӯхта, Юсуф ба дасти туҳмат домани 
рӯзгори Юсуфро бигир, мо худ шаҳнаи исматро бифиристем, то ба теғи сиёсат дасти туҳматолудаи 
туро аз домани нубуввати вай кӯтоҳ кунем ва он андешаро бар домани нафс бандад. 
                                                           
5Ашоира: як шохаи эътиқодии аҳли суннат мебошад, ҳамчуноне, ки шохаи мустаҳакками дигари аҳли суннад мотуридия аст. 
6 Меҳнат ё ал-меҳна: Он чи аз балову мусибат, ки бар инсон ворид шавад ва ӯро дар озмоиш қарор диҳад.  
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Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Зайди Тӯсӣ низ таъбирҳои рамзӣ дар тафсири худ оварда, ки 
метавон дар ин ҷо ишора кард. Ӯ ҳамчун муфассирони дигар барои Юсуф ду гуна ҷамол қоил шуданд. 
Ҷамоли зоҳир ё ҳусну сурат ва ҷамоли ботин. Ӯ нури ҷамоли зоҳири Юсуфро аз нури ҷамоли ботин 
мадад ёфта талаққӣ мекунад, [9, c.218]. Дар ҷое дар тафсири калимаи «шағаф», ки Қуръон ишқи 
Зулайхоро бад- он хонда, мегӯяд: «Меҳри Юсуф ба кулли аҷзои ӯ дар овехта буд ва ишқи ӯ бо рагу 
пайи хуну ҷон омехта буд, ва ишқи ҳақиқӣ он бошад, ки чун ба дил тохтан орад, кулли аҷзои 
ҷисмониро дар туфайли гудохтан орад, то ҳама нест шавад ва вилояти ӯро ҳақ бигирад» [9, c.350]. Ӯ 
дар идома дар бораи ишқи Зулайхо таъбирҳои рамзӣ ба кор мебарад ва мегӯяд: «Меҳру ишқи Зулайхо 
на залолат буд, балки айни исобат буд ва вай дар оташкадаи ишқи Ҳақ месӯзид», [8, c.350].  

Қиссаи ишқ дар андешаи сӯфиёна аз мақулоти куҳан аст, ки онро метавон аз дастовардҳои 
ирфони исломӣ донист. Беҳтарин баён дар боби ишқ ва муҳимтарин ковиш аз ҷониби орифоне чун 
Мавлавӣ аст, ӯ луббу мағзи шариатро иборат аз ишқ медонад. Ишқро хоҳ инсарӣ бошад ва хоҳ онсарӣ 
муаддо ба ҳақиқат мепиндорад: 

Ошиқӣ гар зин сару гар з-он сар аст,  
Оқибат моро бадон сар раҳбар аст. [2, c.111].  
Ҳаҷвирӣ дар ин боб гуфтааст: «Ишқ ҷуз ба муояна сурат нагирад... Надидӣ, ки чун Яъқубро 

муҳаббати Юсуф мустағрақ гардонид, дар ҳоли фироқ чун бӯйи пироҳан ба димоғаш расид, чашм 
нобино шуд» [5, c.44]. Бояд гуфт, ки ишора ба ишқи ирфонӣ ва нисбати байни ошиқу маъшуқ дар 
ишоратҳои Ибни Зайди Тӯсӣ ошкор аст: «Ошиқро чун ишқ ғолиб шавад аз ҳар ҷониб, ки нигоҳ кунад, 
бӯйи висоли маъшуқ шунавад. Яъқуб мағлуби ғалаботи ишқи Юсуфӣ буд ва Сайид алайҳи-с-салом 
мағлуби ғалаботи (ишқи) илоҳӣ буд» [9, c.63].  

Намунаи дигар дар тафсири ирфонии муфассир аз мувоҷаҳаи Азиз бо ҳамсараш машҳуд аст, ӯ 
чунин гуфта аст: «Азиз донист, ки ҷурм Зулайхоро буд, лекин Юсуфро ба зиндон карда гуфт: Зулайхо 
муҷрим ва муҳиб аст ва Юсуф бе ҷурм ва маҳбуб аст ва маҳбуби ӯро аз ӯ (вай) ҷудо кунем ва ба фироқ 
мубтало кунем, ки ҳеч балое бар дӯст саъб ва газояндатар аз фироқи дӯст набошад, ки ӯро аз Юсуф ва 
муҳаббати ӯ маҳҷур гардонад», пас чун таъсири фироқи маъшуқ ба дили ошиқ чунин буд, Азиз 
Зулайхоро ба фурқати Юсуф азоб намуд, то дарду фурқат бикашад, дигар шарбати шаҳват начашад» 
[8, c.312].  

Меҳварияти ишқ ва фироқро метавон нашъатгирифта аз даргирии муфассир бо мақомоти сайру 
сулук ва ирфони амалӣ донист. Дар ин тафсир чунин равиш ошкор аст, вай дар ишорати дигар 
мавзуъро чунин табйин карда аст: «Ҳар касе, ки қадам дар роҳе ниҳад, охири рӯз ба манзил расад. 
Аввалин қадам дар роҳи ишқ ҳасрат аст ва охирин қадам дар роҳи ӯ ҳайрат аст» [8, c.351].  

 

АДАБИЁТ 

1. Буқлӣ Рӯзбеҳон. Шарҳи шатҳиёти. тасҳеҳ ва муқаддимаи Ҳонрӣ Карбун, Анҷумани эроншиносии Фаронса / 

Б.Рӯзбеҳон - Теҳрон, 1360. 

2. Балхӣ Ҷалолуддин Муҳаммади Румӣ. Маснавии маънавӣ, / чопи Никулсун, Амири Кабир, Теҳрон, 1363. 

3. Ибни Арабӣ, Муҳиддин. Тафсири Қуръони Карим, таҳқиқи Мустафо Ғолиб, Носири Хусрав, Теҳрон, бе таърих. 

4. Майбудӣ, Рашидуддин Фазлуллоҳ. Кашф-ул-асрор ва иддат-ул-аброр. ба кӯшиши Алиасғари Ҳикмат, Амири 

Кабир, Теҳрон,1361. 

5. Сатторӣ, Ҷалол. Дарди ишқи Зулайхо. / Ҷ.Сатторӣ - Тӯс, Теҳрон, 1373. 

6. Сафо, Забиҳуллоҳ. Ҷашномаи Забиҳуллоҳ Сафо, Ба кӯшиши Муҳаммад Туробӣ, Шаҳоб, Теҳрон,1377. 

7. Тақӣ, Пурномдориён. Достони Пайғамбарон дар куллиёти Шамс, Мутолеот ва таҳқиқоти фарҳангӣ, Теҳрон, 1364. 

8. Тақӣ, Пурномдориён. Рамз ва достонҳои рамзӣ. Теҳрон: Илмӣ-фарҳангӣ, 1367. 

9. Таҳонавӣ, Муҳаммадалӣ. Кашшофу истилоҳоту-л-фунун. тасҳеҳи Муҳаммад Ваҷиҳ Абдулҳақ, Истанбул,1404. 

10. Тӯсӣ, Абубакр Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Зайд. «Ас-ситтин-ул-ҷомеъ ли-л-латоифи-л-басотин» (Қиссаи Юсуф), 

ба кӯшиши Муҳаммад Равшан, Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1356. 

11. Ҳуҷвирӣ, Али ибни Усмон. Кашф-ул-маҳҷуб. Таҳқиқ ва тасҳеҳи Маҳмуд Обидӣ, Теҳрон: Суруш, 1383. 

 

ТОЛКОВАНИЕ РАССКАЗА ЮСУФА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ «АС-
СИТТИНУ-ЛЬ-ДЖАМЕЪ» АХМАДА ИБН ЗАЙДА ТУСИ 

 
Комментарий Ахмада ибн Мухаммада ибн Зайда ат-Туси к «Ас-ситтину-ль-джаме ли-ль-

латоифи-ль-базотин» является одной из мистических интерпретаций суры Юсуф. История Юсуфа 
- это символический намек, на который обратили внимание многие комментаторы. Можно сказать, 
что комментарий «Ас-ситтину-ль-джаме» является одним из таких толкований, которые 
комментатор пытается объединить между внешним и внутренним аспектами Корана. Такой 
подход привлек внимание мистиков и мистициров. Как будто вдохновленные этими 
повествованиями, некоторые ученые истолковали стихи и слова Корана в своем толковании этих 
благословений. Цель данной статьи - обсудить и представить некоторые мистические 
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интерпретации и примеры этой истории, особенно в интерпретации «Ас-ситтину-ль-джаме» Зайди 
Туси. 

Ключевые слова: Мухаммад ибн Зайд Туси, перевод, толкование «Ас-ситтину-ль-джаме», 
рассказ, Юсуф, Якуб, мистические символы, мудрецы. 

 
INTERPRETATION OF THE STORY OF YUSUF FROM THE POINT OF VIEW OF THE 

INTERPRETATION OF «AS-SITTINU-L-JAMEY» BY AHMAD IBN ZAYED TUSI 
Commentary by Ahmad ibn Muhammad ibn Zayed at-Tusi to «As-sittin-l-jame l-l-latoifi-l-basotin» is one 

of the mystical interpretations of Sura Yusuf (a). The story of Yusuf is a symbolic allusion to which many 
commentators have drawn attention. Commentator Ibn Zayd Tusi talks about the virtues of the Qur'an before 
commenting on this surah. The reason seems to be that commentators such as Ibn Zayd at-Tusi, author of As-
sittin al-Jameh, take this approach to the Qur'an. This is why some of the Qur'anic narratives speak of the outer 
and inner aspects of this divine book. This approach has attracted the attention of mystics and mystics. As if 
inspired by these narrations, some scholars have interpreted the verses and words of the Qur'an in their 
interpretation of these blessings. The purpose of this article is to discuss and present some mystical 
interpretations and examples of this story, especially in the interpretation of As-sittinu-l-jameh Zaidi Tusi. 

Key words: Muhammad ibn Zayd Tusi, Koran, translation, interpretation of «As-sittinu-l-jame», story, 
Yusuf, Yakub, mystical symbols, sages. 
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РӮЗГОР ВА ОСОРИ МУҲАММАДИ ДОРОШУКӮҲ ДАР САРЧАШМАҲО  

 
Мирниёзов А.Қ. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Даврони таърихии фармонравоёни сулолаи хонадони Темуриёни Ҳинд (1526-1857) дорои 
вижагиҳоест, ки аз бисёр ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ аст. Яке аз ин вижагиҳо эҷоди иттиҳоду ваҳдат дар 
миёни ҳиндувону мусулмонон ва ҳамзистии осоиштаи пайравони ин ду мазҳаб мебошад. Аз он миён 
чеҳраи Акбаршоҳ (1555-1605) ва Муҳаммади Дорошукӯҳ, (1615-1659) писари аршад ва валиаҳди 
Шоҳиҷаҳон, дурахшонтар аз дигар намояндагони ин сулола аст. 

Роҷеъ ба зиндагӣ ва осори Муҳаммади Дорошукӯҳ дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ба монанди 
«Сафинаи Хушгӯй», «Тазкираи Насрободӣ», «Калимот-уш-шуаро», «Хазинат-ул-асфиё», «Натоиҷ-ул-
афкор» ва ғайра маълумоти муҳим дода шудааст.  

Дорошукӯҳ нахустин писари Шоҳиҷаҳон буда, соли 1024 / 1615 дар шаҳри Аҷмири Ҳиндустон ба 
дунё омадааст ва ин сана дар асноду абёти зиёд ишора шудааст [8, с.9-94].  

Чунончи Абӯтолиби Калим таърихи валодати Дорошукӯҳро чунин ба риштаи назм кашидааст: 
Ба гӯши дил аз баҳри торих омад, 
Гули аввалини «гулистони шоҳӣ». 
«Гулистони шоҳӣ» моддаи таърих буда, мутобиқ ба соли 1024/1615 мебошад [13, с.34-35].  
Муҳаммадҳусейни Ҳайдариён дар муқаддимаи девони Дорошукӯҳ насаби пурраи ӯро чунин зикр 

менамояд: «Муҳаммади Дорошукӯҳ ибни Шоҳиҷаҳон ибни Ҷаҳонгир ибни Акбар ибни Ҳумоюн ибни 
Заҳириддин Муҳаммади Бобур ибни Шайх Абӯсаид ибни Муҳаммади Мироншоҳ ибни Темури 
Кӯрагонӣ» [12, с.19]. 

Дар бисёр сарчашмаҳои дигар низ ҳамин сана зикр мешавад. «[2, с.331], [16, с.1766], [4, с.369], [13, 
с.494], [1, с.419], [3, с.17]. Худи Дорошукӯҳ низ соли валодаташро дар «Сафинат-ул-авлиё» чунин 
қаламдод мекунад: «Валодати ин фақир дар хиттаи Аҷмир болои Согартал рӯй дод, дар салхи сафар, 
нисфи шаби рӯзи душанбеи соли 1024-и ҳиҷрӣ» [8, с.9].  

Ба қавли Забеҳулло Сафо «Дорошукӯҳ назди устодони маъруфи аҳди худ адаби форсӣ ва ҳиндӣ 
омӯхт ва дар хатти шогирдии Мулло Абдурашиди Дайламӣ, шогирд ва хоҳарзодаи Мир Аммод буд» 
[9, с.1766]. Бояд зикр намуд, ки таъсири Муллошоҳи Лоҳурӣ дар тарбияи фарзандони шоҳ басо 
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назаррас мебошад. Чунончи, дар асари «Таърихи шеър ва суханварони бузург дар Лоҳур», омадааст: 
«Ин суханвари бузург дар маърифати ирфон ба чунон дараҷае расид, ки натанҳо авому хос, балки 
худи шоҳаншоҳи он аср, Шоҳиҷаҳон подшоҳ ва аз авлоди ӯ шоҳзода Дорошукӯҳ ва шоҳзода 
Ҷаҳоноробегим ва дигар шоҳзодагон ва хотуни ҳарами шоҳӣ ба эшон эътиқоди куллӣ медоштанд» 
[21, с.321]. 

Тара Чанд дар муқаддимаи «Сирри акбар» зикр мекунад, ки Дорошукӯҳ «ҳамчун шоҳзодагони 
дигар омӯзишҳои мутадовили замони худро ба хубӣ фаро гирифт» [15, с.309]. Канбӯй низ дар тавсифи 
Дорошукӯҳ ишора намуда гуфтааст: «Аз ҷумлаи бародарони вологуҳар ба мазияти кибори син ва 
мазияти қадру шон сарафроз аст» [10, с.1-76].  

Дорошукӯҳ дар овони ҷавонӣ ба тасаввуф гароиш пайдо мекунад. Шояд майли ӯ ба тасаввуф аз он 
сабаб бошад, ки падараш ба хоҷа Миёнуддин пири Чиштӣ ихлос ва эътиқоди зиёд дошт. Вале 
муҳимтар аз ҳама алоқамандии ботинии вай, таълиму тарбият ва фарҳанги ҷомеае, ки ӯ дар он рушд 
карда буд, низ вобаста мебошад. Дорошукӯҳ то 20-солагӣ ба ҳеч силсилае тааллуқ надошт ва дар соли 
1043/1633 дубора ба ҳамроҳии Шоҳиҷаҳон дар Лоҳур бо Миёнҷев, (ваф.1045/1635) муршиди силсилаи 
қодирия мулоқот мекунад. Баъд аз даргузашти Миёнҷев, Дорошукӯҳ дар соли 1050/1640 ба Кашмир 
меравад ва муриди Муллошоҳи Бадахшӣ, (вафот 1070/1660) аз муридон ва хулафои Миёнҷев мешавад 
ва аз сӯи вай иҷозаи иршод ва тарбияти муридиро дарёфт мекунад. Ӯ дар хусуси гароишаш ба 
тасаввуф менависад: «Оғози шубоб шабе ба хоб дидам ҳотифе овоз дод, чаҳорбор такрор кард, ки он 
чи ба ҳеҷ як аз салотини рӯи замин даст надода Аллоҳ таъолло ба ту арзонӣ дошт. Баъд аз ифоқат онро 
ба ирфон таъбир намудам ва аз мунтазирини ин давлат будам, то осори он ба зуҳур омад ва рӯз ба рӯз 
натиҷаи он ба мушоҳида афтод» [19, с.8-17]. 

Дорошукӯҳ пас аз гаравидан ба тасаввуф таҳти таъсири он қарор мегирад. Ӯ бо доштани мансаби 
олӣ алоқае бад-он надоштааст, ки ин беалоқагии ӯ ба умури дунявӣ дар ашъораш низ мунъакис 
шудааст. Чунонки суруда: 

Оқилонро бозгӯ ин мол чист?  
Моли дунё саҳл бошад ҳол чист? 
Тарки ғайри Ҳақ бикун ӯро бигир, 
Ғайр н-ояд кор қилу қол чист?  
Дасти заролуда бадбӯ мешавад, 
Ҷони заролударо аҳвол чист? [11, с.65]. 
Руҳи ҷустуҷӯгар ва ҳақиқатҷӯӣ Дорошукӯҳро ба сӯи таҳқиқ, мутолиа ва баррасии адёни 

мухталиф, ба вижа оини ҳинду мекашад. Ӯ китобҳои осмонии Тавроту Инҷилро низ мутолиа 
менамояд, вале мақсади асосиаш, ки пай бурдан ба каломи илоҳӣ буд, ноил намешавад ва бо машоихи 
сӯфия ва маҷзубон дидор мекунад. Чуноне ки зикр кардааст: «бо аксаре аз авлиёи замони хеш, ки дар 
ҳар асре вуҷуди яке аз эшон нодир аст, расида ва сӯҳбатҳо дошт ва аз анфоси мутабаррикаи эшон 
баҳраҳо бардошт ва матолиби ҷамии анбиё ва авлиёро чунончи бояд таҳқиқ намуда буд» [12, 19-20]. 

Ӯ таҳти таъсири пондит Роҷа-шоир ва ҳакими ҳинду, ки аз муқаррабони дарбори Шоҳиҷаҳон буд, 
ба муқоиса ва татбиқи адён машғул мешавад. Равшанбинӣ ва тамоюли ӯ ба рӯҳи ҳақиқии адён ва 
ваҳдати вуҷуд сабаб шудааст, ки дар азми он шавад, то барои аз байн бурдани тазодҳо ва ихтилофҳои 
фикриву мазҳабие, ки пас аз даврони бошукӯҳи фармонравоии Акбар кам-кам дар ҷомеа худро нишон 
медоданд, бо истифода аз ишқу эътиқод ба Худои ягона ва аз тариқи ирфон роҳи наҷот барои раҳоиву 
растагорӣ ва оромиши инсонҳо ва сулҳу зиндагии мусолиматомезро дар миёни мазоҳиби мухталиф, 
ба вижа мусулмонон ва ҳиндуҳо барқарор кунад. 

Ба қавли Офтоб Асғар «Дорошукӯҳ на фақат худ марди донишманд, шоир ва адиб, балки яке аз 
бузургтарин мушфиқини шуаро, удабо ва уламои он замон низ буд» [14, с.295]. 

Чанд Баҳони Браҳман, муаллифи «Чаҳор чаман», Таваккалбек муаллифи «Шамшери хонӣ», 
Нуриддин Муҳаммад, муаллифи «Тибби Дорошукӯҳӣ», Бинволи Дос муаллифи «Роҷа Валӣ ва 
Рашидхон», муаллифи «Латиф-ул-ахбор», Иброҳими Мискин муаллифи «Ақволи воситӣ», шоири 
маъруфи аҳди шоҳиҷаҳонӣ Мир Риззо Дониш ва даҳҳо нафар дигар аз ҷумлаи тарбиятёфтагони вай 
будаанд. 

Ӯ аз худ осори зиёди пурарзиш ба ёдгор гузоштааст. Илова бар девони ғазалиёт, ки аз 216 ғазал ва 
148 рубоӣ иборат аст, осори форсии зерин низ ба Дорошукӯҳ тааллуқ дорад: 1) «Сафинат-ул-авлиё», 
муштамил бар шарҳи ҳоли 411 нафар аз урафо ва арбоби сулук мебошад; 2) «Сакинат-ул-авлиё», дар 
шарҳи ҳоли Миён Мир ва муридони вай 3) «Рисолаи ҳақнамо», 4) «Ҳасанот-ул-орифин», 5) «Маҷмаъ-
ул-баҳрайн», 6) «Сирри акбар» (1657), 7) «Макотиб», 8) «Тариқат-ул-ҳақиқат», 9) «Махзан-ул-нукот» ё 
«Нодир-ун-нукот», (саволу ҷавоби шоҳзода Дорошукӯҳ ва Бобо Лаъл Дос) 10) Рисолаи саволу ҷавоби 
шоҳзода Дорошукӯҳ ва Фаҳлии Қаландар.  

Осори Дорошукӯҳ, ки нишонгаре аз ду фарҳанг, исломӣ ва ҳиндӣ аст, ба ду қисм тақсим мешавад: 
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1) Осоре, ки бо мутолиаи тасаввуфи исломӣ ба риштаи таҳрир даровард, ки иборат аст аз: 
«Сафинат-ул-авлиё», «Сакинат-ул-авлиё» , «Рисолаи ҳақнамо», «Ҳасанот-ул-орифин» (шатиҳот) ва 
девони ашъор. 

2) Осоре, ки бо мутолиаи тасаввуф ва фалсафаи ҳинду таълиф ё тарҷума кардааст, «Маҷмаъ-ул-
баҳрайн» ва «Сирри акбар» (Сирр-ул- асрор), ки тарҷумаи панҷоҳ Упанишад аст, аз он ҷумлаанд. 
Осори дигаре чун рисолаи «Тариқат-ул-ҳақиқа» ё рисолаи «Маориф», «Нодир-ул-никот», тарҷумаи 
«Баҳагавато гито» ва тарҷумаи «Юго вошиста»-ро низ мансуб ба Дорошукӯҳ донистаанд. Ду китоб, 
«Маҷмаъ-ул-баҳрайн», ба вижа «Сирри акбар» (тарҷумаи «Упанишадҳо»), ду асари муҳиме аст, ки 
Дорошукӯҳ барои таҳқиқи ҳадафи аслиаш, яъне наздикии фикрӣ, маънавӣ ва ҳамзистии 
мусолиматомез ва сулҳ миёни мусулмонону ҳиндуҳо нигоштааст. Дар осори дигараш «Рисолаи 
Ҳақнамо» низ сайъ кардааст, нишон диҳад, ки хилқат ва маншаи инсон ва сарнавишти ӯ дар фалсафаи 
ҳинду ва ислом ба якдигар шабоҳати бисёр доранд ва ҳатто дар роҳнамоӣ ва иршоди инсонҳо барои 
расидан ба маънавиёт дорои шеваҳои яксон ҳастанд. 

Равиши Дорошукӯҳ дар «Маҷмаъ-ул-баҳрайн» чунин аст, ки бори нахуст бархе аз ақидаҳои 
мӯътақидоти муваҳҳидони Ҳинд ва суханони сӯфияро бо якдигар муқоиса кардааст. Дар ин кор 
алоқамандии оини ҳинду ва дини ислом мавриди таваҷҷӯҳи вай қарор гирифтааст. Ҳақиқати амр ин 
аст, ки нигоҳ ва хости қалбии Дорошукӯҳ интиқод ва баррасии фалсафии ин ақоид нест, чуноне, ки 
Дориюши Шойгон ба ин мавзӯъ ишора кардааст «роҳнамоии Дорошукӯҳ равиши интиқодӣ нест, 
балки дарёфти дарунӣ аст» [20, с.739]. Худи Дорошукӯҳ низ дар муқаддимаи «Маҷмаъ-ул-баҳрайн» 
гуфтааст: «Ин таҳқиқро мувофиқи кашфу завқи худ ва барои аҳли байти худ навиштаам ва маро бо 
аввоми ҳарду қавм коре нест» [21, 2]. 

Дорошукӯҳ дар «Маҷмаъ-ул-баҳрайн» нишон медиҳад, ки аз мазмуни бисёре мафоҳими асосии 
ҳинду ва исломӣ огоҳ гашта, иртиботи онҳоро дарёфтааст. Ба ҳамин далел ӯ яке аз бониёни муслими 
ирфони тадбиқӣ мебошад, ки дорои мақоми барҷаста дар таърихи илм ва адён аст. 

Пас аз таълифи «Маҷмаъ-ул-баҳрайн» Дорошукӯҳ мавриди эрод ва эътирози мухолифон қарор 
мегирад ва чанд сол баъд, ӯро муҳокима мекунанд ва яке аз иттиҳомоти ӯ, ки далели бединиаш 
шумурда шуд, таълифи ҳамин китоб буд.  

Дувумин ва бузургтарин асари Дорошукӯҳ, «Сирри акбар» ё «Сирр-ул-асрор», мебошад, ки 
тарҷумаи китоби муқаддаси ҳидувон «Упанишадҳо» аст.  

Дорошукӯҳ дар тарҷумаи «Упанишадҳо» маҳорат ва дониши худро ба кор бурдааст, то барои 
калимаву иборот ва истилоҳоти санскритӣ муодилҳои форсӣ пайдо кунад, ки ҳам дақиқ ва ҳам ба руҳ 
ва фикри мусулмонон наздик бошад, то аз ин тариқ битавонад оини ҳиндуро ба мусулмонон 
муаррифӣ намояд ва миёни мусулмонону ҳиндуҳо тафоҳум эҷод кунад. 

Ҷамоварӣ ва тарҷумаи «Упанишодҳо» тавассути Дорошукӯҳ аз бисёр ҷиҳат арзишманд аст. Пеш 
аз Дорошукӯҳ китобе, ки шомили панҷоҳ «Упанишад» дар як маҷмӯа бо забони форсӣ бошад, мавҷуд 
набуд. Дорошукӯҳ бо ишқи фаровони худ ва мавқеи хосаш онҳоро ҷамъоварӣ ва мудавван кард [18, 
с.228]. Бавижа, ки ба гуфтаи худаш «донандагони упанишаддон низ дар миёни ҳиндуҳо кам монда 
буданд» [12, 224]. 

Тарҷумаи мутуни форсии қадимии «Упанишадҳо» тавассути Дорошукӯҳ, ки ба хубӣ матолиби 
онро дарк мекард, арзиши бисёре дар ҳалли мушкилот ва равшан сохтани маонии ибороти мубҳам ва 
душворфаҳми «Упанишадҳо»-ро дошт. Ба фикри Тара Чанд «ифтихори шиносонидани фалсафаи 
«Упанишад» дар Аврупо мутааллиқ ба Дорошукӯҳ аст» [12, с.307]. Ҳатто онро калиди рамзии 
«Упанишадҳо» донистаанд, ки шореҳин ва мутарҷимони олмонӣ, англисӣ ва фронсавӣ аз ин тарҷума 
ба унвони роҳнамоии худ истифода кардаанд [12, с.224]. 

«Упанишадҳо», «Баҳагавато гита» ва «Юго вишиста», ки се асари бузурги оини ҳинду аст ва 
тавассути Дорошукӯҳ ба форсӣ тарҷума шудааст, нафақат дар ихтиёри форсизабонон қарор гирифт ва 
заминаи ҳусни тафоҳум миёни ҳиндуҳо ва мусулмонон фароҳам шуд, балки мардуми дигари ҷаҳон 
низ аз ин манбаи азими фарҳангӣ ва тамаддуни башарӣ огоҳ шуданд.  

Аммо ин тарҷумаҳо барои вай бисёр гарон тамом мешавад. Зеро аз як сӯ муташарриин ва 
мутаассибини мусулмон ба сабаби иқдоми вай ба тарҷумаи китоби ҳиндувон ва аз сӯи дигар авоми 
ҳинду ба далели ин ки бархе аз ибораву таъбироте, ки ӯ дар ин тарҷума ба кор бурда буд, таҳрифи 
усули мазҳабии хеш дониста, аз ӯ ранҷида буданд. [15, с.226]. Ҳамин ранҷишҳо ва хусуматҳо боиси он 
гашт, ки оқибат пас аз ҷараёни бемории Шоҳиҷаҳон, Аврангзеб, бародари кӯчактар ва рақиби 
Дорошукӯҳ, азм намуд, то вайро аз саҳнаи сиёсӣ хориҷ кунад ва худ қудратро ба даст гирад ва бар 
зидди бародараш муборизаро оғоз менамояд.  

Дорошукӯҳ аз ибтидои таваллуд то ҳангоми марг писари маҳбуби Шоҳиҷаҳон буд ва ба мақоми 
болои низомӣ расид. Ба гуфтаи Хофихон «Ҳеҷ як аз бародаронаш ба чунин мақоме нарасида буданд». 
[16, с.491]. Чуноне , ки дар боло қайд кардем, ӯ ки дар соли 1065/1655 расман ба валиаҳдӣ мушарраф 
шуда буд, лақаби «шоҳи баландиқбол»-ро низ аз шоҳ гирифт. Надоштани таҷриба ва маҳорати 
низомии кофӣ, ки ба далели мулозимати доимии вай бо падараш ва беалоқагии ӯ ба умури ҳукумат 
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сабаб шуд, то аз Аврангзеб шикаст хӯрда, дар ҳоле, ки тавасути лашкариёни фиристодаи Аврангзеб 
таъқиб мешуд ба Лоҳур, Мултон ва сипас ба Гуҷарот меравад ва бо ҳамроҳии писараш Шукӯҳ ба 
гуфти Канбӯ «ба бадтарин ваҷҳе ва уқубаттарин равише» тавасути малики Ҷейван дастгир мешавад 
[10, с.25], [5, с.301], [15, с.24-301, 316-318]. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо Аврангзеб аз бими нооромиҳои бештар аз уламо хоҳиш мекунад то 
фатвои қатли Дорошукӯҳро содир намоянд. [5, с.326]. Ҳукми қатли Дорошукӯҳ тайъид мешавад ва 
Аврангзеб низ дастури қатли ӯро содир мекунад ва охири рӯзи чаҳоршанбе 21-уми зулҳиҷаи соли 
1069/1659 ҳиҷрӣ ҳамон рӯзе, ки шӯриш дар шаҳр барпо шуда буд, гурӯҳе аз мӯътамадони Аврангзеб 
ба зиндон мераванд ва дар ҳоле, ки Дорошукӯҳ шуҷоъона аз худ дифоъ мекард, ӯро ба қатл 
мерасонанд [5, с.167]. Ҷасади ӯро ба иттиҳоми куфр ғусл намедиҳанд, аммо зоҳиран иллати воқеъӣ ин 
буд, ки ӯро ба тарзи фоҷиаовар кушта буданд ва намехостанд хабари он мунташир шавад. Ба вижа, ки 
Шоҳиҷаҳон ҳанӯз зинда буд ва ин хабар бояд аз вай низ пинҳон мемонд [18, 2, 191].Дорошукӯҳро зери 
гунбади мақбараи Ҳумоюн дафн мекунанд. Рӯзи дигар низ писараш Сипеҳршукӯҳро ба дастури 
Аврангзеб ба қалъаи Гуволёр мунтақил менамоянд [10, с.26]. 

Дорошукӯҳ ба иттиҳоми куфр ва зиндиқа, аммо дар ҳақиқат ба далоили сиёсӣ дар роҳи ормони 
худ ҷон бохт. Ҳақиқати амр ин буд, ки Дорошукӯҳ бо истифода аз муваффақияти сиёсии худ ва бо 
ишқи волое, ки ба ҳадафи худ дошт мувафақ шуд, ба ҷуз таълиф ва тарҷумаи осори муҳим то ҳадди 
имкон як бори дигар руҳи мазҳабии давраи Акбарро зинда кард ва таъсиргузории фарҳанги ишқу 
дӯстӣ ва зиндагии тазодҳо ва кашмакашҳои беҳударо нишон дод. Ӯ аз оқибати кори худ воқиф буд, 
чунонки дар «Ҳасанот -ул- орифин» овардааст, ки «Шиблӣ хутбаи ваҳдатро бар минбар овард ва ман 
бар тахт овардам, меъроҷ ва салтанати тавҳид он буд, ки бар тахт зоҳир шавад» [18, 3]. Ӯ дар ин роҳ аз 
ҳеҷ мулоҳизае тарс надошт. Чунон ки мегуфт: «Ҳақ гуфтанро чӣ мулоҳиза аз касе ва гӯяндаро Аллоҳ 
бас аст» [18, 3]. Вале худ аз самараи талошҳояш розӣ набуд, чуноне, ки дар яке аз ашъораш овардааст: 

Ҳарфи ваҳдат накард ҳеҷ асар, 
Ҳар қадар гуфташуд ба бонги баланд. [11, с.35]. 
Пас аз гузашти қарнҳо ҳанӯз чеҳраи Дорошукӯҳ ба унвони яке аз ошиқони роҳи ҳақ ва зиндагии 

сулҳомези инсонҳо ва бониёни аслии ирфони татбиқӣ, ки дар давраи кӯтоҳи зиндагии худ тамоми 
ҷидду талоши худро ҷиҳати рафъи тазодҳо ва зиндагии мусолиматомез анҷом дод, аз дурахши хосе 
бархурдор аст ва андешаи волои ӯ ки мероси фарҳангӣ ва тамаддуни ғании муваҳҳидони ҳинду ва 
урафои исломӣ буд, дар осораш ба хубӣ зикр шудааст.  
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ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЕ МУХАММАДА ДАРОШУХУ В ИСТОЧНИКАХ 
 
Основной целью данной статьи является анализ и изучение жизни и творчества Мухаммада 

Дорошукуха в источниках. Прежде чем мы сможем добраться до сути всего, нам нужно иметь в 
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виду глубокую цель. Основная цель автора – рассмотреть вопрос изучения и исследования 
сохранившихся произведений Мухаммада Дорошукуха в сжатой перспективе. 

Результаты исследования показывают, что молодой исследователь впервые провел небольшое 
исследование жизни и творчества могущественного и известного арабского поэта Мухаммада 
Дорошукуха в форме научной статьи. Дорошукух умер по обвинению в божественности и расизме, а 
на самом деле по политическим мотивам на пути своей мечты. В своей статье автор отмечает, 
что реальность такова, что Дорошукух, используя свой политический успех и высшую любовь, 
которую он имел к своей цели, помимо сочинения и перевода важных произведений, еще раз вдохновил 
дух возродить религию периода Акбара. и продемонстрировали влияние культуры любви и дружбы и 
бесполезных противоречий и борьбы на жизнь, что широко обсуждается в этой статье. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что решение задач позволит 
полнее и глубже понять особенности творчества автора, а также результаты исследования будут 
способствовать углубленному изучению общей теории творчества поэта. работай. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты и материалы 
могут быть использованы при изучении других произведений, при разработке и составлении 
литературы, стихов, стихов и учебников для вузов, при разработке практических курсов мировой 
литературы. 

Ключевые слова: индийские темуриды, Дара Шукох, источники, произведения, поэзия, 
мистицизм, гнозис, индийский гнозис, мистицизм, единство. 

 
LIFE AND CREATION OF MUHAMMAD DAROSHUKHU IN SOURCES 

 

The main purpose of this article is to analyze and study the life and work of Muhammad Doroshukuh in 
the sources. Before we can get to the bottom of everything, we need to have a deeper purpose in mind. The 
main goal of the author is to consider the issue of studying and researching the surviving works of Muhammad 
Doroshukuh in a compressed perspective. 

The results of the study show that the young researcher for the first time conducted a small study of the 
life and work of the powerful and famous Arab poet Muhammad Doroshukuh in the form of a scientific article. 
Doroshukukh died on charges of divinity and racism, but in fact for political reasons on the path of his dreams. 
In his article, the author mentioned that the reality is that Doroshukuh, using his political success and the 
highest love he had for his goal, in addition to composing and translating important works, once again inspired 
the spirit to revive the religion of the Akbar period and demonstrated the impact of a culture of love and 
friendship and useless contradictions and struggles on life, which is widely discussed in this article. 

The theoretical valuable of the study lies in the fact that solving problems will allow a fuller and deeper 
understanding of the features of the author's work, and the results of the study will contribute to an in-depth 
study of the general theory of the poet's work.  

The practical valuable of the study lies in the fact that the results and materials can be used in the study of 
other works, in the development and compilation of literature, poetry, poems and textbooks for universities, in 
the development of practical courses in world literature. 
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РОЛЬ СМИ В МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ РИТУАЛА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

МИФЕ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Панков В.В. 
Кыргызско-Российский Славянский Университет 

 

В предыдущей статье мы рассматривали механизмы формирования политического мифа. Как мы 
упоминали ранее, согласно Э. Кассиреру политический миф строится из трех элементов: изменение 
функций языка (магическое использование слова), обряды, пророчества. Первая статья была 
посвящена рассмотрению первого элемента строительства политического мифа – изменению функций 
языка в строительстве политических мифов в Кыргызстане через средства массовой информации.  

В понимании феномена необходимо учитывать, что в силу специфики сложившейся 
политической культуры, во многом обусловленной несколькими факторами: 
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1. низким уровнем фактической грамотности, особенно пострадавшей в период пандемии 
коронавируса, во многом, обусловленной переходом к онлайн-режиму обучения, экспромтному для 
системы образования в Кыргызстане, что неизбежно повлекло экспериментальное решение проблемы, 
с достаточно очевидным и легко прогнозируемым процентом неудачной эмпирики. Снижение 
качества образовательного процесса – неподготовленность педагогического состава к осуществлению 
дистантных методов образования, недостаточная методологическая база, техническая 
неподготовленность значительного сектора социального пространства, наложившиеся на уже 
имеющиеся трудности активно противодействовали формированию в сознании обучающихся как 
рационалистической позиции, так и критического анализа получаемой информации. Эпизодичность и 
клиповость информационного потока, была лишена главного фактора, долженствующего пресекать 
иррациональность материалов, осуществлять логические связки и содействовать в помощи 
личностной оценочной позиции, а именно - непосредственного и постоянного контакта, 
обучающегося с педагогом, создало среду альтернативную рационализму. Соответственно, 
естественным образом, в отсутствии причинно-следственных связей в логике преподаваемых курсов, 
доминировать начала иррациональная часть человеческого сознания, аксиоматизируя отдельные 
эпизоды как данность, что неизбежно порождает апелляцию к мифологизации образа.  

2. Возрастающая роль гендерных стереотипов – а именно, нелогичная, но существующая в 
реальности трансформация социальных ролей в условиях состоявшихся кризисных явлений. Чем 
злободневнее и громче звучат вызовы современности, тем активнее становится социальное 
пространство, в том числе, и его гендерный аспект: мужчины и женщины. Эти же посылы формируют 
в определенной части общества, дезориентированного трансформацией окружающего пространства, 
стремление к консервации исторически апробированных гендерных ролей. Так, например, в силу 
большей психологической гибкости, и адаптируемости к ситуации, женская часть социума стихийно 
проявляет возрастающий уровень социальной активности, тогда как консервативная часть 
социального пространства в качестве фактора конкурентного взаимодействия, навязчиво предлагает 
купирование этой активности. Нуждаясь в аргументации подобной позиции, консерваторы 
апеллируют к неполитическим факторам национальной, религиозной и возрастной систем 
взаимодействия. При этом, специфика общества Кыргызстана, строящаяся на вполне очевидной 
внутренней миграции ситуативно связана с численным преобладанием молодежи (что автоматически 
позволяет нивелировать возрастные критерии) и традиционно значительным вкладом кыргызской 
женщины в хозяйственную деятельность семьи (что являясь частью этнокультуры, не вызывает 
возражения большинства), автоматически ликвидирует два из трех вышеупомянутых фактора 
взаимодействия. Как следствие, оставшаяся методом исключения, безальтернативная религиозная 
парадигма способствует переносу в социальную среду методов, оценочных позиций и механизмов 
самоидентификации, в целом, характерных для религии.  

Данная статья будет посвящена изучению формирования обряда в сфере строительства 
политического мифа. «Э. Кассирер ставил конструирование политического обряда, заставляющего 
его участников утрачивать ощущение индивидуальности и приходить в состояние экстатического 
слияния с коллективом» [1]. Исследователи мифа на протяжении столетия рассматривали взаимосвязь 
мифа и обряда (ритуал) – М. Элиаде, К. Леви-Стросс, Рэдклифф-Браун, В.Н. Топоров, Э. Лич, 
М. Дуглас. Рэдклифф-Браун полагал, что: «Первичная основа ритуала, если это формулировать, – 
есть придание ритуальной значимости объектам и ситуациям, которые либо сами являются 
предметом общего интереса, связывающего между собой членов сообщества, либо символизируют 
подобные представляющие интерес объекты»[2, c.176] Таким образом, получается, что при 
формировании политического мифа в обряде важно формирование ритуальной значимости к 
политической ситуации и политическим лидерам, понятиям, терминам. Эта значимость реализуется 
через совокупность каких-либо действий, придающих особое значение политическим объектам. При 
этом ритуал формируется исключительно в условиях, когда эти действия становятся коллективными, 
поскольку только в таком случае они формируют систему взаимоотношений внутри общества и 
позволяет наделить объект, вокруг которого выстраиваются ритуальные действия, определенным 
смыслом и символизмом. При этом, многократное повторение ритуала размывает критическое 
мышления, усиливая свою контролирующую роль.  

Таким образом, процесс ритуализации в формировании политического мифа должен быть 
неразрывно связан с определенным мифологическим образом (мифологемой) как с неотъемлемой 
частью мифологического мышления. В исторической ретроспективе примерами обряда в 
формировании политического мифа могут быть факельные шествия нацистов, пересекающиеся с 
архаическими обрядами, предназначенными для отпугивания злых духов, ритуального очищения 
огнем и пр. В средствах массовой информации ритуализации политических объектов неразрывно 
проходит через его «омагичивание», придание сакрального смысла через слово (либо через изменение 
смысла слова, либо через нивелирование этого слова).  
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Так, например, в современных СМИ Кыргызстана широко освещаются действия и слова 
политических лидеров, в том числе, информационное агентство «24kg» публиковало речь президента 
С. Жээнбекова, посвященное 10-летию апрельских событий 2010 года, когда силовым путем 
сместился К. Бакиев с поста президента и было сформировано временное правительство: «Глава 
государства отметил, что трудно переоценить политическое и историческое значение этого 
события, ознаменовавшего начало поворотного момента в новейшей истории Кыргызстана. С 
каждым годом все отчетливей становятся смысл и уроки революции. Герои революции, 
выступившие, не страшась смерти, против произвола власти, сложили свои головы во имя будущего 
народа Кыргызстана. … Был издан указ о праздновании 10-летней годовщины народной революции, в 
рамках которого был запланирован ряд мероприятий. В том числе — в целях увековечения памяти 
героев апрельских и аксыйских событий был построен музей памяти «Таазим», — подчеркнул 
Сооронбай Жээнбекв»[3].  

Как видно из опубликованной речи, эмоциональный акцент здесь поставлен на государственную 
значимость даты через мифологемы «герой», «жизнь-смерть». Далее следует попытка сформировать 
ритуал, направленный на сакрализацию апрельских событий в качестве «священной» даты через 
общегосударственное празднование даты, более того, постройка музея в честь «священной» является 
прямой отсылкой к «сакральному пространству» (храмовому комплексу), а ежегодное празднование 
обеспечивает регулярность повторения действий, что в определенных рамках формирует привычку и 
размытие критического осмысления данных событий.  

Еще одним примером ритуализации некоторых политических событий может послужить 
опубликованный в информационном агентстве «Kloop»: «Президент Садыр Жапаров 29 августа 
побывал в Таласе, где устроили театрализованное представление «Урааным Манас!», посвященное 
30-летию независимости Кыргызстана»[4] Отметим, что представление прошло в национальном 
комплексе «Манас Ордо», построенном при мавзолее Манаса. Таким образом, в формировании 
политического мифа о государственном строительстве Кыргызстана используется мифологема 
этнического единства, поскольку независимость демократического государства отмечается в 
сакрализированном пространстве – мавзолее, более того, в месте, посвященном фольклорному, 
эпическому герою.  

Как упоминалось в предыдущей статье, из приема формирования обряда мы выделили еще и 
четвертый элемент, который стоит рассматривать вне сферы обряда – жертвоприношение. На наш 
взгляд, жертвоприношение в политическом мифе нельзя полностью отнести к формированию 
ритуала, поскольку они не подразумевают под собой определенной системы. Жертвоприношение в 
политическом смысле следует отличать от политических гонений, поскольку во втором случае 
устраняются политические соперники, и в части случаев, они устраняются без широкой огласки. 
Однако, жертвоприношение неизбежно должно быть сакрализованно и преданно огласке перед всем 
обществом.  

Примером подобных политических жертвоприношений в формировании политических мифов в 
Кыргызстане может послужить так называемая борьба с коррупцией, предаваемая огласке и 
усиливающаяся при каждой смене власти, постепенно утрачивающая всеохватность и огласку 
параллельно с укреплением власти. Так, например, аннонсируемая борьба с коррупцией 
рассматривалась в аналитическом материале информационном агентстве «Азаттык»: «Кыргызстан 
начал крупнейшую антикоррупционную кампанию в истории страны — в республике чуть ли не 
каждый день проходят задержания и аресты высокопоставленных лиц на уровне бывших премьер-
министров. Всех подследственных связывает золотой рудник «Кумтор». На первый взгляд кажется, 
что идет масштабная борьба с коррупцией. Так ли это на самом деле?» [5] 

Вторым вариантом политического жертвоприношения может послужить пример противостояния 
С. Жээнбекова и передавшего ему власть мирным и легальным путем А. Атамбаева: «27 июня 
парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет 
правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности. Сам Алмазбек 
Атамбаев считает, что таким образом действующие власти намерены избавиться от 
политического оппонента»[6]. Однако, в аспекте формирования политического мифа этот конфликт и 
его завершение арестом А. Атамбаева и беспорядками в Кой-Таше рассматриваются именно в 
качестве жертвоприношения, поскольку, А. Атамбаев в конечном итоге оказался осужден, а события, 
сопровождающие его арест были публичными, более того, они были «освящены кровью» 
(пострадавшие от выстрелов бойцы спецназа, пострадавшие сторонники А. Атамбаева и др.) в лучших 
традициях ритуала жертвоприношения. 

Однако, как видно из анализа СМИ, политическое жертвоприношение как прием формирования 

политического мифа не имеет большого освещения в СМИ Кыргызстана, поскольку, отражается в 

аналитическом ключе, а заголовки статей прямо отражают отношение авторов к происходящим 

событиям – «Аресты в Кыргызстане. Жапаров борется с коррупцией или укрепляет власть?» и 
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«Нужны ли Алмазбеку Атамбаеву и Сооронбаю Жээнбекову посредники?». Несмотря на то, что 

прием жертвоприношения не очень успешно реализуется через СМИ, этот прием действует 

достаточно успешно через распространение в социальных сетях и мессенджерах и трансформируется 

в «справедливое деяние» среди определенно большого количества аудитории. Более того, освещение в 

СМИ подобных ритуальных жертвоприношений, особенно в ситуации калейдоскопично 

сменяющихся фактов, без оглядки на отношение к этому самих СМИ, провоцирует у читательской 

аудитории «замыленность взгляда», размытие и нивелирование определенно значимых фактов.  
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РОЛЬ СМИ В МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ РИТУАЛА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

МИФЕ КЫРГЫЗСТАНА 

Данный цикл статей посвящен каузальному и семантическому анализу роли СМИ Кыргызстана в 

формировании политического мифа современной Кыргызской Республики. Вторая статья цикла 

посвящена анализу второго приема формирования политического мифа – формирование обряда, 

сакрализации определенных политических объектов и идей, и акцентуации на них через различные 

торжественные мероприятия. Мифологическое мышление является неотъемлемой составляющей 

человеческого сознания, и в зависимости от условий, в котором находится индивид, проявляется в 

большей или меньшей степени, однако, архетипические образы, представления и сюжеты (так 

называемые, мифологемы) остаются неизменными в коллективные бессознательные общества, и 

могут стать четкими якорями и весьма серьезными факторами в механизме формирования 

политического мифа. Наиболее эффективными являются мифологемы, подкрепленные ритуалом, 

иными словами, теория, подкрепленная действием.  

Ключевые слова: СМИ, политический миф, мифологема, ритуал в политическом мифе, архетип.  

 

THE ROLE OF THE MEDIA IN THE MECHANISM OF RITUAL FORMATION IN THE 

POLITICAL MYTH OF KYRGYZSTAN 

This series of articles is devoted to the causal and semantic analysis of the role of the media in Kyrgyzstan 

in the formation of the political myth of the modern Kyrgyz Republic. The second article of the cycle is devoted 

to the analysis of the second method of forming a political myth - the formation of a ceremony, sacralization of 

certain political objects and ideas, and accentuation on them through various solemn events. Mythological 

thinking is an integral part of human consciousness, and depending on the conditions in which the individual is 

located, it manifests itself to a greater or lesser extent, however, archetypal images, ideas and plots (the so-

called mythologemes) remain unchanged in the collective unconscious of society, and can become clear 

anchors and very serious factors in the mechanism of the formation of a political myth. The most effective are 

mythologemes, supported by ritual, in other words, theory, supported by action. 

Key words: media, political myth, mythologeme, ritual in political myth, archetype.  
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СИМОИ ЗАНОН ДАР РОМАНИ «ЗАНОНИ САБЗБАҲОР»-И ГУЛРУХСОР 

 
Усмонова М.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Шоири халқии Тоҷикистон Гулрухсор яке аз суханварони чирадаст ва соҳибноми тоҷик аст, ки бо 
офаридани осори зиёди манзуму мансур дар байни хонандагони тоҷик шуҳрат ёфтааст. Гулрухсор дар 
адабиёти тоҷик пеш аз ҳама ҳамчун шоир шинохта шуда, номи ӯ дар қатори номи шоирони 
барӯманди тоҷик – Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Гулназар ва дигарон дар як саф 
гузошта мешавад. Дастовард ва навовариҳои Гулрухсор дар шеъри муосири тоҷик назаррас буда, 
адабиёти нимаи дуюми садаи бист ва ибтидои садаи бисту якумро бидуни номи ӯ тасаввур кардан 
имкон надорад. Ӯ бо тобишу ҷилои тозаи сухан ба адабиёт ворид гардида, мавзӯъҳоеро мавриди 
истифода қарор дод, ки барои бедории фикрии хонандагон, тарбияи ватандӯстӣ, худшиносию 
хештаншиносӣ, ифтихор аз гузаштагон ва тарбияи зебоишиносии онҳо мусоидат намуд. Дар ин 
замина, ҳанӯз дар замони шӯравӣ ба унвони баланди «Шоири халқии Тоҷикистон» сарфароз 
гардидани Гулрухсор баёнгари дар адабиёти тоҷик ба дараҷаҳои баланди ҳунарӣ расидани ӯ мебошад. 
Дар баробари таълифи осори манзум солҳои навадуми асри бист Гулрухсор ба таълифи осори мансур 
низ таваҷҷӯҳ намуд, ки ҷолиби диққат мебошад. Воқеан ҳам кӯшишҳои даст ба таълифи осори мансур 
задани шоирон дар адабиёти мо собиқаи дерина дошта, дар замони имрӯз, ки эҷодкорон танҳо бо пеш 
бурдани як паҳлӯи эҷод - «шоирӣ» ё «нависандагӣ» фаъолият мекунанд, ба истилоҳ баъзе «шоирони 
касбӣ» ба таълифи осори мансур даст задаанд, ки таҳқиқ дар сари ин мавзӯъ метавонад, махсусияти 
чунин асарҳоро бештар рӯнамо созад. Шоири халқии Тоҷикистон Қутбӣ Киром [4, с.31] фоҷеаи 
рӯзгори шоири забардасти тоҷик Нақибхон Туғралро, ки дар соли 1919 аз тарафи душманони 
гумоштагони болшевикӣ ба қатл мерасад, бо насри ҳунармандона ва дилнишин ба риштаи тасвир 
кашидаст. Маҷмӯаи ҳикояҳои Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар, ки бо номи «Таъми тути балхӣ» 
омода гардидаанд, ба андешаи адабиётшинос Атахон Сайфуллоев «моҳияти шоирона» касб кардаанд 
[6 с.367-368]. Таҳти мафҳуми «моҳияти шоирона» муҳаққиқ дар баёни матлаб бештар зуҳур ёфтани 
эҳсосоти лирикӣ, ҳирсу ҳаяҷон, изтироб, шавқу завқ ва дар маҷмӯъ дар сабки лирикӣ ба қалам 
омадани асарро маънидод кардааст [6, 367]. Китоби «Дарёи сӯзон»-и Шоири халқии Тоҷикистон 
Фарзона низ намунаи бисёр хуби насри шоирона аст, ки бо забони фасеҳ, ширадор ва гуворою 
лаззатбахши холӣ аз такаллуф таълиф гардида, бо воситаҳои забонӣ ва сабки фардии худ имтиёз 
мекунад [7, с.240]. Чунин мисолҳоро вобаста ба рӯ овардани носирон ба таълифи осори мансур 
фаровон зикр намудан мумкин аст.  

Чунонки аз номи асар низ маълум аст, романи «Занони Сабзбаҳор» ба масъалаҳои рӯзгору 
фаъолияти занони деҳаи Сабзбаҳор, ки дар замони ҷанг дар ақибгоҳ сарбаландона заҳмат мекашиданд, 
бахшида шудааст. Асар бори аввал соли 1988 дар шумораҳои якум ва дуюми маҷаллаи «Садои Шарқ» 
бо номи «Марзи номус» ба нашр расидааст. Нусхаи мавриди истифодаи мо китоби «Занони 
Сабзбаҳор» аст, ки тариқи нашриёти «Адиб» дар шаҳри Душанбе соли 1990 ба нашр расидааст [3]. 
Чунонки адабиётшинос Худойназар Асозода дар «Таърихи адабиёти тоҷик» таъкид мекунад, «номи 
маҷаллавии асар (яъне «Марзи номус», Муаллиф.) мебошад, вале муаллиф дар чопи китобаш онро бо 
маслиҳати устод Сотим Улуғзода «Занони Сабзбаҳор» ном гузошт» [1.]  

Романи мазкур аз ҳафтдаҳ боб иборат буда, муаллиф дар он зиндагии мардуми кӯҳистон ва 
задухӯрду муборизаҳои зиндагисози онҳоро дар як даврони таърихӣ хеле равшан ва муассир ба қалам 
додааст. Сужети асар мураккаб набуда, воқеаҳо асосан дар Сабзбаҳор ва қисми хеле ками он дар 
Душанбе гузашта, ба солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ки тамоми мардони қобили меҳнат ва ҷавононро 
ба майдонҳои ҷанг кашонида, бори душвори зиндагиро бар дӯши занону кӯдакон ва мӯйсафедон 
гузошта буд, рост меоянд. 

Меҳвари сужети роман бар хонаводаест, ки заҳри ҷангро бештар аз дигарон чашидааст. Чунин ба 
мушоҳида мерасад, ки муаллиф заифтарин ва нотавонтарин хонаводаи Сабзбаҳорро дар маркази 
пажӯҳиши бадеӣ қарор дода, бо ин усул мехоҳад бечорагӣ ва заъфи инсонро дар баробари ҷанг ҳарчи 
равшантар ба намоиш гузорад [5, с.350-381 ] 

Роман аз се хати сужет фароҳам омадааст: як хати сужет ба зиндагии духтараки лолу безабон 
Нишона иртибот дошта, воқеаҳо асосан дар атрофи ҳамин хати меҳварии асар давр мезананд. Хати 
дуюми сужет ба зиндагӣ ва фаъолияти роҳбарии зани ҷавону шуҷои деҳа Зебо, ки ба ҷойи шавҳари ба 
ҷанг рафтааш - Саид раиси колхоз таъин мешавад, иртибот дорад. Хати севуми сужет аз зиндагӣ ва 
фаъолияти Тоши якгӯш, ки бо найрангу фусун аз рафтан ба майдони ҷанг халос шуда, дар деҳа ҳамчун 
мудири анбори колхоз фаъолият мекард, нақл мекунад. 

Муаллифи асар бобҳои романро номгузорӣ накарда, тибқи тартиб бо ишораи «якум», «дуюм», 
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«сеюм» ва ғайра мушаххас намудааст. Роман аз лиҳози иштироки персонажҳо дар сохтмони сужет низ 
қобили таваҷҷӯҳ аст. Персонажҳое, ки дар асар ширкат мекунанд, чандон зиёд набуда, асосан занони 
сабзбаҳорӣ – Зебову Нишона, Нозӣ, Нуқра ва дугонаҳои ӯ, кампиракону мӯйсафедоне, ки наздикону 
фарзандони хешро ба майдони ҷанг гусел намудаанд, раиси колхоз Ҳасан Ризо ва Тоши якгӯш, ҳамагӣ 
ба истиснои Ёғӣ Хидир, ки раиси комиҷроияи ноҳия мебошад, асосан сокинони деҳаи Сабзбаҳоранд. 
Чунин тарзи интихоби персонажҳо ба муаллиф имконият додааст, ки доманаи тасвир ва андешаи 
хешро дар доираи фаъолияти сокинони як деҳаи кӯҳистон баён намуда, барои ошкор кардани моҳияти 
ҳодисаю воқеот ва ҳаматарафа офаридани симои қаҳрамони марказии асар – Нишонаи ноком тавфиқ 
ёбад. 

Аз мутолиаи асар хонанда аз вазъи зиндагии мардуми кӯҳистон, хоса занони деҳаи дурдасти 
кӯҳистон дар замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ, заҳматҳое, ки мардум дар ақибгоҳ истода фидокорона 
анҷом медиҳанд ва дар шикасти фашистони истилогар саҳм гузошта, музаффариятҳои пайвастаи 
халқи шӯравиро таъмин намудаанд, хеле табиӣ нишон додааст. Ин ҷанбаи асар ба иттифоқу 
муттаҳидии мардуми даврони шӯравӣ бар зидди фашизми истилогар ишора намуда, ки дар асоси 
воқеияти таърихӣ ба қалам омадааст.  

Воқеаҳо тибқи се хати сужет, ки дар боло зикраш рафт, ҷараён гирифта, аллакай аз боби авввал 
хонанда дар заминаи тасвири хонаи Нишона ва модараш хонандаро бо муҳити оилавии онҳо ошно 
месозад.  

Сужети асар аз тасвири хоби қаҳрамони асосии роман – Нишона, ки ба таъбири муаллифи роман 
«хоби овоздор» медид, оғоз мегардад: «Нишона хоб медид, хоби овоздор. Бо шавқ доира мезаду овози 
онро мешунид. Майса ба ҳавои доираи ӯ арғушт мерафт...» [3, с.5]. Истифодаи таъбири «хоби 
овоздор» дидан ва шунидани овози доира ба лол ва безабон будани ин духтараки покизаи кӯҳистонӣ 
ишорат мекунад, ки онро нависанда бо чунин таъбири ғайриинтизор ифода намудааст.  

Нишона тимсоли духтари деҳотист, ки дар хонаводаи як нафар камбағали кӯҳистонӣ ба дунё 
омадааст. Ҳарчанд ӯ бинобар безабон будан мактаб надида ва дар назди ягон муаллим таълим 
нагирифтааст, вале хусусиятҳои фитрию модарзодӣ ӯро дар назди ҳамдеҳагон соҳибэҳтиром 
гардонидааст. 

Чун тамоми мардуми кӯҳистон Нишона ҳамроҳи модар, хоҳараш Майса дар хонаҳои пасту 
сангини нимторик, ки дар мавсими боронгарӣ бомаш мечакад, дар хона ҳамроҳи тамоми ашё, 
инчунин бузи кале, ки «ягона сарвати хонадон» ба ҳисоб мерафту [3, 6] ҳамроҳи онҳо дар ҳамин хона, 
дар паси дар ҷойи истиқомат дошт, зиндагӣ мекунад. Маҳз аз ҳамин ҳуҷраи тангу тори як гӯшаи 
кӯҳистон сужети асар оғоз гардида, воқеаҳо инкишоф меёбанд. 

Бояд гуфт, ки мавзӯи асар барои адабиёти тоҷик ва хонандаи тоҷик нав набуда, дар заминаи 
муборизаи фидокоронаи собиқ халқи шӯравӣ, ки дар замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳам дар ақибгоҳ ва 
ҳам дар майдони ҷанг нишон додаанд, китобҳои адабию бадеӣ ва публисистии зиёд ба табъ расидаанд. 
Ҳақ ба ҷониби адабиётшинос Х. Асозода аст, ки менависад: «Пӯшида нест, ки мавзӯъ ва воқеаҳои ин 
асар барои адабиёти тоҷик ва ҳатто эҷодиёти худи шоира тоза нест, зеро ҷо-ҷо дар шеърҳояш, 
махсусан дар достони «Мотами сафед» ба мавзӯи мазкур дахл карда буд» [1, с.486]. Аммо ин мавзӯъ 
бори аввал аз дидгоҳи як нафар зани эҷодкор, махсусан зане, ки баъди таҷрибаҳои бисёр дар таълифи 
осори зиёди манзум даст ба таълифи роман задааст, хеле ҷолиб мебошад.  

Гулрухсор ҳангоми офаридани сужети асар бештар ба зеҳнияти рӯзгори мардуми кӯҳистон 
таҷаваҷҷӯҳ намудааст, яъне дар тасвири нависанда зиндагии мардуми кӯҳистон бо тамоми ҷузъиёт 
инъикос меёбад. Дар роман ишороти бисёр нозук ҷой доранд, ки дар батнашон масъалаҳои бузургеро 
дар робита ба зиндагӣ ва сарнавишти халқ фаро гирифтаанд. Дар роман вазъи замон хеле муназзам ва 
дар робита ба воқеоти дигар тасвир шуда, ҷанбаҳои реалистии асарро тақвият бахшидааст.  

Ҳанӯз аз боби аввалини роман, ки сухан дар бораи зиндагии хонаводагии Нишона меравад, 
хонанда аз вазъи нобасомони оилаҳои мардуми кӯҳистон дар замони ҷанг огоҳ мешавад. Чун дар 
аксари хонадони мардуми замони ҷанг дар хонаи онҳо низ мардина набуд, вале набудани мард дар 
хонаи онҳо ба ҷанг иртибот надошт. Гулрухсор тақдири падари хонадонро ба воқеоти солҳои сӣ 
огоҳона пайванд мебахшад. Дар тасвири нависанда падари хонадон аслан деҳқон буд ва камубеш ба 
мутолиаи осори бузургони адабиёти классикии тоҷик иштиёқ дошт. Баъди корҳои деҳқонӣ шабона ба 
бачагони доништалаби деҳа аз ҳикматҳои бузургон, бахусус аз девони Ҳофиз, Саъдӣ, Ҷомӣ, Бедил ва 
дигарон порчаҳо қироат мекард ва онҳоро як навъ ба таълим фаро мегирифт. Вале замоне шуд, ки 
дигар ба хонаи онҳо бачагон ҷамъ намешуданд, падар ҳам китобҳои худро ба ҷувол андохта, ба 
болохона баровард: «Вақте падар китобҳояшро аз рафакӣ чид, ба ҷувол андохта, болохона баровард, 
вақте дигар шогирдони падар сабақомӯзӣ намеомадагӣ шуданд, духтар маънии «аз дасти беақлон 
хароб шудани дунёро дарёфт» [3, 9]. Дар натиҷа, як рӯз одамони ношинос китобҳоро аз болохона 
фароварда, дар миёни деҳа оташ заданд ва падарро низ бо худ бурданду ӯ дигар барнагашт. Ҳарчанд 
ин масъалаи дар роман баёнгардида, бештар хусусияти тавсифӣ доранду муфассал тасвир 
намешаванд, вале ҳомили масоили бузурге мебошанд, ки бо вазъи замон иртибот гирифтаанд. Бо 
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тасвири фоҷеаи падари қаҳрамони асар Гулрухсор бори дигар таваҷҷӯҳи хонандаро ба масъалаи 
фоҷеаи миллӣ, ба эъдом рафтани ҳазорон осори гаронбаҳои бузургони адабиёт ва ба қатл маҳкум 
шудани аҳли илму саводро дар солҳои сӣ ёдрас мекунад.  

Аз он ганҷе, ки ба тороҷ рафт, танҳо ду китобе, ки модар дар хамбаи орд пинҳон карда буд, боқӣ 
монду халос. Мутаассифона, дар як рӯзи гуруснагии сахт, раҳонидани ҷони фарзандон ва ба хотири ба 
фарзандаш Карими ба ҷанг сафарбаршуда омода кардани тӯшаи роҳ модари хонадон маҷбур мешавад, 
ки ин ду китоберо, ки дар хона «гӯё ҷойи падарро мегирифтанд» [3, с.10] ба савдогаре фурӯхта, бар 
ивази он хӯрокворӣ бигирад. Ҳарчанд модар дар лаҳзаи нодорӣ ба чунин амал даст зад, вале зуд аз 
кардаи худ пушаймон шуд, савдогарро дарёб накард, ки китобҳоро баргардонида гирад, вале баъди ин 
ҳодиса ба қавли ӯ «ин хонаро рӯҳу арвоҳи балогардон тарк кард» [3, 6]. Аз ин лиҳоз, масъалаи фурӯхта 
шудани китобҳои хонадон зуд-зуд ба хотири кампир меояд, ҳар гуна норасоӣ, мушкилӣ ва 
гирифториҳоеро, ки дар зиндагӣ ба онҳо рӯбарӯ мешуд, маҳз аз фурӯхта шудани китобҳо медонист. 
Таъкиди муаллифи асар дар мавриди муқаддас будани ду чиз дар хонадони мардуми тоҷик низ ба 
ҳамин маънӣ ишорат мекунад: «Чун худро мешинохтагӣ шуд, пай бурд, балки хунаш ба забон омад, 
ки дар хонаи онҳо ду чиз муқаддас аст: китоб ва нон» [3, с.9]. Нависанда нишон медиҳад, ки китоб то 
кадом андоза барои мардуми тоҷик азизу муқаддас буд ва хонадони тоҷик то кадом дараҷа ба китоб 
меҳру муҳаббат ва эътиқод доштанд. Ҳатто дар лаҳзаҳои пеш омадани мушкилӣ дар хонадон ҳам 
модари Нишона аз ҳамин китобҳо мадад меҷӯяд. Чунончи: «Модар дигар маҷоли дидани азоби 
духтарро надошт. Чашмонашро сахт пӯшида тамоми рӯҳу арвоҳро, китобҳои ба савдо рафтаро якбора 
ба ёрии ҷигарбандаш даъват кард: Ё рӯҳу арвоҳ, ё китобҳои балогардон, ё падари бузургворам, 
мадад!» [3, с.8-9]. Нишона ҳарчанд забони гӯё надошт, дар чунин як муҳити солими оилавӣ, ки дар 
заминаи ихлосу эътиқод ба арзишҳои мардумӣ бунёд ёфта буд, зиндагӣ мекард. Маънии зиндагии ӯро 
масъалаи нигоҳубини модар, парастории фарзанди ятими хоҳараш Майса, нигоҳубини ягона манбаи 
даромади хонадон- бузи кал бо бачааш, ки онҳоро бо шир таъмин мекард, ташкил дода, ягона 
дилхушиаш дар танҳоӣ ба ёд овардани дӯстдоштааш Диловари ба ҷанг сафарбаргардида буд. Аз ин рӯ, 
Гулрухсор барои равшантар рӯнамо намудани симои Нишона ва ошкор намудани хислату характери 
қаҳрамон бештар фаъолияти ӯро дар муносибат бо модар ва анҷом додани корҳои хонаводагӣ ба 
тасвир гирифтааст. Нишона на танҳо парастори модар буд, балки дар лаҳзаҳои холӣ ба дигарон низ 
дасти ёрӣ дароз мекард. Нишона беш аз ҳама, бо дидани дугонааш Зебо, ки хоҳари Диловар буд, шод 
мегашт ва ӯро ягона дӯсти ҳамдили худ мепиндошт. Ҳарчанд забон надошт, вале дар олами зебои 
андешаҳои худ ҳамеша аз зебоию покӣ, вафодорӣ меандешид, мехост, ки ба дигарон дасти ёрӣ дароз 
кунад, барои дӯстдоштааш Диловар ҳамсари ғамхору вафодор ва мададгор бошад. Вале макру хиёнат 
ӯро қурбони ҳирсу ҳаваси мардони ҳавасбозу номард қарор дода, саранҷоми ҳаёташро фоҷеавӣ анҷом 
дод.  

Дар роман тимсоли Зебо ҳамчун зани қавиирода, далер, кордон, заҳматписанд ва ҳозирҷавоб 
тасвир шудааст. Ҳарчанд ӯ ҷавон аст ва ғайри ихтиёри худ ба ҷойи шавҳараш Саиди дар майдони ҷанг 
қарордошта ба вазифаи раиси колхоз таъин мешавад, аз мушкилиҳо наҳаросида, барои пеш бурдани 
кори хоҷагӣ дилгармона фаъолият мебарад. Ӯ дар ин роҳ ба монеаҳои зиёде дучор мегардад, зеро на 
танҳо гирифтори ҳасаду нотавонбиниҳои атрофиён, аз ҷумла дом густурданҳои мардони булҳавасе 
чун Тоши якгӯш ва Ёғӣ Хидир қарор дошт, балки дар хона низ аз тири маломати хушдоманаш - 
модари Саид, ки ба покӣ ва садоқати хонаводагии Зебо бо чашми гумону шубҳа менигарист, дар амон 
набуд. Дар чунин муҳит барои Зебо ва ӯ барин занони бонангу номус фаъолият кардан ва мушкилотро 
паси сар намудан осон набуд. Ин аст, ки Зебо муҳити фаъолияти худ ва дигар занонро дар ақибгоҳ 
камтар аз майдони ҷанг намедонад ва хаёлан ба шавҳараш муроҷиат намуда, мегӯяд: «Дидӣ, Саид, 
дидӣ, ки на танҳо ту, балки мо низ меҷангем? Ҷанги мо даҳштноктар аст, зеро бетиру туфанг, бехуну 
бенишон аст» [3, с.31]. Дар ин сухани қаҳрамони асар даҳшатнок будани ҷанги ақибгоҳ ниҳоят рамзӣ 
буда, моҳияти андешаи муаллифи асарро ташкил додааст, ки ба масъалаи ҳифзи номусу нанг, обрӯйи 
шавҳарони дар майдони ҷанг қарордоштаи занони заҳматкаши ақибгоҳ рабт мегирад. Маҳз 
покдоманӣ, иффат, садоқату вафодорӣ ба оила ва обрӯю нангу номус буд, ки Зебо дар мавридҳои 
зиёди баҳсҳои лафзию рӯёрӯӣ бо мардони палиду номард ва нопок, аз ҷумла Тош ва Ёғӣ Хидир 
сарбаландона берун омад ва онҳоро музтару беобрӯй сохт.  

Муносибати Зебо бо модаршӯяш Марзия, бо Нишона ва модараш Хайрия, собиқ раиси колхоз 
Ҳасан Ризо, бо атрофиён – Зика, Нозӣ, Нуқра, бо дигарон барои кушодани симои қаҳрамон нақши 
равшан бозида, ӯро ҳамчун зани меҳрубону дилсӯз, ба тақдири дигарон бефарқ набуда, ба хонадон 
садоқатманд ва ғамхор муаррифӣ намудааст. Зебо дар тасвири Гулрухсор зани оқила, тадбирандеш, 
мубориз ва вафодор тасвир шудааст. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки Гулрухсор барои таълифи романи «Занони Сабзбаҳор» аввало 

рӯзгор, замон ва тарзи зиндагии мардуми кӯҳистонро омӯхта, бо огоҳии комил ба таълифи ин асари 

марғуб даст задааст. Роман бо диди фарохи муаллиф, вусъати андеша, матонат ва мантиқи сухан, 

иштироки персонажҳо, инчунин натиҷагирӣ аз раванди воқеаҳо қобили таваҷҷӯҳ буда, баёнгари 
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таҷрибаи ғании эҷодкор мебошад. Дар меҳвари тасвири нависанда симои духтараки безабон Нишона 

қарор дошта, моҳияти масъалаҳо бештар дар заминаи муҳокимаю мулоҳизарониҳои мантиқии 

иштирокчиёни он баён гардидаанд. Иштироки персонажҳои на чандон зиёд, сужет, муносибати Зебо 

бо занони солхӯрда, хонадонҳои ниёзманд, тасвири баҳсу талошҳое, ки Зебо бо роҳбарон, бахусус Ёғӣ 

Хидир ва Тоши якгӯш, бо занони сабзбаҳорӣ - Зика, Нуқра, Нозӣ ва дигарон анҷом медиҳад, моҳияти 

асарро равшан бозгӯ карда, муҳимтарин масъалаҳои марбут ба зиндагии мардуми кӯҳистонро дар 

даврони Ҷанги Бузурги Ватанӣ дарбар гирифтааст.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНЕ ГУЛРУХСОР  

«ЖЕНЩИНЫ САБЗБАХОРА» 

Статья посвящена исследованию первого романа Гулрухсор «Женщины Сабзбахора», в котором 

отражены борьба и героизм таджикских женщин в годы Великой отечественной войны. При 

исследовании темы автор рассматривает значение романа в таджикской прозе, особенности 

стиля, писательского мастерства Гулрухсор, художественных средств выражения в этом 

произведении. В статье особое внимание уделяется отражению женских образов Нишоны и ее 

матери, Зебо, Марзии и Нукры. Автор приходит к выводу о том, что в трех сюжетных линиях 

писателю удалось блестяще отразить образы прекрасных горных женщин, их портреты и 

характеры.  

Ключевые слова: Народный поэт Таджикистана, Гулрухсор, «Женщины Сабзбахора», «Граница 

чести», Нишона, женские образы, мастерство писателя, поэтическая проза. 

 

REFLECTION OF WOMEN'S IMAGES IN THE NOVEL GULRUKHSOR 

«WOMEN OF SABZBAHOR» 

The article is devoted to the study of Gulrukhsor's first novel «Women of Sabzbahor», which reflects the 

struggle and heroism of Tajik women during the Great Patriotic War. When researching the topic, the author 

examines the meaning of the novel in Tajik prose, the peculiarities of the style, the writing skills of Gulrukhsor, 

the artistic means of expression in this work. The article focuses on the reflection of the female images of 

Nishona and her mother, Zebo, Marziya and Nukra. The author comes to the conclusion that in three storylines 

the writer managed to brilliantly reflect the images of beautiful mountain women, their portraits and 

characters. 

Key words: People's poet of Tajikistan, Gulrukhsor, «Women of Sabzbakhor», «Border of honor», Nishon, 

female images, writing skills, poetic prose. 
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МАКТУБОТИ МАНЗУМИ САИД ХОЛЗОДА ВА ВИЖАГИҲОИ ОНҲО 
 

Самиева Н. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Мактуб аз қадимтарин жанри адабиёти классикии форсу тоҷик аст. Нома (мактуб) дар ҳама давру 
замон ифодакунандаи ҳолати руҳӣ, вазъи саломатию аҳволи иҷтимоии мардум буд. Бинобар ин, 
«Номанигорӣ, аз ҷумлаи нахустин ниёзҳои мубодилаи афкор ба навиштан будааст, аз замонҳои 
қадимтарин мавриди таваҷҷуҳқарор гирифтааст» [1, c.3]. Сайри таърихии ном шаҳодат ба он медиҳад, 
ки гузаштагони мо пас аз ихтирои хат ба номанигорӣ таваҷҷуҳи хоса доштанд, ки оғози он ба давраи 
Ҳахоманишиниён рост меояд. Минбаъд дар адабиёти мо ривоҷ ёфт, ки далели он «Мактуби Тансар» 
«Мактуби Меванча»… ва ғ. мебошад. Анъанаи номанигорӣ дар адабиёти муосири тоҷик низ идома 
дошта, намунаи барҷастаи он мактубҳои С.Айнӣ ва Абулқосими Лоҳутӣ мебошанд. Ҳамзамон номаи 
машҳури Садриддин Айнӣ «Мактуби кушода ба рафиқ Толис» баёнгари ин ҳолат аст[2, c.90] 

Муҳаммади Муъин дар «Фарҳанги форсӣ» ва Алиакбари Деҳхудо дар «Луғатнома»-и Деҳхудо 
мафҳуми номаро шарҳ додаанд. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» нома ба маъноҳои : 1. Навиштае, ки ба 
касе ё ҷое мефиристанд, мактуб, хат, руқъа, китоб, асар.2. Номаи аъмол, рӯйхати корҳои неку бади 
касе, тибқи ривоёти динӣ, ки гӯё фариштаҳо ба ҳисоб гирифта, рӯзи қиёмат ба дасти соҳибашон 
месупоранд: номаи камол – шаҳодатнома дар бораи тамом кардани мактаби миёна. 3. Номанавис- 
нависандаи нома, номанигор ва ғайра омадааст [4, c.836-837]. 

Дар фарҳанги Амид истилоҳи нома ба маънои навишта, коғаз, навишта шуда; 2. Номаи сиёҳ – 
киноя аз шахси гунаҳкор ба маънии рӯзноманавис ҳам мегӯянд [5, c.1010]. 

Бояд гуфт, ки дар нома ҳадафи асосӣ ба мухотаб гуфта мешавад. Дар забони тоҷикӣ маъмулан ба 
ҷои нома «мактуб» ва «хат»-ро истифода мебаранд. Адабиётшинос М. Нарзиқулов дар китоби «Нома 
ваноманигорӣ» дар бораи таърихи нома ва номанигорӣ андешаҳояшро баён карда таъкид мекунад, ки 
«Зери мафҳуми адабиёти эпистолӣ (эпистолярная литература) осори адабие фаҳмида мешавад, ки дар 
қолаби нома ва ё дар асоси мактубот тасниф шудаанд. Ҳамин тавр, фаҳмиши комилан дурусту 
замонавии «адабиёти эпистолӣ» ду ҷиҳат дорад: мавҷудияти шакли «нома» ҳамчун муомилоти 
расмиву ғайрирасмии адабиву эстетикӣ мавриди баррасӣқарор дода мешавад» [1, c.241]. 

Номаҳои манзум дар адабиёти классикии форсу тоҷик зиёд ба чашм мерасанд. Ин жанр дар 
адабиёти шифоӣ камтар ба назар мерасад, аммо дар осори шоири халқӣ - Саид Холзода ин навъи 
мактуб дида мешавад. Шоир ба фарзондаш Саидраҳмон, ки дар адои вазифаи фарзандии худ пеши 
Модар - Ватан дар кишвари паҳновариШӯравӣ камари ҳиммат бастааст шаш мактуб навиштааст. 
Азбаски Ватан- Модар аст, бинобар ин ба андешаи шоир хизмати онро сарбаландона ва фарзандвор ба 
анҷом расонидан лозим аст. Дар мактубе, ки ба писараш Мулломуқаддас навиштааст, аз унсурҳои 
номанигории тоҷикона истифода намуда фарзандро дар рӯҳияи хизмати арзанда ба Модар- Ватан 
тарбия намудааст. Дар адабиёт бештар истилоҳи Модар - Ватан истифода мешавад, аммо шоир дар ин 
мактуб амри Ватанро амри падар дониста, аз ин амр саркашӣ накарданро барои фарзанд зарур 
медонад: 

Панди падаронаи маро гӯш намо, 
Худбиниву манманӣ фаромӯш намо. 
Ин хоки азиз ҳам туро чун падар аст, 
Ҳукме, ки падар кунад, туро ҳаст раво [3, c.294]. 
Дар ҷодаи худ шоири халқӣ Саид Холзода низ ба фарзандони худ ҳамчун панднома ё номаҳои 

манзум навиштааст. 
Агар дар номаҳои классикии мо оғоз ба номи Худову наъти пайғамбар шӯруъшавад, талаботи 

замони Шӯравӣ имкони зикр кардани матлаби болоро намедод, аз ин рӯ Саид Холзода дар номаи 
якуми худ ба писараш Саидраҳмон аввал саломи худро ба фарзанди азизаш, ки муниси ҷонаш, 
гавҳари камоли умраш мешуморад бо лабони пур аз шаҳду шакар пайғому салом мегӯяд. Ин нома 
маҳз ба он фарзанде, ки дар хизмати Ватан-Модар (Ватани советӣ) буду сӯи волидайн мактуб (нома) 
навишта равон намуда буд. Номаи ӯ бо тараққиёти техникаи замон тавассути тайёраҳо (самолёт) ба 
дасти падар расидааст. Шоир ба кабӯтаре, ки рози писари афсарро ба волидайн расонидааст, ташбеҳ 
мекунад. Аз омадани пайғом аз писар падар шоду фирӯз мегардаду сатр бо сатр ва бо як меҳри 
беандоза мактуби писари ҷигарбандашро қироат мекунад. Дар давоми қироати мактуб падар аз як 
меҳри беандозаи фарзанд нисбат ба Ватан-Модар хабардор шуда Саидраҳмонро барои далерию 
шуҷоатмандиаш нисбат ба Ватан хизмат намуданаш ва ӯро ба хондан даъват карда, аз хизмати ӯрозӣ 
будани падару модар баён менамояд: 

Баҳри модари ягонаи хеш, 
Хизмат бинамо беш аз пеш. 
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Фарзанди азизам Саидраҳмон, 
Орзуи ту хондан аст,хуб хон [3, c.295]. 
Дар номаи дуюм сухан дар бораи он меравад, ки аз омадани мактуби Сидраҳмон падари ӯ ба даст 

хома мегирад, то ки ҷавоб гардонад. Шоир дар мактуб писарашро ба деҳқоне, ки дар саҳро донаеро 
мекорад ва суханҳое, ки фарзанд ба падар навишт, мисли донаҳое, ки ба гавҳар баробаранд, нишон 
додааст. Дар ин ҷо суханони Саидраҳмонро ба кишту кори деҳқон ташбеҳ кардааст. Падар дар 
мактуби ҷавобии худ ба Саидраҳмон, ки шабҳо дар фироқи ишқу эҷод аст, ғамхорона насиҳат 
мекунад, ки ҳоло айёми баҳри Ватан хизмат намудан аз командирони худ дониш андӯхтанаст, инро 
вазифаи муқаддаси фарзандии худ меҳисобад. Дар ин бобат падар ба писараш ёдрас менамояд, киӯ 
савганди афсарӣ хурдааст, ҳатман ба он риоя намояд. Дар мисраъҳои охири нома ба Саидраҳмон дар 
расидан ба боғи орзую муродаш роҳи сафеди мисли ширро (покизагӣ, меҳанпарастӣ) орзу мекунад: 

Мурғи ҳавасат биболад озод, 
Дар мавҷи фазою ишқу эҷод. 
Роҳат бишавад сафед чун шир, 
Соҳиб шавадат ҳамеша дастгир (3,296). 
Номаи сеюми шоир «Панднома ба фарзанд» номида шудааст. Дар ин нома падар таъкид 

менамояд, ки номаи пур аз панд буда, аз номи падар ба фарзанди азизаш бирасад, ки аз гирифтани 
пайғоми падар ҷамолирӯи писар нуронӣ гардад. Шоир таъкид мекунад, ки дар диёри худ боду ҳавои 
беғубор ва ҳама шод ҳастанду аз гирифтани номаи писар пурқувват гашта, аз шароити иқтисодии 
хона, ки тамоми чизро дорад, сарбаланд ҳастанд. Шоир таъкид мекунад, ки ҳукми падарро писар бо 
сабр амалӣ намуда, кӯшиш ба хизмат кунад. Он қадар муддате намондааст, хизмати Ватан-Модар аз 
дур ба наздик хеле наздик расидааст, ки бахт ба писараш насиб гашта, дар муддати кутоҳ Саидраҳмон 
ба зодгоҳи худ расида, андуҳи дили волидайнро барорад. Барои расидан ба ин рӯзҳо сабру таҳаммул 
лозим аст. Дар мавриди худ падар ба писараш Саидраҳмон таъкид мекунад, ки аз насиҳатҳои ӯ 
наранҷида, боз саломи аз самими дил гуфтаи хоҳару бародару модари мушфиқро қабул намояд. Дар 
нома аз саломат будани аҳли хонавода ва хушбахтии Саидраҳмон ва осудагии ӯро таъкид 
менамояд.Пас ӯро то дидор дар паноҳи Худои ғамхору меҳрубон мегузорад, таъкид мекунад, ки ӯ 
навиштани номаи ҷавобиро фаромӯш насозад: 

Осуда бидор хотири пок, 
Бинвис ту ба мо хати шакарнок. 
То он нафасе насиби дидор, 
Моро бикунад Худои ғамхор [3, c.297]. 
Шоир номаи чорумро ба васфи боду ҳавои тозаи диёри зебои Варзоб, гармию нармии баҳори 

нозанинаш файзу сафои кӯҳсоронаш ба васфи шаҳри азизи тоҷикон Душанбе гузошта, ба фарзандаш 
Абдураҳмон дар бораи сиҳатию саломатии ду бародар ва се хоҳари ботамизу модари мушфиқаш, ки 
ба ӯ шири пок дода, Абдураҳмонро бузург намудааст, салом мегӯяд. Дар давоми нома, дар авҷи рушду 
тараққиёт будани Душанберо ба шукуфаш фасли баҳор монанд кардааст. Пас иқрор шудааст, ки 
расмҳои фиристодаи писараш марҳами захми дили волидайн, бақуввату бомадор шудани дили онҳо 
гардидааст. Падар дар нома аз аҳволи волидайн хавотир накашидан, ғам нахӯрданро таъкид карда, 
ҳамаро як тараф гузошта, адои хидмати Ватан намуданро махсус таъкид менамояд. 

Номаи манзуми Саид Холзода ба писари хурди Музаффар бахшида шуда, бо чунин рубоӣ шуруъ 
мешавад: 

Бо номи ту хат навиштана сар кардам, 
Аз ашки қалам саҳифаро тар кардам. 
Ин манзара гулзору худам ҷавонам, 
Гулзора ба шеъри худ мунаввар кардам [3, c.299]. 
Бо навиштани нома рехтани ашки қалам пургаштани саҳифаи сафеди тозаро тар намудан, ин 

манзараро ба гулзор ва бо навиштани худ мунаввар гаштани гулзорро таъкид намудааст. Пас аз рубоӣ 
номаи манзум дар жанри маснавӣ давом ёфтааст, ки падар ба писари азизаш, ки меваи дили ӯ 
мебошад, хурсанду ризо будани худро беҳадду канор нишон дода, вақти гирифтани нома аз фарзанд аз 
нав хурсанду болида гардидани ӯро, ки номаи писарро ба даст гирифта чашмаш ба номи Музаффар 
меафтад, ки салом мегӯяд ва бо шодӣҷавоби саломашро бар мегардонад. 

Фарзанди азизу ҷону дилбар, 
Ман аз ту ҳазор бор хурсанд. 
Мактуби ту ҳар гаҳе ки ояд, 
Қувват ба дилам зи нав дарояд. 
Аз шодӣ даме ба худ намоям, 
Оям сари номаро кушоям. 
Чашмом биафтад баноми некат 
Бо вирду саломи хуш 
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Чашмом шаванд аз чароғ равшан 
Саҳрои дилам мисоли гулшан 
Имрӯз вазифадор ҳастам 
Мардонаю устувор ҳастам 
То аҳди Ватан ба ҷо наорам 
Аслиҳа ба ҷо намегузорам [3, c.299]. 
Дар ҳамин лаҳза чашмони падар мисли чароғ равшан гашта, чеҳраи дили ӯ ба гулшан табдил 

меёбад. Ҳар як каломи ӯро ширинтар аз асал меҳисобад. Аз суханҳои бо лутфу бо эҳтироми Музаффар 
ба рӯи падар сурхи медамаду ба куртаю ҷомаҳо намеғунҷад, суханони Музаффар навишта, ба хидмати 
Ватан-Модар омода будани ӯ мардонагию бо аҳди худ устувор буданашро ифода мекунад. Дар ҷавоби 
ин суханҳо падар иброз намудааст, ки ӯ низ аз ин хел фарзанди бонангу номусаш ифтихор мекунад ва 
мегӯяд, кишваре ки Музаффар дар он чашм ба олами ҳастӣ кушодааст, макони шердилон буда, 
мардумаш далеру шуҷоъ ҳастанд. Шоир сарфарозии худро аз рушду такоммули кишвараш, ки то фазо 
ва ба Зуҳраю Моҳ роҳ кушодаанд, даврони беҳтарин аст. Пас, ба Музаффар таъкид менамояд, ки 
ҳарсупорише, ки Ватан диҳад, ба хидмати поки ба ӯҷони худро низ дареғ надорад ва Ватанро ба 
Модари азиз монанд мекунад. Дар охири нома хомае, ки дар даст дошт ва суханҳое, ки дар рӯи қоғази 
сафед кошт, навбатро ба Музаффар дода, бо чашми интизор ба ҷавоби нома буданашро чунин таъкид 
мекунад: 

Акнун суханам дар ин нома, 
Шуд хатм зи таҳрири хома. 
Навбат ба шумо азиз дода, 
Чашмам ба ҷавобаш кушода (3,300). 
Номаи дигар ба писари дуюм Мулломуқаддас буда, аз 17 байт иборат аст. Мактуб бо мисраъҳои : 
Мактуби саломати туро аз падарат, 
Аз боду ҳавои дилкушои ватанат. 
Аз ҷониби хоҳарону ҳам модари ту, 
Аз номи акои тую ҳам додари ту… [3, c.294]. 
оғоз меёбад. Шоир дар ин мактуби манзум фарзанди худ ва кулли афсаронро насиҳат мекунад, ки 

дар ҳифзи Ватан - Модар содиқона хизмат намоянд: 
Панди падаронаи маро гӯш намо, 
Худбиниву манманӣ фаромӯш намо. 
Ин хоки азиз ҳам туро чун падар аст, 
Ҳукме ки падар кунад, туро ҳаст раво…. [3, c.294]. 
Хулоса, шоир анъанаи номанигории адабиёти классикиро идома дода, дар чор номаи ба 

фарзандон навиштааш бо истифода аз саноеъи бадеӣ матлаби хешро баён намудааст, ки хеле ҷаззобу 
хотирмонанд ва аҳамияти тарбиявӣ доранд. 
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СТИХОТВОРНЫЕ ПИСЬМА САИДА ХОЛЗОДА И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
Автор данной статьи предъявляет свои рассуждения о стихотворных письмах Саида Холзоде и 

их смысла и содержания и мастерство поэта о создании стихотворных писем. 
Соискатель сделал вывод, что Саид Холзода при написании стихотворных писем использовал 

фигуры речи как средство раскрытия тайну своего сердца. Письмо является одним из древних 
жанров таджикской литературы, оно выражает психическое состояние и здоровье среди масса 
людей для утешение и поздравление и оно считается как средство выражения цели и намерения 
королей. Письмо имеет долгую историю в истории нашей культуры. История письма 
свидетельствует о том, что наши предки после изобретения каллиграфии особое внимание уделяли 
письму, начало которого относится к периоду Ахеменидов. 

В составе произведения народного поэта Саида Холзода существуют четыре стихотворных 
писем, большинство из которых написано от имени отца его сыновьям Саидрахмону и Музаффару, 
служившим в Вооруженных Силах. Мастерство поэта в написании письма выражается в том, что 
письмо написано простым и беглым языком и имеют особый наставительный смысл. 
Отличительной чертой лирических писем Саида Холзода является то, что, написав письмо с 
описанием природы и погоды, поэт информирует своих детей за пределами Таджикистана о 
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прекрасной природы страны. Из совета отца в письме ясно, что через это письмо поэт хочет 
воспитывать всех детей в духе патриотизма, ума, бдительности и уважения к наследию прошлого. 

Ключевые слова: письмо, стихотворные письма, Родина, мать, служба в армии, отец, братья, 
фигуры речи, бдительность, отцовский совет. 

 
POETIC LETTERS OF SAYID KHOLZODА AND THEIR FEATURES 

The author of this article presents his reasoning about the poetic letters of Sayid Kholzoda and their 
meaning and content and the poet's skill on creating poetic letters. 

The applicant concluded that Sayid Kholzoda, when writing poetic letters, used figures of speech as a 
means of revealing the secret of his heart. The letter is one of the ancient genres of Tajik literature and it 
expresses the mental state and health among the mass of people for consolation and congratulations, and it is 
considered as a means of expressing the purpose and intention of the kings. The letter has a long history in the 
history of our culture. The history of writing testifies to the fact that our ancestors, after the invention of 
calligraphy, paid special attention to writing, the beginning of which dates back to the Achaemenids period. 

There are four poetic letters among the works of national poet Sayid Kholzoda. Most of them were written 
on behalf of the father to his sons Saidrahmon and Muzaffar, who served in the Armed Forces. The poet's skill 
in writing a letter is expressed in the fact that the letter is written in a simple language and has a special 
instructive meaning. A distinctive feature of Sayid Kholzoda's lyric letters is that, by writing a letter describing 
the nature and weather, the poet provides information to his children outside Tajikistan about the beautiful 
nature of the country. From the advice of the father in the letter, it is clear that through this letter the poet wants 
to educate all children in the spirit of patriotism, intelligence, vigilance and respect for the heritage of the past. 

Keywords: letter, poetic letters, Motherland, mother, military service, father, brothers, figures of speech, 
vigilance, father's advice. 
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АРЗИШИ АДАБӢ ВА ЗЕБОИШИНОХТИИ МУТАНОҚИЗНАМОӢ (ПАРАДОКС) 

 

Исанов Х. 
Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакии  
Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Аксари муҳаққиқон мутаноқизнамоиро яке аз бадеътарин ва барҷастатарин шигардҳои шоирӣ ва 
каломи адабӣ донистаанд. Ваҳидиён Комёр онро «шигарде сахт зебо ва риндона» дониста [2, с.134] ва 
Сайидмуҳаммади Ростгӯ муътақид аст мутаноқизнамо «бетардид аз авомили балоғатафзоист, ки поя 
ва мояи суханро боло мебарад ва гироӣ ва дилнишинӣ ва дилпазирии онро афзунӣ мебахшад.» [4, с.29]  

Абдулкарим Суруш дар бораи ин шигарди адабӣ гуфтааст: «Ин санъат ҳаловатбахш аст ва сирри 
ҳаловати он гӯӣ ин аст, ки хилофи урф ва мантиқ аст; яъне ба зоҳир ду амри носозгорро дар мавзӯи 
воҳид ҷамъ мекунад ва ҳамин мояи ҷазби зеҳн ва гираҳ хӯрдани сухан бо замир аст. Гӯӣ ғӯтаварӣ дар 
умури мувофиқи урф ва мантиқ, одати зеҳн аст ва ҳар одате мояи ғафлат аст ва ҳамин ки бо умури 
хилофи урф мувоҷеҳ мешавад барошуфта ва бедор мешавад ва таваҷҷуҳи бештаре ба сухан маътуф 
медорад. Нақши тазод ва тибоқ(мутаноқизнамо) барангехтани тааҷҷуб аз роҳи такя бар умури хилофи 
урф ва одату мантиқ ва аз роҳи гузидан бо ду теғаи миқрози таноқуз.» [2, с.134] 

Муҳаммадкозими Козимӣ дар китоби «Равзана» дар ин маврид мегӯяд: «Арзиши мутаноқизнамоӣ 
дар ҳамин эъҷобест, ки дар он нуҳуфтааст; гираҳе, ки пас аз тааммул гушуда мешавад ва хонанда бо 
гушудани он хешро дар шеър саҳим меёбад.» [3, с.56] 

Ин вижагиҳо бар зебоӣ ва афзудани балоғати мутаноқизнамоӣ дахолат доранд: 
1. Ҷадид ва тоза будан 
Маълум аст ки аксари тасвирҳои породуксӣ ё мутаноқизнамоҳо ба сабаби тозагӣ ва ҷадид 

буданашон боиси диққати назар ва таваҷҷуҳи хонанда ва шунаванда мегардад. «Тасовири 
мутаноқизнамои ҷадид ва навойин ва маълум аст, ки мазомини навойин ва ҷадид чи қадар 
завқпазиртар ва зеҳннишинтаранд аз мазомини куҳна ва мукаррар, ки чи басо гурез ва рамандагии 
завқиро низ сабаб мешаванд» [2, с.29] 

Аз ҷумлаи шеваҳои тозагӣ ва ҳаётбахшӣ ба аносири вожгонӣ истифода аз ин носози ҳунарӣ дар 
баён аст, ки дар калимот ҷилваи хоссе меёбанд. Дар ҳинҷори одӣ, об шамъро хомӯш мекунад, аммо 
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дар байти зер бо таваҷҷуҳ ба пайванди пинҳонии димоғи хушк бо шамъ ва бода бо об ин ҷавозро ба 
шоир додааст, ки ӯ ин таъбири навойинро ба кор гирад ва хонандаро ба ҳайрат водорад: 

Мо димоғи хушкро аз бода равшан кардаем, 
Борҳо ин шамъро аз об равшан кардаем. [6, с.451] 
2. Шигифтангезӣ 
Баъзе аз файласуфон ва зебоишиносон муътақиданд, ки зебоӣ дар шигифтангезист. Суратгароёни 

рус низ бар ин бовар буданд, ки он чи забони хабарро ба забони адаб табдил мекунад, ошноизудоӣ ва 
эҷоди ғаробат аст. ба назар мерасад, ки метаноқизнамо беш аз ҳунар шигарди шигифтангез ва ғариб 
бошад; зеро хилофи ақл, урф ё одат ба назар мерасад[4, с.228]. Дар байти зер:  

Нишот аз ғам, ғам аз шодӣ талаб гар бинише дорӣ, 
Ки барқи ханда рӯ дар абри гирён ҷойгаҳ дорад. [5, с. 294] 
«Нишот аз ғам ва ғам аз шодӣ талабида» дар ниҳояти шигифтӣ ва ғаробат аст ва дар байти: 
Ҳаст беморӣ маро сиҳҳат чу чашми дилбарон, 
Мешавам маъмуртар чандон, ки вайронам кунанд. [5, с. 98] 
«Сиҳҳат будани беморӣ» хилофи ақл аст ва сахт ғариб ва шигифт.  
3. Ошноизудоӣ 
Мутаноқизнамо суханест ошноизудоӣ шуда ва ин шигифтӣ сабаби барҷастагии лафз ва маънӣ 

мешавад. Бояд ошноизудоӣ шавад то бозшиносии ҷадиде ба даст ояд. Калимрот ва истилоҳоти ошно, 
ҳамон чизҳоест, ки бар асари такрор мустаъмал шуда ва дигар ба онҳо ба таври худкор аксуламал 
нишон медиҳем; масалан дар зиндагии рӯзмарра мегӯем «фалонӣ ҳиндувона зери бағалам мегузорад» 
ва фикр ҳам намекунем, ки ин чи ҳарфи ғарибест; чун дигар бар ин истилоҳ макс намекунем; ба 
шаклаш коре надорем ва мафҳуми онро аз қабл медонем, вале агар касе дар хиёбон ҷилави шуморо 
бигирад ва бигӯяд:  

Соғари нокомӣ аз худ об бармеоварад, 
Ташнагӣ сероб месозад гули табхолро. [5, с.110] 
Бо замингирӣ сипеҳри гарми рафторем мо, 
Ҳамчу марказ пойбарҷоему сайёрем мо. [5, с.267] 
Барои аввалин бор ҳам ки ин абётро мехонед, маънои онро билофосила ва ба таври худкор дарк 

намекунед; вале «ҳиндувона зери бағал гузоштан»-ро фавран мефаҳмед чун калиша ва ҷузви забони 
муҳовара шудааст. [1, с.136] 

4. Ибҳом 
Шеър каломест ғайримустақим ва дорои ибҳом, ба ин сабаб ба кунҷковӣ ва дарёфт ниёз дорад, ки 

шодиофарин аст. Вақте ин байтро мехонем:  
Гарчи пайдову ниҳон бо ҳам намегарданд ҷамъ, 
Он кӣ пинҳон асту пайдо дар ҷаҳон пайдост кист? [6, с. 244] 
Бо сухане аҷиб ва мутаноқиз рӯбарӯ мешавем. Чи гуна мумкин аст касе пинҳон ва дар айни ҳол 

пайдо бошад? дар ин бора тааммул ва ҷустуҷӯ мекунем. Зеҳни мо ба ҳар сӯе меравад ва ногаҳон 
дармеёбем ин касе, ки пинҳон ва дар айни ҳол пайдост, зоти бори таъолост ва аз ин дарёфти худ ва 
канор рондани пардаи ибҳом сахт шод мешавем. 

5. Дубуъдӣ будан 
Мутаноқизнамо яке аз шигардҳоест, ки каломро дубуъдӣ месозад: як буъди мутаноқизи он, ки 

аҷиб аст ва боварнакарданӣ ва буъди дигари он, ки ҳақиқатеро дар бар дорад ва ин худ шигифтангез 
аст (Комёр). Монанди ториктар шудан аз чароғон, буъди зоҳирии он мутаноқиз аст ва сахт аҷиб. 
Хилвати гӯраш аз чароғон ториктар мешавад, аммо буъди мутаноқизнамо зеҳни моро водор ба 
тааммул ва таҷассус мекунад ва буъди дувумаш, яъне буъди ҳақиқиро дармеёбем: ин торикӣ, торикии 
зоҳирӣ нест, торикии қаблҳо ва олудагиҳо ва табоҳиҳост, ки бо чароғон ҳам равшантар намешавад:  

Аз чароғон хилвати гӯраш шавад ториктар, 
Ҳар кӣ зери гӯр бо худ дидаи бино набурд. [6, с. 337] 
6. Иҷоз 
Маъмулан дар мутаноқизнамо иҷоз ҳаст; яъне каломест ба лафз андак ва маънии бисёр; аммо 

мавориде ҳам ҳаст, ки дар мутаноқизнамо на танҳо иҷоз нест, балки тарфанди мутаноқизнамоӣ бар 
итноб устувор аст. Комёр.  

Дар воқеъ мутаноқизнамоҳое, ки бар мабнои лафз, чи маҷоз ё истиора ё ташбеҳ ё... устувор 
ҳастанд. Маъмулан иҷоз нест; аммо дар мутаноқизнамоҳое, ки бар мабнои кулли калом аст, яъне 
расидан ба маънии ҳақиқии он ниёз ба тафсир ва табйин дорад, иҷоз ҳаст[1, с. 292], монанди 
эътиборро дар тарки эътибор тасаввур кардан. 

Дар ин мутаноқизнамо иҷоз ҳаст; зеро ба тафсир ва табйин ниёз дорад. Агар касе эътибор, шуҳрат 
ва дилбастагиҳои дунявиро тарк бикунад ва ҳастии худро дар вуҷуди маъшуқи азалӣ (ҳазрати Ҳақ) 
фонӣ бикунад, ҳарчанд дар урфи ом эътибор ва шуҳрате надорад, агар ба диққат ва бо чашми басират 
мавриди таваҷҷуҳ қарор гирад, мулоҳиза мешавад, ки эътибор ва шуҳрати воқеӣ аз они ӯст; зеро ки 
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дар назари маъшуқи азалӣ маҳбуб ва азиз аст ва агар касе шуҳрат ва эътибори инҷаҳонӣ ба даст 
биёварад дар урфи ом шахси боэътиборе маҳсуб мешавад, аммо дар назари мӯшикофони ҳақиқат ва 
касоне, ки чашми басираташон бино шуда, беэътибор аст; чаро ки аз лутф ва раҳмати маъшуқ (ҳазрати 
Ҳақ) бебаҳра аст.  

Аз эътибор агар дигарон муъабар шаванд, 
Дар тарки эътибор бувад эътибори мо. [5, с.65] 
7. Барҷастагии лафз ва маънӣ 
Яке аз зебоиҳо ва арзишҳои мутаноқизнамоӣ барҷастасозии лафзу маънист аз тариқи ошноизудоӣ 

ва шигифтангезӣ. Аз назари формолистҳо кори забони адаб ошноизудоист ҷиҳати огоҳона дақиқ 
шудан дар забон ва маънии алфоз [1, с.293]. 

Соиб ба ҷои овардани каломи одии «Аҳли дил бо ин ки дар миёни ҷамъият ҳастанд, вале ба онҳо 
таваҷҷуҳе намекунанд» бо баҳрагирӣ аз мутаноқизнамо бо истифода аз таркиби хилват дар анҷуман 
доштан ба лафз ва маъно барҷастагӣ, эътило ва ҷони тоза мебахшад: 

Сафари аҳли шавқ дар Ватан аст, 
Хилвати аҳли дил дар анҷуман аст. [6, с.217] 
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ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПАРАДОКСА 

Пониятие литературно-эстетическая ценность парадокса является одним из наиболее широко 
используемых элементов индийского стиля . Хотя использование этого приема можно увидеть в 
творчестве всех выдающихся представителей Хорасанского и иракского стилей, но именно в период 
индийского стиля достигает своего наивысшего уровня применения. Благодаря своим выдающимся 
особенностям этот литературный прием имеет особую литературно-эстетическую ценность. 
Например, с точки зрения новизны, странности, двухмерности, двусмысленности, краткости, 
заметности слова и значения и так далее. В этой статье, основанной на других источниках и 
исследованиях, была сделана попытка объяснить литературную и эстетическую ценность 
парадокса с помощью примеров. 

Ключевые слова: литературная ценность, эстетика, парадокс, стиль, индийский стиль, 
свойство 

 
THE LITERARY AND AESTHETIC VALUE OF THE PARADOX 

The notion of literary-aesthetic value is one of the most widely used elements of Indian style. Although the 
use of this technique can be seen in the works of all the prominent representatives of the Khorasan and Iraqi 
styles, it is during the period of the Indian style that reaches its highest level of application. Due to its 
outstanding features, this literary device has a special literary and aesthetic value. For example, in terms of 
novelty, strangeness, two-dimensionality, ambiguity, brevity, visibility of the word and meaning, and so on. This 
article, based on other sources and researches, has attempted to explain the literary and aesthetic value of the 
paradox through examples.  

Key words: literary value, aesthetics, paradox, style, Indian style, character 
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КОРБУРДИ АБЁТУ МИСРАЪҲОИ АРАБӢ, ОЁТУ АҲОДИС, ГУФТОРИ ОРИФОН ДАР 

«ХАМСА»-И ХОҶУИ КИРМОНӢ 
 

Дадохӯҷаева П.И. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

Хоҷуи Кирмонӣ (1280-1352) аз ҷумлаи шоиронест, ки дар поёни садаи XIII ва нимаи аввали асри 
XIV дар шаҳрҳои Кирмону Шероз зиндагӣ ва эҷод кардааст. Дар ин аср таъсири забони арабӣ ва 
фарҳанги исломӣ ба забону адабиёти форсии тоҷикӣ ба марҳалаи тоза расида, сабаби ба вуҷуд 
омадани сабки ироқӣ дар адабиёт шуд. Бино ба таъкиди муҳаққиқи назми тасаввуфии форсии тоҷикӣ 
Мирзо Солеҳов, сарчашмаҳои ғоявии исломи шариф Қуръон, суннат ва аҳодис сарчашмаҳои 
мафкуравӣ ё ғоявии каломи ҳунарии шуарои сӯфӣ ба ҳисоб мераванд [4, 58].  

Хоҷуи Кирмонӣ низ маҳз дар ҳамин давраи авҷи ташаккулёбии сабки ироқӣ ва рушди назми 
тасаввуфӣ, ки истифодаи аносири арабӣ ва фарҳанги исломӣ яке аз вижагиҳои он ба шумор мерафт, 
достонҳои «Хамса»-ашро эҷод кардааст. Аз ин рӯ, дар онҳо таъсири ин сабки адабӣ бештар ба 
мушоҳида мерасад. Тибқи тақсимбандии Муҳаммадтақӣ Баҳор, ки таъсиру нуфузи забони арабиро ба 
забони форсӣ (тоҷикӣ) ба чор давра қисмат кардааст, «Хамса»-и Хоҷу ба давраи чорум (аз асри ХIII то 
асри ХIХ) шомил мегардад [3, 140-141]. 

Мутоила ва таҳқиқ нишон дод, ки Хоҷу дар «Хамса» ба мисли аксар ҳамзамононаш ба иншои 
ашъори арабӣ дар шакли алоҳида ва ё порчаҳои калонҳаҷми ҷудогонаи арабӣ напардохтааст. Аммо 
ногузир аз калимаву иборот, таркибҳо, абёт ва ё мисраъҳои арабӣ дар «Хамса» тибқи талаботи замон 
ва забон истифода бурдааст. Муаллифи муқаддимаи нашри тоҷикистонии «Хамса» Б.Раҳматов 
«истихдом аз байтҳо ва ҷумлаҳои арабӣ дар лобалои тамоми маснавӣ ва достонҳо», «зимни оғози 
маснавиҳои «Равзату-л-анвор», «Камолнома» ва «Гавҳарнома» ё дар бахши мадҳу наъти пайғамбари 
ислом (с) аз овардани байтҳои арабӣ, ояту ҳадис ва масалҳои машҳури араб парҳез накардан»-и 
Хоҷуро «аз хасоиси дигари сабки таълифи «Хамса» шумурдааст [6, 14].  

Хоҷу нафақат дар маснавиҳояш, балки дар ғазалу қасидаҳояш ҳам аз иқибосоти қуръонӣ фаровон 
истифода бурдааст. Ҳатто дар ғазали нахустини девонаш вай ба корбурди «даҳ намуна аз иқтибоси 
оёту аҳодис ва талмеҳ бо Қуръону ҳадис» [7, 191].  

Дар мавриди корбурди абёту мисраъҳои арабӣ, аҳодиси набавӣ ва оёти қуръонӣ дар асари 
мавриди таҳқиқ назарҳои таҳлиливу оморӣ дода мешавад. 

Корбурди абёти арабӣ дар «Хамса»: Корбурди абёти арабӣ дар шеъри форсии тоҷикӣ, хусусан 
дар жанри маснавӣ назди шоире ирфонгаро чун Хоҷу кори муқаррарӣ аз рӯи анъанаи адабӣ буда, 
навоварӣ дар забон нест. Хоҷу байтҳо ва мисраъҳои арабиро дар «Хамса»-аш чандон фаровон ба кор 
набурдааст. Танҳо дар ҳафт ё ҳашт маврид корбурди мисраъ ва ё байти пурраи арабӣ ба қайд гирифта 
шуд, ки сароидаҳои худи шоир ба шумор меравад.  

Бо ҷумла ё мисраи арабӣ оғоз кардани достонҳои «Хамса» нахуст аз тарафи Низомии Ганҷавӣ ба 
мушоҳида мерасад. Ӯ чунин тарзи ифтитоҳбахширо дар маснавии «Махзану-л-асрор»-аш бори аввал 
таҷриба кардааст: Бисмиллоҳир-р-Раҳмони-р-Раҳим / Ҳаст калиди дари ганҷи ҳаким [1, с.18]. 

Ин таҷрибаи Низомиро Хоҷу дар оғози маснавии «Равзат-ул-анвор» аз ҳадди як мисраъ ба ҳадди 
байт бардоштааст: Зуййинати-р-Равзату фи-л-аввали, / Бисми Илоҳи-с-самади-л-муфзили [2, с.27]. 
(Тарҷума: Оғози ин равза бо номи Худованди бениёзи неъматбахшанда музайян гардид). 

Истифодаи байти арабӣ дар оғози мансавии «Камолнома» низ ба мушоҳида мерасад: Бисми ман 
ло илоҳа илло ҳу, / Сунъу лафзӣ ва зайну маъноҳу [2, с.157]. (Тарҷума: Ба номи Худое, ки ҷуз Ӯ маъбуде 
нест ва Ӯ боиси офариниши лафзи ман ва зинати маънои он аст). 

Ё бахши наъти Расул, ки «Дар наъти ҳазрати Пайғомбари хотам» ном дорад, чунин оғоз мешавад: 
Салли ъало равзати хайри-л-варо, / Ман ҳува товусу риёзи-л-ҳудо [2, с.33]. (Тарҷума: Дуруд бар хоки 
мутаҳҳари беҳтарини инсонҳо – Муҳаммад (с), оне ки товуси бӯстони ҳидоят аст).  

Чунин вижагӣ дар достони «Ҳумой ва Ҳумоюн» ҳам ба назар мерасад, ки шоир ҳангоми ситоиши 
Пайғамбар (с) баробари иншои абёти форсии тоҷикӣ бо истифода аз калимоти арабӣ як байти комилан 
арабӣ гуфтааст [ниг.: 2, с.336].  

Корбурди абёти арабӣ на фақат ҳангоми ҳамди Худову наъти Расул (с), балки зимни мадҳи 
давлатдорону ҳокимон низ ба назар мерасад. Масалан, дар достони «Ҳумой ва Ҳумоюн» ҳангоми 
мадҳи Ғиёсиддин Муҳаммад ном амир Хоҷу як байт арабӣ гуфтааст: Сарию-с-сароё, мағису-л-милал, / 
Заҳиру-л-бароё, Ғиёсу-д-дувал [2, с.345]. (Тарҷума: Сарвару сипоҳсолори лашкар ва пушту паноҳи 
миллатҳо. Мададгори халоиқ ва фарёдраси давлатҳо). Бояд эътироф кард, ки ба ин вазну оҳанг 
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корбурди абёти арабӣ дар шеъри форсӣ дар «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ дида мешавад: Кариму-с-
саҷоё, ҷамилу-ш-шиям, / Набийу-л-бароё, шафеъу-л-умам [2, с.204]. (Тарҷума: Бузургсиришту 
некӯхисол, / Паёмбари мардуму шафоатгари уммат). Фақат фарқ дар он аст, ки Саъдии Шерозӣ ин 
байтро дар наъти ҳазрати Муҳаммад (с) гуфтааст, Хоҷу дар ситоиши амир Ғиёсиддин Муҳаммади 
ҳамасраш.  

Таҳлилҳои абёти арабии мазкур нишон медиҳад, ки Хоҷу бидуни зарурат ба гуфтани байтҳои 
арабӣ напардохтааст. Ҳамчунин, мақсади вай аз арабигӯӣ дар «Хамса», чунончи маълум шуд, 
ҳунарнамоӣ нест, балки дар санои Офаридгор ва ситоиши Паёмбар (с) монанди тамоми 
маснависароёни маъруфи пешин – Саноии Ғазнавӣ, Фаридуддин Аттор, Ҷалолуддин Мавлонои Балхӣ, 
Саъдии Шерозӣ наёфтани калимаву ибораҳои форсии тоҷикии дилхоҳ аст. 

Корбурди мисраъҳои арабӣ дар «Хамса». Мисраъҳои арабӣ дар «Хамса» мисли абёти арабӣ кам 
дучор мешаванд ва мавриди корбурдашон бо абёти арабӣ ҳамсон аст. Мисраъҳои арабӣ дар байтҳо 
гоҳе мисраи аввал шуда омадаанд, гоҳе мисраи дувум. Гоҳе тамоми мисраъ арабӣ, гоҳе ними мисраъ 
арабӣ аст. Дар баъзе ҳолат онҳоро комилан арабӣ гуфтан ҳам номумкин аст, зеро ба шакли ибораи 
форсии тоҷикӣ омадаанд, яъне қолаби забони тоҷикиро ба худ гирифтаанд. 

Аз он ки байт хурдтарин воҳиди шеъристу мисраъ дар аксар маврид (ба истиснои мисраъҳои 
мустақилмаъно) ба танҳоӣ наметавонад маънои пурраро ифода кунад, лозим дониста шуд, ки 
мисраъҳои арабӣ ҳамроҳи мисраъҳои форсии тоҷикӣ оварда шаванд. 

Дар байти зерин мисраи арабӣ ҳамчун мисраи дуюми байт омадааст: На ӯро адилу на ӯро илал, 
Муғису-л-варо, Холиқу лам язал [2, с.333]. (Тарҷумаи мисраъ: Паноҳдиҳандаи мардумон ва 
Офаридгори ҷовидон). 

Дар байти зерин мисраи арабӣ, баръакс дар аввали байт мавқеъ гирифтааст: Муину-л-ҳаққи, сирру-
л-лоҳи фи-л-арз, / Ки таъзимаш бувад бар аҳли дин фарз [2, с.844]. (Тарҷумаи мисраъ: Ёвари Ҳақ, 
нигаҳдорандаи сирри Худо дар рӯи замин). 

Чи тавре гуфта шуд, гоҳе мисраъҳо комилан арабӣ нестанд, аммо бино бар сабаби он ки шоир 
калимоти васфии арабиро тибқи қолаби забони арабӣ пасиҳам чидааст, нисф ё аз нисф зиёди мисраъ 
бо ҳамин қолаб гуфта шуда, калимот ё ибороти дигар бо қолаби забони форсии тоҷикӣ гуфта шудааст. 
Чунин мисраъҳои нимаарабию нимафорсии тоҷикӣ, ё мисраъҳои аз се ду ҳиссаашон арабиву як 
ҳиссаашон форсии тоҷикӣ зиёданд. Ин ҷо барои намуна чаҳор ё панҷ чунин мисраъҳо оварда 
мешавад: Сазои афсару шоистаи гоҳ, / Ҷалолу-д-дини ва-д-дунё – Маликшоҳ [2, с.309]. (Тарҷума: 
Шукӯҳи дину дунё – Маликшоҳ.)  

Қивому-л-ҳаққи ва-д-дин, каҳфи олам, / Низомулмулк, фахри оли Одам… [2, с.310]. (Тарҷума: 
Барподорандаи Ҳақ ва дин.. ) 

Ҷавобам дод ақли маслиҳатбин, / Ки «Тоҷу-л-ҳаққи ва-д-дунёи ва-д-дин… [2, с.597]. (Тарҷума: 
Тоҷи ҳақ ва дунёву дин.) 

Амину-л-милла ва-д-дин, Шайхи Аъзам, / Маҳи бурҷи ҳақиқат, каҳфи олам [2, с.844]. (Тарҷума: 
Амонатнигаҳдори мусалмонон ва дини ислом.) 

Зиҳӣ дар олами маънӣ салотин, / Гадои муршиду-д-дунёи ва-д-дин [2, с.841]. (Тарҷума: Раҳбари 
дунё ва дин.) 

Истифода аз оёти қуръонӣ дар «Хамса». Таҳти мафҳуми «иқтибосоти қуръонӣ» калимаву 
таъбирот ва оёти Каломи Маҷид, яъне аносири арабии баргирифта аз Қуръон дар назар дошта 
шудааст. Муҳимтарин ва асоситарин сарчашмае, ки шоирони классики дорои ҷаҳонбинии тасаввуфӣ, 
хусусае намояндагони сабки ироқӣ, мояи андешаҳои худро аз он гирифтаву дар мавориди гуногун аз 
таъбироту ифодаҳои малеҳ, ҳикматҳову масалҳояш суд ҷустаанд, Қуръон аст. Дар давраи охири 
ҳукмронии сулолаи Ғазнавиён (961 – 1186), ки рушдёбии сабки ироқӣ маҳз ба ҳамин давраи таърихӣ 
рост меояд, низоми ягонаи таҳсили илм дар мадрасаҳо ва ҳатмияти ҳифзи Қуръон ва омӯзиши 
китобҳои тафсир сабаби вуруди оёти қуръонӣ ба адабиёт гашт [5, с.83]. 

Хоҷу яке аз шоирони сӯфист, ки аз муҳимтарин сарчашмаи забони арабӣ – Қуръон бо ду тарз 
баҳраманд шудааст: 

1. Тарзи якум дар ниҳояти суханбозӣ зикр кардани номи сураҳост. 
2. Тарзи дуюм оёту таъбироти Қуръонро мутобиқи вазни арӯз ба шеър кашидааст.  
Тибқи тарзи якум Хоҷу номи сураҳо – калимаҳои «аш-Шамс», «ан-Нур», «ва-з-Зуҳо», «ал-Лайл»-

ро бештар мукарраран бо калимабозӣ ба кор бурдааст:  
«аш-Шамс» (номи сураи 91; Офтоб): Мусҳафи хотир бикушудам нахуст, / Сурати «ва-ш-Шамс» 

баромад дуруст [2, с.36].  
«аз-Зуҳо» (номи сураи 93; Субҳ): Ки чун субҳ ояти «ва-ш-Шамс» бархонд, / Сапеда «ва-з-Зуҳо» аз 

лавҳи зар хонд [2, с.665-666]. 
«ан-Нур» (номи сураи 24; Равшанӣ): Чеҳраи субҳ аз дамат афрӯхтанд, / Сураи «Нур» аз дилат 

омӯхтанд [2, с.61]. 
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Бояд қайд кард, ки чунин тарзи корбурди калимаҳои арабиасл – номи сураҳои Қуръон дар шеър 
ҳанӯз пеш аз Хоҷу оғоз шудааст. Хоҷу дар ин кор ба пешиниён, хусусан ба Саноиву Аттору Мавлоно 
такя кардааст. 

Тарзи дуюми корбурди иқтибосоти қуръонӣ дар «Хамса» серкорбурдтар аз тарзи якуми истифода 
буда, он дар навбати худ ба зертарз ҷудо мешавад. Зертарзи аввал иқтибосгирии ҷузъӣ аз таркиби оёт 
ва зертарзи дуюм иқтибосгирии мабсут ва куллӣ аз оёт. 

Иқтибосгирии ҷузъӣ аз таркиби оёт. Шоир дар намунаҳои зерин, ки дар алоҳидагӣ баррасӣ 
мешавад, «кун факон» [2, с.28], «мо зоғ» [2, с.36], «аласт» [2, с.56], «фа авҳо» ва «мо авҳо» [2, с.582], 
«фатаҳҳар» ва «қум фаанзир» [2, с.164] барин ҷумла ва таъбироти қуръониро аз таркиби оёти 
гуногуни Қуръон ҷое мазмунан ва ҷое айнан баргирифта, ба кор бурдааст: 

«Кун факон» – шакле аз ҷумлаи қуръонии «Кун фаякун» аст, ки дар ояти 82-и сураи «Ё Син» ва 
оёти сураҳои дигар ба кор рафтааст: Гавҳари кони карамаш «кун факон», / Ғарқаи баҳри ниамаш инсу 
ҷон [2, с.28]. 

Ҷумлаи мазкури арабӣ дар байти боло ба маънои тавоноӣ ва қудрати Офаридгор омадааст. «Кун 
факон» ҷумлаи амрии арабист, ки дар «Хамса» аз маънои аслӣ дида бештар бо маънои маҷозӣ ва 
киноӣ корбурди фаровон дорад: 

«Кун факон» – маҷозан ҳастӣ, олам: Хурда майи сармадӣ аз ҷоми ҷон, / Ҷуръаи он рехта бар «кун 
факон» [2, с.65]. 

Бояд таъкид кард, ки қисми аввали ин иқтибоси қуръонӣ, яъне «Кун!» (Бош ё шав!)-ро шоирон, аз 
ҷумла Хоҷу низ бо бозӣ дорондани ҳуруфи «коф»-у «нун» ба шеър кашидаанд: 

«Коф»-у «нун» – киноя аз асрору роз: Чу ҳарфи абад дар азал хондаанд, / Қалам бар сари «коф»-у 
«нун» рондаанд [2, с.508]. 

«Коф»-у «нун» – киноя аз ночизтарин сунъи Офаридгор: Бувад «коф»-у «нун» ҳарфе аз дафтараш, 
/ Бувад осмон тоқе аз манзараш [2, с.573]. 

Яке аз иқтибосоти серкорбурди қуръонӣ «мо зоғ» мебошад, ки баргирифта аз ояти 17-и сураи 
«Наҷм» аст ба маънои «(чашми Паёмбар (с)) налағжид». Калимаи «зоғ» – аз моддаи «зиғун», ба 
маъноҳои «мунҳариф шудан», «баргаштан», «сарпечӣ кардан» фаҳмида мешавад. Ин иқтибоси 
қуръониро Хоҷу дар «Хамса» камтар ба маънои аслӣ, бештар ба маънои маҷозӣ ва киноӣ ба кор 
гирифтааст: 

«Мо зоғ» – чашми налағжандаву дурустбину ростнигар: Боз кушо наргиси «мо зоғ»-ро / В-об 
бибар хушназари боғро [2, с.36]. 

«Мо зоғ» – дидаи маҳви тамошои ҷамоли зоти Мутлақ: Наргисат масти бодаи «мо зоғ», / 
Базмгоҳи «абийт»-ро ту чароғ [2, с.164]. 

«Аласт» иқтибоси қуръонии серкорбурди дигарест, ки бахше аз ояти 172-и сураи «Аъроф» ба 
маънои «Оё (Парвардигори шумо) нестам?!» мебошад. Ин пурсиш ишора ба аҳди аввалин, ки аз ҳар 
инсон қабл аз ҳузур дар саҳнаи зиндагӣ бо чунин суол паймону гувоҳӣ гирифта шуда буд» [2, с.55]. 
Аслан дар забони арабӣ ин иқтибос ду калимаи ҷудогона аст: «А» ва «ласту». «А» – ҳиссаи саволӣ, ки 
онро дар забони арабӣ «ҳарф» мехонанд ва «Ласту» – нестам. Ин ду калима дар забони форсии тоҷикӣ 
бо ҳам печида, шакли як калимаи алоҳидаро гирифта, бештар дар таркиби ибораҳои маъруфи «аҳди 
аласт», «шароби аласт» ва монанди инҳо ба кор бурда шудааст. Дар намунаи зерин «аласт» киноя аз 
«аҳду паймон байни инсону Офаридгор» аст: Бодапарастони шароби «аласт», / Аз қадаҳи сармадӣ 
афтода маст [2, с.56]. 

Дар байти шоҳиди зайл низ ба ҳамон маънои киноӣ, яъне «аҳду паймон байни инсону 
Офаридгор» корбаст шудааст: Чун ба табошири сабоҳи «аласт» / Бар дари дил ҷон ба сабӯҳӣ нишаст 
[2, с.83]. 

Иқтибосоти қуръонии «фа авҳо» ва «мо авҳо» айнан аз ояти 10-и сураи «Наҷм» баргирифта 
шудааст, ки аввалӣ «…ҳар чӣ бояд, ваҳй кунад» ва дуюмӣ «ваҳй кард» маъно дораду доир ба ваҳйи 
Худо бар Пайғамбар (с) дар Меъроҷ баҳс мекунад. Ин ду иқтибоси қуръонӣ низ ба маънои айнӣ, яъне 
аслӣ, ки гуфта шуд, ба кор нарафтаанд, балки ба маънои наздик ба маънои айнӣ истифода шудаанд, 
зеро шоир бо онҳо таъбирҳои шоирона сохтааст: Дари қасри «фа авҳо» баркушода, / Қадам дар кӯи 
«мо авҳо» ниҳода [2, с.582].  

Дар байти мазкур таъбири «қасри «фа авҳо» – киноя аз «ҷое, ки ваҳй аз он ҷо бояд нозил шавад» 
аст. Таъбири «кӯи «мо авҳо» киноя аз «ҷое, ки ваҳй аз он ҷо нозил шудааст» мебошад. 

Иқтибосгирии мабсут ва куллӣ аз оёт. Дар бархе байтҳои «Хамса» истифодаи кулли оят ва ё 
қисмати мабсути он дида мешавад. Чунин зертарз нисбат ба зертарзи якум камистифода мебошад, 
зеро достонҳои «Хамса» ҳамагӣ дар чаҳор вазн ва чаҳор баҳр (сареъ, хафиф, ҳазаҷ, мутақориб) суруд 
шудаанд. «Равзат-ул-анвор» дар баҳри сареъи матвии макшуф (– VV – / – VV – / – V –), «Камолнома» 
дар баҳри хафифи мусаддаси махбун (– V – – / V – – – / – –), «Гавҳарнома» ва «Гул ва Наврӯз» дар 
баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф (мақсур) (V – – – / V – – – / V – (~)) ва «Ҳумой ва Ҳумоюн» дар баҳри 
мутақориби мусаммани маҳзуф (мақсур) (V – – / V – – / V – – / V – (~)) суруда шудааст. Дар қолабу 
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вазни баҳрҳои мазкур айнан ғунҷонидани як оёт кори ғайритабиӣ ва агар оёте ба қолабу вазни чунин 
баҳрҳо мувофиқ ояд ҳам, ниҳоят мушкил ва ҳинҷоршикан аст. Далелаш ҳамон ҳинҷоршикананона 
ғунҷондани «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» аз тарафи Ҳаким Низомии Ганҷавӣ дар вазни сареъи 
матвии макшуф (– VV – / – VV – / – V –), ки болотар дар мавриди нахустин бор иқдомгирии вай дар 
самти иқтибосгирӣ зикр шуд. 

Хоҷу дар маснавии «Камолнома» бахши нисбатан мабсути ояти 30-уми сураи «Анбиё» – «мина-л-
мои кулла шайъин ҳай» – «Ҳар чизи зиндаро аз об пайдо кардем»-ро ба иқтибос гирифтааст: Муҳйии 
хокӣ, эй муборакпай, / Ва «мина-л-мои кулла шайъин ҳай» [2, с.176]. 

Ин гуна айнан иқтибосгирии мабсут аз оёт далел аз нуфузу таъсири Қуръон ба забони форсии 
тоҷикӣ мебошад. 

Бояд қайд кард, ки дар вазн ғунҷондани ҷузъе аз оёт – маҷмӯи калимаҳои арабӣ кори мушкил, чӣ 
расад ба айнан бидуни тағйир ғунҷондани оёт дар қолаби шеър. Ин аст, ки гоҳе Хоҷу низ калимаҳои 
оёти иқтибос гирифтаашро барои дар вазн ғунҷондан пешу қафо кардааст. Чунончи: Гӯям аз сӯзи дил 
ба лайлу наҳор, / «Ва қино раббано азоба-н-нор» [2, с.184-185]. Ин байтро мусаҳҳеҳони тоҷикистонии 
«Хамса» дар поварақ чунин шарҳ додаанд: «Парвардгори мо, моро аз азоби дӯзах маҳфуз дор!». 
Ишора бар ояти 201 сураи «Бақара», ки барои халалдор нашудани қолаби шеър калимаи «раббано» 
баъд аз «ва қино» оварда шудааст» [2, с.184].  

Маҷмӯан, дар достонҳои «Хамса»-аш Хоҷу ҳаштод иқтибоси қуръониро, чӣ дар сурати калима, 
ибораву ҷумлаҳои алоҳида, мавриди истифода қарор дода, ки чандинтои он болотар таҳлилу баррасӣ 
шуд. Натиҷаҳо нишон дод, ки таъсиру нуфузи Қуръон дар забони шеър, хусусан шеъри сабки ироқӣ ва 
таъсирпазирии ҷомеа, аҳли илму адаб аз фарҳанги исломӣ сабаб шудааст, ки иқтибосоти қуръонӣ 
аввал вориди забони илмӣ-адабӣ шуда, минбаъд дар забони гуфтугӯии мардуми қалами форсизабон 
ҷойгоҳ ёбад, пас он тавассути шоирон ба забони шеъри форсии тоҷикӣ интиқол дода шавад. 
Интиқолёбии иқтибосоти қуръонӣ ба забони шеъри форсии тоҷикӣ, хоса достонҳои «Хамса»-и Хоҷу 
дар шакли калимаву таъбир, бештар аз ҷумлаҳои алоҳида ворид шудаанд, ки албатта ин ҳодисаи 
забонӣ – иқтибосгирӣ аз як сӯ қудрати пурзӯри таъсиррасонӣ доштани забони арабӣ, хусусан забони 
Қуръонро нишон диҳад, аз сӯи дигар имкониятҳои фарохи забони форсии тоҷикиро дар шеър бозгӯ 
менамояд. Қобили зикр аст, ки ҳангоми интиқолёбии иқтибосоти қуръонӣ аз забони арабӣ ба забони 
форсии тоҷикӣ, хосатан ба шеъри сабки ироқӣ ҳодисаи семасиологӣ – тағйирёбии маъно, яъне дар 
забони иқтибосгиранда ба ғайр аз маънои аслӣ маънои маҷозиву киноӣ пайдо кардани иқтибосоти 
қуръонӣ мебошад. 

Истифода аз аҳодиси набавӣ дар «Хамса». Аҳодиси набавӣ баъд аз оёти қуръонӣ 
пурнуфузтарин сарчашмаи афкору ашъори шоирони классики адабиёти форсии тоҷикӣ мебошад. Аз 
ин рӯ, иқтибосгирӣ аз аҳодис дар «Хамса»-и Хоҷу низ ҳодисаи лингвистии муқаррарист, ки қабл аз ӯ 
ва баъд аз ӯ низ арзи ҳастӣ доштааст. Тарзу равишҳои иқтибосгирӣ аз аҳодис зоҳиран монандие ба 
иқтибосгирӣ аз оёти қуръонӣ дорад. Иқтибосгирии ҷузъӣ аз аҳодиси набавӣ тарзи асосӣ барои 
истифода назди шоир қарор гирифтааст.  

Дар «Хамса» назару таваҷҷуҳи Хоҷу ба аҳодиси серкорбурд, ки аз тарафи шоирони пешини 
ирфонгаро мавриди иқтибосгирӣ қарор гирифтааст, бештар равона гардидааст.  

Қобили қайд аст, ки ҳангоми иқтибосгирии ҷузъӣ аз аҳодис ҷузъи аввали аҳодис ҳамчун ҷузъи 
иқтибосӣ аз тарафи шоир интихоб шуда, вай бо он ибораҳои шоирона сохта, барои ифодаи маонии 
ирфонӣ ба кор бурдааст. Масалан, аз ҳадиси қудсии «Лав лока ламо халақту-л-афлока» – «Агар ту 
набудӣ, Мо дунёро намеофаридем» Хоҷу ҷузъи аввали он – «Лав лока»-ро ба сурати тахфифшудаи 
«Лав лок» дар байти зерин иқтибос овардааст: Шоҳи Ҳабаш омада мавлои ӯ, / Кисвати «Лав лок» ба 
болои ӯ [2, с.34]. «Лав лок» дар таркиби ибораи кисвати «Лав лок» (киноя аз асли офариниш олам 
маҳсуб ёфтани Паёмбари охирзамон (с)) ба маънои аслӣ наомада, балки ба маънои «асли хилқат, 
гавҳари офариниш» омадааст. Чунки шоир бо ин ибора ҳазрати Муҳаммад (с)-ро дар оғози маснавии 
«Равзат-ул-анвор»-аш тавсиф кардааст. 

Чунин иқтибосгирии ҷузъӣ аз ҳадиси мазкур дар байтҳои зерин низ ба назар мерасад, ки шоир бо 
он ибораҳо сохта, дар ситоишу тавсифи ҳазрати Муҳаммад (с) ба кор гирифтааст: Эй ба рух моҳи 
матлаи «Лав лок» / В-эй ба қад сарви гулшани афлок [2, с.162]. 

Сулаймонқадри шодирвони «Лав лок», / Ҷанибатрони нуҳ майдони афлок [2, с.582]. 
Дар байти аввал ҷузъи «Лав лок» дар таркиби ибораи шоиронаи «моҳи матлаи «Лав лок» ба 

маънои «аввалин офаридаи Офаридгор» омадааст, ки ишора ба «нури муҳаммадӣ» мебошад. Дар 
байти дуюм дар таркиби ибораи «Сулаймонқадри шодирвони «Лав лок» ба маънои «соҳибиззати 
офариниш, эътиборманди хилқат» истифода шуда, ҳар ду тавсиф ҳам дар ситоиши Паёмбар (с) аст. 

Чунин тарзи иқтибосгирии ҷузъӣ, яъне иқтибос овардани ҷузъи аввали ҳадис дар мисоли ҳадиси 
«Лӣ маъаллоҳи вақтун ло йасаъанӣ фиҳи малакун муқарраб ва ло набиюн мурсал» – «Маро бо Худо 
вақтест, ки ягон фариштаи муқарраб ё пайғамбари мурсале ҳамроҳи ман дар он намеғунҷад» боз собит 
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месозад, ки Хоҷу аз ҷузъи аввали ҳадис иқтибос гирифтанро бештар зарур медонистааст: Шаҳаншоҳи 
русул, сархайли даргоҳ, / Сарирафрӯзи мулки «лӣ маъаллоҳ» [2, с.270]. 

Сипаҳсолори наздикони даргоҳ, / Чароғи базмгоҳи «лӣ маъаллоҳ» [2, с.582]. 
Таваҷҷуҳ бар байтҳои шоҳиди мазкур нишон медиҳад, ки шоир ҷузъи аввали ҳадиси ёдшуда, яъне 

«Лӣ маъаллоҳ»-ро баъд аз иқтибосгирии ҷузъӣ дар таркиби ибораҳои тавсифии «сарирафрӯзи мулки 
«лӣ маъаллоҳ» ва «чароғи базмгоҳи «лӣ маъаллоҳ» ба кор гирифтааст. Ҷузъи аввали ҳадиси мазкур – 
«Лӣ маъаллоҳ» дар ибораи аввал ба маънои киноии «назди Худо баландмақомтарин офарида» ва дар 
ибораи дуюм ба маънои киноии «боқурбтарин офарида миёни наздиктарин офаридаҳои Худо» ба кор 
рафтааст. 

Хоҷу нафақат аз ҷузъи аввали аҳодис ба иқтибосгирии ҷузъӣ пардохтааст, балки аз ҷузъи 
мобайнии ҳадис, яъне аз калимаву таъбирҳои дар байни ҳадис воқеъшуда низ ҷузъан иқтибос 
гирифтааст. Масалан, дар мисоли зерин ин ҷузъи мобайнии ҳадиси «Иннӣ ласту кааҳадикум, иннӣ 
абиту ъинда раббӣ, йутъимунӣ раббӣ ва йасқинӣ» – «Ман монанди ягоне аз шумо нестам, ман назди 
Парвардигорам шаб зинда медорам, Ӯ маро мехӯронад ва шодоб месозад» дар таркиби ибораи «лофи 
«абийт» ба маънои маҷозии «мақоми олӣ», «баландмақомӣ» истифода шудааст: Лофи «абийт» аз сари 
мастӣ зада, / Пои шараф бар сари ҳастӣ зада [2, с.34-35].  

Илова бар аҳодиси набавӣ ҷумлаи дуоии маъруфи саҳобагон нисбати Пайғамбар (с) – «Рӯҳӣ 
фидок» – «Ҷонам фидои ту бод!» низ мавриди вомгирӣ қарор гирифтааст. «Эй тани ту поктар аз ҷони 
пок, / Рӯҳи ту парвардаи «рӯҳӣ фидок»-и «Махзан-ул-асрор» [1, 29], Сояат аз нуру тан аз ҷони пок, / 
Сарви ту аз гулшани «рӯҳӣ фидок» [2, с.35]. 

Истифода аз гуфтори орифон дар «Хамса». Иқтибосгирии шоирону адибони классикӣ, аз ҷумла 
Хоҷу, нафақат дар доираи оёти қуръониву аҳодиси набавӣ маҳдуд мешавад, балки гуфтори орифону 
бузургони тасаввуф низ манбаи вомгирии онҳо ба шумор меравад. Албатта, зери ҳар гуфтори 
бузургону орифон, ки Хоҷу дар «Хамса» овардааст, нақлу ривояти талмеҳӣ нуҳуфтааст, ки баррасии 
муфассали ҳар яки он аз лиҳози забоншиносӣ зарурат надорад. Дар «Хамса»-и Хоҷу чунончи дар 
осори дигари ирфонии адабиёти классикӣ ба назар мерасад, ҷумлаҳои маъруфи «Аналҳақ»-и Мансури 
Халлоҷ, «Субҳонӣ, мо аъзаму шонӣ» ва «Лайса фӣ ҷуббатӣ сиваллоҳи»-и Боязиди Бастомӣ мавриди 
иқтибосгирии ҷузъиву куллӣ қарор гирифтааст. Масалан, Ҳамчу Мансур сар мапеч аз дор, / К-аз 
«Аналҳақ» ба сар наёяд кор [2, с.242]. Ҷумлаи ирфонии «Аналҳақ» дар байти мазкур дорои маънои 
маҷозӣ, яъне «даъвои лафзии худоӣ» ба кор рафтааст, на ба маънои аслӣ. 

Аз он ки гуфтори «Субҳонӣ, мо аъзаму шонӣ» – «Чӣ муназзаҳам, чӣ бузург аст қадру манзалати 
ман!» ҳаҷман гуфтори калон буда, таркибан дорои чаҳор калима аст, Хоҷу аз он ҷузъан иқтибос 
гирифтааст: Эй, ки дам аз мулки маонӣ занӣ, / Навбати «Мо аъзаму шонӣ» занӣ [2, с.145]. Чи тавре аз 
шаклу ҳаҷми иқтибосшудаи гуфтори мазкур маълум мешавад, Хоҷу ҳиссаи дуюми гуфтори Боязидро 
ҷузъан вом гирифтааст. Дар ин байт низ гуфтор зимни вомгириву истифодабарӣ аз маънои аслӣ, ки 
дар забони арабӣ доштааст, дур рафта, маънои маҷозии «олимақом будан, шаҳоматпоя будан, азамат 
доштан»-ро касб кардааст. 

Гуфтори «Лайса фӣ ҷуббатӣ сиваллоҳи» – «Дар зери пироҳани ман касе ҷуз Худо нест!»-ро гоҳе 
ба Абӯсаид Абулхайр низ мансуб медонанд. Аммо ин ҷо мансубияти гуфтор масъалаи матраҳ нест, 
масъала он аст, ки гуфтори мазкур дар ҷараёни вомдиҳии забони арабӣ ва вомгирии забони форсии 
тоҷикӣ ба кадом таҳаввулоти шакливу маъноӣ дучор мешавад. Чунончи, таҳлилан ба исбот расид, дар 
гуфтори қаблӣ низ ҳодисаи иқтибосгирӣ аз ҷузъи дуюми гуфтор ба амал омада буд. Дар ин гуфтор низ 
айнан чунин тарзи иқтибосгирии ҷузъӣ ба мушоҳида мерасад: Касе ёбад дар ин хилватсаро роҳ, / Ки 
бартобад инон аз «мо сиваллоҳ» [2, с.776].  

Гуфтори урафо албатта бо ин се намуна, ки мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт, дар «Хамса»-
и Хоҷу маҳдуд намешавад, зеро чунин гуфторҳо дар сурати ихтисоршуда дар қолаби истилоҳоти 
ирфонӣ – калимаву ибораҳои алоҳидаи арабиасл мавриди вомгирӣ қарор гирифтаанд. Аз ин рӯ, 
идомаи ин баҳс дар мавзӯъҳои дигар баррасӣ хоҳад шуд. 

Ҳеҷ як асари манзуму мансури ирфонӣ бидуни иқтибосгирӣ аз оёту аҳодис ва суханони сӯфиён, 
ки ба таъбири худашон «калимоти қассор»-анд, офарида нашудааст ва дар радифи ин осори манзум 
«Хамса»-и Хоҷу Кирмонӣ низ шомил аст, ки дар он ҳаштод иқтибоси қуръонӣ дар сурати калима, 
ибораву ҷумлаҳои алоҳида (албатта, оёти пурра, баъзе қисмҳои оёт) ба қайд гирифта шуд. Чунин 
иқтибосгириҳо ё айнан ё мазмунан сурат мегирад. Айнан иқтибос гирифтанро иқтибосгирии лафзӣ ва 
мазмунан иқтибос гирифтанро иқтибосгирии маънавӣ гуфтан дуруст аст. Маводи тадқиқи моро оёту 
аҳодис ва гуфтори сӯфиёнае ташкил медиҳад, ки тавассути иқтибосгирии лафзӣ вориди забони 
«Хамса» шудаанд. 

Иқтибосгирӣ аз аҳодиси набавӣ нисбат ба иқтибосгирӣ аз Қуръон теъдодан кам аст. Хоҷу аз батни 
маъмултарин аҳодис, ки дар мавзӯи офариниш ва дигар масоили ирфонӣ гуфта шудаанд, калимаву 
таъбиреро ҳамчун иқтибос берун меорад ва бо ёрии ҳамон иқтибоси ҷузъан баргузида матлабашро 
баён месозад.  
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Хоҷу мисли дигар шоирон бештар ба гуфторҳои арабии сӯфиёни маъруф Мансури Ҳаллоҷ, 
Боязиди Бастомӣ таваҷҷуҳ зоҳир кардааст.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКИХ СТИХОВ И ПИСАНИЙ, СТИХОВ И АХАДИСОВ, 
РЕЧИ АРИФОВ «ХАМСА» ХОДЖУИ КИРМОНИ 

«Хамса» как масштабное произведение, написанное в период большого влияния арабского языка и 
культуры на культуру таджиков, не могло остаться без его влияния. Поэтому в настоящей статье 
мы обсудили влияние арабского языка на язык этого произведения Ходжу Кирмани. Влияние этого 
языка на таджикский язык, особенно на литературные произведения, можно наблюдать по 
нескольким осям, начиная от небольших языковых единиц (слов) и заканчивая арабскими 
предложениями и фрагментами и стихотворениями на этом языке. В нашем обзоре изучено влияние 
арабского языка на «Хамса» на примере арабской поэзии (отдельных стихов и стихов), осмысленных 
арабских предложений внутри стихов, аятов, хадисов и речей великих мистиков, что является очень 
важным лингвистический и стилистический аспект экспонатов творчества Ходжи. 

Ключевые слова: «Хамса», Худжу Кирмани, арабский, аят, хадис, предложение, аят, аят, поэма. 
 

USAGE OF THE ARABIC VERSES AND SCRIPTURES, POEMS AND AHADIS, THE 
SPEECH OF ARIFS «KHAMSA» KHOJUI KIRMONI 

 
«Khamsa» is as a large-scale work, written during the period of great influence of the Arabic language 

and culture on the culture of Tajiks, could not remain without its influence. Therefore, in this article we 
discussed the influence of the Arabic language on the language of this work by Khoja Kirmani. The influence 
of this language on the Tajik language, especially on literary works, can be observed along several axes, 
ranging from small language units (words) to Arabic sentences and fragments and poems in this language. In 
our review, the influence of the Arabic language on the «Hamsa» is studied on the example of Arabic poetry 
(separate verses and verses), meaningful Arabic sentences within poems, verses, hadiths and speeches of great 
mystics, which is a very important linguistic and stylistic aspect of the exhibits of Khoja's work. 

Keywords: Hamsa, Khojui Kirmani, Arabic, verse, hadith, sentence, verse, verse, poem. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ОНОМАСТИКИ 

 
Холназарова Н.Н. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 
Имя собственное внутри художественной литературы интересует умы ученых с давних пор и 

обусловлено тем, что «имена и названия являются неотъемлемым элементом формы 
художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств, создающих 
художественный образ. Они могут нести ярко выраженную смысловую нагрузку, и обладать 
скрытым ассоциативным фоном, иметь особый звуковой облик; имена и названия способны 
передавать местный колорит, отражать историческую эпоху, к которой относится действие 
художественного произведения, обладать социальной характеристикой» [1, 4]. 

В настоящее время в современной филологии одним из приоритетных аспектов анализа 
художественного текста является анализ имен собственных и несобственных – литературной 
ономастики, и развивается он на стыке ономастики с литературоведением, стилистикой, 
поэтикой, семиотикой, лингвистикой и другими науками, также изучает «отражение элементов 
реальной и вымышленной ономастики <…> на основе их индивидуального преломления и 
применения в творчестве каждого писателя и отдельного текста» [11, 33]. 

Литературная ономастика как самостоятельная научная дисциплина сравнительно молодая 
и разные ученые называют ее по – разному, к примеру, К.Б. Зайцева предложила называть 
«стилистической ономастикой», а ее подвиды, соответственно, «стилистической 
антропонимией», «стилистической топонимией» и т.д М.В. Карпенко использует термин 
«литературная антропонимика». Этот же термин встречается в работах Л.М. Щетинина [12, 32]. 

Э.Б. Магазаник и Л.И. Ройзензон предложили разграничивать «ономопоэтику» и 
«ономостилистику», при этом первый термин они больше относят к литературоведческой 
характеристике собственных имен в художественных текстах, а второй к лингвистическому 
аспекту. Позже в «Краткой литературной энциклопедии» учёный остановил свой выбор на 
термине «поэтическая ономастика» [7, 8]. 

Термин «литературная ономастика» также используют с учетом жанрового распределения, 
например, а) ономастика поэзии или поэтическая ономастика – лирика, поэмы, баллады; б) 
ономастика художественной прозы, или художественная ономастика – рассказ, повесть, роман; 
в) ономастика драматургии, или драматургическая ономастика – комедии, драмы, трагедии. 

Во втором издании «Словаря русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской 
термин «поэтическая ономастика» определен как «раздел ономастики, изучающий любые имена 
собственные (поэтонимы) в художественных литературных произведениях: принципы их 
создания, стиль, функционирование в тексте, восприятие читателем, а также мировоззрение и 
эстетические установки автора» [7, 54]. 

Были и другие мнения, возражающие против термина «поэтическая ономастика», так как 
такой термин, по мнению О.Н. Фоняковой, можно использовать только для поэтической речи, 
что значительно сужает его истинное значение. Видимо, ученый отталкивается от слова 
«поэтика». Г.А. Силаева считает, что «в самом определении «поэтический» уже заключено 
положительное значение, а термин, как известно, не должен наделяться экспрессией»[13, 33]. 
Такой подход связан с определением слова «поэтический» как «изящный, вызывающий чувство 
очарования» в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова. 

Поэтоним – это особый оним художественного текста, введённый автором в 
художественный текст и обладающий особыми функциями, ранее не свойственные ему; может 
вызывать определённые ассоциации, эмоциональную реакцию, сознательно мотивирован. 
Термин «поэтоним» впервые введён В.М. Калинкиным в монографии «Поэтика онима» в 
значении «литературный оним» (О.А. Карпенко, Г.А. Силаева), «литературно-художественный 
оним» (М.В. Карпенко, В.А. Никонов, В.М. Михайлов), «собственное имя в языке писателей» 
(С.А. Копорский) и т.д. У термина «поэтическая ономастика» в научной литературе для 
обозначения данной науки используются синонимы «литературная ономастика», «поэтика 
онима», «стилистическая ономастика» и т.д. 

Поэтонимы могут иметь разговорную форму, просторечную, народную и как показал 
теоретический материал, в научной литературе существует две точки зрения на определение 
термина «поэтоним»: «узкая» − литературоведческая и «широкая» − ономастическая. С 
литературоведческой точки зрения, поэтонимы - это «собственные имена, наделённые особым 
поэтическим смыслом: мифологические, экзотические имена» [11, 6]. 
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В отличие от литературоведения, в ономастике значение термина «поэтоним» иное. В 
«Словаре русской ономастической терминологии», поэтоним – это «имя в художественной 
литературе, имеющее в языке произведения, кроме номинативной, характеризующую, 
стилистическую и идеологическую функции. Как правило, относится к категории 
вымышленных имён, но часто писателем используются реально существующие имена или 
комбинация тех и других» [7, 105]. 

В.М. Калинкин считает, что термин «поэтоним» - это «имя собственное художественного 
текста, которое отличается «принципиальной динамичностью содержания, неустойчивостью 
принадлежности к ономастической или апеллятивной лексике» [2, 62]. 

А.А. Фомин рассматривает поэтоним, как «собственное имя, взятое в аспекте выполнения 
им поэтической функции в художественном тексте». Е.Н. Лоскутова понимает под поэтонимами 
имена героев художественных произведений. М.В. Поник определяет поэтонимы как «имена 
собственные в произведениях изящной словесности» [8, 163]. 

Поэтонимы в произведениях художественной литературы исследует имена собственные и 
несобственные, имеющие поэтическую (стилистическую) функцию и отвечающие идейно-
художественный замыслу автора. 

Объектом этой относительно молодой отрасли науки, выражающей авторские пристрастия 
и намерения, является поэтика [12, 64]. Некоторые исследователи рассматривают поэтоним в 
контексте литературного жанра, к примеру, Т.В. Немировская считает, что поэтонимы связанны 
с поэтическими произведениями [5, 112-113]. Н.В. Подольская в «Словаре русской 
ономастической терминологии» рассматривает поэтоним как термин, относящийся «к языку 
художественной литературы». Термин «литературный оним» исследователь относит к онимам, 
«используемым в качестве имён литературного языка» [10, 31-32]. 

Многие учёные (В.М. Калинкин, А.А. Фомин, Л.М. Ахметзянова, А.В. Суперанская, 
С.П. Васильева, Е.В. Ворошилова и т.д.) отдают предпочтение понятию «поэтоним» как имени 
собственному в художественном тексте, и признают его универсальный характер, 
обусловленный тем, что данное явление изучается как с литературоведческой, так и с 
лингвистической точек зрения. Т.е. термин «поэтоним» указывает на связь лингвистики с 
литературоведением. 

Именно этот термин наиболее полно отражает специфику имён собственных 
художественного текста, позволяя писателю глубже реализовать свои идейно-художественные 
задачи. Поэтонимами являются антропонимы, топонимы и т.д., использованные в 
художественном тексте и имеющие стилистическую функцию. В художественном тексте автором 
для реализации своих идейно-художественных задач могут быть использованы не только 
вымышленные имена собственные, но и существующие в общеязыковой ономастике. При этом 
такие поэтонимы не являются случайными, а сознательно отбираются автором и в отдельных 
случаях подвергаются определённому переосмыслению. В художественных произведениях 
поэтонимы особенно ярко раскрываются в исторической прозе, и обозначают личностные, 
временные и пространственные вехи. Как известно, художественное каждое имя имеет свою 
поэтику, каждое имя о чем-то сообщает и тем самым способствует пониманию читателем 
авторского замысла в художественном тексте. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Горбаневский М.В. Ономастика в художественной литературе: Филол. этюды / М.В. Горбаневский. - М.: Изд-во 

Ун-та дружбы народов, 1988. - 87 с. - с. 4. 

2. Калинкин, В.М. Поэтика онима / В.М. Калинкин; М-во образования Украины. Донец. гос. ун-т. - Донецк: Юго-

Восток, 1999. - 408 с.- 62 

3. Лоскутова, Е.Н. Суггестивное воздействие и лингвокультурологический потенциал поэтонимов: на материале 

произведений М.А. Шолохова: автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Лоскутова 

Екатерина Николаевна; [Место защиты: Адыг. гос. ун-т]. - Майкоп, 2016. - 22 с 

4. Магазаник, Э.Б. Ономапоэтика, или «говорящие имена» в литературе - Ташкент: Фан, 1978. - 146 с.= с. 8. 

5.Немировская, Т.В. Некоторые проблемы литературной ономастики/Т.В. Немировская//Актуальные вопросы 

русской ономастики. Сб. науч. тр. − 1988. − С. 112-122.= с. 112-113 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и выражений/С.И. Ожегов. – М.:ООО «ИНФОТЕХ», 

2010. − 944 с. 

7. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии/Н.В. Подольская. − М.: Наука, 1988. − 192 с. = 

54. = с. 31-32. 

8. Поник, М.В. Специфика изучения именослова художественного произведения (литературоведческий аспект) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: с. 162-163. 

9.Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии/Н.В. Подольская. − М.: Наука, 1988. − 192 с.  



234 

10. Суперанская, А.В. Структура имени собственного: Фонология морфология/А.В. Суперанская. − М.: Наука, 1969. 

– 206 с. = С . 30; Ваулина И.А. Фоносемантическая экспрессивность русского слова: лингвистический и 

психолингвистический аспекты: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.01/Ваулина Ирина 

Александровна. – Екатеринбург, 2007. – 19 с.= с.6. 

11. Телия, В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц/В.Н. Телия.− М.: Наука,1986.− 143 с. = с. 

64-66. 

12. Фонякова, О.И. Имя собственное в художественном тексте: Учеб. пособие / О.И. Фонякова; ЛГУ. - Л.: ЛГУ, 1990. 

– 103 с. = 33. с. = С. 102. 

13. Щетинин, Л.М. Русские имена [Текст] : (Очерки по донской антропонимии) / Л.М. Щетинин. - 2-е изд., испр. - 

Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1975. - 252 с. = 32 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ОНОМАСТИКИ 

 
В современной филологии одним из приоритетных аспектов анализа художественного 

текста является анализ имен собственных и несобственных литературной ономастики, и 
развивается он на стыке ономастики с литературоведением, также изучает «отражение 
элементов реальной и вымышленной ономастики. Поэтонимы в произведениях художественной 
литературы исследует имена собственные и несобственные, имеющие поэтическую 
(стилистическую) функцию и отвечающие идейно-художественный замыслу автора. Объектом 
этой относительно молодой отрасли науки, выражающей авторские пристрастия и намерения, 
является поэтика 

Ключевые слова: поэтонимы, ономастика, анализ, замысел, художественный текст, 
теоретический аспект, поэтика, комбинация. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF LITERARY POETIC ONOMASTICS 

In modern philology, one of the priority aspects of the analysis of a literary text is the analysis of proper 
and improper names of literary onomastics, and it develops at the junction of onomastics with literary 
criticism, and also studies «the reflection of elements of real and fictional onomastics. Poetonyms in works of 
fiction explores proper and improper names that have a poetic (stylistic) function and correspond to the 
ideological and artistic intention of the author. The object of this relatively young branch of science, 
expressing the author's passions and intentions, is poetics. 

Key words: poetonyms, onomastics, analysis, concept, literary text, theoretical aspect, poetics, 
combination. 
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БОЗТОБИ САБКҲОИ АДАБӢ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АБДУҶАББОРИ СУРУШ 

 
Умарова Ӯ. Т. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 
Абдуҷаббори Суруш солҳои 90-уми асри ХХ ба адабиёт ворид шуд ва пайваста омӯзишу 

заҳматҳои эҷодӣ ва истеъдоди комилаш ба ӯ имкониятро муҳайё сохтанд, ки дар ин ҷодаи сангин ва 
тоқатфарсо ба комёбиҳои назаррас ноил шавад. Ӯ ба адабиёт ба тарзу шева, роҳу сабки ба худ хоси 
эҷодӣ гом гузошт ва зуд дар дилу дидаи мухлисони каломи мавзун маскан гирифт. Суруш аз зумраи 
он шоирони тавоноест, ки то имрӯз зиёда аз 10 маҷмӯаи ашъорашро ба табъ расонидаву дастраси 
мухлисони адабиёт гардонидааст. 

Шоир Абдуҷаббори Суруш дар эҷоди жанри анъанавию маъмулии адабиёти классикии форсии 
тоҷикӣ – ғазал дасти тавоно дорад. Ӯ дар сурудани ғазал муъҷизаофарӣ мекунад ва бо сабки ба худаш 
хос дар дилу ҷони хонандаи заковатманд ҷой мегирад. Зеро ғазалҳои Суруш аз андешаву афкори 
баланди ӯ маншаъ мегирад ва ба кашфи маъниву мазмунҳои эҷодиёташ тафаккури баланд мебояд. 
Шоир худ иқрор мешавад, ки ман суханамро самимона ва бо хости дил гуфтаам, ки ба забону лаб 
иртибот надорад. Аз ин лиҳоз, онро бояд маърифат кард, яъне аз таҳти дил бояд хонд: 

Ҳама шеърҳои худро чу зи таҳти дил сурудам, 
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Сухани ман иртиботе ба забону лаб надорад [7, 35]. 
Адабиётшинос Саидумрон Саидов дуруст менигорад, ки «шоир мехоҳад ба хонандаи шеъри худ 

ёдрас намояд, ки ширинии сухан, ибороти зебо, вожаҳои дилписанд ин ҳама аз аносири шаклии назми 
ӯст ва ифодаи маънии баланд ва мазмуни тоза ҷавҳари шеъри ӯро ташкил мекунад» [7,4]. 

Як теъдод ғазалҳои шоир дар маҷмӯаҳои «Ҷазираи танҳоӣ» (2009), «Шабнами нафас» (2017), 
«Фарёди ёдҳо» (2018), «Ишқ аз сӯи Худост» (2019) ба табъ расида, аз ҷониби адабиётшиносон ва 
забоншиносон Абдулманнони Насриддин (рӯҳашон шод бод!), Сафар Абдулло, Нуралӣ Нурзод, 
Тоҷибой Султонӣ, Саидумрон Саидов, Шуҳратҷон Раҳматов ва шоирони нуктасанҷу тозагуфтор 
устодон Лоиқ Шералӣ, Гулназар Келдӣ (рӯҳашон шод бод!), Фарзона, Озарахш ва дигарон баҳои 
сазовор гирифтаанд. 

Мо ин ҷо тасмим гирифтем, ки роҷеъ ба сабкҳое, ки дар ғазалиёти Суруш мавриди корбурд қарор 
гирифтаанд, изҳори назар намоем. Ҳамагон хуб медонанд, ки «Ғазал дар луғат изҳори ишқу муҳаббат 
кардан аст. Дар истилоҳ ин калима ду маънӣ дорад: якум-умуман, сухани ишқиро мефаҳмонад, сарфи 
назар аз сохт ва қонунияти шаклиаш; дуюм-ғазал чунин жанри мустақили лирикие мебошад, ки 
аксаран дар мавзӯи ишқ дар ҳаҷми 7-12 байт (ва аз он кам ё зиёд) ва қофияи ягонаи аа,ба,ва-ро дорад» 
[3,170]. 

Дар замони Шӯравӣ низ аз устод Садриддин Айнӣ шурӯъ намуда, то Лоиқ Шералию Гулназар 
Келдӣ ва дигарон ғазал сурудаанд, аммо муҳаққиқ Равшани Ҳамроҳ бар ин ақидааст, ки «Ғазалҳои дар 
замони истиқлолият сурудаи Лоиқ, Гулназар, Ашӯр Сафару Ҳақназар Ғоиб, Гулрухсору Камол 
Насрулло, Раҳмат Назрӣ ва Фарзона тобишу ҷилои тоза касб кардаанд» [11, 66]. Дар миёни шоирони 
насли аввал ва дувуми адабиёти муосир оид ба жанри ғазал ақидаҳои мухталиф баён шудаанд, ки мо 
аз такрори онҳо ин ҷо худдорӣ намуда, танҳо изҳор медорем, ки на танҳо дар адабиёти мо 
гуногунандешиҳо роҷеъ ба ғазал ба миён омада буд, балки дар адабиёти Эрон низ ин ҳолат ба чашм 
мерасид. «Дар баёзи ғазали муосири Эрон «Аз панҷараҳои зиндагонӣ» (Интишороти «Нигоҳ», Теҳрон, 
соли 1369) сухани чанд тан шоирони барӯманди эронӣ пиромуни ғазал дарҷ шудааст, ки овардани 
бархе аз онҳо барои ифодаи мароми мо созгор менамояд: 

Аҳмади Шомлу гуфта: « Ғазал шеъри замони мо нест».  
Нодирпур фармудааст: «Даврони ғазал саромадааст, аммо ғазал ҷовидон аст». 
Симини Беҳбаҳонӣ, ки аз ғазалсароёни тозакору шуҳратёфтааст, сари ин масъала жарфтар андеша 

кардааст: «Ба назари ман, мушкили ғазали имрӯз тақлид аст. Муҳтавои ғазали имрӯз бояд завобити 
ғазали қадимро ба дасти фаромӯшӣ биспорад» [1,34]. 

Хушбахтона, имрӯз низ шоирони тоҷик монанди шоирони ҳамзабони худ, ғазалсароӣ доранд. 
Аммо ғазалҳое, ки ба рӯҳи замон ва бо диди тоза суруда шуда бошанду ба ниёзмандиҳои шеър 
ҷавобгӯ бошанд, ангуштшуморанд. Миёни шоирон бештар дар гуфтани ғазал тақлидкорӣ ба 
мушоҳида мерасад. Шояд ҳамин омил боиси дар ғазал роҳ ёфтани умумигӯӣ гашта бошад. Зикр 
намудан бамаврид аст, ки «имрӯз ду навъи ғазал бо ҳама бурду бохташ эҷод мешавад: ғазали ишқӣ ва 
ғазали иҷтимоӣ» [11, 67]. То он ки роҷеъ ба сабки ғазалиёти устод Суруш изҳори назар намоем, зарур 
донистем, ки аз мақолаи доктор Шафеии Кадканӣ, бо унвони «Шамоили ғазали форсӣ дар Фаранг» 
иқтибосе чанд оварем. Кадканӣ чунин менигорад: «Ин нуктае аст, ки мо эрониҳо ба он камтар 
таваҷҷуҳ мекунем. Яъне, ғофилем, ки аз фурмҳои адабиёти Машриқзамин ду фурми хос дорад ҷаҳонӣ 
мешавад, яъне аз марзҳои табиии худаш таҷовуз мекунад: яке фурми ҳояку (Haiku)-и жопунӣ ва 
дигаре фурми ғазал (Ghazal) –и форсӣ. Албатта, бо вижагиҳои бумии ҳар кадом» [12,672]. 

Агар боинсофона натиҷагирӣ намоем, бояд гуфт, ки ғазал куҳна нашудааст ва ҳеҷ гоҳе куҳна 
нахоҳад шуд. Танҳо ҳунари волои шоирӣ барои пир нашудани ғазал имкон фароҳам месозад. Ҳақ ба 
ҷониби Равшани Ҳамроҳ аст, ки мефармояд: «Шоири рӯзгори моро зарур аст, ки дар ин қолаб эҳсосу 
отифа, фикру андеша ва тафаккури замони моро резад. Ғазал табиати худро бо мурури замон дигар 
кардан мегирад, аммо назокату нафосаташро аз даст намедиҳад» [11,68]. Бино ба маълумоти Шафеии 
Кадканӣ, зиёда аз сесад сол аст, ки мардуми Аврупо бо ғазали форсӣ ошноянд. Баъзе суратҳои он ба 
формалисттарин шоирони охири асри бист ва ибтидои асри бисту як Апполинер ва Дилан Томас 
таъсири амиқе гузоштааст. Шоири амрикоӣ Ҷим Ҳаррисон китобе дорад бо номи «Outluerand Ghazals» 
ва дар муқаддимаи он чунин нигоштааст: «Ғазал як фурми ҷаҳонӣ аст, яъне фурме аст, ки шоирони 
эронӣ, араб, урдузабон, турк ва фаронсавӣ ва испониёӣ ва олмонӣ ва … аз он суд ҷустаанд ва ёдовар 
шуда, ки дар забони олмонӣ Гута ва Шлегел ғазалҳои бисёр сурудаанд» [12,673]. Акнун бармегардем 
ба сари ҳадафи дар пеш гузоштаи худ. Мо аз миёни ғазалиёти шоир танҳо чаҳор ғазалро интихоб 
намудем, ки бо сабкҳои роиҷи адабиёт: хуросонӣ, ироқӣ, ҳиндӣ (ё бедилӣ) ва сабки фардӣ суруда 
шудаанд. Таъкид бамаврид аст, ки сабк дар луғат ба маънии зар кӯфтан ё гудохтан омадааст. Аммо дар 
адабиётшиносӣ сабк гуфта услуб, салиқаи ҳунарӣ, тарзи нигориш ва гунаҳои мухталифи ифодаи 
матлабро дар назар доранд. Сабкҳои мавриди назар бо корбурди таркибу ибораҳо, тамсилофаринӣ, 
истифодаи саноеъи бадеӣ, арҷи забони миллӣ, мушкилписандӣ дар гуфтору тасвир ва амсоли инҳо 
тафовут доранд. Барои дарки дурусти ин гуфтор ба ғазали зер таваҷҷуҳ менамоем, ки ифодагари сабки 
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зебои хуросонист: 
Фурсате нест то ба ошуфтан, 
Пешу пас бояд аз ҷаҳон рафтан. 
Чорае нест ҷуз ба ҳукми қазо 
Марги бераҳмро пазируфтан. 
Оқибат зери хок бояд рафт, 
Оре, ин аст ишораи хуфтан. 
Рафтани мост сахт бебаргашт, 
Ҳоҷате нест нақши по руфтан. 
Чист Қуръон? – Китоби аҳли азо,  
Монад аз баъди мо дуо гуфтан. 
Тухми одам намедамад аз хок, 
Ѓунчамаргист зинда бишкуфтан [6, 179]. 
 
Ғазали мавриди назар як бардошти фалсафии шоир аз зиндагонист, ки ҳикматест барои мо 

инсонҳо. Мисраи дувуми байти аввал «Пешу пас бояд аз ҷаҳон рафтан» рубоии Хайёмро ба ёд меорад, 
ки: 

Онон, ки куҳан шуданду онҳо, ки наванд, 
Ҳар як пайи якдигар якояк бишаванд. 
Ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид, 
Рафтанду равему боз оянду раванд [ 10,40 ]. 
 
«Ҳоҷате нест нақши по руфтан» воқеан як бозёфти шоирона аст, ки аз ибораи таркибии 

фразеологии «пайи по руфтан», ки миёни мардуми тоҷик роиҷ аст, сарчашма мегирад. Шоир дар 
заминаи маънии фразеологии он иртиботи маънавӣ меҷӯяд ва таъкид мекунад, ки рафтани мо 
бебозгашт аст, дигар ҳеҷ ҳоҷате ба тоза намудани пайи пои мо намемонад. Ин ҷо чизи дигаре низ ба 
зеҳн меояд, ки бархе аз инсонҳо чунон нисбати ҳамнавъони худ як ҳисси бадбинӣ ва кудурат доранд, 
ки зудтар мехоҳанд аз ин дунё рахти сафар банданд. Ба ҳамагони мо китоби муқаддаси Қуръон асосан 
ба масобаи балогардон ва раҳоӣ аз мушкилот ва маърифат кардани инсонҳо мафҳум мешавад. Вале 
шоир Суруш дар байти зерин онро китобе медонад, ки бештар дар рӯзи мусибати инсонҳо мавриди 
таваҷҷуҳ қарор мегирад ва чунин гӯшзад месозад: «Чист Қуръон? – Китоби аҳли азо, Монад аз баъди 
мо дуо гуфтан». 

Шоир дар байти мақтаъ, ки:«Тухми одам намедамад аз хок, Fунчамаргист зинда бишкуфтан» 
моро ҳушдор медиҳад, ки тухми одамӣ аз замин намерӯяд (ин маънӣ дар адабиёт фаровон истифода 
шудааст.-У.Ӯ.), аммо дар мисраи дувум шоир аз ҳикмати мардумӣ кор гирифтааст, ки инсон пеш аз 
маргаш мешукуфад ё бо ибораи дигар, «пеш аз марг хона равшан мекунад». Дар баробари ин, боз аз 
зеҳни хонанда маънии нав убур мекунад, яъне ғунча, ки ба олами наботот хос аст ва аз ҳаводиси 
табиат, монанди шамол ва ғайра бо навдаи худ аз шох ҷудо шуда ба рӯйи хок меафтад, он қобилияти 
аз замин ғизо гирифтан ва шукуфтанро низ дорад. Ё ин ки ҳама гуна тухми наботот, ки ба хок меафтад, 
қобилияти сабзидану шукуфтанро ба худ мегирад. 

Дар ин ҷо таъкид бамаврид аст, ки Суруш ҳамеша кӯшо аст, ки дар ҳар як ғазалаш аз ҷиҳати лафз 
ягон калима, таркиб ва ё ибораи тозатареро ба кор гирад. Дар бештари маврид ин гуна калимаю таркиб 
ва ибораҳо дар ғазалиёти шоир чун ҷарангандозе ба гӯш мерасанд, онҳо баландтар ва ҷарангоситар 
садо медиҳанд, таваҷҷуҳро моил ба худ мекунанд ва ғазалро тароват мебахшанд. 

Ғазали дигари шоирро, ки ба сабки ироқӣ суруда шудааст, мавриди баррасӣ қарор медиҳем: 
Аз наме оби сияҳ баҳре касофат мешавад, 
Як сари мӯ шак шикасти сад ибодат мешавад. 
Дар раҳи куфру хиёнат пои имон хуфта беҳ, 
Хоби по гар фарз бошад, хоби роҳат мешавад. 
Дастандаркори таъмири дили бишкастаро 
Рӯзи растохез рӯзи истироҳат мешавад. 
Дар сари побастагӣ андешаи ворастагист, 
Аз риёзат ранҷҳои дил саодат мешавад. 
Акс бо оина ҳамоин зи файзи ҷавҳар аст, 
Саҷда назди ҳақ сари болои қомат мешавад. 
Ҳарчи аз каф меравад ҷуз вақт, вопасгаштанист, 
Зиндагӣ масраф ба солу моҳу соат мешавад. 
Сер кай гардад зи хоки хокдон чашми ҳарис? 
Сабр агар зебо бувад, маҳзи қаноат мешавад. 
Мепазирад феъли бад одам зи бадандешагӣ, 
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Чун шавад такрор ҳар одат, табиат мешавад. 
Марг аз доро ба ҷуз ҷон ришва натвонад ситонд, 
Роҳат аз дунё ба рӯзи ҳашр заҳмат мешавад. 
Дӯстии ҷоҳилон, эй дӯст, маҳзи душманист, 
Офарин андар забони сифла нафрат мешавад. 
Бештар аз эътидол аз хонаву манзил мабол, 
Гӯри тангат чун макони истиқомат мешавад. 
Мехарошад осмонро бо сари нохун ҳилол, 
Як сари нохун дили мо ҳам ҷароҳат мешавад. 
Гар напӯшад осмон аз оҳи мо шоли кабуд, 
Хок хокистарваш аз ранги мусибат мешавад. 
Бо муҳаббат ҳар ки мехонад суханҳои Суруш, 
Синааш чун субҳ равшан аз таҳорат мешавад [6,190]. 
Дар сохтмони ғазали мавриди назар шоир аз масолеҳи сухан, ки вожа мебошад, бо маҳорати 

баланд истифода карда, калимаву таркиб, ибора ва истилоҳот, ки хоси сабки ироқианд, фаровон 
истифода карда, бо ифодаи шоирона матлаби худро баён намудааст. Вожа, таркиб ва ибораву 
истилоҳоти зерини «оби сияҳ», «пои имон», «хоби по», «таъмири дили бишкаста», «Рӯзи 
растохез», «побастагӣ», «риёзат», «саодат», «Саҷда назди ҳақ сари болои қомат», «вақт», 
«маҳзи қаноат», «рӯзи ҳашр», «эътидол», «ҷароҳат», «оҳи мо», «синааш», «таҳорат» дар ғазал 
истифода шуда ҳарчанд тоза набошанд ҳам, вале истифода аз онҳо ҷилову дурахши тоза доранд.  

Дар байти «Мепазирад феъли бад одам зи бадандешагӣ, Чун шавад такрор ҳар одат, табиат 
мешавад», мақоли «Одат чу қадима шуд, табиат гардад» бо шакли тоза ва зебо ифода ёфтааст. Ё ин ки 
байти дигар ин ғазал : «Марг аз доро ба ҷуз ҷон ришва натвонад ситонд, Роҳат аз дунё ба рӯзи ҳашр 
заҳмат мешавад» таъсирпазирӣ аз байти Соибро гӯшзад месозад:  

Маргро бо ришва натвон аз сари худ дур кард, 
Ин наҳанги ҷонситонро чашм бар асбоб нест [5,234].  
Ҳамчунин, шоир дар сабки ҳиндӣ (ё бедилӣ) низ ғазалҳои тоза сурудааст, ки намунааш ин ғазали 

ноб мебошад: 
Об гаштам, ба тамошои ниҳолам бурданд, 
Шудам оина, ба маъвои висолам бурданд. 
Барқи ҷавлон задам, аз парда бурун афканданд,  
Сар кашидам зи гиребон, ба заволам бурданд. 
Шабнами субҳ шудам, то ҳамагӣ чашм шавам,  
Дар нигоҳе зи ҳақиқат ба мисолам бурданд. 
Чашм пӯшидаму дар қарни қадим афтодам, 
Растам аз шиша, ба зиндони сафолам бурданд. 
Пири ман ошиқи маст асту ба ҳақ мегӯяд: 
Завқи будан ба дил афзудаву солам бурданд. 
Дарки асрори савоб аст гуноҳе, ки марост,  
Аз раҳи нақс ба даргоҳи камолам бурданд. 
Бар вуҷуд омаданам чист? Куҷо бояд рафт? 
То адам аз паи посух ба суолам бурданд. 
Ишқ дар лола пас аз мурдани мо хоҳад гуфт: 
Рафтагон ҳасрати маъшуқа аз олам бурданд [6,170]. 
Аз рӯйи маълумоти адабиётшиносон маълум мегардад, ки нишонаҳои аввалини сабки ҳиндӣ дар 

ашъори Амир Хусрави Деҳлавӣ ба мушоҳида мерасад. Бино ба навиштаи адабиётшинос Баҳром 
Мирсаидов «муҳаққиқи барҷастаи рус Н.И. Пригарина барои исботи он ки Амир Хусрави Деҳлавӣ дар 
офариниши сабки ҳиндӣ соҳиби ибтикор аст, байти зеринро аз ин шоир чун санад меоварад: 

Ҳанӯз имону дил бисёр ғорат карданӣ дорад, 
Мусалмонӣ маёмӯз он ду чашми номусалмонро»[2,79]. 
Муҳимтарин махсусиятҳои сабки ҳиндӣ пӯшидагӣ, лафзтарошӣ, мармузбаёнӣ, латофати сухан, 

борикандешӣ, ҳисомезӣ ва парвози хаёл мебошад. Ин аст, ки дар ғазали бо ин сабк сурудаи шоир 
саноеъи бадеии маҷоз, истиора, ташбеҳ ва калимасозиҳову иборапардозиҳо ва образҳои тоза ба чашм 
мерасад. Дар мисраи аввали байти нахусти ғазал таркиби «об гаштам» маҷоз мебошад. Ҳадаф аз “ об 
гаштам» гуфтани шоир он аст, ки ниҳол ва умуман, олами наботот дар баробари ба хок, яъне замин 
ниёз доштан, ба об зиёдтар ниёз дорад. Ё ин ки дар сабзишу нашъунамои олами наботот, чаҳор унсур-
об,хок, бод, оташ баробар саҳм доранд. Образҳо дар ин ғазал тавассути вожаҳои «оина», «шабнам», 
«шиша», «лола» ифода шудаанд, ки дар ашъори шоирони гузашта собиқа дорад. «Лола»-ин рамзи 
сурхрӯ будану дар дил доғ доштанро мефаҳмонад. Ин ҷо бамаврид аст, ки тавассути бархе аз гулҳо 
ҳолатҳои инсон бозгӯ мешаванд. Масалан, бунафша-сархамиро, савсан-пургӯиро ифода мекунанд. 
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Дар байти «Чашм пӯшидаму дар қарни қадим афтодам, Растам аз шиша, ба зиндони сафолам 
бурданд» тавассути санъати маҷоз таърих ё таҳаввули зиндагии инсон инъикоси худро ёфтааст. 

Умуман, шоир бо ҳунармандии хоси худ тавонистааст, ки дар сабки ҳиндӣ ғазалҳоеро таълиф 
намояд, ки саршор аз ҳикмату фалсафа ва панду ахлоқ бошанд. 

Суруш дар баробари сабкҳои маъмулу машҳури адабиёт, инчунин сабки хоссаи худро дорад. 
Қисми зиёди ғазалиёти шоир бо шеваи хоси худаш суруда шудаанд, ки ғазали зайл намунае аз онҳост: 

Ман он таронаи гунгам, ки сабза медамадам аз хок, 
Зи реша хуни нажодам ба соқа медавадам чолок. 
Ҳамешасабзтар аз сарв сар кашидаам аз ашъор, 
Дар оби оина софитарам зи гавҳари тобишнок. 
Ман он чакомаи боронам аз сафинаи уқёнус,  
Дар ин замин дили худро фурӯ чакидаам аз афлок. 
Даруни хонаи гандум нишот мекашадам пинҳон,  
Чу гаҳ шароб зи гандум кашанд, гоҳи дигар аз ток. 
Маро бубахш, агар сӯхтам зи н-омаданат, эй об, 
Биҳил в-агар бифитодаст дар канори ту ин хошок. 
Ҳанӯз решаи пинҳон зи ҳастаи дили ман боқист,  
Бимон-бимон, ки маро лола сар кашад зи кафан садчок. 
Бале, манам, ки зи дил рустаам таронаи гунгамро 
Ба лаҳни сабзаву борону сарву чашмаи Кавсар пок. 
Ғазал ба шеваи маҳтоб мечакам зи шаби эҳсос, 
Сухан ба лаҳҷаи хуршед метапад дилам аз идрок. 
Агар маро шунавӣ, эй ягона ёри ман, аз боло, 
Зи ҷаври чору шашу панҷу ҳафту ҳашт надорам бок [6,158]. 
Дар мисраъи дуюми байти мақтаъи ғазал рақамҳои корбурдаи шоир маъниҳои мармуз доранд: 
Чор- чаҳор унсур :обу хоку боду оташ 
Шаш ин ҷо ба маънии шаш ҷиҳат: шимол-ҷануб, шарқ-ғарб, зер 
(таҳт), боло (фавқ) 
Панҷ- ифодакунандаи панҷ вақти намоз 
Ҳафт- ҳафт табақаи дӯзах 
Ҳашт- ҳашт табақаи биҳишт 
Сабки шахсӣ-яъне, сабки хоси як шоир ё нависанда, ки асари ӯро аз ҳар асари дигаре мутамойиз 

мекунад. Зикр бамаврид аст, ки дар олами ҳунар, ҳама соҳиби сабки фардӣ нестанд, яъне басомади 
мухтасон ва вижагиҳои сабкофарин дар осори онон он қадар нест, ки боиси ташаххуси фардӣ шавад. 

Дар ин ғазал яке аз вижагиҳои сабки фардии Суруш он аст, ки хонандаро ба жарфтар фикр кардан 
вомедорад. Дигар чизе, ки сабки шоирро боз ҳам барҷаста нишон медиҳад, ин ҳам бошад дар ғазал аз 
иборасозии ғайримаъмул кор гирифтааст, ки миёни мардум роиҷ нест. 

Суруш дар ғазали фавқ мегӯяд: «Ба лаҳни сабзаву борону сарву чашмаи Кавсар пок». Ибораи 
таркибии « лаҳни сабзаву борону сарву чашмаи Кавсар» сохтаи худи шоир аст, ки дар ашъори 
шоирони пеш аз ӯ дучор намеояд. Ё ин ки ифодаи «Сухан ба лаҳҷаи хуршед метапад дилам» низ 
эҷоди худи шоир аст. Дар ин мисолҳои овардашуда шеъреро мебинем, ки дорои сабки хоси шоир 
буда, дар анбӯҳи тавсифоти фаровоне, ки аз лаҳн ва сухан дар адабиёти форсии тоҷикӣ шудааст, гум 
намешавад. Ба юмни ин иктишоф акнун мо низ метавонем «лаҳни сабзаву борону сарву чашмаи 
Кавсар» ва «сухан ба лаҳҷаи хуршед метапад дилам»-ро ошкоро бишнавем. Аз ин лиҳоз, бисёре аз 
таърифҳои маъруфи сабк таҳти ҳамин мақула (нигориши хос) қарор мегирад. Нимо Юшич монанди 
бархе аз он шоирони соҳибсабк дар мавриди сабк суханоне дорад, ки зумрае аз онҳо дар ин таъриф ҷо 
мегиранд: «Шоире, ки фикри тоза дорад, талфиқоти тоза ҳам дорад» [13,12]. Ин таъриф бидуни 
тардид, бозгӯкунандаи ашъори шоир Суруш мебошад. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СТИЛЕЙ 
В ГАЗЕЛЯХ АБДУДЖАББОРА СУРУША 

В статье речь идет об отображении литературных стилей в газелях поэта, 
вступившего в литературу в 90-х годах ХХ века - Абдуджаббора Суруша, который 
благодаря таланту и постоянному творческому поиску достиг значительных успехов на 
данном поприще. Отмечается, что до настоящего времени изданы 10 сборников его 
стихотворений, созданных в своеобразной стилевой манере. В творчестве поэта видное 
место занимает газель - традиционный жанр персидско-таджикской классической 
литературы.  

Автор статьи, на основе рассмотрения и анализа четырех газелей Абдуджаббора 
Суруша, написанных в хорасанском, иракском, индийском и индивидуальном стиле, 
рассуждает об особенностях применения поэтом слов, словосочетаний, выражений, 
поэтических фигур и средств художественного изображения, обеспечивающих своеобразие 
его стиля изложения.  

Ключевые слова: Абдуджаббор Суруш, отображение, литература, литературные 
стили, хорасанский, иракский, индийский, индивидуальный, традиции, слово, 
словосочетание, выражения 

 
REFLECTION OF LITERARY STYLES IN SURUSH`S GHAZALS 

The article under consideration dwells on reflection of literary styles in Abdujabbor Surush`s 
ghazals those ones entered in the literature referring to the 90-ies of the XX-th century. It is 
underscored that due to constantly study creative efforts and talent have enabled him to achieve 
significant success in the relevant complicated and unbearable path, on the whole. Namely, it is 
asserted that Surush has contributed into the literature his own creative style and quickly settled in 
fans` and readers` hearts. Surush is considered to be one of the most powerful poets who has 
published more than 10 collections of poetry and made them available to fans of literature. The 
poet Abdujabbor Surush possessed strong spirit aimed at the creation of a traditional genre of 
classical Tajik-Persian literature – ghazal and was interested in singing ghazals and has a unique 
style in intelligent readers` hearts.  

Hereby, the author of the article decides to comment on the styles resorting to in Surush`s 
ghazals. In her article the author selects only four ghazals out of the poet`s ghazals which are sung 
in the most common literary styles, as follows: khorasan, iraqi, Hindian (or Bedili) and individual 
ones. It is worth mentioning that the style means to grind or melt gold in the dictionary. However, 
the style refers to method, taste, approach and variety of expressions in literary criticism. The styles 
in question differ in usage of phrases, parables, art of speech, value of the national language, 
difficulty while speaking and describing, and so on. 

Key-words: reflection, literature, literary styles, khorasan, iraqi, Hindian, individual, ghazals, 
Surush, tradition, word, composition, phrase.  
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Небывалый расцвет женской прозы в таджикской литературе за последние годы свидетельствует 

о небезнадежных перспективах художественной литературы.  
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Женская проза как категория литературоведения в таджикской литературе еще не 
сформировалась, однако начинается активный процесс ее освоения в контексте интернет – прозы. 

В современном обществе большое влияние на культуру людей оказывает такой феномен как 
интернет — поистине одно из величайших изобретений 20 и 21 века. Интернет проник практически во 
все сферы жизни человека: общение, науку, развлечения. За многие годы пользования интернетом 
человечеством можно говорить о том, что доступность информации, быстрота ее поиска, возможность 
моментального общения влияют на психологию человека. 

И литература не осталась в стороне от такого явления как интернет и по-своему использует его. 
До появления интернета литература существовала в одном виде — печатном, сейчас же автор может 
совсем не использовать эту форму донесения своего текста до читателя. Интерактивность также 
позволяет поэту ориентироваться не только на мнение критика-филолога, но и простого 
незаинтересованного читателя. В последние годы интернет – проза стала служить новой формой 
существования таджикской литературы. Также одним из самых ярких показателей эпохи в литературе 
являются форма и способ подачи произведения. Следует отметить, что сетевая литература изначально 
находится в оппозиции по отношению к традиционной бумажной и все больше укрепляет свои 
позиции. Связано это с теми техническими возможностями, которые предоставляет писателю 
интернет. Сегодня Интернет служит для литератора в качестве инструмента для создания новой 
мультимедийной, интерактивной литературы. В режиме онлайн пишутся тексты, имеющие 
художественную ценность – книги, романы. Книги, рожденные в блоге, соединяют 
противоборствующие поля – цифровое и бумажное в общее пространство. 

Одним из важных преимуществ, которое приобрела литература, и поэзия в целом при появлении 
интернета стало удобство и быстрота поиска. Тиражи журналов и книг не сопоставимы с 
многомиллионной аудиторией интернета, которая интересуется поэзией. Нужное стихотворение и 
еще сотню похожих на него по автору или тематике читатель может найти практически мгновенно. 
Это становится главным фактором выбора читателем такого носителя информации как интернет. 

Еще одним немаловажным фактором выбора читателем интернетресурсов при поиске 
литературных произведений является обратная связь. 

Зачастую поэты используют формат блога, для того чтобы выкладывать свои произведения. На 
данный момент самыми популярными площадками становятся социальные сети, такие как Facebook, 
Контакт. Среди авторов – женщин, которые активно используют такую форму коммуникации с 
читателем, можно выделить Гулрухсор Сафиеву, Зулфию Атои, Зебунисо Расулзаде и др. 

Блог для таджикских поэтесс ХХ века становится удобным не только для них, как авторов, но и 
для читателя: ему открыта возможность комментирования стихотворения, любой пользователь может 
послать свой отклик на прочитанное, написать отзыв, выразить свои эмоции и даже уточнить у самого 
автора нужную информацию по содержанию текста. 

В этом плане выигрывает не только читатель, но и поэт. Обращая внимание на мгновенные 
отзывы читателя, автор понимает, чего именно ждёт от него публика, и может соединять в своей 
поэзии творческую индивидуальность и актуальные для общества темы. По данному критерию 
дорогостоящие книжные издания, которые имеют проблемы с организацией, хранением и весьма 
неудобны в использовании с точки зрения современного человека, несравнимо отстают от такого 
конкурента, как интернет.  

Популярность в Интернете того или иного автора никаким образом не может иметь отношение к 
его ценности для культуры. Большой объем информации, и полная свобода выбора может запутывать, 
дезориентировать читателя.  

Несмотря на это, интернет-поэзия в современном обществе находится на пике популярности, так 
как каждый из участников творческого процесса от такого способа передачи информации получает 
свою выгоду. Поэты могут получить широкое признание, читатели — мгновенно найти любимое 
произведение, критики — найти лучшие образцы творчества, государство — создать базовые 
элементы системы ценности граждан, культуру, которые позволят развивать общество в целом. 

Стихи.ру — настоящий феномен «рунета», так как обладает огромной популярностью среди 
поэтов со всего мира, среди которых немало таджикских молодых поэтесс. Одна из них – Джанон 
Шер-хан, молодой блогер, которая посвящает свои стихи любви, женской гордости и т.д. Лирическая 
героиня Джанон Шер-Хан создается только из тех чувств и эмоций, которые описывает сама поэтесса. 
Это отсутствие предметности, детальности не даёт нам конкретных примет лирической героини этого 
автора, мы не можем сказать, насколько поэзия Джанон Шер-Хан автобиографична, так как в ней 
поэтесса не делает отсылки на факты своей биографии и реальной жизни. Большое внимание она 
уделяет философским размышлениям и жизни и любви: 

«Я помогу тебе меня возненавидеть... 
а потом спокойно уйду далеко... 
а когда ты захочешь меня увидеть. 
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это будет совсем не легко»  
В отношениях с мужчиной лирическая героиня Джанон Шер-Хан, так же, как и у Зебунисо 

Расулзаде, испытывает несчастье и одиночество:  
«Я изберу себе молчание, 
В ответ на происки врагов, 
В ответ на боль и на отчаянье, 
Что разбивали сердце вновь. 
Я изберу себе молчание, 
В ответ на шум и гам толпы, 
В ответ на колкость не случайную, 
Спасенье в нём от суеты. 
Я изберу себе молчание, 
В ответ на сплетни за спиной, 
И улыбнусь с очарованием, 
Ведь Бог мой рядом, он со мной. 
©Зебунисо Расулзаде» [8]  
Изучая образ лирической героини Зебунисо Расулзаде, Зульфии Атои, мы не можем не обратить 

внимания на оформления, которые создают поэтессы на свои стихотворения. В них они 
визуализируют настроение стихотворения, подбирают к ним цветовое оформление, декорации, 
создают для себя определенный образ. Чаще всего в таких видеороликах мы видим Зулфию Атои в 
образе «романтичной женщины», что и является прямым воплощением её лирической героини:  

«Ошиқ бишав 
«Ошиқ бишав» гуфто маҳин 
Як субҳи зебо ёсуман» [2] 
«Влюбись» 
«Влюбись», - нежно молвил жасмин 
В одно прекрасное утро. 
Произведения, принадлежащая женскому перу очень часто для своих детищ выбирают названия, 

прямолинейно определяет ведущую тему текста (Гульсифат Шахиди «Ахриман - властитель тьмы», 
«Защити меня»; Дилором Атабаева «Мужчина мечты», «Спасительная любовь», «Волчица», 
«Бестия»; Нигина Мамаджанова «Нидо», «Сюзане судеб», «Фабрика грёз» и др.). 

Несмотря на активное развитие женской прозы в сети Интернет, таджикской литературе, 
литературоведческих работ по исследованию именно таджикских писательских блогов, где блог бы 
рассматривался в ряду других проблем бытования словесности в Сети, на сегодняшний день 
отсутствует. В русском литературоведении термин сетература уже можно считать устоявшимся как 
среди пользователей сети, так и среди академических исследователей. В частности, мы можем указать 
на работы Д. Горчева «Сетература» [3] и М. Наседкиной «Сетература, или Neterature» [6], в которых 
этот термин используется как уже апробированный и подтвердивший свою жизнеспособность; при 
этом первые из двух указанных авторов (Д. Горчев, С. Корнев) принадлежат к поколению сетевых 
авторов и теоретиков, которые, собственно, и ввели в обиход само понятие «сетература», а работа 
М. Наседкиной представляет собой пример использования термина в академическом исследовании.  

Под сетературой понимают либо художественные произведения, использующие возможности 
электронных коммуникаций, либо весь массив публикуемой в сети современной литературы. 

Возникнув в конце 1990-х годов, за последнее десятилетие сетература получила стремительное 
распространение и в определенном смысле даже «потеснила» традиционную «бумажную» 
литературу. Оговоримся, что под современной литературой мы понимаем литературу XXI века – 
литературу, возникшую в современную политическую и социокультурную эпоху и 
характеризующуюся стилевым разнообразием и обновлением жанровой системы, слиянием 
художественного, публицистического, документального начал в повествовании, влиянием массовой 
культуры, диалогом с русской литературой и культурой, поисками новых типажей и героев времени, 
новых форм взаимодействия с читателями. Эти же свойства присущи и современной таджикской 
литературе в сети. Произведения таджикских литераторов в сетературе – это продукт нового 
тысячелетия. 

Подчеркнем, что подавляющее большинство сетевых авторов публикуют в Интернете достаточно 
традиционную прозу, поэзию, публицистику и т.п., в большинстве своем не отличающуюся от 
печатной литературы, кроме как каналами распространения. 

Современная таджикская литература в сети представляет собой огромный по количеству текстов 
и важный для развития литературного процесса, но фактически не исследованный культурный 
феномен, нуждающийся в научной рецепции. Новые сетевые формы бытования литературы ставят 
перед исследователями вопрос о филологической интерпретации качественных изменений 
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художественного сознания, о новых свойствах литературы, приобретаемых ею в современную 
технологическую эпоху, в условиях изменения особенностей коммуникации и профессионального 
статуса автора и читателя. Возникает необходимость в разработке филологической методологии, 
направленной на исследование современных способов создания художественного текста, 
ориентированных как на традиционные, так и на электронные каналы тиражирования (сетевые 
«писательские стратегии»).  

Так, блог может выступать аналогом классической записной книжки писателя, как это 
происходит у таджикской писательницы Нигины Мамаджановой, начавшая свою писательскую 
деятельность в начале 2018 года с публикации своих заметок: «Чему я научилась в Америке?» в 
социальной сети Facebook. За короткое время ее заметки приобрели популярность среди читателей в 
Таджикистане и других странах Центральной Азии. Ее заметки стали своего рода путеводителем для 
тех, кто намерен или планирует переезд в США. Нигина Мамаджанова приобрела известность как 
онлайн-писательница после написания своей первой повести «Нидо», где главная героиня, преодолев 
все жизненные трудности, призывает женщин – жертв домашнего насилия не молчать. После 
публикации «Нидо» в социальных сетях, появились ряд других повестей: «Лунные желания», 
«Проклятие», «Живой дневник», «Замужем», «Хадиджа», написанных на основе реальных событий, о 
которых впервые заговорили жертвы разного рода насилия. Через свою исповедь женщины 
Таджикистана попытались донести свою боль до тех, кто считает, что в любых ситуациях женщина, 
унижения и обман во имя сохранения семьи или ради своих детей. Так называется 
автобиографическая повесть Нигины Мамаджоновой, в которой через судьбу своей героини Нидо, она 
рассказывает о своей жизни. Иными словами, сама автор – жертва домашнего насилия и устаревших 
предрассудков. Такие проблемы как влияние местных предрассудков на жизни людей, семейные 
конфликты, разводы, проблемы, связанные с воспитанием детей также, как и проблемы домашнего 
насилия уже давно не оставляют психолога равнодушной. «Женщины все еще являются уязвимым 
звеном таджикского общества. И если закон даёт им полное равноправие, то общество еще к этому не 
совсем готово, особенно, если говорить о женщинах, которые живут в районах и сельских местностях 
республики. Им необходима психологическая помощь», - уверяет Нигина Мамаджанова 

Автор повестей о таджикских женщинах, включившая тексты, опубликованные ранее в ее блогах, 
подтверждает тенденцию к слиянию блога и собственно литературы. Взаимоотношения литературы и 
Интернета все более усложняются, ведение писателями собственных блогов оказывает влияние на их 
творчество: характерные для блога черты становится приметами текстов бумажных. 

Важно также отметить, что как показал анализ книжной серии Н. Мамаджановой, созданная на 
основе блогов писательницы, вбирает в себя атрибуты Сети: мультимедийность, гипертекстуальность, 
интерактивность. Издав бумажные книги, Мамаджанова не оставляет ведения блога, так как блог 
необходим ей для того, чтобы осуществлять полноценную коммуникацию в современной культуре: 
для расширения творческого общения и продвижения своего творчества. Следует отметить, что язык 
эпохи, своеобразие современной языковой личности, особо выразительно отразились в названиях 
сетевой прозы, и именно в женской. 

Нас в первую очередь интересуют истории таджикских блогеров-литераторов, а точнее, роль 
блога в их писательском творчестве. Для Г. Шахиди, Д. Атабаевой, Н. Мамаджановой и др. – это 
онлайновое хранилище записок, где каждый пост является отдельной темой, и, благодаря 
комментариям, способом сбора человеческого материала. Для примера можно привести тысяча 
читательских комментарий, где каждый из них стремится поделиться с автором произведения своим 
мнением, оценкой, собственной историей, опытом, наблюдением.  

Для таджикских писательниц – блогеров сетевая литература стала способом творческого 
продвижения, значительно сокративший путь к популярности. Блог стал для них удобной 
возможностью получить от читателя мгновенную обратную реакцию на высказывание, говорить на 
различные темы, актуальные в современном обществе. В этих блогах современные писательницы 
держат своего читателя «всегда рядом». Пример один из таких постов Нигины Мамаджановой: 
«Милые женщины, иногда мы преувеличиваем свои достижения и идеализируем материнство, 
принимая это чуть ли не за героизм. Да, мы мамы, порой нам не легко, НО и мужчинам не легко! 
Особенно сейчас, когда нет рабочих мест, хорошего заработка (большинство) и на них лежит 
огромная ответственность как кормильца семьи. По сути, это стереотип, который достался нам в 
наследство от наших предков. Времена меняются, сейчас уже почти нет ни мужского, ни женского 
труда благодаря развитию технологии. Единственное, что должно поменяться в нашем обществе - это 
такое же равномерное распределение домашнего труда. Если муж и жена одинаково работают и 
зарабатывают, то необходимо, чтобы и домашние заботы они делили поровну, тогда и не будет 
конфликтов на бытовом уровне. Если же дома кормилец один, то другой берет на себя обязанности по 
дому. И за это медаль не ждут… Так, о чем я? О том, что мы должны уважать друг друга, не потому 
что я родила тебе детей, а ты меня кормишь, а потому что мы люди! Если бы даже у нас не было мужа 
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и детей, мы бы по любому убирались бы дома, готовили бы обед, ухаживали бы за собой и 
зарабатывали бы деньги, правда? Все, что мы делаем, мы делаем, прежде всего, для себя, для своего выживания!  

Мы просим мужчин быть благодарными за все. А что мы делаем сами? Как часто мы хвалим 
мужчин/мужей? Как часто мы их благодарим? Как часто мы им улыбаемся и говорим ласковые слова? Как часто 
мы их обнимаем? Как часто мы им говорим - не переживай, все будет хорошо!» (пост от 07 июня 2021 года в 
группе «Нидо» в ФБ). 

Писательница старается выдерживать внутреннюю ритмику, стилистику в своих постах, что наталкивает 
мысль о том, что блог и художественное произведение альтернативны для писательницы. 

Писатели – блогеры изживают свою боль через посты и признаются в этом открыто: «Уважаемые мои 
читатели, да и просто прохожие, среди вас есть те, которые не знакомы с моим творчеством или активностью, 
что я веду последние три года. Были разного рода реакции: оскорбления, угрозы и прочие глупости. С первых 
дней своей деятельности я выбрала свой путь и не сверну с него, потому как считаю это своим гражданским 
долгом и личным вкладом в борьбе против предрассудков, которые не отвечают ни нормам светского 
государства, ни канонам религии. Предрассудки, за которые зубами ухватились те, кто сам не знал счастья и не 
дает другим быть счастливыми. Предрассудки, которые стали орудием унижения и подчинение тех, кто слабее, 
кто находится в уязвимом положении.  

С первых дней я предупреждала Вас, что все, что я пишу, и о чем я пишу, основаны на реальных событиях и 
прежде, чем писать я перепроверяю информацию, чтобы не вводить людей в заблуждение. Для чего? Для 
информирования, для того, чтобы знали, что творится у вас под носом, для того чтобы брать на вооружение и 
соответственно воспитывать своих детей. В мире технологии вы не сможете оградить их от источников 
информации, но вы сможете привить им способность отличать информационный хлам от нужной и полезной 
информации, и чтобы знали, как отвечать на вопросы, как маленьких, так и взрослых детей.  

Я принципиально работаю одна, без финансовой поддержки доноров, без привлечения других лиц, только 
так я имею возможность не плясать под чужую дудку и независимо высказывать свое личное мнение. 
Повторюсь, я строго придерживаюсь позиции невмешательства в политику и в религию!  

Я очень хорошо воспринимаю конструктивную критику, которая позволяет мне работать над недостатками 
и улучшить какие-то моменты. Я понимаю и поддерживаю ваше негодование относительно случаев и тем, 
которые порой не воспринимает ваша психика. Все темы, о которых я пишу всегда были, есть и остаются и 
думаю никуда не денутся по причине того, что люди не хотят это знать, не хотят слышать, а значит ничего не 
делать, чтобы остановить это безобразие или хотя бы защитить своих детей, которые не готовы принять и 
переварить тот объём информации, который обрушивается через интернет на их неподготовленную психику. 
Понимаю и поддерживаю, НО оскорблений и обвинений в пропаганде я не приемлю, и просто буду блокировать 
тех, кто любит заглядывать на страницу и оставлять свой вонючий след! С первых дней я с вами честна и 
уважаю каждого из вас! Будьте любезны соблюдать правила этой группы и уважать мнения друг друга. А 
напоследок повторюсь: ЗДЕСЬ НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ! Желаю всем доброго вечера!» (из поста, написанного 
блогером 10 июня 2021 г. в группе «Нидо», созданном Н. Мамаджановой). 

Писательские блоги формируют сегодня новые направления и течения в литературе – это своего рода 
виртуальные дневники о том, как появляются целое течение новой социальной литературы. 

Проблема взаимодействия литературы и Интернета – одна из ключевых в современных 
литературоведческих исследованиях, ведь сам объект изучения развивается чрезвычайно быстро. Постепенно в 
критике и литературоведении появляются такие гибридные термины, как «книга-блог» или синонимичные 
«роман-блог» и «блог-роман». 

По мнению Абашевой М.П., блог влияет на природу традиционных литературных жанров и в этом 
контексте она цитирует С. Оробия: «блогопись существенно меняет формулу ключевого жанра литературы – 
романа» [1,с.105]. Сравнивая современный роман, родившийся «из музыки блога», с романом в понимании 
Белинского («эпос частной жизни»), литературовед пишет: «собственная, частная жизнь сегодня кардинально 
переосмыслена. «Своё», «личное» плотно встроено в коллективное бессознательное Сети. Квазианонимность, 
что царит на её просторах, деформирует идентичность» [1,с105]. 

Ряд современных исследователей связывают специфику блог-литературы с технологическими 
особенностями создания и бытования текста. Понятием «блоглитература» сегодня обозначают «художественные 
произведения, которые пишутся в формате блога» [9,с.274] и, что важно, написанные «с использованием 
технологий блог-сервисов». 

О.А. Шульга относит к блог-литературе и писательское творчество в традиционном понимании, когда автор 
публикует свое произведение по главам, не адаптированным к дневниковому формату, «при написании которых 
никак не использовался движок блога», но «процесс написания такого произведения является интерактивным и 
дальнейшее развитие сюжета может зависеть от комментариев» [9,с 276]. В этом определении ключевым 
свойством блог-литературы оказывается интерактивность, возможность читательского сотворчества.  

Блог становится органичной современности формой высказывания, близкой по природе письма многим 
современным писателям. Исследователи литературы не могут не учитывать новой реальности – существования 
блогосферы и писательского сегмента в ней – и должны вырабатывать адекватные способы изучения. 
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Очевидно, что развитию женской прозы в современной таджикской литературе способствовали в первую 
очередь писательские блоги. Обобщая наше исследование в области роли блогосферы в развитии «женской 
прозы» в таджикской литературе, можно выделить его основные свойства – это интерактивность, 
гипертекстуальность, направляющая читательское внимание: переходя от ссылки к ссылке, пользователь строит 
собственную стратегию чтения и конечный текст складывается в читательском сознании, бессюжетность, 
фрагментарность, лаконичность, монтажность, полифоничность (многоголосие читательских комментариев), 
жанровое разнообразие. 

Безусловно, отмеченные особенности не различают любой блог и блог как литературную форму, но именно 
в писательских блогах они реализуются и проявляются достаточно ярко. 

Таким образом, мы приходим к следующему выводу: блог литератора не отличается от любого другого 
блога в основных параметрах, но обладает большей текстоцентричностью и жанровым разнообразием, а также 
специфическими функциями: черновика, записной книжки, творческой лаборатории. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОГ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ «ЖЕНСКОЙ 

ПРОЗЫ» В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Статья рассматривает исследование феномена сетевая литература, что изначально 

находится в оппозиции по отношению к традиционной бумажной и все больше укрепляет свои 
позиции. Автор утверждает, что в последние годы интернет – проза стала служить новой формой 
существования таджикской литературы. Также одним из самых ярких показателей эпохи в 
литературе являются форма и способ подачи произведения. Зачастую поэты используют формат 
блога, для того чтобы выкладывать свои произведения. На данный момент самыми популярными 
площадками становятся социальные сети, такие как Facebook, Контакт. Среди авторов – женщин, 
которые активно используют такую форму коммуникации с читателем, можно выделить 
Гулрухсор Сафиеву, Зулфию Атои, Зебунисо Расулзаде и др. 

Важно подчеркнуть, что развитию женской прозы в современной таджикской литературе 

способствовали в первую очередь писательские блоги. Обобщая наше исследование в области роли 

блогосферы в развитии «женской прозы» в таджикской литературе, можно выделить его основные 

свойства – это интерактивность, гипертекстуальность, 
Ключевые слова: «женская проза», блог, сетература, интернет, текстоцентричность, 

таджикская литература, гипертекстуальность, интерактивность. 
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LITERARY BLOG AS THE MAIN MEANS OF THE DEVELOPMENT  
OF «WOMEN'S PROSE» IN TAJIK LITERATURE 

 
The article considers the study of the phenomenon of network literature, which is initially in opposition to 

traditional paper literature and is increasingly strengthening its position. The author argues that in recent 
years, Internet prose has begun to serve as a new form of existence for Tajik literature. Also, one of the most 
striking indicators of the era in literature is the form and method of presenting the work. Often poets use the 
blog format to post their works. At the moment, the most popular platforms are social networks such as 
Facebook, Contact. Among the authors - women who actively use this form of communication with the reader, 
one can single out Gulrukhsor Safiyeva, Zulfiya Atoi, Zebuniso Rasulzade and others. 

It is important to emphasize that the development of women's prose in modern Tajik literature was 
facilitated primarily by writers» blogs. Summarizing our research on the role of the blogosphere in the 
development of «women's prose» in Tajik literature, we can single out its main properties - interactivity, 
hypertextuality, 

Key words: «women's prose», blog, literature, Internet, text-centricity, Tajik literature, hypertextuality, 
interactivity. 
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МАТНШИНОСИИ ҒАЗАЛИЁТИ АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ 

 
Шарофова Ш. 

 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 
Амир Хусрави Деҳлавӣ аз пуркортарин шоирони форсизабони Ҳинд ба шумор рафта, бо 

эҷодиёти гуногунпаҳлӯяш, чун маснавиҳои дилнишин, достонҳои таърихӣ, рисолаву асарҳои 
пурмазмун дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ҷойгоҳи хосро дарёфт намудааст. Дар баробари ин 
эҷоди ғазалҳои устодона як бахши муҳими фаъолияти шоирро фарогир аст, ки метавон гуфт яке аз 
омилҳои аслии шуҳрати вай ба ҳамин бахши муҳими эҷодаш пайванд дорад. 

Мероси адабии Амир Хусрав борҳо дар кишварҳои Ҳиндустон, Покистон, Эрон ва Тоҷикистон ба 
гунаҳои «куллиёт», «девон» ва «мунтахабот» нашр шудааст, ки бегумон ин осори интишорёфта барои 
муаррифии шоистаи ин «тӯтии шаккархои Ҳиндустон» нақши муассир гузоштаанд. Аммо нуктаи 
дигари қобили таъкид он аст, ки ин нашрҳои зиёд омили воридшавии як қатор ғалатҳо дар ашъори ӯ 
(хусусан ғазалиёташ) низ гардидаанд, ки масъалаи меҳварии тадқиқи моро дар ин мақола ҳамин баҳс 
фароҳам овардааст. 

Ҳарчанд ки оиди мақоми Амир Хусрав ва паҳлӯҳои гуногуни осори ӯ таҳқиқотҳои фаровон 
анҷом ёфтаанд, аммо масъалаи матншиносии ғазалиёташ ба истиснои чанд мақола [7;8;10;) ҳанӯз ба 
таври шоиста мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Аз ин рӯ, дар мақолаи мавриди назар мо муқоисаи 
чандин нашрҳои девони ғазалиёти шоирро [1; 2; 3; 4; 5] ба роҳ монда, ғалатҳои мавҷударо ошкор, 
гунаи саҳеҳи абёт ва бартарии онҳоро зикр намудем, зеро «таҳқиқи матн таҳкурсиест, ки тадқиқотҳои 
дигар бар пояи он қарор мегирад» [6, 9].  

Нусхаҳои муқоисашуда шартан бо ҳарфҳои зерин ишорат шудаанд: Н. (ч.с) – нусхаи чопи сангии 
Покистон; Д(К) – «Девони комили Амир Хусрав» бо тасҳеҳи М. Дарвеш ва муқаддимаи С. Нафисӣ; 
Д(М.Р) «Девони ғазалиёти Амир Хусрав» бо тасҳеҳи Иқболи Салоҳиддин ва муқаддимаи М. Рӯшан; Т 
- нусхаҳои тоҷикистонӣ. Т(М) - «Мунтахабот» - и Амир Хусрав бо кӯшиш М. Бақоев; Т(Ғ) - 
«Ғазалиёт» - и Амир Хусрав (силсилаи «Ахтарони адаб»). 

Тафовути нашрҳои мазкурро метавон чунин дастабандӣ намуд: 
А) Миқдори абёт;  
Б) Ивазшавии ҷойи абёт;  
В) Дигаргунии калима, таркиб, ибора, мисраъ ва байтҳо; 
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Аксарияти абёти ғазалҳое, ки нашрҳои Д(К) ва Д(М.Р) омадаанд, дар нашрҳои тоҷикистонӣ дида 
намешаванд. Ҳамчунин дар байни Т(М) ва Т(Ғ) низ дигаргунӣ вуҷуд дорад. Масалан, байти 7 - уми ғазали 
«Овардаам шафеъ дили зори хешро» дар Т(М) дида намешавад:  

Сарҳо басе задӣ, сари ман ҳам зан аз карам, 
Аз сар ривоҷ деҳ равиши кори хешро [5,40]. 
Мавриди дигар то 5-6 байти як ғазал тафовут доранд, ба монанди ғазали «Гар маро бо бахт коре нест, гӯ 

ҳаргиз мабош», ки дар Т(Ғ) аз 6 байт, Н (ч.с) 8 байт, Д(К) ва Д(М.Р) 11 байт иборат аст.  
Фарқияти дигар ин ивазшавии ҷойи абёти ғазали нусхаҳои мазкур аст, ки қариб дар ҳамаи ғазалҳои 

муқоисашуда дучор мешавад. Дар заминаи ҷусторҳои анҷомёфта маълум гардид, ки сабабҳои аслии чунин 
тағироти матнӣ дар бархе аз нусхаҳо аз ҷониби котибон афзудани абёт ё афтодани онҳо ба шумор меравад, ки 
бегумон барои дақиқ намудани ин матлаб дастрасии бештар ба нусхаҳои хаттии Девони шоир, ки ба замони 
зиндагонии ӯ наздиканд, ба шумор меравад. 

Тафовути муҳими нусхаҳо дигаргунии калима, таркибҳо, мисраъ ва абёти ғазалҳо ба шумор меравад, ки 
онҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст:  

1. Тафовути пешоянд ва пайвандакҳо дар таркиби абёти ғазал. Пешояндҳо ҳарчанд калимаҳои 
мустақил набошанд ҳам, барои ифодаи маънӣ хизмат мерасонанд. Дар сурати ба ҷойи як пешоянд истифода 
бурдани пешоянди дигар халалёбии мазмун ё заъфи таълиф ба вуҷуд меояд, ки инро мо рафти муқоиса зиёд 
мушоҳида намудем. Масалан, дар байти зерини нашрҳои Д(К), Д (М.Р) ва Н(ч.с) пешоянди «андар» ва дар 
нашрҳои Тоҷикистон бошад, пешоянди «зери» омадааст. Ба андешаи мо гунаи «андар» саҳеҳ аст, зеро такрори 
як пешоянд дар байт зебогии сухани шоирро коста мекунад.  

Ҳар ки зери пираҳан бинад маро, 
Мурдае зери кафан бинад маро [4, 20; 5, 28]. 
Гунаи саҳеҳи он бояд чунин бошад: 
Ҳар ки зери пираҳан бинад маро, 
Мурдае андар кафан бинад маро [1,17; 2,46; 3,49]. 
Ё худ: 
Ҷон ба ҷоясту дилу зинда наям ман зеро-к, 
Мояи умр ба ҷуз ҷон дигаре буд маро [5, 21].  
Гунаи зикршудаи байт дар нашри тоҷикистонии Т(Ғ) ва Н (ч.с) сабт ёфта, ки ду маротиба омадани 

пайвандаки пайваскунандаи (-у)-и мисраи якум вазнро коста намуда, нафосати байтро низ аз байн бурдааст. Дар 
ин маврид шакли дар Д(К) ва Д(М.Р) навишташуда дуруст ба назар мерасад:  

Ҷон ба ҷояст, вале зинда наям ман зеро,  
Мояи умр ба ҷуз ҷон дигаре буд маро [1,31; 2,46].  
Нодуруст сабт шудани пешоянди «аз» дар Т(Ғ) аз байти шашуми ғазали «Ошиқ шудаму маҳрами ин кор 

надорам» низ маънои байтро халалдор намудааст: 
Аз кӯрии чашмам ғами нодидани ёр аст, 
В-арне ғами ин чашми гунаҳгор надорам [5, 327]. 
Дар нашрҳои дигар ба ҷои «аз» ҷонишини ишоратии «ин» омадааст, ки саҳеҳ мебошад: 
Ин кӯрии чашмам ғами нодидани ёр аст 
В-арне ғами ин чашми гунаҳгор надорам [2, 581]. 
2. Тафовути калимаҳо: 
Тавба зи ман карда буд дил, чу ту соқӣ шудӣ  
Боз ҳамон ҳол шуд Аҳмади поринаро [5, 23]. 
Дар Н (ч.с), Д(К), Д(М.Р) ва Т(М) бар ҷойи калимаи «ман»-и мисраи якум вожаи «май» омадааст, ки бо 

«соқӣ» таносубии маъноии бештар дорад, яъне шакли дурусти байт чунин бояд бошад: 
Тавба зи май карда буд дил, чу ту соқӣ шудӣ, 
Боз ҳамон ҳол шуд Аҳмади поринаро. 

**** 
Як дам имрӯз аз чаман моро ба маҷлис бор деҳ, 
То ситонем аз ту ҷоми босафои хешро[4,34; 5,39]. 
Дар нашрҳои дигари мавриди назари мо, аз ҷумла, нусхаи чопи сангӣ ба ҷои калимаи «бор» «роҳ» зикр 

гардидааст, ки маънои байтро рӯшантар мекунад. Аз ин рӯ, гунаи дурусти байт ин тарз аст: 
Як дам имрӯз аз чаман моро ба маҷлис роҳ деҳ, 
То ситонем аз ту ҷоми босафои хешро [3, 76]. 

**** 
Андар ҷигарам дошт хаёли туву ашкам, 
Сар то қадам олудаи хуни ҷигарам кард [5, 193]. 
Сабт ёфтани вожаи «ҷигарам» дар байти мазкури нашри тоҷикистонии Т(Ғ) маънои байтро заиф 

мегардонад. Ба ҷои он дар Д(М.Р) «назарам» зикр шудааст, ки барои тақвияти андешаи шоир созгор мебошад ва 
яқинан «хаёл» дар «назар» аст, на дар «ҷигар»: 
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Андар назарам дошт хаёли туву ашкам, 
Сар то қадам олудаи хуни ҷигарам кард [2, 249]. 
Дар мисраи дуюми байти зерин калимаи «бирезам» Д(М.Р, 244) Д(К, 180) Т(Ғ 177) маънои байтро заиф 

месозад. Гунаи «пазирам»-и Н (ч.с) дар ин маврид қобили эътимод аст ва вобаста ба он байтро низ метавон 
чунин шарҳ намуд: «Ҳар санги нозанинон (маъшуқа) бар рӯи муштоқон (ошиқ) монанди гул аст ва ман ҳар гули 
он нозанин бахшидаро ба дида мепазирам». 

Чу санги нозанинон гул бувад бар рӯи муштоқон, 
Ман аз дида пазирам ҳар гуле, к-он нозанин бахшад. 
Омадани «некӯ»-и мисраи аввал маънои байтро заиф мекунад, табиист, ки он бо вожаҳои «шоҳид», «май», 

«гувоҳ» ва «иқрор» таносубе надорад. Дар Н (ч. с) ба ҷойи он «мункир» омадааст, ки матлаби байтро амиқтар 
нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, шакли саҳеҳи байт ин аст: 

Рафт он кӣ буд, Хусрав, мункир зи шоҳиду май,  
Эй дил, гувоҳ бошӣ, к-иқрор кардам аз сар [7, 266]. 

***** 
Ниҳон медорӣ аз ман хештанро, 
Чунин ҷавр ошкоро кас надидаст [7, 59]. 
Дар Д(К) ва Д(М.Р) ба ҷои калимаи «ҷавр» «худ» ва дар Н(ч.с) «ҳур» омадааст. Аз сабаби дар навишти 

форсӣ ҳамшакл будани калимаҳо (خود )جور حور ҳолати зерин рӯй додааст. Дар сурати пазируфтани гунаҳои 
«ҷавр» ва «ҳур» байтро метавон чунин шарҳ дод: 

1. «Ҷавр» - ба маънои зулм, ситам, озор мебошад [9, 766]. Ошиқ ба ёраш хитобан чунин мегӯяд: «Хешро аз 
ман пинҳон мекунӣ, ки чунин ҷаврро ошкоро ҳеҷ кас надидааст». 

2. «Ҳур» дар луғат ба маънои «зани зебои дар биҳишт маскуншуда» аст [9, 759]. Агар байти матлаи ғазалро 
ба назар гирем, шояд шоир маъшуқаашро ба ҳурони биҳишт, ки дидани онҳо ба ҳама муяссар намегардад, 
монанд мекунад.  

Аммо шакли дар Д(К) ва Д(М.Р) зикршуда аз матлаби шоир тамоман дур аст. 
*** 

Борҳо бинам ба худ он ашҳо ёд оварам, 
К-ин ҳамон мурғест, ё айб, к-андар он гулзор буд [5, 200]. 
Калимаи «ашҳо» дар мисраи якум ва «ё айб» дар мисраи дуюм маънои байтро коста гардонидааст. «Ашҳо» 

ин «айшҳо» аст, ки эҳтимолан бо хатои техникӣ «й» аз он афтида, «ё айб» бошад, мухотаби «ё Раб» аст. Бар 
асоси нашрҳои дигар ин байтро метавон чунин тасҳеҳ кард: 

Борҳо бинам ба худ он айшҳо ёд оварам, 
К-ин ҳамон мурғест, ё Раб, к-андар он гулзор буд [2, 310]. 
3. Саҳву иштибоҳот дар таркибу ибораҳо. 
«Аз ин раҳ рафт Хусрав» - халқ гӯянд. 
Чу бинад ҷо ба ҷо аз хун нишонҳо [1, 8]. 

**** 
«Аз ин раҳ рафт Хусрав» - халқ гӯяд. 
Чу бинад ҷо ба ҷо ҳар ҷо нишонҳо[4, 42]. 
Дар мавриди ин байт ду фарқият байни нусхаҳо ба назар мерсад: 1) калима «гӯяд» дар Т(Ғ) ва «гӯянд» дар 

нашрҳои Д(К) ва Д (М.Р); 2) таркиби «аз хун» Д(К), Д(М.Р) ва «ҳар ҷо» Т(Ғ). Агар аз лиҳози вазн «гӯяд»-и нашри 
тоҷикистонии Т(Ғ) дуруст бошад, аз рӯи маъно таркиби «аз хун»-и Д(К) ва Д (М.Р) пазируфтанист. Ба ин сурат 
бояд байт чунин бошад: 

«Аз ин раҳ рафт Хусрав» - халқ гӯяд. 
Чу бинад ҷо ба ҷо аз хун нишонҳо. 
Гунаи дигари байти мазкур дар Н (ч.с) ва Т(М) ба ин тарз аст: 
«Аз ин раҳ рафт Хусрав»- халқ бинад, 
Чу бошад ҷо ба ҷо аз хун нишонҳо [3, 52; 4, 30]. 
Дар байти 5-уми ғазали «Рахти сабурӣ тамом сӯхта шуд синаро» нашрҳои тоҷикистонӣ ибораи «чашми ту 

бекор чист» ва дар Н (ч.с), Д(К) Д(М.Р) бошад ба ҷойи он ибораи «чашми ту пайкор ҷуст» зикр гардидааст. Аз 
сабаби он ки калимаи «пайкор» бо «ханҷар»-и мисраи дуюм таносуби маъноӣ дорад, гунаи «чашми ту бекор 
чист»- нодуруст аст, яъне гунаи саҳеҳи байт аз рӯи нашрҳои дигар чунин мешавад:  

Ман чун зи сар хостам, чашми ту пайкор ҷуст, 
Ханҷари нав деҳ ба даст турки кунаҳкинаро [1, 30]. 
Ҳамчунин гунанокии байти мақтаи ғазали зикршуда дар нусхаҳо ба сурати «Рӯйи сиёҳӣ марост, ҷурм на 

оинаро (Н.Х, Т(мунт), Т(ғаз))»; «Рӯйи сиёҳӣ марост, айби ту оинаро Д(К), Д (М.Р)» вомехӯрд.  
Шоир дар мақтаи ғазали хеш барои тақвияти мисраи якум дар мисраи дуюм масали «Рӯйи сиёҳӣ марост, 

оина айб надорад»-ро меорад, ки ин маънӣ дар ғазали дигари ӯ дида мешавад: - «Миннати оина манеҳ бахти 
сиёҳрӯйро». Аз ин рӯ, ибораи «айби ту»-и дар нашрҳои (Д(К) ва Д(М.Р) омада ғалат аст. Бино бар ин гунаи:  

Бар сари Хусрав агар таъна занад ҳар касе, 
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Рӯи сиёҳи марост, ҷурм, на оинаро [4, 23]. 
қобили пазириш мебошад. 
Дар байти чоруми ғазали «Ҷоно, ба пурсиш ёд кун, рӯзе мани гумбударо»-и нашрҳои Д(К), Д(МР) ва Т(Ғ) 

ибораи «ёрони ғамфармуда» омадааст.Гунаи саҳеҳи он «ёрони ғамфарсуда»-и дар нусхаи чопи сангӣ ва 
«Мунтахабот» сабтшуда мебошад. Аз ин рӯ, байт ба шакли зайл меояд: 

Боз ою биншин соате охир чӣ кам хоҳад шудан, 
Гар шод гардони даме ёрони ғамфарсударо [3, 47; 4, 20]. 
«Ғамфарсуд» дар байти матлаи ғазали дигар шоир низ ба кор рафтааст: 
Саводи хубон кам нашуд з-ин ҷони ғамфарсуди ман, 
Ҳастӣ ҳама кардам зиён, ин буд аз эшон суди ман [7, 366] 
4.Омехтагӣ ва тафовути мисраъҳо: 
Ҳангоми муқоисаи нусхаҳои зикршуда дар чанд маврид омехтагии мисраъҳои ғазалиёти Амир Хусрав ба 

чашм расиданд. Масалан, байтҳои 8-9 ғазали «Эй дил, ғамин мабош, ки ҷонон расиданист» дар нашрҳои 
тоҷикистонӣ ва нусхаи чопи сангӣ ба тарзи зайл омадаанд: 

Бо хеш мезадам, ки фироқ ар ҳамин бувад, 
Тири бало ба сина фаровон расиданист [4,87; 5,98]. 
Дар Д(К) ва Д(М.Р) бошад ба ин тарз: 
Бо хеш мезадам, ки фироқ ар ҳамин бувад, 
Ин чошнӣ-т дар буни дандон расиданист [1,161; 2,180]. 
Мисраи дуюми байти Д(К) ва Д(М.Р) дар мисраи дуюми байти 9-и нашрҳои тоҷикистонӣ омадааст, яъне 

чунин: 
Овард бахт мужда ба Хусрав, ки ғам махӯр, 
К-ин чошнӣ-т дар буни дандон расиданист [5,98]. 
Дар Н(ч.с) бошад, тахаллуси шоир дар мисраи дуюм ба тарзи зайл омадааст: 
К-овард бахт мужда зи лаълаш, ки ғам махӯр, 
Хусрав, ки ком дар буни дандон расиданист [3,87]. 
Баръакси ин ҳол дар Д(К) ва Д(М.Р) дида мешавад: 
Овард бахт мужда, ки Хусрав ту ғам махӯр, 
Тири бало ба сина фаровон расиданист. 
Дар баъзе ғазалҳо омехтагии мисраъҳо ба нусхаҳои мавриди назар ба мушоҳида мерасад. Масалан, байтҳои 

4 ва 6-уми ғазали «Рӯзе аз дасти ҷафо, охир, инон бистонамат» дар Д(М.Р) ва Т(Ғ) чунин навишта шудаанд:  
Рӯй бар хоки дарат молам, агар фармон диҳӣ, 
Хоки он дар ҳам ба нархи заъфарон бистонамат. 
В-ар бияфтад ҷон қабулу зар надорам, чун кунам, 
Ранги рӯйи худ магар з-он остон бистонамат [7, 52].  
Аз рӯи Н(ч.с) бояд тарзи саҳеҳи байтҳо чунин бошад:  
Рӯй бар хоки дарат молам, агар фармон диҳӣ, 
Ранги рӯйи худ магар з-он остон бистонамат. 
В-ар бияфтад ҷон қабулу зар надорам, чун кунам, 
Хоки он дар ҳам ба нархи заъфарон бистонамат [10, 187]. 
5. Тафовути байтҳо: 
Байти мақтаи ғазали «Маро дар сар ҳавои нозанинест» дар Д(К), Д(М.Р) ва Т(Ғ) ба тарзи зайл: 
Маҷӯ, охир, ту ҳушёрӣ зи Хусрав, 
Ки ишқу ақлро дерина кинест (1,54; 2,101; 5,88,).  
Дар Н(ч.с) ва Т(М) бошад ин байт омадааст: 
Ба кинам, гӯ, макаш ханҷар, ки ҳар дам, 
Ғамашро дар дили Хусрав каминест (3, 110). 
Таҳқиқи анҷомёфта ва натиҷаи муқоиса нишон медиҳад, ки саҳву хатоҳо дар нусхаҳои мавриди 

назар хеле зиёд буда, ки ҳар яки он бо сабабҳои гуногун рух додаанд. Сабаби асосии ин дигаргуниҳо 
зиёд будани нусхаҳои хаттӣ ба шумор меравад. Ғалатҳои ошкоршуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки 
аксари онҳо ҳангоми рӯйбардоркунии котибон ба амал омадаанд. Гурӯҳи дигари чунин саҳву хатоҳо 
ҳангоми аз хати форсӣ ба кириллӣ баргардонидан ба вуҷуд омадаанд, ки дар як нигоштаи мухтасар 
наметавон ҳамаи онро баррасӣ намуд. Бар ин асос метавон таъкид дошт, ки дар тасҳеҳу таҳия ва 
нашри мутун ба назар гирифтани ҳамаи ҷузъиёт муҳим аст, зеро хурдтарин иштибоҳ низ метавонад 
боиси халалёбии мазмун гардад Аз сӯи дигар, барои анҷоми ҳамагуна таҳқиқот дар бораи вежагиҳои 
мавзӯиву ҳунарии ашъори шоир дар ихтиёр доштани матни дурусту саҳеҳ амри зарурӣ ба шумор 
меравад.. Имрӯз, ки бо шарофати Истиқлолияти миллӣ тадриҷан марҳилаи ҷадиде дар нақду тасҳеҳ ва 
нашри мероси хаттӣ оғоз гардидааст, дар асоси нусхаҳои хаттии муътабар, нусхаҳои мавриди назар ва 
дигар нашрҳои анҷомёфта таҳияи матни илмӣ-интиқодӣ ва нашри девони мукаммали Амир Хусрав 
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дар Тоҷикистон кори муфид барои идомаи таҳқиқи бештари вежагиҳои ашъори шоир маҳсуб 
мешавад.  
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ТЕКСТОЛОГИЯ ЛИРИЧЕСКИХ СТИХОВ 
АМИРА ХОСРОВА ДЕХЛАВИ 

Статья написана в контексте сопоставления различных текстов литографии и изданий 
лирического сборника Амира Хосрова Дехлеви. В ходе сопоставления рукописей и изданий дивана 
поэта автором установлено, что в изданиях, как в Таджикистане, так и за рубежом, до сих пор 
имеется много ошибок и ошибок в тексте, которые были собраны в их статье. Автор подвел итоги 
в области собственных научных исследований. Сегодня, имея доступ к рукописям лирики Амира 
Хосрави, необходимо подготовить полный правильный и научно-критический текст поэзии поэта, 
ибо все полезные и важные исследования возможны только при наличии правильного и полного 
текста Стихотворение. 

Ключевые слова: Амир Хосров Дехлеви, газель, диван, текстология, рукописи, завершенные 
публикации, текстовые ошибки, исправление текста. 

 
TEXTOLOGY OF LYRICAL POEMS ABU'L HASAN  

YAMĪN UD-DĪN XUSRAV DEHLAVIY 
The article is written in the context of comparing various texts of lithography and editions of the lyric 

collection of Amir Khosrov Dehlavi. In the course of comparing manuscripts and publications of the poet's 
sofa, the author found that in publications, both in Tajikistan and abroad, there are still many errors and errors 
in the text that were collected in their article. The author summed up the results in the field of his own scientific 
research. Today, having access to the manuscripts of the lyrics of Amir Khosravi, it is necessary to prepare a 
complete correct and scientific-critical text of the poet's poetry, for all useful and important research is possible 
only if there is a correct and complete text of the poem. 

Key words: Amir Khosrov Dehlavi, ghazal, sofa, textual criticism, manuscripts, completed publications, 
text errors, text correction. 
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КОНСЕПСИЯИ ТАХАЙЮЛИ АДАБИИ ЗИРӮҲАНГОРИИ МАЗОҲИРИ ТАБИАТ ВА 

АШЁ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ ЗУҲУРИИ ТУРШЕЗӢ 
 

Шарипов Ш.Р. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Яке аз шигардҳои шеърии Зуҳурӣ дар он аст, ки ба мазоҳири табиат ва ашё ҷон мебахшад ва 

онҳоро зирӯҳ меангорад, чунончи дар байти зер феъли гиристан, ки хоси инсон аст, ба қатра 
интиқол меёбад ва як қатра шабеҳи дарё - «гиристани қатра ба сони дарё» гардида, шоир дар як 
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қатра ҳам зиндагӣ(одам) ва ҳам дарёро ғунҷоиш дода, шигарди ҷинсомезӣ
7
 (ду шоридан, қатраи 

ашк-оби шӯр ва дарё-оби шӯр) эҷод карда, ду шориданро, ки яке хоси ашк ва дигаре хоси дарёст, 
савтомезӣ

8
, ё феъломезӣ намудааст. Аз ҷониби дигар, қатраро ҷон бахшида одам дониста, дарёро 

зиндагӣ (дар адабиёти форсии тоҷикӣ таркиби «дарёи зиндагӣ» ба чашм мерасад) шуморида, 
тамоми зиндагӣ(дарё)-ро дар як инсон(қатра) ғунҷоиш дода, кулро дар ҷузъи ҳамсон (ба мисли баҳр 
дар кӯза) ҷойгир намуда, қатраро барҷаста гардонида, шигарди барҷастасозиро низ корбаст 
намудааст.  

Дар буни мижгон Зуҳурӣ нам надошт, 

Қатраро бингар, ки чун дарё гирист [11,с.57]. 

Дар байти зер шавқ зинда гардида, феъли «ба кор даст бурдан»-ро гирифтааст: 

Шавқат набарад ба кор то даст, 

Бозори руфӯгарон касод аст[11,с.67]. 

Зуҳурӣ тавонистааст, ки аз дидани ҳар чиз нуктае кашф намояд ва дар ҳар мавзӯе мазмуни латиф эҷод 

намояд ва дар маҷмӯъ, нигоҳи хоси ӯ, андешаи маъниёб ва тахайюли офаринандааш ҳамора саргарми пӯйидан 

аст ва ҷойи қатраи найсон андаруни садаф ашки худро мегузорад ва зулоли гавҳарро аз он берун меоварад:  

Зи абри гиря ба шӯр оварем дарёро,  

Зи ашкбории мо ҷой бар гуҳар танг аст[11,с.58].  

Дар назари Зуҳурӣ ҳама чиз - табиат ва ашёи он, ҷондору беҷон, ҷузъу кулл ба тариқи хос ҷилва менамояд 

ва ҳамаи онҳо як навъ тасвири шоирона ба бар мекунанд ва дар як баробар, маънии тоза ва фалсафӣ эҷод 

мешавад. Чунончи, офтоб бо ашки ӯ рӯй мешуяд, «дар хирмани аташ барқи сароб меафканад» ва ба пиндори ӯ 

аз «оҳ» барқи раҳмат берун меояд:  

Қалам шикастаму андӯҳнома кардам муҳр, 

Чӣ ҳарф дар лаби қосид ниҳам, хабар танг аст[11,с.59]. 

Ё: 

Рӯй мешӯяд ба ашкам офтоб,  

Дидаро акси рухаш оина сохт[11,с.59].  

Ё ки: 

Обод карда ишқи ту ҷони харобро 

Дар хирмани аташ зада барқи саробро[11,с.18]. 

Ё ин ки: 

Савти булбул нохуне бар сина зад,  

То қафас аз чокҳои сина сохт[11,с.59]. 

Ҳамчунин: 

Ба дасти орзу ин дона дар хотир чӣ мекиштам, 

Чу мебурдам ба пойи барқи ҳасрат хирмани худро[11,с.20]. 

Ва ё: 

Зоҳиди афсурда, гӯ, гармӣ макун, хоҳад фитод 

З – оҳ барқи раҳмате бар хирмани исёни мо[11,с.34]. 

Ба таъбири Уилям Вордсворт
 9
 «тахайюл адасие(дона) тиллоист, ки шоир аз хилол(фосила байни ду чиз)-и 

он мавзӯотро ба шакл ва ранги аслиашон мебинад». Аз ин ҷост, ки худи шоир сареҳан мегӯяд, ки ваъзи ӯ - 

шеъри ӯ дигаргуна (минбар аз чӯби дори Мансур) аст: 

Пояи дигар аст ваъзи маро, 

Минбар аз чӯби дори Мансур аст[11,с.59]. 

Шигарди андозагирӣ
10
(андозаи ҳусн ва ишқ - баробаркунӣ, ноз ва сабр-зиёдшуморӣ)-ро шоир корбаст 

намуда, дар байти зер ҳусни маъшуқа ва ишқи маъшуқро баробар пиндошта, андозаи нози ӯро аз ғунҷонидан 

дар зарфи сабри ошиқ зиёд ба қалам додааст. Шоир ду ашёро бо маҳаки завқ чен мекнад ва ё андозаи онҳоро 

муайян менамояд, баробарӣ ва ё камию зиёдии чизи маҳсус ва ё номаҳсусро тарзе нишон медиҳад, ки гӯё онҳо 

андозаи муайян дошта бошанд:  

Аз ҳусни ту нест ишқи ман кам, 

Нози ту зи сабри ман зиёд аст[11,с.67]. 

Дар ҷойи дигар маърифати ринди дарднӯшро «бо ҳар баду нек соф будан» андозагирӣ менамояд ва дар 

тасаввури мо андоза доштани мақоми риндиро парвариш медиҳад: 

Бо ҳар баду нек соф будан, 

Андозаи ринди дарднӯш аст[11,с.144]. 

                                                           
7 Љинсомезї-художественные смешивание пола(рода) предмета/artistic mixing of the kind of thing  
8 Савтомезї-художественные смешивание мелодия предмета/artistic blending of the melody of the subject  
9 Уилям Вордсворт /Wiliam Wordsworth-шоири англис(1770-1850) 
10 Measured – измеренный  
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Зуҳурӣ аз чашмакзании парвинҳо ва чашми тар(гирён), ки яке ҷисм-парвин ва дигари чашми тар-узви 

инсон(қобили ҳаракати зинда) зирӯҳ ангошта, чунин мазмун сохтааст:  

Зи парвинбозии чашми тари худ завқҳо дорам, 

Ба кори рӯзбозори шабам ин хурда меояд[11,с.251]. 

Тасаввур ва тахайюли шоирона аҷзои асосии шеър буда, фарогири фазои хоси худанд, ки бо болҳои дарк 

ва эҳсос ҳар намуна парвоз мекунанд ва меъёри завқи маърифати олам ва одам аз ҷониби адибанд, ки дар 

зуҳури ҳар чиз ва ё ҳодисоту воқеот мазмуни латифу нав, шинохти тозаю бикр ва ё шаклу ранги вежае 

мегиранд, аз нав ҷолибтару ҷаззобтар шинохта мешаванд. Дар адабиёти форсии тоҷикӣ садҳо маротиба аз 

гулистон (боғу чаман) ва гулу булбул сухан гуфтаанд, ки яке аз латифтарини онҳо байти зерини Соиб аст: 

Дилам ба покии домони ғунча меларзад, 

Ки булбулон ҳама мастанду боғбон танҳо»[10,с.35].  

Зуҳурӣ низ дар ин росто ҷиҳати андешидани мазмун як қатор ашёро дар шеъри худ корбаст намуда, қувони 

тахайюлаш дар ҳар бор аз айни як ашё маънии тоза офаридааст. Чунончи, Аҳмад-аш-Шоиб гуфтааст, ки 

«қувони тахайюл як чизро садҳо бор мебинад ва дар ҳар бор карашмаи тозае вайро дар он ба назар 

мерасад»[3,с.178]. 

Ғунчаи дил ба шукуфтан барад он булбулро, 

К-аз қафас бол кушояд, ба гулистон афтад»[11,с.502]. 

Ё: 

Гар кунад зевари минқор ҳадиси гули ман, 

Бар гули худ чӣ қадар ноз, ки булбул накунад[11,с.504]. 

Ин байтҳо далеле аз тасаввури шоиронаи Зуҳурӣ аз гулу булбуланд, ки аз тахайюли садҳо шоирони 

сухангуфта-намодсохта, тасвирофарида аз онҳо бакуллӣ тафриқа доранд.  

Манзур аз ин мақола ташреҳи консепсияи тахайюли зерӯҳангории мазоҳири табиат ва ашё дар ғазалиёти 

Зуҳурӣ, тасвири шоиронаи ашё, ҳолат ва воқеа бо истифода аз шигардҳо ва забони ҳунарӣ, ки хамирмояи 

эҷоди мазмуни тоза ва ҳатто бо ҳам мухталиф шудаанд.  

Соиб гуфтааст: 

Зи гавҳар диҳад луқмаат абри найсон, 

Агар чун садаф пок созӣ даҳонро»[10,с.38]. 

Дар абёти Соиб садаф мукаррар мазҳари покии даҳон, покдоманӣ, сухани бамаврид(музди лаб ба ҷо во 

кардан), хомӯшӣ аст, чунончи дар байтҳои зер низ такрори сувари хаёли шоир ба чашм мерасад: 

Дигарбора доим нахоҳад монд корам чун садаф, 

Шӯхии гавҳар гиребончок месозад маро[10,с.37]. 

Ё: 

Гавҳари шаҳвор музди лаб ба ҷо во кардан аст, 

Ин насиҳатро ба хотир аз садаф дорем мо[10,с.36]. 

Ё ки: 

Садаф дар синаи дарёи талх аз файзи хомӯшӣ, 

Даҳони худ ба оби гаҳвари шаҳвор мешӯяд[10,с.246]. 

Дар шеъри Соиб садаф ҳамон моддаест, ки дар қаъри баҳр ва аз абри найсон гуҳар ба бор меорад, аммо дар 

ашъори Зуҳурӣ садаф аз «гавҳари ахтар» пур аст ва дар ин ҷо пиндори Кант
11

 ба ёд мерасад, ки тахайюлро «аз 

бузургтарин қувои инсон» шумурда»[3,с.159] ва ё Афлотун гуфта, ки «агар офаридаҳои ҳунар айни олами 

воқеъ буд, тақлиде абас ва белутф менамуд»[1,с.553-557]. 

Ин садафҳо, ки пур аз гавҳари ахтар бинӣ, 

Ғӯта дар луҷҷаи оби гуҳари мо задаанд»[11,с.553]. 

Гавҳар дар байти зер ба маънои асли таҷаллӣ, моҳияти оина, асоси оина ҳамчун рамзи нигориши тасвир ва 

нишондиҳандаи акс омада, аз як ҷониб ба оина ва аз тарафи дигар ба «синаи босӯз» ташбеҳ шудааст:  

Синаи бесӯзи дил оинаи бегавҳар аст, 
Ҳасрати доғе нахӯрдам, нопушаймонӣ бас аст[11,с.700].  
Шоир нафарест, ки медонад чӣ гуна ҷаҳони хаёлии худро нисбат ба ҷаҳони воқеӣ зеботар ва 

ҷиҳати барангехтани авотифи мо онро чӣ гуна пуртаъсиру пуробурангтар офарад»[3,с.156] ва 
мисраи аввали байти зерини Зуҳурӣ ҳамон «барангезандаи авотиф» аст, ки метавонист маъмулан 
таркибҳои «сад нафар», «сад-дусад», «ҳар нафас» ва амсоли онро корбаст намояд, аммо «шеър 
бидуни тасвиргарӣ маҷмӯае беҷон ва беасар менамояд ва неруи тасвирофаринӣ ҳамеша нишонаи 
шохиси шоир аст»[3,с.161].  

Сад ҷаҳон ғаввос дар ҳар қатраест, 
Дар талоши гавҳари якдона бош!»[11,с.812]. 

                                                           
11 Иммануил Кант-файласуфи олмонї, бунёдгузори фалсафаи классикии олмонї. 
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Шамъ ва фонӯс аз ҷумлаи ашёи дигарест, ки Зуҳурӣ бо истифода аз онҳо дар тахайюли худ 
дидгоҳи тозаеро эҷод карда, ҷилваҳои гуногуни маъноиро офаридааст. Бо он ки пеш аз Зуҳурӣ низ 
шамъ дар шеъри форсии тоҷикӣ ба сифати ташбеҳу истиорот фаровон корбаст шудааст, дар шеъри 
шоир вожаи «шамъ» мазҳари суннатиашро ба ранг ва ҳолати дигар табдил додааст. Чунончи, дар 
байти зер ба шамъ хосияти «дасту бағал кардан» дода шуда, ҳолати ботилнамо (парадокс)-«бо 
шуъла дасту бағал кардани парвона» аз ҷониби шамъ, ки пайомади нобуд сохтани парвонаро дорад, 
ба қалам дода шудааст: 

Парвонаи афсурдаам, умед, ки шамъе 
Бо шуъла кунад дасту бағал болу парамро[11,с.36]. 
Дар байти дигар Зуҳурӣ матлаби дар боло зикршуда-кушта шудани парвона аз ҷониби чароғ 

таҷассум ёфтааст: 
Пешат кашадаш ба боди силӣ, 
Парвона, ки куштаи чароғ аст[11,с.125]. 
Соиб гуфтааст: 
Равшандилон ҳамеша сафар дар ватан кунанд, 
Истодааст шамъу ҳамон гарм рафтан аст[10,с.346]. 
Бедил фармудааст: 
Димоғи шавқ ба ҳар ранг тоза сохтаанд 
Магас зи шаккару парвонаҳо ба шамъу чароғ»[2,с.43]. 
Чароғ низ дар шеъри Зуҳурӣ маншаи сувари гуногуни хаёл буда, гоҳ дил, кавкаб(ситора), хилват, гоҳи 

дигар меҳр, завқ, дудмон, офият ва амсоли онҳо мегардад ва дар пояи пиндори Ҳерберт Рид
12

 «дар муқоиса ба 
сардию берӯҳии гулдони юнонӣ, бо он ки комилан мутобиқи қавоиди дақиқи ҳандасӣ сохта шуда, намудори 
томи ҳамоҳангии классик аст, гулдони чинӣ, ки аз нуфузи дигар фарҳангҳо ва фунун озод аст, фақат робитаи 
ададии машҳуд нест, балки ҳаракате зинда дорад, порае булӯр нест, шохаи гул аст»[3,с.161], мо низ бар он 
назарем, ки Зуҳурӣ дар эҷоди шеър ва офаридани мазмун комилан озод буда, ба ҳар як ашё аз дидгоҳи хоси 
худ назар афканда, ба онҳо дар шеър ҳаракат ва зиндагӣ бахшида, ашёи табиатро мазмунёбтар ва зеботар аз 
асли онҳо ба қалам додааст: 

Олам ҳама маст аст, аёғ аст дили мо,  
Шабҳо ҳама рӯз аст, чароғ аст дили мо[11,с.2]. 
Ё: 
Зи доғи дил шуда равшан чароғи кавкаби мо, 
Ба гард рафта саҳар пеши зулмати шаби мо[11,с.38]. 
Ё ки: 
Чароғи хилватам парвонае афканда дар гирдаш, 
Ки тоби ғайраташ хуршедро дорад кабоб имшаб[11,с.39]. 
Ё ин ки: 
Чароғи меҳру муҳаббат нишонада шуъла фурӯ, 
Ба барфурӯхтанаш мағзи устухон назар аст[11,с.97]. 
Ва ё: 
То барафрӯзад чароғи завқи май, 
Равғане беҳтар зи истиғфор нест[11,с.99]. 
Ҳамчунин: 
Мекунад зуд оташи рашки маҳу хуршед дуд, 
Доғкорӣ бар чароғи дудмон хуш ғолиб аст[11,с.137]. 
Ё: 
Офият заҳра надорад, ки чароғ афрӯзад, 
Бар сари кӯи балои ту ҳамон сарсар ҳаст[11,с.148]. 
Вазифаи ҳунар ҳамеша ин буда, ки зеҳнро андаке фаротар аз ҳудуди фаҳм бикашонад ва ҳар чӣ яксар 

ақлонӣ бошад, мумкин нест, ки ҳассосияти ҷамолшиносиро ба таври комил ирзо намояд»[8,с.11-48; 6, с.9-130]. 
Дар ин замина, Зуҳурӣ низ дар сувари хаёл «чароғ»-и офаридаи худро аз марзи фаҳм андаке удул дода, онро 
бартар аз офтоб ва ҳатто равшанибахши он дониста, гоҳо «офтоб»-ро «равғани чароғ»-и худ пиндоштааст: 

Дар чароғам равғани хуршед нест, 
Ин ҳама тӯфон дар тӯфон чарост[11,с.58]? 
Ё: 
Гар шарори чароғи мо мешуд, 
Қадри хуршед мефузуд имшаб[11,с.42]. 
Пештоқи субҳ киноя аз дамидани субҳи содиқ аст ва қандили субҳ ба маънои офтоб омода, ин ҷо низ шоир 

«чароғи доғи худ»-ро фурӯзонтар аз равақи қандили субҳ-офтоб гуфта, тахайюли шоиронаи худро, ки ҷузъи 

                                                           
12 Њерберд Рид-шоири инглис, мунаќќиди адабї ва њунарї, педагог, симои барљастаи њаёти адабии Британияи Кабир дар солњои 
1920-1950 
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зотии шеър аст, фазои хоси парвоз бахшида, бо истифода аз қудрати баланди ҳунари адабӣ ин истеъдод ва 
мавҳибати даруннигариро ба ҳадди комил бартарӣ бахшидааст(улув додааст):  

Сина кард аз оташат равшан чароғи доғи худ, 
Пештоқи субҳро ин равнақи қандил нест[11,с.90]. 
Шоир васлро, ки матлаби ягонаи ошиқи ҳақиқӣ аст, бо сифоти «чароғравшанкун» (нурдиҳанда, нур 

барафрохтан) пайванд карда, васлро хасисаи зиндагӣ (зеро чароғ равшан кардан хоси инсон аст) бахшидааст. 
Васл омад, чароғ равшан кард, 
Дар дили шаб ниҳод машъали чошт[11,с.62]. 
Соиб гуфтааст, ки: 
Як умр метавон суханг аз зулфи ёр гуфт, 
Дар банди он мабош, ки мазмун намондааст[10,с.66]. 
Абдулҳусайни Зарринкӯб гуфта: «Дуруст аст, ки дар бораи чизҳои куллӣ шоирони қадим сухан бисёр 

гуфтаанд, аммо дунё ҳанӯз пур аст аз чизҳои ношинохта ва ҷузъӣ. Ва дар ҳамин чизҳои ҷузъиву ношинохта 
хеле беш аз чизҳои куллӣ рӯҳи шеър ҳаст, аммо завқи латифу эҳсоси қавӣ мехоҳад, то касе битавонад ин 
чизҳои ношинохтаро кашф кунад ва шеъреро, ки дар он ҳаст, берун биёварад»[4,с.223]. Дарвоқеъ, ҷустуҷӯи 
мазмуни тоза ҳамеша барои шоир мушкил аст, аммо барои Зуҳрӣ барин шоир, ки мояи завқу эҳсоси баланд 
дорад, дарёфти мазомини бикр ба мисли «шикор дар дашт ва тафреҳи сода»-ест, ки Зарринкӯб дар мавриди 
Соиб гуфтааст»[4,с.223].Дар ин замина, дар назари Зуҳурӣ ҳар чӣ дар ин олам аст, пур аз андешаву мазмун ва 
лабрези шеъру зебоист ва дар як вожаи «дарё» «киштии сабру шикеб» «дарёӣ», «по»-и инсон «лангар»-и ӯ 
гардида, «қатра» «саршории дарё» дорад ва гоҳ дарёро бағал мегирад ва гоҳи дигар ӯро мешӯронад, гоҳе дарё 
ҳама ишқ мешавад:  

Шудаст киштии сабру шикеб дарёӣ, 
Виқори кӯҳи сабук, пои мост лангари мо[11,с.7]. 
Ё: 
Дарё агар шавем, надорад тааҷҷубе, 
Дар қатрагӣ канор надорад миёни мо[11,с.8]. 
Ё ки: 
Набошад роҳ дар майхонаам ғам тангзарфонро, 
Ки бошад қатраро саршории дарё ба ҷом ин ҷо[11,с.11]. 
Ё ин ки: 
Ба ҳасрат қатра бар хеш аз кушоди сина мепечад, 
Умедаш дар бағал з-ин тангтар мехост дарёро[11,с.28]. 
Чунончи: 
Каманди зарра бар хуршед мепечад, кашиш бингар, 
Ба тӯфони муҳаббат қатра шӯронида дарёро[11,с.31]. 
Ҳамчунин: 
Дарёи ишқу сад хатар, мискин Зуҳурӣ навсафар, 
Дасте тавонад зад магар дар домани эъҷози мо[11,с.37]. 
Шеъри Зуҳурӣ на танҳо аз унсури хаёл бархӯрдор аст, балки тахайюл дар қасри андешаи шоир ба 

мисли чароғест, ки агар онро берун оварем, ҳама ҷоро ҳузури зулмат фаро мегирад ва ҳама чӣ 
номаҳсусу ношинохта мемонад. Шеъри Зуҳурӣ чунон аз тахайюли адабӣ ғанӣ аст, ки на танҳо аз 
таҷриба ва хотирот, балки аз мушоҳидаи манозир ва ашё тасовири тоза меофарад ва зеҳну эҳсосоташ 
бо сувари гуногуни хаёл дар ҳар назари ӯ ба оламу одам омезиш ёфта, андешаи пуротифа эҷод 
мекунанд. Чунончи, дар байти зер тасвири хаёломез василаи муҳими баён ва тафсири андеша 
гардида, шоир навмед аз мардумак(гавҳари чашм) аст, ки ба мавҷи гиря канор намегирад ва ба дарёи 
дида гирдоб шудааст: 

Ба мавҷи гиря нагирад канору навмедам 
Зи мардумак, ки ба дарёи дида гирдобист[11,с.49]. 
Хулоса, консепсияи тахайюли зирӯҳангории мазоҳири табиат ва ашё, тасвири шоиронаи ашё бо 

истифода аз забон ва шигардҳои ҳунарӣ дар ғазалиёти Зуҳурӣ бо шеваи хос тасвир ёфта, ҳар як ашё 
ва мазоҳири табиат ҳаракати инсонро ҳомил шудааст, ки ин ҳолатро ҷонбахшӣ ба ашё номидаанд. 
Дар шеъри Зуҳурӣ хусусиятҳои хоси ашё тасвир ёфтаанд, ки дар дигар шоирон ба чашм намерасад 
ва ин услуби тасвир хоси мактаби адабии Зуҳурӣ буда, қудрати қавии завқи шоирии ӯро бозгӯ 
намудааст. 

Зуҳурӣ дар консепсияи тахайюли худ таҷрибаи адабӣ, забони ҳунарӣ, шигардҳои вежаи ҳунарӣ 
ва дар маҷмӯъ, хостгоҳи вижагиҳои бунёдии шеърро дар паҳнои иқлими баёни ҳақоиқ густурдатар 
доштааст, ки ин омил боиси дастёбии ӯ дар ин офариниш, фавқоният ва ҷовидонагии ғазалаш 
гардидааст. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ФАНТАЗИИ ПРИРОДЫ И МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕЛЯХ 

ЗУҲУРИ ТУРШЕЗИ 

Концепция подземного воображения пейзажа природы и предметов в газелях Зухури, поэтическое 

изображение предметов, ситуаций и событий с использованием стихов и художественного языка, которые 

являются основой для создания нового и даже другого содержания, вызывают у читателя интерес к 

пониманию других аспектов вещей. заставляет смотреть на них под разными углами. 

Манифестация сумела открыть для себя точку зрения на все и создать тонкий смысл в каждом 

предмете, и в целом его уникальное видение, идея смысла и воображение его создателя всегда заняты. 

По мнению Зухури, все - природа и ее объекты, одушевленные и неодушевленные, целое - отражается 

уникальным образом, и все они приобретают своего рода поэтическое описание, и в то же время создается 

чистый и философский смысл. 

Поэт с удовольствием измеряет два предмета или определяет их размер, показывает равенство или 

количество чего-то особенного или не особенного таким образом, который, кажется, имеет определенный 

размер. 

Поэтическое описание предметов и выражение их стилистических и семантических нюансов в поэмах 

Зухури выражается через литературно-пространственные, сексуальные, дикие, словесные, образные, 

образные и поэтические элементы. язык искусства создал свежий и разнообразный контент. 

Ключевые слова: стихотворение, поэт, Зухури, Бедил, Сойб, индийский стиль, литературные стихи, 

художественный язык, предметы, цветы, соловей, сад, лампа, свеча, бабочка, измерение, сексуальность, 

звуковое сопровождение, глагол, красноречие, красноречие. 

 

THE CONCEPT OF LITERARY FANTASY OF NATURE AND MATERIALS IN THE GAZELS OF 

ZUҲURI TURSHEZI 

The concept of underground imagination of the landscape of nature and objects in the gazelles of Zukhuri, the 

poetic depiction of objects, situations and events using poetry and artistic language, which are the basis for creating 

new and even different content, arouse the reader's interest in understanding other aspects of things. makes you look at 

them from different angles. 

The manifestation managed to discover a point of view on everything and create a subtle meaning in each subject, 

and in general, its unique vision, the idea of meaning and the imagination of its creator are always busy. 

According to Zukhuri, everything - nature and its objects, animate and inanimate, the whole - is reflected in a 

unique way, and they all acquire a kind of poetic description, and at the same time, a pure and philosophical meaning 

is created. 
The poet is happy to measure two objects or determine their size, show the equality or quantity of something special or not 

special in a way that seems to have a certain size. 
The poetic description of objects and the expression of their stylistic and semantic nuances in Zukhuri's poems is 

expressed through literary-spatial, sexual, wild, verbal, figurative, imaginative and poetic elements. the language of art has 

created fresh and varied content. 
Key words: poem, poet, Zukhuri, Bedil, Soib, Indian style, literary poetry, artistic language, objects, flowers, nightingale, 

garden, lamp, candle, butterfly, measurement, sexuality, soundtrack, verb, eloquence, eloquence. 
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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ 

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 
Н.А. СЕВЕРЦОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 
Пирумшоев М. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Николай Алексеевич Северцов принадлежит к той плеяде ученых, первооткрывателей, самых 
труднодоступных и малоизученных местностей в Средней Азии. Н.А. Северцов заслуженно занимает 
одно из почетных мест, среди крупнейших русских ученых- естествоиспытателей второй половины 
ХIХ в. Будучи одним из признанных основоположник в русской зоогеографии и экологии, он внес 
неоценимый вклад в развитии геологии, климатологии, ботаники, этнографии и других научных 
направлений. 

В перелагаемой читателю статье мы лишь намерены в кратком изложении описать жизнь и 
деятельность ученого в целом, и по возможности определить вклад Н.А. Северцова как исследователя 
путешественника в изучении дореволюционного Таджикистана, главным образом Средней Азии. 

Николай Алексеевич Северцов родился 24 октября (5 ноября) 1827 года в городе Воронеже. 
Являясь самым старшим и многодетной (их было 5 сыновей и две дочери) семье дворянина, 
отставного подполковника, участника Отечественной войны 1812 года. Среднее образование, как и 
все братья и сестры Северцовы, Николай Алексеевич получил дома, где были созданы отцом все 
условия для этого. В обширной домашней библиотеке не только были собраны по соответствующим 
дисциплинам учебники на родном языке, но и необходимую литературу для обучения и изучения 
иностранных языков. Не удивительно, что дети Алексея Петровича Северцова свободно излагали свои 
мысли и писали по-английски, немецом и французском. Кроме того, будущий ученый Николай 
Алексеевич с большим интересом и усердием изучал и латынь. Разумеется не чужды были ему и 
другие увлечения, присущие дворянским семьям, верховая езда, охота и т.п., что в дальнейшем в ходе 
научных экспедиций ему пригодились. Судя по характеру и работе, все же его главным увлечением в 
жизни было познание природы, наблюдение за ней, любовь ко всему что окружало его.  

У Н.А. Северцова желание посвятить себя изучению природы, науки в целом пробудилось рано. 
По словам Р.Л. Золотницкой, - «он серьезно и упорно стал готовиться к этому шагу. Пятнадцати лет 
Северцов разбирался в университетском курсе зоологии и к тому времени по собственным его 
воспоминаниям, уже несколько раз прочел естественную историю Бюффона (Французский ученый), 
хорошо знал математику и литературу».[3, с.7]  

Был зачислен студентом естественного отделения физико-математического факультета 
знаменитого университета. 

В формирование научного и общественного мировоззрения Н.А. Северцова большую роль 
сыграло, научное и педагогическое мастерство таких известных исследователей, воспитавших целую 
плеяду будущих ученых с мировыми именами, как Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, Ф.И. Буслаев, 
выдающиеся ученые физик-метериолог, большой специалист по физической географии и педагогики 
М.Ф. Спасский (1809-1859), и профессор К.Ф. Рулье (1814-1858) – специалист по биологии, геологии, 
палеонтологии, ботаники, и один из основоположников экологии.  

Р.Л. Золотницкая пишет: «Помимо посещения университетских курсов и лабораторных занятий 
Н.А. Северцов еще в студенческие годы вел полевые исследования. Он совершал экскурсии сначала в 
ближайшие, а затем и более отдаленные окрестности Москвы, Большим знатоком и неутомимым 
исследователем которых был его учитель Рулье. Эти экскурсии и прогулки для отдыха и охоты 
постепенно превратились в настоящие научные изыскания. Это же были поездки с целью 
геологических, климатологических и экологических исследований».[3, c.13] 

В 1847 году двадцатилетний Николай Алексеевич Северцов закончил университет со степенью 
«кандидата», что давало ему право в дальнейшем заниматься научным изысканием. Вернувшись в 
имение отца в Воронежской губернии он вплотную занимался сбором материала для написания 
магистерской диссертации на тему «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской 
губернии». Первоначально называлась: «Наблюдение над характером позвоночных-легочных 
Воронежской губернии». 

В 1850г. Н.А. Северцев был избран действительным членом Московского общества испытателей 
природы. Через общество он получил возможность иметь свой круг знакомства с ученым миром, 
подготовить материал в виде статей к публикации.  

Об усердном и почти непрерывном наблюдении исследователя за жизнью животных и птиц 
свидетельствует его календарь полевых работ,[3, c.17], сохранившихся среди других его личных 
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документов. В этот период Н.А. Северцов работал в Москве над изучением зоологических коллекций 
университета и Академии наук, а также частных зоологических коллекций Г.С. Карелина, 
А.Ф. Миддендорфа, К.М. Бэра и др. 

Долгий и усердный труд молодого исследователя не прошел даром. Весной 1850 года сдал 
соответствующие экзамены для допуска к защите, в ноябре 1855 года в открытом заседании Совета 
физико-математического факультета Московского университета Н.А. Северцов блестяще защитил 
магистерскую диссертацию кандидата естественных наук. По сути это является первая экологическая 
работа в России.[3, c.20]  

Знакомство с известным натуралистом-путешественником Г.С. Карелиным окончательно привели 
Н.А. Северцова к убеждению посвятить себя изучению к тому времени малоисследуемому краю – 
Средней Азии к которой все больше возрастали интересы правительственных кругов, торговцев и 
промышленников. И с другой стороны в связи с расширением информации об еще неизведанных 
районах края все больше возбуждало любопытство ученых, разумеется с научной точки зрения. Все 
это не могло оставить равнодушным и Н.А. Северцова. 

Для того, чтобы быть в переднем крае науки, нужно было ознакомится с богатыми коллекциями 
восточной фауны в западноевропейских музеях, лабораториях и крупных научных центрах. 
Н.А. Северцов в июле 1856 г. на личные средства выехал за границу. По возвращении он энергично 
начал подготовку и непосредственно к организации экспедиции в Среднюю Азию.  

После долгих хлопот, наконец, было получено правительственное разрешение в Академии (9 
февраля 1857 года) наук об организации экспедиции. Организация и отправка таких экспедиций стало 
насущной необходимостью для удачного проведения той завоевательной политики, которую вела 
царская администрация в отношении к Средней Азии. И естественно и последние были 
заинтересованы в организации таких экспедиций и охотно пошли на дополнительные расходы по 
выделению охраны, для безопасности ее членов. Это в частности наблюдается и по отношению к 
ученым экспедиции под руководством Н.А. Северцова. 

Проводя тщательную подготовительную работу к такой трудной и важной поездки особое 
значение предавалось подбору надежных спутников. Ими стали препаратор Гурянов и молодой 
ученый – ботаник И.Г. Борщов. Получив соответствующие документы, инструкции, указания, планы 
работы и т.д., во второй половине мая 1857 года экспедиция из Петербурга вышла в путь. Через месяц 
после отъезда Н.А. Северцова со своими спутниками прибыл в Оренбург. 

В начале августа, после подкрепления экспедиции соответствующей охраной она из Оренбурга 
отправилась для выполнения своей непосредственной задачи, которая длилась два года. В отношения 
командира Оренбургского корпуса А.А. Катенина военному министру Н.О. Сухозанету от 9(21) 
августа 1857 года говорится о выделении для прикрытия ученой экспедиции во главе подпоручиком 
Алексеевым «с конвойной командой в 40 оренбургских казаков, при одном ракетном станке, под 
начальством есаула Чернова».  

«Экспедиция выступившая уже из Оренбурга 3-го сего августа, - говорится в документе: 
направляется именно по тем пунктам, которые должны быть дополнительно осмотрены 
подпоручиком Алексеевым, а именно: урочище Ак-Тыкенты близ Айрюка, урочище Тае-Булае, 
несколько южнее и урочище Беты-Ходжа при слияние рек Темира и Эльбы. При дальнейших же 
исследованиях, по реке Эмбе и по пути в Форт № 1-й, экспедиция будет прикрыта командой, 
отдельной от трехсотенного отряда Уральского казачьего войска подполковника Бородина, 
находящегося ныне близ бывшего Эмбинского укрепления».[10.]  

Не вдаваясь в подробности маршрута экспедиции, следует лишь заметить, что за 78 дней пути она 
прошла 2.500 верст, из которых около 1.800 верст по местам, не посещенным прежде ни одним 
натуралистом.[2, c.302] 

Подытоживая работу экспедиции Н.А. Северцов указывает, что результатами «экспедиции были 
зоологические и, особенно, орнитологические: для физической же географии наблюдение следов 
усыхания Аральского моря, его бывшего сообщения с Балхашем, изменение протоков нынешнего 
Сыра, образование степных солонцов…» отвлекалось местной фауной позвоночных – но дающие 
однако возможность, по нанесенным на топографическую карту солонцам, соленым грязям, чинкам и 
пескам солонцеватой степи. Многое сделалось для нанесения на карте «очертание бывшего Арало-
Каспийского моря в разные периоды его постепенного осушения, до настоящих разделенных 
водоемов Каспийского, Аральского, Балхашского, Алакульского и еще многие соленых озер степи, 
как напр. Чалкар-Тенгиз». Великие также важные фаунистические наблюдения в бассейне Сыр-Дарьи 
[7, c.98]. 

В этой экспедиции по воле случая (в форте Перовском задержался по делам и отстал от отряда), 
Н.А. Северцов попал в плен коканцам. Это довольно опасный случай в жизни Н.А. Северцова 
подробно описан самим ученым в книге «Месяц плена у Коканцев».[5, c.15-86]  
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Всю запланированную работу рассчитанную на два года экспедиция выполнила за 16 месяцев. 
Результаты экспедиции по настоящему упрочили позиции Н.А. Северцова среди ученого мира, вырос 
его авторитет, как зрелого ученого.[3, c.78]  

Говоря о Средней Азии как об основном поле научной деятельности Н.А. Северцова следует 
кратко описать перечень основных событий характеризующих масштабы исследования в 
хронологическом порядке: 1857 г. – экспедиция в Приуралье и Низовья Сыр-Дарьи, 1859 г. – Поездка 
в северные Кзыл-Кумы, 1864 г. – Тянь-Шаньская экспедиция, 1866 г. – Первая Туркестанская, или 
зачуйская экспедиция, 1867 г. – Вторая Туркестанская экспедиция, 1874 г. – Аму-Дарьинская 
экспедиция, 1877-1878 гг. – Фергана-Памирская экспедиция, 1879 г. – Последняя поездка в 
Семиречье.[1, c.11, 4, c.9]  

Экспедиция 1864 года или Тянь-Шанская экспедиция Н.А. Северцова имеет тесная связь с 
предпринятыми мероприятиями правительство к началу завоевания Средней Азии. Она связана с 
походом Черняева. В своей статье (отчете) «Экскурсия при походах генерала Черняева межу Чу и 
Сыр-Дарьей, в 1864 г.»[6,c.9-62] опубликованной в сборнике Отчетов ученого (Ч.1. Общие отчеты о 
путешествиях 1857-1868 гг.), он пишет: «В начале 1864 года, как известно, правительство решило 
занять пограничные коканские владения, находившиеся между тогдашним Сыр-Дарьинской линией и 
алатавским округом, для прекращения коканских набегов и грабежей в южной части киргизской степи 
находившиеся во введение России. Для этого генерал – Черняев со стороны алатавского округа, 
должен был взять Аулье-ата и двинуться за тем к Туркестану, а генерал Веревкин, со стороны Сыр-
Дарьинской линии, должен был взять Туркестан и выслать отряд Чалак-Кургану, по дороге в Аулье-
ата на встречу генерала Черняеву». 

«Узнав об этом, - пишет Н.А. Северцов, - я просил генерала Черняева устроить мое 
прикомандирование к его отряду, маршрут которого мне давал возможность осмотреть большую 
часть западного Тянь-Шаня; что и исполнилось».[6, c.9]  

Участие в военной экспедиции дало Н.А. Северцову возможность углубить наблюдения, собрать 
большое количество богатого материала для исследовательской цели попутно он дает описание 
местности в социально-экономическом плане. Предыдущие и последние исследования являлись 
довольно серьезной школой для более обширного и фундаментального исследования не только 
природы, но и социально-экономической жизни Средней Азии. 

В 1865 г. была организована большая экспедиция (Туркестанская ученая экспедиция 1865-1868 
гг.). Исходя из ходатайства командующего войсками Оренбургского края о необходимости 
всестороннего изучения вновь занятого Зачуйского края, - российский самодержец.  

Российский император Александр II (1855-1881) велел отправить в Туркестанскую область на два 
года ученую экспедицию состоящую из двух отделов: «а) математического, для производства 
астрономических определений и топографических работ под начальством надворного советника 
Струве и б) физического с целью:  

1) Геологического исследования Зачуйского края; 
2) Изучение свойства почвы; 
3) Собирания коллекции зоологических и минералогических;  
4) Климатических наблюдений и 
5) Собирания сведений о производительных средствах страны. 
Кроме того, на членов назначенной экспедиции возложено собирание сведений о быте, нравах и 

обычаях кочевников, их этнографических особенностях и вообще всех научных данных относительно 
этой малоизвестной стране».[9.]  

В состав физического отдела входили Н.А. Северцов (руководитель), топограф Вязовский, 
коллектор Иван Скорняков, препараторы Ян Домальский, Иван Терентьев, Еветафий Шеляев и 
стрелки- охотники; Чадов, Гутов и Гордеев.[3,c.95] Вся экспедиция состояла из 17 человек. На этот раз 
Северцову сопутствовала его жена помогавшая ему в собрании ботанических и этимологических 
коллекций.[8, c.64, 5, c.107]  

Судя по отчету Н.А. Северцова кроме других материалов, касающихся списания различных 
сторон природы и жизни края в том числе и социально-экономическое положение экспедиций были 
собраны следующие коллекции: 

1. Геогностическая – собрано 800 образцов горных пород. 
2. Ботаническая – до 3.00 экземпляров, около 700 видов. 
3. Зоологическая коллекция кроме насекомых и весьма редкие виды рыб, и амфибии, только птиц 

собрана 3.536 экземпляров, 338 видов, зверей собрано всего 145 экземпляров, 45 видов, большей части 
весьма редких, новых – 8.[8, c.101-103] 

Следует заметить, что помимо основной задачи, то есть научным исследованиям природы 
Н.А. Северцов выполнял и различные поручения местной администрации, чаще самого генерал-
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губернатора. Изучал природные богатства, разведывал минералы и необходимые природные 
ископаемые и их применения и т.д.  

В Ташкенте, - пишет Н.А. Северцов, - обработал для генерал-губернатора некоторые из 
практических результатов экспедиции. Составил две обстоятельные записки: о путях из 
Туркестанского края в Кашгар, и преимущество по собственной рекогносцировке осенью 1867 г. о 
местах удобных для русской колонизации. В последней, для определение удобства этих мест он 
принимал в расчет два главных условия: 

а) Что бы эти места были свободны, и колонизация произошла бы без стеснения коренного 
населения; б) Чтобы эти места соответствовали русским хозяйственным привычкам, т.е. были бы 
обеспечены, лесом и дождем для земледелия.  

Согласно представлению ученого этим условием соответствовали «земли у Иссык-Куля, на 
верхнем Нарыне. Атбаше, верхнем Таласе и Чаткале, менее по Качкаре, Сусамыру и ниже по Нарыну 
у Куртки».[8, c.93] 

Словом, ученый приложил максимум усилие, что бы при колонизации края как можно меньше 
стесняли местных жителей. В этом отношении он выступал в качестве защитника их интересов.  

В сентябре 1867 г. он с отрядом из 15 человек организовал большую экскурсию на Нарын и 
Аксан. Р.Л. Золотницкая, отмечает плодотворность этой поездки следующими словами: - пишет 
«поездка эта оказалась необычайно плодотворной и по своим результатам далеко превзошла итоги 
других, более длительных поездок Н.А. Северцова».[3, c.111]  

Для обработки всего то что было собрано в результате этой экскурсии, Н.А. Северцов просил 
генерал-губернатора К.П. Кауфмана о командировке его в Петербург, для представления добытых 
экспедиций научных результатов Главному штабу и Географическому обществу, так как обработка 
собранных научных материалов требовали сопоставительного анализа, т.е. работу в библиотеках и с 
коллекциями. Получив положительный ответ от генерал-губернатора и распоряжение о выделении 
соответствующего средства в октябре 1968 года Н.А. Северцов выехал в Петербург.[9.]  

Работа над материалами продолжалась до 1874 г. За это время Н.А. Северцов принимал 
непосредственное и деятельное участие в работе Русского географического общества. О его 
активности и участии в научной жизни и авторитете в ученом мире свидетельствуют награждения его 
за исследования Тянь-Шаня, Малой золотой медалью Географического общества и присуждения ему 
без защиты диссертации Московским университетом степень доктора зоологических наук (декабрь 
1868 г.). Следует также отметить его деятельное участие в работе Второго съезда русских 
естествоиспытателей и врачей происходившего в Москве с 20 по 30 августа 1869 г. 

Среди путешествии Н.А. Северцова да и всех его научных изысканий в Средней Азии особую 
роль принадлежит Аму-Дарьинской экспедиции. 

Общее руководство экспедиции было возложено на Н.Г. Столетова. Экспедиция состояла из 
четырех отделов (неодезическо-топографического и гидрографического, метиогидрологический, 
этнографический и статистический и естественно-исторический). Начальником естественно-
исторического отдела был назначен Н.А. Северцов. В состав отдела вошли ботаник С.М. Смирнов и 
географ Н.П. Барбот-де Марни.[3, c.124-125] 

В целом подытоживая результаты экспедиций можно констатировать о выполнении обширной 
программы запланированных работ по сбору соответствующих направлениям наук материал. Помимо 
естественно-исторических коллекций собранного много важных материалов и по хозяйственной 
жизни региона.  

По справедливой оценке ученых «Работы Н.А. Северцова по Аму-Дарьи сыграли большую роль. 
Собранные им сведения об исследованных районах и, в частности, об Аральском море до сих пор не 
утратили своего значения, а в то время были новы и высшей степени важны».[3, c.137] 
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Н.А. СЕВЕРЦОВ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В статье рассматривается вкратце основные этапы жизни и деятельности русского ученого 

естествоиспытателя второй половины XIХ в., Николая Алексеевича Северцова. Будучи одним из 
признанных основоположник в русской зоогеографии и экологии, он внес неоценимый вклад в развитии 
геологии, климатологии, ботаники, этнографии и других научных направлений. Н.А. Северцов 
относится без преувеличения к той плеяде ученых, на долю которых выпала честь быть 
первооткрывателем, самых труднодоступных и малоизученных (скорее совершенно неизученных) 
местностей в Средней Азии. 

Ключевые слова: царизм, завоевания, колония, геогностика, ботаническая, зоологическая 
Средняя Азиия, Бухара, Туркестан, генерал-губернаторства, русско-английская соперничества, 
Памир, Кзыл-Кумы, Тянь-Шань, Аму-Дарья, Фергана, Семиречье. 

 
N.A. SEVERTSOV – THE SCHOLAR OF CENTRAL ASIA 

The article briefly examines the main stages in the life and work of the Russian natural scientist of the 
second half of the 19th century, Nikolai Alekseevich Severtsov. As one of the recognized founders of Russian 
zoogeography and ecology, he made an invaluable contribution to the development of geology, climatology, 
botany, ethnography and other scientific fields. Without exaggeration N.A. Severtsov refers to the galaxy of 
scientists who had the honor of being the discoverer of the most inaccessible and little-studied (rather 
completely unexplored) areas in Central Asia. 

Key words: tsarism, conquests, colony, geognosy, botanical, zoological Central Asia, Bukhara, Turkestan, 
general governorship, Russian-English rivalry, Pamir, Kzyl-Kum, Tien Shan, Amu-Darya, Fergana, 
Semirechye. 
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РАВАНДИ АЗНАВБАРҚАРОКУНӢ ВА ИНКИШОФИ  

ХОҶАГИИ ХАЛҚ ДАР ТОҶИКИСТОН (1946-1950) 
 

Муллоҷонов А.К. 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Тамом шудани ҷанг ва фаро расидани ҳаёти осоишта ба Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият дод, ки 
ба кори бунёдкорӣ ва азнавбарқарокунии хоҷагии халқ машғул шавад. Гарчанде дар ҳудуди 
Тоҷикистон дар солҳои ҶБВ амалиётҳои ҷангӣ ва харобиҳои ҷангӣ ба амал наомадаанд, вале ҷанг ба 
хоҷагии халқи ҷумҳуриии мо низ зарари калон расонид. Хусусан ба фронт фиристодани хӯрокворӣ, 
асп ва дигар олотҳои техникӣ барои давом додани нақшаҳои созандагӣ монеъ мешуданд. Дар шаҳр ва 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ сохтмони манзил, муассисаҳои маданӣ-маишӣ, барпо кардани каналҳо, кӯпрукҳо 
ва аз худ кардани заминҳои бекорхобида муввақатан қатъ гардида буданд. 

Дар солҳои ҷанг сатҳи истеҳсолоти саноатӣ коҳиш ёфт, гарчанде, ки истеҳсоли намудҳои 
алоҳидаи саноат (ангишт, барқ, семент, пахта матоъҳо ва ғайра) зиёд шуд. Дар соли 1945 саноати 
ҷумҳурӣ назар ба соли 1940-ум 20-25 фоиз кам махсулот баровард [ 2, с.378 ]. Шумораи коргарон ва 
хизматчиён дар соҳаи саноат, нақлиёт ва дигар бахшҳои иқтисодиёт бо сабаби ба ҷанг сафарбар шудан 
кам гардиданд. 

Моҳи марти соли 1946 сессияи якуми Шӯрои Олии ИҶШС даъвати дуюм нақшаи чоруми 
панҷсолаи барқарорсозӣ ва рушди иқтисоди кишварро барои солҳои 1946-1950 тасдиқ намуд. Асоси 
вазифаи иқтисодӣ ва сиёсӣ ин «барқарор намудани ноҳияҳои зарардидаи мамлакат, ба сатҳи пеш аз 
ҷангӣ барқарор кардани саноат ва кишоварзӣ ва сипас аз ин сатҳ дар миқёси назаррас пеш гузаштан 
буд» [8, с.250]. Азнавбарқароркунӣ дар соҳаи саноат маънои онро дошт, ки мувофиқи нақша 
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корхонаҳои саноатии дар солҳои ҷанг, мувофиқи талаботи замони ҷанг ҳарбикунонидашуда (яъне, ба 
ҷои маҳсулоти талаботи ниёзи мардум, маҳсулоти ҳарбӣ мебароварданд), аз сари нав барои истеҳсоли 
маҳсулоти ниёзи мардум баргардонида мешуданд.  

Инчунин, дар корхонаҳои саноатӣ мебоист муҳити мӯътадили корӣ ҷорӣ мегардид. Зеро, дар 
солҳои ҷанг на танҳо вақти кориро зиёд карда, рӯзи истироҳат ва рухсатии солонаро бекор карда 
буданд, балки аз меҳнати наврасону мӯйсафедон низ васеъ истифода мебурданд. Акнун, мебоист 
корхонаҳои саноатиро ба ҳолати пештара баргардонида, онҳоро бо мутахассисони зарурӣ таъмин 
намуда, фаъолияташонро аз рӯи нақшаи давлатӣ ташкил мекарданд. Рӯзҳои истироҳат, рухсатии 
солонаро барқарор намуда, кори аз соати муайяншуда зиёдатиро манъ намуданд. Аввал қариб тамоми 
буҷаи давлатӣ ва ашёи хом ба соҳаи ҳарбӣ равона карда мешуд. Акнун, хароҷоти ҳарбиро кам карда, 
корхонаҳои саноатиеро, ки молҳои ниёзи мардум истеҳсол менамуданд, бояд аз ҳисоби буҷа, бо 
маблағ ва ашёи хом таъмин менамуданд. Бо роҳи ташкил намудани курсҳои кӯтоҳмуддат, аз ҳисоби аз 
фронти ҷангӣ баргаштагон бояд мутахассисони заруриро тайёр мекарданд. 

Хусусиятҳои хоси азнавбарқароркунии баъдиҷангии Тоҷикистон (солҳои 1946 - 1950) ҳам, нисбат 
ба он ҷумҳуриҳои собиқ иттифоқӣ, ки дар ҳудудашон амалиётҳои ҷангӣ ба амал омаду, дар натиҷа, 
дар мулкашон харобиҳои зиёд рух додааст, дар он аст, ки дар Тоҷикистон қафомонии иқтисодиёт маҳз 
дар натиҷаи ба талаботи замони ҷанг мутобиқ намудани корхонаҳои истеҳсолӣ, сафарбар намудани 
қувваи асосии корӣ – мардҳо ба фронти ҷангӣ, нарасидани техника ва таҷҳизотҳои гуногун, 
нарасидани нуриҳои минералӣ ва маводҳои кимиёвӣ ва ғайраҳо ба амал омадааст. Баъди ба итмом 
расидани ҷанг дигар зарурият барои зиёд истеҳсол намудани аслиҳаи ҳарбӣ набуд. Бинобар ин 
зарурияти аз сари нав ба талаботи замони осоишта баргардонидани корхонаҳои ҳарбикунонидашуда 
гузошта шуд. 

Қонун дар бораи нақшаи панҷсолаи барқароркунӣ ва тараққиёти хоҷагии халқи Тоҷикистон тибқи 
нақшаи умумииттифоқӣ таҳия шуда, дар сессияи IX-уми Шӯрои Олии ҷумҳурӣ 8 августи соли 1946 
қабул шуда, нақшаи панҷсолаи чорумро (солҳои 1946-1950)-ро дар бар мегирифт. 

Вазифаи панҷсолаи чорӯм ба дараҷаи пешазҷангӣ расидани хоҷагии кишоварзӣ ва саноат буд. 
Барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи соҳаҳои маъдан ва коркарди он, афзоиши истихроҷи сӯзишворӣ, 
тавсеаи истеҳсоли нерӯи барқ, масолеҳи сохтмонӣ, моҳидорӣ пешбинӣ шуда буд. Дар нақша 
вазифаҳои асосии тараққиёти минбаъдаи абрешимресӣ, бофандагӣ, саноати хӯрокворӣ, сохтмони 
корхонаҳои равғанкашӣ, стансияи электрикӣ-обӣ ва ҳамкории тиҷоратӣ муайян карда шуда буданд. 
Диққати калон ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, инчунин ба объектҳои нақлиёт ва коммуникатсия 
дода шуд. Дар тӯли панҷ сол, барои пурра истифода бурдани иқтидорҳои лоиҳавии корхонаҳо, 
таҷҳизондани он бо техникаи нав, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат дар саноат, дар нақлиёт, 
кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо ба нақша гирифта шуда буд. Афзоиши махсулоти саноат ба маблағи 450 
миллион сӯм, аз ҷумла маҳсулоти саноати маҳаллии давлатӣ ва кооператсияҳои саноатӣ - ба маблағи 
82 миллион рубл. пешбинӣ шуда буд [8, с.312].  

Мувофиқи нақша бояд маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ зиёд карда мешуд. Заминҳои 
бекорхобида аз худ ва корҳои обёрӣ дар водиҳои Вахшу Ҳисор гузаронида мешуданд. Инчунин бояд 
базаи моддӣ-техникии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ мустаҳкам мегардид. Дар панҷсола ба истеҳсоли 
маҳсулоти сермасриф диққати калон дода, ба кор даровардани комбинати Такоб, конҳои Олтин 
Топкан, Чоруқдаррон ва ғайра ба нақша гирифта шуд. 

Дар нақшаи панҷсола инчунин тайёр кардани кадрҳои ихтисосманд ва инженерону техникҳо 
барои саноати ҷумҳурӣ, аз ҷумла тавассути курсҳо ва мактабҳо барои такмили ихтисос пешбинӣ шуда 
буд. 

Бо баланд бардоштани савияи маданӣ-техникии коргарон диққати махсус дода мешуд. Дар назди 
муассисаҳои саноатӣ курсҳо барои супоридани минимумҳои техникӣ, мактабҳои таҷрибаи пешқадам, 
аз худ кардани ихтисоси дуюм ва ғайра амал мекарданд. Танҳо дар соҳаи саноати бофандагӣ соли 
1947 3149 коргарон ба шаклҳои гуногуни хониш фаро гирифта шуданд. 

Нақшаи панҷсола барқарорсозӣ ва рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва эҳтиёҷоти аҳолӣ 
инчунин истифодаи бештари нерӯи саноати ангишти ҷумҳуриро талаб мекарданд. Гурӯҳи идоракунии 
ангишти «Шуробангишт» дар матбуот бо мурочиатнома ба ҳамаи коргарон, хизматчиён, муҳандисону 
техникҳои корхонаҳои саноатӣ ва нақлиёти роҳи оҳан барои пеш аз мӯҳлат иҷро кардан супоришҳои 
нақшаи панҷсола баромад намуданд. Ин ташаббусро кулли коргарони корхонаҳои дигари ҷумҳурӣ 
дастгирӣ намуданд. Коллективи коргарони кони Чоруқдаррону Консой дар соли 1947, комбинати 
шоҳибофии Хуҷанд, заводҳои механикии Душанбе, пахтаи Конибодом, равғани Регару Қурғонттепа 
ташаббускори ривоҷи мусобиқа ба муносибати 20-солагии ҶШС Тоҷикистон гардида буданд. Бисёр 
коргарон инчунин ташаббускори то 20-солагии ҶШС Тоҷикистон иҷро кардани нақшаҳои панҷсолаи 
худ баромад карда буданд. Номҳои коргарони пешқадам Нурмуҳаммадов ва Содиқов аз Чоруқдаррон, 
Фомин аз Консой, Бойко аз заводи механикии Душанбе, Шалаева, Тошматова, Ҳасанова аз комбинати 
шоҳибофии шаҳри Хуҷанд ва садҳо дигарон вирди забон буданд. 
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Сарфи назар аз шароити душвори давраи баъд аз ҷанг, садҳо пешвоёни синфи коргар қаҳрамонии 
воқеии меҳнатӣ нишон доданд. Дар саноати ҷумҳурӣ, зиёда аз ҳафт ҳазор навоварон буданд, ки 
нақшаҳои истеҳсолиро барзиёд иҷро карданд [7, с.137]. 

Дар ин самт як зумра навоварон дар татбиқи васеътари усулҳои пешқадами стахановӣ саҳми 
худро гузоштанд. Татбиқи назарраси пешниҳодҳои ратсионализаторӣ ҳосилнокии меҳнатро ба таври 
назаррас ба зудӣ баланд бардошта, нақшаро пурра иҷро карданд ва барзиёд ба амал овардани 
нақшаҳои истеҳсолӣ мусоидат кард. Аз ҷумла Заводи Душанбе ба номи С.Орҷоникидзе, корхонаи 
маъдантозакунии Консой, комбинати абрешимии Ленинобод, Заводи равғани Регар, Комбинати 
гушти Душанбе ва Фабрикаи дӯзандагии Душанбе, заводҳои пахтатозакунии Қурғонтеппа, Кӯлоб ва 
Душанбе ва ғайра нақшаҳои солонаро пеш аз мӯҳлат иҷро карданд [3, с.02]. Ба даст овардани ин гуна 
муваффақиятҳои шоён кори осон набуда одамон фидокорона меҳнат мекарданд. Онҳо роҳи ҳалли 
оқилонаро барои бисёр масъалаҳои мураккаб ёфтанд. Меҳнати коргарон ва интеллигенсияи 
инженерию техникӣ натиҷаҳои мусбат бахшид: нақшаи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ то 5 декабри 
соли 1946 ва солона - 106 % иҷро шуд. Ҳаҷми умумии саноати махсулотбарорӣ аз соли 1945 аз 24% 
гузашт [5, с.389].Соли 1946 барои кишвар муваффақиятҳои калон ва рушди минбаъдаи саноати 
ҷумҳурӣ ба ҳисоб мерафт. Дар баробари ин, дар соли якуми баъдиҷангӣ дар кори саноат дар ҷумҳурӣ 
камбудиҳои ҷиддӣ низ буданд. Аз 30 намудҳои асосии маҳсулоти саноатӣ, ки барои ба истеҳсолот 
баровардан ба нақша гирифта шуда буданд, танҳо 9 тои он иҷро шуд.  

Моҳи феврали 1947 Ҳукумати Иттифоқ нақшаи барқарор ва рушди хоҷагии халқи кишварро 
барои соли 1947 қабул кард, ки дар асоси он нақшаи тараққиёти саноати ҷумҳурӣ тартиб дода шуда 
буд. Дар он ба рушди нерӯи барқ, масолеҳи бинокорӣ, молҳои сермасраф ва ғайра диққати махсус 
дода мешуд. 

Дар ташкили меҳнат ва баланд бардоштани ҳосилнокии он 
муҳандисон, техникҳо, сардорони сехҳо ва устоҳои корхонаҳои истеҳсолӣ саҳм гузоштанд, ба 

монанди: сардори шуъбаи техникии заводи С.Орҷоникидзе Садриддинов, сармеханик Белокон, мастер 
Видяева, устои сменаи заводҳои пахтатозакунӣ: Душанбе - Сангинов ва Қурбонов, Регар - Пенков, 
Кӯлоб - Шералиев, инженери Комбинати абрешими Ленинобод - Нина Вертузаева ва дигарон [8, 
с.384-385].  

Яке аз объектҳои муҳимми сохтмонии пас аз ҷанг ин сохтмони пойгоҳи барқии Варзоби Поён - 
пойгоҳи дуюми силсилаи энергетикии Варзоб ба ҳисоб рафта кори он ҳанӯз дар солҳои ҷанг оғоз 
гардида, ба сохтмони мардумӣ табдил ёфта буд. Дар он меҳнаткашони Душанбе, 

фиристодагони вилоятҳои Кӯлоб ва Ғарм кор карда, аз рӯи ҳаҷми замин, бетон ва корҳои оҳану 
бетонӣ, ин истгоҳ яке аз бузургтарин иншооти солҳои 1946-1950 дар Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт, ки 
29 марти соли 1949 ба истифода дода шуд [10,60]. 

Дар натиҷаи ин чорабиниҳо истеҳсоли қувваи барқ дар ҷумҳурӣ дар ин панҷсола бештар аз 2 
маротиба афзуд, ки ин иқдом барои истифодаи васеътари нерӯи барқ дар соҳаи хоҷагии халқ имконият 
фароҳам оварда рушди он дар соли 1950 назар ба соли 1940. 4,8-9,5 баробар афзуд [2, с.394]. Кони 
ангишти Шӯроб на танҳо талаботи саноат ва аҳолии ҷумҳуриро қонеъ мекард, балки маҳсулоти он ба 
дигар шаҳрҳои Иттиҳоди Шӯравӣ содирот мешуд. 

Шахтёрҳои Шӯроб конҳои кӯҳнаро таҷдид карда, конҳои нав месохтанд ва истеҳсоли ангиштро 
рӯз то рӯз зиёд карданд. Ҳамин тавр, дар муқоиса бо соли 1947 истеҳсоли онро бештар аз 30% боло 
бурданд[4], ва дар соли 1950 истеҳсоли ангишт дар саросари ҷумҳурӣ нисбат ба соли 1940 220% афзуд 
[1, с.11]. 

Барои қонеъ кардани талаботи афзоянда ба корҳои таъмири мошинҳо ва воситаҳои нақлиёти 
кишоварзӣ, заводҳои нави коркарди металҳо сохта шуд. Ин буд, ки дар солҳои 1945-1950 заводи 
«Трактородетал», заводи механикӣ, таъмири моторҳои «Металлоширпотреб» дар Душанбе, заводи 
рехтагарӣ ва механикии Конибодом ва ғайра, як қатор корхонаҳои масолеҳи сохтмонӣ: Комбинати 
чубкории Душанбе, заводи масолеҳи бинокории Вахш, заводи коркарди сангу шағал дар Исфара, 
заводҳои хиштбарорӣ дар Ҳисор ва Қӯрғонтеппа, заводи шишабарорӣ дар Ленинобод ба кор андохта 
шуданд [1,с.11].Синфи коргар рӯз то рӯз аз ҷиҳати миқдор зиёд ва босифат гардида, шумораи он ба 
178 ҳазор нафар расид, ки нисбати давраи тоҷангӣ 19 фоиз афзуда мутаассифона дар фаъолияти 
корхонаҳои саноатӣ камбудиҳои ҷиддӣ вуҷуд доштанд. Чунончӣ, баъзе корхонаҳо нақшаро аз рӯи 
навъҳои истеҳсоли маҳсулот иҷро накарда, инчунин сифати маҳсулот чандон қаноатбахш набуда, 
истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ низ талаботро қонеъ намегардонид. 

Дар ҳамин давраҳо корхонаҳои нави саноати сабук ва хӯрокворӣ ба монанди: заводҳои 
пахтатозакунии Пролетар ва Уялӣ, фабрикаи дузандагӣ ва трикотажбарорӣ, заводи вино, заводи спирт 
ва равғани Душанбе, заводи вино дар Ғончӣ ва заводи истеҳсоли спирт дар Исфара, фабрикаи тамокуи 
Душанбе ва дигар корхонаҳо сохта ба истифода дода шуд [6, с.343]. 

Ҳамагӣ дар тӯли ин панҷсола 14 корхонаи нави саноатӣ ба кор даромад, ки барои кишвар 
дастоварди калон ҳисоб мешуд [9, с.127]. 
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Ҳамчунон дар ин давра корхонаҳои нави саноати вазнин, сабук ва хӯрокворӣ дар заминаи 
мукаммалтари техникӣ сохта шуда, мавриди истифода қарор гирифтанд. Дар давраи баъд аз ҷанг 
нақши технологияи нав ва истеҳсоли он дар тараққиёти саноат аҳамияти якуминдараҷа дошт. 
Коргарон ва мутахассисон барои ҷорӣ кардани техника ва усулҳои прогрессивии меҳнат на танҳо дар 
корхонаҳои нав, балки дар заводу фабрикаҳои мавҷуда саъйи зиёд карданд. 

Дар такмили заминаи техникӣ ва ташкили истеҳсолоти саноатӣ навоварон ва ихтироъкорон саҳми 
зиёд гузоштанд. Ҳамин тавр, дар тӯли 11 моҳи соли 1950 аз ҷониби Вазорати саноати маҳаллӣ 9 
пешниҳоди ратсионализаторӣ аз ҷониби мардум қабул карда шуд, ки қариб 400 ҳазор сумро ташкил 
медод [1, с.269]. Ратсионализаторони комбинати бофандагии шаҳри Душанбе дар давоми 9 моҳи соли 
1950 берун аз он 40 таклифу пешниҳод карданд, ки ҷорӣ гаштани он дар истеҳсолот зиёда аз 500 ҳазор 
сумро сарфа кард [5, с.412]. Ҳамин тариқ, дар давраи аз соли 1946 то соли 1950 дар инкишофи саноати 
ҷумҳурӣ муваффақиятҳои назаррас ба даст оварда шуд. Вазифаҳои нақшаи панҷсолаи чорум қариб 
дар хамаи навъҳои муҳимтарини махсулот на танҳо иҷро, балки барзиёд истеҳсол гардида аз дараҷаи 
пеш аз ҷанг ҳам баландтар гашт. Маҳсулоти умумии саноат нисбат ба давраи соли 1945 бештар аз ду 
баробар афзуда дар нисбати соли 1940 - 51% -ро ташкил намуд [6, с.349]. Бо ин ҳама, дар раванди 
рушд ва ташаккули саноат камбудиҳои калони хусусияти субъективӣ ва объективӣ ҷой доштанд. 
Мардум маҷбур буданд, ки дар шароити душвор кор кунанд ва умдатан дар хобгоҳҳо ва ҳуҷраҳои 
номусоид, зиндагӣ мекарданд. Зиндагӣ ва шароити зисти онҳо ба роҳбарони аппарати партиявӣ ва 
хоҷагӣ аҳамияте надоштанд. Дар умум камбудиҳо дар кори саноат асосан бо мушкилиҳои давраи 
барқарорсозӣ шарҳ дода мешуданд. Дар натиҷа, бисёр соҳаҳо натавонистанд нақшаҳои худро иҷро 
кунанд. Ҳамин тавр, сатҳи пеш аз ҷангии истеҳсоли абрешими хом ва истихроҷи нафт ба даст наомад. 

Дар бисёр корхонаҳо маҳсулот ҳанӯз пастсифат буда, иҷроиши нақша ба даст оварда намешуд. 
Вазъият дар соҳаи сохтмони асосӣ (капиталӣ) ғайриқаноатбахш буда, сари вақт омода накардани 
сметаи лоиҳавӣ, пароканда кардани маблағҳо дар объектҳои гуногун, ташкили ғайриоқилонаи меҳнат, 
суст механиконидани корҳои сохтмон ва ғ. сабаби иҷро нашудани корҳои асосӣ дар соли 1950 гардид. 
(Нақша танҳо 85% иҷро шуд). 

Сохтмони нави саноатӣ, афзоиши доимии иқтидори истеҳсолӣ ва маҳсулоти саноатӣ, инчунин 
дигарҳо соҳаҳои хоҷагии халқ, барқарор намудани робитаҳо байни вилоятҳо ва шаҳрҳои ҷумҳурӣ 
талаб мекард, ки хатсайри мошинҳои боркаш ва мусофирбар, теъдоди нақлиёти автомобилӣ ва дигар 
намудҳои алоқа мувофиқан зиёд карда шавад. 

Дар он солҳои душвор робитаҳои иқтисодии ҷумҳурӣ асосан тавассути роҳи оҳан амалӣ 
мешуданд. Гардиши молҳо бо дигар марказҳои иқтисодии иттиҳоди шӯравӣ хеле афзоиш ёфта, дар 
охири нақшаи панҷсолаи пас аз ҷанг, ҳаҷми ҳамлу нақл аз сатҳи пеш аз ҷангӣ зиёд шуд. Мисли 
пештара роҳи оҳани асосии ҷумҳурӣ шуъбаи душанбегии роҳи оҳани Тошканд боқӣ монда интиқоли 
мол ва мусофирон асосан тавассути ҳамин роҳ анҷом дода мешуд. 

Дар дохили ҷумҳурӣ интиқоли мол бо роҳи оҳани камбар сурат гирифта, соли 1946 хатти камбар 
ба кони ангишти Зиддӣ (то 21 км расонида шуд), ки дар давраи ҷанг дар ҳоли сохтан қарор дошта ба 
истифода дода шуда дар ҳамон давра сохтмони роҳи оҳани камбари Қӯрғонтеппа – Кӯлоб низ оғоз 
шуд [6, с.353-354]. То охири панҷсола дарозии роҳҳои камбар дар ҷумҳурӣ нисбат ба давраи тоҷангӣ 
197 км афзуда ба 339 км расонида шуд, ки дар натиҷаи он ҳаҷми ҳамлу нақл дар тӯли панҷ сол 2,2 
маротиба зиёд шуд[6, с.354].  

Нақши назаррасро дар рушди хоҷагии халқ нақлиёти автомобилӣ дошт. Дар давоми панҷ соли пас 
аз ҷанг дарозии роҳҳо хеле зиёд шуда, ҳолати онҳо беҳтар гардид. Дар ин муддат шумораи базаҳои 
автомобилии Тоҷикистон хеле зиёд шуд. Як қатор хатсайри автобусҳо кушода шуданд, ки ҳамаи 
шаҳрҳои бузурги ҷумҳуриро бо ҳам пайваст мекарданд. Бо ташаббуси роҳбарони ҷумҳурӣ як қатор 
хоҷагиҳои нави автомобилӣ (аз ҷумла дар Исфара, Хоруғ, Ғарм) ташкил дода шуда, шумораи 
автомошинҳо ҳамвора меафзуд, ки дар натиҷаи он аз ҷиҳати нақлиёти боркашонӣ ҷумҳурӣ аллакай 
дар соли 1948 ба сатҳи пеш аз ҷангӣ расид [5, с.414-415].  

Солҳои 1946-1950 ҳамлу нақли мусофирон тавассути автобус ва автомобилҳои кироя бамаротиб 
афзуд, ки ин нисбат ба соли пеш аз ҷанг 2,8 баробар афзуда, роҳҳои сангфарш зиёд шуданд, ки ҳаҷми 
онҳо ба 308 км. расид [5, с.418]. 

Муваффақият дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ низ назаррас буда дар ҷумҳурӣ хатҳои нави ҳавоӣ кушода 
шуда, шумораи ҳавопаймоҳо зиёд гашта то охири панҷсола шаҳри Душанбе бо тамоми шаҳрҳои 
ҷумҳурӣ тариқи хатҳои ҳавоӣ пайваст карда шуд. Соли 1948 хатти ҳавоии доимии байни Душанбе ва 
Москва барқарор гардида, хати нави Душанбе –Боку кушода шуд. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки мувафақиятҳои саноати ҷумҳурӣ назаррас буд. Онҳо дар як муддати 
кӯтоҳ на танҳо вазифаҳои азнавбарқароркуниро иҷро намуданд, балки ба пешравиҳои назаррас ноил 
гардиданд. 
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ПРОЦЕСС РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО  
ХОЗЯЙСТВА (1946-1950) 

В статье анализируется процесс восстановления и развития народного хозяйства Таджикской 
ССР после завершения Великой отечественной войны. Во время войны все отрасли экономики 
Таджикистана были военизированы. После победы над фашизмом возникла потребность в 
производстве продукции мирного времени. Пришлось восстанавливать и расширять 
промышленность, на первый план вышло производство товаров народного потребления, а 
промышленные предприятия, все фабрики и заводы, которые раньше в годы войны выпускали 
продукцию военного назначения, теперь должны были адаптированы к выпуску мирной продукции.  

Автор отмечает, что большое внимание уделялось строительству новых промышленных 
предприятий, а также объектов транспорта и связи. За пять лет планировалось полностью 
использовать проектные мощности предприятий, оснастить их новым оборудованием, повысить 
производительность труда в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях. 

Автор также отмечает, что задачи, поставленные перед тружениками страны в области 
промышленности, транспорта и строительства, успешно выполнены. Укрепилась материально-
техническая база промышленности страны, увеличилось количество квалифицированных рабочих и 
служащих. 

Ключевые слова: процесс реконструкции, развитие народного хозяйства, предприятия, 
промышленность, техника, транспорт, сельское хозяйство, строительство, производство, 
продукция. 

 
THE PROCESS OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

ECONOMY (1946-1950) 
The article analyzes the process of reconstruction and development of the national economy of the Tajik 

Soviet Socialist Republic. During the war, all sectors of the economy of Tajikistan were adapted to the war. 
After the victory over fascism, there was a need to produce products of the peacetime. Industry had to be 
rehabilitated and expanded, the production of consumer goods had come to the forefront, and industrial 
enterprises, all the factories and plants that used to produce products for war, were now adapting the 
equipment to produce products to meet the needs of citizens. 

The author noted that much attention was paid to the construction of new industrial enterprises, as well as 
transport and communications facilities. Over the next five years, it was planned to make full use of the design 
capacity of enterprises, equip them with new equipment, increase labor productivity in industry, transport, 
agriculture and other sectors. 

The author also notes that the tasks set for the workers of the country in the field of industry, transport and 
construction have been successfully fulfilled. The material and technical base of the country's industry has been 
strengthened, and the number of skilled workers and employees has increased. 

Keywords: the process of reconstruction, development of the national economy, enterprises, industry, 
machinery, transport, agriculture, construction, manufacturing, products. 
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НАҚШИ ДОНИШКАДАИ ОЛИИ САРҲАДӢ ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ 

КАДРҲОИ МИЛЛИИ ҲАРБӢ 
 

Эгамбердиев С.Л. 
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши 

 

Ватандӯстиву хештаншиносӣ, посдори арзишҳои миллӣ ва арзишгустарии анъанаву суннати 
ниёгон аз омӯхтани илму дониш, касби камол ва донистани таърихи миллати худ ва дастовардҳои он 
манша мегирад. Дар ин росто таърихи пайдоиш ва таҳаввули сохтору фаъолият ва ҳадафҳои барҷаста, 
ҳамзамон нақши Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти ҳифзи арзишҳои миллӣ ва бо ин рисолат омода намудани кадрҳои 
соҳибтахассус басо назаррас буда, ҳамзамон яке аз саҳифаҳои рангини таърихи миллати тоҷик ба 
ҳисоб меравад, ки он мояи ифтихору ибрат аст. Зеро аз пайдоиши аввалин дидбонгоҳҳои сарҳадӣ дар 
ҳудуди Тоҷикистони имрӯза аз соли 1872 (дар маҳаллаи Шоҷони Помири Шарқӣ) то имрӯз дар 
баробари ҳифзу ҳимояи марз, омӯхтани роҳу усулҳои мубориза бо сарҳадшиканон, қочоқбарон ва 
дигар ашхоси ҷинояткору ҷиноятпеша мактабу омӯзишгоҳҳо нақши бузург бозида, барои омода 
намудани мутахассисони касбӣ саҳми бориз гузоштаанд. 

Баъди ба анҷом расидани тақсимоти миллию ҳудудӣ дар Осиёи Марказӣ ва таъсиси Ҷумҳурии 
Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон масъалаи барҳам додани бесаводӣ мубрамтарин 
вазифаи аҳли ҷомеа гардид. Баҳри иҷрои ин мақсад ҳатто комиссияҳои фавқулодаи «Маҳви бесаводӣ» 
таъсис ёфтанд. Аммо барои кушодани мактабҳои типпи нав монеъа ва мушкилотҳои зиёде мавҷуд 
буданд. Аз як тараф набудани шароити маишӣ ва аз ҷониби дигар душманони сохти нави ҷамъият бо 
ҳар роҳу восита монеаи ба таҳсил фарогирифта шудани толибилмон мегаштанд. Аз ин рӯ, зарурияти 
таъсис додани мактабҳои махсус пеш омад, ки чунин мактабҳо барои мавҳи бесаводӣ нақши асоси 
гузоштанд. Мактабҳои махсус чунин мактабҳое буданд, ки аз ҷониби гурӯҳ ё худи омӯзгорон 
муҳофизат карда мешуданд ва дар вақти ҳуҷуми нобаҳангом баҳри ҳифзи ҷони омӯзгорон ва 
толибилмон муборизаҳои шадид мебурданд.  

Аввалин мактабҳои мавҳи бесаводӣ дар уезди Хуҷанд солҳои 1919 таъсис ёфтанд. Тамоми саъю 
кӯшиш барои саводнок гардонидани мардум равона мегардид. Аз оғози солҳои 1920 қариб ҳамаи 
қишрҳои ҷомеа барои мубориза бо мавҳи бесаводӣ пурра ба фаъолият сар карданд.  

Доир ба таъсиси аввалин мактабҳои сарҳадӣ мувофиқи маълумотҳои сардори отряди сарҳадии 
Помир В. Рогов ҳанӯз солҳои 1921 қадамҳои аввалин гузошта мешаванд, чунончӣ: «.. соли 1921 
отрядҳои аввалини сарҳадӣ таҳти роҳбарии Журавлёв дар Бадахшон таъсис ва фаъолияти худро ба 
роҳ монд» [5, с.3].  

Онҳо ҳамчун комитетҳои револютсионӣ таъсис ёфта, барои мавҳи бесаводӣ ва ташкили 
мактабҳои сарҳадӣ замина гузоштаанд.  

Доир ба ин масъала муҳаққиқ Шонаврӯзов Ш., дар рӯзномаи Бадахшони советӣ, №236 (9151) аз 
7.12.1990, таҳти унвони «Вафодорони халқ» саҳ 3., чунин меорад: «Сарҳадчиёни советӣ соли 1922 дар 
назди пости Хоруғ барои 15 нафар бачаҳои камбағал интернат ташкил карданд. Тарбиятгирандагон 
дар хобгоҳи сарҳадчиён истиқомат карда, дар он ҷо хӯрок мехӯрданд...» [5, с.3]. 

Вобаста ба таъсисёбии чунин мактабҳо муҳаққиқон [С.Раҷабов] ва [З.Алифбеков] низ чунин 
андешаронӣ мекунанд:»....аввалин мактаб дар Хоруғ соли 1923 барои кӯдакону ятиму бепарастор аз 
ҳисоби маблағҳои хизматчиёни сарҳадии Россия ташкил меёбад» [3, с.119]. 

Ҳарчанд ки заминаҳо барои омода намудани мутахассисони касбӣ дар ҳудуди кишвар солҳои 
1921-1923 гузошта бошанд ҳам, аммо барои соҳибкасб гардидани онҳо даҳсолаҳо лозим буд. Ин 
иқдомҳо ҳамчун замина барои оянда самар овард. Новобаста аз набудани шароити кофӣ роҳбарияти 
отрядҳои сарҳадӣ барои тайёр намудани сарҳадчиён кӯшиш мекарданд, чунки он солҳо хати сарҳад бо 
аспу ароба ҳифз мегардид ва одитарин воситаи алоқа мавҷуд набуд. Барои расонидани маълумоти 
зарурӣ ду се рӯз бояд роҳ мерафтанд ва бозгашт низ ҳамин муҳлатро талаб мекард. Аз ин рӯ, соли 1923 
дар ш. Хоруғ аввалин мактаби советӣ – интернати ба номи В.И. Ленин расман ташкил мегардад ва 
сарпарасти онро сарҳадбонон ба зимма гирифта, то ҳатто 5 фоизи хӯроквории худро барои онҳо ҷудо 
мекарданд.  

Аз зумраи таълимгирандагони чунин мактабҳо минбаъд муборизони роҳи озодӣ, 
таъсисдиҳандагони аввалин идораҳои давлатӣ, қаҳрамони Тоҷикистон Шириншо Шотемур ва аввалин 
генерали тоҷик Мастибек Тошмуҳаммадов буданд.  
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Маълумотҳои мавҷуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки омӯзонидани афсарону прапоршикҳо ва тайёр 
намудани мутахассисони баландихтисоси касбӣ яке аз самтҳои бартари доштаи роҳбарияти Қувваҳои 
мусаллаҳ ба ҳисоб рафта дар ин масъала ҳама вақт таваҷҷӯҳ зоҳир мегардид.  

Баъди соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991, дар натиҷаи бархӯрдҳои сиёсӣ 
ва муқовиматҳои мусаллаҳона тамоми рукнҳои ҳокимияти давлатӣ фалаҷ гардиданд, махсусан соҳаи 
маориф дучори буҳрон гардид.  

Аксарияти он кадрҳои пешине, ки дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҷумла дар сохторҳои 
қудратӣ фаъолият мекарданд, бо сабҳои гуногун кишварро тарк намуданд. Дар ин ҷо метавон, якчанд 
сабабҳои онро низ нишон дод: 

- барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ; 
- ба миён омадани ҷангӣ шаҳрвандӣ; 
- саривақт пардохт нагардидани маош ва нафақа; 
-мавҷуд набудани китоб ва маводҳои таълимӣ ба забони тоҷикӣ; 
- ҳуҷҷатгузорӣ ба забони давлатӣ (барои он мутахассисоне, ки ғайри тоҷик буданд) ва дигар 

омилҳо низ таъсир гузоштанд, ки аксарияти онҳо кишварро тарк намоянд. Аз ин рӯ, таъмин намудани 
ҷузъу томҳои Қувваҳои мусаллаҳи кишвар аз ҷумла сохторҳои сарҳадӣ бо кадр ба як масъалаи 
муҳиму ҳалталаб табдил ёфта буд. Ҳанӯз 15 майи соли 1992 «Созишнома дар бораи принсипҳои 
асосии ҳамкории ҳарбӣ-техникӣ байни кишварҳои аъзои Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ» ба 
имзо расид. Инчунин санаи 25.05.1993 дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия Созишнома миёни 
Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии қӯшунҳои сарҳадии 
Федератсияи Русия, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон буду бош доранд», ба тасвиб расид. Ин 
ҳуҷҷатҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки амалишавии Стратегияи миллии кишвар дар роҳи соҳибкасб 
намудани мутахассисони ҳарбӣ зина ба зина мавриди татбиқ қарор дорад. 

Дар ин самт аввалин қадамҳое, ки барои соҳибтахассус гардонидани кадрҳои афсарӣ дар самти 
муҳофизати сарҳад гузошта шуд, ин вохӯрии Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмонов маҳсуб меёбад. Санаи 10.01.1993 дар шаҳри Душанбе вохӯрии Эмомалӣ Раҳмонов бо 
қумандонии Қӯшунҳои сарҳадии Федератсияи Русия дар Тоҷикистон, ки дар хати аввали сарҳад қарор 
доштанд, доир гардид. «....дар вохӯрӣ яке аз масъалаҳои мавриди муҳокима ин мустаҳкам намудани 
сарҳад ва ҳарчи зудтар ба роҳ мондани марказҳои бозомӯзии касбӣ буд. Дар вохӯри сардорони 
дастаҳои сарҳадбонон ва қумандонҳои қисмҳои ҳарбӣ низ иштирок ва ҷиҳати ҳалли масъала 
табодули афкор анҷом доданд» [6, с.2]. 

Дар баробари ин Тоҷикистон ҳамчун шарики стратегии Русия дар ҳар мулоқоту вохӯриҳои сарони 
кишварҳо вобаста ба масъалаҳои ҳарбӣ ҳамкориҳои дуҷонибаро мукаммал мегардонд. Аз ин рӯ, бо 
мақсади пурра намудани сафи хизматчиёни ҳарбӣ, ҳамкории ҷузъу томҳои Қувваҳои мусаллаҳ ва 
пурзӯр намудани ҳимояи хати сарҳади давлатӣ, байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия 
30.03.1994 Созишнома «Дар бораи тартиби хизмати ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳисоби 
онҳо пурра кардани артиши марзбони дар қаламрави Тоҷикистон будаи Федератсияи Русия» ба имзо 
мерасад. Тибқи бандҳои он минбаъд ҷавонони тоҷик имконият пайдо намуданд, ки дар сафи артиши 
марзбонии Федератсияи Русия дар Тоҷикистон бемамоният хизмат намоянд. Банди дигари созишнома 
ин тайёр кардани кадрҳои ҳарбӣ аз ҳисоби ҷавонони тоҷик дар омӯзишгоҳу Донишкадаҳои олии 
ҳарбии Русия ва худи Тоҷикистон буд, ки дар ҳамон давра як қадами ҷиддӣ барои ҳали масъалаи 
мазкур дониста мешуд.  

Аз рӯйи маълумоти собиқ Раиси Кумитаи ҳифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон С. Камолов вобаста ба тайёр намудани аввалин кадрҳои миллӣ нақши собиқ директори 
Хадамоти Федоролии сарҳадии Русия генерал армия Николаев Андрей Иванович, хело назаррас аст. 
«...аввалин иқдоме, ки ӯ дастгири намуд, ин пазируфтани пешниҳоди Вазири амнияти кишвар 
Сайдамир Зуҳуров оид ба таъсис додани курсҳои кӯтоҳмуддати бозомӯзӣ ва тайёр намудани 
афсарони хурди низомӣ дар заминаи Маркази таълимии гурӯҳи сарҳадбонони Руссия дар Тоҷикистон 
буд» [9 с.36].  

Ин буд, ки 18 апрели соли 1994 аввалин машғулияти курсҳои омӯзишӣ барои сарҳадбонони тоҷик 
дар шаҳри Душанбе оғоз гардид. Кушодашавии чунин марказ аз татбиқи амалии созишнома «Дар 
бораи тартиби хизмати ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳисоби онҳо пурра кардани артиши 
марзбони дар қаламрави Тоҷикистон будаи Федератсияи Россия» асос меёфт. Дар ифтитоҳи курсҳои 
мазкур бевосита сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонов, муовии раиси Шӯрои вазирон Маҳмадсаид Убайдуллоев, вазири амният 
Сайидамир Зуҳуров ва сардори раёсати қӯшуни марзбони Вазорати амният генерал-майор Аликсей 
Рогов иштирок намуданд. Барои тайёр намудани кадрҳои сарҳадӣ мутахассисон ва омӯзгорони 
ихтисосманд аз Институти сарҳадии Голитсини шаҳри Москва ба Тоҷикистон ташриф оварда, тӯли ду 
сол (солҳои 1994-1995) 4 гурӯҳи афсаронро дар курсҳои шашмоҳа омода намуданд.  
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Дар омодасозии мутахассисони соҳибкасбу варзида дар самти муҳофизати сарҳад нақши 
Федератсияи Россия аз ибтидои солҳои 1920 то имрӯз басо назаррас аст. Махсусан дар солҳои 1991-
1994, ки Тоҷикистони соҳибистиқлол ба буҳрони сиёсӣ, ҳарбӣ ва иқтисодӣ гирифтор буд, ҳамчун 
шарики стратегӣ дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ нақши бориз гузошт. Вобаста ба ҳамкориҳои 
судманди Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳарбӣ андешаҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дақиқан чунин қайд гардидааст: «Тоҷикистон дар 
сиёсати хориҷӣ ва ҳамкориҳои стратегӣ Россияро ҳамчун шарики боэътимод пазируфта аз оғози 
истиқлолият дар ин масъала мавқеи устувор ва принсипиалӣ дошт» [10] 

 

Марҳилаҳои ташаккул ва рушди омӯзишгоҳ худ гувоҳи он аст, ки ин муассисаи таълимӣ сифр дар 
ҷойи холӣ ва бе кадрҳои миллӣ арзи ҳастӣ намудааст. Аввалин муассисаи касбии марзбонӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (бе дарназардошти марказҳои таълимӣ) табқи Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (11.06.2001) ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 256 таъсис ёфтааст. Ин 
аввалин санади ҳуқуқи мебошад, ки барои тайёр намудани мутахассисони касбӣ дар дохили кишвар 
асос гузошт. Дар заминаи курсҳои кӯтоҳмуддати КҲСД ҲҶТ Омӯзишгоҳи олии сарҳадӣ дар ш. Ҳисор 
ташкил гардид.  

Баъдан бо қарори Президент №598 аз 21.06.2001 оид ба баланд бардоштани фаъолияти хизматии 
қисмҳои ҳарбии КҲСД ҲҶТ тағйиру иловаҳо ворид карда шуда, санаи 15.09.2001 расман 
кушодашавии Омӯзишгоҳи Олии сарҳадӣ ба вуқуъ пайваст. Маводҳои мавҷуда гувоҳи онанд, ки 
барои соҳибкасб намудани мутахассисони соҳаи сарҳад якчанд созишномаву шартномаҳои ҳукуматӣ 
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба имзо расидааст, аз ҷумла: моҳи октябри соли 
2004 Созишномаи миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар бораи ҳамкорӣ оид ба 
масъалаҳои сарҳадӣ аз ҷониби сарони ҳарду кишвар дар шаҳри Сочии Федератсияи Росия ба имзо 
расид. Як банди ин Созишнома тайёр намудани кадрҳо барои Қӯшунҳои сарҳадии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буд.  

Яке аз омилҳое, ки барои тезонидани корҳо дар самти омодасозии мутахассисони сарҳад дар 
дохил ва хориҷи кишвар ин манша мегирад аз интиқол ёфтани ҳимояи хати сарҳад аз марзбонони 
Федератсияи Россия ба марзбонони тоҷик буд. Дар баробари омода намудани мутахассисони 
баландихтисос масъалаи диргаре, ки мавриди муҳокима қарор гирифт, марҳила ба марҳила 
супоридани хати марз ба сарҳадбонони тоҷик буд. Қабули ин созишнома барои Тоҷикистон аҳамияти 
сиёсӣ ва таърихӣ дошт. Зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол, ки сарҳади 
давлатии хешро мустақилона ҳифз менамояд, баҳои сиёсии байналмилалӣ дода мешавад.  

25-уми майи соли 2004, 28 нафар мутахассисони соҳибкасб аввалин маротиба ин муассисаи 
таълимиро хатм намуда, барои ҳифзи сарҳади давлатӣ роҳхат мегиранд. Онҳо аввалин кадрҳои 
миллии Омӯзишгоҳи олии сарҳадӣ буданд. Барои омода намудани мутахассисони соҳибкасб саҳми 
омӯзгор - афсарон ба монанди: полковник Раҷабов Ҷ., подполковникҳо Шарипов А., Саркорова Ш., 
Назаров А., Ашӯров З., Мирзоев Ф., Юсупова К., ва майор Қаландаров С., беандоза назаррас мебошад.  

11 майи соли 2005, бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондеҳи Олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маросими савгандёдкунии наваскарони 
Қӯшунҳои сарҳадӣ дар қисми низомии 2620-и КҲС назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир 
гардид. «Дар сухани шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон унвонии 
наваскарон тазаккур дода шуд, ки аз 4 ҳазору 183 километр марзи умумии Тоҷикистон алҳол 2 ҳазору 
912 километр зери назорати қушунҳои сарҳадии мамлакат қарор дошта, 511 километр марз бо 
Хитой ва 810 километр бо Афғонистон дар самти Бадахшон, 134 км дар самти ноҳияи Шурободи 
вилояти Хатлон ба ихтиёри нерӯҳои марзбони Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардид. Рӯзҳои наздик 
боз 530 км марз дар қитъаи ноҳияҳои Панҷ ва Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ таҳти ҳимояи 
сарҳадбонони тоҷик вогузор мешавад. Ин тадбирҳо мувофиқи Созишномаи байни Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия амалӣ мегардад» [11]. 

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати дониш, нерӯи зеҳнӣ ва иқтидорӣ кадрӣ дар оянда 
тасмим гирифта шуд, ки Омӯзишгоҳи олии сарҳадии КДАМ ҶТ ба Донишкадаи сарҳадии Тоҷикистон 
табдил дода шавад. Вобаста ба ин масъала қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №199 аз 
03.05.2006 ба тавсиб расид. Минбаъд қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №123/5 аз 19.03.2007 
дар бораи «Сарраёсати Қӯшунҳои сарҳадии КДАМ ҶТ Донишкадаи сарҳадии Тоҷикистон бо номи 
«Омӯзишгоҳи олии сарҳадӣ» (Донишкадаи ҳарбӣ)-и КДАМ ҶТ номгузори шуд ва он аз ш. Ҳисор ба 
шаҳри Душанбе интиқол ёфт. 

Бояд қайд намуд, ки дар муҳайё сохтани инфрасохтори Омӯзишгоҳ саҳми шарикони ҳамкор низ 
назаррас мебошад. «Биноҳои маъмурӣ, синфхонаҳои таълимӣ, ошхона, толорҳои маҷлисгузаронӣ 
барои 210 нафар ва дигар биноҳои корӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби Барномаи Иттиҳоди Аврупо 
оид ба Идораи сарҳадот дар Осиёи Марказӣ таҷдиди назар карда мешавад» [1, с.41]. 

 

Мавҷудияти бино, утоқҳои корӣ, таълимӣ, ошхона, толорҳои маҷлисгузаронӣ, варзишӣ, 
китобхона ва дигар инфрасохтори ин муассисаи таълимӣ талаби замон мебошад. «Соли 2009 
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Омӯзишгоҳ дорои 4 кафедра буд, ки инҳо: кафедраҳои «Тактикаи умумӣ», «Тактикаи сарҳадӣ», 
«Ҷамъияти гуманитарӣ» ва «Тарбияи бадан»-ро дар бар мегирифтанд» [1, с.42].  

Муассиси Донишкадаи олии сарҳадии КДАМ ҶТ ин Кумитаи давлатии амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз ин рӯ, бо мақсади таҷдиди назар намудани самтҳои фаъолият, 
таҳияи нақшаҳои таълимӣ, илмӣ ва методии омӯзгорони донишкада аз ҷониби омӯзгорони 
баландихтисоси Мактаби олии КДАМ ҶТ мунтазам гуруҳҳои корӣ таъсис ва сафарбар мегардиданд ва 
аз ҷониби онҳо ҳамчун методист бо омӯзгорони донишкада ёрии методӣ расонида мешуд.  

Мусаллам аст, ки бо дарназардошти зиёдшавии аҳолӣ дар кишвар, рушди техникаву технологияи 
муосир ва зиёд шудани хатарҳои экстремизм ва терроризм дар ҷаҳон, махсусан ҳамсарҳад будани 
Тоҷикистон бо Афғонистон зарурияти зиёд намудани қисмҳои ҳарбӣ, дар сарҳад ва тайёр намудани 
мутахассисони ихтисосманд пеш омад. Масъалаҳои мазкур на танҳо мушкилоти Тоҷикистонро дар 
самти муҳофизати сарҳад, балки кишварҳои аъзои ИДМ – ро низ ба ташвиш оварда, барои тақвият 
бахшидани хати сарҳади Тоҷикистон водор намуд. Тайёр намудани сарҳадбон кори саҳлу осон нест, аз 
ин рӯ, Тоҷикистони соҳибистиқлол дар ин самт ба кӯмаку дастгирӣ ниёз дошт. Дастгирии бевоситаи 
кишварҳои дӯст ба монанди Федератсияи Россия ва Қазоқистон дар самти тайёр намудани кадрҳои 
марзбонӣ барои кишвари мо айни муддао буд. Баланд бардоштани савияи дониш, маҳорату малака ва 
бохабар будан аз техникаву технологияи ҳозиразамон сарҳадбонони ҷавони болаёқат барои таҳсил ба 
Академияи миллии сарҳадии Ҷумҳурии Украина, Донишкадаи сарҳадии Қазоқистон, Академияи 
Голитсинаи ш. Москва, ки дар асоси шартномаҳои дуҷониба ҳамкорӣ мекунанд ба таҳсил фиристода 
мешаванд. 

Вобаста ба ин масъала Президенти кишвар чунин иброз медоранд: «Бо дарназардошти ин, мо дар 
давоми беш аз даҳ соли охир зиёда аз 500 нафар хизматчиёни ҳарбии Қӯшунҳои сарҳадиро барои 
таҳсил ба донишгоҳҳои низомии кишварҳои хориҷӣ фиристонидем» [12].  

Бо вуҷуди қисман ба таҳсил фарогирифта шудани ҷавонони тоҷик ба муассисаҳои таълимии 
кишварҳои хориҷ, ҳанӯз ҳам норасоии кадрӣ дар ин ҷабҳа эҳсос мегардид, аз ин рӯ соли 2014 
Омӯзишгоҳи мазкурро 500 нафар муҳассилин хатм намуда барои ҳимояи сарҳади давлатӣ фиристода 
мешаванд, аммо талаботи Қӯшунҳои сарҳадии КДАМ ҶТ ба пуррагӣ таъмин намегардад. Зарурияти 
ҳалли масъалаи мазкурро ба инобат гирифта, соли 2016 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
таҳти №128-5 аз 31-уми март мақоми Омӯзишгоҳи олии сарҳадӣ ба Донишкадаи олии сарҳадӣ тағйир 
дода мешавад ва то имрӯз дар ин муассисаи таълимӣ садҳо ҷавонон ба таҳсил фарогирифта мешаванд. 
Тибқи маълумот то соли 2019 «Донишкадаи олии сарҳадиро 930 нафар курсантон, аз ҷумла 10 нафар 
ҷавондухтар ва аз ин миқдор 22 нафар бо дипломи сурх хатм намуда, дар ҳифзи сарҳади давлатӣ 
фаъолият намуда истодаанд» [2, с. 196].

 
 

Масъалаи таъсис додани муассисаҳои таълимӣ ва ба омӯзиш ҷалб намудани шунавандагону 
донишҷӯён дигар асту, масъалаи бо кадрҳои унвондори илмӣ таъмин намудани омӯзгорони онҳо 
дигар аст. Тибқи маълумоти омории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон «...агар соли 
1991-1992 13 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ фаъолият мекард, имрӯз дар ҷумҳурӣ 38 муассисаи 
таҳсилоти олии касбӣ фаъолият менамояд, ки аз ин 14 донишгоҳ, 15 донишкада, 3 филиали муассисаи 
таҳсилоти олии касбии Федератсияи Русия, филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри 
Исфара, Консерваторияи миллӣ ва 4 муассисаи таълимии мақомоти қудратӣ» [7, с.55].

.
 бошанд, пас 

ин рақамҳо соли 2020 чунин аст: муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 40 адад мебошад, ки аз ин 
шумора 17 - донишгоҳ, 14 - донишкада, 1 - косерватория, 4 - муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 4 адад филиалҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар кишвар фаъолият 
мекунанд.  

Масъалаи дигар ин бо кадрҳои унвони илмидошта таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ ва 
ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону муҳаққиқон ба корҳои илмӣ мебошад. Агар соли 1991 дар ҷумҳурӣ 
1835 нафар номзади илм ва 226 нафар доктори илм фаъолият мекарданд, ин рақам дар соли 2009 
мутаносибан ба 1806 номзади илм ва 409 нафар доктори илм ва дар соли 2020, 2487 ва 698 нафар 
расид [4].  

Бояд қайд намуд, ки солҳои охир бо ташаббуси роҳбарияти донишкада ва дастгирии бевоситаи 
Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-полковник Ятимов С.С., 
масъалаи ҷалб намудани кадрҳои ихтисосманд ва дорои унвони илмидошта дар донишкада диққати 
махсус дода шудааст. Натиҷаи чунин дастгириву ташаббусҳо буданд, ки дар як муҳлати кӯтоҳ 
зарфияти илмии Донишкада бо мутахассисони унвондору баланд ихтисос таъмин гардид. «Айни ҳол 
дар Донишкадаи олии сарҳадӣ 1 нафар академик, 2 доктори илм ва профессор, 11 номзади илм, 3 
адъюнкт, 6 унвонҷӯ ва зиёда аз 40 нафар омӯзгор-афсарон ба курсантон дарс меомӯзанд [2, с.196]. 

Барои омода намудани мутахассисони соҳибкасб дар самти сарҳад ва таъсису рушди ин 
муассисаи таълимӣ то имрӯз саҳми полковник Саидов Р., генерал майор Рогов А., полковник 
Тиллоев Т., генерал майор Ғураев А., генерал лейтенант Азимов А., генерал майор Назиров С., 
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подполковник Шоҳиён Ш., полковник Мирзоев Б., ва генерал майор Пиракзода Ҳ., басо назаррасу 
мондагор аст.  

Бо вуҷуди фаъолияти муассисаҳои олии касбӣ дар самти сарҳад боз як қатор марказҳову литсей ба 
тадрису тармим ва омодасозии кадрҳои оянда барои Донишкадаи Олии сарҳадии КДАМ ҶТ 
фаъолияти самараноки худро ба роҳ мондаанд. Бояд хотиррасон намуд, ки захираи кадрӣ чун ҳодисаи 
табии ҳамавақт дар гардиш аст, дар як сол чандин нафар бо сабабҳои марг, нафақа, рухсатии 
ҳомиладорӣ ва дигар сабабҳо ҷойи кори худро аз даст медиҳанд ва ё ба дигар сохтору идораҳо ба кор 
шомил мешаванд. Аз ин рӯ зарурияти мунтазам таҷдиди назар ва тайёр намудани кадрҳо ба миён 
меояд. Роҳбарияти қӯшунҳои сарҳадӣ низ мунтазам бо мақсади тайёр намудани кадрҳо дар самти 
сарҳад чораҷӯйи менамуданд ва илова ба кадрҳои миллӣ инчунин ба муассисаҳои касбии хориҷи 
кишвар низ дар асоси шартномаҳо мутахассисони варзида омода менамуданд.  

Бо вуҷуди ҳамаи он барои такмили тахассус ва бозомӯзии кадрҳои сарҳадӣ афсарони Қӯшунҳои 
сарҳадӣ «..мувофиқи созишнома ба кишварҳои дуру наздик, аз ҷумла ИМА, Олмон, Чин, Ҳиндустон ва 
дигар кишварҳо барои таҳсил ва таҷрибаомӯзӣ фиристода мешаванд» [8].

.  

Вазифаи асосии Донишкада ҳамоно мувофиқи талаботи имрӯза омода намудани афсарон, 
мутахассисони соҳибихтисос барои Қӯшунҳои сарҳадии КДАМ ҶТ мебошад. Вобаста талаботи замон 
ва фановариҳои илми муосир мутахассисон аз рӯйи талабот омода карда мешаванд. Мувофиқи 
маълумоти мавҷуда дар соли 2019 «Донишкадаи олии сарҳадӣ аз 2 факултет ва 9 кафедра иборат 
буда, аз рӯйи 4 ихтисос мутахассис тайёр менамояд» [2, с.196].  

Бар замми таъсиси Донишкадаву литсейҳои касбӣ дар самти омода намудани мутахассисони 
сарҳад боз зарурият ба омода намудани онҳо дар ҳолати ҷангӣ ва гузаронидани машқҳои тармими 
самти асосӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ нақши Марказҳои таълимӣ дар самти омода намудани 
мутахассисони ҷавон қобили зикр аст. Таърихи ташаккул ва рушди «Марказҳои касбомӯзӣ» низ боиси 
қайд аст.  

Нақши Муассисаҳои таълимии Қӯшунҳои сарҳадӣ аз қабили Донишкадаи Олии сарҳадӣ, 
Гимназияи ҳарбии ба номи ворисони «Куруши Кабир», марказҳои таълимии «Пойтахт», «Халқаёр», 
«Лангар» ва «Хоруғ» дар омода намудани мутахассисони сарҳадӣ қобили таваҷҷӯҳ мебошад. 
Новобаста аз давраҳои мушкил ва шароити иқтисоди марҳила ба марҳила такмил ёфта барои ҳифзу 
ҳимояи сарҳади давлатӣ мутахассисони касбиро омода менамоянд.  

Барои тақвияти рафти таълиму тарбияи мутахассисони варзидаи муосир зарурияти таъсис додани 
литсей ба миён омад. Ин буд, ки санаи 28-уми майи соли 2019 бахшида ба Рӯзи сарҳадчиён аз ҷониби 
Сарфармондеҳи олии Қувваҳои мусаллаҳи кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Гимназияи ҳарбии ба 
номи ворисони «Куруши Кабир» таъсис ёфт. Гимназия дар шаҳри Душанбе бо масоҳати 1360 метри 
мураббаъ ҷойгир шудааст. Тибқи нақшаи қабул ҳамасола то сад нафар пас аз хатми синфи 9 аксаран 
хонандагони нимятим ва кулятим аз минтақаҳои дурдаст қабул карда мешаванд.  

Марҳилаҳои таъсиси Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва нақши он дар омода намудани мутахассисони касбӣ дар шароити кунунӣ боиси 
ифтихор мебошад. Таҳлили ҳамаҷонибаи таъсис, рушд, инкишоф ва нақши он дар омода намудани 
мутахассисони соҳибкасби сарҳадиро дар се марҳилаи асосӣ ҷудо намудан мумкин аст: 

Якум солҳои 1991-2001, ки дар заминаи курсҳои кӯтоҳмуддат, таъсис ёфта, он то курсҳои 
шашмоҳа фаъолият намуд. Дуюм солҳои 2001-2006 марҳилаи аз курсҳои шашмоҳа ба Омӯзишгоҳи 
олии сарҳадии КДАМ ҶТ ташаккул ёфт. Марҳилаи сеюм ин солҳои 2007-2020, ки дар сатҳи баланди 
рушд расид. Аз Омӯзишгоҳ то Донишкадаи олии сарҳадӣ тағйири ном карда, дар омода намудани 
мутахассисони миллӣ нақши асоси гузошт. Илова ба ин, таъсиси литсейи ҳарбии ба номи Куруши 
Кабир таъсис ва ба фаъолият оғоз намуд.  

Маводҳои мавҷуда гувоҳи онанд, ки нақши Донишкадаи Олии сарҳадии КДАМ ҶТ дар тайёр ва 
омода намудани мутахассисони соҳибкасбӣ сарҳад хело назаррас мебошад. 
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА В ПОДГОТОВКЕ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КАДРОВ 
Вопрос преданность, самопознание, уважение национальных ценностей и формирования 

традиции предков берёт начало от изучения науки и знаний, профессий, а также понимание истории 
своего народа и их достижений. 

Говоря правдиво, история возникновения и эволюционная структура деятельность, конкретные 
цели в тоже время план высшего пограничного Института Комитета государственной 
безопасности Республики Таджикистан в направлении защиты национальных ценностей и по этой 
миссии подготовка высококвалифицированных кадров видно очень наглядно. Это является одной из 
страниц в истории таджикского народа и считается примером и гордостью наций. 

Появление первых пограничных постов в территории сегодняшнего Таджикистана с 1872 года (в 
местном селении восточного Памира Шоджан) до сегодняшнего дня наряду с защитой границы, 
изучением путей и методов борьбы против нарушителей границы, наркотрафиков и других 
преступных лиц, школ, учебных заведений играли профессиональных специалистов совершили 
героических подвигов. 

Ключевые слова: Высшие пограничные учебные заведения, Высший пограничный институт 
Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан, Пограничные 
войска, пограничник, пост, центр обучения, военные национальных кадры. 

 
HIGHER BORDER INSTITUTE IN THE TRAINING OF  

NATIONAL MILITARY PERSONNEL 
The article deals with the issue of patriotism, self-knowledge, protection of national values and the values 

of ancestral traditions, customs that stem from study of science, professional development, history of the nation 
and its achievements as well. 

In this regard, it is significant to know the role of the history of the emergence and the evolution structure, 
and outstanding goals of the Border Institute of the State Committee for National Security of the Republic of 
Tajikistan. Moreover, it is important to be aware of its contribution towards the protection of national values 
and training qualified personnel as well. It is considered to be the just source of pride and inspiration as stated. 

Factually, schools and colleges have played an important role in training of professional specialists along 
with the protection of borders and the study of appropriate ways of combating border violators, smugglers and 
other criminals since the first appearance of border checkpoints on the territory of present- day Tajikistan from 
1872 (in the Shajon area of the Eastern Pamirs) to the present-day.  

Key words: Border Academy, higher border Institute of the State Committee for National Security of the 
Republic of Tajikistan, border guards, outposts, training centers and national military personnel. 
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УДК 327.8 
ВКЛАД ТРАДИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ В УКРЕПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Низомзода Х. 
Национальная Академия наук Республики Таджикистан 

 

Современное общество, живущее и функционирующее в эпоху глобализации, способствовало 
трансформации традиционной дипломатии в современную, которая включает в себя все государства 
мира и вовлечена в создание нового облика мира. 
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После распада СССР страны Центральной Азии попали под пристальное внимание 
государственных интересов ведущих государств мира. Привлекательным для мировых держав 
является выгодное географическое положение региона, значительные запасы углеводородов и других 
природных ресурсов, а также энергоресурсов. Соблюдение баланса национальных интересов 
Таджикистана в процессе развития международных отношений способствует традиционная 
дипломатия. 

В XXI веке многие развитые страны стремятся создать новую модель мирового устройства, и 
данная тенденция оказывает влияние на судьбу стран Центральной Азии. Система взаимоотношений 
между странами региона и внешним миром еще формируются, что способствует столкновению 
внешнеполитических интересов мировых держав в борьбе за доминирование в Центральной Азии. 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, рассматривая 
разнонаправленные интересы ведущих мировых держав, отстаивает интересы суверенитета страны, 
защиты ее от иностранного вмешательства, недопущения политических кризисов, предотвращает 
развитие экстремизма.  

Суверенитет Республики Таджикистан подразумевает защиту национальных интересов страны, 
связанных с национальной безопасностью, экономической и продовольственной безопасностью, 
политической независимостью, территориальной целостностью, стабильным развитием гражданского 
общества. Взаимоотношения Республики Таджикистан со всеми государствами мира основаны на 
соблюдении национальных интересов страны. 

Приоритетное значение в обеспечении безопасности Таджикистана имеют отношения с 
соседними странами, особенно с государствами, имеющими общие с границы с Таджикистаном. 
Современная внешнеполитическая стратегия Республики Таджикистан направлена на формирование 
и укрепление пояса доверия и безопасности на протяжении всех государственных границ. Эмомали 
Рахмон отмечает: «Мы являемся сторонниками дальнейшего приумножения позитивного, 
многовекового и созидательного опыта дружественного сосуществования народов Центральной 
Азии» [3]. 

Методы традиционной дипломатии способствуют расширению и поощрению взаимовыгодных 
для представляемого государства отношений со странами - партнерами. Идеальный дипломат 
обладает такими чертами, как благоразумие, учтивость, умеренный и уравновешенный темперамент, 
гибкость. Дипломатии чужда необходимость в абсолютных победах и безусловных поражениях [4, 
с.140]. 

Дипломатия способствует проведению коренных изменений не только во внешней политике, но и 
в целом пласте межгосударственных отношений. Имидж страны на международной арене является 
плодом усилий дипломатов, влияя на отношение к представляемой ими стране различных стран и 
международных объединений и блоков [2, с.10]. 

Дипломатические методы могут варьироваться различным образом в зависимости от инструкций 
правительства, от внешних обстоятельств, от личных взглядов дипломатов. 

Традиционная дипломатия помогает при помощи переговоров укрепить добрососедские 
отношения, что необходимо, так как наличие международных угроз и вызовов способствуют 
необходимости создания кооперации государств для обеспечения национальной безопасности, 
развития экономического и человеческого потенциала. Набор рассмотренных мер в совокупности 
способствует отстаиванию национальных интересов. 

Благодаря средствам традиционной дипломатии между Республикой Таджикистан и Россией 
заключено более двухсот межгосударственных, межправительственных и межведомственных 
соглашений, направленных на осуществление сотрудничества в политической, экономической, 
военной, культурной и других сферах. Участие в международных организациях, таких, как ООН, 
ОДКБ и ШОС, благотворно влияют на развитие добрососедских отношений. 

Политическая воля и усилия Президента страны Эмомали Рахмона и других лидеров стран 
региона, способствовали заключению ряда соглашений для решения сложных проблем, которые не 
находили своего решения долгие годы. Отношения между странами региона становятся 
добрососедскими, развивается экономическая интеграция в различных отраслях и сферах 
деятельности.  

На трансформацию традиционной дипломатии и стратегий, используемых при прогнозировании 
и планировании дипломатической деятельности, в значительной степени влияет происходящее в мире 
обострение глобальных, межнациональных, общественных и социальных и культурных 
противоречий. Совместное влияние перечисленных факторов приводит к фундаментальному сдвигу в 
особенностях осуществления ключевых задач дипломатии, оказывает влияние на проведение диалога 
между различными социальными группами, людьми, государственными и негосударственными 
организациями. 
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На осуществление прогнозирования и планирования традиционной дипломатии оказывает 
влияние высокая степень неопределенности развития политических ситуаций, большинство которых 
специально целенаправленно искусственно создаются и поэтому считаются управляемыми. Практика 
современных дипломатических действий современности подтверждает, что осуществление 
целенаправленного действия, направленного на развитие системы национальной безопасности стран, 
способствует созданию многочисленных ситуаций, при которых возникновение незначительного 
повода может привести к осуществлению непредсказуемых событий, способных изменить всю, 
кажущуюся устойчивой, систему мироустройства. Данную ситуацию можно проиллюстрировать 
словами президента РФ Владимира Путина: «сегодняшний мир живет в условиях очень 
ограниченного горизонта планирования, особенно в сфере политики и безопасности» [6]. 

Определенный круг вопросов наиболее успешно решается средствами традиционных 
дипломатических техник. В связи с глобализацией и трансформацией международных отношений, 
имеет место тенденция усиления роли публичной дипломатии по ряду дипломатических направлений. 
Например, эффективными направлениями публичной дипломатии является вопросы предупреждения 
и преодоления кризисов, нераспространения оружия и многие другие. 

Так как основным инструментом традиционной дипломатии во все времена являются переговоры, 
то публичная дипломатия проводит оптимизацию позиций, которые занимает каждая из сторон, 
участвующих в переговорах. 

Страны Центральной Азии, в том числе Республика Таджикистан, также находятся в орбите 
интересов КНР в связи с необходимостью дл китайской экономики доступа к энергетическим 
ресурсам и запасам нефти и газа. Стратегические цели КНР направлены на обеспечение поставок 
энергоносителей и углеводородов из Центральной Азии, которая имеет общую с Китаем границу, что 
поможет также укреплению международных экономических связей.  

Используя средства традиционной дипломатии, китайское руководство стремится убедить 
руководителей стран Центральной Азии в необходимости углубления сотрудничества с Китаем, 
которое не представляет угрозы для их безопасности. Данная идея фигурирует во всех официальных 
документах, заключенных между Китаем и странами Центральной Азии. Китай продвигает 
следующие принципы сотрудничества со странами региона: мир, взаимное развитие, процветание, 
взаимопонимание. Китай первым признал независимость стран Центральной Азии и заявил о своей 
поддержке и предоставлении гарантий безопасности [7, с.90].  

Страны ЕС также имеют свои стратегические интересы в Центральной Азии. Важность 
взаимодействия стран региона со странами ЕС реализуется в первую очередь в сфере безопасности: 
все страны Центральной Азии являются членами ОБСЕ. Европейские политологи называют 
укрепление и расширение отношений стран ЕС и стран Центральной Азии важным стратегическим 
решением для обеих сторон. Организацией, созданной для противодействия влияния западных стран 
на регион Центральной Азии, служит Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которую 
входят такие страны, как Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.  

Вопросы наличия ресурсов и практики применения традиционной дипломатии в динамично 
развивающихся регионах, особенно при урегулировании скрытых конфликтов, недостаточно полно 
рассмотрены в политическом научном дискурсе. З.М. Исмоилзода говорит о наличии значительного 
потенциала для использования традиционной дипломатии в тех регионах, которые служат эпицентром 
острых противоречий, доходящих до конфликтов [5, с.69].  

Конфликтогенный потенциал Центральной Азии возрастает не только из-за внутренних 
противоречий между странами региона по поводу демаркации государственных границ, 
использования водных ресурсов, но также из-за угрозы торговли наркотиками, роста распространения 
влияния экстремистских организаций [1, с.101]. 

Наиболее сложной и конфликтогенной проблемой Центральной Азии является незаконченность 
определения границ между некоторыми странами региона, что нарушает политическую стабильность 
в регионе и отношения с соседними странами. Особенно остро вопрос урегулирования границ стоит 
между Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном. В настоящее время, благодаря 
дипломатическим усилиям руководителей этих государств, а особенно Президента Республики 
Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, вопросы 
урегулирования границ и пользования водой начинают решаться в позитивном ключе.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регион Центральной Азии является предметом 
разнообразных и разнонаправленных интересов ведущих мировых держав, местом вероятного 
столкновения их интересов. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, используя методы 
традиционной дипломатии, с учетом разнонаправленных интересов ведущих мировых держав, 
отстаивает интересы суверенитета страны, защиты ее от иностранного вмешательства, недопущения 
политических кризисов, предотвращает развитие фундаментализма и экстремизма.  
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ВКЛАД ТРАДИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ В УКРЕПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В материалах данной статьи рассмотрен вклад традиционной дипломатии в укрепление 
независимости Таджикистана. В настоящее время под влиянием политических изменений 
традиционная дипломатия все больше стала подчиняться правилам ведения борьбы невоенными 
средствами. При помощи методов и инструментов традиционной дипломатии руководство 
Таджикистана разрабатывает и осуществляет стратегию по совместному развитию с соседними 
странами в долгосрочной перспективе и создает новые возможности для укрепления стабильности, 
безопасности и суверенитета государства. 

Ключевые слова: традиционная дипломатия, суверенитет, национальные интересы, 
политическая ситуация. 

 
CONTRIBUTION OF TRADITIONAL DIPLOMACY TO STRENGTHENING THE 

INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The materials of this article consider the contribution of traditional diplomacy to strengthening the 

independence of Tajikistan. Currently, under the influence of political changes, traditional diplomacy has 
increasingly become subject to the rules of fighting by non-military means. Using the methods and tools of 
traditional diplomacy, the leadership of Tajikistan develops and implements a strategy for joint development 
with neighboring countries in the long term and creates new opportunities to strengthen the stability, security 
and sovereignty of the state. 
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ТАЪРИХНИГОРИИ ТАЪРИХИ ҚАРОТЕГИН ДАР ТАДҚИҚОТҲОИ  

ОЛИМОН ВА САЙЁҲОНИ РУС ДАВРАИ ОХИРИ АСРИ XIX  
ВА ИБТИДОИ АСРИ ХХ 

 
Мудабиров З.Б. 

 
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар омӯзиши таърихи то давраи инқилобии Осиёи Миёна ва махсусан Тоҷикистон хизмати 
олимон ва сайёҳони рус хеле калон аст. Тадқиқотҳои ин минтақа тадриҷан баъди ҳамроҳшавии Осиёи 
Миёна ба Россия оғоз гардиданд. [11,32] Муҳимтарин маълумотҳои олимони рус се самти асосиро дар 
бар мегиранд: мавқеи ҷуғрофиявии минтақа, шумораи аҳолӣ ва машғулияти аҳолӣ.  
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Аввалин маълумотҳо дар асри XIX дар бораи водии Қаротегин соли 1849 дар «Маълумотномаи 
хонигарии Қӯқанд» нашр гардиданд, ки муаллифи он номаълум буд. Дар ин маълумотнома гуфта 
шуд, ки Қаротегин дар болооби Амударё ҷойгир шудааст ва мардуми он бо тоҷирони Қӯқанд ҳамеша 
доду гирифт мекунанд[18,212]. Сокинони Қаротегин маблағи молҳои тоҷиронро бо тилло харидорӣ 
мекарданд, ки онро аз соҳилҳои дарёи Сурхоб меёфтанд [19,130-131]. Соли 1868 аввалин 
маълумотҳои оморӣ дар бораи сокинони води Қаротегин дастрас гардиданд. Дар ин давра генерал 
губернатори Самарқанд К.А. Абрамов аз беки Қаротегин Музаффархон мактуб мегирад, ки дар он 
чунин маълумотҳо ҷой дода шуданд:  

-шумораи хоҷагиҳои маркази Ғарм -800; 
- шумораи аҳолии Қаротегин -100 ҳазор нафар; 
-артиши хон – 2000 нафар; 
-шумораи деҳаҳо – 400 деҳа[22,10]. 
Дар аввали солҳои 70-уми асри XIX олими рус А.П. Федченко дар бораи Қаротегин маълумот 

ҷамъоварӣ мекунад. Вай бо сабаби вазъияти сиёсӣ ба ин минтақа сафар карда наметавонад, аммо аз 
суханҳои мардикорони қаротегинӣ, ки дар Қӯқанд ва дигар шаҳрҳои води Фарғона кор мекарданд, 
харитаи ин минтақаро тартиб медиҳад. Маълумотҳои А.П. Хорошхин, ки соли 1876 нашр гардиданд, 
аз рӯи суханони мардикорони водии Қаротегин тартиб дода шуданд [21,503-504]. Соли 1875 мақолаи 
Арандаренко Г.А. бо номи «Қаротегин» нашр гардид, ки дар он маълумоти муҳим оиди қалъаҳои ин 
минтақа маълумот дода мешавад. Аз он ҷумла шумораи хоҷагиҳоро муаллиф 63672 –то нишон 
медиҳад. Арандаренко А.Г. тобеияти пурраи Қаротегинро дар соли 1875 ба хонигарии Бухоро тасдиқ 
мекунад. Маълумотҳои Арандаренко А.Г. дар маҷмааи ҳарбии рус соли 1878 нашр мешаванд (№5 
саҳ.115-136), ки бештар характери этнографӣ доштанд [22,10]. Соли 1876 Ошанин В.Ф. аввалин шуда, 
аз миёни тадқиқотчиёни рус ба Қаротегин сафар мекунад. Аммо дар сафари аввалини худ олими рус 
танҳо то сарҳади шарқии ин минтақа мерасад ва танҳо дар соли 1878 дар ҳамроҳӣ бо харитасозон 
Руднев ва Невеский вай ба минтақаи Қаротегин мерасад. Натиҷаҳои экспидитсияи Ошанин В.Ф. дар 
соли 1882 дар маҷаллаи Ҷамъияти ҷуғрофии рус чоп гардиданд. Вобаста ба маълумотҳои 
ҷуғрофиявии минтақа инчунин маводи И.П. Минаев ва Регел низ аҳамияти муҳимии илмӣ доранд, ки 
дар солҳои 70-уми асри XIX ҷамъоварӣ гардиданд. Регел соли 1881 ба Қаротегин сафар мекунад ва 
харитаи минтақаҳои Қаротегину Дарвозро тартиб медиҳад. Соли 1882 П.Е. Косяков ба Қаротегину 
Дарвоз сафар мекунад ва натиҷаҳои тадқиқоти ҷуғрофии худро дар мақолаҳои маҷаллаи ҷуғрофии рус 
нашр мекунад [23,589-613]. Дар охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-уми асри XIX ба минтақаи 
Қаротегин муҳандиси кӯҳӣ Д.Л. Иванов, ҷуғрофияшинос Г. Грум-Грижимайло, Покотило, 
Юхнговский ва дигар тадқиқотчиёни рус сафар мекунанд ва дар натиҷаи ин тадқиқотҳо маълумоти 
ҷуғрофиявӣ ва этнологии мухтасар оиди минтақаи Қаротегин ба тасвиб расонида мешавад [24,209-
252]. Дар қатори тадқиқотҳои давраи охири асри XIX махсусан фаъолияти капитан Василев ва 
капитан Кузнетсов аҳамияти калон доранд, зеро дар маълумотҳои онҳо ахбори соҳаҳои мухталиф ба 
монанди иқтисод, омор, хоҷагидорӣ, роҳҳо ва инфрасохтори минтақа ва дигар самтҳои ҳаёти минтақа 
инъикос гардидааст [6,8-52]. 

Солҳои 1898-1901 ба минтақаи Дарвозу Вахиё экспедитсиями граф Бобринской А.А. сафар 
мекунад, ки онро Семенов ва Богоявленский ҳамроҳӣ мекарданд. Мавқеи ҷойгиршавии куҳистон ва 
роҳҳои асосии муносибати тиҷоратии байни Дарвоз, Қаротегин ва Помирро Бобринской А.А. чунин 
таҳлил мекунад: «Дарвози Шимолӣ, ки дар соҳили рости дарёи Панҷ ҷойгир шудааст, нишебии 
ғарбии паҳнкӯҳи Помирро ташкил медиҳад. Ӯ ба дараи дарози дарёҳои Хингоб, Ванҷ, Язғулом ва 
Панҷ бурида шуда, тақсим мешавад. Ду қаторкӯҳи баланд – Дарвозу Ванҷ байни водиҳои мувозии 
дарёҳои Ванҷу Язғулом (шохобҳои Панҷ) ва ин ду қаторкӯҳ ба қаторкӯҳи сеюм – Пётри 1 – ро ҳамроҳ 
намудан лозим аст, ки марзи шимолии Дарвозро ташкил дода, водии Хингобро аз водии Қаротегини 
Сурхоб ҷудо мекунад. Ҳар сеи ин қаторкӯҳҳои тӯлкашида ба як нуқтаи азими табиат дар болооби 
Ванҷ бо ҳам омада, ба Помир омезиш меёбад».[5,14] Солҳои 1874 – 1880 геолог И.В. Мушкетов дар 
ҳамроҳӣ бо Г.Ф. Романовский ба минтакаи Помир-Олой сафар намуда, сарҳади Қаротегинро то 
пиряхҳои Заравшон таҳқиқ карданд. Соли 1879 антропологи рус В.Ф. Ошанин ва харитасози ҳарбӣ аз 
ситоди Туркистон штабс-капитан Г.Е. Родионов минтақаи Ҳисор, Қаротегин ва Олойро то болооби 
Муксу ва Сурхоб аз ин ҷо роҳ ба тарафи пиряхи Федченкоро таҳқиқ мекунанд. Тобистони соли 1889 
Б.Л. Громбческий бо отряди иборат аз 6 савора, аз тарафи Олой ба Қаротегин сафар мекунанд. Аз ин 
ҷо отряди Громбочевский ба Қалъаи Хумб ва ба тарафи Ванҷ ҳаракат мекунанд. Ба ноҳияи Рушон 
нарасида, бо фишори афғонҳо Громбчевский маҷбур мешавад, ки боз ба Қаротегин баргардад ва аз он 
ҷо ба Мурғоб сафар намояд[9,5].

 
 

Маълумотҳои олимони рус инчунин аз ҷиҳати маълумоти оморӣ аҳамияти калон доштанд, зеро 
имкон медиҳанд, ки инкишофи аҳолӣ ва сукунати минтақаро бо давраи имрӯза муқоиса намоем. 
Мувофиқи маълумоти штаб капитан Василев мавзеи Қаротегин дар қисмати шимолу шарқии 
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бекигарии Кулоб ва Ҳисор ҷойгир шудааст. Масоҳати умумии онро Василев 9800 кв. верст 
13

 (9800 
км.кв.) муайян кард. [6,23] Аҳолии Қаротегинро вай 51 ҳазор нафар нишон медиҳад. [6,24] Ин 
маълумотҳои Василевро маълумотҳои Н. Юхновский тасдиқ мекунанд ва Юхновский аҳолии 
Қаротегин ва Дарвозро дар якҷоягӣ 100 ҳазор нафар нишон медиҳад. [9,4] 

Ошанин В.Ф. дар роҳҳои Қаротегин панҷ ағбаҳоро номбар мекунад - Яғноб, Пакшиф, Вадиф, 
Паобрут, Ярхич ки самти онҳо дар роҳи тарафи Заравшон ҷойгир аст. Танҳо ду ағба - Пакшиф ва 
Ярхич барои кашондани бори асп мувофиқ мебошанд, дар дигар ағбаҳо танҳо пиёда рафтан мумкин 
аст. Наврузов Ғ. дар рисолааш маълумот овардааст, ки тавассути Пакшиф аз Қаротегин ба Зарафшон 
ғалла мекашонданд.[17,18] Дар ҷануби Қаротегин дар қаторкуҳи Пётри I, дар соҳили чапи дарёи 
Сурхоб роҳ ба тарафи ағбаи Сарган то Дарвоз ҷойгир аст. Ба воситаи ағбаҳои Камчироғ ва Яфуч роҳ 
ба тарафи Чилдара, Тавилдара, Сағирдашт ва Дарвоз мерафт. [17,18] 

Роҳи дигар тавассути ағбаҳои Гардани Кафтар ва Люли Ҳарф ба тарафи Хатлонзамин мерафт. 
Дар тарафи ғарбӣ инчунин роҳ ба суи Ҳисор ва Оби Гарм ҷойгир буд. Мувофиқи маълумоти Наврузов 
Ғ. Аз ин ҷо то Бухоро мусофирон дар 35 рӯз мерасиданд. Дар тарафи шарқии минтақаи Рашт роҳ ба 
тарафи Турпи, Ҳоит ва Ҷиргатол равона мешавад. 

Арандаренко Г.А. дар хусуси харитасозии минтақаи Қаротегин чунин менависад: «Азбаски 
сокинони маҳаллӣ ба системаи куҳҳо номи дарёҳои аз онҳо ҷоришударо медиҳанд, дар идомаи 
тадқиқотҳои топографии Ошанин, Смирнов ва Регел мехостем характери умумии кӯҳҳои болооби 
Амударёро аниқ намоем».[1,429] Ҳамин тавр Арандаренко Г.А. муайян кардани топонимикаи 
мавзеъҳо, шохобҳои дарёҳо ва куҳҳои Қаротегинро мавриди таҳқиқи аниқ бо харитасозии онҳо қарор 
медиҳад. Арандаренко Г.А. менависад, ки топонимикаи Қаротегин аз номи аввалин ҳокимони қирғизи 
ин минтақа Қаро ва Тегин гирифта шудааст. Арандаренко Г.А. дар бораи ин чунин менависад: «То 
соли 1868 ин минтақаро шоҳони маҳаллӣ идора мекарданд ва шоҳшаванда хеле зиёд буд. Ҳар даъфа 
баъди марги шоҳ байни онҳо барои ишғоли шоҳигарӣ ҷанг сар мезад. Ин ҷангҳо ба сустшавии шоҳони 
Дарвозу Қаротегин овард ва амирони Қуқанду Бухоро бо ҳар баҳона мехостанд ин сарзаминро ишғол 
намоянд ва чунин баҳона пайдо гардид. Соли 1868 Сарахон – шоҳи Кулоб ба шоҳи Дарвозу Қаротегин 
Музаффар мактуб навишта, ӯро барои муттаҳид шудан бар зидди амири Бухоро даъват мекунад. 
Аммо шоҳи Дарвозу Қаротегин Музаффаршоҳ мактуби Сарахонро ба амири Бухоро Музаффархон 
мефиристад. Баъди ин воқеа Сарахон ба Қаротегин ҳуҷум карда, Музаффаршоҳро асир мегирад. Аммо 
баъди розигии ба ҳайати давлати шоҳи Кулоб дохил шудани Қаротегин ва Дарвоз, Сарахон 
Музаффаршоҳро аз сари нав ба ҳокимияти ин сарзамин мешинонад. Аммо дар ин маврид ба 
Қаротегин гурӯҳи ҳарбиёни хони Қуқанд ҳуҷум мекунанд ва Сарахон ба тарафи Кулоб ақибнишинӣ 
мекунад. Сарбозони хони Қуқанд Музаффаршоҳро асир мегиранд ва ба назди хони Қуқанд Худоёрхон 
мефиристанд. Намояндаи хони Қуқанд Шерали Понсад волии Қаротегин эълон мешавад. Аммо дар 
ҳамин давра урдуи амири Бухоро Кулобро ишғол карда, ба тарафи Қаротегин ҳаракат мекунанд. 
Намояндаи хони Қуқанд Шерали Понсад тавассути ағбаҳо ба Қуқанд фирор мекунад ва ҳокими 
Қаротегин воли амири Бухоро Муҳаммад Раҳим Пшук таъин мешавад»[1,447]. 

Умуман ба фикри Арандаренко нақши мавзеъҳои Қаротегин ва Дарвоз дар муборизаҳои сиёсии 
амирон он қадар зиёд набуд, ба ҷуз он, ки дар ин ҷо фирориёни водиҳои Амударё ва Яхсу дар давраи 
ҷангҳо барои худ паноҳгоҳ пайдо мекарданд. Аммо ба андешаи Арандаренко дар ин минтақа авлодҳои 
Искандари Мақдунӣ низ мушоҳида мешуд ва яке аз онҳоро муаллиф Шоҳ Авлоди Искандар ном 
мегирад[1,44]. 

Як фикри Арандаренко Г.А. баҳснок аст, ки менависад: «…гуфта метавонем, ки мардуми Дарвоз 
ва Қаротегин дар таърихи умумии минтақаи Осиёи Миёна ширкати бевосита надоштанд. Дар дараҳои 
касногузар қабилаҳои қадимаи форсизабон, дорои маданияти Зардушт ва боқимондаи лашкари 
Искандари Макдунӣ, ки барои онҳо унвони Шоҳ авлоди Искандарро боқӣ гузоштааст аз ҳуҷуми 
халқҳои гуногуни кучманчӣ пинҳон шудаанд» [2,443]. Ин комилан нодуруст аст, зеро хизмати асосии 
ин халқҳо барои таърих маҳз нигоҳдории маданияти қадима, забон ва фарҳанги миллӣ буд, ки ин 
вазифаро онҳо ба сомон расонда, аз маданияти ғоратгарон ҳифз намуданд. 

Аҳолии минтақаро олимони рус дар охири асри XIX ва аввали асри ХХ аниқ муайян накарданд ва 
ин маълумотҳо характери тахминӣ доштанд, зеро ҳар як сайёҳ шумораи аҳолиро аз рӯи шумораи 
хоҷагиҳо муаян мекард. Аввал шумораи хоҷагиҳоро аниқ карда, баъд онро ба шумораи аъзоёни 
хонавода, ки тахминан гирифта мешуд, зарб мекарданд ва бо ҳамин усул аҳолии ин ё он мавзеъро 
мебароварданд. А.Е. Снесарев дар соли 1906 шумораи аҳолии Қаротегинро 120 ҳазор нафар нишон 
медихад. [8,73] Дар манбаҳои дигар аҳолии Қаротегин 100 ҳазор нафар тоҷикон ва 15 ҳазор қирғиз 
ёдрас мешавад[10,362]. Кисляков бошад ба ин маълумоти Снесарев илова мекунад, ки дар ин давра 
зичии аҳолӣ ба як км кВ. 18-20 нафар дар пастиҳо ва баландиҳо шумораи замин камтар буда, зичии 
аҳолӣ зиёдтар буд[12,117]. Бояд гуфт, ки ба шумораи аҳолӣ муҳоҷирати меҳнатӣ таъсир мерасонид. 

                                                           
13 Ченаки русӣ то давраи Шуравӣ. Баробар ба 500 caжен ё 1,0668 км. 
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Чунончи А.П. Федченко ва Наливкин В.П. дар бораи тартиби идоракунии минтака навишта, кайд 
мекунанд, ки шароити вазнини рузгор мардумро маҷбур мекунад, ки ба шаҳрҳои калон – Фарғона ва 
Тошкант ба муҳоҷирати меҳнатӣ равона гарданд. [16,53] Наврузов Ғ. шумораи онҳоро дар давраи 
солҳои 1900-1920 то 20 ҳазор нафар нишон медиҳад. [17,23] 

Машғулияти асосии аҳолии минтақаи Қаротегин зироаткорӣ буд. Логофет шакли заминдориро 
таҳлил карда, заминҳои маҳаллиро ба се қисм заминҳои мулки султонӣ, заминҳои хурри холис ва 
заминҳои вақфӣ тақсим менамояд. [13,13] Д.Н. Логофет якчанд намуди андозҳои иловагиро низ ёдрас 
мешавад, ки аз давраи бекигарии Худойназар боқӣ мондаанд: «Қуш-пулӣ» - дар давраи оғози кишти 
баҳорӣ деҳқон мебоист аз ҳар чорвои корӣ аз 4 то 8 танга барои асп 4 танга 60 коп., барои барзагов – 8 
танга андоз супорад. «Кафсан» - як батман ба фоидаи амлокдор аз ҳосили руёнидагии деҳқон. 
«Обҷувозпулӣ» - андоз аз майда кардани биринҷ ва гандум аз 20 то 100 танга ба фоидаи бек. 
«Миробона» - ҳаққи мироб аз як барзагови корӣ як батман ҳосили зироати ғалладонагӣ ё пули он. 
«Кафсан-тарака» - Искандаров Б. онро ҳамчун тудаи ҳосили ғалла медонад, ки ҳакки амлокдорро 
ташкил медиҳад. [9,5]  

Арандаренко дар хусуси идоракунии минтақа менависад, ки «минтақаи Қаротегин аз 7 уезд 
иборат аст ва дар ҳар яки онҳо яке аз хешони бек маъмур таъин мешавад. Ба ғайр аз ин аз байни аҳолӣ 
навкарҳо таъин мешаванд, ки ҷамъиятро назорат мекунанд. Сардори навкарон –бий дар як сол 100 
батман (400 пуд) ва навкари оддӣ 48 батман ғалла музд мегирад. Ин маблағ низ аз ҳисоби мардуми 
маҳаллӣ дар шакли андоз ҷамъоварӣ мешавад. Дар маҷмуъ дар Каротегин 4000 навкар хизмати бекро 
адо мекард, ки ин барои мардум гарони зиёд меовард. Илова бар музд, барои ҳар як навкар мардум 
бояд хоҷагии навкарро бо ҳезум ва алафи чорво таъмин мекарданд. Агар навкар аз ҳудуди Қаротегин 
берун фиристонида мешуд, ҳар як хоҷагӣ маблағи 20 копейк танга барои вай сафарпулӣ ҷамъоварӣ 
мекард». [1,449]  

Андозҳоро амлокдор аз мардум ҷамъоварӣ мекард ва тартиби онҳо чунин буд: аз 10 як ҳиссаи 
ҳосил аз тамоми намудҳои зироат ва меваҷот ва як гусфанд, новобаста аз шумораи чорво дар хоҷагӣ. 
Хоҷагиҳое, ки дар дарёҳои маҳалӣ бо ҷустуҷӯи тилло шуғл доштанд, дар як сол 5 рубл ондоз 
медоданд. Умуман андози бекигарии Қаротегин 43700 рублро ташкил медод. Дар якҷоягӣ аз тамоми 
бекигариҳои минтақа – Қаротегин, Дарвоз, Балҷувон ва Кулоб ҳокими ин заминҳо Худоназар 
Девонбегӣ барои хазинаи амир ба маблағи 300 000 рубл андоз ҷамъоварӣ мекард. [1,450] 

Тиҷорат дар минтақаи Қаротегин ба мисли дигар минтақаҳои куҳистон ба таври мубодилаи мол 
сурат мегирифт. Аммо чуноне ки Арандаренко ва граф Бобринской низ қайд мекунанд, дар Ғарм 
бозори фурӯши молҳо ва дуконҳои доимӣ фаъолият доштанд, ки ин ҳолат дар минтакаҳои Дарвоз ва 
Помир дида намешуд. Ин нишон медиҳад, ки дар ин минтақа муносибатҳои тиҷоратӣ тарақи карда 
буданд, зеро ин минтақа аз мавзеъҳои кӯҳистони ҳамсоя нисбатан аз ғалла ва маводҳои ғизогӣ 
худкифо буд.  

Азбаски Қаротегин бекигарии аморати Бухоро маҳсуб мешуд, дар ин ҷо ченакҳои аморат амал 
мекарданд. Холов ин ченакҳоро таҳлил карда, онҳоро чунин муайян мекунад:  

-85,5 мисқоли Бухоро баробар ба 1 фунти русӣ;  
-1 мисқол баробар ба 409,512 : 85,5 = 4,79 грамм. [26,67]  
Небольсин П.И. менависад, ки «батмани Бухоро ба 7 пуд 32 ½ фунт ва ё 8 пуд баробар аст. 

Ханвей батманро чунин тақсим кард:-1 батман баробар ба 16 дирҳам яъне дунимсир, 1375 мисқол ё 16 
фунти русӣ яъне - 6,6 кг баробар аст.Ҳисоби манн ва батман доимо вобаста ба замон ва макон тағир 
меёфт.Чунон чи дар аввали асрии XVIII як манн баробар ба 8 пуд ҳисоб мешуд. Солҳои 1900-1905 
манн ба 16 пуди русӣ 262,088 кг ҳисоб мешуд. Дар Қаротегин манн ба 4 пуди русӣ - 65,52 кг ё 16 табақ 
(ҳар кадомаш 3 тоқӣ) баробар ба 48 тоқӣ буд.  

Андреев М.С. оиди ченкунии замин дар минтакаҳои куҳистон ҳаминро қайд мекунад, ки ҳаҷми 
заминро аз рӯи ҳаҷми тухмии он муайян мекарданд. Заминҳои аз ҳама калон 90 кг тухмӣ доштанд, ва 
замини аз ҳама хурд 4-5 кг тухмӣ талаб мекард.[3,25]  

Дар баробари ченакҳои маҳаллӣ аксарияти молҳоро аз рӯи ченакҳои аморати Бухоро ва баъзан 
ченакҳои русӣ ҳисоб мекарданд. Чунончи: 128 кг баробар ба 8 кг, 20 кг баробар ба 1,25 кг, 16 пуд 
баробар ба 1 пуд (16,38 кг) , ва 0,5 пуд баробар ба 8,19 кг ҳисоб мешуд. [26,43] 

Бобринской А.А. роҳҳои тиҷорати мардуми куҳистонро нишон дода менависад: «Кӯхнаколаи 
хонагӣ, дег, қумғон, зарфҳои мисину чӯбин аз Балҷувону Кулоб, қолину намад аз кӯчманчиён, ашёҳои 
ороишӣ, зару зевари занона, овезаҳои нуқрагин, гушвор, ангуштарин, дастпона, гарданбанд, матову 
рӯймолҳои шоҳӣ, ресмонҳои шоҳӣ аз шаҳрҳои калони Фарғона ва қисман аз тарафи кӯҳистониён аз 
Қаротегин (ресмонҳои абрешимӣ ва рӯймолҳои шоҳӣ) аз Кулобу Балҷувон харидорӣ карда 
мешаванд».[5,13] 

Таҳлили китоби Н.А. Кисляков – «Очеркҳои таърихи Каротегин» (Очерки истории Каратегина) 
нишон дод, ки муаллиф онро бо супориши базаи Тоҷикистонии АИ Иттиҳоди Шӯравӣ иҷро кардааст. 
Давраи хронологии ин тадқиқот аз охири асри XVIII оғоз шуда, то солҳои 30 –уми асри XX-ро дар бар 
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мегирад. [12,19] Инчунин хулосаҳои Н.А. Кисляков дар асоси ривоятҳои қирғизҳо, ки гуё аввалин 
зироаткорони ин минтақа буданд, нишон медиҳанд, ки муаллиф объективизми илмиро ҳангоми иҷрои 
кор истифода накард. [17,10]  

Соли 1903 А.А. Семенов китоби аввалини худро бо номи «Этнографические очерки 
Заравшанских гор, Каратегина и Дарваза», ки дар он натиҷаҳои тадқиқоти экспедитсияи соли 1893 
ҷамъоварӣ шудааст. Дар ин асар Семенов А.А. инчунин маълумотҳои ҷуғрофиявӣ оиди кӯҳистони 
Заравшон, Қаротегин ва Дарвоз, дин, урфу одат, эҷодиёти маънавии мардуми минтақа ва дигар 
маълумотҳои таърихӣ ва этнографиро ҷой медиҳад. Дар хусуси сохти сиёсии ин минтака вай ҳаминро 
қайд мекунад, ки Шоҳони Қаротегину Дарвоз , Шуғнон, Рушон ва Вахон, насаби худро бо Искандари 
Македонӣ пайваста медонистанд. Иқлими ин минтақаро (Қаротегинро) таҳлил карда, вай онро дар 
муқоиса бо дигар мавзеъҳои Туркистон хуб меҳисобад ва онро «Кунҷи шукуфони куҳистони Осиё» 
меномад.

 
[7,5] Вай миллати мардуми куҳистонро ба эрониҳо мансуб медонад: «Хато намекунем, агар 

сокинони ин минтақаро эронӣ хонем». [7,19] Сайёҳони рус, ки ба минтақаҳои куҳистони Қаротегин, 
Дарвоз ва Помир сафар мекарданд, аз суханони мардуми муқимии ин минтақа фаҳмиданд, ки онҳо 
худро «тоҷик» меномиданд.  

Аҳамияти экспидитсияҳои олимон, сайёҳон ва ҳарбиёни рус ба монанди граф А.А. Бобринской, 
Арандренко, Путята, Кисляков, Семенов А.А., Андреев ва дигарон дар он зоҳир гардид, ки дар давоми 
сафарҳои худ онҳо харитаи топографии дараҳои водии Қаротегин ва роҳҳои кӯҳии гузаштан аз 
қаторкуҳҳои Зарафшон ба тарафи қаторкӯҳҳои Қаротегинро тартиб дода, самти роҳҳои қадимаи 
мардуми маҳаллиро бори аввал харитасозӣ намуданд. Таҳлили таърихнигории Қаротегин дар асарҳои 
тадқиқотчиёни рус охири асри XIX ибтидои асри ХХ нишон медиҳад, ки олимон ва саёҳони рус 
аввалин шуда саҳифаҳои омӯзиши васеи таърихи минтақаро ба роҳ монданд ва аз ҳамин лиҳоз ин 
таҳлилҳо дар таърихнигории Тоҷикистон ҷои сазоворро ишғол мекунанд.  
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ КАРАТЕГИНА В ТРУДАХ РУССКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПЕРИОДА  
КОНЦА XIX И НАЧАЛО ХХ ВЕКОВ 

В данной статье автор анализирует статьи и работы русских исследователей периода конца 
XIX и начало XX века, в которых авторами исследовались этнографические и исторические хроники 
Каратегина. Автор в хронологическом порядке показывает год издания, объем страниц и краткое 
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содержание работ и вместе с этим отмечает их научную значимость для современных 
исследователей. В статье также указывается на труды военных исследователей в изучение 
истории и этнографии Каратегина, которые внесли большой вклад в развитие этих наук 
относительно данного региона. 

В данной статье автор также приводит библиографический анализ научного наследия русских 
исследователей Каратегина периода конца XIX и начало XX века. Определены основные научные 
труды русских исследователей Каратегина в которых авторы отражают этнографию и историю 
данного региона. Также в статье выявлены основные характеристики трудов русских 
исследователей Каратегина и указано их научное значение для современных исследователей в 
области этнографии Раштского региона. Вместе с этим в данной статье автор указывают на 
методологическое значение трудов русских исследователей Каратегина при исполнение научно-
исследовательской деятельности современными исследователями. 

Ключевые слова: анализ, книга, статьи, русских исследователей, этнография, история, 
Каратегин.  

 
THE HISTORIOGRAPHY OF HISTORY OF KARATEGIN IN RESEARCHS OF RUSSIAN 

SCOLARS DURING THE PERIOD OF THE END OF XIX AND EARLY ХХ CENTURIES 
 
In this article author analyze of articles and researches of Russian scientists, which contribute in research 

of history and ethnography of Karategin during the period the late of XIX and early of XX centuries. Author 
after chronological order show the year of publish, short content of works and note the significance of work for 
contemporary researchers. Author also note the role of militaries researches for study of history and 
ethnography of Karategin during the period the late of XIX and early of XX centuries. 

Also in this article authors give attention to analyses of science legacy of Russian scientists, and about 
ethnography of people of Karategin region. Authors note the methodological signification of bibliography of 
Russian scientists, about ethnography of people of Karategin period of late XIX and early XX century for 
contemporary scientists during their scientifically research in ethnography of of people of Karategin . 
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РУШДИ САНЪАТИ КАНДАКОРӢ, МЕЪМОРӢ ВА ҲУНАРМАНДӢ ДАР 
ТОҶИКИСТОН ВА ОСИЁИ МИЁНА АЗ АСРҲОИ МИЁНА  

ТО ИБТИДОИ АСРИ ХХ 
 

Ёқубов А.А., Сафаралиев Ф.С. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ 

 

Кандакорӣ як навъи санъати ороишиву орнаментӣ буда, тавассути кандану буридани чӯб, 
устухон, гаҷ ва гил ба амал оварда мешавад. Кандакориро барои зебу зинат додани ашёи рӯзғор, 
ҷузъҳои меъморӣ ва муҷасамасозӣ истифода мебаранд. Кандакорӣ яке аз қадимтарин навъи санъати 
ороишиву амалӣ буда, намудҳои гуногунро дар бар мегирад: кандакории барҷастаи муқарнасӣ, 
барҷастаи нисбатан ҳамвор, ангора, умқи, дутарафа (туршакл, панҷара, аррашуда) ва руйбаст. Ороиши 
рӯи мебел ва дигар маснуоти аз чӯб сохташуда, таърихи дурудароз дорад. Сифатҳои ороишии чӯб 
имкон медиҳанд, ки доираи кандакориро аз ёдгориҳои хурд ва зебу зинати масоҷиду мақбараҳо васеъ 
кунем. Ба монанди ҳамин санъати кандакории рӯи чӯб гуногунранг ва бо имкониятҳои зиёд вуҷуд 
дорад. 

Коркарди чӯбу тахтаро одамони қадим ҳам медонистанд. Бинобар ақидаҳои бостоншиносӣ 
машҳури рус П.И. Борисовский, воситаҳои чӯбӣ (калтак, найза, воситаҳо барои қабули оташ) дар 
байни мардуми ибтидоӣ аз замонҳои қадим вуҷуд дошт. Чӯб ҳамчун воситаи қабули сунъии оташ ба 
воситаи соиш, маводи сохтмони ҳангоми истеҳсоли намудҳои ибтидоии нақлиёти заминӣ (чигина, 
курсии занбар) ва нақлиёти обӣ (танаи дарахт, гиреҳ аз ҳезум ва туғай барои убур кардани монеаҳои 
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обӣ) истифода бурда мешуд. Дар бештари кофтуковҳои неолитӣ асбобҳои рӯзғори зерин, ки аз чӯб 
сохта шуда буданд: косаҳо, кафлез, юғу сипар, қошуқҳо, ки аксаран бо кандакориҳо фаро гирифта 
шуда буданд, ёфт шуданд. Он вақтҳо чӯб бо намудҳои гуногуни воситаҳои санги ва оташ коркард 
карда мешуд. [1, c.55] 

Тибқи сарчашмаҳои хаттӣ, инчунин маълумоти ҷамъовардашуда аз тадқиқотҳои этнографии 
соҳави, маҳсулотҳои аз чӯб сохташуда шахсро аз лаҳзаи таваллуди ӯ (охури чӯбӣ – тағораи чубин, 
барои оббозии тифли навзод фавран пас аз буридани ноф, гаҳвора, найчаи чӯбӣ – сумак, севчук - барои 
холӣ кардани пешоб ба як кузача) то дафн кардан (тахта барои шустани ҷасад, сароҷа, тобут, 
нолозимаи арчаи кӯҳӣ - барои пӯшидани даромадгоҳи лаҳт- дафн, калтак - асо, ки ба сар ва пойи лаҳад 
кашида мешуд) иҳота мекунанд. 

Аз замонҳои қадим то ба имрӯз устоҳои ҳунарҳои косибӣ - дуредгар, пассор, ҳаррот мисли 
меъморон, бинокорони асосӣ, дизайнерҳо, дар сохтмони хонаҳои истиқоматӣ, иншооти бемайлон ва 
анҷоми онҳо, муассисони воситаҳо, зевар, таҷҳизот, муҳандис ва ихтироъкорони системаҳои обёрӣ 
(сарбандҳо, механизмҳои тақсимоти об), воситаҳои нақлиёт баромад мекарданд. Хуллас, санъати 
амалӣ ва ороишӣ, аз ҷумла коркарди чӯбу тахта, ҷузъи муҳими тамаддуни мардуми тоҷикро ташкил 
медод. 

Ҳунармандон ва наҷҷорони тоҷик асосан маҳсулоти чӯбиро (аз дарахтони арча, чанор, тут, 
чормағз, зардолу) истифода бурда, аз вай анвои гуногуни ашёҳои рӯзғор (коса, табақ, кафлес, сандуқ ва 
ғ.), биноҳои маданӣ ва маъмуриву иҷтимоӣ, намунаҳои гуногуни кошинкории матоъҳо ва ғ. 
месохтанд. Шоҳсутунҳову равоқу болор, дару дарвозаҳои зебо, сағона ва лавҳаҳои кандакоришуда дар 
санъати меъморӣ фаровон истифода мешуданд. Қадимтарин осори санъати кандакори дар чӯб аз 
шаҳрҳои Панҷакент ва Шаҳристон ёфта шудаанд, ки ба асрҳои VI-VIII таалуқ доранд. Баъзе аз 
қисмҳои сутун, дару дарвоза, болор, ки боқӣ мондаанд, асосан ба усули кандакории барҷастаи 
муқарнасӣ – лулапардозӣ ва барҷастаи нисбатан ҳамвор, бо нақшҳои ислими ва гиреҳ оро ёфтаанд. 
Барои нақшу нигори васеъ паҳншуда (хушаи ангур, нимдора, чорбарг, барг, тухм ва гул) дар санъати 
то истилои араби мардумони Осиёи Миёна муҷасаммасозӣ ва офаридани мавҷудотҳои хаёли 
(ҷонварҳои дубадана) ривоҷу равнақ ёфта буд. Баъди истилои араб ва ҷорӣ шудани дини ислом, дар 
баробари манъ шудани бутпарастӣ ва дигар динҳои он вақт вуҷуддошта, кандакории симоӣ ва 
нақошиҳои баландмазмун низ аз байн рафтанд (ғайр аз баъзе марказҳои мадании Осиёи Марказӣ). 
Кандакории рӯи чӯби мақбараи Исмоили Сомонӣ (асри X), арақаи мақбараи Чашмаи Аюб (асри XIV-
XVII, Бухоро), рафҳои мақбараи Кусам ибни Аббос (Самарқанд), айвони мақбараи деҳаи Чоркӯҳи 
Исфара, меҳроби Искодар (асри X, Айни, Тоҷикистон), мақбараи Шайх Муслиҳиддин (асри XIV-XV, 
Хуҷанд), мақбараи Сайфуддини Бохарзи (асри XIV), дари Гури Мир (асри XV, Самарқанд) ва ғайра 
нақошиҳои ҳандасӣ ва таббиӣ дошта буданд ва намунаҳои барҷастатарини таърихи санъати 
кандакории асримиёнагии мардуми Осиёи Маркази ва тоҷикон буданд. [2;53] 

А.Ю. Якубовский диққати муҳаққиқонро ба масъалаи иҷтимоиву иқтисодии ҳаёти шаҳр дар 
Осиёи Марказӣ дар асрҳои миёна ҷалб мекунад: «ҳамон аст, ки дар ҳудуди таърихӣ ва топографӣ, ба 
ибораи дигар - ба ҳаёти одамон, масъалаҳои вобаста ба қувваҳои истеҳсолӣ ва муносибатҳои 
истеҳсолӣ, яъне, сохтори синф, ихтилофоти синфӣ, идеология ва ғ.». Албатта, A. Ю. Якубовский 
омили муҳими инсонӣ дар рушди қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ дар шаҳрҳо 
ҳунармандон, саноатчиёни, деҳқонон ва тоҷиронро мешуморид. [3, c.4] 

И.П. Петрушевский диққати муҳаққиқонро ба зарурати муайян намудани навъи хоҷагидории 
шаҳрҳои асримиёнагии Шарқ ҷалб намуд. Таснифоти ӯ чунин буд: 1) шаҳрҳое, ки ба маҳсулоти дигар 
вилоятҳо муҳтоҷ набуданд; 2) шаҳрҳое, ки маркази саноати ҳунармандӣ аст, кор дар бозори 
байналмилалӣ дорад; 3) шаҳрҳое, ки дар сархатҳои роҳҳои корвонҳои калон ҷойгир буда, ҳамчун 
ҷойҳои захирави, мубодила, ва нуқтаи интиқолӣ барои содирот ва воридот хизмат мекарданд [4, c.87]. 

Дар байни фаъолиятҳои ҳунармандӣ аз давраҳои қадим боз дар байни мардум аз ҳама васеъ 
паҳншуда ва маъмултарин ҳунари кандакорӣ дар чӯб мебошад. Бо кандакорӣ бинову масоҷидҳо, 
киштиву заврақҳо, мебелу курсиҳо, зарфу лавҳаҳо, чархҳои ресмонресӣ ва чокдузӣ ва ғайраро зебу 
ороиш медоданд. Лӯхтакҳои чӯбини мардумӣ бо симоҳои равшану возеҳ, моҳириву нозукӣ ва 
ороишоти махсус тафовут доранд. Маданияти таърихии чандинасраи кандакорӣ дар чӯб анъанаҳои 
милли буда, аз насл ба насл бо кандакории хонаҳо, биноҳо, сохтмонҳои маишӣ, ороишӣ маснуотҳо 
мерос мондаанд. Намунаҳои беҳтарини чунин маҳсулотҳои санъати кандакорӣ бо эҳтиёт дар 
осорхонаҳои гуногуни Осиёи Миёна нигоҳ дошта шудаанд. Аз замонҳои қадим сар карда, то ба имрӯз 
чӯб маҳсулоти асосию дӯстдоштаи наққошону наҷҷорон ба ҳисоб меравад. Аз вай муҷасамма, 
маҳсулотҳои зинатӣ месозанд. Дар соҳаи коркарди чӯб устоҳою ҳунармандони халқӣ ва наққошони 
касбӣ фаъолият дошта, анъанаҳои таърихии худро давом дода истодаанд. Навъҳои гуногуни 
кандакории рӯи чӯб машҳуру маълум аст, ки онҳоро ба ҷузъҳои асосии зерин тақсим мекунанд: 
ҳампаҳнӣ ва ё пастхамӣ, ҳамвории барҷаста, возеҳӣ, рахдор, турӣ, муҷасаммагӣ ё ҳаҷмӣ ва ғайра. Ҳар 
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яке аз ин навъҳодар баробари ин боз ба услубу техникаи гуногунранги иҷроиш тақсим мешаванд. [5, 
c.215] 

Ба фикри И.В. Пянков, шаҳрҳои Осиёи Марказӣ ҳанӯз дар давраи Ҳахоманишинҳо марказҳои 
ҳунарҳои халқӣ ва савдо буданд. Сарчашмаҳои қадим, аз афташ, бо хусусияти хоси худи онҳо оиди ин 
қариб, ки ягон хабар намедиҳанд. Бо вуҷуди ин, нақши шаҳрҳоро метавонем танҳо бавосита ҳукм 
кунем. Барои ҳамин, тахмин кардан мумкин аст, ки сохтори хоси шаҳрҳои рушдёфтаи асримиёнагии 
Осиёи Марказӣ, марказҳои савдо ва ҳунармандӣ буданд. [6, c.200;] 

Солҳои 70-уми асри XIX ҳамчун як даҳсолаи барҷаста дар омӯзиши ҳунарҳои қадими тоҷикон ва 
халқҳои дигари минтақа, аз ҷумла муайян намудани соҳаҳои коркарди чӯбу тахта эътироф карда 
мешавад. Аз ин ташкилоти шӯъбаи Осиёи Миёнагии намоишгоҳи Умумирусиягии политехникӣ соли 
1872 дар Маскав, эҷоди каталогӣ маводи намоишӣ, ки аз ҷониби ҳунармандони маҳаллии мардумӣ, 
косибон, ихтироъкорон барои тамошои умумӣ тайёр шуда буданд, нашри «албоми моҳипарварӣ», 
нашри дастурамали М.И. Бродовский ва гузориши Н.Ф. Петровский ва як қатор мақолаҳо, ки дар 
китоби илмӣ таҳти унвони «Солнома» дохил карда шуда буданд, шаҳодат медиҳанд. Бояд зикр кард, 
ки дар корҳои М.И. Бродовский ва Н.Ф. Петровский бори аввал мукаммал дар бораи мошинҳо ва 
таҷҳизоти чӯбӣ барои коркарди нах шарҳ дода шудааст: «ҳаллоҷӣ» ва ё «чирик» - барои тоза кардани 
тухмии пахта, «ресандаи чархӣ», «дукони дастӣ - мошинаи дастии ресандагӣ», «чархбача» - чарх 
барои печондани риштаи абрешими, «аштоб» - мошинаи печи абрешим, «давра» - мошини риштаи 
абрешим ва дигарон. 

Як манбаъи намоиши беназир барои таърих ва фарҳанги тоҷикон ва дигар халқҳои Осиёи Миёна 
«Албоми Туркистон» мебошад, ки бо «шарқшиноси барҷастаи» вақти худ (аз гуфтаҳои 
А. Якубовский) А.Л. Кун (1840-1888с.) дар солҳои 1871-1872 бо фармони ҳокими кулли Туркистон 
K.П. фон Кауфман тартиб дода шуда буд. Ин ҷамъоварии аксҳои Туркистон, ки аз тарафи суратгир 
Н. Нехорошев гирифта шуда буданд, иборат аз чор қисм буд: этнографӣ, бостоншиносӣ, таърихӣ ва 
косибӣ ( охирин дар ҳамкорӣ бо М.И. Бродовский тартиб дода шуда буд). Албом ишора аз 447 картон 
бо 1262 расмҳои ранга ва суратҳо иборат буд, ки бо ақидаи Н.В. Дмитровский «санъаткории камёфти 
бузурге аст, ки танҳо се китобхона дар ҷомеаи Русия аз ин фахр мекард - Академияи императорӣ, 
Академияи илмҳо ва АИ Туркистон». 

Дар се - ҳаҷми Шарҳи ҳарбӣ - омори ноҳияи ҳарбии Туркистон, ки аз тарафи А.Ф. Костенко 
тартиб дода шуда буд, тавсифи ароба, бахшҳо аз нерӯҳои истеҳсолӣ, захираҳои ҷангал, бо назардошти 
роҳҳои иқтидории онҳо барои эҳтиёҷоти округи низомӣ вуҷуд дорад. 

Дар солҳои 80-уми асри XIX омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ва саноати косибии тоҷикон дар робита 
бо ташкили ояндаи фаъолияти намоишгоҳӣ идома ёфт. Ҳамин тавр, ба муносибати таъсиси 
намоишгоҳи Туркистон соли 1886 дар Тошканд, фаъолияти ҳунармандӣ объекти нави диққати 
таърихшиносон, журналистон, ва сарпарастони санъати амалӣ ва ороиши мегардад. Ба гуфтаи 
таърихшиноси машҳур сардабири рӯзномаи «маҷаллаи Туркистон» Н.A. Maeв, ҳунармандони 
мардумӣ – дуредгарон ва кандакорон, махсусан барои намоишгоҳи Туркистон дар соли 1886 
Намоишгоҳ-Саҳнаи Хуҷандро ороиш доданд, ки иборат аз руйпуши нимдаврашакл ва як кати зебо, ки 
дар он маҳсулотҳои бештар арзишманду зебои ҳунармандони мардумӣ ба намоиш бароварда шуда 
буданд. [6, c.27] 

Ҳамин тариқ, дар давоми сӣ соли аввал (1864-1894) раванди ташкили ҳокимияти 
мустамликадории Русия дар Осиёи Марказӣ омӯзиши ҳунарҳои маҳаллӣ ва саноатӣ, аз ҷумла 
коркарди чӯбу тахта хислати ҳамкориро дошт, давра ба давра дар робита ба ташкили фаъолияти 
намоишгоҳӣ дар Туркистон баргузор мешуд. 

Дар кори H.A. Кирпичникова аввалин маротиба дар асоси маводи таърихӣ ва пурсиши вилояти 
Самарқанд, дар солҳои 90- уми асри XIX ҷамъоварӣ шуда, дар марказҳои шаҳрҳо бо аҳолии 
тоҷикнишин, ҳамчун Самарқанд, Хуҷанд, Ӯротеппа (ҳоло Истаравшан), Ҷиззах, Каттақурғон, 
Панҷакент, Ургут ҳунарҳои мардумӣ ва қадимӣ ба назар мерасанд. Дар он хусусияти саноати 
дуредгарӣ ва мошинҳои боркаш дода шудааст, аз рӯи нишондиҳандаҳои монанди мавҷудияти 
талаботи бозори меҳнат ба манбаъи ашёи хом, воситаҳо ва таҷҳизотҳои амалӣ, меҳнат, коркарди 
ашёҳо, ҳолати иқтисодии ҳунармандӣ пеш ва пас аз забт шудани Осиёи Марказӣ муқоиса карда 
шудааст. 

Дар солҳои 20-ӯми асри XX омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ дар Осиёи Марказӣ дар самти таърихӣ 
ва иқтисодӣ зоҳир карда мешуд. Инҳо дар корҳои Н. Балашев, А. Сквортсова, В. Балков ва диг. Нишон 
дода шуданд. 

Аз ҷумла, яке аз ин муаллифон В. Балков дар робита ба маълумоти оморӣ, хусусиятҳои техникӣ ва 
иқтисодии коркарди чӯбу тахта ва ҳунармандӣро баён кард. Ӯ мегуфт: «Ҳатто муҳимтар аз ин, 
ҳунармандӣ ва саноати коркарди чубу тахта, ки мумкин аст ба соҳаҳои аробасозӣ, зинсозӣ, саноати 
истеҳсоли юртасозӣ ва дигар ҳунармандиҳои коркарди чӯбӣ хурд вобастаро тақсим кардан мумкин 
аст». [7, c.80] 
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Ҷиҳати умумии омӯзиши мураккаби меъморӣ ва этнографии меъмории халқии тоҷикон дар 
рисолаи илмии A.K. Писарчик оиди меъмории анъанавии аҳолии Самарқанд, ки дар он муаллиф 
маълумоти мушаххас дар бораи намудҳои ҷангал барои маҳсулотҳои коркарди чӯб (сафедор), арча, 
ворид шаванда, санавбар, маҳаллӣ, чормағзи, дарахти тут баъзан зардолугӣ ва заранг, муфассал 
меъморӣ, усулҳои бадеӣ ва ороишӣ ва истифодаи онҳо маълумот овардааст, мебошад. [8, с.230] 

Дар давраи баъди ҷанг солҳои 50-ум ва солҳои минбаъдаи асри XX монография ва корҳои 
бемайлони муаллифон ва гурӯҳҳои муҳаққиқони инфиродӣ, ки бар ҳунарҳои, коркарди чӯбу тахта 
бахшида шуда буданд, ба табъ расид. Ҳамин тавр, М.С. Андреев дар китоби машҳури худ «Тоҷикони 
водии Хуф» дар бораи пайдоиши коркарди рӯи чӯб дар Язғулом, инъикоси вай, таърихи паҳншавии 
санъат дар Хуф аз кандакорӣ ва коркард дар чӯб калушҳо, юғу азим, қошуқ, тағораҳо, ҳавз, ҳар гуна 
қуттиҳо ва пиёлаҳоро баён кардааст. [2, с.22] 

Дар китоби Р.Г. Мукминова – шарқшиноси маъруф оид ба сарчашмаҳои асримиёнагии 
навиштаҳои хатӣ, таърихи ҳунармандӣ дар Самарқанд ва Бухоро дар асри XVI аз ҷумла санъати 
коркарди чӯбу тахта далелҳо оварда шудаанд. [1, с.55-59] 

Густариши баъзе маҳаллаҳои косибон ва ҳунармандон ва маҳсулотҳои саноатии онҳо, вобаста ба 
коркарди чӯб: маҳалаҳои дарёнавардон, равғанкашон, зинсозон ва ғайра. Ба ақидаи Н. Неъматов ба 
номгӯзории шаҳрҳо, таъсир расондааст. [5, с.150] 

Дар як мақолаи муштараки Г.Х. Ҳайдаров, С. Марофиев ва Н. Турсунов, таҳти унвони «Дар бораи 
таърихи маҳсулоти ҳунармандии Хуҷанди пеш аз инқилоб», ки бо забони тоҷикӣ навишта шудааст, 
дар баробари санъати бофандагӣ, истеҳсоли пойафзол, маводи озуқа, оҳангудозӣ, истеҳсоли мису 
маҳсулоти заргарӣ, кандакорӣ дар гаҷ, санъати – кулолӣ, санъати дуредгарӣ-кандакорӣ дар чӯб ва 
ҳунарҳои шаҳрӣ дар давоми нимаи дуюми сри XIX тавсиф карда мешавад. 

Саҳми бузургро дар омӯзиши шаҳрҳои феодалии асрҳои миёнаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, 
Хуҷанд, шаҳрҳои Фарғона, Истаравшан, Зарафшони боло, дар омӯзиши ҳунарҳои шаҳр ва деҳот 
таърихшинос ва шарқшиноси маълум Н.О. Турсунов гузоштааст. Дар яке аз корҳои аввали худ 
Н.О. Турсунов бахшида ба категорияҳои саноати Хуҷанд барои истеҳсоли воситаҳои меҳнат 
таснифоти зеринро овардааст: чархчигӣ, дукчигӣ, объектҳои чӯбӣ: гаҳворасозӣ, сандуқсозӣ, зинсозӣ ва 
ғайра. Н.О. Турсунов дуредагаронро ба идоракунандагон - хонапуш, дарсоз ва ромсоз тақсим мекард, 
ва маълумоти оморӣ ва бостоншиносиро оид ба шумораи дуредгарон, ҳунармандони коркарди чӯбу 
тахта пешниҳод карда буд. Хеле маълумоти ҷолибро оид ба ҷуғрофияи ҷойгиршавии ҳунарҳои 
коркарди чӯб ва зисти омилони санъат дар системаи шаҳрӣ, ки дар он онҳо кору фаъолият мекунанд, 
пешкаш намуд. 

Н.O. Турсунов дар омӯзиши калони худ, ки дар шакли маъмули «Таърихи тоҷикон» иҷро 
шудааст, нишонаҳои ниҳоди таърихии асосии ихтироъ ва истифодаи воситаҳои чӯбӣ (барои мисол, 
чархи сафол), сутунҳо, сохтмони биноҳои истиқоматӣ, биноҳои ҷамъиятӣ ва бемайлон, маҳсулотҳои 
зевару мусиқӣ, воситаҳо ва объектҳои санъати амалии халқи тоҷик аз замонҳои қадимро пешкаш 
кардааст. 

Бостоншиносӣ машҳур У. Пулодов дар давоми кофтуковҳои қалъаи ду-ошёнаи «Чил-Ҳуҷра» дар 
наздикии маркази ноҳияи Шаҳристони вилояти Суғд, дар қабатҳои асрҳои VI-VII ва XI-XII маҷмӯи 
маҳсулотҳои хеле ҷолиб аз ошхона мизу курси, панҷараи чӯбӣ, обгардони - кафлез, маҳсулоти дар 
шакли мех ё бурида, порчаи сарпӯши дег, порчаи маҳсулоти чӯбии мусиқӣ ва ғайраро дарёфт кард. [7, 
c.162-169] 

M.A. Рузиев дар ҷанбаи санъат ва таърих, мухтасар ба ташкили кори устодони - кандакор, 
фаъолияти ҳунармандони машҳур - дуредгарон, косибон, меъморон ва нақшпартоён диққати махсус 
додааст. 

Дар осори A. Аминов, A. Бобохоҷаев, M. Вахобов, И.К. Нарзиқулов ҷанбаҳои таърихӣ ва 
иқтисодӣ, таҳқиқи саноати ҳунармандии алоҳидаи Осиёи Марказӣ мавриди омӯзиш қарор 
гирифтаанд. 

Ба наздикӣ монографияи забоншиноси назаррас, мардумшинос, донандаи бузурги забон ва 
фолклори мардумии тоҷикон P.Л. Неменова (1908-1990) ба нашр расид. Маҳсулоти аз чӯб 
сохташударо Р.Л. Неменова, ки дар Варзоб то соли 1917 арзи вуҷуд доштанд, ба гурӯҳҳои зерин 
тақсим карда буд: амалӣ, олотҳои кишоварзӣ, зевар, панҷараҳо, гаҳвора, Kaлуш - пойафзоли чӯбӣ, 
ҳамаи намуди қисмҳои чӯбии осиёбҳои обӣ, равғанбарорӣ, мошинҳои соҳаҳои бофандагӣ, 
ресмонресӣ, ки истифода бурда мешуданд. Дар асоси усули истеҳсол, маҳсулоти чубӣ ба кандакорӣ ва 
тарошида тасниф мегардид. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ РАЗВЫТИЕ МАСТЕРСТВА РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ И 
РЕМЕСЛЕННОГО МАСТЕРСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ И СРЕДНЫЕЙ АЗИИ СО 

СРЕДНИХ ВЕКОВ И ДО НАЧАЛА XX ВЕКА  
В статье автор предоставляет информацию об истории резьбы и других видов народного 

искусства в Таджикистане и Средней Азии. Источники и материалы, использованные автором, 
достоверны и признаны во всем мире. Таджикский народ и другие народы Центральной Азии 
использовали различные виды искусства для улучшения своей жизни и постепенно улучшали ее. Анализ 
показывает, что ремесленники, мастера, плотники и мастера в каждый период учились у лучших 
ремесел и пытались внести в них изменения. Время от времени жизнь предъявляет новые требования 
к человечеству. Человек принял меры. В статье представлена интересная информация с 
использованием источников и исторических памятников различных народных промыслов, в 
большинстве своем выполненных из дерева, камня и металла. Помимо ознакомления с образцами 
народных ремесел, можно познакомиться с уровнем жизни и занятиями людей на разных этапах. 
Судя по достоверным источникам и источникам истории, восстановление национальных и местных 
ремесел привлекло внимание человечества. Многие исследователи занимаются изучением ремесел и 
различных декоративных искусств, представляя другие национальности, имея косвенный интерес к 
истории и жизни народов Средней Азии. В статье рассматриваются многие исторические 
памятники, дошедшие до наших дней, и используемые в них архитектурные искусства, а также 
анализируются архитектурный стиль и используемые в нем методы. Эта статья может быть 
очень полезна любому гражданину, интересующемуся прошлым и ремеслами нашей нации, а также 
на этапе объявления 2019-2021 годов годами туризма и развития народных ремесел всесторонним 
даром научных исследований. 

Ключевые слова: Гравюра, архитектура, ангора, неолитические раскопки, отраслевые 
этнографические исследования, раскопки, естественные и природные картины, исторические и 
монографические памятники, колесная прялка, ручная лавка, сельскохозяйственные инструменты, 
украшения, заборы.  

 
ARCHITECTURAL РАЗВЫТИЕ SKILL OF WOODCARVING AND CRAFT SKILL IN 

TAJIKISTAN AND SREDNYEJ OF ASIA FROM THE MIDDLE AGES AND PRIOR TO THE 
BEGINNING OF THE XX-TH CENTURY 

In the article, the author provides information on the history of carving and other types of folk art in 
Tajikistan and Central Asia. Sources and materials used by the author are reliable and recognized throughout 
the world. The Tajik people and other peoples of Central Asia have used various arts to improve their lives and 
have gradually improved them. The analysis shows that craftsmen, craftsmen, carpenters and craftsmen in 
each period learned from the best crafts and tried to make changes in them. From time to time, life makes new 
demands on humanity. The man took action. The article provides interesting information using sources and 
historical monuments of various folk crafts, mostly made of wood, stone and metal. In addition to familiarizing 
yourself with examples of folk crafts, you can get acquainted with the standard of living and occupations of 
people at different stages. Judging by reliable sources and sources of history, the restoration of national and 
local crafts has attracted the attention of mankind. Many researchers are engaged in the study of crafts and 
various decorative arts, representing other nationalities, with an indirect interest in the history and life of the 
peoples of Central Asia. The article examines many historical monuments that have survived to this day and 
the architectural arts used in them, as well as analyzes the architectural style and methods used in it. This 
article can be very useful to any citizen interested in the past and crafts of our nation, as well as at the stage of 
declaring 2019-2021 years of tourism and the development of folk crafts as a comprehensive gift of scientific 
research. 

Keywords: Engraving, architecture, angora, neolithic excavations, sectoral ethnographic research, 
excavations, natural and natural paintings, historical and monographic monuments, wheel spinning wheel, 
hand bench, agricultural tools, jewelry, fences. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ГБАО 

ПЕРИОДА 1929-1940 гг. 
 

Мамадносирова Ш.К. 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино 

 

С учетом отдаленности Памира от центральных городов республики, его изоляции в зимний 
период и отсутствием постоянной связи, большинство плановых заданий и в частности проведение 
коллективизации сельского хозяйства на Памире проводилось значительно медленнее по сравнению с 
другими регионами Таджикистана. К тому же в реализации планов строительства колхозов были 
допущены значительные ошибки, что также отразилось на ход работ по созданию колхозов. 

На территории ГБАО колхоз, как социальный институт и как форма хозяйствования, при которой 
средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.) находились в совместной 
собственности, под общественным управлением, а результаты труда распределялись общим 
решением, имел позитивное значение. Создание колхозов фактически обеспечивало консервацию тех 
форм общественных и хозяйственных отношений, которые реально уже существовали на Памире. Да 
и сами колхозы в организационном плане первоначально создавались в Средней Азии по авлодному 
(родовому) принципу, закрепив в новых формах ведения хозяйств существовавшие семейно-
родственные (общинные) отношения[1, с.36]. 

В связи с выявленными недостатками по колхозному строительству, в феврале 1930 года, ЦК 
партии издал директиву о недопустимости спешки в проведении коллективизации, приостановление 
раскулачивания и учёта местных условий в национальных республиках. 14 марта 1930 ЦК ВКП (б) 
принял постановление «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении»[2, с. 6]. 

В начале 30-х годов ХХ века, колхозы и совхозы Памира производили основную массу 
сельскохозяйственной продукции. Разработанный примерный устав сельскохозяйственной артели и 
принятый на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 году, законодательно 
оформил новые правовые основы аграрного сектора сельского хозяйства в деревни. В постановлении 
ЦК ВКП (б) 0т 1930 года, «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству» было указано партийным организациям и советским органам на местах оказать 
всемерную помощь крестьянам по вопросам строительства коллективных хозяйств [3, с. 90]. 

В феврале 1930 года, ЦК партии издал директиву о недопустимости спешки в проведении 
коллективизации, приостановление раскулачивания и учёта местных условий в национальных 
республиках. 14 марта 1930 ЦК ВКП (б) принял постановление «О борьбе с искривлениями 
партийной линии в колхозном движении» [4, с.32]. 

В течение периода с 1929 по 1930 годы для приобретения инвентаря, сельхозоборудования, 
орошения новых земель и развития сельского хозяйства ассигнования из бюджета республики для 
ГБАО выросли на 300 процентов, что позволило создать дополнительные условия для реализации 
планов по полной коллективизации сельского хозяйства ГБАО. 

В начале 1930 года, в соответствии с планом ЦК КПСС «О колхозном строительстве» на 1930 год, 
областное партбюро приняло решение создать колхозы в селения Вомар,Барзуд (Рушан) и Андароб 
Ишкашимского района [5, с.165]. В марте 1930 года, в Хороге был создан колхоз под названием 
«Крыша мира», в котором объединились 54 хозяйства селений кишлаков Нижнего и Верхнего Хорога 
и Дашта. Колхоз имел более 500 пудов посевной площади, на которых 50 пудов (10,9%) были земли 
бывшего Рошткалинского ишана Сейида Махмудшо. Первый ТОЗ - располагал рабочим скотом и 
сельхозинвентарем. Он имел 80 рабочих быков, 27 лошадей, 50 омачей и 4 плуга. Однако даже при 
такой поддержке со стороны государства, через месяц это хозяйство закрылось. Причиной тому было, 
по мнению Назаршоева М. «грубейшие искривления и перегибы в политике партии» [6, с.168]. 
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Главной причиной было то, что организаторы колхозного движения не смогли убедить население 
работать коллективно. Часть партийных работников сами не верили в реальность плана по 
коллективизации и соответственно не могли передать политику партии народу. Проведение 
коллективизации аграрного сектора экономики Памира была трудно выполнимой задачей и потому, 
что рельеф и ландшафт местного земельного фонда был крайне скудным. Как отмечает 
Мухиддинов И. «небольшие крестьянские участки земли, расположенные в гористой местности, не 
всегда можно было свести в единый массив. Техническая база, как и в прежние времена, являлась 
крайне примитивной. Основной тягловой силой при обработке земли служили волы, 
сельхозинвентарь составляли, омочи, кетмени, лопаты, серпы и вилы. В крестьянских хозяйствах 
обобществлялись только землепользование и труд, все средства производства продолжали оставаться 
в личном владении дехканских хозяйств и на договорных условиях совместно использовались только 
во время сельскохозяйственных работ [7, с.170]. 

Подобная ситуация сложилась и с колхозом «Передовой дехканин» в кишлаке Андароб 
Ишкашимского района, созданный в 1930 году. Население не было подготовлено к коллективизации, 
сильна была деятельность антисоветских элементов, влияние духовенства и баев, не хватало рабочего 
скота, отсутствовали дороги, инвентаря и многие другие причины привели к тому, что в 1930 после 
создания колхоза значительная часть населения эмигрировала в Афганистан. Ошибки, которые были 
допущены в начале коллективизации на Западном Памире в 1930 году, были характерны и для других 
районов страны.  

К 1933 году, на Западном Памире было уже организовано 21 колхоза, которые объединили 3,5 
процента крестьянских хозяйств и 7,1 процента посевной площади области. Параллельно проводилась 
работа по подготовке колхозных кадров, счетоводов, и председателей колхозов, которых обучали на 
сельскохозяйственных курсах. Так, например в 1934 году, были подготовлены 30 председателей 
колхозов и 30 счетоводов, а в 1935 году, курсы председателей колхозов закончили 34 человека, 
счетоводов — 30 человек [8, с.34]. 

В конце 1936 года, количество колхозов в Горно-Бадахшанской автономной области достигло до 
27 колхозов, а к концу 1937 года, их количество выросло до 62 колхоза. Стоит отметить, что такой 
резкий рост в количестве колхозов связано с карательными мерами по отношению к некоторым 
религиозным деятелям и зажиточным хозяйствам, которые были репрессированы в 1936-1937 годы. 
Но даже несмотря на эти жесткие меры в 1937 году, коллективизацией в Горно-Бадахшанской 
автономной области было охвачено только 57,4 процентов крестьянских хозяйств, остальные 42.6 
процента дехканских хозяйств не желали вступить в коллективные хозяйства. В 1938 году, без учета 
озимого посева общаяплощадь засева составила 7 640 га, или более 68 процента земель [9, с.290]. В 
1939 году, число колхозов выросло до 130, в которых объединялось 5 712 дехканских хозяйств АГБО, 
или 95,6 процента всех хозяйств области. 

Согласно архивным материалам на Памире первоначально были внедрены товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗы), которые  

являлись переходной формой к другим формам объединения дехканских хозяйств. Преимущества 
товариществ по совместной обработке земли было в том, что они напоминали народную традицию 
«хашар», при котором жители объединяются в целях создания социальных и инфраструктурных 
объектов в селение. Но в 1939 году, 26 ТОЗов, были переведены в сельхозартели и по области 
продолжали работать 52 ТОЗа, что составляет 40,5% всех коллективных хозяйств ГБАО. К началу 
весны 1940 года, на базе ТОЗ были созданы 84 сельхозартели, в которых обобществлялись 3 766 
хозяйств, а в 1940 году, 95,8% дехканских хозяйств, обрабатывавших 95% всей посевной площади 
были членами коллективных хозяйств [10, с. 293]. 

В 30-е годы в целом по Таджикистану, денежные доходы колхозов увеличились в 8,5 раза. 
Личный доход одного колхозного двора (в расчете на один колхоз) возросло с 17,7 тысячи рублей в 
1932 году, до 86 тысяча рублей в 1937 году [11, с. 294]. Стоит отметить, что эти показатели имели 
средне-статистический характер и большая часть доходов приходилось на хлопководческие хозяйства 
Таджикистана. Но вместе с поставленными планами по завершению коллективизации, ЦК РКП (б) 
предостерегал партийные организации от форсирования колхозного движения без учета условия 
местности. Но данное указание ЦК не было выполнено и в погоне за выполнением плана завершение 
коллективизации к 1932 году, на местах были допущено много ошибок в плане принципов 
добровольности вступления крестьян в колхозы. Были факты раскулачивания крестьян, которые 
относились к середнякам, что вызвало недовольство крестьян. К тому же поспешно созданные 
колхозы не были прочными, и соответственно снизилось производительность труда. 

Учитывая особую важность ирригации для дальнейшего развития сельского хозяйства 
республики, Указом 20 марта 1940 г. образовал Народный комиссариат водного хозяйства. Для 
дальнейшего развития ирригации и мелиорации и всестороннего подъема сельского хозяйства был 
образован Институт почвоведения, мелиорации и ирригации. В компетенцию этого института были 
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возложены исследование путей решения проблемы мелиорации и повышение плодородия почв. В 
последующем данный институт был переименован в Институт водных проблем. Основные усилия 
ученых были направлены на поиск эффективных путей ведения ирригационных работ в различных 
географических условиях республики. Ученые сектора водного хозяйства этого института, в развитии 
ирригации и мелиорации проводили много научно-исследовательских работ [12, с. 15]. 

Как известно проблемным участком в колхозном строительстве была коллективизация частных 
хозяйств Восточного Памира. Проблема развития животноводства на Восточном Памире 
интересовала и ученых САГУ посетившие Памир в 30-е годы ХХ века. Так, в 1934 году Всесоюзной 
Академией сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина была организована большая комплексная 
экспедиция по изучению сельского хозяйства республики, в том числе и животноводства. В 1934 году 
одновременно с этой экспедицией здесь работала комплексная экспедиция Среднеазиатского 
государственного университета. Сферой ее интереса в области животноводства, являлись Памирские 
яки.  

С целью привлечения жителей Восточного Памира к коллективным формам хозяйствования, в 
1934 году на втором Пленум обкома партии было принято решение перевести на полное 
государственное содержание 60 процентов населения Восточного Памира. В частности помощь 
предназначалась батракам, беднякам и малоимущим семьям района из расчета 9 пудов муки на одного 
человека в год и 65 метров промтоваров. Также были выделены целевые кредиты частным хозяйствам 
для налаживания хозяйства на общую сумму 165 000 рублей. В результате выделенных кредитов, 
заметно увеличилось поголовье скота на Восточном Памире. Если в 1938 г. по району из 28 217 голов 
скота в 1938 году, на 1 января 1940 года поголовье скота выросло до 41 238 голов. Выросло также 
финансирование сельского хозяйства Восточного Памира, общая сумма расходов которого по 
сравнению с 1937 годом (131 000 рублей), в 1940 году выросло до 307 000 рублей, что позволило 
построить около 100 домов в 7 сельских советах Восточного Памира.М 

В ноябре 1940 года, на заседании бюро обкома партии был поставлен вопрос «О проведении 
коллективизации на Восточном Памире», в результате было принято решение о создание трех 
скотоводческих колхозов с объединением в них 204 хозяйств. Таким образом, в 1940 году было 
завершено переход на коллективные формы хозяйствования в сельском хозяйстве Восточного Памира 
и в целом по Горно-Бадахшанской автономной области. 

Подводя итоги исследования, стоит отметить, что на ход реализации планов колхозного 
строительства отрицательно повлияло экономическая отсталость региона и населения. Также это 
мешало ходу работ частичные вторжения басмачей в Алайскую долину на востоке и в Дарвазской 
волости на западе, которые отвлекали местные власти от внедрения реформ в сельском хозяйстве. В 
таких сложных ситуациях любое недовольства дехкан было выгодно басмаческим лидерам, которые 
надеялись вернуться к власти. В третьих, в отличие от других регионов Туркестана, на Памире 
экспроприация земли не проводилась до середины 30-х годов ХХ века. Практика показала, что в 
отличие от колхозов, сельскохозяйственные государственные предприятия – совхозы были наиболее 
приемлемыми в условиях Памира, поскольку на этих предприятиях дехкане чувствовали большую 
гарантию получения прибыли. Вместе с этим, вступление в совхоз не требовало обобществление 
личного хозяйства дехкан, которую требовали при создании колхозов. Совхозы должны были служить 
для крестьян примером строительства и организации сельского хозяйства и их дальнейшего перехода 
в колхозы, но на практике получалось наоборот и большая часть колхозов разорилось, и снова 
переходила в государственную собственность.  

Причиной массового создания колхозов и совхозов было то, что частная собственность создавало 
угрозу реставрации капитализма и поэтому диктатура пролетариата была обязана ликвидировать 
любую форму частного производства в сельском хозяйстве. 

Таким образом, только к 1940 году был завершен процесс полной коллективизации частных 
хозяйств на территории Горно-Бадахшанской автономной области. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ГБАО 
ПЕРИОДА 1929-1940 ГГ. 

В данной статье автор на основе работ исследователей по истории развития сельского 
хозяйства, анализирует положительные и отрицательные факторы коллективизации и его 
социально-экономические последствия для аграрного сектора ГБАО периода 1929-1940 гг.  

Автор показывает трудности и препятствия на пути колхозного строительства и вместе с 
этим отмечает их значимость для жителей ГБАО. Анализируя ход работ по созданию 
коллективных хозяйств на Памире, автор указывает на то, что в ходе реализации государственных 
планов по строительству колхозов, были допущены также ошибки связанные с пренебрежением 
местных условий, что вызывало дополнительные трудности в развитие коллективизации в ГБАО.  

В статье автор отмечает положительные характеристики коллективизации, при котором 
дехкане были свободными от угнетения со стороны чиновников старого строя, что указывало на 
прогрессивность колхозного строя.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, коллективизация, земля, население, доход, 
коммунистический, история, Памир. 

 
POSITIVEANDNEGATIVEFACTORSOFCOLLECTIVEFARMS AND ITS SOCIAL-

ECONOMICCONSEQUENCES FOR HUSBANDRYOF GBAO  
DURING THE 1929-1940 YEARS 

In this article author in the base of articles and researches of scientists, note the positive and negative 
factors of collective farms and its social-economic consequences for husbandry of GBAO during the 1929-
1940 years. During the analyses of difference factors of collective farms and its social-economic 
consequencesauthor note that there were many mistakes in this process that means the ignorance of local 
conditions in creation of collective farms. Author after chronological order show the advantage of collective 
farms for husbandry and people of GBAO. Also in this article authors give attention to analyses of positive 
factors of collective farms that’s liberate the people of Pamir from oppression of old system official and 
functionary. 

Kew words: agriculture, collective farms,land, population, profit, Communist, history, Pamir.  
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ТАҲАВВУЛИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТУРКМАНИСТОН ДАР САМТИ 
ТАҲКИМИ АМНИЯТ БО ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ  АФҒОНИСТОН (2014-2016) 

 

Исматова Н.Ш. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Аз таърих маълум аст, ки ҳудудҳои кишварҳои Афғонистон ва Туркманистон дар замони 
ҳукмронии сулолаҳои Сомониён, Ғазнавиён ва Темуриён дар зери фазои ягонаи тамаддунӣ ва сиёсӣ 
қарор доштанд.  

Аввалин маротиба дар соли 1750 қарордод оиди дӯстӣ байни давлати Афғонистон ва давлати 
Туркманистон аз ҷониби Аҳмадшоҳи Дурронӣ ва Муҳаммад Мурод Бек баста шуда буд ва дарёи Аму 
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марзӣ расмӣ байни ин ду кишвар эълон гардид. Чуноне, ки маълум аст дар шимоли Афғонистон се 
гурӯҳи халқиятҳои этникӣ, туркманҳо, ӯзбекҳо ва тоҷикон, зиндагӣ мекунанд, ки онҳо ба чунин гурӯҳ 
халқиятҳои дар Осиёи Марказӣ буда алоқамандӣ доранд. Гурӯҳи туркменҳо дар вилояти Бодғиз 
алоқамандӣ доранд бо Туркменистон, гурӯҳи ӯзбекон дар Шимол – бо Ӯзбекистон ва гурӯҳи калон – 
тоҷикон дар вилоятҳои марказӣ ва шимолу шарқии Афғонистон – бо Тоҷикистон.  

Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, Туркманистон бо Афғонистон дар соли 1992 
муносибатҳои дипломатии худро барқарор намуд. Дар шаҳри Кобул, Сафорати Ҷумҳурии 
Туркманистон ва дар шаҳрҳои Ҳирот ва Мазори Шариф намояндагии консулгарӣ фаъолиятро оғоз 
карданд.  

Тақрибан тамоми марзи ҷанубии Осиёи Марказӣ бо Афғонистон ҳамсарҳад буда, ҷамъи 
сарҳадҳои кишварҳои ин минтақа бо Афғонистон беш аз 2000 км (ду ҳазор километр)-ро ташкил 
менамояд. Аз ҷумла марз байни Ҷумҳурии Туркманистон бо Афғонистон 750 киллометрро ташкил 
медиҳад.  

Низои дарозмуддат дар Афғонистон, кишварҳои минтақа, хусусан, кишварҳои ҳаммарз бо ин 
давлатро маҷбур сохт, ки дар сиёсати дохилии худ масъалаи таъмини амниятро дар дараҷаи аввал 
гузоранд. Дар мавриди марзи Туркманистон ҳаминро қайд намудан ба маврид аст, ки марз бо 
Ҷумҳурии Исломи Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон бо таҷҳизотҳои нави технологии 
замонавӣ ва қувваҳои мусаллаҳ таъмин буда, хуб ҳимоя карда мешавад. Аллакай чанд сол боз Эрон аз 
ҷониби ИМА ва кишварҳои Иттиҳоди Аврупо мавриди фишори сахт қарор дорад, ки сабаби он 
барномаи ҳастаи ин кишвар мебошад. Таҳдидҳои беохири ИМА ба муқобили Эрон ва таҳримҳои 
иқтисодӣ, инҳо заминаҳои пайдоиши низоъ гардидаанд, ки метавонанд ба Туркманистон низ халал 
эҷод намоянд. Ҳамзамон нооромиҳо ва зиёд гардидани парвариш ва гардиши маводи мухаддир дар 
Афғонистон, Туркманистонро водор сохт, ки марзи худро бо ин ду давлат боз ҳам мустаҳкам намояд. 
Махсусан аз сабаби зиёд гардидани гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Афғонистон, 
Туркманистон қувваҳои мусалаҳи худро дар марз бо Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон низ зиёд 
намуд. Дар худи Туркманистон тамоюлҳои манфӣ дар соҳаи муомилоти ғайриқонунӣ ва истеъмоли 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва модаҳои психотерапевтӣ, дида мешавад, ки ба саломатии аҳолӣ, 
иқтисодиёт, амнияти кишвар таҳдид менамояд, ки сарчашмаи ин тамоюлҳои манфӣ, Афғонистон 
мебошад. 

Туркманистон ҳамчун яке аз ҳамсояҳои наздики Афғонистон нисбат ба ин кишвар сиёсати хосси 
худро дорад. Дар назари аввал чунин менамояд, ки усули бунёдии сиёсати хориҷии Туркманистон – 
бетарафии мусбат, боиси аз равандҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ дар канор мондани ин кишвар 
мегардад, аммо таҳлил ва баррасии муносибатҳои ин кишвар бо Афғонистон нишон медиҳад, ки дар 
ин масъалаи мушаххас асли бетарафӣ на танҳо боиси канормонӣ нашуда, балки нақши мусбат 
бозидааст. Ба ибораи дигар, ин ҳолат имкон додааст, ки Туркманистон ягона кишваре бошад, ки бо 
тамоми низомҳои сиёсӣ ва ҳукуматҳое, ки дар се даҳсолаи охир дар Афғонистон дар сари қудрат 
будаанд, новобаста аз мавқеи сиёсӣ ва идеологии онҳо, муносибати дуҷониба ва ҳамкорӣ доштааст. 
Ҷойи зикр аст, ки барқарории муносибатҳои наздики Туркманистон бо низоми «Толибон», ки аз 
тарафи бисёр аз кишварҳои минтақа ва ҷаҳон манфӣ арзёбӣ мешуд, имрӯз дар доираҳои коршиносӣ 
чун инъикоси «зарфияти бузурги нейтралитети Туркманистон» эътироф мешавад. Бо дарназардошти 
ин воқеият, имрӯз мақомоти расмии Афғонистон, аз ҷумла Вазорати мудофиа ва коршиносони 
масъалаҳои минтақавӣ ба ин назаранд, ки бояд ба «таҷрибаи музокира ва ҳамкории Туркманистон бо 
гурӯҳи «Толибон» рӯй оварда, Туркманистон ҳамчун кишвари миёнарав дар музокироти ҳукумати 
Афғонистон бо гурӯҳи «Толибон» истифода шавад. Хусусан, бо дарназардошти он, ки Туркманистон 
ҳанӯз соли 1999 дар ин масъала ташаббус нишон дода, лоиҳаи гуфтугӯ ва оштии гурӯҳи «Толибон» ва 
«Эътилофи Шимол»-ро ба миён гузошта, барои баргузории музокираи онҳо дар Ашқобод талошҳо 
намуда буд, метавон гуфт, ки ин масъала барои Туркманистон масъалаи нав нест. 

Дар самти таҳкими амният давлати Туркманистон ба мавзӯи Афғонистон таваҷуҳи доимӣ дошта, 
дар ин бора мавқеъ ва дидгоҳҳои мушаххас дорад. Нуктаҳои умумӣ ва меҳварии ин сиёсат ҳифзи 
тамомияти арзии Афғонистон, барқарории суботи устувор, ҳамгироии Афғонистон бо зерсохторҳои 
минтақавӣ, ҳамоҳангсозии талошҳо барои ҳалли масъалаи Афғонистон зери васояти СММ, ҳимояи 
раванди демократисозӣ аст. Ҳамзамон мусоидат ба эҳёи иқтисодӣ, беҳбудии вазъи иҷтимоии мардум, 
коҳиши таҳдидҳои мавҷуда аз ин самт, рушди робитаҳои дуҷониба бо ин кишвар ва ғайра мебошад.  

Робитаҳои ду кишвар дар сатҳи роҳбарони давлатҳо, ҳукумату идораҳои давлатӣ ва парламентҳо 
васеъ ба роҳ монда шудааст, ки табодули фаъоли ҳайатҳои баландпоя ва имзои қарордодҳои зиёд 
байни ду кишвар аз он гувоҳӣ медиҳад. Аз ҷумла ҳамкорӣ дар бахши мубориза бо терроризми 
байналмилалӣ ва қочоқи маводи мухаддир, пешгирии паҳншавии андешаҳои тундгаро, ҳамзамон ба 
роҳ мондани ҳамкориҳои байнисоҳавӣ ва табодули доимии иттилоот дар ин самтҳо ба роҳ монда 
шудааст. 
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Парвариш ва паҳни маводи мухаддир яке аз масъалаҳои доғи рӯз натанҳо барои Туркманистон 
балки барои кишварҳои ҳамҷавори ин кишвар мебошад, ки таҳлилгарони Туркманистон баҳодиҳии 
раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Афғонистон-ро, боваринок арзёбӣ 
мекунанд.(UNODC): 

1. Баъд аз ворид шудани нерӯҳои ИМА ва Иттиҳоди Атлантикаи Шимолӣ (НАТО) истеҳсоли 
маводи мухаддир 40 маротиба (аз соли 2001 то соли 2014) афзудааст. Имрӯзҳо маҳз Туркманистон, 
Россия ва кишварҳои Иттиҳоди Аврупо қурбониёни асосии маводи мухаддир, аз Афғонистон 
воридгардида, мебошанд. 

2. Зиёда аз 90% маводи мухаддири ба бозори ҷаҳонӣ воридшуда, дар Афғонистон парвариш 
карда мешавад. Масоҳати умумии заминҳои кишти маводи мухаддир 193 ҳазор га – ро ташкил 
медиҳад ва ҳамасола аз 6 то 8 тонн маводи мухаддир дар ин кишвар истеҳсол мегардад. Солона 
даромади қочоқгарони афғон 3 миллиард доллари ИМА арзёбӣ мегардад, ки ин зиёда аз 10% то 15% 
ММД Афғонистон мебошад.  

Масъалаи дигар ин муҳоҷирати мардуми кишвари Афғонистон мебошад, ки барои ворид 
гардидан ба Россия ва кишварҳои Аврупо бевосита аз қаламрави Туркманистон истифода мебаранд. 

Коршиноси масоили сиёсӣ Руслан М чунин ақида дорад, ки «Барои ворид шудани муҳоҷирон ба 
таври ғайриқонунӣ ба давлати Россия, қаламрави ҷумҳуриҳои ИДМ, дар давраи аввал Осиёи Марказӣ 
аз ҷумла Туркманистон истифода бурда мешавад. Ин самти ҳаракат, барои интиқоли ҷанговарони 
исломӣ ба Россия, аз ҷумла ба ноҳияҳои Шимоли Қафқоз ва баъдан дар зери ниқоби зархаридони 
гурҷӣ ба Украина ва Приднестровье истифода мешавад. Чуноне, ки мебинем мушкилоти кишвари мо 
ин, на танҳо ба сифати қитъаи муносиб барои қочоқчиёни байналмилалии маводи мухаддир, истифода 
шудани қаламравӣ он мебошад. Ин мушкилот имрӯз муайян гардидааст ва дар ояндаи наздик дар 
самтҳои иқтисодӣ ва ҳарбӣ – сиёсӣ инчунин дар самти геопалитика низ муайян мегарданд». 

Ногуфта намонад, ки ба Туркманистон муяссар гардидааст, ки бо истифода аз усули «сиёсати 
бетарафӣ» бо ҳукумати Ҷумҳурии Афғонистон бо роҳбарии доктор Наҷибуллоҳ, бо Давлати Исломии 
Афғонистон бо роҳбарии Бурҳониддини Раббонӣ, бо Амороти Исломии Афғонистон бо роҳбарии 
гурӯҳи «Толибон» ва бо ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо роҳбарии Ашраф Ғанӣ ва 
Ҳукумати он муносибатҳои худро устувор нигоҳ дорад.  

Профессор-сиёсатшиноси донишгоҳи Венна доктор Сараджодин Расулӣ чунин андеша дорад, ки 
дар таъмини муносибатҳои хуб байни Ҳукумати Туркманистон ва Толибон, саҳми Покистон калон 
мебошад. Инчунин ба хотири даромаде, ки Исломобод дар натиҷаи ба кор омадани иншооти лӯлаи 
гази «ТАПИ» дар оянда ба даст меовард, Покистон дар барқароршавии ин муносибатҳо нақши 
калидиро бозид. Доктор Расулӣ бо боварӣ мегӯяд, ки «маҳз бо ҳамин сабаб Покистон ба 
Туркманистон кафолати заруриро пешниҳод намуд ва гуруҳи Толибон «ҳамчун қувва таҳти силоҳи 
Покистон» муносибатҳои хуби Туркманистонро дастгирӣ намуд ва дар ин раванд манфиатҳои 
Покистонро ҳимоят кард». 

Ҷойи зикр аст, ки барқарории муносибатҳои наздики Туркманистон бо низоми «Толибон», ки аз 
тарафи бисёр аз кишварҳои минтақа ва ҷаҳон манфӣ арзёбӣ мешуд, имрӯз дар доираҳои коршиносӣ 
чун инъикоси «зарфияти бузурги нейтралитети Туркманистон» эътироф мешавад. Бо дарназардошти 
ин воқеият, имрӯз мақомоти расмии Афғонистон, аз ҷумла Вазорати мудофиа ва коршиносони 
масъалаҳои минтақавӣ ба ин назаранд, ки бояд ба «таҷрибаи музокира ва ҳамкории Туркманистон бо 
гурӯҳи «Толибон» рӯй оварда, Туркманистон ҳамчун кишвари миёнарав дар музокироти ҳукумати 
Афғонистон бо гурӯҳи «Толибон» истифода шавад.  

Аз руи маълумотхот дар аввали соли 2014 вазъият якбора дар марзи Афғонистон-Турманистон 
дигар шуд. Дар моҳи феврали ҳаминсол аз ҷониби ҷангиёни гурӯҳи «Толибон» ба марзбонони 
Туркманистон дар дарёи Мурғоб дар вилояти Бодғиз ҳуҷум карда шуд ва се нафар аз марзбонон ба 
ҳалокат расиданд. Мардуми таҳҷоии ин минтақа мегӯянд, ки ин ҳуҷум баъди ба ҳалокат расидани яке 
аз ҷангиёни гурӯҳи «Толибон» дар тирпаронии марзӣ ба амал омад, вале тасодуфан ба амал омадани 
ин ҳодиса ғайри имкон аст. То ин вақт муносибати Туркманистон бо қувваҳои мухолифини афғон 
давоми сиёсати бетарафонааш ба муноқишаҳои минтақавии ин давлат буд. Вале ҳодисаҳои дар моҳи 
феврал ба вуқӯ омада Ашқободро водор сохт, ки раванди сиёсати ин давлатро пайгирӣ намояд. 

Баъди ба амал омадани ин ҳодисаҳо Туркманистон кушиш намуд, ки дар ҳудуди Афғонистон бо 
марзи худ, аз туркманҳои таҳҷоии онҷо буфери дифоъӣ созад. Дар алоҳидагӣ дар вулусволии Каркин 
(Форёб), отряди ҳарбӣ бо роҳбарии Гурбондурди ташкил карда шуд. Дар ихтиёри ин гурӯҳ даҳҳо 
одамон шомил ва бо силоҳ таъмин буданд. Мақсади асосии онҳо ин ҳимояи марз бо Туркманистон аз 
гурӯҳи «Толибон» буд. 

Ҳамзамон кушиши дар деҳаи Марчак (Бодғис) онҷое, ки дар моҳи феврал ҳамла ба марзбонони 
туркман содир шуда буд, ташкил намудани чунин отряди «Дифоъӣ қабилавӣ» (этнический 
самообороны) ба амал омад. Дар сипосгузорӣ барои ташкили чунин гурӯҳҳо Ҳукумати Туркманистон 
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омода аст, ки лоиҳаҳои ёрии гуманитариро ба ҷамъиятҳои туркман дар Афғонистон буда, ташкил 
намояд.  

Агар нохуб шудани муносибати Ашқобод бо гурӯҳи «Толибон» ин омили дарозмуддат бошад, 
пас ин пешгириҳоро набояд зиёдатӣ ҳисобид, чун фаъолияти ин гурӯҳ дар Шимоли Афғонистон рӯз аз 
рӯз ниҳоят зиёд гардида истодааст. 

То ин вақт чунин амалиёти равшан аз ҷониби гурӯҳи «Толибон» ба марзи Туркманистон амалӣ 
нашуда буд. Қайд намудан ба маврид аст, ки аслан фаъолияти ҳудудии ин гурӯҳ дар дохили 
Афғонистон буд. Вале дар солҳои охир вазъият дигар шуд ва сиёсати Туркманистон низ ба манбаъи 
даромади молиявии гурӯҳи «Толибон» таваҷуҳ зоҳир намуд. Ҳар се ин гурӯҳи дар Шимоли 
Афғонистон фаъолият дошта, «Форёбӣ», «Бодғизӣ» ва «Ҳиротӣ» ба қочоқи маводи мухаддир дар 
ҳудуди Туркманистон даст доранд. Ғайр аз фойидаҳои молиявӣ, ин самти ҳаракат ба саркардагони 
гурӯҳхо дар байни гурӯҳи «Толибон» шуҳрати зиёд меоварад ва онҳоро аз вобастагии молиявӣ аз 
фармондеҳони дар Покистон буда озод менамояд. Аммо Туркманистон дар солҳои охир муборизаро 
бар зиддӣ гардиши маводи мухаддир зиёд намуд, ки ин албатта ба фоидаи молиявии қумандодони 
сарҳадӣ таҳдид мекунад. 

Муноқишаҳои мусалаҳонаи таи ду сол: 2014-2016 дар марзи Афғонистон ва Туркманистон ба 
амал омада ба вайрон шудани вазъият дар Шимол ва Шимолу Ғарби Афғонистон, ки бо се кишвари 
собиқ Шуравӣ, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон ҳамсарҳад мебошанд алоқамандӣ доранд. 
Ин нооромиҳои дар марзи кишварҳои ИДМ, ки муддати тулонӣ ором буданд, пайдо гардидаанд, бо як 
мақсади аниқ ба вуҷуд омада ва дар ҳаракат мебошанд. Ҳамзамон дар Шимоли Афғонистон гуруҳҳои 
«Толибон» ба ҳам омада истодаанд, ки онҳо аслан дар Ҷануби Афғонистон дар ноҳияҳои паштунҳо 
зиндагӣ доштанд фаъолият менамуданд. Аз мушоҳидаҳои шоҳидон маълум гардидааст, ки ҳатто 
барои ба ҳам омадани аъзоёни ин гуруҳҳо дар Шимол аз неруҳои ҳавоии Атлантикаи Шимолӣ, ки гуё 
ба муқобили онҳо мубориза мебаранд истифода мешавад. Ғайр аз ин вақтҳои охир фаъолияти 
гуруҳҳои «Давлати Исломӣ» низ дар ин минтақаҳо ба назар мерасад, ки онҳо сафҳои худро бо ҷалб 
намудани ҷавонон бо пардохти маблағи моҳона дар як моҳ ба миқдори аз 600 то 700 доллраи ИМА, 
пурра менамоянд. 

Қувваҳои мусалаҳи Афғонистон 8-уми майи соли 2016 амалиёти низомиро ба муқобили гуруҳи 
«Толибон» дар се ноҳияи ҳаммарз бо Туркманистон, аз ҷумла вилояти Ҳирот, оғоз намуд. Дар моҳи 
апрели хамин сол ҷанг миёни қувваҳои Ҳукуматӣ ва гуруҳи «Толибон» дар 10 вилоят ба амал омад, ки 
4-тои ин вилоятҳо бо кишварҳои ИДМ ҳаммарз мебошанд, аз ҷумла 2-вилоят бо Туркманистон. Дар 
вилояти Бодғиз муддати чанд рӯз ин ҷангҳо ва нооромиҳо идома ёфтанд. Гуруҳи «Толибон» ҳудуди 
300-400 нафар ба деҳаи Марчак ҳуҷум намуда буданд. Ҷанг миёни ин гуруҳ ва қувваҳои ҳукуматӣ дар 
1 киллометр дар марз бо Туркманистон ба амал омад. Дар вобастагӣ ба ин вазъият сохтори ҳарбии 
вилояти Марийи Турманистон дар ҳолати олии омодагиии ҷангӣ қарор гирифт. 

Ин ҳама нооромиҳо ва дигаргуншавии вазъият дар марз бо Афғонистон албатта ба вазъияти 
Туркманистон бетаъсир намемонад ва Ашқободро зарур аст аз усули бетарафӣ нисбати ин кишвар 
даст кашад. 

Ҳамзамон гурӯҳҳои ифротӣ пинҳонӣ дар ҳама кишварҳо аз ҷумла дар ҳудуди Туркманистон 
фаъолият доран, ки бо Афғонистон ва ҷангиёни дар набардҳои Сурия иштирок карда, алоқамандӣ 
доранд. Аз ҷумла дар вилояти марказӣ Ахол паҳншудаанд. Мувофиқи маълумоти ВАО-и мухолифини 
ин кишвар дар моҳи январи соли 2016 комиссариатҳои ҳарбӣ неруҳои эҳтиётиро ба сафи қувваҳои 
мусалаҳ даъват намуданд ва баъд аз тайёрии як моҳа ба марзи Афғонистон, Сарҳадобод сафарбар 
карда шуданд.  

Чуноне, ки дар боло қайд намудем Ашқобод барои таъмини амният дар кишвар кушиш менамояд 
бо отрядҳои гуруҳҳои этникии туркман, ки дар марз зиндагӣ доранд алоқа барқарор намояд. Дар 
Афғонистон дар як ҳудуди муайян 1-млн туркман зиндагӣ доранд, ки онҳо дар замони Шуравӣ аз 
Туркманистон ба Афғонистон муҳоҷират кардаанд. Чунон, ки Президенти маркази илмӣ «Институти 
Шарқи Наздик» (Россия) Е.Я. Сатановский, кайд намудааст, «дар солҳои 1920-1930 ҳангоми мубориза 
бо босмачигарӣ, қисми зиёди хонаводаҳои калон ва бонуфузи туркман ба Афғонистон муҳоҷират 
намуданд».  

Даъвои онҳо барои заминҳои авлодии худ то ба ҳол, мавзӯи таҳқир барои Ашқобод мебошад. 
Тунд гардидани ин масъла аз он иборат аст, ки дар ин заминҳо (Сарах ва Мурғоб) 2 (ду)-то 
бузургтарин конҳои гази табиӣ ҷойгир мебошанд, ки содироти он асоси буҷети Туркманистонро 
ташкил медиҳад. Дар ин самт Ашқобод тасмим гирифт мисли Узбекистон, ки роҳи алоқаро барои 
манфиати худ бо узбекони таҳҷоии Афғонистон (бо генерал Абдул-Рашид-Дустум дар шимоли 
Афғонистон) пеш гирифт, бо гуруҳҳои этникии туркман алоқаи дустиро барои манфиатҳои худ ба роҳ 
монад. Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки Туркманистон тасмим гирифтааст, барои муҳофизати 
амнияти худ аз гуруҳи «Толибон» ташкили камарбанди амниятиро аз тарафи муқобили сарҳад омода 
созад. 
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Мувофиқи маълумотҳои радиои «Азатлык» (бахши туркмении радиои «Озодӣ») аз 22 июни соли 
2016, сардорони гуруҳҳои этникии туркменҳои Афғонистон «Арбеки», ки дар шимол, дар вилоятҳои 
Форёб ва Ҷузҷон амал мекунанд ба Туркманистон ташриф овард. Сардори яке аз ин гуруҳҳо Эмир 
Аллаберен Каря дар яке аз табобатхонаи Ашқобод табобат гирифт. Дар баробари ин ба Ашқобод 
сардори политсияи ноҳияи сарҳадӣ Каркин, вилояти Ҷузҷон Аюб-сардор, сарвари нимлагери гуруҳи 
«Арбеки» дар ин ноҳия, Гурбандурди-сардор, сарвари яке аз ҳамин гуруҳ аз ин ноҳия Хамяб, Розибой 
ва сардори пулиси роҳҳои байни қарияҳои Андхой ва Маймана Сапар Райис ташриф оварданд. Ин аз 
он далолат медиҳад, ки Ашқобод барои ба даст овардани боварӣ ва бо роҳи дуруст ба роҳ мондани 
муносибатҳо бо гуруҳҳои этникии туркменҳои Афғонистон чораҷӯӣ менамояд.  

Ҳануз дар моҳи сенябри соли 2015 дар яке нишастҳои мизи гирд дар Кобул, сарфармондеҳи 
қувваҳои мусалаҳи НАТО дар Аврупо Филипп Бридлав, дар бораи таҳдиди гуруҳи ифродгаро 
«Давлати Исломӣ» ибрози андеша намуда буд. Ба гуфтаи вай «ин гуруҳ гарчанде ба мисли Сурия ва 
Ироқ дар Афғонистон наонқадар нуфузи калон дошта бошад ҳам, мавҷуд будани он барои паймони 
НАТО изтиробро ба вуҷуд овардааст». Аслан минтақаҳои ин гуруҳ амалкунандаро дар Афғонистон 
номбар накарда бошад ҳам ба ҳама фаҳмост, ки ин минтақаҳо дар марз бо Туркманистон ҷойгир 
мебошанд.  

Дар солҳои 90-уми асри гузашта ин марз яке аз марзҳои ороми Афғонистон ба ҳисоб мерафт. Он 
вақт аз 15-Ҷумҳуриҳои собиқи Шуравӣ, Туркманистон ягона давлате буд, ки ба худ мақоми «сиёсати 
бетарафӣ»-ро гирифт. Ин бетарафӣ то ба ҷое расид, ки муносибатҳо байни Ҳукумати Туркманистон ва 
ҳаракати «Толибон» дар дараҷаи хуб қарор гирифтанд. Сапармурод-туркманбошӣ шахсан бо мулло 
Умар «дӯстӣ» намуд ва бовар дошт, ки баъди ба сари Ҳукумат омадани «Толибон» дар Афғонистон, 
лоиҳаи қубури газгузар, Туркманистон-Афғонистон-Покистон-ро амалӣ месозад. 

Ҳамзамон Турманбошӣ савдои сӯзишвориро барои шаҳрвандони ҳуд бо гуруҳи «Толибон» манъ 
накарда буд ва ба гуруҳи «Толибон» дастгирии дипломатӣ низ мерасонид. Туркманбошӣ дар 
муносибат бо худ аз гуруҳи «Толибон» боварӣ дошт. То дами охир Ашқобод бовар дошт, ки он тарзи 
муносибати гуруҳи «Толибон», ки дар замони роҳбарии Сапармурат-Туркменбошӣ бо онҳо доштанд 
боқӣ хоҳад монд. Вале онҳо фикр накарданд, ки равандҳои сиёсӣ таъғир меёбанд, дар дунё 
дигаргуниҳои зиёд баамал меояд, аз ҷумла худи «Толибон» низ амалу андешаҳои худро дигар 
мекунанд. 

Вобаста ба нооромиҳои дар марз ҳануз дар моҳи июли соли 2014 дар минтақаи Ҷузҷон, 
туркманҳои маҳалӣ отряди худмуҳофизро бо роҳбарии Амир Аллаберен Каряд (65-сола), ташкил 
доданд. Ин қумандони сарҳадӣ дар солҳои 1979-1989 ба муқобили артиши ҳарбии собиқ Иттиҳоди 
Шуравӣ, ки Афғонистон ворид шуда буд, ҷангидааст. Амир Каряд иброз дошт, ки: ««Толибон» 
озодиро дар ҳудудҳои маҳали зисти мо маҳдуд карданд, баъдан аҳолиро мавриди хушунат қарор дода 
ҳатто куштор ва одамрабоӣ ҳам мекарданд. Аз ҷумла дар байни кушташудаҳо бародари худи ман ҳам 
қарор дошт». 

Дар чунин шароити нооромиҳо ва даргириҳо, баъди изҳороти генерал Дустум оид ба он, ки 
«Ашқобод набояд нисбати ҳодисаҳои дар вилоятҳои ҳаммарз, бо Афғонистон назоратчии бетараф 
бошад», Президент Гурбангули Бердимухамедов қарор дод, ки дар сиёсати «бетарафона»-и худ 
ислоҳот ворид созад. 

Дар сафари давлатии худ ба Кобул, дар санаи 27.08.2015 Президент Гурбонгули Бердимухамедов 
дар вохурӣ бо президенти Афғонистон Ашраф Ғанӣ ва сарвазири ин кишвар, Абдулло Абдулло 
муносибатҳои дуҷонибаро муҳокима намуданд. Дар ин нишаст аз ҷумла масъалаи амнияти дохилии 
Афғонистон дар ҷойи аввал қарор дошт. Бердимухамедов дастгирии Туркменистонро дар якҷоягӣ бо 
СММ оид ба масъалаи вазъи дохилии Афғонистон қайд намуд. Ҳамзамон иброз дошт, ки «оид ба ин 
масъала, нақши муҳимро бояд Маркази минтақавии СММ дар Осиёи Марказӣ, иҷро намояд».  

Муносибатҳои Афғонистон ва Туркманистонро дар замони ҳокимияти Ҳомид Карзай ва 
Муҳаммад Ашраф Ғанӣ низ, ҳамкориҳо дар бахшҳои мубориза бо маводи мухаддир, мубориза бо 
терроризм ва экстремизм, ҳамкориҳои амниятӣ ва ғайра ташкил менамуд. Гарчӣ Туркманистон 
мавқеи бетарафии худро дар бӯҳрони Афғонистон ҳифз намудааст, аммо дар айни замон, ин кишвар 
яке аз шарикони асосии эътилофи байналмилалии антитеррористӣ дар Афғонистон мебошад. Дар ин 
доира замин ва фазои Туркманистон ҳамчун яке аз роҳҳои муҳими интиқоли заминӣ ва ҳавоии 
маводҳои ғайринизомии эътилофи ғарбӣ истифода мешавад. Ин кишвар хусусан, барои интиқоли 
сӯзишворӣ барои нерӯҳои эътилоф то пойгоҳи низомии Багром нақши ҷиддӣ доштааст. Дар маҷмӯъ, 
мувофиқи маълумоти манбаъҳои амрикоӣ, ҳазинаи амалиётҳо ва муомилоти ҳарбии ИМА бо 
Туркманистон дар ин давраи ҳамкориҳо беш аз 800 млн доллари ИМА-ро ташкил намудааст, ки он 
рақами ҷиддӣ ба ҳисоб рафта, сатҳ ва вусъати ҳамкориҳои ду кишвар, дар ин самти ҳассосро нишон 
медиҳад[13]. 

Дар моҳи сентябри соли 2015 дар доираи иҷлосия 70-уми Генанссамблеяи СММ ҳайъати 
Туркманистон дар вохурии «Сердце Азии - Стамбульский процесс», дар мавзӯи таъмини амният, 
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васеъ намудани гуфтушунидҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳамкориҳо дар самти таъмини сулҳ, осоиштагӣ ва 
ташакули Афғонистон иштирок намуданд. Чуноне, ки маълум аст Туркманистон дар сиёсати худ 
мавқеъи бетарафиро соҳиб аст, вале новобаста ба ин, тарафдори бо роҳи сиёсӣ – дипломатӣ ҳал 
намудани ихтилофҳои дохилии Афғонистон мебошад ва омода аст фазои сиёсии худро барои бо роҳи 
музокирот ҳал намуди ин масъала бо сарпарастии СММ омода ва пешниҳод созад. 

Ҳаминтариқ дар самти ҳамкориҳои низомию амниятӣ муносибатҳои Афғонистон ва 
Туркманистон дар соҳаи мубориза бо маводи мухаддир, мубориза ба муқобили терроризм ва 
экстремизм ва ғайра қобили таваҷҷуҳ мебошад.  

Ҳамзамон хамкориҳо бо туркманҳои наздисарҳади Афғонистон низ назаррас мебошанд. 
Аҳамияти ҳамкорӣ бо туркманҳои Афғонистон барои Туркманистон дар он ифода мегардад, ки 
туркманҳо тақрибан тамоми минтақаҳои ҳамсарҳад бо Туркманистонро фаро гирифта, дар таъмини 
амнияти минтақаҳои наздимарзӣ нақши калон доранд.  

Дар ин самт Туркманистон дар доираи барномаҳои фарҳангӣ барои эҳёи ҳувияти миллии 
туркманҳои Афғонистон ба раванди саводомӯзии онҳо, омӯзиши забону адабиёти туркманӣ дар 
факултаҳо ва гурӯҳҳои дорои омӯзиши ин ихтисос (масалан, дар Донишгоҳи Форёб) ва ғайра 
мусоидат менамояд. Қобили зикр аст, ки мувофиқи иттилои расонаҳо дар Афғонистон ба фаъолиятҳои 
фарҳангии Туркманистон муносибати якхела вуҷуд надорад. Аз як тараф, баъзе фаъолони туркманҳои 
Афғонистон муносибати Туркманистон бо туркманҳои Афғонистонро ниҳоят эҳтиёткорона, маҳдуд 
ва нокофӣ медонанд ва аз ин вазъият шикояти ҷиддӣ доранд, аз тарафи дигар, баъзе таҳлилгарони 
сиёсӣ, дар Кобул ва вилоятҳои шимолӣ ин фаъолиятҳоро бисёр ҷиддӣ, ҳадафмандона ва зиёдравона 
мешуморанд.  

Ҳамин тавр, ҷамъбандии сиёсати Туркманистон дар самти Афғонистон ва нисбат ба буҳрони 
Афғонистон нишон медиҳад, ки ин кишвар дар самти Афғонистон сиёсати хос ва устувор дошта, 
ҳамкориҳои амиқ ва густурдаро бо Афғонистон ба роҳ мондааст. Муҳимтарин хусусияти сиёсати 
Туркманистон дар ин самт худдорӣ аз мавқеъгирии ошкори сиёсӣ, идеологӣ ва геополитикӣ дар 
қазияи Афғонистон буда, ин кишвар новобаста аз навъи низоми сиёсӣ ва қудрат дар Афғонистон, 
барои амалӣ намудани ҳадафҳои иқтисодӣ ва энергетикии худ талош менамояд 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН В УСЛОВИЯХ 

УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСЛАМСКОЙ  
РЕСПУБЛИКОЙ АФГАНИСТАН (2014-2016 гг.) 

Ситуация в Афганистане и внешняя политика страны в отношении Центральной Азии 
остаются одними из важнейших вопросов на региональном и международном уровнях. Регионы 
Централной Азии как басейн прилигаюший к Афшанистану как в прошлом, так и сегодня имеют 
состояние влияния на Афганистан. Естественно, что изменения политической ситуации в каждой 
из них оказывает серьёзное влияние на другую политическую ситуацию, и такое влияние иногда 
бывает положительным , а иногда отрицательным.  

Туркменистан находился у власти как один из ближайших соседей Афганистана и, независимо 
от их политических и идеологических позиций, поддерживал двусторонние отношения и 



291 

сотрудничество. В целях укрепления безопасности туркменское правительство проявляет 
постоянный интерес к Афганистану и имеет чёткую позицию по этому вопросу. В частности, 
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, 
предотвращение распространения экстримических идей, а так же налаживание межотраслевого 
сотрудничество и регулярный обмен информацией в этих сферах. 

Ключевые слова: Независимость государств, граница, конфликт, крепление безопасности, 
международный терроризм, наркотическое вещество, миграция, нейтральная политика, 
дипломатическая политика, политическая система, геопалитика, движения «Талибан», 
нейтралитет Туркменистана. 

 
DEVELOPMENT OF THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN 

IN CONDITIONS OF STRENGTHENING SECURITY WITH THE  
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN (2014-2016) 

The situation in Afganistan and externally policy countre at respect to Central Asia remains one of the 
primery questions at regional and international levelis. Regions of Central Asia as pool to Afghanistan as in 
past , so ahd today have influence condition at Afganistan. His naturraly that changing polytheistic situation at 
each of them proved seriously influense to anoter polytheistic situation and also influense sometimes can be 
positive but sometimes negative Turkmaniston attendans in dominate as one of the nearest neighbor Afganistjn 
and regardless of their polytheistic and ideologist position supportet bilateral relationship and cooperation.At 
goal of consolidation of safety Turkish governmental show constantly interest to Afganistan and have exactly 
position to this question.At speciality cooperation at stugle with international terrorist illegatity revolution of 
drugs prevention propagation extremistic ideas also mending intersectoral cooperation and regularly 
exchange information in this sphere.  

Klyword: State independance,border,conflict,safete bracind, international terrorism drug 
substance,migration neutral policy diplomatic policy,polithei stic system,geopolitics,movement «Taliban», 
neutrality Turkmenistan. 
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АҲАМИЯТИ ТАЪРИХИИ ТАШАББУСҲОИ ТОҶИКИСТОН  

ДАР ЧАҲОРЧУБАИ СҲШ 
 

Ҳусейнзода А., Фарзонаи Ш. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Созмони ҳамкории Шанхай ҳанӯз моҳи июни соли 2001 дар заминаи мулоқоти сарварони шаш 
давлати аъзо дар сатҳи олӣ таъсис дода шуд. Муассисони нахустини ин созмони бонуфузи 
байналмилалӣ Россия, Чин, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон буданд. Аммо 
зуҳури ин созмон заминаҳо ва омодагиҳои қаблӣ дорад, ки дар он саҳму нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қобили таъкид мебошад. Сарфи назар аз омодагиҳо қаблӣ, 4 июни соли 2000, ҳангоми сафари расмии 
Раиси Ҷумҳурии Халқии Хитой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар радифи масоили дигари ҳамкориҳои 
дуҷонибаю бисёрҷониба, роҳбарони ду давлати ҳамсоя масъалаи таъсиси чунин як созмони 
байналмилалиро баррасӣ намуданд.

 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Сарвари давлати Чин Зян 
Земин афзоиши нуфузи панҷгонаи Шанхайро дар минтақа ва ҷаҳон махсус таъкид намуданд. Маҳз 
дар эъломияи ҳамин мулоқоти сатҳи олӣ бо таклифи тарафи Тоҷикистон пешниҳод гардид, ки 
минбаъд «Панҷгонаи Шанхай» ба «Форуми Шанхай» табдил дода шавад ва ҷаласаи ояндаи он, моҳи 
декабри соли 2001 дар шаҳри Шанхайи Чин баргузор карда шавад. Дар идомаи форуми Душанбегии 
«Панҷгонаи Шанхай» Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарияти 
олии Россия, Узбекистон, Қирғизистон мулоқотҳои алоҳида анҷом дода, дар радифи масоили 
гуногуни ҳамкориҳои дуҷониба, масъалаи такмил ва боло бурдани нуфузи байналмилалии созмони 
«Панҷгонаи Шанхай»-ро баррасӣ намуд. Ин ҳамоиши сарони давлатҳои узви «Панҷгонаи Шанхай» 
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барои рушду тақвият ва боло бурдани нуфузу эътибори ин созмони байналмилалӣ мусоидат кард. 
Роҳбарияти олии Тоҷикистон бо дарки моҳияти сиёсию иқтисодӣ ва минтақавию байналмилалии 
созмони номбурда, дар доираи фаъолиятҳои босамари он бо як қатор ташаббусҳо ва пешниҳодҳои 
созанда, ки ба нафъи ҳамаи кишварҳои узв буд, баромад кард. Эксперти маъруфи масоили 
байналмилалӣ Л.Ю. Гусеев бо дарназардошти иқдомҳои зикргардида, Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
асосгузори Созмони Ҳамкориҳои Шанхай номида буд. Вай аз ташаббуси Сарвари давлати тоҷикон 
дар мавриди ташкили фонди сармоягузорӣ дар доираи фаъолияти СҲШ дастгирӣ намуда, моҳияти ин 
иқдомро барои кишварҳои узви созмони мазкур махсус таъкид карда буд. Зуҳури созмони ҳамкории 
Шанхайро бисёре аз сиёсатшиносон ва таҳлилгарони сиёсӣ ҳамчун омили муҳими иртиботи судманд 
байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Чин, инчунин омили муҳими таъмини бехатарӣ дар минтақа 
арзёбӣ намуданд.

2
  

Ин нукта дар эъломияи Душанбе, бори дигар зикр гардид ва таъкид шуд, ки танзиму ҳамкорӣ дар 
самти мубориза ба муқобили хавфу хатарҳои муосир аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндараҷаи аъзои 
созмон мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд, ки кишварҳои минтақа дар доираи 
барномаҳои СҲШ бояд фаъолияти худро дар ҳалли қазияи Афғонистон, таъмини сулҳу субот дар ин 
кишвар ва барқарор кардани низоми иқтисодӣ ва иҷтимоии ин кишвари азияткашида бештар намоянд. 
Тарафи Тоҷикистон амиқ дарк менамояд, ки ҳалли қазияи Афғонистон барои аз байн бурдани бисёре 
аз хавфу хатарҳои имрӯзии ба минтақа таҳдидкунанда мусоидат менамояд. 

Бояд гуфт, ки марҳилла ба марҳилла фаъол гардидани СҲШ барои баррасӣ ва ҳалли бисёре аз 
масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва сатҳи байналмилалӣ роҳи васеъ кушод. Дар ин самт аз ҷаласаи 
СҲШ дар моҳи июни соли 2001 дар шаҳри Шанхайи Чин бояд ёдовар шуд. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон рӯзи 13 июн бо мақсади иштирок дар ҷаласаи СҲШ ба Ҷумҳурии Халқии Чин сафар 
намуд. Рӯзи 14 июн қабл аз оғози мулоқоти сарони кишварҳои узви СҲШ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Раиси Ҷумҳурии Халқии Чин Зян Земин мулоқоти алоҳида 
ва ғайрирасмӣ анҷом дод.
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Дар ин мулоқот Сарони кишварҳои Тоҷикистон ва Чин маҷмӯаи масъалаҳои марбут ба 
ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро баррасӣ намуданд. Сарвари Тоҷикистон дар ин мулоқот оид 
ба дурнамои фаъолияти СҲШ пешниҳодҳои мушаххасе дар робита ба ҳамкориҳои сиёсию иқтисодӣ 
ва низомӣ пешниҳод намуд, ки онҳо баъдан дар ҷаласаҳои расмӣ аз тарафи кишварҳои аъзо дастгирии 
ҳаматарафа пайдо намуд. Дар натиҷа дар ҳамоиши сарони кишварҳои узви СҲШ рӯзҳои 14-15 июни 
соли 2001 дар шаҳри Шанхайи Чин Конвенсия оид ба мубориза ба муқобили тероризм, сепаратизм ва 
экстремизм ба имзо расид, ки он бевосита ташаббуси тарафи Тоҷикистон буд.

4 

Баъдан, дар заминаи санади мазкур дар доираи барномаҳои СҲШ ба хотири тақвият ва танзими 
муборизаҳои дастаҷамъона ба муқобили тероризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи 
мухаддир, силоҳ ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ сохтори минтақавии мубориза ба муқобили тероризм 
(РАТС) таъсис ёфт, ки он аз соли 2002 ба баъд ба ҳайси яке аз сохторҳои муҳими СҲШ амал 
менамояд. Дар таъсиси ин сохтор ташаббус ва нақши Ҷумҳурии Тоҷикистонро махсус бояд зикр кард. 
Вазифаҳои ин сохтори СҲШ, ки таъсиси он аз тарафи ҳамаи кишварҳои аъзо дастгирӣ ёфт, иборат аст 
аз: таҳия ва пешниҳоди дастури мубориза ба муқобили тероризм, экстремизм ва сепаратизм барои 
сохторҳои СҲШ ва кишварҳои узви он; гирдоварӣ ва ташкили бонки иттилоотӣ барои кишварҳои аъзо 
дар самти мубориза ба муқобили хавфу хатарҳои имруза; ҳамкорӣ ва кӯмакрасонӣ ба сохторҳои 
дахлдори кишварҳои узви СҲШ дар мубориза ба муқобили тероризм, экстремизм ва сепаратизм; 
баргузор намудани машқҳои омӯзишии низомӣ; ҳамкорӣ дар корҳои ҷустуҷӯӣ ва амалҳои дигари 
марбут ба мубориза ба муқобили тероризм, экстремизм ва сепартизм; ба роҳи мондани ҳамкориҳои 
судманд бо созмонҳои дигари байналмилалии муборизабаранда ба муқобили хавфу хатарҳои муосир. 

Айни замон ин ниҳод аз сохторҳои калидии СҲШ ба ҳисоб меравад ва дар мубориза ба муқобили 
хавфу хатарҳои муосир дар минтақа хеле фаъол аст. Дар солҳои баъдӣ дар доираи барномаҳои 
фаъолияти СҲШ чандин санади дигар ба имзо расид, ки онҳо доираи фаъолияти ин сохторро хеле 
васеъ намуданд. Айни замон сохтори минтақавии мубориза ба муқобили тероризм (РАТС) робитаҳои 
байналмилалиашро тавсиа медиҳад. Вай бо бисёре аз созмонҳои ҷаҳонӣ, мисли сохторҳои алоҳидаи 
СММ, Маркази мубориза ба муқобили тероризм ИДМ, ҳамин қабил сохторҳои СААД, СААШ, СҲН, 
САҲА ва ғайра робитаи судмандеро ба роҳ мондааст, ки он воқеан, дар кори мубориза ба муқобили 
хавфу хатарҳои ҷаҳони муосир аз ҳар ҷиҳат муҳим мебошад. 

Дар солҳои охир воқеан эътибору нуфузи СҲШ дар сатҳи байналмилалӣ ба маротиб афзуд ва он 
дар ҳилла як қатор масъалаҳои доғи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ нақши худро гузошт. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 2 сентябри соли 2003 ҳангоми ба ҳузур пазируфтани 
Вазири корҳои хориҷии Чин Ли Чжаосин ба фаъолиятҳо ва ҳамкориҳои босамари Тоҷикистону Чин 
баҳои баланд дода, таъкид намуда буд: «Ман боварӣ дорам, ки СҲШ ҳоло омили муҳими таъмини 
оромию субот дар минтақа гардидааст, дар оянда ба омили муассири сиёсати ҷаҳонӣ ва минтақавӣ 
табдил меёбад.

5 
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Ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ дар доираи барномаҳои 
СҲШ низ қобили таваҷҷуҳ мебошад. Бо ибтикори Тоҷикистон таъсис гардидани фонди 
сармоягузориҳои иқтисодӣ барои рушди ҳамкориҳо байни кишварҳои аъзо дар самти сармоягузорӣ, 
тиҷорат, роҳу истифодаи захираҳои обӣ ва энергетикӣ роҳи васеъ кушод. Ташкили Хартияи 
энергетикӣ, Биржаи энергетикӣ ва ғайра асосан, пешниҳодҳои тарафи Тоҷикистон буданд. Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд, ки Шӯрои сарварони Академияи илмҳои кишварҳои 
узви СҲШ таъсис дода шавад ва ҳадафи ин пешниҳод рушди ҳамкориҳо дар самти пажуҳишҳои илмӣ 
буд. Чунки аксари кишварҳои узви ин созмон дорои ниҳодҳои пурқуввати илмӣ, пужуҳишгоҳҳои 
сатҳи баланд ва дастовардҳои бузурге дар соҳаи илм буданд. Омӯзиши таҷрибаи кишварҳои аъзо дар 
самти илм барои ҳамаи кишварҳо аз аҳамият холӣ нест. 

Бояд таъкид кард, ки СҲШ дар самти ҳамкориҳои иқтисодӣ пайваста сайъ менамояд, ки ин 
ҳамкориҳо гуногунҷабҳа ва фаррохтар бошанд. Дар равобити иқтисодии байналмилалӣ, манфиатҳои 
кишварҳои аъзо ба назар гирифта шавад. Имрӯз дар доираи СҲШ равандҳои ҳамгироии кишварҳои 
узв ба мушоҳида мерасад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фаъолони ин раванд маҳсуб мешавад. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали фаъолияти СҲШ тарафдори муносибатҳои дӯстонаю воқеӣ 
дар ҳалли масоили марбут ба самтҳои ҳамкорӣ буд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз дар маросими 
панҷсолагии фаъолияти СҲШ дар мавриди ташкили ниҳоди иҷроияи СҲШ пешниҳоди судманде 
карда буд, ки он баъдан дар амали сохтани барномаҳои иқтисодию иҷтимоии ин созмон нақши калидӣ 
бозид.
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша тарафдори чораҷуиҳои судманду таъҷилӣ дар шароити ҷаҳони 
босуръат тағйирёбанда мебошад. Вай ҳамеша аз иқдомҳои СҲШ ва САД дар самти пешгирӣ ва 
мубориза бар алайҳи хавфу хатарҳои имрӯза пуштибонӣ мнамояд ва ин нукта борҳо дар суханрониҳои 
Сарвари давлати Тоҷикистон дар мулоқоту ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонию минтақавӣ таъкид мешавад.
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамомшҳои СҲШ борҳо масъалаи Афғонистон ва ҷустуҷӯи 
роҳи ҳалли дурусти онро ба миён гузошта буд. Бояд гуфт, ки қазия Афғонистон фарохтар аз қазияи як 
кишвар аст. Ин масъала тадриҷан дар тӯли даҳсолаҳо ба проблемаи муҳим ва доғи геополитикии 
минтақа табдил ёфтааст, ки худи кишвари Афғонистон дар танҳои аз ӯҳдаи ҳалли он намебарояд. Ғайр 
аз ин, баъзе кишварҳои абарқудрати ҷаҳон ба қавли сиёсатшиноси маъруфи рус И.А. Василенко 
кӯшиши тағйири мавқею мақоми бозингарони асосии минтақаро пайгирӣ менамоянд, ки ҳадафаш 
бештар дастёфтан ба идоракунии захираҳои дохилии кишварҳои минтақа ва хоса Афғонистон 
мебошад.

8 
Аз ин рӯ, СҲШ бояд имрӯз аз ҳарвақта дида дар ҳалли қазияи Афғонистон фаъол бошад. 

Ин зарурат ва муҳимияти таърихию геополитикиро Ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо ба миён гузоштааст. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша тарафдори иқдомҳои СҲШ ва СҲАД дар самти ҳалли қазияҳои 
минтақавӣ, аз ҷумла қазияи Афғонистон мебошад. Бо ибтикори Ҷумҳурии Тоҷикистон, айни замон 
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба ҳайси нозир дар кори СҲШ фаъолона ширкат менамояд, ки ин дар 
шароити кунунии минтақа аз ҳар ҷиҳат муҳим аст. Ин нуктаро таъкид намуда, афғоншиноси тоҷик 
С. Мирзоев дуруст қайд мекунад: «Сарфи назар аз мавҷудияти созмонҳои зиёди минтақавӣ дар Осиёи 
Марказӣ СҲШ дар оянда имкони васеъ дорад, ки замонати оромию осудагӣ дар минтақа бошад»
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Манзури муҳаққиқ ҳузури ду абарқудрати ҷаҳони муосир Россия ва Чин дар ин созмон аст, ки 
фаъолияти онҳо дар ҳалли мушкилоти минтақа муассир мебошад. Айни замон, сохторҳои марбутаи 
СҲШ дар самти мубориза ба муқобили терроризму экстремизм таваҷҷуҳи бештар зоҳир намуда, бо 
иқдомҳои амалӣ дар ин самт ба дастовардҳои муҳим ноил гардиданд, ки ин натиҷаи назарраси 
иқдомҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Илова бар ин, СҲШ фазои мувофиқ ва мусоид дар самти ҷалби сармоягузорӣ ва ташкили 
иқтисоду истеҳсолоти ба талаботи рӯз ҷавобгӯро ба вуҷуд овард. Худи иқтисоди кишварҳои аъзо 
зарфият ва имкониятҳои фаровоне барои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ доранд. Дар масъалаи 
истифодаи захираҳои обу энергетикии минтақа пешниҳоду дархостҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҷаласаҳои СҲШ қобили таваҷҷуҳ мебошад. Бо кӯшиши Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис гардидани 
Клуби энергетикии СҲШ далели равшани гуфтаҳои боло мебошад. Дар доираи фаъолияти ин сохтор 
масъалаи кофтуков, коркард ва истифодаи захираҳои нефту газ дар ҳудуди кишварҳои аъзо борҳо 
баррасӣ ва натиҷагирӣ гардид, ки он ҳам аз омилҳои муассири рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ дар 
чаҳорчубаи СҲШ мебошад. 

Айни замон, рушди ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои аъзои СҲШ тавассути Меморандиуми 
байниҳукуматии кишварҳои аъзо танзим карда мешавад. Солҳои 2003 дар ҷаласаи Шӯрои сарони 
ҳукуматҳои аъзои СҲШ барномаи бисёртарафаи ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ қабул гардид, ки он 
асоси ҳамкориҳои иқтисодиро ташкил дода, самтҳои ояндаи рушди онро то соли 2020 муайян карда 
буд. Нақшаи иҷрои ин барнома соли 2004 дар мулоқоти сарони ҳукуматҳои кишварҳои аъзо дар 
Бишкек ба имзо расид. Бояд гуфт ки дар таҳия, қабул ва амали намудани санадҳои зикргардида 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши калидӣ бозидааст. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша тарафдор ва ташабускори муносибатҳои судманд бо кишварҳои 
аъзои СҲШ мебошад. Ташаббусҳои ӯ низ дар доираи барномаҳои фаъолияти ин созмони бонуфузи 
минтақавӣ асосан, бо дар назардошти манфиатҳои ҳамаи кишварҳои аъзо тарҳрезӣ ва пешниҳод 
мешавад. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ, эътибор ва нуфузи кишвари моро ҳам дар сатҳи СҲШ ва ҳам дар 
сатҳи созмонҳои дигари минтақавию байналмилалӣ меафзояд. 
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ИСТОРИЧЕКОЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНЦИАТИВЫ ТАДЖИКИСТАНА  
В РАМКАХ ШОС 

В статье рассматривается проблемы инциативы и действие Республики Таджикистан в 
рамках ШОС. Авторы отмечают, что Республика Таджикистан является из чисел первых 
инициаторов создания ШОС. Именно Таджикистан в 2001 году предложил переименования в 
Шанхайскую пятерку на ШОС. 

Кроме того, по инциативе Республики Таджикистан в направлении борьбе против экстремизма, 
тероризма и сепаротизма, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество в рамках 
ШОС были созданы отдельние структуры, которые сегодня активно работают. 

Предложения Республики Таджикистан касательно использования водно-энергетических и 
нефто–газовых ресурсов региона было поддержано главами правительств стран участниц 
организации и в этих направлениях сегодня успешно развивается сотрудничество стран региона. 
Республика Таджикистан во всех своих инициативах и предложениях учитывает интересы всех 
стран членов ШОС. Именно эти качества являются главным фактором повышения имиджа страны 
на региональном и мировом масштабе. 

Ключевые слова: ШОС, тероризм, экстремизм, конвенсия, форум, экономические связы, 
геополитика, Таджикистан, Китай. 

 
THE HISTORICAL IMPORTANCE OF TAJIKISTAN’S INITIATIVES WITHIN THE 

FRAMEWORK OF SCO ACTIVITIES 
The article explores problems of initiative and action in the Republic of Tajikistan within the framework of 

the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). The authors points out that the Republic of Tajikistan is one of 
the first initiators of the creation of SCO. It was Tajikistan in 2001 that proposed to change Shanghai Five in to 
the SCO. 

In addition, at the initiative of the Republic of Tajikistan in the direction of the fight against extremism, 
terrorism and separaotism, trade-economic and military-technical cooperation within the SCO, separate 
structures were created, which are actively working today. 

The proposals of the Republic of Tajikistan regarding the use of water, energy and oil and gas resources 
of the region were supported by the heads of government of the member countries of the organization, and in 
these areas, cooperation between the countries of the region is successfully developing. The Republic of 
Tajikistan in all its initiatives and proposals takes into account the interests of all SCO member states. It is 
these qualities that are the main factor in enhancing the country's image on a regional and global scale. 

Keywords: SCO, terrorism, extremism, convention, forum, economic ties, geopolitics, Tajikistan, China. 
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Although Tajikistan is one of the three Central Asian republics that border on China, but it never 
developed direct relations with China during the Soviet Union`s existence, because Beijing`s official relations 
were channeled exclusively through Moscow. After gaining sovereignty, Tajikistan paid more attention to the 
development of relations with the countries lying in the north. However, the country is now establishing links 
with countries in the south and the east through the international transport networks. Construction of new roads, 
bridges and tunnels, growth of international trade, and migrations have helped interaction with the neighboring 
countries, particularly with PRC.  

Diplomatic relations between the two friendly and neighboring countries were established on January 4, 
1992. Embassy of PRC in Dushanbe had been functioning since March 13, 1992 and the Embassy of the RT in 
Beijing was established on April 7, 1997 [5]. 

In January 2007, Mr. President Emomali Rahmon officially visited PRC for the first time. This event 
opened a new political agenda and was very important in many respects, because China and Tajikistan signed 
the «Treaty on Good-neighborliness, Friendship and Cooperation» that greatly influenced their further political, 
economic and educational relations [1]. The main elements of the treaty were based on the principles of 
international law, mutual respect and mutual assistance in political, economic, commercial, cultural and 
educational spheres. Furthermore, Mr. President met Wu Bangguo, the Chairman of the Standing Committee 
of the National People`s Congress of China. At the meeting, they reconfirmed their mutual desire to develop 
interstate cooperation. Additionally, the sides commented on their shared approaches to the creation of a fair 
world order in the 21

st
 century and their common contribution to the struggle against international terrorism, 

separatism and extremism.  
Beijing`s objectives in relations with Tajikistan are twofold:  
 to improve the links between Dushanbe and large provincial towns, such as Kulyab, which are viewed 

as key element in the country`s political stability; 
 to develop trade relations with bordering countries including Kyrgyzstan, Uzbekistan and Afghanistan. 

Specifically, China wants to integrate Tajikistan into its already ancient partnership with Pakistan via the 
Karakoram Highway as well as into its more recent trade and investment relationship with Afghanistan [6]. 

With the intensification of political and cultural relations with China, people contacts are tremendously 
growing that makes China an important economic and strategic partner of the RT. Thus, strengthening and 
developing these friendly bilateral economic relation makes Chinese cooperation one of the priorities of foreign 
policy of Tajikistan. 

In 2003, Mr. President Emomali Rahmon met Premier of the State Council of the PRC Wen Jiabao, at the 
Forum for Asia held in China. The two sides concentrated on the economic aspects of bilateral cooperation. 
The large-scale continental conference organized by China and attended by the leaders of Asian states 
demonstrated Beijing`s far-reaching economic ambitions. Consequently, the economic ties were strengthened 
and became much more constructive through the low inter-governmental commission.  

In July 2005, Chinese delegation headed by vice Premier Wu Yi signed four inter-governmental 
agreements in Dushanbe related to technical-economic cooperation between Huawei and Tajiktelecom and 
assistance in constructing the Shar-Shar tunnel. Some years later Mr. President Emomali Rahmon visited 
China. This visit opened a new economic year and was very important in many other respects. Tajik leader 
needed foreign investments to revive the ailing Tajik economy. It was more probable that Chinese money and 
Chinese technologies (rather than West European or American would reach the country.  

Tajikistan has received sizeable loans and investments form China. The announced $10 billion economic 
fund, to operate under Shanghai Cooperation Organization (SCO) auspices, will expand China`s scope for 
economic influence even further. That is why the greatest projects supported by China in Tajikistan, in 
accordance with framework of SCO, are the construction of transport corridor and electric lines. Moreover, 
China is not just largest investor in Tajikistan, but also it is the largest trading partner. Therefore, China`s trade 
and economic advance into RT is the most visible aspect of cooperation. Since 2002 and until 2014 the volume 
of trade between Tajikistan and China grew 27 times and in 2015 total trade turnover between the two 
countries has reached 2,5 billion USD. Therefore, China is among the three largest trade partners of Tajikistan 
[3]. 

Beijing also focuses on energy ventures in Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan and to lesser degree, 
Uzbekistan but even Kyrgyzstan. Energy, precious metals, and natural resources flow into China from the 
region. Investments flow the other way, as China builds pipelines, power lines and transport networks linking 
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Central Asia to its north-western province, the Xinjiang Uighur Autonomous Region. Cheap consumer goods 
from the province have flooded Central Asian markets.  

Since the two states established bilateral relations, the rapid development of economic and diplomatic 
interaction has also affected the improvement of mutual interests in culture, tradition, education, language and 
Chinese traditions medicine. Furthermore, both countries hold regular cultural shows and events. That is why in 
May of that year for the first time China organized days of Tajik culture, and later «Chinese Culture Corner» 
was opened at the National Library of Tajikistan [8].  

In 2008, Xinjiang Normal University established a Confucius Institute in Tajikistan, which has set up 
seven languages teaching centers. Young Tajiks have also been swept up by the Chinese language-learning 
craze. In addition, Tajik Ambassador to China, Rashid Olimov said «200 Tajik students were in China, for 
primarily studying Chinese language». According to the latest statistics, the number of Tajik students who 
enrolled in Chines universities with the support of the Ministry of Education of China increased two-fold in 
2011. As a result, more than 2000 Tajik students are trained in 112 different institutions on China. From the 
above mentioned amount of students 400 of them studying in China free.  

As we observed before, educational cooperation between Tajikistan and China is slowly improving. 
Chinese Government is organizing training courses and seminars in various fields for Tajikistan`s specialists. 
Chinese language centers have been opened also in a number of higher education institutions of the RT. 
Moreover, the citizens of PRC are also trained in various universities of our country.  

The recapitulation of this scientific article – despite the fact that Tajikistan and Chinese relations were 
channeled exclusively through Moscow during Soviet Union`s existence, but after the breakdown of the USSR 
and gaining Tajikistan`s sovereignty Dushanbe and Beijing have confirmed that both are interested in mutual 
beneficial cooperation. Moreover, economic relations between the two countries rest on a firm of foundation of 
mutual trust. From the very first days of diplomatic relations between them, they have been involved in 
successfully developing trade and economic cooperation. According to statistics, Tajikistan`s largest creditor is 
China and its debt levels toward its neighbor have reached dramatic proportions. For example, more than a 
third of Tajik debt is tied to Chinese credits, amounting to more than $700,000 million at the end of 2010. 
Additionally, 80 percent of Chinese investments in the country are offered in the form of credit. 

From my perspectives, Chinese economic partnership cannot be fully advantageous for Tajikistan, because 
the figures of Chinese credits and huge amount of debt perhaps gradually will force to lose its economic 
independency. Anyhow, strengthening and developing bilateral relations and friendly cooperation with China 
is one of the priorities of foreign policy of Tajikistan. Thus, today good-neighborly relations between them 
continue to develop and it is obviously gives evidence that China will remain as the strategic partner of our 
government.  
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OТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА С КИТАЕМ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
В этой политической научной статье рассматривается рост и влияние экономики Китая в 

Центральной Азии, особенно в Таджикистане, с момента его суверенитета. В этом статье также 
обсуждаются более широкие вопросы безопасности региона, внешняя политика Таджикистана, 
экономическое и образовательное сотрудничество Республики Таджикистан с Китайской Народной 
Республикой. Потому что после распада Советского Союза Китай и Таджикистан установили 
стабильные отношения, вначале экономические и образовательные, но все более и более 
политические. Правовая основа многопланового сотрудничества двух стран состоит из более чем 
200 межгосударственных и межправительственных соглашений.  

Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, «Договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве», международные отношения, Центральная Азия, Таджикистан, Китай, 
Шанхайская Организация Сотрудничества, Советский Союз, правовая база, экономический и 
стратегический партнер. 
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TAJIKISTAN RELATIONS WITH CHINA IN THE YEARS OF INDEPENDENCY 

This political scientific article investigates the growth of China`s economic influence in Central Asia, 
specifically in Tajikistan since its sovereignty. This article also discusses the wider issues of region`s security, 
Tajikistan`s foreign policy, economic and educational cooperation of the Republic of Tajikistan (RT) with 
People`s Republic of China (PRC). Because, after the dissolution of the Soviet Union, China and Tajikistan 
have developed a stable relationship, initially economic and educational, but increasingly also political. The 
legal framework of the multifaceted cooperation of the two countries consists of more than 200 interstate and 
intergovernmental agreements.  

Keywords: diplomacy, foreign policy, «Treaty on Good-neighborliness, Friendship, and Cooperation», 
international relations, Central Asia, Tajikistan, China, Shanghai Cooperation Organization, Soviet Union, 
legal framework, economic and strategic partner.  
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МАХСУСИЯТ ВА АНЪАНАҲОИ САНЪАТИ ОРОИШӢ – АМАЛИИ ТОҶИК 

 
Одиназода Б.Э., Пиров Т.М. 

Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон 
 
Мусаллам аст, ки санъати ҳақиқӣ новобаста аз макон ва замони зуҳури худ ҳамеша ба инсон 

равшану фаҳмо ва дастрас буд, ҳаст ва хоҳад монд. Ҳунарҳои мардумӣ бо тамоми шаклу намуди 
мавҷудияташон маҳз аз шумори чунин санъат буда метавонанд, зеро ки онҳо бо салоҳдиди Қаламкаш, 
бадоҳатан, дар фаъолияти инсоният мавқеият пайдо намуда, тайи сайри таърихии башарият то ба 
имрӯз дар шакли мукаммал омада расидаанд. Алоқаи бевоситаву ногусастанӣ бо сарзамини авлодӣ ва 
табиате, ки худ бозгӯкунандаи тамоми навъу шаклҳои эҷоду созандагии имконпазири инсонанд, 
нишонаҳои асосии он буда метавонанд. Ҳанӯз аз айёми гузаштаи дур писандидатарин ва мақбултарин 
соҳаи санъати тасвирии тоҷикон санъати ороишӣ – амалӣ ба ҳисоб мерафта будааст.  

Зери мафҳуми санъати амалӣ истифодаи зиёди ранг ва нақшу нигор дар гулдӯзиҳо, ҳаккокии рӯйи 
чӯб, сикказанӣ, ороиши бадеии ҳуҷраҳо ва маҳсулоти сафолӣ фаҳмида мешавад. Табиат ва олами 
атрофи дар вуҷуди ҳунарманд завқи зебоишиносиро бедор сохта, онро тавсеа мебахшад, салиқаи 
бадеии ӯро ривоҷ медиҳад ва, ниҳоятан, бар оммаи мардум василаи таъсиргузори бадеӣ буда 
метавонанд. 

Бозёфтҳои бостоншиносон, ки аз куҳанбунёдии санъати амалӣ дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза 
маълум менамоянд, метавонанд ҳамчун сарчашмаҳои муътамади таърихӣ хизмат намоянд. Меъмории 
бостонӣ ва асримиёнагӣ, ҳаккокии маҳсулоти сафолини қадима, деворнигораҳои мунаққаш ва 
бозёфтҳои кулолгарии давраҳои гуногуни таърихӣ аз рушду тарвиҷи марҳилавии ҳунарҳои мардумӣ 
гувоҳӣ медиҳанд. [1.с 5-8] 

Гулдӯзии асрҳои II-III, ки феълан дар Осорхонаи мардумшиносии Институти таърих, 
бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
маҳфуз аст, яке аз бозёфтҳои муҳиме дар ин соҳа ба ҳисоб меравад. Он дар ташаккули аъанаҳо ҳамчун 
сарчашмаи муфиду асосии таърихи бунёди санъати ороишӣ – амалии тоҷик буда метавонад.  

Тавре ки Г. Майтдинова ишора намудааст: «матоъпораҳое, ки соли 1973 зимни ҳафриёти 
гӯристони қадимии «Иттифоқ» – и ноҳияи Фархор ба бозёфт шуда буданд, ба давраи ибтидоии 
сулолаи Кӯшониён (асри III пеш аз мелод) мансуб мебошанд. Дар мадфуни занона либоспораҳои 
боқимонда гулдӯзиҳо боқӣ монда будаанд. Дар порчаҳои матои пахтагини хокистариранг қисми 
ҳамон як нақш мушоҳида гардида буд. Аз порчаҳои бозёфтшуда нақшу нигори мукаммали гулдӯзии 
қадимӣ барқарор карда шуд. Ин нақши барқароршуда шакли классикии нақши «дарахти ҳаёт» буд. 
Аносир (шохаҳо) - и асосии нақши мазкур бо сими биринҷӣ ва нахҳои абрешимини нӯки шохаҳояшон 
қирмизиранг дӯхта шуда буданд. Шохаҳои борик бо гули растаниҳои лӯбиёӣ хотима меёфтанд. Дар 
қисми болоии дарахт аз ду тарафи он парандаҳо кашидадӯзӣ шуда буданд. Композитсияро се қабате, 
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ки аз металл ва тӯрдӯзӣ пурра гашта буданд, ороиш медод». [12.с 33] 
Порчаҳои бозёфтшуда ба шаш дарахти ҳаёт, ки дар як қатор дар масофаи на он қадар аз ҳамдигар 

дур қарор ҷой гирифтаанд, мансуб буданд. Гулдӯзиҳо, аниқтараш, домани пироҳан ва канораҳои 
пӯшиши сарро оро медодаанд. То ба имрӯз миёни тоҷикон ин навъи гулдӯзӣ маъруфу маъмул 
мебошад. 

Мувофиқи маводи мавҷуда метавон ҳадс зад, ки чунин шеваи нигориш то кунун дар байни 
ҳунармандони чирадасти гулдӯз маъмулу мустаъмал аст. Тасвири дар боло тавсифгардидаро дар 
панно - рӯймол парда ва болиштҳои нимаи дуюми асри ХХ дар шакли нисбатан нозуку нафис дидан 
мумкин аст. 

Дастовардҳои бостоншиносие, ки дар ҳудуди Тоҷикистон ба даст омадаанд, метавонанд 
сарчашмаи муътамади дигаре дар омӯзиши ҳунармандиву косибии бостонӣ ба ҳисоб равад. Ин 
бозёфтҳои ҳафриётӣ аз тулӯи баланди фарҳанги шаҳрҳои бостонӣ гувоҳӣ медиҳанд. 

Деворнигораҳо дар ҳаёти тоисломии халқи тоҷик ниҳоятан зебову нафисанд. Бозёфтҳои 
бостоншиносии асрҳои IX – X дар шаҳрҳои калони Ҳулбук, Панҷакент, Аҷинатеппа ва қалъаи 
Кофарниҳон аз ин гувоҳӣ медиҳанд. Объектҳои мазкури бостоншиносӣ аз муҳимтарин объектҳои 
илмиву таърихии Осиёи Миёна ба ҳисоб мераванд. [3. с10-13] 

Ш. Хоҷаев дар асари худ доир ба усули ороиш ва композитсияи иншооти ҷашнӣ дар шаҳри 
Ҳулбук маълумоти дақиқ овардааст: тасвири иншоот дар мувофиқатоварии ороишии тасвир ва 
хаттотӣ асоснок карда шудааст. Усулу шеваи тасвири рӯйи девор аз якчанд марҳила иборат мебошад. 
Аввалан, сатҳи девор бо каҳгили ғафсияш 2-4см андовида гардида, пӯшида мешавад. Баъд аз он 
гиллойи бехташудаи хокистариранги ғафсияш 0,5-1см андовида мешавад. Дар навбати худ ин қабат бо 
қабати тунуки гач (1мм) пӯшонида мегардад. Ба девори бо чунин равиш омодагардида, пас аз хушк 
шудани андова расм партофта мешавад. Дар Ҳулбук қабати таҳрангмолидашуда бо қабати ранги 
қаҳваии равшан пӯшида шудааст. Рӯйи қабати тобиши рангнок бо мӯқалам ангораи расм бо тартиби 
мукаммалшавияш нигошта мешавад. 

Панное, ки дар он ду мутриби рӯйи курсии кушодаву пӯшондашаванда нишаста тасвир шуда 
буданд. Яке аз ин мутрибон зан мебошад, ғижжакнавоззан. Бар сари ӯ нимби аз бандинаи қаҳваию 
кабудранги дарҳамомехта қарор дорад.  

Чинҳои куртаи нимтанаи занона бо хатҳои гулобиранг, шалвораш аз матои ғафси кабудранги 
нақшу нигораш дар шакли ромби тасвирҳои S-шакли бо ранги сафед нигошта шудаанд. Ӯ бо куртаи 
нимтанаи шаффоф ва шалвори васеи ба миён тавассути шарфи нӯкҳояш пӯпакдори таранг 
кашидашуда тасвир шудааст. Мӯйи сари орододашуда бо чор кокулча ба рӯйи китфонаш партофта 
шудаанд. Қисми болои қафаси синаро гарданбанди дарози бозубанддор тазйин медиҳад. [20.с 42-45] 

Ёдгориҳои маҳсулоти бадеиву косибии тоҷикон аз давраи неолит то ба кунун қисми аслии фазои 
ашёи дар як вақт ба соҳаи арзишҳои моддию маънавӣ мутааллиқе, ки бо он ҳамарӯза инсон таъсир 
мегузорад, ба ҳисоб мераванд. Ҳамаи онҳо бо дарки амиқи воқеият ва инсоният дар ҷаҳон, маънавиёти 
воло, тахйюлоти бою ғанӣ ва мансубияти махсус ба фарҳанги хаттии таърихи куҳандошта (беш аз 
2000 сол) асоснок карда шудаанд. 

Айёми нашри ислом дар сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон фарҳанги ягонаву тозае зуҳур 
мекунад, таҷдиди забон, хат, амалия ва усули бадеиву косибӣ ва ҳирфаии сохтори таомулӣ ё маросимӣ 
ба миён меояд. Дигаргуниҳои миқёсан бузург дар ҳудуди фарох бо забони ягонаи форсӣ, дин ва 
фарҳанги пас аз мустақилияти нисбии хилофати араб бадастомада ба ташаккули халқи тоҷик мусоидат 
намуда буданд. Дар навбати худ фарҳанги куҳани пешиниёни тоҷик як қатор ҷанбаҳоро фаро 
мегирифт, ки дар ҷомеаи исломӣ – набудани тарсими муқаддаси сутудашаванда, тасаллути анъаноти 
хаттӣ ва ғайра, аксаран ба нузули он мусоидат менамуданд.  

Н.А. Белинская дар асараш «Санъати ороишии Тоҷикистони кӯҳӣ» – санъати ороишӣ – амалии 
тоҷиконро тавсиф намуда, ба рамзкушоиву маъникушоии санъати ороишӣ – амалии тоҷикон тавзеҳу 
равшании зиёде ворид менамояд. 

Муҳаққиқ таври дақиқ нақшу нигор ва тахсису моҳияти онҳоро тавсиф медиҳад. Н.А. Белинская 
чунин нигоштааст: «Дар либоси тоҷикони кӯҳистон шаклу гунаҳои мухталифе дида мешаванд, ки 
метавонанд ҳангоми омода намудани матои либос ва либоси кӯдакона кӯмак намоянд, чун хелҳои 
композитсия аллакай мавҷуданд». [2.с 31] 

З.А. Широкова дар заминаи маводи мардумшиносии гирдовардааш доир ба дигар ҳирфа ё пешае 
маълумот додааст, ки имрӯз дар санъати амалӣ таври васеъ мавриди истифода қарор дорад. Ин усули 
гулбаст – катони ниҳоятан нозуку нафис ва маҳин (имрӯзҳо ҷойи онро дока гирифтааст) мебошад. 
Ҳамин докаро устои гулбаст дохили дегҳои бузург намуда, меҷӯшонад ва рангрезӣ менамояд. Барои 
тайёр кардани як гулбаст, ки беш 200 соат омода мегардад, докаро аз се деги ҷӯшон мегузаронанд ва 
рангрезӣ мекунанд. Ҳангоми омодасозии гулбаст аз ягон қолаб истифода намебаранд. Баъд аз вақти 
муайяншуда матое гулбези моҳпечу ахтарзо ҳосил мешавад. Тавсифи дақиқназаронаи зинати насвон 
ва, қисман, рамзҳо фарогири муҳтавои нигоришоти пажӯҳандаро ташкил медиҳанд. 
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«Албом. Санъати амалии мардуми тоҷик» («Альбом. Народное прикладное искусство таджиков») 
дар баррасиву арзёбии санъати ороишии тоҷик яке аз маъхазҳои муҳиме ба ҳисоб меравад. Дар он оид 
ба санъати амалии тоҷик, таҷассуми он дар санъати ороиши меъморӣ, ҳаққоқиии рӯйи гач ва чӯб, 
ороишу тазйини дару сутунҳо, зуруфи сафолини мунаққаш, ҳаккокии рӯйи металл, маҳсулоти 
заргариву зарҳалдухт, гулдӯзиҳои манотиқи мухталиф таври муфассал маълумот дода шудаанд. [1.с 
4,5,6,7] 

Л.А. Чвырь аз зумраи он муҳаққиқонест, ки мавриди ҳунари заргарӣ таҳқиқе чанд ба субут 
расонидааст, ки дар ин самт аз пажӯҳишҳои муҳими ин пеша дониста мешаванд. Ӯ маҳсулоти 
заргариро тасниф дода, онҳоро вобаста ба минтақаву гурӯҳҳо тақсимбандӣ намудааст. Таҳқиқи мазкур 
таърих ва анъанаҳои шаклпазирии ҷавоҳиротро дар асрҳои Х1Х ва ХХ дар бар мегирад. [19.с 15-17] 

З.К. Умарова роҷеъ ба ороиши ҷавоҳироти тоҷик таҳқиқе намудааст, ки дар соҳаи мазкур 
мушкилоти номафҳумеро равшан сохтаанд. Мавод, усули омоданамоӣ, нақшу нигор, мафҳум, 
истифодаи усулҳои гуногуни заргарӣ ҳамчун мушкилоти соҳа аз масоили матраҳнамудаи ӯ ба ҳисоб 
мераванд. 

Доир ба масъалаи омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ таҳқиқи Н. Юнусов-Исаев низ аз аҳамият орӣ нест. 
Дар таҳқиқи ӯ «Гулдӯзии тоҷикӣ» гулдӯзӣ тибқи минтақаву навоҳӣ табақабандӣ шудааст. 

Л.Н. Додхудоева дар осораш – «Санъати мардумии Тоҷикистон» ва «Санъати мардуми 
Бадахшон» дар бораи маъно ва мафҳуми нақшу нигор дар санъати ороишии ҳунармандони тоҷик 
маълумоти дақиқу саҳеҳ оварда баррасӣ намудаанд.  

Номгӯй ва маънии яке аз мавзӯоти асосии матраҳшавандаи асарҳои мазкур мебошанд: аносири 
асосии ислимӣ (нуқуши набототӣ) – шох, барг, гул, ғунча, муғча, пумбак, лола, қаламфур, бутта, нок, 
бодомнусха, банд, нақша ва амсоли инҳо. [4.с 33-34] 

Таҳқиқи Ш. Хоҷаев дар ташреҳу тавзеҳи соҳаи ороишӣ – амалии санъати асримиёнагӣ равшанӣ 
ворид намуда, дарҷ кардааст, ки усули кори анъанавии мунаққаш, асосан, дар заминаи бозёфтҳои 
бостоншиносии вилояти Хатлон тасвир ва тавсиф гардидаанд. 

Б.Э. Одиназода дар таҳқиқоти худ рушду такомули нисбатан пурраи кулолгариро баррасӣ 
менамояд ва, зимнан, таҳаввули ин навъи ҳунарро дар асрҳои ХХ-ХХI дар Тоҷикистон мавриди 
таҳлилу арзёбӣ қарор медиҳад. Намунаҳое, ки дар пажӯҳиши мазкур пешниҳод шудаанд, дар иншооти 
меъморӣ, осорхона ва маҷмӯи адабиёти махсуси илмӣ ба мушоҳида мерасанд. [13. с 131-139] 

Ҳамин тариқ, бо такя ба бозёфтҳои бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ, инчунин ба адабиёти илмӣ, 
метавон гуфт, ки усули таҳқиқи ороишнокӣ ва композитсия дар ҳудуди Тоҷикистон ҷанбаҳои муҳиме 
дар омӯзиши мавзӯи мазкур қарор гирифта, дар рӯзгори мардум метавонанд ҳамчун марҳилаи асосии 
инкишофи санъати ороишӣ – амалӣ ва ҳунармандӣ ба ҳисоб раванд. Адабиёти илмии дар раванди кор 
истифодашуда ба таърихи ташаккул, анъанот, усул ва маъниву рамзкушоии нақшу нигор дар санъати 
ороишӣ – амалии мардуми тоҷик батозагӣ дақиқияту равшание хоҳад ворид намуд.  
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ОСОБЕННОСТЫ И ТРАДИЦИИ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО  

ИСКУССТВА ТАДЖИКОВ 
В статье особое внимание уделяется вопросам ремесла и истории. Таким образом, можно 

сказать, что исследованный метод декора и композиции на территории Таджикистана стали 
важными аспектам в изучении данной темы и могут быть главными этапом в развитие 
декоративно-прикладного искусства и ремесла в быту таджикского народа. Научная литература, 
используемая в процессе работы, вносит ясность в историю становления, традиций, техники, 
семантики и символики орнамента в декоративно-прикладном искусстве таджикского народа. 

Ключевые слова: Таджикистан, декоративное искусство, орнамент, народный мастер, 
традиция, история, семантика, чеканка по металлу.  

 
PECULIARITIES AND TRADITIONS OF DECORATIVE-APPLIED  

ARTS OF TAJIK PEOPLE 
The article provides information on handicrafts and history. The results shows that the method of studying 

the decoration and composition in the territory of Tajikistan is an important aspect of the study of this topic, 
and in everyday life can be considered as a key stage in the development of decorative arts - applied and 
handicrafts. The scientific literature used in the process of work will soon bring clarity to the history of the 
formation, traditions, technics, semantics, and symbols of décor in decorative applied arts. 

Keywords: Tajikistan, decorative arts, décor, folk artist, tradition, history, semantics, making iron. 
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ИНДОАРИЕВ, АХЕМЕНИДОВ, ПАРФЯН И КУШАН В ТРУДАХ 

ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ 
 

Сайнаков С.П. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
Джавахарлал Неру – выдающий индийский политик, государственный деятель и ученый, перу 

которого принадлежат три замечательные книги: «Взгляд на всемирную историю», «Автобиография» 
и «Открытие Индии».  

В период национальной борьбы за свободу и независимость Индии он был осужден. В тюрьме, 
где он находился в 1930 – 1933 гг., им была написана книга по всемирной истории в виде писем к 
своей юной дочери Индиры Ганди. Книга вышла в свет под названием «Взгляд на всемирную 
историю». Через несколько лет было издано второе издание книги со значительными доработками. 
Работа представляет большой интерес для историков, в том числе специалистов по истории 
международных отношений и дипломатии. Вызывает интерес и взгляды автора на ход мировой 
истории и политики. Дж. Неру в сжатой форме изложил всемирную историю со времен 
происхождении человека, возникновения цивилизации до событий, происходивших накануне Второй 
мировой войны.  

Дж. Неру, в своей концепции исторического процесса выступая против европоцентристской 
концепции истории, представил точку зрения Азии, одновременно отвергая концепцию паназиатизма. 
Автор, на основе индийской традиции, культуры и полученного им блистательного европейского 
образования, изложил собственные взгляды и идеи о ходе мировой истории. Наряду с другими 
вопросами мировой истории, Дж. Неру изложил свой взгляд на историю, традиции и обычаи 
индоарийцев, а также историю династии Ахеменидов, Аршакидов и Кушан. Автор глубоко уважал и с 
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большими симпатиями относился к иранцам как к народу, который является ближайшим 
родствеником индийскому народу по крове, духу и культуре. Он пишет, что «не многие народы теснее 
связаны между собой происхождением и всем ходом истории, чем народ Индии и народ Ирана» [4, с. 
228 – 229]. 

Как индиец, он особенно увлекается вопросами миграции ариев, их социально-политического 
строя и культурных достижений на Индийском субконтиненте. Автор пишет, что изучение древней 
истории Индии имеет трудности, потому что индоарийцы серьёзно не занимались «историографией», 
хотя не следует забывать об их духовном достоянии – «Ведах», «Упанишадах», «Рамаяне» и 
«Махабхарате», которые наряду с другими источниками, помогают нам в процессе изучения истории 
древних арийцев, которые рассказывают о нравах, обычаях, мысли и образе жизни далеких предков. 
Но они не представляют собой точной истории, кроме «Раджатарангини (Истории Кашмира)». 
Дж. Неру справедливо отмечает, что, когда арии пришли в Индию, на субконтиненте уже была и 
существовала великая цивилизация [3, с. 55 – 56].  

О проблеме вторжения арийцев в Индию в науке существуют ряд теорий и мнений, например, 
Клаус Клостермайер в одной из своих работ приводит некоторые доводы для пересмотра данного 
вопроса [1, p. 5 – 16]. Наряду с теорией вторжения арийцев в Индию, в тоже время в науке 
распространена гипотеза об исходе индоевропейцев из Индии, но до прихода ариев на субконтиненте 
были распространены языки других семейств. Этот факт может доказать теорию о приходе 
индоевропейских языков в Индию. Археологический материал подтверждает также существование 
нескольких этапов вторжения индоариев в страну. Индийский ученый Б.Г. Тилак на основе анализа 
древнеиндийских текстов и «Авесты» предлагает теорию арктической родины ариев [6].  

Дж. Неру отмечает, что сначала арии двигались по всему северу Инда и Ганга, а потом пошли на 
юг, распространяя свою религию и культуру и внедряя свою сельскую систему в Индии. По мнению 
Дж. Неру, эти села были почти независимы и управлялись своим выборными панчаятами (панчаят: 
пятёрка – орган местного самоуправления в Индии, совет старейшин). Ряд деревень или мелких 
городов объединялся под управлением раджи, или вождя, который в некоторых случаях избирался, а 
иногда получал власть по наследству [3, с. 58]. Обращаясь к традиционному народовластию 
индоариев, автор отмечает: «очевидно, раджа, хотя он и был главным лицом в государстве, но не мог 
делать все, что ему захочется. Он сам был подвластен законам и обычаям ариев и мог быть отстранен 
от должности или наказан народом. Не существовало такого порядка, как «государство – это я»» [3, с. 
59]. Таким образом, в арийских поселениях существовала своего рода демократия, они могли в 
определенных пределах контролировать правительство [3, с. 59]. 

Сравнивая народовластие индоарийцев с греческой демократией, Дж. Неру отмечает, что, 
несмотря на существование большого различия между ними, у них были и много общих черт. В обоих 
случаях существовала своего рода демократия, но эта демократия распространялась в основном 
только на самих арийцев, их рабы или те, кого они относили к низшим кастам, не пользовались 
демократией или свободой.  

Дж. Неру предполагает, что источником кастовой системы были отчасти нежелание ариев 
смешиваться с покоренным населением Индии с другой расой. Он пишет, что арии были достаточно 
горды и тщеславны и смотрели с высока на все прочие расы, не желая смешиваться с ними [3, с. 59].  

«Итак, – пишет автор, – нам надо иметь ввиду, что арии, с одной стороны, держали в подчинении 
класс трудящихся и не допускали его участия в своей демократии, с другой – сохраняли большую 
свободу в своей собственной среде. Они не позволяли своим царям вести себя дурно, и если какой-
нибудь правитель вел себя плохо, то его отстраняли от власти. Царями обычно бывали кшатрии, но во 
время войн и в трудные годы даже шудра, то есть представитель самого низшего класса, мог занять 
трон, если он обладал достаточными способностями. Впоследствии арии выродились, и их кастовая 
система утратила свою гибкость. Слишком сильное расслоение ослабляло страну, и она пришла в 
упадок. Арии позабыли также свою древнюю приверженность к свободе. Ведь в древности говорили, 
что ария никогда нельзя превратить в раба, ибо он предпочтет скорее умереть, чем опозорить имя 
ария» [3, с. 59 – 60]. 

По его заключению, повторные вторжения племен на северо-запад Индии имели следствие того, 
что древняя индоарийская система сохранилась лучше в Южной Индии, чем на севере, юг, сохранив 
больше индоарийские традиции, не только в религии, но в искусстве и политике [3, с. 130]. 

Ряд проблем, связанных с древнеиранскими государствами также отражены в работах Дж. Неру. 
Рассматривая ход мировой истории в Древнем мире, он обращает внимание на возвышение 
Персидской империи. Исследователь упоминает о конфликте между Персидской империей и 
государством Лидии, дает информацию о величии и территории Персидской империи. В частности, 
он отмечает, что империя Ахеменидов в период правления Кира, особенно Дария Великого, достигла 
земель вплоть до бассейна реки Инд, доказательством тому служит то, что индийцы каждый год 
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платили дань золотом персидскому шахиншаху [3, с. 53]. Автор дает также краткое упоминание о 
зороастризме в Древнем Иране и о парсах, которые до сих пор исповедуют эту религию [3, с. 70].  

Один из ключевых моментов в историческом мировоззрении Дж. Неру являются греко-
персидские войны. Он пишет, что Иранская империя в период правления Дария I была великой не 
только по размерам, но и по своей организации. Империя охватывала территорию от Малой Азии до 
Инда, кроме того в составе Ахеменидов входили Египет, греческие города в Малой Азии, а также 
Фракия. В империи строились дороги, по которым регулярно доставлялась императорская почта. 
Рассматривая военные конфликты между персами и греками Дж. Неру, справедливо отмечает, что 
история этих войн написаны греческими авторами, особенно Геродотом, которые жили после этих 
событий, эти авторы на стороне греков, но несмотря на это, хотя империя оставалось еще в некоторое 
время великой, битва при Марафоне и битва при Саламине свидетельствовали о том, что она 
клонилась к упадку. Невероятным образом зашаталась эта огромная империя [3, с. 82]. Таким образом, 
позднее, Великая Персидская империя пала под ударом армии македонцев. На вопрос как могла 
зашататься эта огромная империя, Дж. Неру найдёт ответ в размышлениях Геродота об этой трагедии: 
«в истории наций наблюдаются три стадии: успех, последствия успеха – высокомерие и 
несправедливость, а затем уже как их следствие – падение» [3, с. 82]. 

Из содержания изложенного материала в письмах Джавахарлала Неру очевидно станет ясно, что 
автор хорошо был осведомлен о событиях мировой истории древнего периода. Он, хотя коротко, но 
очень значимо, четким и ясным языком пишет о своих взглядах на историю парфян, их доблесть и 
военные успехи. В частности, он отмечает поражение Римской республики в битве при Карах, что 
именно парфяне «разбили римлян в последний период республики, а сменившей ее позднее империи 
так не удалось нанести парфянам решающее поражение» [3, с. 153].  

В действительности силу и власть парфян признавали даже сами римляне и их историки, отмечая 
об этом в своих сочинениях. Примером тому служат слова Помпея Трога о парфянах, что «три раза 
подверглись они нападению римлян, во главе которых стояли величайшие римские полководцы, – 
Рим был тогда в расцвете своих сил, и одни они из всех народов оказались не только равными 
[римлянам], но и победили их» [7, XLI. 1. (7)]. В.П. Никоноров омечает, что «даже в 166 г. н. э., т.е. 
всего за 60 лет до крушения Парфянского государства, знаменитый римский оратор Марк Корнелий 
Фронтон, безусловно, хорошо осведомленный в современных ему военных реалиях, утверждал, что из 
всех народов только парфяне являются достойными противниками Рима» [2, с. 146].  

Дж. Неру указывает на тот факт, что действительно в те времена Рим был велик и в связи с этим многие европейцы 

воображают, как-будто он господствовал над миром. Автор справедливо заключает, что, в действительности это не так, ведь, 

и по нашему взгляду, в те времена династия Хан правила на огромных территориях Азии, и подобно римлянами они тоже 

себя считали господами мира, правитель индийской империи Маурьев тоже себя считал властитель мира, парфяне создавали 

свою империю, их правители по иранской традиции считались шахиншахами (цар царей), чуть позже на мировой арене 

появилась Кушанская империя, которая по мнению Дж. Неру, как великан стояла между греко-римским миром на западе, 

китайскими миром на востоке и индийским миром на юге [3, с. 126]. Но для европейцев, отмечает он, римская история 

дорога, поскольку они в некотором роде считают древнеримское государство родоначальником современных европейских 

государств, и это в какой-то мере верно [3, с. 126]. Дж. Неру намекает на то, что с другой стороны, в мировой политике с 

Римом связана идея мирового господства, верховной власти над миром, несмотря на то, что сама империя превратилась в 

призрак, но идея об этом жива и сегодня [3, с. 140].  

Но мнению автора, о том, что кушаны по происхождению были монголами или состояли с ними в 
союзе, с точки зрения современой историографии далеко от реалии [3, с. 132]. Может быть по той 
причине, что кушаны наряду с зороастризмом, в своем имперском пространстве политически 
поддерживали буддизм, автор приходит к такому выводу. Если учитывать историческое время и 
пространство в тот период на некоторых частях современной Монголии и Восточного Туркестана еще 
бытовали иранские племена, откуда кушанцы вторглись в Среднюю Азию и Индию.  

Например, немецкий географ, крупный специалист по древному и новому Ирану Карл Риттер 
отмечает, что в те времена еще «сродные между собою народы индо - германского (индоевропейского. 
– С.С.) происхождения, то есть говорящие языками, которых корни большею частью встречается в
санскритском, персидском, германском и славянском наречиях, занимали все страны от индийского 
Паропамиза к Оксу до Енисея и Байкала, и оттуда к Каспийскому морю и к Севере от Кавказа, где они 
бесспорно примыкали к Готам, обитавшим в незапамятных времён на Волге и Танаисе» [5, с. 131]. 
Далее он делает вывод о том, что из большого количества индогерманских корней, встречавшихся в 
тюркских и монгольских, а еще более в тунгусских и манджурских языках можно было бы заключить, 
что индоевропейские племена, были распространены гораздо далее к Северу и Востоку 
между другими народами Восточной Азии [5, с. 132]. 

А также Дж. Неру ошибочно называет иранские племена саков, вторгшихся в Индию тюркскими 
племенами, которые по его мнению, тоже стали частью индийского народа, от которых 
«ведут свое происхождение в особенности красивые раджпуты и смелый народ 
Катхиавара» [3, с. 131]. 
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Следует отметить, что некоторые иранские племена, в том числе, и кушаны, тоже в процессе 
межплеменной борьбы вторглись в Среднюю Азию с территории Восточной Центральной Азии, а 
потом добрались и до Индии. С кочевыми племенами китайские императоры вели непрерывную 
войну, в тот период кочевники постоянно организовали набеги с севера и с запада на китайских 
границах. По этому вопросу Дж. Неру отмечает, что кочевники, которых китайцы прогнали, они 
пошли дальше на запад и стали нападать на другие народы и страны. Таким образом, по его мнению, 
если ханские императоры подарили Европе гуннов, то Танская династия направила туда поток тюрков 
[3, с. 243 – 244]. 

В конце хотелось бы отметить, что труды Дж. Неру, особенно «Взгляд на всемирную историю» 
отражают личные взгляды автора на всемирную историю, его способность анализировать ход 
мировой истории. Важное место в его изысканиях уделяется изучению истории индоариев и отчасти 
древнеиранских государств. Автор в своих работах, хотя и коротко, но излагает очень заметные мысли 
и слова по некоторым вопросам истории Ахеменидов, Парфян и Кушан. 
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ИНДОАРИЙЕВ, АХЕМЕНИДОВ, ПАРФЯН И КУШАН В ТРУДАХ 

ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ 
 

В статье рассматриваются некоторые вопросы социально-политической истории индоариев и 
древнеиранских государств – империи Ахеменидов, Парфян и Кушан, отраженные в трудах 
знаменитого индийского политика и ученого Джавахарлала Неру. Автор статьи отмечает, что его 
научный труд «Взгляд на всемирную историю» представляет большой интерес для историков, в том 
числе специалистов по истории международных отношений и дипломатии. Вызывает интерес и 
взгляды автора на ход мировой истории и политики. Дж. Неру в сжатой форме изложил всемирную 
историю со времен происхождении человека, возникновения цивилизации до событий, происходивших 
накануне Второй мировой войны.  

В своей работе наряду с другими проблемами истории древнего мира, Дж. Неру выдвигает 
интересные мысли по некоторым вопросам истории Ахеменидов, Парфян и Кушан. 

Ключевые слова: Джавахарлал Неру, история, индоарийцы, иранцы, Ахемениды, парфяне, 
кушаны. 

 
PROBLEMS OF THE HISTORY OF INDOARIYES, ACHEMENIDES, PARTHIANS AND 

KUSHANS IN THE WORKS OF JAVAHARLAL NERU 
 

The article examines the problem of reflection of some questions of the socio-political history of the Indo-
Aryans and ancient Iranian states - the empires of the Achamenids, Parthians and Kushans in the works of the 
famous Indian politician and scientist Jawaharlal Nehru. The author of the article notes that especially in «A 
Look at World History», which presents historians, including historians-specialists in international relations 
and diplomats, the author's very interesting views on the course of world history and politics, J. Nehru 
summarized the course of world history from the time of the origin of man, the emergence of civilization until 



304 

the eve of World War II. In his work, along with other problems of the history of the ancient world, he puts 
forward his own thoughts on some issues of the history of the Achemenids, Parthians and Kushans. 

Key words: Jawaharlal Nehru, history, Indo-Aryans, Iranians, Achemenids, Parthians, Kushans. 
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ФАЪОЛИЯТИ КИШВАРШИНОСИИ КИТОБХОНАҲОИ ДАВЛАТӢ-ОММАВИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ТАРҒИБИ САЙЁҲӢ 
 

Муҳидинов С.Р. 
Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон 

 
Маҳмудов Г.Б. 

Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» 
 
Дар 30-соли Истиқлолияти давлатӣ, Тоҷикистон дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа, иқтисодиёт, 

кишоварзӣ, фарҳангу иҷтимоиёт ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, барои инкишофи 
муносибатҳои ҳамаҷониба бо дигар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон шароити мусоид фароҳам сохт. Дар 
натиҷа аз як тараф имкониятҳо фаро омад, ки кишвари мо ҳамкориҳои гуногунсоҳаву гуногунҷабҳаро 
бо мамлакатҳои дигар васеъ ба роҳ монад. Аз тарафи дигар барои рафту омади хориҷиён ба мамлакати 
мо шароити хубе фароҳам омад, ки он ба рушди саиёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоидат намуда 
истодааст.  

Вобаста ба ин омилҳо ва бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои 
кишвар, бо шуғли пурмаҳсул таъмин кардани аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии 
иқтисодии сокинони мамлакат бо ибтикори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 «Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» ва солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон 
карда шуданд. 

Ин ташаббусҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба эълон гардидани соли 2018 «Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» ва пешбинӣ намудани имтиёзҳоро барои пешрафти соҳа тадбирҳои саривақтӣ арзёбӣ 
намуданд. 

Дар асоси ҳадафҳои Стратегияи миллии рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 
2030 мероси бойи таърихию фарҳангии Тоҷикистон, табиати нодири он бо кӯлҳо, ҳайвоноту 
растаниҳои нодир, инчунин кӯҳҳои баланд, шарти муҳим барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва афзоиши 
ҳиссаи соҳаи мазкур дар кишвар маҳсуб меёбад. 

Он барои фароҳам овардани шароити сайёҳӣ, баланд бардоштани нуфузи кишвар дар тафаккури 
сайёҳон ва дар маҷмӯъ мавқеи хоса пайдо кардани ҷумҳурӣ аз ҷиҳати бахши пешрафти сайёҳӣ дар 
миқёси олам ва муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ба ҷаҳониён нақши муҳим хоҳад бозид. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд будани мероси бойи таърихию фарҳангӣ ва захираҳои 
нотакрори табиию фароғатӣ барои эҳё ва рушди минбаъдаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои 
афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат шароити мусоид фароҳам меоварад. 

Дар айни замон сайёҳиро ҳамчун яке аз соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат баррасӣ 
намуда, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳо андешида истодааст, ки ба рушди сайёҳӣ 
дар ҷумҳурӣ, ташкил намудани дастрасии бештари ҷумҳурӣ барои омаду рафти сайёҳони хориҷӣ, 
беҳтар намудани ҳолати инфрасохтори мавҷудаи сайёҳӣ ва санаторию курортӣ, ҷалби сармоягузориҳо 
нигаронида шудаанд. 
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Мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон, ки дар маркази Шоҳроҳи Абрешим ҷойгир буда, аз фоизи онҳо 
баландтарин кӯҳҳои ба силсилакӯҳҳои Ҳиндукушу Ҳимолой дохилшаванда ишғол менамояд, мавҷуд 
будани меъроси бои таърихию фарҳангӣ, захираҳои нотакрори табиӣ зарурати пеш гузоштани 
сайёҳиро ба сифати самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти кишвар ба миён мегузоранд. 

Дар ҳамин ҳошия, кишваршиносӣ соҳаи муҳими ҳаёти ҷомеа буда, асосан муҳити атроф, табиату 
ҷамъиятро бо самтҳои вижааш меомӯзад. Кишваршиносӣ дар даврони Шуравӣ ҳамчун фанни 
таълимӣ дар муассисаҳои таълимӣ тадрис мешуд. Дар факултаву шуъбаҳои китобдории муасисаҳои 
фарҳангии мамлакат фанни библиографияи кишваршиносӣ таълим дода мешуд [8]. Кишваршиносӣ, 
воқеан, то имрӯз дар инкишофи дониш, табиатшиносӣ, маърифат, зебоишиносӣ ва ҳиссиёти маънавии 
ҷавонон таъсири мусбат мерасонад. Бояд хотирнишон сохт, ки яке аз усули асосии кори 
библиографияи кишваршиносӣ ҷамъ овардани иттилоот аст ва барои бой гардонидани донишу 
тасаввуроти одамон оид ба кишвар, рушди соҳаҳо кӯмак мерасонанд. Ҳамин вазифаи ҷамъоварии 
иттилоотро дар қатори дигар ташкилотҳо оид ба омӯзиши кишвар китобхонаҳо ва марказҳои 
библиографӣ иҷро менамоянд. Зеро, бисёр маъхазҳои нодир, китобу маҷаллаҳо дар китобхонаҳо 
маҳфузанд. Библиография, ки барои дигар илмҳо дар сабту баҳисобгирии маҳсулоти чопӣ, ба сифати 
феҳрист, рӯйхат, дастур ва воситаи дигар иттилоот ёрӣ медод, имрӯз ба як шохаи мустақили илм ҷудо 
шудааст. Аз ин рӯ, имрӯз омӯхтани библиографияи кишваршиносӣ – ҳамчун муҳимтарин манбаъҳои 
иттилоот оид ба ҳаёти ҷамъиятиву сиёсии ҷумҳурӣ, вазифаи китобхонаҳо, ҳар як фарди ҷомеаи 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад [7].  

Агар ба таърихи гузаштаи ҷумҳурӣ назар андозем, мебинем, ки ҳанӯз аз оғози солхои 20-30-и асри гузашта, 

олимону сайёҳони гуногун аз кишварҳои дигар ба ҳудуди Тоҷикисони имрӯза ташриф оварда, дар омӯзиши 

табиату таърих, мардуму фарҳанги волои тоҷик саҳми босазо гузоштаанд. Дар ҳайати экспедитсия таҳқиқотӣ, ки 

аз Олмону Фаронса, Маскаву Ленинград ба ин ҷо, бахусус минтақаҳои баландкӯҳи ҷумҳурӣ меомаданд,албатта 

дар ҳайти онҳо ба ғайр аз таҳқиқотчиён инчунин библиографҳо низ шомил буданд,ки таъмини адабиёти зарурӣ 

ба зиммаи онҳо буд. Боз як ҷанбаъи муҳими кишваршинсии ин давра, фаъолияти Китобхонаи давлати оммавӣ 

Тоҷикистон буд. Солхои 30-ум ба хотири таъмини хонандагон ва меҳмонон бо адабиёти кишваршиносӣ дар 

китобхона бо роҳбари яке аз поягузорони библиография дар Тоҷикистон Р.О. Талман феҳристи кишваршиносӣ 

ташкил дода шуд. Феҳрист асосан баргаӣ буд ва садҳо адабийти кишваршиносиро фаро мегирифт. Сайёҳони 

хориҷӣ ва таҳқиқотчиён аз онҳо фаровон истифода мебурданд [8]. 

Фаъолияти кишваршиносии китобхонаҳо нисбат ба дигар муассисаҳо ва ташкилотҳое, ки ба масъалаҳои 

кишваршиносӣ машғуланд, бартарӣ аз он дорад. ки дорои фонди универсалии аснод мебошад ва аз онҳо, ҳамаи 

гурӯҳҳои истифодабарандагон бархурдоранд.дастрасӣ доранд. Имрӯз дар ҷумҳурӣ низоми китобхонаҳои 

давлатӣ-оммавӣ тамоми минтақаҳоро фаро гирифтааст, ки айни замон дар деҳот ягона маркази дастрасӣ пайдо 

намудан ба иттилооти кишваршиносӣ барои аҳолӣ мебошад[8]. 

Китобхонаҳо ҳамчун институтҳои иҷтимоии фароҳамоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва омӯзишу тарғиби 

иттилооти кишваршиносӣ фаъолияти худро ба талаботи замони соҳибистиқлолӣ мувофиқу созгор карда, ҷиҳати 

вусъат бахшидан ба фаъолияти библиографии худ саҳм гирифтанд ва дар рушди сайёҳӣ нақши созгоре 

мегузорад.  

Яке аз самтҳои муҳим фаъолияти китобхонаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ тарғиби таъриху фарҳанг, 

ҳунарҳои мардумӣ ва урфу одати мардуми минтақа барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ба шумор рафта, дар ҷалби 

сайёҳон нақши бориз доранд [2].  

Китобхона дар заминаи худ тамоми вазифаҳои муассисаҳои иҷтимоиро фарогир мебошад. Дар он барои 

ҳифзу нигоҳдории мероси бойи фарҳангӣ дар ҳомилҳои анъанавӣ ва электронӣ ҳифз ва коркард карда шуда 

барои тарғиб намудани онҳо дар байни истифодабарандагон ва сайёҳони мавриди истифода қарор мегиранд. 

Китобхонаҳо дар оянда бояд бо ҳамин равия фаъолияти худро густариш диҳанд. Китобхонаҳо бо истифода аз 

фаъолияти библиографияшон имконияти васеъи тарғиби сайёҳиро доранд. Хусусан библиографияи 

кишваршиносӣ дар баробари ташкили рӯнамоии сарчашмаҳои инъикоскунандаи табиати бою рангин, ёдгориҳои 

таърихию фарҳангӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ғайраҳо, ташкили намоишҳои китобӣ, аксияҳои тарғиботи оид ба 

минтақаҳо, таҳияи дастурҳои библиографӣ ва феҳристи адабиёти кишваршиносӣ метавонад миёни ҷомеа 

тарғиби онҳоро ба роҳ монад. Бояд зикр кард, ки сайёҳони хориҷа бештар ба арзишҳои миллии ҳар як миллат 

таваҷҷуҳ дошта, вақте вориди Тоҷикистон мегарданд, бештар барои онҳо таърих, фарҳанги миллӣ, урфу одат, 

табиати зебои кишвар ва осоишгоҳҳо ҷолиб мебошад. Китобхонаҳо дар тарғиби минтақа ба таҳияи буклету 

рӯнамоиҳо ва ташкили намоишҳои китобӣ, дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ метавонанд, диққати сайёҳони 

дохиливу хориҷиро ба анъанаҳои миллии мо ҷалб намоянд ва ба ин васила таъриху фарҳанги миллии моро ба 

ҷаҳониён муаррифӣ намоянд.  
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус азму талошҳои пайгиронаи Пешвои 

миллат – Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба китобу 
китобдории тоҷик такони бузург бахшидаанд. Тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ ва ваҳдати миллӣ дар 
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кишвар як қатор қонуну барномаҳои давлатӣ қабул шудаанд, ки дар рушду нумӯи соҳаи китобдорӣ 
бахусус библиографияи кишваршиносӣ нақши бузург гузоштанд [7]. 

Дар марҳилаи навӣ таърихӣ китобдориву китобхонии мо ба суръати тоза ва мазмуну муҳтавои 
нав идома пайдо кард. Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди 
анъанаи китобдориву китобхониро яке аз самтҳои умдаи сиёсати фарҳангии хеш қарор дода, дар ин 
росто хеле корҳоро ба сомон расонид. 

Вазифаи асосии фаъолияти библиографияи кишваршиносии китобхонаҳои давлатӣ-оммавӣ, ин 
ҷамъоварии иттилоот, ашёи фарҳанги моддӣ, намунаи сарватҳои табиӣ ва маълумоти дигаре 
мебошанд, ки барои мукаммал сохтани донишу тасаввуроти одамон, перомуни рушду такомули 
иқтисодиёту фарҳанги он мадад мерасонад. Инчунин, дар инкишофи омӯзиши кишвар, созмондиҳии 
маҷмӯи низоми осорхонаҳои кишваршиносии марказиву маҳаллӣ низ, мусоидат карда метавонад[6].  

Кишваршиносон ба омӯхтан ва ҳифзи сарватҳои табиӣ, кашфи манбаъҳои нави ашёи хом ва захираҳои 
иловагии тараққӣ додани иқтисодиёти диёри Тоҷикистон машғул буда, ба ниёзмандони ин соҳа кумак 
мерасонанд ва таҷрибаи пешқадами соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва сохтмонро миёни ниёзмандон 
тарғибу ташвиқ менамоянд. Ба тарғибу ташвиқи адабиёти кишваршиносӣ, инчунин нашриётҳои маҳаллӣ ва 
китобхонаҳо низ машғул мебошанд. Аммо дар ин боб китобхонаҳо мақоми хосса доранд. Онҳо маводи дар 
бораи кишвари худ интишорёфтаро ҷамъ меоваранд, феҳристу картотекаҳои кишваршиносӣ, дастурҳои 
гуногуни библиографӣ таҳия дода, ба хонандагон маълумоту иттилооти зарурӣ медиҳанд. Аксари хонандагон 
барои гирифтани иттилоои зарурӣ доир ба мавзӯи кишваршиносӣ маҳз ба китобхонаҳо муроҷиат мекунанд. 
Китобхонаҳо, ки рӯйхати адабиёти оид ба кишвар, инчунин картотекаи нашрияҳои давриро таҳия намуда, 
дархости ниёзмандонро зуд ба ҷо оварда, маълумоти мушаххаси пурмазмун дода метавонанд. Агар аз феҳристу 
картотекаҳо, ба дархости истифодабарандагон ҷавоб пайдо нашавад, яъне оиди ин мавзӯъ маводи библиографӣ 
басанда набошад, он гоҳ, китобдорон бевосита ба махзани кишваршиносӣ муроҷиат карда, китобу маҷмӯаҳо, 
нашрияҳои даврии маҳаллӣ ва дигар маводро аз назар гузаронида, то ин ки аз онҳо маълумоти зарурӣ ба даст 
оранд. Дар ҳамин ҳангом, онҳо ҳамзамон, ба хонандагон роҳу усулҳои истифодаи захираи маълумотӣ-
библиографӣ, системаи феҳристу картотекаҳои шуъба ва захираи маълумотҳои иҷрошударо тавсия медиҳанд[3].  

Кишваршиносӣ, воқеан, дар инкишофи дониш, табиатшиносӣ, сайёҳӣ, маърифат, зебоишиносӣ ва 
ҳиссиёти маънавии ҷавонон таъсири мусбат мерасонад. Дар ҳалли вазифаҳои зерин, дар қатори 
ташкилоту муассисаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, бахусус, китобхонаҳо ва муассисаҳои 
библиографӣ мусоидат мекарданд. Яке аз усули асосии кори кишваршиносӣ ҷамъоварни иттилоот аст 
ва барои бой гардонидани донишу тасаввуроти одамон оид ба кишвар, рушди хоҷагии халқ, аз ҷумла 
фарҳанги он кумак мерасонанд. Ҳамин вазифаи ҷамъоварии иттилоотро дар қатори дигар ташкилотҳо 
оид ба омӯзиши кишвар китобхонаҳои давлатӣ-оммавӣ дар минтақаҳо иҷро менамояд. Зеро, бисёр 
маъхазҳои нодир, китобу маҷаллаҳо дар ин китобхонаҳо маҳфузанд. 

Сайёҳии минтақавӣ метавонад яке аз самтҳои афзалиятноки кори китобхонаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ 
ва ноҳиявӣ дар ҷумҳурӣ гардад. Захираҳои чопӣ ва электронӣ дар махзанҳои китобхонаҳо мавҷуд 
буда, метавонанд китобхонаҳоро ба яке аз муассисаҳои фаъоли соҳаи сайёҳӣ табдил диҳанд [2]. 

Дар махзанҳои китобхонаҳои давлатӣ-оммавӣ маводи зиёде оид ба таъриху фарҳанг, табиат ва 
дигар соҳаҳои хоҷагии халқи минтақа мавҷуд ҳаст, ки метавонанд ба марказҳои муҳими сайёҳӣ барои 
ташкили намоиши китобӣ оид ба мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва табиат, таҳияи сайрхатҳои сайёҳии 
минтақа ва таҳияи маводи интишории таблиғотӣ табдил ёбанд. Яъне, китобхонаро метавон ҳачун 
маркази иттилоотӣ дар инфрасохтори сайёҳӣ арзёбӣ кард. 

Дар шароити имрӯз китобхонаҳо дар ташкили захираҳои электронии худ барои иттилоърасонӣ ва 
рушди сайёҳӣ як қатор корҳоро анҷом додаанд. Дар ин захираҳои электронӣ мавод оид ба таъриху 
фарҳанг, ҳунарҳои мардумӣ, олами набототу ҳайвонот ва вазъи имрӯзаи кишвар иникос ёфтаанд, ки 
дар тарғиби рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ муҳим аст[9].  

Китобхонаи миллии Тоҷикистон яке аз марказҳои муҳимми иттилоотӣ-фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ ба 
ҳисоб рафта, дар тарғиби таърих, илму фарҳанг, ҳунарҳои мардумӣ ва расму оини миллати тоҷик ва 
бардоштани имиҷи кишвар дар арсаи ҷаҳон саҳми босазо мегузорад. Шуъбаҳои гуногуни Китобхона 
дастурҳои гуногуни библиографӣ, ки мазмуни кишваршиносӣ доранд, аз ҷумла «Тақвими санаҳои 
ҷашнии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Адабиёт доир ба фарҳанг ва санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
«Кӯлоби бостонӣ», «Тоҷикистон дар адабиёти хориҷӣ», дастурҳои мавзӯи ва фардӣ таҳия мекунанд, 
ки дар муаррифӣ барои сайёҳон хеле муҳим аст. Дар ин самт фаъолияти Шуъбаи библиографияи 
миллии Китобхона назаррас аст, ки вазифаи асосии он ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ ва дар асоси 
онҳо таҳия намудани феҳристу картотекаҳо ва дастурҳои библиографияи кишваршиносӣ, ки ба 
Тоҷикистон бахшида шудааст, ба ҳисоб меравад [6].  

Нишондиҳандаҳои тарҷеии шарҳиҳолию библиографӣ «Эмомалӣ Раҳмон: Китобномаи 
шарҳиҳолӣ» (2013 ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ, англисӣ), «Осорномаи профессор Худойназар 
Асозода: [Нишондиҳандаи шарҳиҳолию библиографӣ] (2014), «Осорномаи Соҳиб Табаров: 
[Нишондиҳандаи шарҳиҳолию библиографӣ]» (2014), «Кароматулло Олимов: Узви вобастаи АИ ҶТ, 
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д-ри илми фалсафа, проф.: Китобномаи шарҳиҳолӣ (2014), «Гулназар Келдӣ». Китобномаи шарҳиҳолӣ 
(2020)), «Боқӣ Раҳимзода» (2020) ва ғайра таҳия ва мавриди истифода қарор гирифтаанд. Ҳангоми 
таҳияи қисми зиёди нишондиҳандаҳои замони соҳибистиқлолӣ, аз навгониҳои таҷҳизотиву 
технологии замони муосир истифода шудааст. Аз ҷумла, як қисми адабиёти нишондиҳандаҳои мазкур 
аз бойгониҳои электронӣ, саҳифаҳои фейсбук, сомона ва китобхонаҳои маҷозӣ дарёфт ва ҳамроҳ 
карда шудаанд. Ғайр аз ин матни электронии нишондиҳандаҳо дар сомонаи КМТ мавриди истифодаи 
муштариён манзур гардидааст, ки аз он на танҳо шаҳрвандони ҷумҳурӣ, балки хонандагони 
кишварҳои хориҷӣ низ истифода хоҳанд намуд. Дар нишондиҳандаҳои солҳои охир навгониҳои зиёде 
таҷассум ёфтаанд. Аз ҷумла, дар онҳо сохтори мураккаби ба гурӯҳдарории мавод, истифодаи 
ҳаддалимкон васеи таснифоти библиографӣ бо фаслҳою зерфаслҳои зиёд, риояи тасвири сарчашмаҳо 
тибқи стандартҳои давлатии библиографӣ, дастгоҳи мукаммали илмӣ-ёрирасон (пешгуфтор, 
кумакфеҳристҳои мавзӯӣ ва ашхос) ва ғайра [4]. 

Ҳамзамон, яке аз навгониҳои замони Истиқлолият дар фаъолияти библиографии КМТ ин таҳия ва 
нашри рисолаи библиографӣ дар мавзӯи «Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ» 
(Библиографическая монография «Таджикистан в годы Велиой Отечественной Войны») мебошад, ки 
дар он маълумоти мухтасар оид ба Қаҳрамонони Иттифоқи Советӣ ва адабиёт доир ба онҳо маълумот 
фароҳам меорад.  

Барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон хатсайр омода карда 
шудааст, ки оид ба тарҳи бино, толорҳо, гушаҳои адабиёти кишварҳои гуногун, намоишгоҳи китобҳои 
қадима ва муосир ва сохтори он аз тарафи роҳбаладон маълумот дода мешаванд. Ҳамзамон дар 
сомонаи Китобхона www.kmt.tj маводи зиёде оид ба таърих, фарҳанг, табиати зебои кишвар, ҳунарҳои 
мардумӣ, расму оини мардуми тоҷик ба чоп мерасад, ки дар тарғиби соҳаи сайёҳӣ саҳми калон 
мегузорад. 

Тарғиби соҳаи сайёҳӣ дар дигар китобхонаҳои ҷумҳурӣ низ ба роҳ монда шудааст, ки фаъолияти онҳо 
бештар дар ҷамъоварӣ, коркард ва нигоҳдорӣ ва хизматрасонӣ ба хонандагон равона бошад, ҳамзамон самти 
диграи фаъолияташон ин ташкили феҳристу картотекаи кишваршиносӣ ва таҳияи дастурҳои гуногуни 
библиографӣ оид ба минтақа мебошад.  

Китобхонаи вилоятии ба номи А Рӯдакии ш. Хоруғ, Китобхонаи вилоятии ба номи С. Айнии ш. Кӯлоб, 
Китобхонаи вилоятии ба номи Ш. Шоҳини ш. Бохтар ва Китобхонаи марказии шаҳрии ба номи А. Лоҳутии ш. 
Душанбе дар тарғиби соҳаи сайёҳӣ хуб ба роҳ монда шудааст, ки дар ин самти фаъолият дар китобхонаҳои 
мазкур феҳристу картотекаҳо, дастурҳои гуногуни методию библиографӣ ва варақаҳои иттилоотию таблиғотӣ 
таҳия мекунанд. Иттилооти ҷории библиографи адабиёт доир ба соҳаҳои мухталифи дониш бештар тавассути 
руйхатҳои адабиёт, нишондиҳандаҳои библиографӣ, варақаҳои иттилоотӣ ва дигар намудҳои маҳсулоти 
библиографӣ пешниҳод мегарданд. Аз ҷумла, Китобхонаи оммавии вилоятии ба номи Тошхоҷаи Асирии ш. 
Хуҷанд, «Тақвими санаҳои ҳумоюнӣ», «Раҳим Ҷалил дар саҳифаҳои матбуотии Ленинобод», «Феҳристи осори 
Нависандаи халқии Тоҷикистон Муҳиддин Хоҷазод», «Нури сухани офтобӣ» ( феҳрасти осори Нуралӣ Нурзод ), 
«Ёдгориҳои меъморию ҳунарҳои мардумӣ – бозгӯии таъриху фарҳанги миллат» (дар минтақаи Кӯлоб)-и 
Китобхонаи вилоятии ба номи С. Айнии ш. Кӯлоб, «Душанбе – пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон»-и Китобхонаи 
марказии шаҳри Душанбе ба номи А. Лоҳутӣ таҳия ва нашр намудаанд. 

Имрӯз китобхонаҳои оммавии дар маҳаллҳо мавҷудбуда нисбат ба дигар муассисаҳои фарҳангию 
иттилоотӣ рушдёфта мебошад, зеро ки барои муаррифии минтақа ва қонеъ намудани эҳтиёҷотҳо қишрҳои 
гуногуни аҳолӣ ва ҳамзамон сайёҳон махзани бойи иттилоотиро доро мебошад. 

Ҳамин тавр, кишваршиносӣ дар инкишофи дониш, табиатшиносӣ, сайёҳӣ, маърифат, зебоишиносӣ ва 
ҳиссиёти маънавии мардум таъсири мусбат расонида, дар амали намудани вазифаҳои зерин, дар қатори дигар 
ташкилоту муассисаҳо, китобхонаҳо ва муассисаҳои библиографӣ мададгори хуб мебошанд. Онҳо дар 
ҷамъоварии иттилоот ва бой гардонидани донишу тасаввуроти одамон оид ба кишвар кумак мерасонанд.  

Аз ин ҷост, ки барои боз ҳам хубтар ба роҳ мондани фаъолияти китобхонаҳо дар самти рушди сайёҳӣ зарурати чунин 

корҳоро роҳандозӣ намудан ба миён омадааст: 

-ворид намудани китобхонаҳои вилоятӣ ба хатсайри сайёҳатӣ дар минтақаҳо; 

-дар назди китохонаҳои вилолятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ кушодани осорхонаҳо бойгониҳо оид бар таърихи маҳал, зеро 

маводи зиёди чопӣ мавҷуд ҳаст; 

-дар назди китобхонаҳои вилоятӣ таъсис додани бахши тарғиботӣ ва сайёҳӣ; 

-омода ва интишори маводи иттилоотӣ ва таблиғотӣ дар бораи имкониятҳои бозори сайёҳӣ; 

-таъмини саривақтӣ китобхонахои дар шафати шоҳроҳҳои сайёҳӣ воеқебуда бо матбуоти даврии навин; 

-омода намудани роҳбаладон барои китобхонаҳои минтақа; 

-таъсиси махзани маълумот дар бораи ширкатҳои сайёҳӣ ва хатсайрҳо; 

-таъсиси гушаи ҳунарҳои мардумӣ дар китобхонаҳои минтақа. 

 

  



308 

АДАБИЁТ 

1. Айнӣ, С. Кишваршиносӣ[Матн]//Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ.9. – С 223-225. 

2. Библиотека и краеведческий туризм [Текст]: сборник материалов /Состовители И.Н. Скробот, А.Р. Сунякина. - 

Оренбург, 2017. - 66 с. 

3. Библиотечное краеведение России: динамика последного десятилетия[Текст]: Материалы Х Всероссийского 

семинара. Красноярск 11-14 ноября 2008 г. – Красноярск, 2009. – 214 с. 

4. Бӯриев, Қ. Саҳми Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар  рушди библиографияи тоҷик.Маводи конференсияи 

илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ. Душанбе, 03 сентябри с. 2018/Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Г. Маҳмудов. – 

Душанбе, 2018. – С. 26-38. 

5. Кишваршиносӣ [Матн] //Энсиклопедияи советии тоҷик. – Душанбе, 1981. – Ҷ. 3. – С. 345. 

6. Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз [Матн] Дастури таълимӣ. -. Душанбе: Ирфон, 

2015. – 160 с. 

7. Маҳмудов, Г.Б. Фаъолияти библиографии кишваршиносии китобхонаҳои оммавии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъ 

ва тамоюли рушд. [Матн] //Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон: Маҷмӯаи мақолаҳо. Китоби 1Х / Мураттиб ва 

муаллифи пешгуфтор Қ. Бӯризода. – Душанбе: Аржанг, 2020. – С. 281 – 292. 

8. Муҳиддинов, Р. Библиографияи кишваршиносии Тоҷикистон (замони шуравӣ) [Матн]:Китоби дарсӣ /Муҳаррир 

Қ. Бӯриев. – Душанбе: Аржанг, 2015. – 160 с. 

9. Опыт работы российских библиотек в сфере туризма [Текст]: дайджест /Состовитель М.Ю. Семин, редактор 

И.В. Валиулина. – Магнитогорск, 2019. – 26 с. 

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК В  

ПРОПАГАНДЕ ТУРИЗМА 
В данной статье автор анализирует краеведческую деятельност государственных массовых библиотек в 

пропаганде и развитии туризма. 
Автор отражает основные направления краеведческой деятельности государственных массовых 

библиотек страны по продвижению туризма, отмечая, что сегодня в библиотеках региона имеется больше 
материалов по истории, культуре, народным промыслам и природе, чем в других культурно-информационных 
учреждениях. 

Роль региональных библиотек в информировании туристов с помощью каталогов и картотек, 
библиографических пособиях, а также в развитии региональных маршрутов возрастает. 

В то же время автор внес интересные предложения по улучшение организации краеведческой 
деятельности библиотек региона для развития и популяризации туризма. 

Ключевые слова: Библиотеки, библиография, краеведения, туризм, регион, каталоги, картотеки, 
библиографические пособия. 

 
REGINAL STUDIES ACTIVITIES OF STATE AND PUBLIC  

LIBRARIES IN TOURISM PROMOTION 
 
In this article, the author considers the reginal studies activities of state and public libraries in tourism promotion 

and development.  
The author discusses the main reginal studies activities of state and public libraries of the country to promote 

tourism, noting that today the libraries of the region have more materials regarding history, culture, folk crafts and nature 
than in other cultural and information institutions. 

The role of regional libraries is increasing in informing tourists with the help of catalogues and card files, 
bibliographic aids, as well as in the development of regional routes.  

At the same time, the author offered interesting facts for improving the organizing process of reginal studies activities 
of libraries in the region for tourism development and promotion. 

Key words: libraries, bibliography, reginal studies, tourism, region, catalogues, card indexes, bibliographic aids. 
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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. 
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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. 
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